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Ще бъдем
социален Щит

банките вдигат лихвите от октомври
Те ще се повишат и по кредитите, и по депозитите с между 0,1%
и 0,5%. Повечето финансови институции обаче ще го направят от 1
януари първо за новите клиенти.

Стр. 13

Стр. 4

да сложим край на
октопода „корупция”

С

лужебното правителство връща модела “ГеРБ”. Повече от десет
години се борим срещу него, дори
започнахме да го разграждаме през
тези шест месеца управление. А сега
през служебния кабинет се връщат
не само лицата на ГеРБ-сДс. тези
лица са носители на този модел.
Променят ключово важни решения за България. служебният кабинет одобри покупката на нови осем
самолета Ф-16, които ще получим
някога, след 10 години може би. сега
одобриха инвестиционния разход - 2
млрд. лв., но те са нужни за друго.
това са парите, с които трябва да
преведем народа през зимата. трябват ни за вдигане на доходи, пенсии,
за безплатни учебници и лекарства за
децата. Преизчисляването на пенсиите е около 1,2 млрд. лв. Безплатните
учебници до 12 клас и лекарствата за
деца до 14 г. са общо 180 млн. лв.
Започва да се говори, особено Борисов, който създава пълна измама и
паника сред хората, че нямало пари
в бюджета, че щели да режат социални разходи и т.н.
Оставихме 9 млрд. лв. в бюджета в края на юли, 1,5 млрд. лв. беше
излишъкът. Заложили сме преизчисляването на пенсиите в бюджета и
парите ги има. и изведнъж - 2 млрд.
лв. в друга посока.
не трябва да се вдигат данъците
в тази криза. Ще бъдем като щит в
парламента за запазване на социалните разходи. идват тежки месеци и
категорично трябва да вдигаме доходите.
Стр. 8-9
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Задраконовскизаконизапиянитеидрогирани
шофьоринастоялидерътнаБСПВХасково

“корупцията е проникнала във всички сфери и
на всички нива и изсмуква
силите на обществото ни.
Подкрепете ни с бюлетина
28 в неделя, за да сложим
край на този октопод и да
има ред, правила, наказания
и отговорност. тогава ще
има перспектива за всеки и
просперитет на държавата”.
това заяви корнелия нино-

ва в Хасково. тя бе посрещната от водача на листата
смиляна нитова, общинския председател на БсП в
Хасково камен тодоров и
втория в листата Богдан кирилов.
“в последните седмици
няма ден, в който сутрешни
блокове и вечерни новини да
не започват с информация за
катастрофи, ранени и убити

хора от дрогирани шофьори.
самонадеяни, агресивни, ненаказуеми и пазени, те не зачитат правила и забрани. не
може институциите и цяла
държава да бъдат безсилни
да спрат безумното избиване по пътищата”, коментира
нинова.
според нея трябва с желязна ръка да се спрат наркотрафикантите, дрогираните

шофьори и покровителите
им във властта. “Да приемем драконовски закони, да
контролираме строго тяхното спазване и за всеки извън
правилата да има бърз съд,
присъда и затвор, конфискация. като влязат няколко
надрусани шофьори и тези,
които ги покровителстват, в
затвора, другите ще си помислят”, призова нинова.
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РуменГечев:

Поканата към шефката на ЕК
ден преди вота е скандална
БСПепротивсанкциитесрещуРусия,тесанеефективни,
заявиводачътналистатаналевицатавПлевен

Бсп е възмутена от поканата, оправена от българското
правителство и президент към
председателя на европейската комисия Урсула фон дер
Лайен да посети България на
1 октомври - деня преди изборите, коментира водачът на
листата на “Бсп за България”
в плевен Румен Гечев в ефира
на Бств. според него поканата е скандална.
проф. Гечев припомни,
че шефката на еврокомисията е човекът, който отиде в
скопския парламент и гласува

скандалното френско предложение, загърбило българския
интерес и ударило шамар на
страна-членка на ес, каквато
е България. “И всичко това, за
да угодят на задокеански интереси. тя ни обиди, нанесе ни
исторически удар, като призна
някакъв измислен македонски
език”, коментира Гечев. той е
възмутен, че няколко седмици
по-късно председателката на
еврокомисията е поканена с
фанфари в софия, и определи
това действие като предателство. “тове е жената, която

води ек - комисията, приела
малоумни и самоубийствени
санкции”, подчерта Гечев.
“Бсп е против санкциите
срещу Русия. Никога икономическите санкции не са довели
до краен политически или икономически резултат. Най-силната валута в момента в европа
е рублата и това е след санкциите срещу Русия. много е важно кой ще управлява България
след 2 октомври. Затова хората
имат възможност да избират.
И избирайки бюлетина 28, има
шанс ние да настояваме да за-

пазим българските семейства
и бизнес в тази очертаваща се
трудна зима”, поясни Гечев.
той коментира и проблемите около купуването на гласове
за предстоящите избори. според него купувачите на гласове го правят с откраднатите от
народа пари, както и от грабежа
чрез обществените поръчки.
“те не ги вадят от личните си
сметки. И от тази гледна точка,
ако повече българи излязат да
гласуват, всъщност те ще минимизират ефекта на купения
вот”, категоричен е Гечев.

“Има притеснения, че вотът
ще бъде опорочен чрез купуването на гласове. Ние неслучайно подписахме обръщение към
министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Нашите
притеснения почиват на конкретни факти и информация за
опити за купуване на гласове, а
някъде тези опити са успешни.
проведох срещи с представители на министерството на вътрешните работи в плевенския
край. получих уверение, че ще
бъде направено всичко възможно професионално този процес
да бъде ограничен, тъй като, за
да сме реалисти, той изведнъж
няма как да бъде ликвидиран”,
обясни Гечев.

Благодарение на Явор Божанков започна
ремонт на пътя през Арбанаси

Водачът на листата на БСП в Разград Добрин Добрев разговаря
с жители на село Каменово. На срещата е дискутирано
какво е извоювала БСП за хората в правителството
и предложенията, залегнали в предизборната й програма

ХРиСтоПРоданов:

Моделът „ГЕРБ”
ограбва и левите,
и десните
За да се води лява и дясна политика, трябва да
бъде отстранен моделът на ГеРБ, защото той ограбва еднакво и левите, и десните, заяви водачът на
листата на левицата в 23 мИР софия Христо проданов в тв дебати. “в предходната кампания от “възраждане” говореха за промяна на модела “ГеРБ” и
напускане на НАтО, но в 47-я парламент над 70%
от гласуванията им бяха заедно с тях. Десислава
Атанасова им казваше кога да бутат кворума. те
подкрепиха и ратификацията за Ф-16”, припомни
проданов.
по думите му ситуацията е изключително сериозна - бизнесът и народът са изправени пред изпитание. Затова е важно е да има редовно правителство. въпросът е дали ще имаме кабинет, който да
продължи промяната, или ще имаме такъв, което да
предлага същото от това, което се случваше пред
последните 12 години, поясни проданов.
той представи част от мерките на левицата за
справяне с инфлацията. “Залагаме на увеличаване доходите на работещите, минимална заплата от
850 лева, справедливо преизчисляване на пенсиите,
таван на цените на ток, парно и газ. също така изваждане от свободния пазар на училища, читалища
и детски градини, за да могат да плащат електроенергия на поносима цена. същото трябва да важи и
за болниците, но тук имаме проблем, защото те са
с търговски статут. И в следващото Нс ще настояваме това да се промени и те да не са с търговски
статут”, обясни проданов.

Ремонт на ремонта започна на пътя велико
търново-Горна Оряховица през Арбанаси, извоюван в битка срещу институциите, обяви вчера
водачът на листата на “Бсп за България” за велико търново Явор Божанков. той припомня,
че през август 2018 г. регионалният министър от
ГеРБ Лиляна павлова, кметът на велико търново
Даниел панов и на Горна Оряховица Добромир
Добрев “откриват” ремонтираната 7-километрова
отсечка. месеци по-късно става ясно, че похарчените близо 3 млн. лева са хвърлени на вятъра,
защото катастрофите по пътя между двата града
нарастват 8 пъти. Божанков започва серия от парламентарни питания. според властта ремонтът
не е виновен за това, а водачите. тези отговори

не удовлетворяват Божанков и той инициира инспекция от експерти на европейския център по
транпортни политики.
в 27 страници доклад те констатират над 10
сериозни нарушения при ремонта. Настилката
няма нужното сцепление и абразивност. Засечени са и проблеми като лоша маркировка, наноси, недостатъчно отводняване. Изводът на експертите е, че като цяло проектът, изпълнен при
ремонта, е сгрешен.
“За да се предотвратят инциденти, цялото трасе ще бъде преасфалтирано с нов абразивен слой,
който отговаря на изискванията за трасета с такива характеристики. средствата са осигурени от
европейски фонд”, коментира Божанков.

Съюз на пенсионерите-2004 с призив
за подкрепа на БСП на 2 октомври
съюзът на пенсионерите-2004-обединени се
обръща към своите членове с призив да подкрепят
кандидатите на Бсп на
предстоящия парламентарен вот на 2 октомври.
“Не може да отречем направеното в последните
няколко месеца за пенсионерите, благодарение на
последователната политика на Бсп и в частност на
председателката на партията корнелия Нинова.

това повдигна малко духа
на онеправданата част от
българското население и
насочи духа им към правилната политическа сила.
Но времето беше крайно
недостатъчно в обстановката на кризата, която
ни наложиха бившите и
настоящи управляващи”,
пише в призива.
“От
разработената
социална програма на
Бсп и подготвените специалисти се вижда, че те

могат да осигурят нейното изпълнение, доказателство за което са започналите промени през
последните шест месеца.
За това кратко време
партията успя да убеди
коалиционните си партньори да преизчислят
пенсиите и работните заплати, да увеличат грижите за подрастващите,
а също да осъществят и
немалко в социалната
сфера. Хората започнаха

да вярват в едни бъдещи
положителни промени в
страната ни”, категорични са от съюза на пенсионерите.
Нека да излезем и да
гласуваме за левицата, която е насочила своята програма към промяна на живота на възрастните хора,
за да спасем народа си, за
да я има България, обръща
се към възрастните хора
председателят на съюза
валентина Николова.

"Силна, единна и
решителна. Такава е
БСП в навечерието на
парламентарните избори.
Левицата излезе от
управлението, в което
участва едва 7 месеца, с
изпълнени обещания, за
които се бори от години безплатни детски градини,
индексация на пенсиите,
повече пари за младите
семейства, по-стабилна и
развиваща се икономика",
заяви водачът на листата
във Варна Борислав Гуцанов
на среща с избиратели в
крайморския град
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“

цитат на деня

Гласувайте за БСП,
която показа устойчивост,
стабилност, създава
сигурност и работи за
социална и сигурна държава
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българия

Водачът на листата на БСП в
Пловдив и Ямбол Кристиан Вигенин

ГеорГиСвиленСКиииванЧенЧев:

Левицата знае как да преведе
България през кризите
“За 7 месеца бсп върна
ролята на държавата. левицата има решения и 10 ясни
стъпки, за да преведем българия през кризите и зимата и
да не допуснем да бъде въвлечена във война”, заявиха на
среща в ботевград водачите
на листи на бсп в 24 мир
софия георги свиленски и в
26 мир софия област иван
Ченчев. те благодариха на
хората за силната подкрепа и
заявеното доверие към бсп.
“българия е обхваната от

кризи - цените по магазините,
тока, газа, те трябва да бъдат
овладени. важното решение
за хората е компенсиране на
инфлацията с повишаване
на доходите”, посочи георги
свиленски. той изтъкна, че е
важно българите да гласуват,
за да продължат социалните
мерки, защото бсп обещава
и изпълнява.
“когато хората гласуват
с номер 28, всъщност гласуват за себе си. Усетиха го по
джоба си и разбраха, че ние

не ги делим на млади и стари
и на поколения. За нас всички са важни”, заяви Ченчев.
“бсп ще отстоява, както досега, подкрепата за възрастните
хора. Увеличихме пенсиите,

сега предлагаме справедливо преизчисляване на всички
пенсии и увеличаване на вдовишките надбавки. Но бсп
предлага и изключителна грижа за младите. До навършва-

нето на 26 години те да бъдат
освободени от данък. Ще го
направим, както извоювахме и
безплатните детски градини в
помощ на младите семейства”,
подчерта Ченчев.

