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заплатите си
изцяло на Ръка

Стр. 8

Стр. 9

Стр. 5

Левият
вестник

22септември

2022година/32

няколкоДУМИ

Да си спомним
независимостта

И

пак е 22 септември. славим този
паметен ден, когато преди 114 години във велико търново българската държава отхвърля политическата и финансовата си зависимост
от Османската империя, наложена
й от големите европейски държави
с позорния Берлински договор 30
години по-рано. с този акт, запечатан в Манифеста, България издига
своя международен авторитет и се
превръща в равноправна на другите
държави. израства в сила на Балканите и в желан и уважаван партньор
за цяла европа. (Стр. 10)
Ще прозвучи тривиално, но това
наистина е повод да се прекланяме
пред решимостта на българите от
онова време, отстоявали и защитавали националните ни интереси.
тривиално и в същото време доста
тъжно, защото днес думата “независимост” е изпразнена от съдържание. Употребяват я разни политикани, без самите те да си вярват.
Жалки са опитите им да оправдаят
и замъглят лакейското си поведение
към външни сили, които отново се
опитват да диктуват дневния ред на
страната ни.
Затова в сегашния сложен свят,
раздиран от нови противоречия и
железни завеси, е нужен висш пилотаж, за да отстояваме своето. и не
е вярна приказката, че от нас нищо
не зависи. напротив, има и битка, и
примери от историята.
Честит празник!

EUR:
1.95583

GBP:
2.23792

Две изложби
в памет на
акаД. Румен
скоРчев

пРиеха 504 лв. линия на беДност
Линията на бедност се увеличава с 22 % и от догодина става 504 лв.
Предложението бе на екипа на бившия социален министър Георги Гьоков и
е най-високо през последните 10 години.

Стр. 12

Стр. 4

корнелиянинова:

Валентин ГЕОРГИЕВ

39

50 ст.

брой184(9025)

акцент

четвъртък

USD:
1.95857

София
МаксиМални

слабдъжд

CHF:
2.02803
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борисов иска
да забравим 12-те
пагубни години

Най-доброторешениезасемействатаизаиндустрията
етаваннаценитенаенергоносителите,заявилидерътнаБСП

Бойко Борисов иска да се
забрави 12-годишното му пагубно управление и да се препере през евроатлантическо
правителство, но не му се получи, заяви вчера корнелия
нинова в Белица. По думите
й ГеРБ са в изолация, не могат да направят правителство

и да дадат стабилност и сигурност.
БсП в управлението стабилизира икономиката, подкрепихме хиляди деца, млади
семейства, работници, земеделци, пенсионери в най-тежките зимни месеци, поясни
нинова. тя е категорична,

че най-доброто решение и за
семействата, и за индустрията е таван на цените на енергоносителите. ек го каза и
половин европа го направи,
припомни тя.
“Освен за таван на цени,
настояваме свръхпечалбите
на енергийните дружества

да се преразпределят справедливо, да се приеме понятие “енергийно бедни”, да се
вдигне минималната заплата
и да се преизчислят пенсиите,
а училища, болници и църкви
да се върнат на регулирания
пазар”, обобщи нинова.

Стр. 3
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Купуват гласове срещу дърва
за огрев и опрощаване на заеми
20000служителинаМВРследятзаизборнияпроцес
Най-разпространените схеми за купуване на гласове за предстоящите избори са предлагане на дърва за огрев
и опрощаване на заеми. Използва се и
класическата схема с директно предлагане на пари, коментира зам.-главният
секретар на мвР станимир станев.
Има и корпоративен вот.
по негови данни 20 000 служители на мвР следят за изборния процес,
като е създадена организация за охрана
на машините и изборните секции.
За последните няколко дни мвР е
работило по 50-ина сигнала за купува-

не на гласове в цялата страна. До вторник бяха задържани 5 лица и образувани 8 досъдебни производства.
последният арестуван е от вчера
след спецакция в Лом. полицаи са направили проверка в село Якимово, в
частен дом на мъж, осъждан през 2013
г. Униформените са намерили и иззели
два бележника с изписани в тях лични
данни на лица от района, информация
за различни парични суми и имена на
политически партии.
в Разлог се проверяваха дървопреработвателни, дърводобивни фирми, както

и магазини за тефтери с вересии заради
съмнения за купуване на гласове.
мащабна акция на жандармерия и
полиция имаше и в Новозагорско. при
съмнения за купуване на гласове са
съставени протоколи с предупреждение и са образувани преписки.
Две досъдебни производства за нарушаване на изборните права на гражданите са образувани при проведена
специализирана полицейска операция
на територията на районното управление в провадия. проверката е обхванала различни търговски обекти - храни-

телни магазини, които предлагат стоки
на вересия, места, където се продават
дърва за огрев, заложни къщи, финансови институции за бързи кредити. в
обектите се търсят основно списъци
с имена на граждани, събрани лични
карти, дебитни и кредитни карти, записи на заповеди. полицията проверява и
за големи парични суми, които са извън касовата наличност.
в два от проверените обекти са
намерени лични карти на хора, които
в момента на проверката не са били
на място, както и значителна парична
сума. Затова са образувани досъдебни
производства.

КРистианВигенин:

БСП създава
стабилност
и сигурност
“Бсп е партията, която създава усещане за стабилност и
сигурност. в предишното управление нашите министри бяха
най-стабилни и постигнахме
много ангажименти. сега сме
си поставили цели за първите
100 дни и за следващите 4 години управление. Ние имаме план
какво да се случи по отношение
на инфлацията, доходите, природния газ, електроенергията”,
заяви водачът на листата на
коалиция “Бсп за България”
в пловдив кристиан вигенин.
той връчи членски карти на новоприети социалисти и поздра-

ви теодора Бахчеванска и таня
команова, които са най-новото
попълнение на пловдивската
организация.
вигенин не изключи възможността Бсп да е водещата
политическа сила в следващото
управление и допусна, че новият
възход на Бсп може да започне
от пловдив. “Държавата не е в
хаос, оставили сме я с милиард
и половина излишък. поставили сме основите за социална и
сигурна държава. призовавам
да се гласува за рационалност”,
призова той.
вторият в листата и председател на Гс на Бсп Иван петков
допълни, че приоритетите на социалистите в 48 Нс са заложени
още в предходния парламент.

тасКоеРМенКоВ:
Водачът на листата на БСП в Ловеч Вяра Емилова се срещна с избиратели
в село Радювене. Хората са изразили подкрепа за свършеното, което БСП обеща
и направи за изминалите 7 месеца - замразяване на цените натока, изплатена
на над 260 хиляди домакинства целева помощ за отопление, увеличена месечна
финансова подкрепа за хората с увреждания, средствата за предоставяне на лична помощ
са увеличени с 223,5 млн. лв., над 280 хил. лв. повече за подкрепа на хората с увреждания

ПРоф.иВанВъРляКоВ:

Важно е да има кабинет
и стабилен парламент
важно е да има кабинет и
стабилен парламент, които да
ни водят през очакваната трудна зима, заяви пред журналисти
кандидатът за депутат в стара
Загора проф. Иван върляков.
според него най-важната характеристика, която трябва да
има едно управление, е доверието, за да се изпълни начертаната програма. по думите
на върляков когато имаш ясна
цел и не се оправдаваш, можеш
да работиш за България.

“Не може да има просперитет без икономика. комплексът
“марица Изток” и университетът са жизненоважен градообразуващ фактор за нашия региони
и елемент от националната ни
сигурност. Разбира се, че “марица Изток” трябва да продължи да работи при условията да
не замърсява. Има нови технологии и подходи това да се случи”, подчерта проф. върляков.
“За постигнатото от последния
редовен кабинет говори сума-

та за социална политика - над
20 млрд. лв. министър Георги
Гьоков и депутатите от Бсп показаха как се работи в социалната сфера. Бсп влезе в тези избори с реални факти. Левицата
има приоритети и доказа как се
реализират. Знаем какво трябва
да се направи, как да се направи
и можем да го довършим. Необходима е подкрепа и всеки,
който иска да работи по тези
приоритети, е добре дошъл”,
призова проф. върляков.

