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БСП чака оставка и на Фандъкова
Мнозинството в Столичния общински съвет избра юриста Георги Георгиев за председател на СОС. Той наследява Елен Герджиков,
който подаде оставка по искане на Бойко Борисов.
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Службите влязоха в
КЕВР заради скъпия ток

Валентин ГЕОРГИЕВ

Ако правителството и регулаторът продължат да не
правят нищо, ще върнат ГЕРБ на власт, заяви Георги Кадиев

Д

растичното поскъпване на живота в последните седмици и месеци вещае тежки есен и зима за
всеки българин и никакви оправдания, че нямало действащ парламент или редовно правителство,
не могат да служат като извинения. Какво правят Янев и хората
му, за да обуздаят тази ценова
лавина? Досега не сме видели някакви реални решения и действия,
освен обещания за туризма. Вчерашната щурмова акция на ДАНС
и МВР в КЕВР и енергийната
борса може и да впечатлява като
зрелищен ефект, но не грее никого. Какво очакват да намерят? Кой
ще опере пешкира? Дано поне не
е някакъв “изстрел напосоки”.
Да се обяснява на този, който
с тревога наблюдава как бързо се
топят мизерните му доходи, че
високата цена на газа и на тока не
е “резултат от хаотичното управление на Радев и служебните му
министри”, а всеобщ европейски
проблем без аналог досега, е кауза пердута. Последното го признават не други, а представителите
на бизнеса и индустрията, които
са сред най-потърпевшите. Само
че тези начело на държавата нямат никакво оправдание за досегашното си бездействие. Погледнете какво правят другите държави. В Гърция например правителството обяви конкретни компенсации за домакинствата и малкия
бизнес в отговор на шоковия скок
на електроенергията.

ДАНС и МВР влязоха в
КЕВР и енергийната борса
заради разследване за високите цени на електроенергията на свободния пазар. Иззети са документи
за търговията с ток на борсата, на която в последни-

те месеци имаше рекордни
тарифи. Спецпрокуратурата започна работа по сигнал на работодателите за
скъпия борсов ток още
през август. Това не е
първата проверка за борсови манипулации, но до-

сега няма резултат. От
КЕВР обявиха, че оказват
пълно
съдействие
на
ДАНС и МВР.
Според бившия депутат
Георги Кадиев, ако правителството и КЕВР продължават да не правят нищо по

отношение на цените на
тока за индустрията, ще
върнат ГЕРБ на власт. Той
прогнозира, че през януари
цената и на тока за бита ще
скочи поне с 20%.
Стр. 4
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СНИМКА ВЕЛИАНА ХРИСТОВА

Ремонтните дейности по столичната ул. “Алабин” продължават да тормозят столичани,
които правят сложни маневри между заградените тротоари и разкопаните настилки, за да
я преминат. Според търговци от района сгрешени проекти щели да забавят още повече ремонта
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Безплатни лекарства срещу
КОВИД-19 липсват в аптеките
7 области още нямат поликлиники със зони за прегледи,
изследвания и предписване на домашно лечение
Важни безплатни лекарства срещу
коронавирус липсват в аптеките, алармира Асоциацията на собствениците
на аптеки. “От общо 18 лекарства за
КОВИД-19 трайно липсват 4, като например антикоагуланти. 9 от медикаментите са с доплащане, а част от останалите девет въобще ги няма на пазара, защото се изнасят, въпреки забраната. Всички 18 лекарства са в
напълно реимбурсирани групи, но
само половината са напълно безплатни, а от тях 3 ги няма, т.е. напълно
безплатните и налични са само 6”, заяви в тв участие шефът на асоциацията
Николай Костов. Освен това безплатните медикаменти се предписват еднократно само за осигурени хора и са до
3 броя. Терапевтичните курсове са от
3 до 10 дни, но ако терапията
продължи, пациентът заплаща допълнителните лекарства. Става дума за безплатните медикаменти в списъка на
НЗОК - антибиотици, кортикостероиди и срещу кръвосъсирване, предназначени за пациенти с лека форма на коронавирус, преминали през КОВИД-центрове. На много места обаче предписването им не върви заради проблем с
електронните рецепти.
В 7 области все още няма поликлиники с КОВИД-зони за прегледи, изследвания и предписване на лечение за
леките и средно тежките случаи на пациенти с коронавирус, отчете НЗОК.
Това са Благоевград, Велико Търново,

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Видин, Кърджали, Силистра, Смолян и
Търговище. В другите области поликлиники са сключили с касата договори за над 70 зони. От НЗОК признават, че работата на зоните не тръгна
съвсем гладко в края на миналата и
началото на тази седмица, но очакват
проблемите постепенно да бъдат изчистени. Разкриването на зоните е по

желание на лечебните заведения.
Скоро в България официално ще
има разрешение за поставяне на трета бустерна доза от ваксините срещу
коронавирус за определени рискови
групи, съобщи шефката на Националния център по заразни и паразитни
болести проф. Ива Христова. Тази
доза е за подсилване на имунитета и

се поставя 8 месеца след втората.
Препоръчва се за хора с имунен дефицит, онкоболни и за хората над 65
години, обясни Христова. Тя призова
хората да се ваксинират, както и децата над 12 години с наднормено тегло и вродени заболявания, които са
сред рисковите групи.
В следващите две седмици заразените ще достигнат до 3000 за денонощие, прогнозира директорът на
НЦЗПБ. Сега случаите са около 10%
от всички тествани или около 2000
новозаразени на ден. Активните случаи са над 41 000. От тях близо 5000
души са настанени в болница, като
над 400 са в интензивни отделения.
На 22 септември са поставени едва
1858 ваксини, с което ваксинираните
българи, включително и тези с една
доза, са само около 22% - на последно място в ЕС. Ваксинацията за Европа е 57%. Починалите от коронавирус у нас вече надминаха 20 000.
“Необходима е спешна промяна в
комуникационната политика на здравното министерство и провеждане на
информационната кампания за ваксинация срещу КОВИД-19, която да се
противопостави на невежеството и
фалшивите новини, които в съчетание
с липсата на политическа воля и разбиране за национални приоритети
взимат все повече непрежалими жертви”, гласи позиция на Центъра за
анализ и кризисни комуникации.

Евродепутати идват у нас заради върховенството на закона
По инициатива на
евродепутата от БСП
Елена Йончева у нас
притигна делегация от
23 експерти и членове
на мониторинговата
група към Комисията
по граждански свободи, правосъдие и
вътрешни работи в ЕП,
за да проучи на място
ситуацията с върхо-

венството на закона.
Смятам, че е нужно възможно по-голям
брой членове на ЕП
да бъдат ясно запознати с положението в
държавата, тъй като
България е във фокуса на мониторинговата група от миналата
година, когато насочих вниманието им

върху ситуацията с
върховенството на закона и състоянието на
демокрацията в страната, написа в социалната мрежа Йончева.
Ръководител на делегацията ще бъде
София ин’т Велд от
“Обнови Европа”, която е и председател на
мониторинговата гру-

Прокуратурата се отказа от
делото срещу Емилия Масларова
Прокуратурата прекрати делото срещу бившия социален
министър Емилия Масларова
дванайсет години след началото
му. Процесът започна през
2009 г. Масларова беше обвинена в престъпления по служба
и длъжностно присвояване в
особено големи размери,
свързани с ремонта на Центъра
за комплексно социално обслужване в Стара Загора. Според
обвинителния акт тя, управителят на фирма “Стара Загора
2007” Венцислав Драганов и
други хора са присвоили 11 млн.
лв. от отпуснати близо 19 млн.
лв. за ремонта на сградата.
През декември 2015 г. състав

на СГС оправда всички подсъдими, а в мотивите на съда година
по-късно беше записано, че от
нито една от експертизите не
става известно колко пари са
били изхарчени в ремонта.
През 2019 г. Масларова осъди България в Европейския съд
по правата на човека за около
8000 евро обезщетение за неимуществени вреди. Съдът прие,
че заради изказвания на прокурор Стелиана Кожухарова, говорител на бившия главен прокурор Борис Велчев, и на депутата от ГЕРБ Пламен Нунев, е
нарушено правото на Масларова да бъде считана за невинна
до доказване на вината й.

па. Предвидени са
срещи с президента
Румен Радев, премиера Стефан Янев, министрите на вътрешните работи Бойко
Рашков, на правосъдието Янаки Стоилов,
на културата Велислав Минеков, вицепремиера за еврофондовете Атанас Пека-

нов, главния прокурор Иван Гешев, омбудсмана Диана Ковачева и депутати от
последното НС. Групата ще се срещне
също така с представители на неправителствени организации.
Специално внимание
ще бъде отделено на
свободата на медиите.

Заключенията на
мониторинговата група могат да станат основа на резолюции
или доклади на ЕП. Те
се взимат под внимание при изразяване на
позицията на Брюксел
по отношение на годишните доклади за
върховенството на закона, изготвяни от ЕК.

На 14 януари ще е ясен шефът на ВКС
Висшият съдебен съвет
окончателно прие процедурните правила и графика за
избиране на нов председател
на Върховния касационен
съд. Наследникът на Лозан
Панов ще бъде ясен след 14
януари, за когато е насрочено изслушването на кандидатите за поста, реши единодушно ВСС. Номинациите
започват от 7 октомври и ще
продължат до 28 октомври.
До 11 ноември кандидатите
трябва да представят концепциите си, а в едномесечен
срок ще се приемат въпросите към тях.
“Да очакваме оттук-нататък развитие на процедурата, съгласно приетата хро-

нограма и още по важно това да доведе до убедителен
резултат при самия избор,
който да бъде в интерес на
всички, които разчитат на
правосъдието, които да покажат капацитета на ВСС”,
коментира правосъдният министър Янаки Стоилов. Той
изрази притесненията си от
датата на вота за председател на ВКС. Опасенията му
са в посока на това, че президентът, който издава указа
за избора на висшия магистрат, може да има възражения
и не се знае дали ще има
време за това от 14 януари
до 10 февруари, когато изтича мандатът на Панов.
По закон право да номи-

нират кандидати имат трима
членове на Съдийската колегия, Пленумът на ВКС и министърът на правосъдието.
Според Стоилов профилът на бъдещия председател на ВКС трябва да включва солидна професионална
биография, да е човек, който
е в състояние да действа едновременно като представител на съдийската общност и
да отстоява независимостта
на съда. Както и да проявява
този характер, което не означава да се противопоставя
на другите клонове на съдебната власт и на другите власти, но наистина да повиши
доверието към съдебната система като цяло, добави той.
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Социологът
Кънчо Стойчев
за новите
политически проекти

Общинските съветници
от БСП в София са очаквали
Бойко Борисов да уволни и
столичния кмет Йорданка
Фандъкова, след като поиска оставката на председателя на общинския съвет Елен
Герджиков. “Да не чакаме
още две години да решаваме
проблемите на софиянци, а
да направим това от раз с
нови избори”, призова Калоян Паргов, председател на
групата на БСП в СОС, по
време на заседанието, на
което се обсъждаше новата

вени пред невъзможността
да се възпроизведат отново
в националната власт, ще заложат на това да се окопават в местната власт не само
в София, но и в цялата страна. Социалистите припомниха и поводите, заради които
досега два пъти са искали
оставката на Герджиков заради формиране на дневния ред, питания и доклади
на представители на опозицията и заради начина, по
който се подреждаха заявки
за изказвания.

Второто заседание на Седмия конгрес на Българския антифашистки съюз,
състояло се вчера, бе посветено на 30-та годишнина от създаването на организацията
и 98-та годишнина от Септемврийското въстание. Генералният секретар на
Международната антифашистка организация Улрих Шнайдер поздрави конгреса,
а от името на Корнелия Нинова поздравителен адрес прочете зам.-председателят
на БСП Атанас Зафиров. Конгресът избра Евгений Белий за председател на БАС.
Още на стр. 12

БСП очаква уволнение
и на Фандъкова
Мнозинството в Столичния общински съвет си избра скандално нов председател
Деси ВЕЛЕВА

кандидатура за шеф на СОС.
Според Паргов с действията
си ГЕРБ показва, че изпра-

Над двучасовите дискусии за оставката на Герджиков и новата кандидатура на
ГЕРБ бяха съпътствани със
скандал дали изобщо да се
проведе избор вчера или да
се отложи и с бурно възмущение от намесата на Бойко

Борисов в работата на СОС.
В крайна сметка единственият кандидат за поста бе издигнат от ГЕРБ в лицето на
юриста Георги Георгиев,
който е за първи мандат
съветник, но веднага бе назначен за шеф на най-важна-

та комисия - по финанси и
бюджет. Гласуването бе тайно и присъствено и се проведе в сградата на общината
след онлайн заседанието. 44
съветници се включиха в избора, като 36 подкрепиха Георгиев, а 8 бюлетини бяха

77 на сто ще гласуват на 14 ноември
Общо 77% от българите ще гласуват на
предстоящите избори на
14 ноември, 14 на сто
няма да отидат до избирателните секции, а 9%
все още се колебаят,
показват резултатите от
проучване на “Маркет

линкс”, поръчано от
БТВ. Сондажът е проведен сред 1076 души за
периода 14-20 септември с лично интервю и
онлайн анкета.
Ако извънредните
парламентарни избори
бяха днес, над 22,5% от

заявилите, че ще гласуват, биха избрали коалицията ГЕРБ-СДС. Втора
е БСП с 14,5 на сто.
“Има такъв народ” и
“Демократична България” биха получили
съответно 13,5% и
11,9%. Формацията на

недействителни.
“Групата на БСП, като
основна опозиционна сила в
СОС, не подкрепя каквито и
да е решения, включително
кадрови, на управляващите,
както винаги сме правили”,
коментира Калоян Паргов.