БСп предлага програма за
реформа в здравеопазването
ЗдравнатасистемаечастотнационалнатасигурностнаБългария,
заявиводачътналистатаналевицатавКърджалипроф.ГеоргиМихайлов

“бсп създаде подробна
програма за реформа в здравеопазването още преди 4 години.
представихме я тогава пред хората, помолихме за надпартиен
консенсус, но той не се случи”,
заяви водачът на листата на
“бсп за българия” в кърджали
проф. георги михайлов в дебати “Здравеопазването на бъдещето”.
първият акцент, който бсп
поставя и който трябва да залегне в трансформацията на здравеопазването, е финансирането
и управлението на системата,
посочи проф. михайлов. по думите му преди 15 години задълженията на здравната система
са били 80 млн. лв., а сега са 825
млн. лв., което говори, че финансовата основа на системата е
сбъркана и е необходима базисна промяна.
“болниците не са нито бензиностанции, нито са ресторанти, нито са дюкяни, където да се
играе на оборот. Никой в света
не е видял на пожарникари да им
се плаща за брой пожари или на
полицаи - за брой хванати престъпници. плаща се базисно за
охрана на националната сигурност. Здравеопазването е част
от националната сигурност”,
коментира проф. георги михайлов. той подчерта, че здравеопазването трябва да е достъпно
за всеки човек и това е негово
конституционно право.
Основен въпрос в здравеопазването е проблемът с кадрите. проф. михайлов цитира
данни, според които средната
възраст на медицинските сестри
у нас е над 60 години, а на лекарите - над 55 год. след 10 години
всички лекари в българия ще са

в пенсионна възраст, защото те
не получават кариерно развитие,
не получават и нормална финансова стимулация, уточни проф.
михайлов.
бсп предлага създаването
на централизирана система за
специализация на всички висши
медицински кадри, която ще се
контролира от държавата. проф.
михайлов смята, че трябва да се
приложи принципът за регионализация като 10% от данъците
да отиват в съответната област.
това дава възможност на областното управление да стимулира лекарите в областта.
третото основно направление, върху което проф. михайлов наблегна, е лекарствената
политика. “Над 10 хиляди селища в българия са без аптеки.
реимбурсната листа, която държавата компенсира за децата и
за пенсионерите, е къса. проблемите с редките болести не
са решени. Достъпът до иновативни медикаменти в българия
не е както в повечето страни до
2 години, а минава 3 и повече
години и създава условия за медицинска емиграция - да отидеш
да лекуваш своя близък извън
територията на българия, защото тук не можеш да го лекуваш”,
коментира той.
левицата настоява за равитие на майчиното и детското
здравеопазване. Не бива националната детска болница да бъде
дъвка в устата на временни и
постоянни политици, а нищо да
не се направи, твърди проф. михайлов. той призова следващото
правителство да обърне своето
лице към проблемите на здравеопазването, защото българите
заслужават това.

10 решения за първите 100 дни
Българияимануждаотстабилноуправление,коетодавземеспешни
меркизазимата.БСПеготовас10конкретнирешениязапървите
100днинаправителството,коитосавподкрепанасемействата,
децата,младите,работниците,пенсионеритеиикономиката.
1.Дасеналожитаваннацените.
2. Да се изземат свръх печалбите на енергийните дружества и да
се преразпределят справедливо на
домакинстваифирми.
3. Училища, болници, общини да
се върнат на регулирания пазар на
енергия.
4. Да продължи подкрепата на
бизнесазатока.
5. Да се увеличи минималната
работна заплата на половината от
средната.

6. Да се въведе необлагаем минимум на размера на прага на бедността.
7.Дасевъведатбезплатнилекарствазадецадо14години.
8.Дасеосигурятбезплатниучебницидо12клас.
9.Дасеприемеопределениетоза
енергийноиводнобедниидаимсе
отпуснесоциалнаподкрепа.
10.Дасепреизчислятпенсиитеи
да се увеличи вдовишката надбавка.
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ИванИванов:

Необходимо е модернизиране
на икономиката
наложителноедасевъзстановисправедливостта,
насоченакъммалкитеисреднитепредприятия,заяви
водачътналистатанаБСПвРусе
“икономическата промяна, от която се нуждаем, изисква нови идеи, ново мислене,
изисква да се учим от тези,
които се трудиха преди нас,
и от онези, които се трудят в
другите страни. необходимо е
структурно модернизиране на
икономиката, за да постигнем
оптимален ефект - да преобразим икономиката си така, че
да я превърнем в икономика за
мнозина, не за малцина. това
означава инвестиции в посъвършени производствени
технологии, заетост на по-квалифицирани работници, по-висока вътрешна добавена стойност и промяна в условията за

правене на бизнес в страната”.
това заяви водачът на листата за народни представители
на Бсп в русе иван иванов,
който се срещна с членове на
русенската стопанска камара.
на срещата присъстваха още
председателят на общинския
съвет на Бсп в русе пламен
рашев и председателят на русенската стопанска камара
проф. красимир ениманев.
иван иванов запозна присъстващите с приоритетите на
левицата за изграждане на нов
път към устойчиво икономическо развитие и подчерта, че
България се нуждае от икономически растеж, базиран на по-

требление и износ на продукция
с висока добавена стойност.
“наложително е да се възстанови справедливостта, насочена към малките и средните
предприятия, за да получат те
онова, което им е необходимо,
за да модернизират и разширят
българската икономика. икономическата справедливост
трябва да бъде основната нишка, по която икономиката работи. така ние разбираме да се
дават равни условия за всички
и да се изгражда нова смесена
икономика, където пазарните
принципи се надграждат със
засилено държавно преразпределение на доходите. това е

Бивши шефове на КЗП
се оплакаха в Европа
за безскрупулното им уволнение
Бившите членове на
комисията за защита на
потребителите,
които
бяха безскрупулно отстранени от служебното
правителство на президента румен радев,
сезираха европейските
институции за случая
- европейска комисия,
европейски парламент,
организация за сигурност и сътрудничество в
европа, съвет на европа.
Ще търсим правата си по
съдебен път и у нас, съобщи с писмо до медиите иван Френкев, бивш
председател на кЗп.

Иван Френкев
според него отстраняването им е било направено без основание и
в грубо нарушение на закона, което е абсолютен
прецедент в цялата история на администрацията

в България и е пример за
груб политически реваншизъм.
“освобождаването
ни беше предшествано
от гнусна кампания по
дискредитиране на работата на комисията с активното участие на министъра на икономиката
и индустрията. освен че
представлява пример на
безпрецедентна
политическа саморазправа,
предсрочната ни смяна с
нов състав е и нарушаване на принципа на върховенство на закона”, се
казва в писмото.

сила, която, вярваме, обединява всички нас и с която заедно
ще променим България”, добави иванов.
на срещата бяха обсъдени
някои от най-наболелите теми
на русе, а именно качеството
на атмосферния въздух, во-

Банките вдигат лихвите
от октомври
през октомври първите банки ще
започнат да вдигат лихвите по кредитите и депозитите си с между 0,1% и
0,5%. повечето обаче ще го направят
от 1 януари. вероятно това ще става
постепенно. нагоре първо ще тръгнат лихвите на новите клиенти, а с 6
до 12 месеца закъснение това ще се
отрази и на вече изтеглилите кредити, прогнозира кредитният експерт
тихомир тошев. пред нова тв той
допълни, че в момента търсенето на
кредити с фиксирана лихва е завишено.
те варират между 2,8% и 4% за
5-годишния период. “Хората предпочитат нея пред плаващата лихва заради страха от увеличение. трябва да
се направи песимистичен анализ при
възможна лихва 5%, а ако месечната
вноска не надминава повече от 30%
от доходите, тогава няма проблем”,

Втори сме в ЕС по риск от бедност
през миналата година средният разполагаем доход на домакинствата в европейския съюз се е
увеличил с 3,6 на сто в сравнение
с 2020 г. Доходът от заетост се е
увеличил рязко във всички части
от населението, но остава, макар
и с малко, под нивата си отпреди
пандемията, докато коефициентът
на риск от бедност запазва равнището си. това сочат ранните оценки на “евростат”.
през 2021 г. 95,4 милиона
души в европейския съюз, което
се равнява на 21,7% от населението му, са били изложени на риск
от бедност и социално изключване. това означава, че тези хора са
били подложени на поне един от
трите социални риска, които се
свързват с бедността и социалното изключване - били са изложени
на риск от бедност, от тежки материални и социални лишения или
са живели в домакинство с много

ниска икономическа активност.
България е на второ място сред
страните от ес по този показател. през миналата година 32%
от хората у нас са били изложени
на риск от бедност и социално изключване. в сравнение с предпандемичната 2019 г. през 2021 г. сред
държавите от съюза, за които фи-

дния цикъл и тежкотоварния
трафик при Дунав мост. в
заключение иванов заяви, че
застава категорично зад проблемите на русенци и като
народен представител активно
ще търси пътища за тяхното
решаване.

гурират данни, в 5 е регистрирано
увеличение на нивото на бедност,
от които 4 са статистически значими: Гърция, Хърватия, Латвия и
нидерландия. в 11 държави от ес
равнището на бедност е без промяна, а в други 7 е намаляло: Финландия, кипър, Германия, Литва,
румъния, Швеция и България.

обясни тошев. той призова закупилите имот “на зелено” да направят
повторен анализ при новите условия
дали ще могат да се справят.
от своя страна иво Димитров
сподели, че увеличението се отнася
за средния лихвен процент. “0,02%
не е ръст, който да ни притеснява.
смятам, че ще има и нови промоции,
но ръст на лихвите няма да има още
от октомври”, заяви той.
по думите му няма място за притеснения. “просто изчисление може
да покаже, че при дълг 200 000 лева и
1% повишаване на лихвата, това е 100
лева повече вноска. ако не можете да
издържите, не би трябвало да вземате
кредит. съотношението дълг-доход
трябва да бъде внимателно обмислено. не можете да си позволите да
работите изцяло за кредита”, посочи
Димитров.

ЕБВР повиши прогнозата
за икономиката ни

след две поредни понижения заради войната в Украйна и последствията от нея европейската банка за
възстановяване и развитие (еБвр) повиши прогнозата
за българската икономика през 2022 г. с 0,5 пункта до
3%. европейската финансова институция обаче сви наполовина очакванията си за икономиката на България за
следващата година с 1,5 пункта до 1,5%. това става ясно
от публикувания септемврийски икономически доклад.
прогнозата за икономическия растеж е преразгледана
нагоре благодарение на стабилното представяне на икономиката през първите шест месеца на годината. като
фактори за понижената прогноза за следващата година се
посочват “несигурността около доставките на природен
газ за България, отслабващото търсене на стоки и услуги
на фона на високата инфлация, влошаване на потребителското доверие, както и политическата несигурност в
страната”. силното първо полугодие е движено от частното потребление и правителствените харчове, както и
от “ударното” натрупване на материални запаси. Частното потребление в България се увеличи с 4,2% на годишна
основа през първата половин година, но загуби инерция
заради повишаващата се инфлация и намаляващото потребителско доверие, отчитат експертите на еБвр.
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Сърбия забранява камиони да
изпреварват на магистрали
Сърбия обмисля да забрани на
камионите да изпреварват на магистрали, съобщи министърът на
строителството, транспорта и
инфраструктурата Томислав Момирович. “Нашата цел е да ускорим
трафика. Забраната за изпреварване на камиони ще намали задръстванията, ще ускори движението и
допълнително ще повиши безопасността”, каза Момирович.

Путин спира
западни камиони
Владимир Путин подписа указ
за забрана на някои западни камиони да преминават транзитно през
Русия, съобщиха медиите. Мярката
е заради “неприятелски” ограничения от чужди държави срещу руски
граждани и организации.