Без „Газпром”
не можем да
имаме газ
на нормална цена
Без “Газпром” не можем да имаме газ на нормална цена, заяви
членът на ИБ на Бсп и енергиен експерт таско ерменков в тв
ефир. по думите му стойността на газа ще бъде увеличена независимо по какъв начин ще бъде открит интерконекторът с Гърция и
какво количество азерски газ ще успеем да вкараме оттам. според
ерменков ситуацията може да стане плачевна, ако страната ни не
спре да шикалкави и не осъзнае, че не може без “Газпром”.
“президентът говори за прозрачни процедури, но знае ли някой реално какво се случва? Най-ниската цена, която ще получим,
е около 190 евро на мегаватчас и то без цената на регазификацията
- и това, ако има слотове. Унгария, която има дългосрочен договор с “Газпром”, получава своя газ на около 60 евро на мегаватчас.
Украйна спря единия газопровод през своята територия, а санкциите не дават възможност за въвеждане на турбините. “северен
поток 2” стои и с онези 53 млрд. куб. м годишно и нищо не се
случва”, коментира ерменков. той обяви, че “Газпром” реализира
огромна печалба от над 40%. Реално санкциите нямат ефект срещу страната, срещу която са насочени, а водят към самоубийство,
коментира ерменков.
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“

цитат на деня

Нормалните отношения
с Русия трябва да бъдат
възстановени, защото в
момента те са в много
сложна фаза
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българия

Водачът на листата
на БСП във Варна Борислав Гуцанов

Корнелиянинова:

Борисов иска
да забравим
12-те пагубни години
най-доброторешениеизасемействата,изаиндустрията
етаваннаценитенаенергоносителите,заявилидерътнаБСП
“бойко борисов иска да се
забрави 12-годишното му управление и да се препере през
евроатлантическо правителство, но не му се получи. герб
е в изолация. те не могат да
направят правителство и да
дадат стабилност и сигурност.
а българия и народът ни имат
нужда точно от стабилност,
сигурност, предвидимост. Ние
бяхме олицетворение на това
в последните два парламента
и ще останем такива”. това
заяви лидерът на бсп корнелия Нинова при посещението
си в благоевградска област.
Заедно с водача на листата на
“бсп за българия” в кърджали проф. георги михайлов,
кмета на гоце Делчев влади-

мир москов и областния председател на бсп в благоевград
валери сарандев тя се срещна
с кмета на белица радослав
ревански, както и със симпатизанти и граждани от областта.
ясно и видимо е какво
свършихме в управлението стабилизирахме икономиката
и подкрепихме хиляди деца,
млади семейства, работници,
земеделци, пенсионери в найтежките зимни месеци, поясни Нинова. тя е категорична,
че най-доброто решение и за
семействата, и за индустрията е таван на цените на енергоносителите. “Защо всички
партии, освен бсп, мълчат по
този въпрос? говорим го само

ние от месеци. Онзи ден найнакрая и ек го каза и половин
европа го направи. Защо трябва да сме все на опашката и да
чакаме някой друг да ни казва
какво да правим”, попита риторично Нинова.
“в тази кампания всички
са се хванали за гушите, а никой не казва какво конкретно
ще направи на 3 октомври в
Нс. Ние настояваме за таван
на цени, свръхпечалбите на
енергийните дружества да се
преразпределят справедливо

на домакинствата и индустрията. веднага да приемем
понятие “енергийно бедни”,
да се вдигне минималната
заплата и да се преизчислят
пенсиите. Училища, болници, църкви да се върнат на
регулирания пазар”, обобщи
Нинова.
по думите й това е огромна
работа, която изисква промени
в над 10 закона, но никой не
мисли за това. “борисов щял
още на другия ден след изборите да свали цената на бен-

зина. по негово време всичко
било мед и масло. Ние все пак
не страдаме от амнезия. при
борисов бяхме на първите места по корупция, бедност, лошо
здравеопазване,
смъртност.
10 млрд. годишно потъваха в
джобовете на отбрани хора, а
преизчисляване на пенсиите
струва 1,3 млрд. безплатни
учебници за децата - 30 млн.,
безплатни лекарства за деца 150 млн. като се спрат кражбите, пари ще има за всичко”,
коментира Нинова.

БСп: пари за социална
политика, а не за нови
самолети
“служебният кабинет е одобрил нов инвестиционен проект за още 8 самолета Ф-16 за близо 1, 3 млрд лв. това са
пари, от които спешно има нужда социалната система. тези
пари са необходими за подкрепа на българските семейства и
индустрията през следващите трудни месеци. те трябва да
отидат за увеличаване на доходите, за помощ на енергийно
слабите, за компенсации за скъпия ток и газ. преизчисляването на пенсиите струва точно толкова. сега трябва да спасяваме хората от студ и икономиката от фалит.
Няма да допуснем българия да бъде въвлечена във война.
призоваваме за спиране на военните действия и пристъпване
към преговори. подклаждането на военните действия с нови
сили и въоръжение е пагубно. искаме мир и нормализация
на отношенията.”
това заяви лидерът на бсп и водач на листата на „бсп за
българия” в благоевград корнелия Нинова.
потвърждаваме позицията си, че българия не трябва да
предприема никакви действия, които могат да я въвлекат във
военния конфликт, се казва в официална позиция на бсп,
разпространена вчера по повод международния ден на мира
и във връзка с войната, която се води близо до българия.
бсп подкрепя политическия диалог и търсенето на дипломатически решения за гарантиране на траен мир в Украйна, призовава за спиране на военните действия и преговори
между страните. продължаващото подклаждане на конфликта с нови сили и въоръжение води до безизходица и нарастващи заплахи, включително и за българия, категорични са
социалистите.

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

6. Да се въведе необлагаем минимум на размера на прага на бедността.
7.Дасевъведатбезплатнилекарствазадецадо14години.
8.Дасеосигурятбезплатниучебницидо12клас.
9.Дасеприемеопределениетоза
енергийноиводнобедниидаимсе
отпуснесоциалнаподкрепа.
10.Дасепреизчислятпенсиитеи
да се увеличи вдовишката надбавка.
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45% от работещите младежи страдат
от мускулно-скелетни смущения
45% от работниците под
25 години страдат от едно
или повече мускулно-скелетни смущения, съобщиха вчера
от ИА “Главна инспекция по
труда”. Около 1/3 е делът на
младите хора, които се оплакват от болки в гърба, а всеки
четвърти от тях изпитва мускулни болки в долната част на
крайниците. За сравнение, при
работниците над 50 години
67% от анкетираните казват,
че имат едно или повече мсс.
половината от тях казват, че
се оплакват от болки в гърба, а
38% - в долната част на край-

ниците.
Използването на смартфон
и компютър за продължително време също може да окаже
влияние върху появата на такъв тип смущения. Използването им за повече от 6 часа на
ден води до болки във врата,
раменете и китките на ръцете,
а работата пред екран увеличава риска от болка във врата
и раменете.
От началото на 2022 г.
контролните органи на ГИт
са издали 9667 разрешения
за започване на работа на непълнолетни лица. Наблюдава

се ръст спрямо същия период
на миналата година, когато
разрешенията са били 6643.
сред малкото задължителни
документи, които работодателят трябва да представи, за да
получи разрешение да наеме
непълнолетно лице, е и оценка
на риска на работното място, с
което се цели да се докаже, че
юношите ще работят в безопасна за тяхното здраве среда.
Непълнолетните лица си намират работа най-вече в секторите търговия, ресторантьорство
и хотелиерство, допълват от
инспекцията по труда.

СнимкаБТа

В учебния център на БЧК по първа помощ за кандидатводачи на МПС представители на Пътна полиция към
ГД “Национална полиция” изнесоха открит урок
по пътна безопасност

Около 300 хиляди българи
зависими от алкохол
или наркотици
Унаспродават„тревата”сопаснипримеси,заявиексперт

макар у нас да липсва актуална статистика за зависимостите, предполага
се, че общо около 300 хиляди души са
пряко засегнати от някаква форма на
алкохолна или наркотична зависимост.
това заяви терапевтът по зависимости
милена петрова. Данните бяха обявени по повод темата “как да възпитаме
уверени и независими деца”, която е акцент във втората част на кампанията “в
подкрепа на зависимите и техните семейства” на асоциацията за превенция
и лечение на зависимости “само днес”.
по думите на петрова у нас няма
данни за зависимите от хазарт, интернет, секс, както и за поведенческите
зависимости. в същото време наблюденията на специалистите сочат друг

тревожен факт - все повече деца започват да употребяват психоактивни вещества. в този случай проблемът е в лесно
достъпните психоактивни вещества, от
които се възползват все повече подрастващи. много от тях дори смятат, че
“тревата” е полезна, но тя е достъпна
с опасни примеси. “проблемът е, че в
това, което се продава в България, се
слагат какви ли не други боклуци с цел
да се “зарибят” купувачите да вземат
все повече и повече”, посочва терапевтът по зависимости. по думите й основното, което предизвиква децата към
употребата на забранените вещества, е
любопитството, както и желанието да
се впишат сред останалите. “същото
като при нас преди години с цигарите

- който не пуши цигари, е малко смотан, така в днешно време е с тревата”,
разказва петрова. тя е категорична, че
превенцията започва от най-ранна възраст - първото и най-важно е връзката
на децата с родителите и грижата им да
оформят у тях здравословни интереси с
добра самооценка.
Законодателната ни система, обществото като цяло се концентрира повече
върху незаконните вещества и това води
до усещане у самите хора, които пият
алкохол, че не е нередно, че всички правят така, посочи преди време павел павлов, който е създател и ръководител на
терапевтичния център “само Днес”. по
думите му все още не е ясен статутът на
Центровете за лечение на зависими, те

отговарят по закон на социална услуга,
а се водят като социална дейност, което
води до плащане на ДДс и др.
павлов цитира проучване в 11 страни на Global Drug Survey от началото на
миналата година, в което 43% от хората
казват, че са увеличили значително консумацията на алкохол, а 1/3 от специалистите, работещи със зависими, отчитат повишена употреба на наркотични
вещества. по думите му в България не
е по-различно. павлов цитира и друг
факт - един човек със зависимост (все
едно каква) повлиява живота най-малко
на четирима роднини, приятели, колеги. Зависимостта може и да е лична, но
страданието, до което води, е споделено, посочва експертът.

Над 11% от децата в приемни
семейства са с увреждания

Зам.-кметът на Русе Димитър Недев се включи
в церемонията по отбелязването на 82-годишнината
от освобождението на Тутракан от румънска окупация

Намаляват децата с увреждания, настанени в приемни семейства, в сравнение
с предходни месеци. От 1 до
31 август 1639 подрастващи
са отглеждани от приемни родители, като 184 са с
увреждания, което е 11,2%
от общия брой. през юли
са били 11,4%, през юни 12,6%, но в предишни месеци са били 11%, става ясно
от ежемесечния анализ на
националния екип по организация и управление на
проекта "приеми ме 2015".