Една година без
Кирил Петков и Асен
Василев събира около
11% подкрепа. За ДПС
биха гласували 9,8% от
анкетираните. “Изправи
се, БГ! Ние идваме” е
загубила част от подкрепата си и е в рисковата
зона около 4 процента.

Бойко Рашков ще отговаря за изборите
Доц. ВАСИЛ ИЛЧЕВ
Вътрешният министър Бойко
Рашков ще отговаря за изборите
на 14 ноември, съобщи след заседанието на Министерския
съвет министърът на земеделието Стефан Бозуков. Кабинетът
реши шефът на МВР да координира организационно-техническата подготовка на изборите,
включително ще съгласува с
ЦИК условията и реда за изра-

ботването, доставката и съхранението на изборните книжа и
материали, както и съхранението на техническите устройства
за машинното гласуване.
Министърът на финансите Валери Белчев трябва да внесе в МС
проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по БНТ и

БНР и техните регионални центрове. Регионалният министър
Виолета Комитова ще координира дейността по изготвянето и
публикуването на избирателните
списъци. Здравният министър
Стойчо Кацаров, съгласувано с
главния държавен здравен инспектор, трябва да определи необходимите противоепидемични мерки, свързани с изборния процес.

1936 – 2020
Дългогодишен директор на Централната комсомолска школа, създател и ръководител на отдел
„Избори” на НС на БСП.
Нека си спомним за Човека, отдал всеки ден
за да помага и подкрепя по-младите и останал
докрай верен на социалистическата идея.
Поклон пред паметта му!
От семейството, приятелите и колегите
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Георги Кадиев: С поне
20% ще скочи токът за бита
Сметките за парно да нараснат с двуцифрен процент очакват синдикатите
През януари цената на електрическата енергията и за бита ще скочи поне с 20%. Това прогнозира бившият финасов зам.-министър и бивш депутат от БСП Георги Кадиев. “Излязоха данни за
ново поскъпване на основни храни, а БДЖ обяви
скок на билетите. Предстоят парно, вода и какво
ли не”, написа във фейсбук Кадиев.
Според него, ако правителството и КЕВР
продължават да не правят нищо по отношение на
цените на еленергията за индустрията, ще върнат
ГЕРБ на власт. “Има решения, които отдавна можеха да се вземат”, заявява той и добавя, че вече
е предложил решения на министъра на енергетиката и шефа на БЕХ. Според Кадиев не е моментът
да се прехвърля топката. “Взимайте решения. Иначе
ГЕРБ се връща. Борисов вече твърди как ние сме
виновни за високите цени”, заявява Кадиев.
Вероятно сметките за парно ще нараснат с двуцифрен процент. Това очаква президентът на
КНСБ Пламен Димитров. Според него няма държава в Европа, която да се справи сама с ръста на
цените. “Има предпоставки за перфектната буря.
С тези заплати няма как да се справим. По линия
на цената на тока домакинствата ще бъдат защитени, но по линия на газа няма да бъдат. Вероятно
сметките за парно ще нараснат с двуцифрен процент”, каза пред Нова телевизия Димитров.
Според шефа на АИКБ Васил Велев такива
цени никога не е имало, при това толкова бързо
ескалиращи. “Това е безпрецедентно. Очаква се
средната пазарна цена да бъде двойна. Това означава, че всички, които са на свободния пазар и не
са битови потребители, получават двойни сметки
за ток и те ще продължат да растат. За следващите
две тримесечия прогнозата е такава. Това става
или за сметка на възнагражденията на хората, или
Представители на ДАНС и МВР влязоха на проверка в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във
връзка с разследване срещу високите
цени на електроенергията на свободния
пазар. Иззети са документи, свързани с
търговията с ток на борсата, на която в
последните месеци бяха постигани рекордни тарифи. От регулатора обявиха,
че оказват пълно съдействие на ДАНС и
МВР. Още в средата на август Спецпрокуратурата започна работа по сигнал на
работодателите за скъпия борсов ток.

Ерменков призовава да се
отмени търг за ток на АЕЦ

Георги Кадиев
за сметка на ръст на цените”, обясни Велев. Според него над 2 млрд. лева допълнително ще бъдат
иззети на свободния пазар.
Заради високите цени на тока, за които бизнесът
алармира през последните седмици, БДЖ може да
увеличи цената на билета, заяви управителят на
“БДЖ Пътнически превози” Любен Нанов пред
БТВ. Той обясни, че имат право да индексират
цените два пъти годишно.

Не всичко, което се случва на “либерализирания” ни пазар на електроенергия, отговаря на
изискванията за свободна търговия и най-вече
на интереса на хората. Това написа във фейсбук бившият депутат от БСП Таско Ерменков.
Той дава пример с организиран от АЕЦ “Козлодуй” на 20 септември търг за продажба на 300
Мвт електроенергия на цена около 178 лв./
Мвтч за периода 1.10.2021-31.12.2021 г.
Според него не е наред изборът на времето за
обявяване на търга - между два празника.
Второто е, че “докато цените на електроенергия в България надхвърлят 300 лв./Мвтч с
обяснението, че има недостиг на такава на
пазара, и се оправдаваш с международната
конюнктура, да лишиш този пазар от 300
Мвтч най-евтина енергия е саботаж”. Ерменков пита и след като министърът на енергетиката е принципал на всички държавни енергийни предприятия, бил ли е запознат той с
намеренията на ръководството на АЕЦ за
организирането на този търг. При всички
положения обаче търгът трябва незабавно да
бъде отменен, призовава експертът.

ДАНС и МВР влязоха в КЕВР
Според Асоциацията на индустриалния
капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България държавната енергетика се управлява
престъпно и зловредно. Сигналът им бе
и до ДАНС, МВР и ГДБОП.
Служебният премиер Стефан Янев

още преди две седмици каза, че енергийното министерство подготвя мерки, които да намалят цените на електроенергията. Преди ден той обяви, че правителството подготвя пакет от неотложни мерки
за противодействие на инфлацията и скока в цените на електроенергията и горивата. По думите му мерките може да
бъдат обявени още тази или в началото

на следващата седмица.
Борсовата цена на тока остава висока въпреки включването на държавната
ТЕЦ “Марица Изток 2” и приключилите
плановите си ремонти американски
въглищни електроцентрали.
Това не е първата проверка за борсови манипулации. Такава започва при всяко досегашно рязко повишаване на цената на тока на Българската независима
енергийна борса. Този път обаче електроенергията поскъпва драстично и на
останалите европейски пазари.

Заведенията искат да работят без вечерен час с клиенти със „зелен сертификат”
Заведенията да работят без
вечерен час само с ваксинирани, преболедували или с отрицателен тест за коронавирус
клиенти, а допълнителните 70
млн. лв. от актуализацията на
бюджета да отидат за насърчаване на ваксинацията. Това поиска туристическият бранш на
срещата с премиера Стефан
Янев и министрите на туризма
Стела Балтова, на финансите
Валери Белчев, на здравеопазването Стойчо Кацаров и на
икономиката Даниела Везиева.
Двете страни се разбраха след
10 дни да направят нова среща.
Дотогава браншът и управляващите трябва да намерят общо
решение как да продължи бизнесът да работи безопасно и да
се насърчи ваксинацията. До
взимането на решение “ние ще
продължим да работим по начина, по който работим сега, а
именно протестно”, каза Ричард
Алибегов, председател на

Българската асоциация на заведенията след срещата. Това означава, че няма да се спазва
единственото ограничение за
работа до 23 часа.
В следващите дни от туристическия бранш ще депозират
предложенията си в Министерството на туризма, като ще се
използват европейските практики. Алибегов се надява съвсем
скоро да може секторът да работи нормално, пазейки здравето на хората и без нарушения. Според него решението за
това е да се разреши на заведенията да работят без ограничения с клиенти, които притежават т.нар. “зелен сертификат” ваксинирани, преболедували
или с отрицателен тест.
Изпълнителният директор на
Националния борд по туризъм
Полина Карастоянова заяви, че
предвидените за бранша 70 млн.
лв. в актуализацията на бюджета трябва да отидат за насърча-

СНИМКИ БГНЕС

Всички имаме интерес туризмът да продължи да се
развива и ние да останем една зелена дестинация,
заяви министър Стела Балтова след срещата

ване на ваксинацията. Това
може да стане, като всеки, който се ваксинира, получи ваучер
от 100 лв., който сам да реши
как да използва за туристически услуги. Ако тези средства
не се използват за стимулиране
на ваксинацията, те биха били
пренебрежително малки, ако се
разпределят на големия брой
фирми заети в туризма, смята
Карастоянова.
Всички имаме интерес туризмът да продължи да се развива и ние да останем една зелена дестинация, каза служебният министър на туризма Стела Балтова след срещата. “Разчитаме, че в диалог ще намерим
правилния подход, така че и туристическият бранш да бъде в
добра кондиция, но в същото
време и мерките за здравето на
българските граждани да бъдат
адекватни и да се прилагат по
най-добрия начин”, каза премиерът Стефан Янев.

www.duma.bg

ПЕТЪК
24 СЕПТЕМВРИ

5

СВЯТ

2021

НАКРАТКО

ЕС трябва да има
независими военни мисии
Европа трябва да може да
започне военни операции в чужбина без помощта на САЩ или
НАТО в бъдеще, заяви първият
дипломат на Брюксел Жозеп Борел пред американската медия Пи
Би Ес, цитирана от “ИЮ
Обзървър”. “При нас ще има проблеми, в които вие (САЩ) няма
да се намесите и ние трябва да
можем да направим това сами”,
каза той, на фона на подновения
френски натиск за създаване на
армия на ЕС.

Анкара изпрати
войски в Сирия

Индийски военен оглежда оръжия и военно оборудване по време на учения на страните от Шанхайската
организация за сътрудничество (ШОС) в Оренбургска област на Русия. В ученията участваха 3400
военнослужещи от Русия, Индия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан

Маневри на Русия
и САЩ в Черно море
На 30 септември ще има нов кръг от стратегическите
консултации между Москва и Вашингтон
Украйна провежда съвместни военни
учения със САЩ, а руският флот практикува стрелба по цели в Черно море край
бреговете на Крим, съобщиха медиите.
САЩ и други държави от НАТО
участват в ученията “Обединени усилия
2021”, които се провеждат в Западна
Украйна. В тях участват около 12 500
военнослужещи и повече от 600 единици
военна техника. Ученията ще продължат
до 1 октомври.
В същото време руският флот практикува стрелба по цели в Черно море
край бреговете на Крим, използвайки
своята система за противоракетна отбрана “Бастион”, съобщи Министерството
на отбраната в Москва в четвъртък. “Бастион” е усъвършенствана мобилна про-

тивокорабна система и система за отбрана земя-земя. В публикуван от ведомството видеоклип се вижда как ракетните
системи стрелят по целите. Екипажите
са стреляли от скрити позиции и са използвали дронове за проследяване на симулирана вражеска група кораби. Министърът на отбраната Сергей Шойгу
заяви, че системата “Бастион” може да
поразява морски цели на разстояние 350
км и сухопътни на разстояние 450 км.
На фона на неотслабващото напрежение между САЩ и Русия началниците
на генералните щабове на двете страни
проведоха на 22 септември преговори
във Финландия. Както съобщиха медиите, Марк Мили и Валерий Герасимов са
обсъдили въпроси от взаимен интерес,

включително намаляването на рисковете
от възникване на инциденти по време на
военни действия, съобщи още руското
министерство на отбраната. Преговорите, протекли “в конструктивен дух”, бяха
проведени в правителствената резиденция в град Вантаа на 40 км от Хелзинки.
Отношенията между Русия и САЩ отново се изостриха заради поредица от военни учения на двете държави.
Руско-американските консултации за
стратегическа стабилност ще се проведат на 30 септември в Женева, съобщи
пред ТАСС дипломатически източник.
Първият кръг на консултациите се
състоя през юли в Женева с участието на
зам.-външните министри Сергей Рябков
и Уенди Шермън.

Албания осъди бивш
главен прокурор

Инцидент между кораби
на Турция и Гърция

Специален апелативен съд в
Албания потвърди присъдата с
лишаване от свобода и конфискуване на имоти срещу бившия
главен прокурор Адриатик Лала
Припомняме, че той бе избран за главен прокурор през
2012 г. след предварително постигнато съгласие между политическите партии. До освобождаването му от поста през 2017
г. бе смятан за един от най-влиятелните хора в страната, от
когото мнозина се страхуваха.
През 2018 г. получи забрана за
влизане в САЩ заради съмнение

Турски военен кораб
отправил предупреждение
към гръцки изследователски
плавателен съд да не влиза в
териториалните води на
страната, съобщи гръцкият
в. “Катимерини”, позовавайки се на военното министерство в Анкара. Предупреждението по радиото бе
отправено от фрегатата
“Оруч рейс” към проучвателния кораб Nautical Geo.
“Нямаше физическа намеса”, поясниха от министерство. Не се уточнява кога се

за участие в корупционни схеми. “Хубаво е да се види, че има
правосъдие срещу корумпирани
служители. Прокурорите трябва да продължат да предприемат
действия срещу длъжностни
лица, без значение колко влиятелни или високопоставени са те,
които злоупотребяват с положението си, за да забогатеят. Никой не е над закона”, написа американският посланик Юри Ким
в социалните мрежи.
Тези дни Словакия осъди
специален прокурор на 13 години затвор заради корупция.

е случил инцидентът.
Анкара осъди “незаконната, провокативна и експанзионистична инициатива на Гърция” под прикритието на научни изследвания и заяви, че държавата е
“решена да защитава своите права и интереси”.
В кулоарите на Общото събрание на ООН
гръцкият външен министър
Никос Дендиас информира
евроколегите си за действията на турските военни
кораби в региона.