Стачка парализира жп
транспорта на Острова

Чешки полицаи контролират камион на границата със Словакия в Стари Хрозенков. Прага поднови
проверките на фона на нова миграционна вълна. Мярката влезе в сила от четвъртък на 27 гранични
пункта между двете страни в ЕС, които са част от шенгенската зона, и ще продължи най-малко десет дни

снимкибта

Четвърти теч на газ
от „Северен поток”
Задсаботажаможедастоидържава,
допускаеврокомисаркатаилваЙохансон
Швеция откри четвърто
изтичане на газ от газопроводите “Северен поток” и
“Северен поток 2”, съобщиха властите, цитирани от в.
“Свенска дагбладет”. предишните течове бяха в понеделник и вторник. Става
дума за по два теча в икономическите зони на Швеция и
Дания.
председателят на еврокомисията Урсула фон дер Лайен класифицира инциденти
като саботаж. еврокомисарката по вътрешните работи
илва Йохансон заяви, че това
“е комплексен саботаж, който група обикновени хора не
биха могли да извършат. има
голям риск зад това да стои

държава”, каза тя, без да посочва името й.
в Лондон смятат, че течовете не са предизвикани
от подводница на някоя страна, съобщи телевизия “Скай
нюз”, позовавайки се на британските военни. Балтийско
море не е достатъчно дълбоко за подобни операции, а
това носи риск от разкриване.
Според медията става дума
за експлозиви с дистанционно взривяване, поставени до
тръбите преди няколко месеца или дори години.
еС и САЩ не посочват русия директно като виновник,
макар това да стори още във
вторник Украйна. вашингтон е
предложил подкрепа на Дания

за разследване на течовете.
в същото време САЩ и
русия изразиха взаимни подозрения за инцидентите.
Според говорителката на руското мвнр мария Захарова
авариите са се случили в зони
на Дания и Швеция, изцяло
контролирани от разузнаването на Съединените щати.
От руското посолство в САЩ
съобщиха, че военни кораби,
вертолети и дронове са били
в района на авариите само ден
преди последните събития.
Си ен ен предаде, че руски
военни кораби са били забелязани до газопроводите малко
преди взривовете, а подводници били наблюдавани миналата седмица. Датският ми-

нистър на енергетиката Дан
Йоргенсен каза, че изтичането
на газ може да продължи седмица-две.
еврокомисията, под натиска на много страни от еС,
предлага таван на цените на руския газ, съобщи агенция ДпА,
позовавайки се на документ,
с който разполага. износът на
руски газ през 2022 г. може да
падне до 142 млрд. куб. м. За
тавана настояват 15 държави,
включително италия, полша
и Франция. Германия, Дания и
Нидерландия са против, защото смятат, че това ще навреди
на усилията за овладяване на
енергийната криза в европа.
има и предложение за “гъвкав
ценови диапазон”.

Без мобилни телефони
през зимата в Европа?

Посланик на ЕС е
персона нон грата

през предстоящата зима в европа мобилните телефони
може да не функционират, ако прекъсвания на електрозахранването или въведено нормиране на тока извадят от
строя части от мобилните мрежи в региона.
Сурова зима ще постави европейската телекомуникационна инфраструктура на изпитание, принуждавайки компаниите и правителствата да се опитват да смекчат ситуацията,
опасяват се представители на телекомуникационния бранш.
решението на русия да спре газовите доставки през "Северен поток 1", ключов маршрут за снабдяването на Стария
континент, увеличи вероятността от недостиг на електроенергия. във Франция ситуацията се влошава заради няколко
атомни електроцентрали, затворени за ремонтни дейности.
към момента в много европейски страни няма достатъчно резервни системи за захранване.

Никарагуа поиска посланикът на еС Бетина мушайт да
напусне страната, след като властите са я обявили за "персона нон грата". тя била извикана във външното министерство
и уведомена, че повече не е добре дошла и трябва да си тръгне. Не е посочен конкретен срок за отпътуването.
решението на правителството на президента Даниел Ортега е поредният опит за наказване на тези, които го критикуват, че не управлява демократично. миналата седмица
Брюксел излезе с декларация в ООН, призоваваща държавния глава "да възстанови демокрацията". в текста се апелира и за освобождаване на политическите затворници и
зачитане на правата на човека. Според анонимни източници
Ортега казал: "Грижете се за демокрацията в европа".
Засега няма официален коментар от никарагуанска
страна.

Във Великобритания влакове
няма да се движат между Лондон
и някои големи градове (Единбург,
Бирмингам, Манчестър, Ливърпул,
Нюкасъл, Брайтън и Норич) в събота заради координирани стачки на
четири профсъюза. Предвижда се
един на всеки десет влака да се движи. Над 54 000 души ще участват в
протеста.

Президентски избори
в Бразилия на 2 октомври
На 2 октомври в Бразилия ще се
проведат президентски избори. Гласоподавателите са 156 454 011 и вотът е задължителен. По желание е
за 16- и 17-годишните, за гражданите над 70 г. и за неграмотните.
Секциите отварят в 8 ч. и затварят в 17 ч. Резултати се очакват
два часа по-късно.

Кървава стрелба
в училище в Калифорния
Най-малко шестима души са
ранени при стрелба в Източен Оукланд, Калифорния. Инцидентът е
станал в комплекс с няколко училища. Полицията е отцепила района.

Ураганът Йън остави без
ток милиони във Флорида
Ураганът Йън достигна югозападните брегове на Флорида.
Поройните дъждове и ветровете
с над 240 км/ч нанесоха сериозни
щети на места. Два милиона души
са без ток.

Тайландец от северната част
на страната се придвижва трудно
по някогашна улица. Тропическата
буря Нору остави района в окаяно
състояние - с големи наводнения,
изкоренени дървета и унищожени
домове
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПРЕВОДАЧА. Отбелязва се от 1991 г. по
ре шение на Съвета на
Международната федерация на преводачите
(ФИТ). За международен ден на преводача е
приета датата на смъртта на свети Йероним
(342-420 г.), преводач на Библията на латински.
1879 - ПРОВЕЖДАТ СЕ ПЪРВИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ.
Избрано е Първо обикновено Народно събрание, което е открито на 21 октомври и закрито на
24 ноември 1879 г. В рамките на
това време депутатите провеждат 20 заседания.
След откриването на първото заседание от княз
Александър I Батенберг за председател е избран
Петко Каравелов, а за подпредседатели Христо
Стоянов и Георги Йорданов Тишев.

АНАТолИйсТАНКУлов

Арменскиятпоп
n

Мая ЙОВАНОВСКА

един от проблемите на
хората, особено в малките населени места преди
началото на зимата, е как
ще се отопляват, на каква
цена и има ли недостиг за
домакинствата. Оказва се,
въпреки усилията на пред
ходното правителство да
обуздае цените на дървата
за огрев и да сложи ред

в продажбите в полза на
обикновените потребители, те доста са поскъпнали
в последните месеци. сигурно след време ще стане
ясно каква е причината за
това.
преди дни обаче омбудсманът Диана ковачева алармира, че са
зачестили оплакванията
за рязкото увеличение на
цената на твърдите горива. през юни дървата са се
продавали средно около
110 лв. за кубичен метър,
през юли  около 140 лв.,
през август  около 160 лв.,
а през септември  200 лв.
пелетите пък са стигнали
до 1000 лв. за тон.
по тази причина ковачева поиска в началото на
седмицата кЗк да направи проверка има ли картел

при предлагането на твърди горива за отопление.
вчера тя отново адресира искането си. този път
към служебния министър
на икономиката и индустрията с апел да бъдат извършени проверки има ли
спекула на пазара. Защото
веднага след първото й
настояване от кЗк, дето
малко не стигна да бъде
сменен съставът й, отрязаха обществения защитник,
като заявиха с думи прости, че нямали правомощия
за ценово регулиране.
през годините същият
този състав на антимонополната комисия уж прави
няколко проверки за картел при цените на горивата и все не можеше да го
види. Нали ни обясняваха
пишман демократи, че па-

зарът регулира всичко. и
не е необходимо да има
държавни регулации. Достатъчно е кЗк да съблюдава да няма картели на
пазара. та затова беше разкаран и законът за спекулата. вероятно, след като
адресира молбата си към
икономическия министър,
ковачева се надява проверки да бъдат направени
от комисията за защита на
потребителите. Нейният
състав пък наскоро бе подменен от служебното правителство без каквито и да
е смислени основания.
Да не се окаже молбата
на обществения защитник
поредното оплакване към
арменския поп, каквото
произтече и от сезирането
на антимонополната комисия.

Безплатноли?
n

Деси ВЕЛЕВА

колко ни струва безплатното образование? то
зи въпрос ехти из онлайн
пространството на училищните вайбър групи или
присъствените родителски срещи от началото на
учебната година. Уж нова,
но със старите практики,

които, вместо да изчезват,
все повече набират сила.
Безплатното средно
образование изобщо не е
безплатно. илюзиите ги
има само през лятната ваканция, когато училището
е далеч и всичко е лежерно. после идва 15 септември и розовите очила
рязко падат. тогава родителите биват залети от лавини с поръчки  за купуване на учебни тетрадки,
допълнителни сборници,
помагала, тестове, за различни училищни пособия,
за запълване на касата на
класа, за екскурзии и зелени училища. случва се
мераците да придобиват и
скандални измерения  чу-

ват се гласове за купуване
на нови чинове или принтери за разпечатване на
допълнителни домашни.
после идва ред на частните уроци и броенето на
стотачки се заменя от пресмятането на хилядарки.
това драматично начало на новата учебна
година изобщо не е изненадващо, макар че всяка
есен придава нови нюанси на родителския стрес.
реалността е брутална и
категорична  запазилата
се частица от безплатното
в училище е некачествена,
неуспешна, безрезултатна.
Безплатното се е превърнало в жертва на некомпетентността на найвисоко

ниво, загубило е ценността си и никой не разчита
на него. Затова пък всяка
платена услуга е висше
благо, за което може да се
води и война.
Абсурдното на цялата
сюрреалистична картина
е, че се забравя целта на
образованието  успешни
и щастливи деца. А те не
могат да станат такива,
когато са изтормозени от
двойна работа, когато нямат свободно време и не
получават внимание от
семейството си. то пък е
безкрайно заето да осигури платеното образование.
Да вземем изобщо да се
откажем от безплатното,
за да паднат илюзиите, а?

1935 - РАЖДА СЕ НИКОЛА ИНДЖОВ, ПОЕТ,
ПУБЛИЦИСТ, ЕСЕИСТ И ПРЕВОДАЧ
(УМИРА 2020 Г.). Носител на Ботевската награда за поезия и публицистика,
на много национални и международни
отличия. Председател на Международната фондация "Гео Милев", почетен
член на Международния писателски съюз "Св. св.
Кирил и Методий" и др. Дългогодишен дипломат в
редица латиноамерикански страни.
1941 - НАЧАЛО НА МОСКОВСКАТА БИТКА.
Едно от най-значимите събития на
Втората световна
война, определено
от политическото и стратегическото
местоположение на града.
Завладяването на
Москва от немците би придало решаващо значение за изхода на войната за СССР. Победата на
Съветската армия се смята за повратна точка за
изхода не само на Великата отечествена, но и на
Втората световна война.
1960 - РОЖДЕН ДЕН НА "СЕМЕЙСТВО ФЛИНСТОУН". Американският анимационен сериал
се излъчва в периода 30
септември 1960 - 1 април 1966 г. по телевизия
ABC. Флинстоун са семейство от каменната
ера от гр. Бедрок, от
работническата класа. Сериалът се излъчва в България за първи път през 90-те години на миналия
век по националната телевизия.
1999 - УМИРА ДМИТРИЙ ЛИХАЧОВ, РУСКИ
ФИЛОЛОГ И КУЛТУРОЛОГ (Р. 1906 Г.). Изследовател на средновековната
руска литература, изобразително изкуство, история и фолклор. Обект на
негови проучвания са още
византийската и славянската литература и изкуство. Изследванията му засягат и старобългарската литература и изкуство, в частност делото на
Кирил и Методий, Търновската книжовна школа и
нейното влияние върху руската литература.
2013 - УМИРА РАНГЕЛ ВЪЛЧАНОВ, РЕЖИСЬОР (Р. 1928 Г.). Известни с оригиналността на художественото му
мислене са неговите филми "Инспекторът и нощта", "Вълчицата", "Следователят и гората", "Лачените обувки на
незнайния воин" и др. Избран е за филмов режисьор номер 1 на България през XX век. На
9 октомври 2012 г. е избран за действителен член
на БАН.
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АтАнАсЗАфиров:

Нищо не е
по-силно от идеала
и любовта към
Родината
изберетеномер28ищенаправя
така,чесофияникогаданезабравя
завраца,казваводачътналистата
на„БсПзаБългария”вобластта
предZovnews.com
n Г-н Зафиров, честит
рожден ден! Радвам се, че
точно в този ден (29 септември - б.р.) ще имаме възможност да поговорим за
Вас в личен план и като водач на листата на "БСП за
България" за област Враца.
Как планирате да премине
денят Ви, ще има ли време
за празник, или ще работите?
- Благодаря ви, в разгара
на предизборната кампания
време за лични празници поскоро няма. Днес сме на финала на дарителската ни акция, с която в навечерието на
Деня на поезията даряваме от
името на нашата листа на читалища, библиотеки, домове
за възрастни хора, пенсионерски клубове и други институции късче духовност, под
формата на стихосбирки от
български автори. Целият ден
е свързан с тази инициатива,
а вечерта сме на предизборна
среща в селановци - най-голямото село в северозападна
България, с акцент българското земеделие и възможностите на региона за развитие.
разбира се, ще почерпя екипа
и моето семейство, най-вече
за здраве и успех в предстоящите избори.
n Вие още от много
млад сте се справял сам с
множество проблеми, имам
предвид времето, през което
още 13-годишен сте излязъл
на квартира в големия град,
за да учите. Кои са най-важните житейски уроци от
този период, които помните и до днес?
- връщате ме близо 40
години назад, в друго време
и с други порядки, но, замисляйки се, като че ли основните житейски уроци остават

същите - да се научиш да се
бориш сам с трудностите, да
вярваш най-вече в себе си и
своите възможности, да цениш малкото време, в което
си със своите близки, и да се
научиш да го ползваш пълноценно, да вземаш сам своите
решения и да носиш отговорност за тях. моят баща беше
военен, детството ми мина
по границата и гарнизоните,
където се възмъжаваше бързо
и нямахме време за губене.
това ми помогна много и ме
направи адаптивен, нещо, което ми помага и днес.
n Как се решихте да влезете в политиката и кои са
Вашите принципи, които
никога не престъпвате?
- в политиката влязох
съвсем млад, на 18 години, с
приемането ми в редовете на
Българската социалистическа партия. Още като студент
изпитах първите радости,
разочарования и уроци от
българската политика. едно
нещо обаче ме е водило през
тези вече повече от 30 години
- не предавай отбора, бори се
докрай, дори когато изглежда
безнадеждно. нищо не е посилно от идеала и любовта
към родината. От тези принципи съм се водил през годините, с това не бих направил
компромис и занапред.
n През Вашата политическа кариера сте бил в
много райони на България.
Какво отличава Северозапада от тях?
- така е, политическата ми
дейност ме заведе на практика
във всяко кътче на България.
Богат съм с познанствата си
и контактите с хиляди обикновени български граждани,
много от които наричам приятели и другари.

с болка споделям, че
северозападът наистина е
най-бедният икономически
и системно неглижиран от
държавата регион на България, а казват и в европа. това
обаче не е направило хората
по-малко патриоти и добри
граждани - просто недоверието в политиците и системното неизпълнение на поети
ангажименти към тях ги е
направило по-малко доверчиви, затова знам, че доверието,
което получавам от тях, е доверие в аванс - за него трябва
да се бориш всекидневно и с
реални действия.
n Кампанията е към своя
край, а Вие, заедно с останалите кандидати, се срещнахте с хората от много населени места в област Враца.
Какво Ви направи впечатление при тези срещи, какво
Ви докосна най-много?
- много неща ме развълнуваха и докоснаха истински.
Аз съм емоционален човек
и вечер до късно осмислям
и анализирам събитията от
деня, връщам лентата, гледам
снимките и лицата на хората, мисля върху казаното от
тях. И, знаете ли какво - оптимист съм. Оптимист съм за
този прекрасен, недостатъчно
познат за повечето българи
район, който през всичките
дълги години на разруха и съсипия е запазил жив българския дух и вярата в доброто.
срещнах прекрасни млади хора, бъдещето на северозапада, техните работливи
родители, баби и дядовци
- истински, горди българи.
Българи, които не хленчат, не
се огъват пред трудностите и
много бързо усещат фалша и
лицемерието.
Затова за мен е истинско
предизвикателство да се боря
за тяхното доверие и честта
да бъда техния глас в следващото народно събрание.
n Кои са приоритетите
на "БСП за България" за област Враца?
- Българската социалистическа партия винаги е била
разумната, стабилната и мъдрата сила в обществено-политическия живот на страната. ние сме партията, която

системно и последователно е
отстоявала демократичните
ценности, защитата на правата на българските граждани,
както и техния социален статус и доходи.
това са и нашите приоритети - справяне с икономическата
и енергийната криза, настъпили
в резултат от войната в Украйна и дълго продължилата пандемия от кОвИД-19, защита
на социалните права на българските граждани, повишаването
на доходите на работещите и
пенсионерите, премахване на
пазарния принцип в здравеопазването и образованието, нов
модел на икономическо развитие, разширяване и защита правата на работниците, подкрепа
на малкия и средния бизнес, на
регионалното производство,
индустрия, земеделие, справедливост и съдебна реформа,
защита на конституционния
ред и прилагане на принципите на демократична, социална
и правова държава.
Област враца има няколко основни проблема за
решаване - наваксване на
икономическото изоставане,
привличане на инвеститори и
осигуряване на нови работни
места, борба с демографската
криза чрез конкретни регионални мерки, приоритетни
инфраструктурни решения,
възстановяване на болничното лечение и спешната медицинска помощ в общините със
закрити здравни заведения,
борба с битовата престъпност
и допълнително полицейско
присъствие в малките населени места.
n Как ще коментирате
сигналите за купения вот?
- това е едно от най-отвратителните явления в новата ни политическа история.
За съжаление, в региона наблюдавам едно обществено
примирение с тази позорна
практика, което силно ме натъжава. Опитвам се да разбера и хората, които в пълното
си отчаяние и финансова немощ прибягват до този краен
метод за решаване на някаква
еднократна нужда, но те трябва да разберат, че това не е
решение, а задълбочаване на
техните проблеми.

политиците, които изпращаме в парламента с купени
гласове, не само че нямат никакво намерение да работят
реално за своите избиратели,
но и живеят със самочувствието, че като са си платили
за това, вече могат да правят
каквото си поискат. това завършва винаги зле и много
скоро излъганите хора излизат по площадите. Дълбоко
ненавиждам т.нар. търговци
на гласове и ще се боря с
всичките си сили и енергия
те да получат полагащото им
се наказание от закона и обществено презрение.
Апелирам към органите
на държавната власт и гражданското общество да бъдем
нулево толерантни към този
порок, който изкривява демокрацията и ни налага управление на малограмотни и алчни
политици. сметката винаги я
плаща народът.
n Ако отново бъдете
част от управляващото
мнозинство, какви ще бъдат вашите първи мерки за
Северозапада?
- спешно довършване на
пътя Ботевград-мездра, приемане на закон за създаването
на Държавен фонд за устойчиво развитие на северозападна България, срещи с кметовете от региона за търсене
на спешни решения в здравеопазването и възстановяването на системата за достъпен
обществен транспорт, създаване на законова и подзаконова нормативна база за стимулиране ускореното развитие
на слаборазвитите региони,
осигуряване на подкрепа в
развитието на агробизнеса в
региона и стимулиране развитието на туризма. За тези
мерки ще търсим подкрепата
на всички народни представители от региона.
n Вашето послание към
избирателите.
- не продавайте гласа си.
Гласувайте с емоция, но и с
разум. Гласувайте за хора,
които могат да изпълняват
своите обещания. За социална и сигурна България. Изберете номер 28 и аз ще направя
така, че софия никога да не
забравя за враца!
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Корнелиянинова:

Ще бъдем като щит
социалните разход

нетрябвададопускамевръщанетонамодела„ГерБ”
иБорисовкатоспасителнанацията,заявилидерътнаБСП

Интервю на
Стоил РОШКЕВ, БСТВ

n Госпожо Нинова, кампанията е на финалната
права. Как оценявате нейния
ход?
- За Бсп я оценявам като
активна. имахме много срещи
по места с членове и симпатизанти на партията. За страната
- вяла. усещам умора у хората
от честите избори. надявам се
обаче тя да бъде преодоляна,
защото е изключително важно
да се гласува на тези избори.
повече от всички други избори.
Заради кризите, които се натрупаха, и заради необходимостта
от стабилно редовно правителство, което да се справи с тях
през зимата.
n Повече хора ли посещават срещите, по-голям ли е
интересът към БСП?
- идват много хора. Дори в
райони, в които не очаквахме
това. освен членове и симпатизанти, идват хора, които не
членуват в партията. Благодарение на управлението в последните седем месеца хората
явно са усетили ползата за себе
си, за семействата си и идват с
признателност и ни пожелават
успех, за да продължим политиките, които започнахме.
n Действително БСП на
тези избори се явява като
участник във властта, а не
като опозиция. Хората го
оценяват - това плюс ли е
или минус?
- участието в управлението
безспорно е плюс за Бсп. 12
години управляваше Борисов
и ГерБ и ние се явявахме на
избори в ролята на опозиция,
която критикува, предлага алтернативи. сега се явяваме на
избори като управлявали страната и това е плюс. оценявам
го така, защото имаме какво да
кажем на хората, че успяхме да
свършим във властта.
наистина времето беше
кратко, с много кризи една върху друга. никога в историята
ни не е имало толкова много
кризи заедно и война на няколкостотин километра от границата ни. постигнахме много за

толкова кратко време и в една
не лека коалиция. направихме
чудеса от храброст. особено в
социалната сфера.
22 млрд. лв. - почти 1/3 от
бюджета, бяха в подкрепа на
хората, на семействата, на домакинствата, на хората с увреждания и други уязвими групи.
направихме детските градини
и яслите безплатни. увеличихме размера на майчинството
за втората година - от 380 лв.
на 710 лв. вдигнахме детските
надбавки. За младите семейства
с деца намалихме данъците:
600 лв. за едно дете, 1200 лв. за
две. увеличихме минималната
работна заплата. това засяга
500 000 българи, които работят
на минимална заплата. увеличихме ваучерите на 200 лв. и
разширихме случаите, при които те могат да се използват. т.е.
има с какво да застанем пред
хората с чисто лице и да кажем:
ето какво свършихме за този
кратък период в управлението,
докато мафията не се организира и не ни свали от власт.
n Защо толкова много
политически субекти днес се
кичат с постигнатото от
БСП във властта? Те нямат
ли собствени идеи?
- това донякъде е признание,
че сме си свършили работата.
очевидно в другите сектори не
беше толкова отчетливо свършеното. ние бяхме най-опитните министри в кабинета, най-стабилните. при това сме партия с
дългогодишна идеология и ясна
програма. Знаем какво искаме и
сме го отстоявали в опозиция.
всичко това, което направихме
сега, сме го внасяли като проектозакони в миналото. просто
сме подготвени, знаехме как да
се справим с кризите.
Донякъде стана добре, че
министерствата бяха сепарирани между коалиционните партньори, защото сега се вижда
кой и за какво е носил отговорност. ние носихме отговорност
за социалната политика - свършихме си работата. носихме
отговорност за икономиката
- стабилизирахме я и дори се
наредихме на първо място в
европа по индустриално развитие. туризмът беше другата
сфера на нашата отговорност
- направихме успешни турис-