От анализа става ясно, че
най-много деца с увреждания (85) през август са били
на 6-14 г., а най-малко (23)
от 0 до 3 г.
през август най-много
деца в приемни семейства са
били на възраст 0-3 г. - 531, а
най-малко на 14-18 г. - 236.
през месеца нови 78
подрастващи са настанени в
приемни семейства, а 88 са
напуснали приемната грижа.
От тези 88 деца 47 са били
осиновени, а 15 са върнати в
биологичните си семейства.

"На отделен анализ подлежат 6-те случая на деца с
прекратено настаняване в
приемно семейство и последвало настаняване в социална
услуга от резидентен тип. в
два от тези случаи приемните родители изтъкват лични
причини да не полагат повече грижи, в другите четири
преимуществено става дума
за трудности при контрола
на тийнейджъри с проблемно поведение", коментират
от екипа по организация и
управление на проекта.

504 лева ще бъде през 2023 г. линията на бедност
служебното правителство одобри
новия размер на линията на бедност за
идната година. предложението тя да
стане от догодина 504 лв., бе на екипа
на бившия социален министър Георги
Гьоков. Увеличението от 22% е найвисокото през последните 10 години.
то би трябвало да покрие по-високата
натрупана инфлация, коментира преди

дни служебният социален министър
Лазар Лазаров.
ДУмА припомня, че линията на
бедност е инструмент, чиято цел е да
се идентифицират бедните в обществото, и се прилага при разработване
на държавната политика в областта на
доходите и жизненото равнище, както
и при определяне на еднократни мер-

ки за социална защита. всяка година
размерът й се актуализира. според
експертите от мтсп ръстът от 91 лв.
ще компенсира изоставането на националната линия на бедност през 2021 г.
и 2022 г.
повишаването на стойността на линията на бедност ще увеличи и финансовата подкрепа за хората с увреждания.

Хората с над 90% степен на увреждане
с чужда помощ, които получават пенсия
за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или
професионална болест, имат право на
подкрепа от 30% от линията на бедност,
а хората с над 90% увреждане с чужда
помощ, които получават социална пенсия за инвалидност - 57%.

www.duma.bg
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Служебната власт продължава
с вземането на заеми
Планътевсекипонеделникдокраянаоктомврикабинетътдатегливътрешнидългове
служебното правителство
ще пласира на вътрешния пазар
държавни ценни книжа (ДЦк) за
още 200 млн. лв. това ще се случи в понеделник, 27 септември,
седмица след друг аукцион.
сега министерството на финансите, ръководено от росица
велкова, ще се опита да пласира малко по-дългосрочна емисия - 5,5-годишна. тя може да
се определи като нестандартна,
тъй като обикновено се залага
на 5-годишни ДЦк. последната такава бе през ноември 2021
г., когато от вътрешния пазар
бяха изтеглени половин милиард лева при едва 0,27% средна
доходност. Заради събралите се
няколко емисии за кратък период от време тогава интересът не
бе особено висок.

очакванията за сегашната
5,5-годишна емисия са да бъде с
около 2 пункта над доходността, постигната през ноември,
т.е. заемът да бъде значително
по-скъп за държавата. с приблизително толкова се повиши
и доходността по пласираните
на 19 септември ДЦк с падеж
27 юли 2026 г.
като цяло прогнозата е, че
лихвите ще вървят само нагоре
и на правителствата ще им става все по-скъпо да взимат пари
назаем - и от външните, и от
вътрешния пазар. обявеният от
БнБ аукцион за понеделник е
в съответствие с публикувания
от финансовото министерство
емисионен календар за следващите два месеца. планът е
всеки понеделник до края на

октомври държавата да тегли
вътрешни заеми - за 150 и 200
млн. лв.

миналата седмица служебният кабинет успя да вземе и
външен заем за 4,4 млрд. лв. при

висок интерес за първата емисия
от 2 години насам за България.
Доходността обаче бе доста повисока от предишното излизане
на международните пазари по
времето на кирил ананиев като
финансов министър. според някои експерти лихвата щеше да е
по-ниска, ако облигациите бяха
пласирани по-рано през годината. Бившият финансов министър асен василев коментира
преди време, че е бил посъветван от финансовия си екип да
изчака с евроемисията заради
ситуацията в Украйна.
при успешно пласиране на
емисията в понеделник общо от
началото на годината правителствата - редовното и служебното, ще са поели 6,6 млрд. лв. нов
дълг при таван от 10,3 млрд. лв.

8% от българите получават заплатата на ръка, по банка - 54%
8% от българите получават цялата си
заплата в плик, 54% я получават изцяло
по банков път, а 27% - отчасти с банков
превод и отчасти на ръка. това показват данни от специалното проучване на
пазара за трансакции Digital Payment
Index 2021, която маstercard проведе
за първи път в България. Изследването
обхваща миналата календарна година и

седем сравними пазара - освен България
това са австрия, Хърватия, Гърция, румъния, Унгария и сърбия.
Докладът разкрива, че навлизането
на банкови карти в страната е високо, а
активните карти в страната са около 5,7
млн. броя (76% от всички издадени карти). Българският потребител продължава да ползва предимно дебитни за сметка

на кредитните карти, като 84% от всички
издадени карти са именно дебитни.
налаганите дълги години методи
като безконтактно плащане на POS терминал и банков превод са добре познати на 87% от българите. новите и все
още алтернативни технологии, които
навлязоха на пазара в последните години, като мобилни портфейли и плащане

с wearables (смарт часовник, гривна и
т.н.), са добре познати само на 42% от
българите.
в България е отчетен най-малък
процент потребители, които пазаруват
онлайн. очаква се обаче в следващите
години броят на онлайн трансакциите да
нарасне значително с навлизането на решения, които повишават сигурността.

Спират 6 блок на
„Козлодуй” за ремонт
на 24 септември,
събота, от електроенергийната система на страната ще бъде изключен
шести енергоблок на
атомната централа, съобщиха от "козлодуй".
тогава ще започне плановият годишен ремонт
на блока. За успешното
протичане на предвидените в ремонтната
програма дейности са
подсигурени необходимите ресурси, резерв-

ни части и достатъчно
на брой квалифициран
персонал. Целта е осигуряване на безопасната експлоатация на
ядрените мощности и
гарантиране на надеждни и стабилни енергийни доставки през есенно-зимния период.
предстои презареждане на реактора със
свежо ядрено гориво за новата горивна
кампания,
профилак-

тика на оборудването
на блока, функционални
изпитания и проверки,
специализирани инспекции и експлоатационен
безразрушителен контрол. Ще продължи изпълнението на планираните мерки, свързани
с дългосрочната експлоатация. предвижда
се плановият годишен
ремонт на шести блок
да приключи в края на
октомври.

Туризмът настоява за лесен внос
на работници от Гвинея и Сенегал „БДЖ-Пътнически превози”
Българската хотели- няма, но има в Гвинея, то има хотели в "слънчев е с нов директор
ерска и ресторантьор- сенегал, египет", каза бряг". той смята, че разска асоциация (БХра)
търси политическо лоби
за улесняване на процедурите за наемането на
чужденци от страни извън ес. туристическият
бранш се е насочил към
внос на работна ръка
от африканския континент.
"водим разговори с
различни партии, които
най-вероятно ще влязат
в новия парламент, за да
се направят контакти с
ек за улесняване на процедурите за т.нар. "трети
свят", защото там са кадрите. в европа кадри

пред "Блумбърг тв България" веселин налбантов, заместник-председател на БХра.
в момента е почти невъзможно работници от
страни извън ес да бъдат
наети. " За да пристигнат
кадри от африка, трябва
да чакаш четири месеца,
а сезонът е три месеца.
трябва да ги назначим,
след това да ги освободим и да търсим нови.
това е трудна и тромава
задача и бъдещите депутати трябва незабавно да
потърсят помощ от ес",
посочва налбантов, кой-

решаването на този проблем ще помогне и много
мигранти да си намерят
работа. според него работници за туристическия сектор може да се
търсят и в азия, например киргизстан.
"Дори и работниците
от турция срещат огромни трудности да започнат работа в България",
посочи налбантов. той
намекна, че корумпирани
чиновници искат по 1000
евро за разрешително
за работа на чужденец и
дори били сезирани компетентните органи.