Турция изпрати допълнителни
войски в северозападна Сирия,
съобщиха медиите. Още няколко
хиляди войници ще осигурят контрол върху пътищата, водещи до
границата на двете страни. В
случай на настъпление на сирийските сили в Идлиб, те ще трябва
да го отблъснат. Идлиб е единственият регион, значителна част
от който остава в ръцете на
банди. Ситуацията ще бъде обсъдена на среща между президентите Ердоган и Владимир Путин в
Русия на 29 септември.

Каракас обвини САЩ
в хакерска атака
Атаката срещу сървърите на
венецуелската Централна банка е
организирана от територията на
САЩ, заяви вицепрезидентът на
страната Родригес. Сринаха се
сървърите на основната финансова институция в страната, те се
деактивираха след пет дни.

Либийският
главнокомандващ Хафтар
подаде оставка
Главнокомандващият на Либийската национална армия фелдмаршал Халифа Хафтар подаде
оставка. Това съобщи “Скай нюз
Арабия”. Промяната се дължи на
новоприет закон, съгласно който
Хафтар може да се кандидатира
за президент на Либия, ако подаде
оставка. Ако не бъде избран, той
ще може да се върне на поста
главнокомандващ армията
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Жителка на остров Ла Палма,
който е най-големият от
Канарския архипелаг, почиства
колата си от пепелта на събудилия
се на 19 септември вулкан.
Оттогава той продължава да
бълва неголеми количества лава и
пепел, предизвиквайки и няколко послаби труса. Властите евакуираха
около 2000 жители в очакване
на истинското му изригване

ДАТАТА
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ОБЩЕСТВО

Малко акъл трябва
Велиана ХРИСТОВА

От туристическия
бранш твърдят, че щели
първи да понесат задаващата се инфлационна
вълна, а служебният
премиер Янев им обещава помощ за зимния сезон. Е, може да се спори кой понася пръв удара от растящите цени,
щото
мнозинството
българи вече дори не

сънуват туризъм и ресторанти. Но не за това
ми е думата.
Като говорим за оцеляване в кризата, винаги
се сещам за кокошката,
която снася златни яйца
при гърците или в Италия например - културно-историческият туризъм. Два камъка да
имат на кръст, южните
ни съседи слагат добре
осветен надпис, че там е
седял Аполон, Орфей,
Херакъл или който се
сетите. Ала се сещате,
защото Гърция отдавна
постигна имиджа на наследница на древна Елада и туристи от цял свят
се стичат като луди да
видят оня надпис при
двата камъка на кръст.
Нарочно утрирам.
Защото България има

такива културно-исторически дадености, че може
да сложи в джоба си
Гърция, Турция и Италия, взети заедно. В пластовете на нашите земи
се редуват останки от
седем цивилизации, живели тук в течение на
десетки хиляди години дълбока древност, праистория, траки, античност, римска провинция,
средновековни християнски храмове, отгоре
им - джамии, после възрожденски градове.
От Каварна до Петрич и
от Видин до Ахтопол,
където копнеш, цялата
тази култура и история
изскача. Стига да имаш
малко акъл, можеш целия
свят да докараш тук и да
печелиш от това. А не
само пияни англичани да

обгрижваш и да се жалваш, че руснаците те
били напуснали. Казано
най-сериозно, България
би могла да постави културно-историческото си
наследство в центъра на
икономическото си развитие и да печели от
него. Както правят другите наоколо при божем
по-скромни дадености.
Само едно ни липсва
- мислене у политиците
за пълно проучване и
социализиране на това
наследство. Мислене у
цялото правителство, а
не то да е оставено само
на напъните на Министерството на културата.
Мечтание, ще кажете.
Да, остава такова, затова
народецът ни вечно ще
си остане с едната мечта
да живее като хората.

Канада наказа Трюдо
Таня ГЛУХЧЕВА

Канадците наказаха
бившия си нов премиер
Джъстин Трюдо. Това
стана на свиканите от самия него предсрочни избори, година и половина
след като спечели редовните - ей така, защото
социологическите проучвания показвали висок
процент на одобрение на

личността и политиките
му. Той и съветниците му
явно видяха възможност
убедително да се представят на извънреден вот и
от правителство на малцинството да си направят
едно на мнозинството. Типично в либерален стил,
либерално насрочиха дата
и потриваха ръце в очакване. Но това продължи
няколко дни, докато населението си даде сметка, че
без никакво политическо
сътресение, насред пандемия, ще се ходи до урните. Процентите рязко
спаднаха, но беше късно
за отмяна на изборите.
36-дневна кампания,
похарчени 6 милиона канадски долара, два неубедителни дебата и призраците на скандали от неда-

лечното минало, но найвече недоумяващите хора
наказаха Трюдо. Сега той
отново трябва да прави
правителство на малцинството, а утешителната
му награда е един депутат повече. Подкрепата
идва от същите партии, с
които либералите са
свикнали да работят двете прогресивни леви
партии и “зелените”. Ако
трябва да се посочи друг
плюс, той е, че консерваторите имат две места
по-малко, но остават
твърда опозиция. Сега
топката е в тяхното поле
и те вече умело атакуват
с фразата: “Внимавай
какво говориш пред социолозите, народе! Да не
ходим на избори отново
след 18 месеца...”

Това е чудесен пример
за криви политически
сметки, защото нагласите
на избирателите не са
постоянна величина. Какво стана с ИТН у нас?
Всеки ход се следи, преценява, одобрява. Джъстин Трюдо заложи на харизматичния си външен
вид, на умерения тон на
говорене, безпристрастното си отношение към скандалите и сравнително доброто справяне с пандемията в страната. Но амбицията и самоувереността му го предадоха. Сега
премиерът е на същото
място, откъдето тръгна.
Този път с нотка на подозрение към намеренията
му дали с политиките си
не цели да вземе цялата
власт в ръцете си.

Лавината на цените
От стр. 1
В Гърция въвеждат
специални пакети и
отстъпки за по-ниски
цени, държавата поема
увеличението на част от
цената на тока, независимо от доставчика. Така на
практика 72% от всички
домакинства там ще бъдат
подпомогнати, а също малките и средни предприятия, както и земеделските
производители. Подобни
пожарни мерки вече предприемат и в други страни.
У нас засега слушаме
само за намерения и обещания без конкретика.

Редно е да запитаме
защо България отново е
най-потърпевша и вече
няколко пъти се съобщава, че в определени дни
държим най-високите
цени в Европа. Не прозира ли зад тази разюзданост една безконтролна
спекула на енергийните
акули и отсъствие на всякакви правила и контрол?
Защото обясненията за
“планов ремонт” в АЕЦ
“Козлодуй” и скъпите
въглеродни емисии от
въглищните ни централи,
които го заместват, са
дълготраен проблем, не
от вчера за днес.

И това не е всичко. Галопират нагоре цените на
храни, услуги, на стоки
от първа необходимост,
на дървата за огрев, на
БДЖ билетите... Валят
предупреждения, че ни
чака двуцифрен скок на
парното и водата, а инфлацията вече изяжда великата актуализация на
пенсиите и новите тримесечни добавки от 120 лева
за възрастните. А работещите бедни вече се молят поне да не бъдат
съкратени или да не ги
застигне фалит. Златно
време за всякакви спекуланти! По каква логика

например
поскъпват
двойно строителните или
дървените материали? И
при тях ли се калкулират
ток и газ? Или просто
няма закон и контрол?
Всичко поскъпва със
стотици проценти, това
им е промяната, ликува
Борисов. И демагогията е
на път отново да победи.
Безскрупулен както винаги. Сякаш неговите олигарси не участват в цялата
тази ценова вакханалия.
След 12 години крадене и
заложени мини, които
сега избухват. Тежки месеци предстоят. Да му
мислят оцелелите.
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1820 - РАЖДА СЕ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВКОРСАКОВ, РУСКИ КНЯЗ, ВИСШ ОФИЦЕР И
ДЪРЖАВНИК (УМИРА 1893 Г.). Участва в Кримската война, а по време на Руско-турската
война (1877-1878) е командващ 13 армейски
корпус. На 20 май 1878
г. пристига в България,
за да оглави Временното руско управление.
Подкрепя активно всенародното движение
на българския народ
против решенията на Берлинския конгрес (1878)
и съдейства за изграждането на гимнастическите дружества в Източна Румелия. Участва в
написването на Търновската конституция, в изграждането на българско здравеопазване, образование, администрация, войска.
1859 - РАЖДА СЕ РАДКО ДИМИТРИЕВ,
БЪЛГАРСКИ ГЕНЕРАЛ (УМИРА 1918 Г.). Участва
в обявяването на Съединението
и в Сръбско-българската война.
Като убеден русофил е сред организаторите на детронацията
на Александър I Батенберг (1886).
Емигрира в Русия, за да се
завърне след 11 години. През Балканската война командва III армия, която разбива турците при
Лозенград, а като командир на
обединените Първа и Трета армия се проявява и при атаките на Люлебургас и
Чаталджа. През Междусъюзническата война
(1913) е помощник-главнокомандващ на българските войски. Генерал-майор от 1905 г., от 1912 г. генерал-лейтенант. През 1914 г. е пълномощен
министър в Санкт Петербург, с.г. е произведен в
чин генерал от руската армия. По време на Първата световна война служи в руската армия. Подава оставка след Февруарската революция през 1917
г. Разстрелян е на 18 октомври 1918 г. заедно с над
100 души близо до кавказкия гр. Пятигорск.
1860 - РАЖДА СЕ ЯНКО САКЪЗОВ, ОБЩЕСТВЕНИК, ПОЛИТИК И ПУБЛИЦИСТ (УМИРА 1941
Г.). Един от лидерите на БРСДП
(об.). Учил в Русия, Германия,
Лондон и Париж. Един от първите депутати социалисти у нас.
Съосновател и редактор на сп.
“Общо дело”. Министър на
търговията, промишлеността и
труда в правителството на Теодор Теодоров (1918-1919). Като
такъв прокарва осемчасовия работен ден.
1896 - РАЖДА СЕ ФРАНСИС СКОТ ФИЦДЖЕРАЛД, АМЕРИКАНСКИ ПИСАТЕЛ (УМИРА 1940
Г.). Пръв нарича 20-те години на
миналия век в САЩ “Ерата на
джаза” и описва най-ярко живота и хората през онова бурно
десетилетие. Със съпругата си
Зелда изживява години на интензивен светски живот и щедро
харчене на пари. В началото на
една от неговите истории авторът пише, че “богатите са
различни от вас и мен”. Той обрисува света на
привилегированите в своите романи, от които
“Великият Гетсби” (1925) е най-известен.
1970 - НА ЗЕМЯТА СЕ ЗАВРЪЩА СЪВЕТСКАТА
СОНДА “ЛУНА 16”. Това е първият космически
апарат, успял да кацне на
Луната и да вземе образец
от повърхността й. След
прекарани 26 часа и 25
минути модулът за доставка на лунна почва излита от повърхността на
Луната. Останалата част
от апарата остава там и
продължава да предава
данни за лунната температура и радиация.
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МИРА ДОБРЕВА е познато
лице от телевизионния екран.
Харизматичната журналистка започва кариерата си като
репортер, а след това става
лице на новинарски емисии.
Авторските й рубрики в
различни предавания непрестанно печелят симпатиите
на зрителите и се превръщат
в самостоятелни акценти от
програмата на БНТ. “Отблизо с Мира Добрева” е в ефира
от 2011 до 2019 г., като
преди близо две седмици тя
отново се завърна като
водеща на емблематичния
блок. Наскоро излезе и книгата й “Столетниците благословия или орисия”, с
която помага на хората да
се докоснат до огромната
мъдрост на възрастните у
нас, разкривайки на читателите смисъла на съществуването ни - да изпитваме
уважение към живота.

МИРА ДОБРЕВА:

Няма университет, който да ви научи на
уроците, получавани от възрастните хора,
убедена е харизматичната журналистка

Интервю на
Альона НЕЙКОВА

 Вече 11 години имате авторска рубрика в ефира на БНТ,
посветена на столетниците в
България. Кога и как решихте, че
срещите с тях от телевизионния
екран могат да се трансформират в книга, Мира?
- Не знам как ще се възприеме,
ако съм напълно откровена с вашите читатели, както ми се иска да
бъда и както винаги съм била с
моите зрители. С навлизането в позряла възраст човек започва да
търси духовното, да търси знание.
Така и аз - четях псалмите и притчите от Светото писание. Но го
правех не бързо и информативно,
а по-задълбочено, съзерцателно
дори. И изведнъж ми попадна една
поразяваща реплика, която ме удари като гръм. Тя е в началото на
книгата: “Пред побеляла глава ставай, почитай лицето на старец и
бой се от (Господа) твоя Бог.” И
тогава се замислих колко малко
хора всъщност биха станали пред
стария човек. Сетих се за възрастните в автобуса, на които няма кой
да отстъпи място. Уви, младите
хора не уважават старите. И ми се
прииска това, което правя в телевизията, но то минава и заминава,
както често коментираме с колегите, да го опиша, да го превърна в
истории и да ги събера в книга.
Помислих си, че все на някой рафт
ще остане такова издание, все някой млад човек ще посегне към
него и ще обърне глава към възрастните хора, колкото и да са набраздени лицата им. Ако пък погледне в душите им, може да види
колко безценни са те. В този свят
на блясък, на сияние, на кремове
за младост и на инжекции за хубост - трябва да видиш лицето на
столетник и да осъзнаеш колко
красиво е то. Смятам, че съм била
права да поема тази сложна задача,
която мога да нарека и мисия: да
обръщам вниманието на хората
към столетниците. Иначе си мислим, че са малко, че не съществуват, че от тях нищо не зависи...
Така стана - Светото писание ми
показа пътя.
На стр. 8
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Добротата...