тически сезони. в земеделието
- осигурихме 1 млрд. лв. в помощ на българското производство. така осигурихме храната
на хората. помните ли, че по
едно време имаше разговори
дали влизаме в продоволствена
криза. т.е. ясната отговорност
в отделните министерства ни
дава сега възможност да кажем
- това обещахме и това свършихме. оценявайте ни по резултатите, не по приказки и не по
компроматната кампания, която се води срещу нас.
n БСП е партията, която
от години е на фронта срещу
ГЕРБ. Някои от новите партии дори не са били на политическия терен. С други думи
- накъдето си тръгнал ти, аз
оттам се връщам. Хората
разбират ли го това?
- след края на протестите
това очевидно не се разбра от
хората. ние дълги години се борихме с модела “ГерБ” и какво
ли не преживяхме. Ще припомня накратко. първо, ГерБ се
опитаха да ни приласкаят в голяма коалиция - това беше през
2017 г. по схемата за моркова и
тоягата ни предложиха да влезем във властта с тях. на мен
лично ми предложиха да стана
председател на парламента.
очакваха да се полакомим
за постове. когато отказахме,
тогава ГерБ ни подложиха на
много тежки атаки. създадоха
вътрешната опозиция в Бсп,
хранеха я през цялото време.
Даваха им обществени поръчки. сигурно поне пет преврата
ми направиха. това на нас ни
е познато. ние сме изпитани
бойци на терен. Затова беше
несправедливо - след толкова
години битки вълната на протестите изкара нови политически
субекти. тогава президентът
румен радев помогна много
на “продължаваме промяната”
и това отне от нашите гласове.
но ние няма да се откажем от
битката и продължаваме.
n Като че ли сега това
служебно правителство продължава тази линия срещу
БСП?
- по закон няма ограничения
пред действията на служебните
правителства. но този кабинет
премина определени граници.
подложи ни на тежък реваншизъм. уволниха нашите хора,
направиха една компроматна
война срещу нас. вадят се някакви неща, които нямат нищо
общо с истината. петнят образа
на Бсп. но и това ще преживеем. ние сме биткаджии.
тревожи ме друго. те връщат модела “ГерБ” в управлението на държавата. ние повече от десет години се борим
срещу него, дори започнахме
да го разграждаме през тези
шест месеца управление. А сега
през служебния кабинет се връ-

щат не само лицата на ГерБсДс. Зам.-кмет на Йорданка
Фандъкова става зам.-министър в служебния кабинет. Да не
изреждам, има много подобни
случаи. тези лица са носители
на този модел.
променят ключово важни
решения за България. много съм възмутена от факта, че
служебният кабинет одобри
покупката на нови осем самолета Ф-16, които ще получим
някога, след 10 години може
би. сега одобриха инвестиционния разход - 2 млрд. лв., но те
ни трябват за друго.
това са парите, с които трябва да преведем народа през зимата. трябват ни за вдигане на
доходи, пенсии, за безплатни
учебници и лекарства за децата.
преизчисляването на пенсиите,
например, е около 1,2 млрд. лв.
Безплатните учебници за децата
до 12 клас и лекарствата за деца
до 14 г. са общо 180 млн. лв.
и виждам как от няколко
дни започва да се говори, особено от Борисов, който създава
пълна измама и паника сред хората, че нямало пари в бюджета, че щели да режат социални
разходи и т.н. много се чудихме откъде идва това нещо.
ние сме логични хора и знаем, че оставихме 9 млрд. лв. в
бюджета в края на юли. отделно 1,5 млрд. лв. беше излишъкът. Заложили сме преизчисляването на пенсиите в бюджета
и парите ги има. и изведнъж - 2
млрд. лв. отиват в друга посока.
никой не обяснява откъде взимат тези пари.
ние, разбира се, ще подложим действията на служебния
кабинет на парламентарен контрол, защото сега той действа
абсолютно безконтролно. и
виждам, че това е в синхрон с
говоренето на Борисов, който
заговори за “страшен финансов
колапс”. и другото - да режем
социални разходи и да вдигаме
данъците.
изобщо не трябва да се вдигат данъците на хората в тази
криза. Ще бъдем като щит в
парламента за запазване на социалните разходи. идват много
тежки месеци и ние категорично трябва да вдигаме доходите.
освен борбата с инфлацията.
n Някои хора сякаш забравиха какво се случваше при
управлението на Борисов. Ремонт на ремонта...
- Да, това е емблема на
ГерБ. но именно по този начин се крадат по 10 млрд. лв.
годишно. сега Борисов използва новата ситуация с войната
в украйна, с високата инфлация, с енергийната криза, за да
се препере. и казва: “оставете
сега това, трябва да направим
евро-атлантическа коалиция и
правителство на националното
съгласие”... това е все в посока

да се замете миналото и то да
се забрави от хората, и той да се
яви като спасител на нацията.
ето това не искаме да го допускаме.
n България стана първа
в Европа по индустриално
развитие при Вашето управление на икономиката и
индустрията. Как го постигнахте?
- първо, спряхме рекета
върху фирмите. основен порок
на управлението на Борисов.
второ, осигурихме им подкрепа в най-трудните зимни месеци заради високите цени на
тока. Беше изключително тежко, но седнахме и разговаряхме
с работодателските организации и бизнеса и държавата им
стана партньор. стигнахме до
250 лв. помощ за мвтч. условието ни беше: вие обаче няма
да уволнявате хора от работа.
така безработицата дори намаля. продължихме и мярката
60/40. това партньорство доведе до този резултат.
сега в кампанията използвам всеки възможен случай ходех в завод или във фабрика.
исках да видя как е ситуацията
и да разговарям с работници и
работодатели. какво установих? преди половин година заговорихме, че заради ковиДкризата се скъсяват веригите
на доставки. Западните фирми
изтеглят производството си от
китай и други страни в европа,
за да направят стоките си подостъпни. сега установих, че
много от тези фирми са отворили производства в България. в
последните дни от кампанията
бях в три завода и във всеки от
тях ми казаха: “имаме толкова
работа, че не можем да си изпълним поръчките за 2 години
напред. връщаме клиенти.”
това е вторият ефект от нашето
управление. и това означава, че
заводите работят, ще има ръст
на Бвп. Ще има ръст на заплати, на данъчните приходи в бюджета, ще има работа за хората.
искам да уточня, че този
добър резултат не се дължи на
оръжейната индустрия. вижте
нси и “евростат” - става въпрос за ръст на металургията,
на химическата промишленост,
текстил, дървопреработване.
истината е, че реалната икономика заработи при нашето управление.
n Защитата на потребителите беше основна Ваша
кауза като министър на икономиката и индустрията.
Какво постигнахте и какво
ще надградите?
- райският газ взех като
лична битка, защото убива децата ни. До идването ми в министерството на икономиката
темата “потребители” беше оставена настрана, безсмислена
за предишните управляващи.
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ние я изведохме като един от
приоритетите.
твърдя, че има спекула и
битката с нея беше сериозна.
направихме изцяло нови закони. например за колективните
искове. милиони потребители
са засегнати от лоши стоки и
услуги. всеки трябва да води
дълга битка за правата си, но в
малките населени места това е
трудно. Затова хората отказват
да се борят. направихме закона
за колективните искове, с който
една организация да представлява хиляди хора. тя се бори
от тяхно име и те могат да си
получат обезщетенията.
важен е и законът за колекторите, който направихме.
сериозен закон, уви, там се
вдигна голяма сила срещу нас.
става въпрос за милиарди, защото имаше изготвен доклад
на ДАнс за пране на пари, за
милиарди, за огромна мафия.
всички се изправиха срещу
нас. вкарахме закона в парламента и там блокира. лобитата
се разиграха. но свършихме
тази добра работа.
и след това хиляди проверки по пазарите, когато скочи
цената на олиото, тръгна нагоре цената на хляба, акцията
за бензина. направихме хиляди проверки за спекула и за
злоупотреба с цените и бяхме
дисциплинирали пазара. но
най-голямата ни битка, казвам
го със сърце, беше тази с райския газ. откъде се взе това
чудо - масово, децата го дишат,
могат да получат здравословни
увреждания. и всичко това безнаказано, никой не го контролира. какво направихме? това
е прецедент в парламентарната
история, позволете да го кажа
със самочувствие. във вторник
в министерството на икономиката дадох брифинг и казах, че
това ще го спра на всяка цена.
в петък имахме приет закон
на второ четене, който забрани употребата на райския газ и
продажбата на непълнолетни.
това не се е случвало в българския парламент. и то стана в последните дни, когато всички се
караха. уви, след оттеглянето
ни и смяната в министерството
на икономиката проверките са
спрели. навсякъде се продава
пак безконтролно райски газ.
това не ми дава мир.
Ще отворя малка скоба.
притеснява ме случващото се
напоследък по пътищата. Дрогирани, пияни убиват хора.
над тях стои или полицай, или
прокурор, съдия. всичко е безконтролно и безнаказано. Шофьорът е дрогиран, блъска някого, пускат го след два месеца.
какво е това?
n Какъв е Вашият ангажимент в тази посока?
- Драконовски закони, драконовски контрол върху тези
закони. Хващаш го, бързо
производство, съд, в затвора,
конфискация на имущество, да
не си помисли повече да сяда
зад волана. никакъв достъп до

книжка за шофиране и т.н.
това е голямата тема за
борбата с корупцията, която е
пропила обществото ни. много
дълбоко и иска много смелост
и характер. Започнахме тази
борба през тези шест месеца,
но, уви, мафията се организира и ни свали. това не ни
пречи, не губим кураж. стига,
разбира се, да получим на тези
избори по-голяма подкрепа, за
да сме повече в парламента и
да изведем докрай тази битка.
Защото парите, които се крадат
от корупцията, са пари, които
могат да отидат за заплати, за
култура, читалища, болници.
не сме довършили реформата
в здравеопазването. Болниците
да не са търговски дружества.
остана много работа.
n Много хора питат:
защо плащаме здравни осигуровки, като трябва да плащаме за лечение?
- в здравеопазването колегите от “продължаваме промяната” почти не направиха нищо.
казвам го с тревога, защото там
има много да се прави. нашата
амбиция е да стигнем докрай болниците да не са търговски
дружества.
разбира се, някои добри
неща се направиха. малките
болници, които искахме да бъдат защитени, го постигнахме.
извън финансирането от здравната каса те получиха допълнително финансиране от бюджета,
за да не затварят и да не оставят
хората от малките населени
места без здравно обслужване.
но голямата реформа предстои
- да не се доплаща в болниците,
здравето да не е търговия. и тук
се иска много смелост, защото
интересите са много големи.
n В какъв коалиционен кабинет би работела БСП? От
какво ще се ръководите, “червените линии” кои са?
- никога коалиция с ГерБ и
Дпс. това е излишно да го коментирам. това е заявено.
има няколко ключови неща.
първо - социалният стълб, социалната защита. мерките, които предвиждаме за увеличава-

не на доходите през зимата и за
стопиране на инфлацията. това
ще поставим на масата за преговори, защото е най-спешното. Да преведем хората по-леко
през зимата. това са преизчисляването на пенсиите, увеличението на вдовишките надбавки,
увеличението на минималната
заплата, безплатните учебници
и лекарства за деца и възрастни, помощта за енергийно слабите и бедните.
второ - ще поставим на масата за разговори таван на цените, свръхпечалбите на енергийните дружества, натрупани
от хората, да се върнат при хората, да бъдат иззети и да се
преразпределят справедливо.
Болници, училища, детски градини, музеи, читалища да се
върнат на регулирания пазар.
на трето място - всички усилия
към икономиката да продължи
да работи и да не се повишава
безработицата през зимата.
Четвърто, което е спорният
въпрос, е войната. категорично няма да позволим България
да бъде въвличана във военния
конфликт. ние сме за балансирана външна политика, за спиране на войната, мир, дипломация и преговори. рано или
късно това ще стане. по-добре
сега и световните, и европейските, и българските лидери
да разберем, че това е пътят за
спасение от кризата. Докато и
двете страни помпат усилия с
оръжия, с всякакви други решения, кризите ще продължават.
вижте какво стана с аварията в “северен поток”. какъв
е разнобоят в европа как да
изкараме зимата. тази война трябва да спре. ние сме за
мир, за спиране на санкциите.
те вредят повече на европа,
отколкото на русия.
“Газпром” през последните
месеци има печалба от 42 млрд.
долара, част от които - близо 10
млрд., превежда в кремъл, защото държавата я санкционира.
А какво се случва в европа? те
продължават да трупат печалби. санкциите бяха, за да убият
икономиката на русия. А какво