"БДЖ-пътнически превози" има
нов директор. на мястото на инж.
Ивайло Георгиев застава Христо Иванов, който на два пъти вече е заемал
тази длъжност в миналото. промените са вписани в търговския регистър
на 20 септември, показа справка на
Economic.bg. смяната е направена
тихомълком, без да се съобщава от
дружеството или от министерството
на транспорта, предаде еconomic.bg. в
сайта на дружеството Георгиев дори
все още фигурира като директор.
на поста в "БДЖ-пътнически превози" инж. Ивайло Георгиев се задържа почти 8 месеца. той бе назначен
от бившия транспортен министър
николай събев през февруари. тогава Георгиев замести уволнения кон-

стантин азов, който пък се раздели
с директорското място заради клип
на хора, пътуващи в студени вагони,
пълни със сняг.
това не е първата рокада на служебния транспортен министър Христо алексиев в БДЖ. в началото на
септември той уволни изпълнителния
директор на "Холдинг БДЖ" инж.
ангел стоянов. няколко дни преди
това зам.-транспортният министър
красимир папукчийски пък съобщи,
че състоянието на железниците е "изключително" притеснително.
Инж. Христо Иванов е дългогодишен кадър на БДЖ и е оглавявал вече
два пъти пътническото дружество в
мандата на ГерБ - през 2017 г. и през
2019 г., макар и за по няколко месеца.
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ЕкспЕрт:

Ако много хора се топлят с ток,
системата няма да издържи

Зарадиспаданаборсите“Булгаргаз”вечеочакваценанагазаоколо240левазаоктомври
тази зима най-изгодно ще бъде отоплението на електричество. това не е добра
новина, защото натоварва електропреносната система, заяви пред Бтв Боян рашев,
експерт по управлението на околната
среда. той обясни, че програмата като на
столичната община за осигуряването на
климатици срещу печките с твърдо гориво е разпространена и в други градове, но
има риск. “идеята хората да се отопляват
с по-чиста енергия, за да няма замърсяване на въздуха, отдавна я има. ако твърде
много хора решат да се топлят с ток, електроенергийната система на софия няма да
издържи”, предупреди той. Хората, които

са на газ или на парно, трябва да бъдат субсидирани, посъветва рашев.
Заради успокоението на борсовите
индекси в последно време ръководството на “Булгаргаз” очаква цената на природния газ за октомври да е около и под
240 лв. за мегаватчас, и да остане подобна
през ноември и декември. това коментира пред Бтв изпълнителният директор на
държавната компания Деница Златева.
сумата е под тавана от 250 лв. за мегаватчас, поискан от работодателските организации. тя каза, че и към момента цената за
ноември, внесена на 12 септември от дружеството в енергийния регулатор - 278,83

лв., е с 9 лв. по-ниска.
“Булгаргаз” има действащ договор
с “Газпром” до края на 2022 г., като ние
продължаваме да го изпълняваме, пращаме заявки за договорените количества газ

и получаваме отговор за нула получени
количества. Затова се предприемат мерки
да се диверсифицира рискът за втечнен
природен газ, уточни тя. “все още нямаме
никакви отговори от “Газпром”, изтъкна
Златева. тя увери, че ще има достатъчно
природен газ, дори и да няма руско синьо
гориво, така че да не изпадаме в недостиг.
410 млн. лв. са задълженията на “топлофикация” към настоящия момент. проблемът с “топлофикация” е хроничен и
наистина трябва да бъде решен преди началото на зимата. не можем да си позволим “Булгаргаз” да изпадне в поредната
ликвидна криза, каза Златева.
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ПРЕПИС!
ЗаПОвЕД
№ОСК-08-01-214
гр.Габрово15.09.2022г.
Наоснованиечл.32ал.1отЗаконазаадминистрацията,чл.5,пар.5
отРегламент(ЕО)№1370/2007наЕвропейскияпарламентинаСъветаот23
октомври2007г.относнообщественитеуслугизапътническипревозсжелезопътениавтомобилентранспортизаотмянанарегламенти(ЕИО)№1191/69
и(ЕИО)№1107/70наСъвета,чл.16д,ал.6отНаредба№2от15.03.2002г.за
условиятаиредазаутвърждаваненатранспортнисхемиизаосъществяване
наобщественипревозинапътницисавтобуси,чл.60,ал.1отАдминистративнопроцесуалниякодексивъввръзкасисканесвх.№вОбластнаадминистрация–ГабровоОСК-08-1939/08.09.2022г.накметанаобщинаТрявна
НаРЕЖДаМ:
I.Продължавамсроканапредприетатасъсзаповед№ОСК-08-0149/16.03.2021г.спешнамяркапосмисъланачл.5,пар.5отРегламент
(ЕО)№1370/2007наЕвропейскияпарламентинаСъветаот23октомври
2007г.относнообщественитеуслугизапътническипревозсжелезопътениавтомобилентранспортизаотмянанарегламенти(ЕИО)№1191/69
и(ЕИО)№1107/70наСъветавъввиднапряковъзлаганеоткомпетентния
организпълнениетонаобщественпревознапътнициподолуизброенитеавтобуснилиниипоутвърденимаршрутниразписанияотобщинската,
областнатаимеждуобластнататранспортнисхемиотквотатанаобщина
Трявнасшестмесецаилидосключванетонадоговорсизпълнителпо
реданаЗаконазаобщественитепоръчки–коетоотдветесъбитиянастъпипърво,считаноот01октомври2022г.,кактоследва:
1.Общинскатранспортнасхема:
1.1.Градскиавтобуснилинии:
-гр.Трявнакв.Стояновци–кв.Димиевхан(спирка„Черпивир“)-
кв.Стояновци;
-гр.Плачковциспирка„Стадиона”–кв.Стоевци–гр.Плачковци,
спирка„Стадиона”;
1.2.Междуселищниавтобуснилинии:
-гр.Трявна–с.Станчовхан–гр.Трявна;
-гр.Трявна–гр.Плачковци,спирка„Стадиона”–гр.Трявна;
-гр.Трявна–с.Белица–Мечевци–гр.Трявна;
-гр.Плачковци–с.Радевци–гр.Плачковци;
-гр.Трявна–кв.Димиевхан(спирка„Черпивир“)–гр.Плачковци
–кв.Димиевхан(спирка„Черпивир“)
2.Областнатранспортнасхема:
-гр.Трявна–гр.Габрово–гр.Трявна
3.Междуобластнатранспортнасхема:
-гр.Трявна–с.Вонещавода–гр.Трявна.
II.Наоснованиечл.60,ал.1отАдминистративнопроцесуалниякодексдопускампредварителноизпълнениенанастоящатазаповед.
Мотиви:
В Областна администрация – Габрово е постъпило искане, вх. №
ОСК-08-1939/08.09.2022г.накметанаобщинаТрявна,запредприемане
наспешнамяркавъввиднапряковъзлаганеизпълнениетонапосочените
по-гореавтобуснилинииотобщинската,областнатаимеждуобластната
транспортнасхемаотквотатанаобщинаТрявна.Исканетонакметасъдържаподробнамотивировкакатосаприложенимаршрутнитеразписаниянаавтобуснителинии,предметнанастоящатазаповед.
ОтисканетонакметанаобщинаТрявнаиотслужебноизвестнаинформациясеудостоверяваследнатафактическаобстановка:

Съсзаповед№ОСК-08-01-49/16.03.2021г.наобластенуправител–
Габровоенареденодасепредприемеспешнамяркапосмисъланачл.
5,пар.5отРегламент(ЕО)№1370/2007наЕвропейскияпарламентина
Съветаот23октомври2007г.относнообщественитеуслугизапътнически
превозсжелезопътениавтомобилентранспортизаотмянанарегламенти
(ЕИО)№1191/69и(ЕИО)№1107/70наСъветавъввиднапряковъзлагане
откомпетентнияорганизпълнениетонаобщественпревознапътниципо
гореизброенитеавтобуснилиниипоутвърденимаршрутниразписанияот
общинската,областнатаимеждуобластнататранспортнисхемиотквотатанаобщинаТрявназасрокотеднагодинаилидосключванетонадоговорсизпълнителпореданаЗаконазаобщественитепоръчки–което
отдветесъбитиянастъпипърво,считаноот01април2021г.Съсзаповед
№ОСК-08-01-37/14.03.2022г.наобластенуправител–Габровосрокътна
предприетатасъсзаповед№ОСК-08-01-49/16.03.2021г.спешнамяркае
продълженс6месецасчитаноот01.04.2022г.Въввръзкасиздадените
заповеди,обществениятпревознапътниципоавтобуснителинии,предмет
напосоченитеактовенаобластнияуправител,къммоментасеизпълнява
наоснованиедоговори,сключениоткметанаобщинаТрявна,чиитосрок
изтичана30.09.2022г.През2021г.отстрананакметанаобщинаТрявна
сапредприетинеобходимитедействияиепроведенапроцедурапореда
начл.20,ал.1,т.1,б.„б”отЗаконазаобщественитепоръчки(ЗОП)за
определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършваненаобщественпревознапътнициполинииотобластна,общинскаи
междуобластнатранспортнисхеми,поутвърденимаршрутниразписания
запериодот60(шестдесет)месеца”подвеобособенипозиции,накоято
несасеявиликандидатизаучастие.Презм.октомври2021г.отстрана
на кмета на община Трявна са инициирани нови действия (включително
съгласувателнипроцедурипореданачл.19,ал.6отЗаконазаавтомобилнитепревози(ЗАП)засключваненадоговоризаобщественпревозна
пътниципоутвърденимаршрутниразписаниячрезподготвителнидействия
посъгласуванеипровежданенановапроцедурапореданаЗОПсгорепосоченияпредмет.На22.02.2022г.естартиралапроцедура,публикуванав
РОПчрезЦАИСЕОПсУНП01042-2022-0006.Същатаеприключилабез
изборнаизпълнителпоавтобуснителинии,предметнанастоящатазаповед,порадитова,ченесабилиполучениофертиилизаявлениязаучастие
иливсичкисабилиотхвърлени.Впоследствие,визпълнениенарешение
№94/19.05.2022г.наОбС-Трявна,еобявенапроцедуразаизборнаизпълнителчрезпоканазаучастиевпроцедуразавъзлаганенаобществена
поръчкачрездоговарянебезпредварителнообявлениенаосн.чл.79,ал.
1,т.1отЗОП.ПроцедуратаепубликуванавРОПчрезУИН01042-20220016вРОП.Същатаепрекратенанаоснованиечл.110,ал.1,т.2предл.
последно от ЗОП като всички подадени оферти за участие не отговарят
на условията за представяне и са неподходящи. На 08.09.2022 г. е публикуванавЦАИСновапроцедуразаизборнаизпълнителчрезпоканаза
участиевпроцедуразавъзлаганенаобщественапоръчкачрездоговаряне
безпредварителнообявлениенаоснованиечл.79,ал.1,т.1предл.второ
отЗОП.Установеное,чеприспазваненавсичкисрокове,регламентирани
вЗОПиППЗОП,кактоиприналичиенаобстоятелствазаотстраняванена
участникпринеотговаряненапредварителнообявенитеотвъзложителя
условия,след30.09.2022г.евъзможноданямасключендоговор.
Съгласночл.19,ал.2отЗаконазаавтомобилнитепревози(ЗАП),
превозитепоавтобуснилиниисевъзлагатследпроведенапроцедурапо
реда на Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки и
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370 на Европейския парламент и
наСъветаот23октомври2007г.относнообщественитеуслугизапът-