СНИМКИ КНИГОМАНИЯ И ЛИЧЕН АРХИВ

Смята за своя мисия да обръща вниманието
на хората към столетниците
От стр. 7
 Уважението ви към
възрастните хора е очевидно, прозира от всяка
ваша дума. Какво обаче
ви кара да изпитвате
възхищение от това, което са постигнали, от
съдбите им, от техния
живот като цяло?
- Живеем във време, в
което, ако нещо се счупи,
ние го изхвърляме, когато
нещо се развали, купуваме
ново, а не се опитваме да
го залепим. А столетниците са хора, които са научени да поправят, и самите те ни учат на смирение и на примирение дори.
Живеем във време, когато
непрекъснато разваляме
връзките, защото знаем, че
има други, които са по-хубави, и от по-хубавите още по-хубави... И изобилието от инстаграм и
фейсбук профили непрекъснато ни дава лъжовно усещане, че сме заобиколени с много хора, които винаги можем да заменим, че другите са по-добри. Възрастните обаче ни
учат, че този, който е до
теб, всъщност може би е
най-добрият, просто трябва да изчакаш малко, да се
смириш и да протегнеш
ръка. Тези хора учат на
доброта, която изчезва изчезва с изчезването на
столетниците. Защото те
са последните свидетели
на онова време. Новите
столетници, които ще дойдат само след няколко години, вече ще са живели
във века на интернет и на
социалните мрежи дори. И
тогава те няма да имат
онази душевност, която
носят тези хора, не познаващи новите технологии.
 Колко пъти се разплакахте по време на
разговорите ви с дълголетниците? Повече ли са
сълзите от усмивките,
които ви донесе общуването с тях?
- Ще ми повярвате ли,
ако ви кажа, че много повече са усмивките?! Аз

кои неща: не им е лесно да
се качат в автобуса, бавни
са... А навън светът бърза,
не иска да ги чака, той е
див, полудял, не се съобразява със столетниците.
Аз отивам при тях и им
казвам: спокойно, не се
притеснявайте, лекичко,
дайте да видим какво можете... А те наистина са
готови да покажат на какво са способни, вълнуват
се, че някой проявява интерес към живота им и
тогава става най-забавно!
И най-ценното е, че тези
хора намират смисъл да
живеят и в най-малките
неща: дори в трите колчета домати, които отглеждат в градината си...

“
Èçîáèëèåòî îò èíñòàãðàì
è ôåéñáóê ïðîôèëè íåïðåêúñíàòî
íè äàâà ëúæîâíî óñåùàíå, ÷å ñìå
çàîáèêîëåíè ñ ìíîãî õîðà
също бях с предразсъдъка,
че столетниците са тъжни
хора. Но възрастните, които срещам, са изумителни, защото гледат на хубавата страна от живота,
макар че на някои телата
им не позволяват да го направят така, както преди:
например, не могат да излизат често навън, не ходят
на кино или театър... Но и
сред столетниците има такива, които продължават да
следят случващото се край
тях, някои дори дойдоха на
премиерата на книгата ми.
Наскоро интервюирах бай
Васил, който, въпреки
възрастта си, продължава
да работи на абрихт - един
много сложен уред за обработване на дърво. Та с
този столетник как се
смяхме! Направо се заливахме от смях. Имам и
снимки, защото понякога
ми трябват доказателства
- дори и пред близките ми
- колко са весели столетниците. Много се радвам,
когато отивам да ги видя,
а за тях това е голямо разнообразие: телевизионен
екип, кабели, камери...
Столетниците са много
любопитни - аз досега не
съм имала събеседник сред
тях, на когото да му е все
едно какво правим, каква
техника слагаме, и много
обичат да разпитват, искрено се интересуват защо
сменяме лещите, какво точно ще се случи и така нататък. Колкото и да са
обичани и уважавани от
близките си, малко или
много, те са избутани настрани от външния свят.
Силата им я няма, тя е
само в душите им. Да, те
трудно могат да правят ня-

 Страхът от старостта рано или късно
настига хората. Помогнаха ли ви вашите срещи
с дълголетниците да го
преодолеете или, напротив, го направиха още поосезаем?
- Не, страхът не стана
по-осезаем, но не мога да
кажа, че е изчезнал, напротив. Аз виждам в какво ще
се превърна и избирам още
от сега какво да сторя, че

външното да спре да ме
интересува. Бай Васил, за
когото вече ви споменах,
ми каза: “Трябва да правиш така, че близките ти
да се гордеят с теб! Да
имаш такива постижения,
да разказваш така, че те да
искат да идват и да те слушат!” Тоест сега, в тази
декада от живота си, ако
правя всичко, че в следващите години на моите
близки да им е приятно да
са около мен - да не
мрънкам, да не се оплаквам, да съм позитивна тогава ще съм заобиколена от хубави хора. Няма
университет, който да ви
научи на тези уроци, които дават възрастните хора.
Мой колега журналист от
Велико Търново може би
даде най-хубавата оценка
за “Столетниците...”, като
каза: “Мира, това не е никаква книга, това е учебник - учебник по живот!”
 Представихте “Столетниците...” в различни
кътчета на България. Как
убеждавате хората, че
старостта може да е интересна, особено във времена, когато в култ е издигната изкуствената
красота?
- Аз също съм изненадана, признавам ви. Не
очаквах толкова много
хора буквално да се стичат от най-малките села на
представянето на “Столетниците...”. Там, където
очаквах да купят десетина
книги, се продаваха 94 и
повече. Явно хората имат
нужда от такава истин-

Учителите са сред нас - те са край нашата къща,
на долния етаж на кооперацията, в която живеем, те са
нашите баба и дядо, убедена е харизматичната водеща

ност. На всички им писна
от тази фейсбук и инстаграм престореност, където
всички сме “професори” много учили, знаещи, използващи постулати и
мъдри мисли от източни и
западни учители... А учителите са сред нас - те са
край нашата къща, на долния етаж на кооперацията, в която живеем, те са
нашите баба и дядо. Така
че в нищо, никого не съм
убеждавала, а само цитирах думите на столетниците. Аз дори не съм “напудрила” тази книга, по
никакъв начин не съм й
вдигнала стила. Даже на
моменти изказът изглежда
твърде елементарен, защото не съм им преобразила думите, оставила съм
на места и диалекта, който може и да не се разбира буквално, но се схваща
със сърцето, защото сме
българи.
 Разгадахте ли тайната на дълголетието?
Или е по-добре то да си
остане загадка?
- О, разгадах я! Разгадах я и не знам дали да я
спазвам, защото не съм сигурна, че искам да стана
столетник. И другите хора,
като прочетат книгата, убедена съм, че и те ще я разгадаят тази загадка.
 Имате богата телевизионна кариера, печелите награди за найстилна дама, удостоена
сте с титлата “Мис ТВ
Чар”, обявяват ви за
“Най-секси водеща”... Ще
ви бъде ли обидно, ако ви
запомнят като Мира, която обърна най-голямо
внимание на столетниците в България?
- Ще бъде най-голямата
чест за мен! Моля се на
Бог това да се случи. Нищо
друго за мен не е от такова значение, защото те не
са просто столетници, те
са хора. А аз смятам, че
моята най-важна житейска
и професионална задача е
да обичам хората. И ако
съм я изпълнила или създала това усещане, значи от
мен, от работата и от живота ми е имало смисъл...
 Как съумявате да
сте в такава хармония с
вашата фамилия? Какво
ви дава сили винаги да
излъчвате добрина? Никога ли не се ядосвате?
- Как да не се ядосвам?!
Побеснявам понякога, полудявам дори. Много мило,
че забелязвате доброто у
мен. Човек, ако иска да израства, това е най-лесното
желание - да се стреми към
духовното. И в тези книги, които чета - за вяра, надежда, любов - намирам
упование, разбиране и
смирение. Особено когато
съм най-дива, най-луда,
най-необуздана...
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Скъпи читателю!
Предстоят нови избори. Затова
в днешното приложение за литература, изкуство и култура представяме тематично свързания разказ на
Петър Доневски “Диспечерът от нашия град”.
Приятно четене.
БЕЛЕТРИСТИКА

В равното Мизийско поле пролетта
дойде рано и неусетно. Кестените в градския парк скоро разлистиха мокрите си
клони, хълмовете около града позеленяха,
а равнината разля пъстрия си килим като
зелено море и овчарските стада се закротиха из Герена и до реката. Пролетни дни...
Хората се радваха на бухналото поле и
на промяната, която наставаше тия дни и
в града, и в градините, и в гората, и в
криволите на реката Скът.
Не устоях на рибарските си мераци.
Още първите дни на женския месец метнах такъмите на задната седалка на ладата
и след половин час спрях автомобила в
Томовските чифлици.
Бях си избрал хубаво място. До един
завой на реката, където имаше шарена
сянка и един дълбок вир. Викаха му хората Синия вир, в който при тихо време се
виждаха гръбчетата на мренки и кленове,
които ту се спускаха към дъното на вира,
ту скачаха над повърхността на водата,
но после пък, усетеха ли присъствие на
стъпки, на човек или на куче, се спускаха
стремглаво надолу в подмолите на близкия бряг.
- Кълве ли, кълве ли? - изненада ме зад
гърба непознатият глас. Бях се улисал и
гледах плувката, а човекът, не дочакал моя
отговор, приклекна до мене, оплаквайки
се от коляното на десния си крак, но не
пропусна случая да надникне в кошчето,
където все още полуживи подскачаха няколко мренки и кленчета. Ха, да му се не
види! Като да ми беше познат тоя човек,
но попрегърбената му фигура, оплешивялата му глава под едно вехто таке ме затрудняваше... А иначе за възрастта си изглеждаше як, здрав, с широко изразително
лице, което предразполагаше доброта и
почтеност.
- Да, бе, да... - усмихна ми се беззъбото
старче и ченетата му преклопаха по розовите му венци. - Аз съм, аз съм... Нали
някога ми беше началник?
- О-о-о... Така, така... някога сме воювали на селскостопанския фронт... - казах
с привидна усмивка, за да избягам неудобството, че все още не се досещах кой беше
тоя човек.
- Дали кълве ли? И така, и иначе...
мешано, - казах разсеяно, погледнах зареяно към цъфналите храсти около върбите
и усетих пролетния, замайващ дъх как
пълнеше душата ми с наслада, упование и
надежда за добра риболовна сполука през
годината. - Ама-а-а... разходка, природа...
Да се надиша човек на млади липи, върби
и дъхав мирис на цъфнали глогиняци, диви
храсти и яворак. Да се облажи и с рибица.
Но едва ли ще се наяде човек с тия няколко парчета. Абе-е-е-е... рядко, рядко, още
не кълве, както ни се иска, не кълве. Водата е студена, а и не се е развил още
планктонът. Но ще, ще, слънцето грее.
Нека понапече... И земята да се понапече.
- И рибата, Началство-о-о, и рибата...

Диспечерът
от нашия град
РАЗКАЗ
от Петър Доневски

Някой път кълве, някой път не посяга.
Зависи си много от стръвта. Каквато стръв
й подхвърлиш... Стръвта е важна... - и
преди да се умисли за обяснение на своята философия, допълни - и тя е като народа. Зависи от това, което му подхвърлиш
на изборите. От това зависят и изборите.
- Избори ли казваш? Какво общо имат
изборите с риболова?
- Има, има... - поусмихна ми се старчето. - Народът гласува според народната
стръв - парите. Парите, които му се
подхвърлят по време на изборите.
- Недей така, недей... Нали навсякъде
се твърди, че купуването и продаване на
гласове е престъпление. И телевизиите, и
радиото все това говорят. Ежедневно.
- Кой, кой ти каза това? - опули очи
срещу мене човекът. - Боже-е-е, боже!
Дават бе, дават. Всички партии дават. По
30, по 40, даже стигат и до 50 лева на глас.
Дават, дават - ти не гледай радиото и телевизиите какво говорят... - изтърка потта
от челото си той и потъна в размисъл на
изборната си философия. - Е, - добави тихо
човекът, - хващат, хващат понякога някой
от циганите, че взел пари. Попритиснат
го, може и да го щамаросат, но си го пускат
и пак, пак на балотажа циганинът си взима по някоя шарена банкнота. Реват, че си

дето са по чужбина? Не са ли безработни? И за какво отидоха в чужбина?
Гледах порозовялото небръснато лице
на моя събеседник, неговите огнени очи
на ястреб, с които ме пронизваше, и забравих да следя плувката, която бързеят
понесе към другия бряг на реката.
- Лошото е, - още повече се разпали
старецът и ноздрите му се разшириха, лошото е, че младите отиват в чужбина и
там раждат, и вместо българчета от
българки се раждат деца за други държави... И там остават. Ти съгласен ли си на
това? - питаше ме като да ме обвини в
нещо и мене човекът.
Усетих, че скърцам със зъби. Погледът
ми се замъгляваше. Прехвърлях от ръка
на ръка върбовите клонки, които мачках,
без да усещам, и мислено се заканвах на
някого. А старецът ми ставаше още помил и симпатичен. Как тревожно изживяваше днешното ежедневие, как се палеше...
Очите му ставаха още по-сурови, бръчките по лицето му се сгъстяваха и тревожна
обида лъхаше от гърдите му. Мълчахме и
двамата, мълчеше и гората, мълчеше и
Свински шумак отсреща. По-страшно от