се случва в европа? сриват се
и фалират икономики. има обаче лъч светлина. в Германия
Шолц каза: “няма да предоставяме танкове на украйна. предоставяйки такива оръжия, има
риск да се въвлече нАто във
войната. А Германия няма да
допусне нАто да стане страна
във войната.”
Част от лидерите започнаха
да се обединяват да има таван
на цените. За това говорим от
4 месеца. някои европейски
лидери казват плахо: дайте да
помислим за смекчаване на
санкциите. Защото виждат каква зима идва. ние сме на такава
позиция - санкциите и контрасанкциите са вредни. войната
трябва да спре. разговорите с
русия да се възстановят, разговорите с “Газпром” - също,
и да си вземем количествата по
сегашния договор.
нашият договор изтича в
края на годината. по него има
клауза, според която дори да не
сме получили количествата газ,
трябва да ги платим. трябва да
възстановим тези разговори и
да се вземат тези количества.
нека да има втечнен газ. Добре,
че тръгва и интерконекторът с
Гърция, защото това е диверсификация и нови възможности.
Азерският газ да дойде, отвсякъде, откъдето можем, да вземем най-евтиното.
n Вие сте единственият
лидер, който мисли както за
проблемите у нас, така и за
световните.
- така е, защото част от
проблемите ни дойдоха от войната - инфлацията, липсата на
енергоносители. процесите са
свързани. международната политика и войната се отразяват
и у нас. освен това българската
икономика е много отворена.
има една реплика, която гласи:
когато германската икономика
кихне, нашата се разболява тежко. ние сме много свързани с европейската икономика. износът
ни е съществено перо от икономиката ни. когато тръгва като
домино да се срива икономическата система, това неизменно

идва и при нас. Българските
фирми изнасят в Германия, внасят суровини и резервни части,
произвеждат и връщат. светът
е отворен и процесите са неизбежно свързани. Затова трябва
да гледаме в перспектива, да
анализираме и да видим какво
ще се случи след месец и година, за да можем да го избегнем.
и на първо място да мислим за
родното производство.
n Защо трябва се гласува с
№28 на 2 октомври?
- трябва да се гласува за
българските социалисти, за
коалиция “Бсп за България”,
защото в управление доказахме, че това, което обещаваме,
го изпълняваме. т.е. да се гласува за нещо, което е стабилно
и сигурно, и което прави това,
което е обещало на хората. в
тези кризисни и тежки времена без социална и лява партия
в правителството много трудно
народът ще мине през кризата.
виждате какво говори Борисов
- че трябва да режем социални
разходи, да вдигаме данъци, т.е.
дясната политика, симеондянковската, с постната пица. Без
да отчитат, че времето изисква
обратното. трябва да се увеличават социалните разходи. Хората не могат да преживеят, ако
не преизчислим пенсиите, ако
не вдигнем заплатите и т.н.
трябва силна лява социалистическа партия, която да
гарантира този социален щит
срещу кризите и защита на хората. в този труден момент са
необходими опитни, спокойни
и мъдри държавници, а не нови
експерименти, спасители и месии, на които се нагледахме.
нямаме право на това. следващите зимни месеци няма да са
леки. трябва да се заложи на
умни хора, които знаят как да
преведат страната, които знаят
какво правят, които са стабилни, изпитани в реалния живот.
това сме ние. Хора, които като
обещаят, го изпълняват. наша
първа кауза е социалната защита на населението и знаем как да
го направим с много конкретни
мерки още през октомври.
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Стихотворения от Съвременни
българСки поети

Скъпи читателю!
Първи октомври е ден на българската поезия. Затова в този брой на
приложението за литература, изкуство и култура ти предлагаме да се
докоснеш до лиричния свят на наши
съвременни поети.
Приятно четене.

Дунавскабалада
n

Атанас ЗвеЗдинов

Левентът дунав бърза, че отива
да изоре голямата си нива.
А тичат все подире му реките харесват го, задирят го горките.
След него тичат, всяка го желае
и колкото той повече нехае,
опитва всяка да го завладее,
за да забрави кой е и къде е.
но той върви, като добър орач,
сякаш не чува песен или плач.
Ала не знае, че ги носи вече,
от тях обсебен, и на тях обречен.
дори с езиците си най-различни,
те са неустоими, магнетични...
и го обзема някакъв покой:
нима е той? нима е вече той,
пленен от тези гласове неясни,
но влюбени, и затова прекрасни...
Пред нивата си спира омагьосан,
понесъл нещо и от нещо носен...
Прелива в нея придобита сила,
която изворите е спасила.
и без да се замисля и да знае
чия е тази сила, и каква е...

СпомензаИкар

n

Петър АндАСАров

n

Тенко Тенев

в памет на Стефан продев
дълго ще болят очите
от спомена за слънце,
а полетът към него ще им спомня,
че са живели някога.
Така е. винаги тъгуваме
за толкова отминали неща.
отлитат облаци, отлитат птици.
и пролет сменя есента.
остават спомени, деца,
които ще поемат радостта ни
и утре щедро ще я раздадат.
Живеем, дълбаем скала,
за да намерим извор някой ден...
За нечии очи, от жажда ослепели.

***
Как да прекрача прага на твойто
самодоволство,
по гнилата дъска на мътните ти
страсти как да премина?
Като щурчето от приказката - с
присъщото му упорство
да приспиваш мързела с песен - и ти
си ненадминат.
Как да живея на сянка - под слънцето
на живота - недостойно,
когато съм тичал по сянка на орел,
недостижим във висините.
Как да превия снага и да пълзя покрай
блатното ти спокойствие,
когато ръста съм си мерил с върховете на планините!

n

Боян АнгеЛов

не задълго и само веднъж
предвидимите мисли лежат
между спектър обвит от ръжда
и вълна разпростряна надлъж.
нашироко съзрява пожар,
който пълни небесната твърд,
но сърцето остава без гръд
и в гръдта се вселява на звяр.
Същества зверовидни площта
разпределят надлъж и нашир,
и мечтата за вечния мир
ще остане за всички мечта.
Тежко пада и дълго боли
наранимата мисъл за теб
сред живота - отчаян вертеп,
върху който дъждец ромоли.

урокповавилон
n

иван еСенСКи

град от кули - до небето,
че и по-нататък.
и във всяка
щръкнал е пророк
богоподобен...
и сами на себе си
се молим.
на един език говорим,
а на хиляди различни мислим.

Най-много...
n

георги КонСТАнТинов

на баща ми
в работа търсех късмета си.
Моят хляб не беше бял.
в тъмна гора без пътека
никога не съм вървял.

Западналитедолу...
n

даниела доБревА

не съм размахвал юмруци
за пари и за жена.
не участвах в революция.
не съм ходил на война.
Срещу подлости край мене
често надигах глас.
но големите проблеми
уви, не решавах аз.
Бях на работно стъпало.
не със фитнес стигах до пот.
давах дух, напрягах тяло
за малко по-свестен живот.
но така и герой не станах
в своя път сив и нелек.
най-много за мен да кажат:
"Просто добър човек".

Пожар

художниклюдмиласенов

Как така хлътнах в завоя
на времето?
в някаква паралелна вселена...
някой започна обратно броенето,
сенки от миналото тичат след мене...
Стана студено, мраз се отключи,
паднал ангел с мен се размина...
един въпрос отдавна ме мъчи:
навлязох ли вече в онази зима?
виелица блъска в очите ми слепи...
Скитам по пътищата като
прокудена...
в душата ми чакам пак да засвети
и ме болят крилете изгубени...
Ще успея някак да изхвърча от завоя,
наум си казах: "За мен помолете се!"
небето засмя се с надеждата моя Ангелът паднал ми даде крилете си..
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Игралният дебют на Теодор Ушев
открива „Синелибри 2022”
каменкалевщеръководимеждународнотожури,
анад60продукциищеиматнационалнипремиери
няколко дни ни делят от
официалното откриване на
“синелибри 2022”. между 8
и 30 октомври ни очаква възхитителна кино-литературна
програма, амбицирана да ни
помогне да преоткрием себе си
и хората около нас в странното
време, в което живеем. Фестивалът ще се проведе в софия
и още шест града - пловдив,
варна, Бургас, велико търново, Габрово и стара Загора,
като отново ще има паралелно
дигитално издание през октомври в онлайн платформата
Neterra.TV+ с над 35 филма от
програмата на “синелибри”.
предвидени са изключително
атрактивни пакетни цени, от
които могат да се възползват
зрители в цялата страна, научи
ДУма от организаторите.
празничната церемония
по откриването ще се състои
на 8 октомври от 19 ч. в зала
1 на нДк и ще бъде съпроводена с екстравагантен танцов
пърформанс, чиято артистична концепция е в синхрон с
цялостната визия и философия на тазгодишното, осмо
издание. то ще се проведе
под мотото “преоткритото
време”, по случай 100-годишнината от смъртта на марсел
пруст. в програмата са над 60
продукции с национални премиери, десетки галавечери и
срещи с режисьори, сценаристи, писатели, актьори, композитори, светила на кинематографията и литературната
сцена.
непосредствено след церемонията по откриването в зала
1 ще се състои ексклузивна
прожекция на антиутопичната приказка “Ф1.618”, дебют
в игралното кино на теодор
Ушев. Главните роли са поверени на Деян Донков и мар-

тина апостолова, партнират
им ирмена Чичикова, николай станоев, васил Дуев, иво
Димчев, владимир Люцканов,
Герасим Георгиев-Геро, китодар тодоров и др.

Журито
президент на международното жури е режисьорът камен
калев. Член на журито е нашумялата френска писателка,
драматург, сценарист и режисьор аманда стерс. Зрителите
на “синелибри” ще имат възможност да се насладят на пленителните адаптации “мадам”
(2017) и “Обещания” (2021),
като вторият филм е премиерен
за България и ще бъде представен паралелно с едноименния
роман. в ролята на арбитри
тази година влизат още Ясмин
пучи - италианска филмова и
театрална актриса и водеща
на телевизионни предавания;
марио Григоров - световноизвестен филмов композитор и
пианист от български произход; Оливие Бурдо - нашумял
френски писател, автор на сърцераздирателния бестселър “в
очакване на Боджангълс”, чиято екранна адаптация е част от
извънконкурсната програма на
фестивала. Бурдо ще представи пред българската публика
новия си роман “Флорида”.

стилната драма “колибрито”
на Франческа аркибуджи по
едноименния роман на сандро
веронези, както и новият филм
на неуморния Луи Гарел - ексцентричната комедия “невинният”, номинирана за наградата
на публиката в сан себастиан.
в списъка са и копродукцията
на италия, Белгия и Франция
“Осемте планини” - хипнотична адаптация по романа на
паоло кониети, номинирана
за “Златна палма” и удостоена
с наградата на журито в кан;
драматичният романс “алени
платна” на пиетро марчело свободна адаптация по повестта

Камен Калев
на александър Грин “корабът с
алени платна”.
“Да живееш” е изключително любопитен британски

римейк на японския шедьовър
“Ikiru” (1952) на акира куросава и ще бъде прожектиран у
нас веднага след участието си
на фестивалите във венеция и
торонто. “петер фон кант” е
последният филм на изтънчения провокатор на френското
кино Франсоа Озон, оригинална интерпретация на шедьовъра

Конкурсните филми
Заглавията в конкурса за
пълнометражен игрален филм
са обособени в секция с красноречивото заглавие “Veni, vidi,
vici”. тя включва 10 отбрани
кинопродукции, всяка от които
заслужава специално внимание.
сред тях е дългоочакваният дебют в игралното кино на световноизвестния аниматор теодор Ушев. в конкурса влизат

Снимки“Синелибри”

“Ф1.618” - реж. Теодор Ушев

Майсторски класове
“синелибри” организира на 29-30 октомври от 10,30 до
18,30 ч. в “каза либри” в софия, ул. “Цар асен” 64, двудневен
курс на тема “От идеята до големия екран”. курсът се състои
от два последователни мастъркласа, предлагащи синтезирано,
есенциално знание за основите на реализацията на един филм,
фокусирайки се върху две ключови теми: 1. сценарно писане;
2. предпродукция, снимачен процес и постпродукция.
Мастърклас 1: сценарият - задължителната основа на всеки
филм, 29 октомври, лектор александър Чобанов - успешен сценарист и писател.
Мастърклас 2: Зад кулисите на кинопроизводството,
30 октомври, лектор владимир тодоров - художник и илюстратор с многогодишен опит в игралното и анимационното кино.
Целта на курса е да предложи фундаментални знания, умения и практически съвети, необходими както в областта на
подготовката и създаването на киносценарий, така и в самия
процес на филмово производство. Подходящ е за сценаристи,
писатели, драматурзи, продуценти, режисьори, маркетинг
специалисти, студенти и за всеки, който мечтае да работи в
киното и да разкаже своята история, стига да не е “абсолютно начинаещ”.