ническипревозсжелезопътениавтомобилентранспортизаотмянана
регламенти(ЕИО)№1191/96и(ЕИО)№1107/70наСъвета(L315/1от03
декември2007г.)взависимостотразполагаемитефинансовисредстваи
възможноститезапрехвърляненаоперативниярискнаикономическия
оператор. Когато превозите по автобусни линии се възлагат, без да се
прехвърля оперативният риск на икономическия оператор, възлагането
сеизвършвапореданаЗаконазаобщественитепоръчки(ЗОП).ОтстрананакметанаобщинаТрявнасапредприеманинеобходимитедействия,
свързанисутвърждаваненамаршрутниразписания,коитодаотговарят
наактуалнитепотребностинанаселениетонаобщината,засъгласуване по реда на чл. 19, ал. 6 от ЗАП на процедури по възлагане на превозите,кактоизаоткриваненапроцедуризавъзлаганенаобществена
поръчказаопределяненаизпълнителнаобщественпревознапътници
пообластна,общинскаимеждуобластнатранспортнасхема.Изпълнени
са предпоставките на чл. 5, пар. 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на
ЕвропейскияпарламентинаСъветаот23октомври2007г.относнообщественитеуслугизапътническипревозсжелезопътениавтомобилен
транспортизаотмянанарегламенти(ЕИО)№1191/69и(ЕИО)№1107/70
наСъвета.Въпрекиположенатаотзадължениясубект(кметанаобщина
Трявна)грижазаосигуряваненатранспортнауслугананаселението,не
евъзможнодо30.09.2022г.дабъдесключендоговорсизпълнител,който
даосъществяваобщественпревознапътниципогорепосоченитеавтобуснилинии.Налицеенепосредственрискотпрекъсваненатранспортнатауслугазацялотонаселение,обслужваноотлиниитеотобщинската,
областнатаимеждуобластнататранспортнисхемиотквотатанаобщина
Трявна, което мотивира необходимостта от предприемане на спешната
мярка, предмет на настоящата заповед. Искането на кмета на община
Трявнасеявяваоснователноиследвадабъдеуважено.Съгласночл.5,
пар.5отРегламент(ЕО)№1370/2007наЕвропейскияпарламентина
Съветаот23октомври2007г.относнообщественитеуслугизапътническипревозсжелезопътениавтомобилентранспортизаотмянанарегламенти(ЕИО)№1191/69и(ЕИО)№1107/70наСъвета,възлаганетоили
удължаванетонаобщественапоръчказауслугичрезспешнамярка,или
налаганетонатакавапоръчка,ненадвишаватдвегодини.Наоснование
заповед№ОСК-08-01-49/16.03.2022г.наобластенуправител–Габрово
е предприета спешна мярка във вид на пряко възлагане от компетентнияорганизпълнениетонаобщественпревознапътниципоавтобусни
линиипоутвърденимаршрутниразписанияотобщинската,областнатаи
междуобластнататранспортнисхемиотквотатанаобщинаТрявназасрок
отеднагодинаилидосключванетонадоговорсизпълнителпоредана
ЗОП–коетоотдветесъбитиянастъпипърво,считаноот01.04.2021г.Със
заповед№ОСК-08-01-37от14.03.2022г.наобластенуправител–Габрово,
срокътепродълженс6месеца,считаноот01.04.2022г.до30.09.2022г.С
настоящатазаповедсепредприематгорепосоченитедействиязасрокот6
месецаилидосключванетонадоговорсизпълнителпореданаЗОП–коетоотдветесъбитиянастъпипърво,считаноот01.10.2022г.,катопотози
начинобщиясрокнапредприетатаспешнамярканенадвишава2(две)
години–приспазванеразпоредбатаначл.5,пар.5отРегламент(ЕО)№
1370/2007наЕвропейскияпарламентинаСъветаот23октомври2007г.
Гореизложенотообосновавадопусканенапредварителноизпълнениенанастоящатазаповедпорадинеобходимосттаотзащитанаособено
важниобществениинтереси,аименноосигуряваненанепрекъснатостна
транспортнотообслужваненанаселениетополиниите,предметназаповедта.Налицеенепосредственавъзможностдапоследвазначителнаили
труднопоправимавредаотпрекъсванетонатранспортнатауслуга,което
водидоопасностдабъдатсъщественонакърнениправатаиинтересите
нанейнитепотребители.
ПреписотзаповедтадасеизпратинакметанаобщинаТрявнаина
председателянаОбщинскисъвет–Трявназасведениеиизпълнение.
Заповедтадасепубликувавединместениединнационаленежедневник.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд –
Габровоотвсякозаинтересованолицев14-дневенсрокотпубликуването
й,авчасттапот.II–в3-дневенсрок.Жалбатасеподавачрезобластен
управителнаобластГаброво.
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Германски прокурори
разследват свинеферми
Германската прокуратура започна разследване на три свинеферми
в Западна Германия по обвинения в
жестокост към животните. Доказателствата говорят за нарушения
от седем компании. Шест от тях
са от района на град Мюнстер и източната част на провинция Северен
Рейн-Вестфалия, а една - от Долна
Саксония. Прасетата са измъчвани
във всички ферми на тези компании.
Видеозаписите, направени през май,
показват ранени животни, които
не могат да се надигнат от пода, и
мъртви.

Грузинската полиция
освободи 12 заложници в
банка
Грузинската полиция е освободила 12 души, взети за заложници
в банка от въоръжен нападател в
град Кутайси. Престъпникът, който е задържан, поискал 2 милиона
долара, хеликоптер, с който да напусне Грузия, и руски флаг.

Япония протяга ръка
на Северна Корея
снимкабта

В Гърция отбелязват Европейската седмица на обществения транспорт със стачка в Атина.
В Солун пътниците се возят при намалени тарифи, а в някои периоди - безплатно. Синдикатите
подготвят протести пред Министерството на транспорта с искане за по-добри условия на труд,
по-високо заплащане и колективни трудови договори

България е против
отпадане на консенсуса
Европредседателствотосеопитва
дасближипозициитенастранитечленки
България е против отпадането на единодушието
в областите като външната
политика на еС - това става ясно от изявление на заместник-министърката на
външните работи велислава
петрова след Съвета “Общи
въпроси” в Брюксел. “трябва да се използва пълният
потенциал на договора от
Лисабон, преди да се обмислят каквито и да било промени. Обявяваме се за запазване на консенсуса като
начин за вземане на решения

по общата външна политика
и политиката за сигурност,
политиката на разширяване
на еС и данъчната политика”, заяви зам.-министър
петрова.
министърът по европейските въпроси на чехия микулаш Бек подчерта, че някои
делегации са били открити
към приемането на квалифицирано мнозинство в ясно определени области, които обаче
трябва да се анализират внимателно. той призна, че ще
трябва повече време на някои

страни членки, за да направят
пълна оценка на промените,
които би предизвикало това в
някои политики.
Запитан дали е оптимист,
че може да се стигне до отпадането на единодушието, той
отговори: “Нито съм оптимист, нито песимист. Задължението ми като представител на страната председател
е да се опитам и да успея,
или да се проваля. председателството прави всичко
възможно да сближи на този
етап позициите на страните

членки. Аз ги насърчавам да
се организират, да изговорят
много ясно желанията си и
ако имаме ясна карта на ситуацията, можем да се опитаме
да постигнем някакъв компромис.”
министър Бек уточни, че
се предвижда политическа
дискусия по въпроса през
октомври, когато ще се чуят
предложенията на страните
членки. решението обаче
трябва да е в ръцете на европейския съвет, заключи
той.

Турция - новото
сметище на Европа

Глад за медицински
сестри в Испания

турция стана дестинация номер едно за скрап от еС,
след като китай реши да не приема боклуци и забрани вноса
на пластмасови отпадъци през 2018 г. през 2020 и 2021 г.
южната ни съседка получи около половината от пластмасовите отпадъци или 450 000 тона годишно, които 27-те
страни членки на еС не обработват на собствена територия, посочват световните медии.
Неправителствената организация “Хюман райтс уотч”
проучи последиците за здравето и околната среда от този
бум на рециклиране в турция - страна, която вече се бори
да абсорбира собствените си отпадъци, оценени на около 5
милиона тона годишно. Дихателни проблеми, тежки главоболия, кожни заболявания засягат както местните жители,
така и работниците в съоръженията за рециклиране, които
често се набират сред бежанци и незаконни мигранти.