нямат пари. Беднотия. Но-о-о... Циганите
понякога решават изборите. Случва се...
- А-а-а-а... Аз все още вярвам в правовата държава. Народът каквото каже, народът. Трябва да гласува. Да отиде до
урните и да гласува, а не да ходи тоя ден
в гората за гъби. Зависи си от народа.
Властта е нашият избор. Не да казваме
после: калпава ни е властта, защото и
властта може да каже - калпав ни е народът. Нали е така?
- Ами-и-и... Нали и аз това казвам. Това
е основното. Народът... При тая беднотия
и безработица... Това е важното. Как ще
се гласува? Кой ще откаже да вземе пари?
Взимат, взимат пари и българи, и цигани,
и власи, и турци. Ти не вярвай на големците, че безработицата е ниска. Ами ония,

присъда беше това мълчание. А слънчевият покой лягаше над равнината и само от
гората долитаха песните на ненаплашените птици.
- Добре де, - усещах тръпка по гърба
си, но разтърсих рамене и протегнах ръка
към рамото на моя приятел, - какво, какво
можем да направим ние с тебе сега?
Прехапах устни и си мислех колко
много са били наивниците, които са приемали за чиста монета чаканата демократична промяна в края на миналия век в
България.
- Как какво? - отново ме гледаше с
изумен поглед моят човек. - Ето, новите
избори идват. Да мислим, да мислим... Кой
може да бъде кмет на нашия град?
Не ми се щеше да водя предизборен

разговор с тоя емоционален човек, но той
усети моето колебание и пак ме зачекна:
- Недей така, недей... Бил си управник
в тоя град. Все още познаваш хората, а и
те те знаят. Не те ли тормози тая разсипия? В градовете, селата... Училищата се
закриха в много села. Возят децата с автобуси от село на село. Кога е било това?
- Е да, така е...- изтривах очите си, като
им правех сянка от слънцето ми насреща,
и продължих неговата тревога. - Няма вече
заводи, предприятия, селата глъхнат едно
след друго... Но нали, нали сами си избрахме тоя демократичен път. Сами...
- Но дай, дай да търсим пътища за
възраждане на българското производство.
Не те ли боли, като идеш на пазара и
гледаш, че само вносни продукти купуваме? Хубави на етикет, а калпави на качество... А нали знаеш какво сме произвеждали. Особено в селското стопанство.
Имаше производство и за вътрешно потребление, имаше продукция и за износ.
- Виждам те, братко, чувствам те.
Добре разбираш нещата. Само българското производство ще възроди икономиката
на държавата. И износ, износ... В Европа,
в арабския свят... Арабите още помнят
качеството на нашите стоки.
- Така де, така де, - още повече се разпали човекът. - И мисля си... Кой ще да е
кметът на нашия град? - спря дотук старецът и сложи пръст на главата си. - Струва си да изберем кмет, който реално обещава разкриване на повече работни места, да живее в града и да милее за хората.
Производството да се възражда. А хората
в нашия край са работливи, милеят за земята, която е богата и ражда, - изказа като
монолог старецът своя копнеж и, замълчан,
загледа отсреща цъфналите джанки.
Преди да седна на брега отново, още
веднъж се вгледах в лицето на тоя човек
и белегът под брадичката вече не ме лъжеше. Засмях се още по-широко и приближих близо до него.
- Боре, ти ли си бе, диспечерът на
транспорта в градския автопарк!
И го прегърнах сърдечно.
- Ей-й-й! Боже-е-е! Пораснал си! - вече
шеговито го тупах по рамото.
- Ами аз съм бе, Началник, аз съм. Цял
целеничък... Пораснах, та станах 75-годишен, усмихна ми се и той още по-шеговито и ми смигна, после припали от фаса
нова цигара и сиво-белият дим плъзна пред
очите му като облак.
- А-а-а... Харесва ми външният ти вид.
Държиш се, държиш се. Бива, бива...
- Абе-е-е... държа се, държа се...
Удържал съм се, с шепа лекарства, отвърна ми той с лека гримаса и завъртя
глава към близкия храст.
И като намести по-добре раницата на
свлечените си рамене, вдигна ръка:
- Ще стигна малко нагоре, до торищата на кошарите, нали съм гъбар... Пък ти,
такова-а-а... мисли.
Гледах след старчето и загрижено
цъках с език. За кмет ли да мисля? Ще
мисля, ще мисля... Ще прехвърля имената
на десетината мои познати. Ще мисля,
но-о-о... Плувката бързо потъна в дълбокото и аз мигновено издърпах тръстиковия прът. На брега извлякох едър, широколюспест шаран. Боже мой, каква
сполука!
След месец дойдоха изборите, но старият диспечер не можа да пусне своя глас.
Инфарктът го беше скосил няколко дена
преди народния вот.
(със съкращения)
Редактор Боян БОЙЧЕВ
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15 септември шампионат за БГ майки
Спринт с
препятствия
или многобой
за напреднали
е новата
учебна година
Ралица НИКОЛОВА

Каката си къса чорапогащника...
Време е за спринт към училището. Последна проверка букети, вода, телефон, маска,
дезинфектант. Бърз поглед на
три вайбър групи и пет фейсбук страници. Домочадието
се подрежда пред блока. Усмивки, прегръдки, пози...
Всичко се поства във фейсбук. Сърчица. Снима се и
пред училище, с класната, с
децата... Още стотина снимки
са качени. Преброени са и
лайковете.
Най-напредналите вече раздават индивидуално опаковани ръчни бонбони за всички
деца от класа на каката. Оооо,
има и истинска шампионка,
която е направила курабийки
за всяко дете с инициалите му,
изписани със захарна глазура.
Друга е донесла табелки за
шкафчетата. В този кръг се
включва и доста надъхан
баща, който вади от колата...
килим! Да, килим, за да може
децата да стъпват на топло
през зимата.

Тържеството
приключва

Нещо се завихря в дните
преди 15 септември. Текат
последните минути от генералната репетиция, всички са
на нисък старт. Предстои ултрамаратонът, олимпийското
бягане, спринтът с препятствия, щафетното препускане, многобоят за напреднали, накратко - новата учебна
година.
Родителското тяло, което
в текста ще наричаме най-често “майката”, получава
свръхестествени способности някъде около седмица
преди началото на шампионата. В последните две години към многобоя бяха включени допълнителни дисциплини - КОВИД мерки. Майката трябва да прочете, чуе,
осмисли и разбере намерени-

СНИМКИ МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

ята на МОН за маските,
присъственото обучение,
онлайн обучението, редуването на класове, дезинфекцията, тестовете... Разбира се,
трябва да се напишат около
двайсетина протестни писма,
сто и петдесет поста в родителските и учителските групи във фейсбук, да се участва в тв сутрешен блок, да се
протестира пред Народното
събрание, да се лайкнат още
стотина статуси срещу маските, против ваксините и...
Тук вече имаме десетки
загладени мозъчни клетки и
десет пъти повече геройски
загинали нервни клетки. Но,
това не е всичко. Следват родителските срещи, на които
майката прави неистови опити да запомни неща като
“10 броя тетрадки с широки
редове, 5 броя с малки квадратчета, жълтата папка е за
математика, в четвъртък писането ще е четене, физическото в сряда е нулев час”.
После се дават едни пари, а
вечерта състезателките прилежно се включват към групите на класа във фейсбук,
вайбър, електронния дневник
на училището и няколко
платформи за онлайн срещи.
Още стотици нервни клетки
са безвъзвратно загубени.
Остават само няколко
часа до първия учебен ден и
до кулминацията на шампионското бягане. Последни
щрихи от стайлинга на децата, но О, УЖАС!!! Дрехите
на малкия са се скъсили с две
педи, а нито един чифт от
официалните обувки на щерката не й стават.
За този случай има няколко отиграни стратегии, кои-

то успешно се прилагат
от опитните състезателки.
Първите вече са приседнали
на дивана и отпиват бавно от
чаша с вино. Има и няколко
холерички, които пушат
нервно и говорят думички,
забранени за пред децата.
Най-обиграните отдавна са
отворили дузина сайтове на
детски магазини и са направили поръчка с 20% намаление, безплатна доставка и
опция за връщане.

Будилникът звъни
майките имат по-малко от 45
минути, за да събудят децата,
да пуснат кафето, да намажат
филийките, да си оправят косата, пак да събудят децата...
Има опашка пред банята, малкият си доспива в тоалетната,
кучето е изяло букета за класната, каката не иска ТОЧНО
ТАЗИ РОКЛЯ!
Правят се прическите,
първокласникът вече е излязъл от тоалетната, обаче
новият панталон е омазан с
паста за зъби. Преобуване,
глади се риза и нова рокля.

отново е време за преглед на
всички вайбър и фейсбук групи, лайкове и усмихнати личица. Класната вече е пуснала списък с учебници и помагала. Баща и баба са командировани в книжарницата, защото това си е шафетна
дисциплина.
Следобедът е за “опаковане” на учебници и тетрадки.
Тук има и свидни жертви от
майките, на които им е за пръв
път. Синя папка - математика,
жълта - английски, зелена - четене, на точки - за музиката,
тетрадка с бели листове - за занималнята. Чаша вино помага и
в този случай. Други пушат,
трети ядат шоколад. С децата.
Във вайбър групата на
първи клас има 154 непрочетени съобщения. Вече е организирана петиция срещу директорката, занималнята, големината на класната стая, цвета на
щорите и... Време е учениците
да си лягат. Проверяват се всички останали групи и страници,
отново се броят лайковете под
сутрешните снимки.
Следва преглед на раниците. Редят се сандвичи с
авокадо и помело, пекат се
курабийки със спелта и маково семе. Най-бързите правят и фреш от портокал, остава им време дори да подострят моливите на малкия и
да ги подредят по цветове.

Някъде след полунощ
е време за кратък отдих. Като
казваме кратък, значи кратък,
защото около 02,15 часа
състезателката се сеща, че не
е проверила вайбър групата
на втората школа по английски за първокласници. Е, като
е станало тъй, защо отново да
не се проверят раниците, дрехите за утре, фейсбукът на
класа, снимките на съседката...
Будилникът звъни, майките имат по-малко от 45 минути, за да събудят децата...
Финалът е след около девет
месеца, пет дни, осем часа и
тридесет минути.
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КАЛОЯН ПАРГОВ:

ГЕРБ в столицата показват
изнервеност и припряност
БСП ще работи за решаването на проблемите с „Топлофикация”, „Софийска вода”,
недостига на места в детските градини през новия политически сезон, казва
председателят на групата на социалистите в Столичния общински съвет
Интервю на Деси ВЕЛЕВА

 Г-н Паргов, новият сезон на
Столичния общински съвет започна с
трусове сред управляващите общината. Оставка изненадващо подаде
председателят му Елен Герджиков.
Как ще я коментирате?
- Очевидно зад всичко това, което
се случва в държавата през последните
две години, стои някаква тактика и
стратегия на ГЕРБ за окопаване в местната власт и прегрупиране. Без значение на предимството, което им дават
социологическите проучвания за предстоящите парламентарни избори, те отново ще останат в изолация, тъй като
по предварителни заявки никой няма
да иска да прави правителство с тях.
Остава им единствено местната власт
като убежище и място за окопаване.
На това се дължат може би и тези маневри на третия етаж.
Като група в СОС през последната
година и половина сме искали не един
и два пъти оставката на Елен Герджиков заради невъзможността му да овладее общинския съвет поради високата
степен на опозиционност. За нас греховете му са, че е съучаствал във всички решения на СОС, а оттам и във
всички проблеми в София, които не
бяха решени през последните години.
 Друг скандал, предизвикан от
ГЕРБ в началото на първата сесия
на общинския съвет, бе успешният
опит на управляващите да узурпират единствената комисия, в която
нямаха мнозинство - тази по устройство на територията, архитектура и жилищна политика. За какво
е знак това?
- Това поведение на ГЕРБ отдавна
не го бяхме наблюдавали. Но на фона
на това, което се случва в държавата
през последната година, то показва изнервеност и припряност. Този скандал
бе предизвикан от опита на ГЕРБ, за
съжаление - успешен, да получи тихомълком мнозинство в единствената
комисия, в която го нямаше - по архитектура. Затова в знак на протест БСП
напусна първото заседание на Столичния общински съвет за този сезон. А
във вторник на заседанието нашите
представители бойкотираха кворума в
комисията и тя не се състоя.
Това е важна комисия, чиято работа е свързана с презастрояването на
града. В нея се разглеждат устройствени планове и всичко, което се отнася
за устройствения облик на София. До
този момент комисията бе доминирана
от опозицията от БСП и “Демократична България”. По време на работата й
се наложи някои спорни въпроси да
бъдат отлагани, а с това и блокирани.
Очевидно, че моментът с напускането
на колеги от ГЕРБ и “Атака” и заменянето им с нови бе използвано, за да се
промени балансът. Така комисията бе
увеличена от 15 на 17 съветници и
новите двама дават мнозинство на
ГЕРБ-СДС. Ще обжалваме това решение, което смятаме за незаконосъоб-

КАЛОЯН ПАРГОВ е роден на 13 юли 1977 г. в Пловдив. Завършил е
Втора английска гимназия в София, както и УНСС, специалност
“Международни отношения”. Магистър по европейска интеграция.
Председател на Градския съвет на БСП в София, председател на
групата на “БСП за България” в Столичния общински съвет.