“Горчивите сълзи на петра фон
кант” на райнер Фасбиндер.
тази бляскава поредица от заглавия ще бъде допълнена от
ирландското явление “мълчаливото момиче” - безупречно
композирана драма на реж. колъм Бърейд, която ще се бори
и за “Оскар”. в състезателната
програма участва и отрупаната
с отличия индонезийска историческа драма “преди, сега и
после” на камила андини. За
наградата за най-талантлива литературна адаптация ще се съревновава и копродукцията на
италия и Франция “носталгия”
на марио мартоне, номинирана
за “Златна палма” и спечелила
четири награди на италианските киножурналисти.
Страницата подготви
Вилиана СемерджиеВа
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Пет изискани
концерта
в зала
„България”

Британският пианист
Джулиан Тревелиян

ЕсеннитесъбитияотЕвропейскиямузикален
фестивал2022започватвДенянамузиката
сучастиетонаВескоЕшкенази

Снимки“кантуСфирмуС”

Цигуларят от български
произход Максим Цеков
Още в първия от концертите предстои вълнуваща среща с изключителния
наш цигулар веско ешкенази, който ще си партнира
с младите български таланти - участници в Националния конкурс и академия за
оркестър “кантус фирмус”.
състезанието се реализира
за втора поредна година с
финансовата подкрепа на
НФ “култура” по програмата “едногодишен грант’21”
и в партньорство с класик
Фм радио.
в края на септември започва третият етап от събитието - академия за оркестър
с участие на финалисти и
лауреати от конкурса. те ще
имат възможност да почерпят
от богатия оркестров опит на
именития солист и концертмайстор на концертгебау оркестър - амстердам, да участват в репетиции с Оркестъра
на класик Фм радио в реална
работна среда. младите инструменталисти ще развиват
своите ансамблови умения
рамо до рамо с опитните си
колеги от оркестъра, което
ще им помогне в бъдещата
професионална реализация.
Заключителният концерт на
конкурса и академията ще
бъде под диригентството на
проф. Григор паликаров, а
солисти са веско ешкенази и
носителите на награди в трите възрастови групи.

Есенните събития от програмата на Европейския музикален фестивал
2022 започват на 1 октомври - Световния ден на музиката. В поредица
от пет изискани концерта в зала “България” столичната публика
ще може да се докосне до изкуството на изявени чуждестранни
и български изпълнители на класическа музика. Голяма част от проявите
са посветени на 20-ия юбилей на Оркестъра на Класик ФМ радио.

натозиденсародени

АТАНАСПЕТКОВ,
членнаНСнаБСП
Проф.ГЕОРГИДЮЛГЕРОВ,
режисьор,сценарист,продуцент

Впървияденнаоктомври,когатомузикатаипоезиятапразнуват,вденя,отредентази
година за размисъл, с много настроение и
светлипомисличеститимличнияпразникна
иВаЙЛоГиздоВ
Повелителят на графичния дизайн, отговорният секретар на любимия ни вестник прави още една крачка
попътянамъдростта.Спалкитенабарабанитевръцеи
с неизменно отдаденото на
“червения”отборсърце.
Честитрожденден,Иво!Пожелавамети
здравеивълнуващипътешествияспрекраснототисемейство.Бъдисебесиинеспирай
дасбъдвашмечти.
отекипанадУМа
накратко

Галина Дурмушлийска
представя „За песните
на моята душа” в Добрич

СнимкаJanPrerovsky

Чешкият струнен квартет “Epoque”
виртуозни интерпретации на
танго и джаз музика от астор
пиацола, владимир козма,
Джанго райнхард и др. концертът се реализира по повод
Чешкото председателство на
съвета на европейския съюз
и в партньорство с Чешкия
център и посолството на
Чешката република у нас.

Чешкият струнен
квартет „Epoque”

Двама млади
музиканти
с обещаваща
международна
кариера

гостува във фестивалната
програма на 7 октомври.
създаден през 1999 г., съставът обединява музиканти
с богат сценичен опит и интерес към различни жанрове,
прекрачващи строгите рамки
на класическата квартетна
музика. Наред с творбите на
антонин Дворжак и Франц
ксавер рихтер, ансамбълът
ще представи на столичани

ще дебютират като солисти
с Оркестъра на класик Фм
радио на 18 октомври. Британският пианист Джулиан
тревелиян става известен от
конкурса “Геза анда” в Цюрих през 2021 г., където завоюва втора награда и специалната награда на публиката.
Цигуларят от български произход максим Цеков израства и се обучава в австрия.

той е победител в международния конкурс за цигулари
“алберто лиси” през 2020
г. в Швейцария, който му
дава възможност да свири на
уникална цигулка от 1829 г.,
изработена от лютиера Жан
Батист вийом. Диригент на
събитието ще бъде проф.
ивайло кринчев.
Оркестърът на класик
Фм радио ще има честта да
си партнира със

забележителния
американски
музикант и носител
на две награди
„Грами” Пинкас
Цукерман
на 28 октомври. вече над 50
години Цукерман е сред найтърсените и многостранни
артисти в света на класическата музика, изпълнител с
блестяща кариера и огромна
дискография от над 100 албума. творби от моцарт са

включени в програмата, на
която той ще бъде както солист, така и диригент - увертюра “сватбата на Фигаро”,
пети цигулков концерт и
симфония 40. На следващия
ден - 29 октомври, цигуларят
ще гостува за първи път в
пловдив със същата програма и оркестър в Дома на културата “Борис Христов”.
22-рото издание на европейския музикален фестивал завършва на 8 ноември
с музика на Йоханес Брамс.
Забележителният
пианист
людмил ангелов ще представи интегрално изпълнение
на двата Брамсови клавирни
концерта в една вечер. малко
са пианистите в света, които
притежават уменията и смелостта да осъществят подобна
амбициозна задача. събитието се реализира отново с Оркестъра на класик Фм радио
и проф. Григор паликаров на
диригентския пулт.

Народната певица и почетен гражданин на Добрич Галина Дурмушлийска
ще представи своята книга “За песните на моята душа” на първото издание на Фестивала
на занаятите и
изкуствата, което ще се състои
на 30 септември в
Архитектурно-етнографския музей
на открито “Стария Добрич”, съобщи
БТА. От 10,30 ч., когато е откриването,
до 18 ч. жители и гости на областния
град ще могат да разгледат произведения на местни занаятчии и хора на изкуството, и да участват в импровизирани
работилници. Ще има изпълнения на
Детската фолклорна танцова студия
“Добруджа” с главен художествен ръководител Стоян Господинов, възпитаници на СУ “Св. Климент Охридски” и
Смесения хор “Добрич”.

Димитър Аргиров и
Соня Чакърова издадоха
албум с народни песни
Певецът Димитър Аргиров и неговата дуетна половинка Соня Чакърова
издадоха първия си албум с български
народни песни. Той носи заглавието
“Душа гори, песен
пее” и е резултат
от шестгодишната им съвместна
работа. Албумът
включва песни от
Пиринския
край,
като голяма част
са от репертоара на бащата на Димитър - незабравимия Илия Аргиров, с нови
аранжименти, направени от Никола
Ваклинов и от двамата певци. Концертът-промоция бе отлаган два пъти заради пандемията и плановете на Митко
и Соня да го представят на живо се реализираха едва тази година. Събитието
ще се състои на 1 октомври - Световния
ден на музиката, в Културния дом “Искър” в София от 18 ч.
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Резил
за Гришо
в София
Беларусинпобеди
Димитровв„аренаармеец”
Григор Димитров (№23 в света)
отпадна набързо на Атп 250 турнира
“софия оупън” (597 000 евро). Шампионът от 2017 г. беше победен от
значително по-неопитния иля ивашка
(Блрс, №71) с 3:6, 6:7 (3). срещата в
“Арена Армеец” продължи 1,53 часа,
а пред 5000 души водещата ни ракета
не показа, че заслужаваше да победи.
Хасковлията допусна редица грешки,
като в нито един момент от мача не водеше в резултата. Нашият изпусна седем възможности за пробив, като шест
от тях бяха във втория сет.
ивашка игра много по-концентрирано и в повечето време не се смущаваше от бурната подкрепа от трибуните
за съперника.
Гришо бе пробит още в първия
гейм. той получи шанс да го върне
веднага, но не се възползва, а след това
ивашка реализира нов брейк, за да вземе първия сет.
във втората част Димитров заигра
по-добре и при 2:2 изработи, но профука, още две възможности за пробив.
впоследствие при 3:4 българинът се
измъкна от 15:40 при собствен сервис.
краят на сета бе особено драматичен.
при 5:5 в маратонски гейм Димитров
пропусна четири възможности за про-

СнимкаБТа

бив. след това трябваше да спаси два
поредни мачбола на ивашка и от изоставане от 15:40 при подаването си
стигна до тайбрек. в него беларусинът
дръпна с 4:1 т., след което при 6:3 Гришо допусна грешка от форхенд и смълча феновете по трибуните.
това беше първи мач за Гришо от
малко повече от месец, когато отпадна
в началото на US Open.
“Лош мач от моя страна, но не искам да бъда прекалено негативен. Направих някои промени в последните
седмици. Наложи се и исках да ги оп-

итам тук. сервисът ми вървеше, което
показва, че някои неща се подобряват,
но не всички и не толкова бързо. като
цяло ударите ми не бяха достатъчно
добри, за да излизам по-често на мрежата. Не намерих пролука в играта
му, а и той изигра хубави точки. сега
върви смяна на поколенията, ще има
различни победители. Ако съм подготвен и здравословно добре, винаги има
шанс”, надява се Димитров.
следващата седмица той ще участва на Атп 500 - “Астана оупън” в казахстан.

Рилецо докосва
ФИБА Къп

Снимкаfiba.basketball

Димаджио Уигинс (вдясно) атакува коша
на Уулвс за победата на Рилски спортист

рилски спортист е на крачка от втория по
сила баскетболен турнир - ФиБА къп. Българският тим се класира на финала на минитурнира в самоков, след като победи новосформирания Уулвс (Лит) с 91:76 (21:18,
18:19, 27:13, 25:26). така в директен двубой за
влизане в групите, българите излизат днес от
20 часа срещу Апоел Хайфа (изр).
срещу литовците топреализатор в “Арена самоков” стана Димаджио Уигинс с 19 т.,
като в дебюта си американският център хвана
и 16 борби. Брендън рандълф наниза още 16
т., а капитанът Чавдар костов прибави 15. регимантас миниотас реализира 16 т. за Уулвс.
“Започнахме мобилизирано в защита, играехме твърдо и много физически, благодарение на което лимитирахме тяхното силно нападение. енергията от всички и интензитетът
бяха на високо ниво. Не е лесно да се играе
срещу треньор като римас куртинайтис, който е наставник от ниво евролига и е изключително опитен”, каза треньорът на рилецо Удо
Хаджисотиров.

Десподов и Недялков в идеалния
отбор в Лигата на нациите
Футболистите на Лудогорец кирил Десподов и
Антон Недялков попаднаха
в идеалния отбор на групата ни в Лигата на нациите.
класацията е на база оценки
в мачовете на националния

Гледайте

Григор Димитров поздравява феновете,
след като напусна набързо “София оупън”

отбор. Десподов има средна
оценка 7, а Недялков - 6,9.
Двамата играха силно при
успехите над рсм (1:0) и
Гибралтар (5:1).
Най-много представители в идеалните 11 има по-

бедителят в нашата група Грузия, който е със 7 души.
Идеалният отбор: Георги мамардашвили (Гру,
7,2), саба Лобжанидзе (Гру,
7,1), Горам кашия (Гру, 7,1),
соломон квирквелия (Гру,

7,1), Антон Недялков (6,9),
Хвича кварцхелия (Гру,
8,2), енис Барди (рсм, 7,2),
Георги Цитаишвил (Гру,
7,2), кирил Десподов (7,0),
Дарко Чурлинов (рсм, 7,1),
Буду Зивзивадзе (Гру, 7,3).