“тревожен” недостиг на медицински сестри в испания отчита последният доклад на браншовата им организация. За да
достигне средната стойност за еС, страната трябва да назначи
поне 95 000 кадри.
За да се гарантира качество и безопасност на медицинското
обслужване, ще се направи рекламна кампания по медиите, с
която да се насърчат младите да изучават точно тази професия.
планира се и привличането на над 15 000 професионалисти от
чужбина, както и увеличаване на заплащането. в момента то е
по-ниско от средното за евросъюза.
в испания има само 330 000 медицински сестри, което означава, че на всеки 100 000 жители се падат по 625 при 827
средно в европа. На челното място е Белгия с близо три пъти
повече сестри от испания - 1824 на 100 000 жители, следвана
от Финландия, Дания, ирландия и Люксембург.

Японският премиер Фумио Кишида заяви, че е готов да се срещне със севернокорейския лидер без
предварителни условия. “Решен съм
да се срещна с президента Ким Чен
Ун и няма да пропусна нито една
възможност да предприема такова
действие”, заяви Кишида в обръщение към 77-ата сесия на Общото
събрание на ООН. Той се стреми да
нормализира отношенията на Япония с КНДР “чрез цялостно разрешаване на всички въпроси”.

Нови протести в Иран
Жени са начело на ескалиращите протести в Иран. Те дори горят
забрадки след смъртта в ареста на
Махса Амини, задържана за нарушаване на закона за хиджаба. Тя почина в болница след три дни в кома.
Демонстрациите продължиха пета
поредна нощ и обхванаха няколко
града.

Осем души в болница след
експлозия в Чикаго
Осем души са настанени в болница, в това число трима в сериозно или критично състояние, след
експлозия в сграда в Чикаго, съобщи
градската пожарна служба. Причината за взрива е неизвестна.

снимкамВнР

На прием в посолството на Кралство
Саудитска Арабия, в присъствието
на официални лица и представители
на български институции, дипломати,
депутати, журналисти и приятели,
бе отбелязан 92-рият Национален
празник на страната
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Путин обяви частична
военна мобилизация

ЗагиналитерускивойницивУкрайнаса5937,съобщивоенниятминистърСергейШойгу
във видеообръщение по телевизията владимир путин обяви частична
военна мобилизация, която започна
още от 21 септември. мобилизацията
е поради разтягането на фронтовата
линия, както и постоянните обстрели
на руските гранични територии и нападенията срещу освободените райони.
Целите на военната операция остават
непроменени - "освобождаването на
цялата територия на Донбас", каза руският президент.
путин изтъкна, че руските войски в
Украйна се противопоставят "не само
на неонацистките формирования, но и
на цялата военна машина на колективния Запад".
руският президент обвини вашингтон, Лондон, Брюксел, които директно
тласкат киев да "прехвърли военни

действия на наша територия". "вече
не се крият да казват, че русия трябва
да бъде победена с всички средства на
бойното поле, последвано от лишаване
от икономически, политически, културен, като цяло, всякакъв суверенитет,
с пълно разграбване на страната ни.
използван е и ядрен шантаж", продължи той. по думите му някои високопоставени представители на водещите
държави от НАтО говорят за възможността и допустимостта срещу русия
да се използва на ядрено оръжие. "Ако
териториалната цялост на страната ни
е заплашена, ще използваме всички налични средства, за да защитим народа
си, и това не е блъф", предупреди путин. и добави, че някои от тези средства са по-съвременни от арсеналите
на НАтО.

по думите на путин украинският
народ е превърнат в пушечно месо. той
също така изрази подкрепа за обявените референдуми за присъединяване към
русия в украинските райони Луганск,
Донецк, Херсон и Запорожие.
последва изявление на министъра на
отбраната сергей Шойгу, който каза, че
руските сили в Украйна се бият срещу
Запада, а целта на мобилизацията е да се
осигури контрола върху освободените
територии на Донецка, Луканска, Запорожка и Херсонска области. той обясни,
че мобилизацията ще се прилага за хората

с предишен военен опит, няма да се набират нито военнослужещи принудително,
включително, които ще влязат в армията
на 1 октомври, нито студенти. по думите на Шойгу ще бъдат призовани 300 000
души или малко над 1% от 25-милионния
мобилизационен потенциал на русия.
така москва планира да мобилизира толкова граждани, колкото вече Украйна е
призовала в армията си. Шойгу добави,
че загиналите руски военни в хода на операцията са 5937. той даде висока оценка
на военните медици: "Над 90% от ранените се върнаха в строя".

Референдуми
за влизане в Русия

СнимкаБТа

Полицаи и пожарникари оглеждат място недалеч от офиса на японския премиер,
на което млад мъж се самозапали в знак на протест срещу държавното погребение
на Шиндзо Абе, планирано за идната седмица. Изпадналият в безсъзнание мъж
е откаран в болница. Абе бе недолюбван от националистическата десница в страната

властите на Донецката и
Луганската народна република, както и администрациите
на Запорожката и Херсонската област решиха след призиви на обществени активисти
да проведат референдуми за
присъединяване към русия
като субекти на федерацията.
Гласуването във всички тези
територии ще се проведе от 23
до 27 септември.
представители на медиите,
включително чуждестранни,
ще бъдат поканени, страните
искат помощ при организирането на гласуването от русия
и други държави.
според телефонното проучване на института за социален маркетинг (INSOMAR),
проведено на 19 септември
сред 4000 респонденти, в ЛНр
83% от жителите подкрепят
присъединяването към русия,

в ДНр - 80%, в регион Запорожие - 72%, в Херсон - 65 на
сто. четирите области представляват 15% от територията
на Украйна, общата им площ е
колкото на Унгария.
руският външен министър
сергей Лавров каза: “От самото начало на специалната военна операция, а и преди това,
твърдим, че народите в тези
територии трябва сами да решават своята съдба”.
сАЩ никога няма да признаят претенциите на русия,
заяви във вашингтон президентският съветник по националната сигурност Джейк съливан. в кулоарите на Общото
събрание на ООН френският
президент еманюел макрон
определи референдумите като
“пародия”. референдумите ще
са нагласени, смята германският канцлер Олаф Шолц.

Протест в Словакия
срещу скока
на цените

Слухове за
руски полети
до Северен Кипър

Нащрек срещу
КОВИД-19
през есента

Няколко хиляди души протестираха в Братислава срещу правителството заради нарастващите цени
на енергията. Акцията бе организирана от партията
“посока - социална демокрация” на бившия премиер роберт Фицо. той обвинява правителството
на премиера едуард Хегер и президентката Зузана
чапутова, че отчасти е отговорно за високата инфлация заради подкрепата на Украйна срещу русия.
повечето от ораторите на протеста критикуваха
санкциите на ес срещу русия и възхваляваха Унгария как се справя с енергийната криза. словашкото
правителство бе отслабено след оттеглянето от един
от партньорите в четирипартийната коалиция по-рано този месец, което остави Хегер без мнозинство в
парламента.
чешкият парламент одобри таван върху цените на
електричеството и газа за домакинствата и за малките бизнеси, предаде ДпА. те ще плащат от ноември
еквивалента на максимум 24 евроцента на киловатчас електричество и 12 цента на киловатчас природен
газ. разликата между пазарната и регулираната цена
ще бъде възстановена на доставчиците от държавата.
За целта са предвидени над 4 млрд. евро.

силно напрежение в кипър предизвика публикация в турския вестник “милиет”, според която русия
ще започне директни полети до незаконното летище
“ерджан” в непризнатата от международната общност севернокипърска турска република. първият
полет се очаква на 15 ноември, пише изданието, позовавайки се на дипломатически източници. тогава се
отбелязва годишнина от едностранното провъзгласяване на т.нар. севернокипърска турска република и е
планирано откриване на обновеното летище.
правителствени източници в Никозия отрекоха да
има планове за такива полети. От руското посолство
в кипър обявиха, че въпросът не е обсъждан и не са
предприемани подобни стъпки.
в същото време от кипърско-турското ръководство обявиха, че се водят разговори. министърът
на транспорта на кипърските турци ерхан Аръклъ
коментира, че “има някои официални инициативи в
тази посока” и посочи, че се разглежда заявление от
частна компания за полет от русия. Заради наложеното международно ембарго върху окупираната северна част на острова полети до нея се изпълняват
само от турция.