разно заради начина, по който бе включено в дневния ред.
 Смятате ли, че от мнозинството се подготвят да прокарат конкретен доклад през комисията или
това е опит за налагане, желание да
завземат каквото могат, за да покажат “силата” си?
- Надявам се действията на управляващите да не са скрито желание за прокарване на нещо, което ще бъде в ущърб
на столичани. Действително се намеси
казусът с продължаването на метрото
до ИКЕА, който е на дневен ред от
месеци и бе обсъждан в комисията, но
бе блокиран. Той е малко по-различен.
Ние искаме да се обсъдят всички
възможни трасета на разширението на
метрото, които са подходящи и ще бъдат
в полза на повече столичани.
 Как очаквате да работи групата на БСП в тази обстановка? Потрудна ли ще бъде дейността ви в
сравнение с предишните години?
- След 2019 г. нещата в СОС не
изглеждат така, както изглеждаха през
последните десет и повече години.
ГЕРБ загубиха своето доминиращо
присъствие, което в момента се крепи
на баланса, който им осигуряват бившите коалиционни партньори от централната власт от ВМРО. Групата на
БСП има своето солидно присъствие една четвърт от общинския съвет, което ни дава възможност да налагаме
определени решения и да влияем да не
бъдат приемани нецелесъобразни доклади. Възможностите за правене на
политики се увеличават. Темата с КОВИД-мерките например бе тема на
БСП и ние наложихме нашето вижда-

не. Половината от предприетите предложения са наши - за подпомагане на
бизнеса и с чисто социален характер.
 Какво е заложила групата на
социалистите като приоритет през
следващите месеци? За какво ще се
борите?
- Важен въпрос за БСП е “Топлофикация-София”. Обследването и финансовият анализ, които в момента се
правят от компании посредством гранта от Американската агенция за развитие, ще помогнат да намерим
външен мениджмънт. Той ще влезе в
дружеството и ще инвестира дългосрочно в него, подобрявайки ефективността на когенерационните мощности, а оттам ще се стигне и до намаляване на дълга и подобряване на услугата. Това беше плод на консенсус, до
който се стигна, след като БСП бе
водещата страна. “Топлофикация” е
проблем за цяла София и е част от
инфраструктурата на държавата. Дружеството потребява една трета от газа
на държавата за една година.
Друга тема на социалистите са детските градини. Недостигът на места в
тях стана тема без край. На първото
заседание за този сезон на Комисията
по образование поискахме изслушване
за началото на учебната година. Оказа
се, че 7000 деца все още не са приети
и оставаха без място към 1 септември.
Това е проблем, устойчиво нерешаван
повече от десет години. Говорим за
пълен провал в тази област.
Паркирането, разширяването на
синята и зелената зона също са въпроси, които стоят във фокуса на групата
на левицата. КОВИД-кризата постави

в трудна ситуация градския транспорт,
за него отиват парите от паркирането.
Желанието на ГЕРБ да набавят повече
средства за сметка на столичани, увеличавайки обхвата на синята зона, смятаме за несправедлив подход. Очевидно е, че това е косвено увеличаване на
данъчната тежест, без да се пипат самите данъци. Това е типична политика
на ГЕРБ. Очевидно е, че има нужда от
актуализация на бюджета на СО с цел
осигуряване нормалното функциониране на градския транспорт.
Изтичането на концесията на “Софийска вода” също е на дневен ред.
Имаме позиция срещу нея от повече
от 20 години, тъй като я считаме за
грабителска. Тя не успя да изпълни
първоначалния си замисъл и не бива
повече да продължава. На мнение сме,
че капаципетът, което това дружество
има в момента под ръководството на
“Веолия”, може да премине директно
към общината със същите специалисти
и така да започнем да управляваме
водния сектор на столицата.
ГЕРБ обаче вероятно ще поискат
продължаване на концесията за още
десет години, а след това да се обяви
нова концесионна процедура.
 От какво друго има нужда София, което трябва да е в основата
на работата на СОС и на администрацията?
- Темата за така наречената тикетсистема е още на дневен ред, не е реализирана напълно. Тя ще даде ново
измерение на транспортната услуга в
София и възможност на Столичната
община да контролира и да има информация в реално време какво се случва
в градския транспорт. Ще следи колко
хора пътуват, накъде пътуват, коя е
предпочитаната линия, къде има струпване на хора за сметка на други линии.
На базата на тази информация ще могат да се вземат адекватни решения за
управлението на транспорта в София
в реално време. Предстои заседание на
комисията за наблюдение на тикет-системата, на което ще разгледаме
довършването й в третия метродиаметър и тарифната политика - дали цената на билетите да зависи от времето
или изминатото разстояние. Към този
момент се налага мнението да се взема
предвид времето, но не е лошо да чуем
и софиянци какво мислят по въпроса.
Ценовият диапазон също е тема,
която предстои да разгледаме. Той ще
е съобразен със социалния ефект, който трябва да има транспортът. Системата ще бъде добро постижение, тъй
като се очаква и гратисът да бъде намален до минимум, защото, освен от
паркиране, градският транспорт се финансира и от продажбата на превозни
документи.
 Идва времето и за обсъждането на бюджета за следващата година.
- Да, бюджет 2022 е следващото
предизвикателство. Бюджетната процедура би трябвало да започне по-рано
тази година, ако партия ГЕРБ е чула
призивите ни за пълноценно участие в
подготвянето на бюджета от всички политически сили.
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Поуки от разгрома на
Септемврийското въстание
Престъпно е да се лишава младото поколение от истината за историята
Евгений БЕЛИЙ*

Септемврийското въстание
от 1923 г. е едно от най-героичните и забележителни събития в
историята на нашия народ и на
БКП. То бе неповторима епопея
на героизма и саможертвата на
хиляди работници и селяни, вдигнали се на борба срещу установената след кървавия Деветоюнски преврат монархо-фашистка
диктатура. То бе и първият в
света въоръжен отпор против
настъпващия в Европа фашизъм.
И затова има не само национално, но и международно значение.
Абсурдно е, че в днешно време, в уж цивилизована България,
която е част от ЕС, антифашистката съпротива, включително
Септемврийското въстание, са
подложени на охулване и на

съзнателно
„изчегъртване”
от историята
на страната. В новите учебни
програми и учебниците, създадени при управлението на ГЕРБ,
българският антифашизъм липсва. Въстанието през септември
1923 г., както и Деветоюнският
преврат в учебните програми са
буквално скрити и извратени в
темата “радикализация на политиката на БКП и политическите
кризи през 20-те години”. Коминтернът е закачен за думичката
“терор”, но липсва и намек за
Белия терор, за убийствата на
комунисти и земеделци. И т.н.
Само един резултат от новата
идеология в училище: според
гимназисти, участвали неотдавна в телевизионна викторина,
Гео Милев пише поемата “Септември” за... Априлското въстание! Без коментар.
Макар че редица въстания на
трудещите се като Септемврийското са завършвали с неуспех,
партиите и революционните
движения извличат от тези събития ценни поуки. Това направи
и БКП. Септемврийското въстание стана

преломен момент в
по-нататъшното
развитие на партията
Нещо повече - то даде сериозен отпечатък в развитието и
на останалите прогресивни, демократични сили в страната.

Това бе началото на нов процес
в идейното развитие на БЗНС от съсловна в трудово-борческа
организация. Единството на работническата класа е главното
условие за успеха на нейната
борба за освобождение от експлоатацията и безправието. За
да осигури победа над капитализма и над фашизма, БКП трябваше постоянно да се грижи за
осигуряването на единството на
работническата класа и на нейните съюзници. За голямо съжаление, широките социалисти не
можаха да се конструират като
съюзник на партията. По време
на управлението на БЗНС те се
противопоставяха на негови
прогресивни мероприятия. Призоваваха царя да изпълни своя
дълг и да разгони правителството на БЗНС, водиха ожесточена
кампания и против БКП. Нещо
повече - те приветстваха кървавия Девети юни и взеха участие
в монархо-фашисткото правителство. Това ги демаскира като
слуги на буржоазията. А тя се
възползва, за да трупа печалби и
всички тежести от войната стоварваше върху трудещите се.
Партията започна редица акции

място след БЗНС. Вместо единодействие, те насочиха своята
борба не срещу буржоазията, а
срещу БКП - разгромяваха предизборни събрания, малтретираха застъпниците и агитаторите
на БКП. Внесоха законопроект
да се изземат земите на комунистите и заедно със семействата
им да бъдат изселвани в комуни
в блатисти места край Бургас.
Отношението на БКП към
БЗНС също беше непоследователно. Дори и за прогресивни
мероприятия, БКП невинаги
подкрепяше БЗНС. Тя не умееше творчески да приложи постановката за селяните като съюзници на пролетариата и за работническо-селската власт. Считаше, че бедните и безимотни селяни трябва да се привлекат в
нейните редове, а не да се работи с БЗНС. Това пречеше на
съвместната борба на комунисти и земеделци срещу реакцията,

победата властта ще я делим
между вас и нас”. Това писмо е
ярък документ за прелома, който настъпва у него. “Сега нищо
не ни дели от комунистите” казва той, говорейки, че земеделци и комунисти ще се споразумеят за създаване на работническо-селско правителство.
Военно-фашисткият преврат
на 9 юни измени съществено политическата обстановка. На
власт дойде крупният капитал,
най-реакционната и контрареволюционната сила на буржоазията. Фашисткото правителство на
Александър Цанков установи
кървав терор. След като разгроми земеделския съюз, то насочи
ударите си към комунистическата партия. Фашистки шайки започнаха да нападат събрания и
клубове на БКП, да арестуват
комунисти и да им нанасят побои. Въведе се цензура на комунистическия печат. Започна

която се групира и организира
кървавия преврат на 9 юни. БКП
зае погрешна линия на неутралитет по отношение на Деветоюнския преврат, което доведе до
разгром на БЗНС и се пристъпи
към разгромяване на БКП.
Независимо от тези взаимоотношения, в много райони на
страната работници и селяни,
комунисти и земеделци, виждайки общата опасност, заедно
оказваха въоръжена съпротива
на превратаджиите, действаха
единно, биха се рамо до рамо, а
на редица места - Плевенско,
Горнооряховско, Кнежа, Карловско - начело на борбата срещу фашистките узурпатори застават комунистите. Пръв Стамболийски по време на преврата
осъзна грешките, допуснати от
правителството и от БЗНС, и се
обърна с писмо до ръководителя на комунистите в с. Церово,
Пазарджишко, да дойде със своите хора и да поеме военното
командване на новата народна
армия, за да се борят заедно
срещу превратаджиите. “След

настъпление срещу икономическите придобивки на трудещите
се. Отнемаха се и придобивките
на селяните, раздадената им земя.
По поръчение на ИККИ генералният секретар на Коминтерна Васил Коларов изпрати
телеграма, като обърна особено
внимание на ЦК на БКП върху
неправилната му позиция и
върху необходимостта веднага
да се отиде на съвместни действия с БЗНС срещу превратаджиите. В статия във в. “Правда” той
поставя задачата: да се издигне
лозунгът за “работническо-селско правителство”, под който да
се обединят демократичните
сили в страната. Васил Коларов
се завръща нелегално в България.
На 5 и 7 юли на заседание на ЦК
той обстойно разяснява, че трябва незабавно да се коригира
грешната тактика. Приема се резолюция за изграждане на Единен фронт между работници,
селяни и градски трудещи се
маси. Бе намерен правилният път
за прилагане на тактиката на
Единния фронт и на спечелване-

срещу настъплението
на капитала
Бяха образувани комитети на гладуващите, на бежанците, на
безработните и други, които
провеждаха демонстрации и
стачки. По време на управлението на БЗНС има немалко случаи на сътрудничество между
него и БКП. Например въвеждането на прогресивно-подоходен
данък, срещу монопола на търговията със зърнени храни, закон
за конфискуване на имуществото, придобито незаконно или
чрез спекула по време на войната, закон за трудово-поземлената собственост, за съдене виновниците за националната катастрофа и др. Партията подкрепяше
активно по-голямата част от тези
прогресивни мероприятия. На
няколко пъти ЦК на БКП съобщава на ръководството на БЗНС
за подготвяни от реакцията заговори и взе позиция с оръжие в
ръка да се бори срещу тях.
Александър Стамболийски и
ръководеното от него правителство в своята дейност изхождаха
от погрешната теория за самостоятелна селска власт. Той не
осъзнаваше необходимостта от
единодействие с работниците и
техния авангард БКП. През 1919
и 1920 г. правителството на
БЗНС жестоко потуши стачката
на транспортните работници.
През 1921 г. разтури над 25 общински съвети, в които комунистите имаха мнозинство. Особено се изостриха отношенията в
края на 1922 и началото на 1923
г., когато БКП получи второ

* На състоялия се вчера Конгрес на Българския антифашистки
съюз Евгений Белий бе избран за председател на организацията

то на съюзници на работническата класа за въоръжено въстание. Седмица след заседанието
на ЦК Димитър Благоев публикува в сп. “Ново време” статията “Политическата криза”, в която аргументирано обосновава
необходимостта всички демократични антифашистки сили да се
борят срещу общия враг - фашизма. В периода 22-30 август
Георги Димитров излезе в партийния орган “Работнически вестник” с няколко статии. В тях
той разяснява редица въпроси
около изграждането и