ФУтбол
по Диема спорт
14.45 Септември - Спартак Вн
17.00 Черно море - ботев Вр
19.30 ботев Пд - Славия
по Диема спорт 2
21.30 байерн - байер
по Диема спорт 3
тениС
12.00 “София оупън”
по макс спорт 2
Волейбол
17.00 българия - Канада (жени)
Утре
ФУтбол
по Диема спорт
13.45 локо Сф - лудогорец
17.00 Кристъл Палас - Челси
22.00 ПСЖ - ница
по Диема спорт 2
14.30 Арсенал - тотнъм
17.00 ливърпул - брайтън
по макс спорт 3
19.00 интер - Рома
21.45 емполи - Милан
по макс спорт 4
19.30 Севиля - Атлетико М
22.00 Майорка - барселона
по Диема спорт 3
тениС
14.00 “София оупън”
по макс спорт 1
Волейбол
14.00 българия Казахстан (жени)
по Диема спорт
ФоРМУлА 1
16.00 Гран при на Сингапур
(квалификация)
В неделя
ФУтбол
по Диема спорт 2
16.00 Ман Сити - Ман Юнайтед
по макс спорт 4
22.00 Реал М - осасуна
по Диема спорт 3
тениС
16.30 “София оупън”
по Диема спорт
ФоРМУлА 1
15.00 Гран при на Сингапур
по макс спорт 1
МотоциКлетизъМ
11.00 Гран при на тайланд
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понеделник

хороскоп
променливо

слабдъжд

слабдъжд

слабдъжд

максимални

максимални

максимални

максимални

27

o

28

05.55 денят започва - сутрешен
блок с Христина Христова
исимеониванов
09.00 посветаиунас
09.05 денят започва - сутрешен
блок с Христина Христова
исимеониванов
09.20 100%будни
11.00 Култура.бГ
12.00 посветаиунас
12.25 новининатурскиезик
12.30 светътнажестовете
12.45 Телепазаренпрозорец
13.00 последниятпечели-забавно-познавателно семейно
куизшоу/п/
14.00 малкиистории
15.00 “анн с двойно “н” 2 - тв
филм/8епизод/
15.45 Телепазаренпрозорец
16.00 бързо,лесно,вкусно
16.30 светътиние
17.00 българияв60минутисмарианавекилска
18.00 посветаиунас
18.30 ощеотденя-коментарно
предаване
19.00 последниятпечели-забавно-познавателно семейно
куизшоу
20.00 посветаиунас
20.30 Гласоветенабългария
21.00 “наслада”-играленфилм
23.00 посветаиунас
23.30 избори 2022: Заключителнипредизборниклипове
23.45 международен джаз фестивал “д-р емил илиев
2022”-боровец:ЮнгсуЧой
Тайниоркестра/ЮжнаКорея/
00.45 100%будни/п/
02.20 Култура.бГ/п/
03.25 “анн с двойно “н” 2 - тв
филм/8епизод/п/
04.10 “наслада” - игрален филм
/п/

25

o

C

o

C

00.20„нашиятследобедсбсТв“
/п/
01.30„предизборностудио“/п/
02.25„обществоикултура“/п/
03.20„Заисториятасвободно“/п/
04.15„думатаеваша“/п/
05.15документаленфилм
05.40„нашиятследобедсбсТв“
/п/
06.50музикаленантракт
07.30документаленфилм
08.00„Контра“/п/
09.00„обществоикултура“/п/
10.00Твпазар
10.15„предизборностудио“/п/
11.00Твпазар
11.15музикаленантракт
11.40„Хубаваси,татковино“
12.10Твпазар
12.30новини
12.45„студиоикономика“/п/
13.45Твпазар
14.00„нашиятследобедсбсТв“
15.30новини
16.00документаленфилм
16.30 „думата е ваша“ - открита
линия
17.30Твпазар
17.45музикаленантракт
18.10Твпазар
18.30новини-централнаемисия
19.15„актуалноотденя“
20.00документаленфилм
21.00„Заисториятасвободно“/п/
22.00 новини - централна емисия/п/
22.30„актуалноотденя“
23.10документаленфилм“

C

06.00“Тазисутрин”-информационно предаване с водещ
ЗлатимирЙочев
09.30“предиобед”-токшоусводещидесиславастоянова
иалександърКадиев
12.00 bTV новините - обедна
емисия
12.40“Комицитеиприятели”/п./-
комедийношоу
13.20 “стани богат” /п./ - куиз
шоу
14.20 “Шоуто на николаос ЦитиридисУ/п./
15.00догледаленсвят”-сериал
16.00 премиера: “обещание” -
сериал,с.4
17.00bTVновините
17.30 “лице в лице” - публицистичнопредаванесводещ
Цветанкаризова
18.00 “стани богат” - куиз шоу с
водещмихаилбилалов
19.00 bTV новините - централна
емисия
20.00“меннемемислете”-сериал,еп.34
21.00 “Фермата: мостът на времето”-риалити,с.8
22.30 “Шоуто на николаос Цитиридис”-вечернотокшоу
23.00bTVновините-къснаемисия
23.30“Записът”-сериал,eп.6
00.30“домашенарест”-сериал,
с.3еп.21
00.50“Катонакино”-предаване
закино
01.00“революцияZ:секс,лъжии
музика”-сериал,еп.11
02.00bTVновините/п./
02.30“предиобед”/п./-токшоу
04.35 “огледален свят” /п./ - сериал
05.30“домашенарест”/п./-сериал,с.3еп.21
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05.35Телеканал“доброутро”
09.00новини/съссубтитри/
09.20“антиФейк”
09.55“живейздравословно!”
10.45информационенканал
12.00новини/съссубтитри/
12.15информационенканал
15.00новини/съссубтитри/
15.15информационенканал
18.00 вечерни новини /със субтитри/
18.40 “Човек и закон” с алексей
пиманов
19.45“поленачудесата”
21.00 “време” - информационна
програма
21.45Фантастика
00.00 Юрий любимов. Човек на
века

овен

веЗнИ

Съобразявайки се с колегите и приятелите, ще
приключите всичко планувано без затруднения.

Заемате се с различни
задачи, но следете развитието на проект, в който сте вложили много.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

телец

скорпИон

Делова среща ще ви насочи към проблеми, чието
решаване не търпи отлагане. Дерзайте.

Доверието, с което се
ползвате сред колегите,
ще ви помогне да преодолеете трудност.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БлИЗнацИ

стрелец

Имате доста работа,
организирайте делата си,
за да не вършите всичко в
последния момент.

Очаква ви изпълнен с движение ден. Това е добре
за вас, тъй като обичате да се движите.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

рак

коЗИрог

Чувствате се напълно
освободени от всички контакти с потенциалния ви
интимен партньор.

Професионалната заетост ви отдалечава от
близките и е време сериозно да се замислите.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

лъв

водолей

Делата ви ще са успешни. Това ви дава възможност да се справите с
трудни проблеми.

Очаква ви напрегнат ден.
Ще ви се налага да изпълните много изисквания,
което не е лесно.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

дева

рИБИ

Очаква ви спокоен работен ден. Работите добре с колегите си и ще
отбелязвате успехи.

Ще избегнете излишните спорове, ако проявите
гъвкавост. Избягвайте
контакти с непознати.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

01.00 За какво говорят мъжете.
продължение
02.55“поленачудесата”
04.00 “време” - информационна
програма
04.45“ималоедновреме”-филм

православенкалендар

Църкватапочитана30септемврисв.свщмчкГригорий,просветителнаармения.св.мчцарипсимия
свещеномъченик Григо
рий претърпял много стра
даниявиметонавярата,но
оцелялсбожиятапомощ
великият просветител на
армения св. Григорий живял
втретияипърватачетвъртна
четвъртия век. Той произхождал от знатни и благородни
родители езичници, сродници
с царския дом на персийския
владетелартабанинабратму
арменскияцарКурсар.
Започнала война между
арменци и перси. Григорий,
тогава още дете, избягал с
родителите си от армения в
Кесария Кападокийска. Там
се запознал с християнската
вяра.приелсветоКръщение.
Като възмъжал, встъпил в
брак.ималдвамасинове-ортан и аростан. посветил ги в
служба на Църквата. подир
смъртта на жена си Григорий
се върнал в армения и постъпил на служба при цар Тири-

дат.Зарадивярнатамуслужба
царятгообичалмного,нокато
узнал, че Григорий е християнин,лютосеразгневил.Започнал да го принуждава да се
отречеотхристиянствотоида
сепоклонинаидолите.Григорий не отстъпил от вярата си.
Затова бил подложен на тежкимъчения.следтовагохвърлили в дълбока яма, за да го
уморят.новсемогъщиятбогго
запазилневредимвтазияма.
Тойвнушилнаеднаблагочестива вдовица да спуска всеки
ден храна на мъченика. Така
Григорийпрекаралвтазияма
14години.
през тия години избягали
от рим и се заселили в армения, близо до планината арарат, в девически манастир 37
монахини,преследваниотдиоклетиан.
Между тях била пре
подобна рипсимия, която
сеотличаваласнеобикнове

накрасота
Тиридат продължавал да
преследва християните в своето царство. нападнал и тоя
девически манастир. всички
сестри били подложени на
страшниизтезанияизагинали
мъченически.Зарадитаяжестокост бог наказал Тиридат.
Тойсепобъркализаприличал
назвяр.
насънсестратанацаряполучила указание, че Тиридат
нямадасеизлекува,акоГригорийнебъдеизваденотямата. мъченикът бил незабавно
изваденипуснатнасвобода.
най-напред Григорий запитал за телата на убитите
девойки, които лежали непогребани вече 9 дни. Като събралразхвърлянитеимостанки, той ги погребал недалеч
от столичния град. Там завел
болния цар, помолил се горещозанегоитъйгоизлекувал.
по тоя начин станал отново

близък на царя. добил право
даучинароданахристиянската вяра и да зове всички към
покаяние.издигналцърквана
мястото,къдетобилипогребанимонахините.в305г.царят
изпратил Григорий в Кесария
Кападокийска да бъде ръкоположен за епископ. Като
севърнал,придруженотмного свещеници, той покръстил
целия царски дом и цялата
страна.
св. Григорий завършил
своя многострадален живот в
325 г. Част от неговите мощи
сепазиидосегавечмиадзинскияманастир,издигнат,къдетобилипогребанирипмисияи
другитедевойкимъченици.
следсмърттанасв.Григорийпросветителвепископски
сан бил въздигнат неговият
синаростан,койтопродължил
делото на баща си. Той бил
единот318-теотцинапървия
вселенскисъбор,станалвникеяв325г.

петък
30 септември
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отговоринакръСтоСловицата
отБроЙ189
водоравно:
Барака.Омилетика.“Запорожец”.Терен.Пад.
“Дакел”.Вагони.Нос.Вен.Бенев/Богдан/.Каменар.
Пилот.“Ра”.Диван.Винил.Сар.Бурен.Тарок.Вани.
Ригел.Малина.Щаб.Зарик.Нони.Хем.Мадан.Ватин.Овраг.Сонар.Рада.Ъглен.ларин/Борис/.Ром.
Ар.Арил.Потоп.ле/Иван/.лаРошел.Декор.Серии.“Довер”.“лика”.Ния.Аерон.Мито.Акт.Април.
“Наполи”.Арии.Оцет.Рам.Имелман.“Вадим”.Ре.
Ъруин /Денис/. “ВАц”. Нагон. Скити. Каравелова /
Екатерина/.
отвЕСно:
“Казанадума,хвърленкамък”.Радомир.Берг/
Албан/.Арит.Ери.Рап.Север.Малария.Алут.Код.
Наниз. Герои. Армии. Параван. Гам. Ниш. Апиан.
Окер /Том/. Терас. ледерин. “Рожен”. “Валидол”.
“лори”.Ва.Мел.Пир.Канап.Воловар.Виц.Бином.
“Народен”.цаца.Великан.Ритер/Имре/.Нед.Метанол.лов.Нок.Матине.“Тегет”.Винар.Полип.Мал/
луи/.Киров/Петър/.Санитар.Ритор.Го.Кен.Рана.
Идол.Коларов/Киран/.Баничари.Знамена.Имена.

Уважаемичитатели!Вестник“ДУМА”
сеприсъединявакъмобщитеусилияна
ръководствотонаБСПвинформационната кампания за гласуването с машини. На вашето внимание представяме

разяснителна схема как се гласува с
машините.
Първата стъпка е да се регистрирате
в СИК. От представител на комисията
получаватекартасчип.Отиватеприма-

шината,поставятекартатасчипанагоревслота(специалнияотворвдолната
част)инатискате,докатощракне.
Следтовапростоследвайтесхемата,
представенапо-долу.
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