случаите на кОвиД-19 и смъртността намаляват, но пандемията “все още продължава” и страните
трябва да въведат подсилващи програми преди зимата, смята европейската агенция за контрол на лекарствата, на която се позовават агенциите.
“Данните, събрани през последните няколко седмици, показаха, че е намалял общият брой на заразените и смъртните случаи, причинени от кОвиД-19 в
европа. с наближаването на есента трябва да се подготвим за нова вълна от инфекции в съответствие с
тенденцията, която вирусът показва през последните
две години”, каза в Амстердам ръководителят на стратегията за ваксините на агенцията марко кавалери.
“в европа все още смятаме пандемията за продължаваща”, заяви главният медицински директор на
еАЛ стефан тирструп. “важно е държавите членки
да подготвят въвеждането на ваксини и особено на
адаптивни ваксини срещу по-нататъшното разпространение на това заболяване в европа”, добави той.
тирструп намира за тревожно, че държави като Нидерландия и Унгария се колебаят от въвеждането на
нови подсилващи ваксини.
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ИреНааНаСтаСова:

Продължава
порочната практика
за купуване на гласове

ЩенастоявамедокрайзасъздаваненаНационаленфонд,насочен
икъмСеверозапада,заявиводачътналистатана„БСПзаБългария”вМонтана
Интервю на Юлия КУЛИНСКА

n Г-жо Анастасова,
алармирате, че в Северозапада е започнало купуването на гласове. Какви сигнали имате и какви мерки ще
предприемете срещу изборната търговия?
- като кандидати за народни представители, аз и останалите членове на нашата листа
в 12 мир в монтана организираме много срещи в цялата
област, в малки и по-големи
населени места. навсякъде
проблемите са различни, но
един и същ проблем беше
споделен с нас във всяко село
и град - купуването на гласове. имам сигнали от всички
населени места в областта.
Хората, които извършват тези
противозаконни
действия,
са публично известни. имената им се знаят и цитират.
те не са много по-различни
от предишните избори. но...
полицията не ги знае!!! Дори
имаме информация, че на полицейските управления е препоръчано от висшестоящите
им структури да не се правят
предупредителни протоколи,
като при предишни избори.
питате ме какви мерки ще
предприема? направих всичко, както и при предишните
избори, но нямам надежда,
че нещо ще се промени. последното, което направих, е
открито писмо до министъра
на вътрешните работи, което
подкрепиха и колегите - водачи на листи във видин, враца,
плевен и Ловеч, с призив да
се вземат незабавни мерки.
Убедена съм, че в мвр имат
необходимата информация.
Остава да имат и воля да се
пресече тази зловредна практика, която изкривява вота и
демотивира хората за участие
в изборите.
n Срещате се с много
хора. Кои са основните проблеми, които те поставят?
- в северозапада, в частност монтана, няма тежки и
по-леки проблеми, всички са
много сериозни, нерешавани

от години, независимо от управленията на страната досега. това са демографската катастрофа, липсата на сериозна
икономика, на работни места
и на необходимите квалифицирани кадри, на достъп до
качествено здравеопазване и
образование, липсата на междуселищен транспорт, изключително лошото състояние на
третокласните пътища. всичко това е основен фактор за
миграцията на младите. регионът е застаряващ.
n БСП обяви, че предлага да се създаде Национален фонд за сближаване
между регионите, насочен
към изостаналите региони.
Сред тях е и Северозападна
България. Какво ще представлява фондът и какви
са неговите цели?
- Още в 44-ото народно събрание подготвихме проектозакон за фонд “северозапад”,
в който да се заделят целенасочено средства от бюджета за
решаване на проблемите в северозападна България - насърчаване на инвестициите, подкрепа на бизнеса, подкрепа на
младите семейства и младите
хора, отпускане на специални
стипендии, помощи за общините. проектозаконът бе представен пред комисията по
регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. За съжаление, не беше
приет. надяваме се, че съдбата
му няма да е същата в следващото народно събрание.
това е наш приоритет и
затова предлагаме и сега да се
създаде национален фонд за
сближаване между регионите, насочен към изостаналите
региони, в частност северозападна България. тези региони
няма да преодолеят проблемите сами. необходима е дългогодишна стратегия и финансова подкрепа от държавата.
и ще отстояваме тази своя
позиция докрай. това е жизнено важно, ако не искаме до десет години това да са напълно
обезлюдени територии.
n Кои са останалите
мерки, които са приоритет
за левицата, за решаване

проблемите на хората?
- Бсп е доказала в годините, че точно проблемите на
хората са наш първи и основен
приоритет - повишаване на доходите и преодоляване на тежките неравенства - в доходите,
в достъпа до здравеопазване,
в достъпа до качествено образование, в достъпа до култура.
тези неравенства в годините
назад, както и напред, водят до
възпроизвеждането им и увеличаването им във всяко следващо поколение. това беше и
наш основен приоритет в коалиционното управление.
Благодарение на Бсп бяха
увеличени пенсиите, беше
увеличено обезщетението за
отглеждане на дете през втората година от майчинството
на 710 лева, детските ясли и
градини станаха безплатни,
станаха факт данъчните облекчения за семействата с деца.
Ще продължим и в следващото народно събрание,
и в следващото управление.
вече обявихме нашите десет
спешни мерки за първите сто
дни на управление, които отново са насочени към хората
- таван на цените, изземване
на свръхпечалбите от енергийните дружества и справедливото преразпределение към
домакинствата и индустрията. еврокомисията потвърди
наскоро такива мерки, ние ги
предлагаме много отдавна - да
се върнат на регулирания пазар
читалища, училища, болници,
църкви и манастири, да се увеличи минималната работна
заплата и тя да бъде половината от средната, необлагаем
минимум, който да е прагът
на бедността, младите хора
до 26 г. да бъдат освободени
от данъци, преизчисляване на
пенсиите, което е наша традиционна политика, отстоявана
години наред, увеличаване на
вдовишката добавка.
Бсп настоява да се определят понятията “енергийна
бедност” и “водна бедност”
със закон и тези семейства да
бъдат подкрепени; да продължи помощта за бизнеса от 250
лв. за мегаватчас до края на
годината и да бъдат компен-

сирани за цените на газа през
печалбите на енергийните
дружества.
n Вие сте педагог. Бяхте
председател на комисията
по образование в 47-ото НС.
Какви са предложенията на
левицата за промени в сферата на образованието?
- по част от заложеното в
сферата на образованието работата започна в 47-ото нс.
но промените в тази сфера не
стават за месец, два или три.
За тях са необходими години.
надявам се в следващия парламент и правителство усилията да продължат, защото
последователността е задължителна, ако искаме траен
резултат. А той трябва да е постигане на високо качество на
образованието, в съответствие
със съвременните изисквания.
предлагаме засилване на
възпитателната функция на
училището и детската градина
в дух на традиционни национални ценности, въвеждане
на единен стандарт за управление на образователните
институции, промяна на модела на финансиране на училищата с включване на критерии, отчитащи резултатите
от образователния процес и
бюджетно финансиране само
за държавни и общински училища. искаме пълен преглед
на учебните програми и учебното съдържание и съобразяването му с възрастовите и
психологическите особености
на учениците, което започна
по време на коалиционното
управление.
ние искаме един учебник
по предмет за всеки клас в цялата страна, създаване на работеща система за максимално
обхващане в образователните
институции на всички, подлежащи на задължително образование, създаване на среда за
обучение във всички училища
и детски градини, отговаряща
на съвременните стандарти,
утвърждаване на учителската професия като регулирана
професия - професия с висока
обществена значимост, поставена под контрола и закрилата
на държавата. ежегодно уве-

личение на учителските заплати и поддържане на нивото им
над средната работна заплата
за страната.
Бсп е за създаване на механизъм за контрол върху качеството на квалификацията
на учителите. последващата
квалификация да се осъществява от висшите училища,
които обучават педагогически кадри, за пълен преглед и
преоценка на политиките по
приобщаващото образование.
предприемане на конкретни
действия за създаване на работеща система за подкрепа на
деца и ученици със сОп и на
талантливи ученици.
във висшето образование
и науката предлагаме обвързване на заплащането със
средната работна заплата в
обществения сектор при следните минимални коефициенти: за асистент - 1,1, за доцент
- 1,5, за професор - 2 от срЗ в
Ос, и докторантска стипендия
- 0,8 от срЗ в Ос.
предлагаме значително
увеличение на студентската
стипендия, и особено на тази,
отпускана за постигнати резултати в учебния процес,
създаване на Фонд за финансиране на участието в научни
изяви, за издаване на научни
трудове и учебни помагала и
за повишаване на езиковите,
софтуерните и други професионални умения на академичния състав. създаване на
фонд за проектно финансиране на докторантски теми и разработки на студентски екипи.
връщане на Фонда за финансиране на научните изследвания в структурата на мОн;
обновяване на студентската
общежитийна, спортна и културна база; зачитане времето
на редовната докторантура за
осигурителен стаж...
n Какви са Вашите послания към избирателите?
- подкрепете ни на предстоящите избори, защото доказахме само за шест месеца, че за нас основна грижа
в управлението са хората!
и ние последователно работим, за да имат те подкрепата на държавата!
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Денят, в който
България
възкръсна
114годиниНезависимост
нифеста на историческия хълм Царевец
пред събралото се хилядно множество.
провъзгласяването на независимостта не
само е голям успех за българската дипломация, но и след него васалното княжество
започва да се нарича Царство България, а
българският владетел вече се титулувал
цар.
Фердинанд I, министър-председателят Александър Малинов, членове на
правителството и генерали при обявяването на Независимостта на България
на 22 септември България чества едно
от най-значимите събития от новата си история. на тази дата през 1908 г. българската държава, една от най-старите в европа,
обявява своята независимост. това става
30 години след руско-турската война от
1877-1878 г., която приключва с подписания на 3 март 1878 г. санстефански мирен
договор. така България отново се появява
на картата на европа след петвековно османско владичество.