задачите на
Единния фронт
разкрива същността на фашистката диктатура, като предупреждава, че “фашизмът е не
само антикомунистически, той
в същото време е и антинароден”. Решението на ЦК на БКП
от 5-7 август, статиите на Д.
Благоев и Г. Димитров са нещо
ново в практиката на световното комунистическо и работническо движение. Те конкретизират и обогатяват Лениновата
идея за единния фронт и за
съюзниците на пролетариата в
условията на фашизъм.
След пленума на 5-7 август
партията се заема и с практическата работа по изграждането на
Единния фронт. На 16 август
БКП прави второ предложение
до СДП. Не последва отговор,
СДП остава вярна на буржоазната реакция. ЦК отправя предложение към БЗНС, Занаятчийската и Радикалната партия, към
анархистите. Занаятчийската и
Радикалната партия отказват да
участват в изграждането на Единен фронт; анархистите приемат,
но без да се подчиняват на партийните норми. Само лявото
крило на БЗНС приема. След
преврата БЗНС е напълно разстроен. Партийните организации
оказват помощ на земеделците да
възстановят дружбите си. По
селата и градовете започват масово да се създават единофронтовски комитети. Извършва се
усилена подготовка за въоръжено въстание. Виждайки, че Единният фронт става реалност, фашисткото правителство решава
да нанесе удар и на 12 септември арестува 2000 дейци на партията, спира нейния орган “Работнически вестник, затваря партийните клубове. Това не предотвратява въстанието. В него
участват комунисти, земеделци и
големи маси безпартийни трудови хора от градове и села.
Опитът на Септемврийското
въстание има значение за непрекъснатото усъвършенстване
на стратегията и тактиката на
международното комунистическо и работническо движение за
разгръщане на масова антифашистка борба чак до Втората световна война и след нейното
завършване - за народната демокрация в редица страни. Господа
от властта, променете учебните
програми, оставете поне няколко изречения за този важен момент в историята ни!
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Европейският
музикален фестивал с ярки концерти
Феноменалният
диригент и пианист
Кристоф Ешенбах
ще гостува за първи
път у нас
“Кантус фирмус” представя есенния дял от Европейския музикален
фестивал 2021 с поредица от ярки и
интересни концертни събития за всички почитатели на класическата музика. През епидемичната 2021-ва събитията от форума обхващат почти цялата календарна година, предлагайки
разнообразни възможности за живи
срещи с изкуството и дигитални събития, научи ДУМА от Ирена Данкова.
ЕМФ се реализира с финансовата
подкрепа на Столичната община Календар на културните събития на
СО, и Министерството на културата,
а партньори в организацията са Софийската филхармония, НМА “Проф.
П. Владигеров”, НМУ “Л. Пипков”,
Португалският културен и езиков
център “Камойш”, Домът на културата “Средец” и др. Патрон на фестивала е кметът на София.
Официалната церемония по награждаване и заключителният концерт на
Националния радиоконкурс за млади
инструменталисти за наградите на
“Кантус фирмус”, организиран с финансовата подкрепа на НФ “Култура”
и с партньорството на Класик FM
радио, ще се състои на 28 септември
от 19.30 ч. в зала “България”. В конкурса се включиха над 90 млади таланти от средните и висшите музикални
училища в България. В програмата ще
участват всички носители на награди
и поощрения - общо 9 изпълнения,
сред които са ярките музикални даро-

СНИМКA “КАНТУС ФИРМУС”

Кристоф Ешенбах
вания Ивайло Василев (пиано) - победител в първа възрастова група, и дуото Лора Маркова (цигулка) - Сион
Найман (виолончело), които печелят
приза в групата до 22 години.
Също в края на септември ще се
състои фейсбук премиера на видеоконцерта “Людмил Ангелов свири Шопен”
- запис от фестивала през 2020 г. Скоро след това, на 5 октомври, публиката ще може да чуе именития пианист
на живо в зала “България” с концерта
“Шeдьоври от Бетовен”.
Европейският музикален фестивал
продължава на 12 октомври с камерен
концерт. Виртуозният гръцки флейтист Статис Карапанос, носител на
наградата “Ленард Бърнстeйн”, ще
представи камерен рецитал заедно с
един от любимците на българската
публика - пианиста Георги Черкин.
Концертът е в зала “Оборище 5”. Статис Карапанос е възпитаник на Висшето училище за музика в Карлсруе
(Германия), което завършва през 2018
г. с отличие. Преди това е живял в
България, където учи в НМУ “Л. Пип-

ков” и още през 2012 г. прави своя
дебют на сцената на зала “България” с
Оркестъра на Класик ФМ радио. В
рамките на фестивала Статис Карапанос и Георги Черкин ще изнесат майсторски класове по флейта и по пиано.
Те ще работят с млади изпълнители на
9 и 10 октомври от 10 ч. в залата на
НМУ “Л. Пипков”.
Младите таланти Ивайло Василев
и Лора Маркова, които бяха отличени
с Голямата награда от конкурса на
“Кантус фирмус” за млади инструменталисти, вече ще свирят на една сцена
с Оркестъра на Класик ФМ радио на
12 ноември в зала “България”. Диригент е отново Григор Паликаров, специално участие в концерта ще има
Георги Черкин, член на журито на
конкурса. Програмата включва
Четвъртия цигулков концерт от Моцарт и Концерта за пиано на Роберт
Шуман.
Финал на фестивала е съвместният
концерт със Софийската филхармония
на 2 декември с първото гостуване в
България на феноменалния Кристоф
Ешенбах (Германия). Той е един от
най-забележителните съвременни музиканти - активен в световен мащаб
като диригент и пианист, известен с
широтата на репертоара си и дълбочината на своите интерпретации, ментор
на млади таланти по целия свят. Професионалният му път е свързан с редица престижни длъжности - музикален директор на Тонхале Оркестър в
Цюрих, Симфоничен оркестър на
Хюстън, Северногерманския радиосимфоничен оркестър в Хамбург, Оркестъра на Париж, Оркестъра на Филаделфия и Националния симфоничен
оркестър на Вашингтон. От 2019 г.
Ешенбах е главен диригент на Концертхаус-оркестър в Берлин. Солист в
концерта на 2 декември ще бъде пианистът Цимон Барто (САЩ).

Изложба „Ден и нощ” в галерия „ЛИК”

СНИМКИ “ЛИК”

Галерия “ЛИК” представя Владимир Стан
и Владимир Владимиров с “Ден и нощ” - изложба живопис и пластика, до 28 септември.
Владимир Станчовски е роден на 29 февруари 1948 г. в София. Завършва Художествената
гимназия в столицата (1967) и Националната
художествена академия (1975). От 1986 г. се
установява в Париж, Франция, където живее и
работи до днес. Творби на Владимир Стан са
притежание на колекционери, галеристи, фондации и частни лица в цяла Западна Европа,
САЩ, Канада, Бразилия и др. Известен е по
света под творческия псевдоним Vladimir Stan.
Автор е на самостоятелни изложби в много
страни, участва в общи експозиции.
Владимир Б. Владимиров е роден през
1948 г. в София. Завършил е Техникума по
керамика и стъкло и НХА със специалност
“Приложна графика”. Участвал е в общите
изложби на СБХ с керамика, графика, рисунка и плакат. Награди за плакат от Варшава
(Полша), Лахти (Финландия), Казалекио ди
Рено (Италия) и Колорадо Спрингс (САЩ).
Живее и работи в София. Създава живопис,
скулптура и графика. Занимава се с архитектура и концептуален дизайн.

НАКРАТКО

Актьорът Боян Арсов
получи три награди в Ниш

СНИМКА НАТФИЗ

Боян Арсов е докторант в
НАТФИЗ, ученик на проф. Снежина
Танковска, асистент в последния й
клас. Режисьор е на един от дипломните им спектакли - “Бесове”.
Младият актьор е част от трупата на Сатиричния театър “Алеко Константинов”. Работи още
като независим творец. През
2019 г. получава “Икар” в категорията “Водеща мъжка роля” за
работата си в “Животът е сън”
от Калдерон. Преди дни Международният театрален фестивал
“Сцена на кръстопът” в Ниш го
удостои с три награди за същия
спектакъл - за водеща мъжка роля,
за млад артист и за хореография
и сценична пластика.

Австралийският сериен
трилър „Джак Айриш”
тръгва премиерно
за България

СНИМКА BULGARIA ON AIR

Неустоима за почитателите
на качественото кино продукция,
в която криминални истории,
обгърнати в мистерия, се редуват с множество комични ситуации, в които опасностите могат да дебнат отвсякъде, ще
предложи Bulgaria ON AIR на
своите зрители. От 24 септември всяка делнична вечер от
22.15 ч. премиерно за България в
ефира на телевизията емблематичният актьор Гай Пиърс ще
влезе в ролята на Джак Айриш в
едноименния сериал, за да се впусне в изненадващи ситуации, мистика и спиращи дъха екшън сцени.
Вдъхновението на режисьорите
Даниел Нетейм, Марк Джофе и
Киран Дарси-Смит за създаването на популярната поредица от
телевизионни трилър серии е
базирана на криминалните романи на успешния австралийски
писател Питър Темпъл.
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ДНЕС

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ПРОМЕНЛИВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

25

o

С

26

o

С

27

o

С

ВИДИН
25 c

ПЛОВДИВ
24 c

СОФИЯ
22 c

РУСЕ
23 c

САНДАНСКИ
25 c

ВАРНА
21 c

ПЛЕВЕН
24 c

БУРГАС
22 c

27

o

С

23

o

С

21

o

С

Над по-голямата част от страната ще се изясни. Вятърът ще
стихне. Над Северозападна България ще се появи разкъсана облачност. Минималните температури ще бъдат между 5o и 10o, в котловините на Югозападна България и в подбалканските полета - между
1o и 3o и там ще се образуват първите слани. Ще бъде предимно
слънчево, с разкъсана облачност. Температурите ще се повишат и
преобладаващите максимални ще бъдат между 21o и 26o.
Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, с разкъсана средна
и висока облачност. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад.
Максимални температури на въздуха: 21o-25o.
НИМХ/БТА
ХОРОСКОП

05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /11 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊÂÒÚÓ‚ÂÚÂ
16.45 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ 10-ÒÂËÂÌ Ú‚
ÙËÎÏ /ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ,
1990„./, 5 ÒÂÁÓÌ, 1
ÂÔËÁÓ‰, ÂÊËÒ¸Ó ÀÛË‰ÊË œÂÂÎË, ‚ ÓÎËÚÂ:
¬ËÚÓËÓ ÃÂ‰ÁÓ‰ÓÊÓÌÓ,
œ‡ÚËÒËˇ
ÃËÈ‡‰Â,
–ÂÏÓ ƒÊËÓÌÂ, ÎÓ‰ËÌ
ŒÊÂ, ¬‡ÌË Ó·ÂÎËÌË Ë
‰. (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ’‡ÌË·‡Î Ú‚ ÙËÎÏ /4
ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.20 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.40 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.35 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.25 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /11 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

00.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.30 ì◊Â‚ÂÌ Í‡ÚÓÌî (Ô)
02.25 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
03.20 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
04.15 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.15 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
09.00 ì◊Â‚ÂÌ Í‡ÚÓÌî (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË. ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ (2015 „.)
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.00 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.124
15.00 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.13
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 œÂÏËÂ‡: ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.5
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.49
21.00 ì‘ÂÏ‡Ú‡: ¬ÂÏÂ Á‡
ÔÓ·ÛÊ‰‡ÌÂî - Ë‡ÎËÚË,
Ò.7
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.7 ÂÔ.20
00.00 ì◊˙Íî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.7
01.00 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.11
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.120,
121

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
09.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
12.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
15.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î
- ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡
Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
16.00 Ã˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓ
17.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.40 ì◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌî - ÒÓˆË‡ÎÌÓ-Ô‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.45 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î Á‡·‡‚ÌÓ ¯ÓÛ Á‡ ÁÌ‡ÌËˇ
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ì“Ë ‡ÍÓ‰‡î - ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
23.15 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ-ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ
ÚÓÍ-¯ÓÛ
00.05 œÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌÓ Ì‡ —Â„ÂÈ ¡ÓÌ‰‡˜ÛÍ
01.05 ì’‚‡ÌË ÏÓÏÂÌÚ‡î - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
02.30 ì¡‡Ú 2î - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
04.35 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî
05.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î
- ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡
Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡

ОВЕН

ВЕЗНИ

Не е зле да осъзнаете, че не
сте всесилни, а и известна
доза покорност от време на
време няма да ви навреди.
Ваш ред ли е?... Възможно.

Избегнете натрупването на
несвършена работа. Неочаквано повикване от началството може да попречи за осъществяване на плановете ви.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Денят е подходящ за построяване на планове за бъдещето.
Ще се появят идеи, свързани
с целите ви и за това ще ви
помогне любимият човек.

През този ден на вашия любим човек ще се наложи да ви
лекува от душевни рани с
помощта на любовния еликсир и хапчета от вицове.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Денят ще се окаже лек. Може
да разчитате на своите подчинени, както и на доброволните си помощници. И едните
и другите ще ви помагат.

Преосмислете всичко, което
се е случило с любимия човек
през последните дни. Ако не
виждате никакви промени, нещата трябва да се променят.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Неуспехите може да се обяснят с недостатъчния професионализъм, неграмотното
планиране, прибързаното определяне на най-важните цели.

Нищо не ви напомня за стойността на парите така добре, както качествената работа. Налага да употребите
усилия.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Успех в работата си постигате благодарение на своевременната намеса и помощ от
страна на колегите. Тя никога не е безполезна.

Не трябва да се обиждате на
своята половинка, дори и да
прави съвсем неприемливи
неща. Целта ще е да ви достави удоволствие.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Ако действате бързо, може
не само да постигнете успехи,
а и да оставите конкурентите си много назад - просто ще
ви дишат във врата.

Може да започнете да ревнувате своя любим и то не от
представител на противоположния пол, а от нещо абстрактно и неодушевено.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Най-високо разположеният стоманен мост
в света е Мийо във Франция - 343 метра.

» ÏÌÓ„Ó ÏÓÎˇ ÚËˇ, ‰ÂÚÓ Ò‡ ‡Á·‡ÎË Í‡Í‚Ó ÚÓ˜ÌÓ Â Î˛·Ó‚Ú‡, ‰‡ Ï˙Î˜‡Ú Ë ‰‡ ÌÂ ÔÎ‡¯‡Ú ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ...

Два килограма е общото тегло на всички
бактерии, които обитават човешкото тяло.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Играят представление
за глухи и чуващи деца
Вълнуващият спектакъл обединява изразните
средства на кукления театър с жестовия език
Театрално представление, което да е еднакво вълнуващо и разбираемо както за
чуващите, така и за глухите деца, ще се играе премиерно на 30 септември в ОКИ “Дом
на културата Красно село” в София. “Отвъд
стената” е спектакъл, подходящ за малчугани над 6-годишна възраст, като обединява
изразните средства на кукления театър с жестовия език.
Преживявайки постановката заедно, подрастващите зрители ще имат възможност да
съборят смело преградите помежду си и да
опитат да общуват свободно и без страх едни
с други. За да ги улесни, спектакълът ще
представи със средствата на изкуството някои от основните жестове, които чуващите
деца могат да научат и в последствие да използват при комуникацията със свои глухи
връстници.
Концепцията на режисьора Мила Коларова извежда на преден план наболял социален проблем, осветлен от настоящата пандемия, а именно силно лимитираната среда,

в която живеят хората с различна степен на
слухови увреждания, достъпа им до важна
информация и липсващите условия за пълноценното им участие в културния живот.
“В представлението “стената” е метафора за всичко онова, което ни разделя и пречи на искреното общуване помежду ни. Тя
е онази невидима и често несъзнавана бариера между мен и различния от мен”, споделя
режисьорката.
Чуващата актриса Юлия Коларова и глухата й колежка Росица Караджова си служат с изразните средства на жестовия, говоримия и визуалния език на кукления театър,
за да пресъздадат моменти от живота на две
различни едно от друго същества, всяко
потънало в своя изолиран малък свят, които
прерастват в серия забавни епизоди в анимационен стил.
“Това представление е едно щуро, смешно-тъжно пътешествие, което отвежда до истината, че “стената” е просто илюзия, наш
личен градеж от страхове, който би могъл

¿Í‡‰. ¿À≈ —¿Õƒ⁄–
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¿À≈ —¿Õƒ–»Õ¿ œ≈Õƒ¿◊¿Õ— ¿,
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ƒ»ÀﬂÕ¿ œŒœŒ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
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Дизайнерката
Аксел Харди
се вдъхновява
от живота

Постановката е смешно-тъжно
пътешествие, което отвежда
до истината, че “стената”
е просто илюзия
да бъде срутен единствено ако се осмелим
да бъдем заедно”, допълва Мила Коларова.
Проектът е продуциран от Фондация
“Арт Бюро” в партньорство със Съюза на
глухите и ОКИ “Дом на културата Красно
село” и се реализира с подкрепата на Столичната програма “Култура” 2021 и Министерството на културата. Сценографията е
дело на Станислава Кръстева, музиката е на
Надежда Митева, а специални консултанти
по жестов език са Силвана Павлова и актрисата Росица Караджова.

Дизайнерката Аксел Харди
почерпи вдъхновение от женствеността като естетически феномен и от реалния живот.
В новата си колекция “Фема” сезон есен-зима 2021/2022, носителката на престижната награда “Златна игла” се стреми да
отговоря на потребностите на
дамите не само от практична
гледна точка, но и от модерен
дизайн, който се отличава с нови
и свежи идеи.

Нов български филм променя представите за родно кино
Новият български филм
“В Сърцето на Машината”
може да промени представите за родно кино, смятат познавачи. Финалният трейлър
на дългоочакваната творба на
режисьора Мартин Макариев (“Вила Роза”, “Привличане”, “Диви и Щастливи”) е
вече факт и се очаква да завладее големия екран в нача- “В Сърцето на Машината”
лото на 2022 г.
обещава изключително
Мащабната българска филмово изживяване
продукция “В Сърцето на
Машината” проследява история- която ще се окаже съдбовна за
та на група затворници, обеди- всеки от тях. Сценарият е вдъхнени от невероятна случайност, новен от действителни събития,

случили се у нас в края на
70-те години, а мощният му
емоционален заряд е разгърнат от впечатляващия актьорски състав, брилянтното визуално оформление и въздействащата авторска музика.
“В Сърцето на Машината” обещава незабравимо
филмово изживяване. Качествените картина и звук
изпъкват още повече благодарение на 4K и HDR (High
Dynamic Range) формата.
Тези нови за родното кинопроизводство технологии ще позволят на зрителите в киносалони-

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

те да видят максимално реалистични, контрастни изображения
и поставят продукционно филма на световно ниво.
Ролите в лентата са поверени
на любими и утвърдени актьори
като Христо Шопов, Ивайло
Христов, Юлиан Вергов, Александър Сано, Христо Петков,
Стоян Дойчев, Владимир Зомбори, Валери Йорданов и Башар
Рахал. Ключово участие в съвкупността на многопластово изградените персонажи взима също
и македонската театрална и филмова звезда Игор Ангелов, познат у нас от сериала “Преспав”.
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СНИМКА ДИЛЯН МАРКОВ

За колекцията “Фема” сезон есен-зима 2021/2022
бе заснета специална
фотосесия

Устройство генерира
ток от водни капки
В катедрата по физика на Индийския
технологичен институт в Делхи създадоха уред, който може да генерира ток от
падащи водни капки. Изобретението позволява електричество да се получи от
дъжд, водни потоци и океански вълни.
Устройството се нарича трибоелектричен наногенератор и се състои от контактни електроди и композитни полимери. Електричеството, получено чрез този
метод, е достатъчно да поддържа работата на малки електронни устройства.
Изследователите са работили над получаването на електроенергия от механични вибрации, която обикновено се
губи безвъзвратно. Патентованият от тях
фероелектричен полимер позволява тя да
се събира и съхранява за по-нататъшна
употреба.
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Бивш футболист на ЦСКА
създава проблеми на клуба.
През миналия сезон гвинеецът
Жул Кейта игра под наем на
“Армията” от френския Ланс,
но после се контузи и прекара
няколко месеца от кампанията
в родината си Гвинея. Крилото вкара гол на Левски при
победата с 2:0 във “вечното
дерби” през пролетта, но напусна терена след травма.
Това бяха и последните му
минути с червения екип.
Заради дългото лечение
ЦСКА се отказа да изпълни
клаузата по закупуването му от
Ланс. Французите също не разчитат на гвинееца и твърдят, че
съгласно договора ЦСКА е бил

му и сега играчът тренирал индивидуално с кондиционен треньор във Франция.
Ланс отказва да плаща високата му заплата, а агентите
му са потърсили ФИФА за
съдействие. От световната
футболна централа са дали
срок на ЦСКА и Ланс да изпратят своите становища до 10
октомври, а крайното решение
ще бъде взето през декември.
Легендата на ЦСКА и
България Христо Стоичков
похвали “червените” за настоящите им изяви. “Участваме в
Лигата на конференциите, за да
браним честта на ЦСКА. Нашият клуб винаги е бил лицето
на България в Европа.

СНИМКА СПОРТАЛ

Еквадорецът Жорди Кайседо вкара два гола
за победата на ЦСКА с 3:0 над Хебър за купата

ФИФА нищи ЦСКА за Кейта
Стоичков хвали „червените” след успеха над Хебър
задължен да го закупи за 500
000 евро, ако продължи в евротурнирите. В края на лятото
Кейта бе преотстъпен в турския Ерзурумспор, който обаче бързо се отказа от услугите

Стойчо си знае работата,
не му се бъркам. Той е треньорът и се грижи за отбора, за
стила, за тактиката. Пожелавам и на него, и на екипа му
успех. Вярвам, че ЦСКА ще

играе с вяра и дух.
Бях на трибуните на мача
с Виктория Пилзен и публиката беше страхотна. Изключително важен фактор. Феновете трябва да вървят ръка за

ръка с ЦСКА. Да подкрепят,
да помагат. Всичко е взаимно.
“Червените” запалянковци
трябва да знаят, че са неизменна част от живота на нашия клуб”, заяви за сайта

Бербатов обвини БФС в нарушения преди конгреса
Димитър Бербатов обвини БФС в
поредни нарушения около организирането на конгреса на 12 октомври. Той разкри, че все още няма обявени правила, по
които ще се проведе форумът, като не е
ясно и какви ще бъдат правилата за издигане на кандидатурите. “Не се упоменава
каква ще бъде процедурата по гласуването за избор и на Изпълком. За съжаление, това, което предвижда уставът на
федерацията, не е достатъчно, за да се
гарантира честен вот. На ход е
Изпълкомът, който на легитимно свое
заседание трябва да потвърди условията.
На практика все още не се обявява нищо,
което да покаже, че се организира легитимен конгрес. Надяваме се, че забавяне-

то се дължи на намерението на ръководството да проведе конгреса в пълно съответствие със заложеното по устав, а не
защото иска да постави кандидатите пред
нови изисквания в последния възможен
момент или да обърка делегатите. Скъпи
клубове, съберете смелост и на конгреса
изразете волята си за промяна недвусмислено и без страх”, изтъкна Бербатов.
БФС реагира моментално на изявленията на Бербатов и обяви условията и
правилата за издигане на кандидатури за
президент на БФС. “По силата на чл. 39,
ал. 1 от Устава на БФС кандидатите се
предлагат от футболни клубове - членове
на Съюза, като за издигане на кандидатура са необходими следните документи:

- Решение на управителния орган на
футболния клуб съобразно устава и закона, по който е регистриран;
- Писмено съгласие от кандидата за
предлагане на кандидатурата му;
- Декларация от кандидата, че отговаря на изискванията, установени от чл. 32,
ал. 3 и ал. 4 от Устава на БФС;
- Декларация за частен интерес според чл. 46, ал. 3 от Устава на БФС.
Документите следва да бъдат внесени
в деловодството на БФС - София, ул.
“Витошко лале” 18, до 27 септември 2021
г., 17.30 ч.
Кандидатурите за президент на БФС
ще бъдат обявени на 1 октомври 2021
г.”, обявиха от БФС.

Локо Сф издигна Боби Михайлов,
Порточанов чака Камено да го предложи
Локо Сф издигна Борислав Михайлов за президент
на БФС. Клубът от столичния кв. “Надежда” е първият,
който предлага досегашния
шеф за нов мандат.
Към момента това е втората официално издигната
кандидатура преди конгреса
на 12 октомври. Първата бе
на Димитър Бербатов, зад
когото застанаха ЦСКА, Берое, родният му Пирин Благоевград и няколко клуба от
по-долните дивизии.
Христо Порточанов също
обяви, че ще бъде кандидат.
“Съветът на директорите на
“Футболен клуб Локомотив
София 1929” АД на свое заседание на 21.09.2021 г. взе
единодушно решение да пред-

Борислав Михайлов

Христо Порточанов

ложи за кандидат за Президент на Българския футболен
съюз г-н Борислав Бисеров
Михайлов на предстоящото
Общо събрание (Конгрес) на
БФС, което ще се проведе на

12 октомври 2021 г. от 10.00
ч. в София, НДК - зала 1", обявиха от завърналия се в елита
столичен клуб.
Порточанов се похвали
пред Дарик радио в Бургас,

че разполага с много силен
екип от сподвижници, които
били “хора с огромен авторитет у нас и в чужбина”. Сред
тях имало двама професори
по медицина и един по икономика и финанси. “Хора на
Бербатов и компания, а не
емисари на Боби Михайлов,
обикалят из страната и изнудват представителите на клубове да ги подкрепят”, заяви
Порточанов. Според слуховете Порточанов ще бъде издигнат от аматьорския тим на ФК
Камено, който се състезава в
областната група в Бургас.
Обявилият намерения да
се кандидатира собственик на
Локо Пд Христо Крушарски
се отказа, защото нямал време да организира кампания.
Президентът Христо Христов
на другия пловдивски клуб Марица, първи обяви, че ще
се кандидатира и обеща пред
конгреса да посочи корумпиран член на Изпълкома.

“ЦСКА в Европа 2021/2022”.
“Червените” разбиха Хебър
с 3:0 в 1/16-финалите за Купата на България. Головете отбелязаха Жорди Кайседо (25 и 41)
и Ахмед Ахмедов (27).

РЕЗУЛТАТИ

Купа на България
I кръг
Миньор - ЧЕРНО МОРЕ 0:2 0:1
Ст. Велев (7) 0:2 Гомеш (17); Спартак Вн - ЛУДОГОРЕЦ 0:1 Марин
(45-д); Марица Пд - СЛАВИЯ 1:3 1:0
Марчев (39) 1:1 Дост (52) 1:2 Макрилос (60) 1:3 Вълчев (90+5-д); ЦСКА Хебър 3:0 1:0 Кайседо (25) 2:0 Ахмедов (27) 3:0 Кайседо (41); Банско ПИРИН 1:2 1:0 Н. Мицански (29) 2:1
Пр. Йорданов (42 и 56); Септември
Тервел - СЕПТЕМВРИ Симитли 0:1
Калоянов (1); Спортист Своге - СЕПТЕМВРИ Сф 0:1 Пешов (76). Снощи: Локо ГО - Ботев Вр; Левски Лом
- Локо Сф (отложен заради положителни проби за КОВИД-19 на 12 играчи на Левски Лом).
ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
20.00 Берое - Арда
УТРЕ
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
16.15 Локо Пд - Ботев Пд
19.00 ЦСКА 1948 - Царско село
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
14.30 Челси - Ман Сити
17.00 Лийдс - Уест Хем
19.30 Брентфорд - Ливърпул
В НЕДЕЛЯ
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
13.30 Спартак Вн - Хебър
16.30 ЦСКА-Сф - Левски
19.15 Лудогорец - Ботев Вр
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
ФОРМУЛА 1
15.00 Гран при на Русия

3