Събитието
на 22 септември 1908 г. във велико
търново с манифест българският княз фердинанд обявява независимостта на България. с този акт на практика се отхвърлят
последните васални връзки с османската
империя. княжество България става независима държава начело с коронования цар
фердинанд. високата порта (турция), а
след това и великите сили признават официално българската независимост. Денят е
обявен за официален празник с решение на
народното събрание от 10 септември 1998
г.
условията за обявяването на независимостта на младата българска държава
в началото на ХХ век са били много благоприятни. през лятото на 1908 г. младо-

турска революция в османската империя
завършва с успех за реформистите. австро-унгария - една от великите сили, наложили Берлинския договор, се готвела
да анексира двете от провинциите на империята - Босна и Херцеговина - т.е. да го
наруши. Затова и българският княз фердинанд се обърнал директно към император
франц-Йосиф (срещат се във виена) да
съгласуват действията си.
същевременно българските власти
завземат източните железници в Южна
България и това води до икономически
противоречия между България и австроунгария. Българското правителство решава обявяването на независимостта на
България да стане на 22 септември 1908
г. в черквата “св. 40 мъченици” в старата
българска столица велико търново - символичен акт на продължение на второто
българско царство. австро-унгария обявява анексията на Босна и Херцеговина
на 20 септември. Два дни по-късно в търновската черква “св. 40 мъченици” княз
фердинанд прочита манифеста за обявяването на независимостта и се отслужва
молебен за благоденствието на българската държава.
след това министър-председателят
александър малинов прочита отново ма-

Международно признаване
трудната ситуация, която настъпва
след нарушаването на Берлинския договор, e успешно разрешена. първо била
спечелена Британската империя, която
поставя условието - да започнат преговори
между българското правителство и високата порта (турция). преговорите започват
веднага и българската делегация е водена
от андрей Ляпчев. по време на тях високата порта иска България да плаща голям
данък. в качеството си на министър-председател малинов заявява, че независимост
не се откупува, дори се стига до частична
мобилизация на Българската армия.
руската империя не желае военен
конфликт на Балканите и се заема да посредничи в преговорите. тя се съгласява
да опрости дълга на османската империя,
останал още от руско-турската война от
1877-1878 г., в замяна на което високата
порта се отказва да иска обезщетение от
България и признава независимостта й.
Oфициално това става на 6 април 1909 г.,
след което в продължение на десет дни
европейските сили признават България за
царство и за независима държава.
това е събитие, което връща България
в семейството на независимите европейски държави, отбелязва по повод празника
акад. Георги марков. освен политически,
страната ни получава и икономически
изгоди, тъй като дотогава митническият
режим се е определял не от българската
държава, а от европейските сили. повдига

Нашата уж Независимост!

Камелия БАЗОВА

Денят на независимостта
е преславен ден в нашата история, ден, в който можем да
се гордеем, че нашата трета
съвременна българска държава прави своите първи стъпки
на световната сцена и заявява
своята самостоятелност.
в нашата нова история има
много периоди, за които можем да се замислим доколко
сме независими и какво оз-

начава независимостта в този
опасно навързан глобален неолиберален свят.
новите учебници пишат,
че социализмът е най-лошият,
най-черният период от нашата история, в който сме били
зависими от съветския съюз и
сме де факто сателит и съветска губерния. а след 10 ноември 1989 г. заявяваме своята
свобода и демокрация. вярно
ли е това и дали подобно твърдение не е продиктувано от
нова зависимост?
струва си да отбележим,
че в края на “престъпния” социализъм България бе на 27-о
място в света по стандарт на
живот (по индекса на оон) и
е достигнала високи върхове
в своето социално-икономическо развитие. разбира се,
и тогава е имало корупция и
икономически кризи и спадове, но като цяло страната ни

се е развивала много напред в
индустриализацията и модернизацията.
мнозина ще викнат в
хор: “а 16-ата република!?”
нека се знае, че репликата на
Живков за 16-ата република е
с цел да бъде опипана почвата
вън и вътре, и тя е своеобразно уверение на лоялността на
България към съветския съюз,
и условие, за да бъдат получени
по-изгодни за страната ни ресурси и търговски отношения.
тогавашният съветски ръководител също шеговито отвръща,
че е по-добре България да си остане независима. същият този
Живков, който изрича репликата, няколко години по-късно
ще предложи България да стане
член на европейската икономическа общност.
по време на социализма
България не е допуснала на нейна територия съветски военни

се и статутът на българските дипломатически мисии - от дипломатически агенции те прерастват в легации. независима
България променя конституцията си през
1911 г. и вече има право да сключва съюзи,
включително политически, военни и търговски. и това дава възможност на страната ни само четири години след обявяването
на независимостта да сключи Балканския
съюз, с който тя води успешна война срещу османската империя за освобождение
на територии, населени преимуществено с
българско население.
БНР

Манифестът на
Независимостта

бази, а нейният лев е имал златно покритие. Днес, когато сме
уж независими и не сме сателит
на никого, у нас има американски военни бази, дори евроатлантици призовават да има и
ядрени американски бази, за да
се защитим от “лошата” русия.
Днес, когато сме уж независими, златото ни се добива
и изнася от чужди фирми навън. Днес отстояваме своята
независимост и по отношение
на “лошия и неморален” руски
газ и искаме той да тече към
нас от други източници, не от
“Газпром”, нищо, че изцяло или
частично той пак ще е руски и
на по-високи цени.
Днес, когато сме уж независими, стандартът ни на живот е
рухнал, а населението ни е намаляло с 2 милиона и половина
в сравнение с “лошия” социалистически период.
Днес, когато сме уж сво-

бодни и независими, дали
сме единни и дали отстояваме общонационални позиция
по важни политически теми,
като рс македония, например? като сме самостоятелни
и независими, дали сме в състояние да произведем мъдър
политически елит, който да
начертае дългосрочна стратегия, национална доктрина за
нашето развитие и възход за 30
години напред?
като сме уж независими,
можем ли да водим балансирана външна политика в интерес
на България, а не под натиск
отвън?
Знаем ли кои сме, какви са
нашите ценности и накъде сме
тръгнали? Дано поне се родят
политици и българи, които да
отговорят честно, достойно и
независимо на тези въпроси!
честит празник на независимостта!
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ИванФренкев:

Настъпихме
интересите на мафията

Служебниятикономическиминистърсдействиятасиискадаповлияевърхуизборните
резултатинаБСП,твърдиуволнениятпредседателнакомисиятазазащитанапотребителите
Служебното правителство продължава политическата чистка.
Поредна негова жертва стана
КЗП. Освободени бяха досегашният председател Иван Френкев
и членовете Николай Мравов и
Велина Великова.
Преди време Френкев се оплака
от политически натиск върху
КЗП. Според него служебното
ръководство на Министерството на икономиката пречи на
работата на комисията “с цел
да дискредитира предишното
управление, за да се изкарат някакви политически дивиденти”.
“Служебното правителство на
президента Румен Радев извърши
поредното безпрецедентно нарушение на законодателството,
като без никакви законови причини прекрати мандата на всички
членове на КЗП”, подчертават
тримата отстранени. Според
тях смяната от служебно правителство на законно избран от
редовен кабинет с петгодишен
мандат орган е “безпрецедентен
акт в европейската практика”.
По повод случващото се в КЗП
ДУМА разговаря с досегашния
председател на Комисията за
защита на потребителите
ИВАН ФРЕНКЕВ.

Интервю на
Евгени ГАВРИЛОВ

n Защо се стигна до тук, политическа поръчка ли беше изпълнена срещу Вас, г-н Френкев?
- това, което се случи, твърдо е
политическа поръчка. ние излязо-

хме с обща позиция, която много
добре описва ситуацията. в следващите няколко дни ще направя разяснения.
n Как ще коментирате казаното от министъра на икономиката?
- министърът на икономиката е
известен лъжец. Без абсолютно никакви доказателства хвърля обвинения, които не почиват на истината.
той просто няма доказателства.
n Говори, че са назначени хора
без конкурс, “калинки” и т.н.
- няма никакви назначени хора.
От началото на август тук същият
министър използва инспектората
на министерството на икономиката и индустрията като бухалка и
опита да притиска комисията. и направиха в рамките на около двайсетина дни проверки. и точно в тези
проверки би трябвало да му е докладвано, че няма назначени хора. и
той това много добре го знае. Защото докладът трябва да е стигнал при
него. пак казвам - няма назначени
хора.
n Защо точно сега идва тази
атака според Вас?
- целта е една - да се овладее
комисията. Явно с работата си сме
настъпили интересите на мафията,
които правителството и служебният министър на икономиката очевидно защитават. идеята е да се
върнат отново обвързаностите. и,
естествено, като удря по комисията, никола стоянов се опитва да
удря и по Бсп. вече се очертава и

целта на президента радев да се намали резултатът на Бсп при предстоящите избори и така да стане
невъзможно съставянето на правителство.
n Точно преди изборите.
- естествено. това е просто кулминацията. служебното правителство не спря чистките. просто ние
сме от последните. но при нас е малко по-особено, защото сме мандатен
орган, който е независим. и макар
да сме към министерството на икономиката и индустрията по линия на
бюджетното разпределение като второстепенен разпоредител, ние сме
независим орган. и самото действие
- прекратяването на правомощията на
настоящата комисия и избор на друга с мандат 5 години, при положение,
че правителството на румен радев се
предполага, че има хоризонт максимум месец, надхвърля правомощията, дадени му по конституция.
n Как ще се развие казусът с
КЗП?
- нашите притеснения са, че кЗп
ще попадне в лапите на мафията и
ще защитава определени интереси.
и министърът на икономиката ще
я използва като бухалка. нашите
притеснения са всъщност, че разразилият се скандал ще навреди основно на работата, на репутацията
на комисията.
но ние ще защитаваме интересите си. Ако е необходимо, ще сезираме и европейските институции.
Защото това е безпрецедентна атака
срещу един независим орган.

ИванИванов,водачналИСтИте
на„БСПзаБългарИя”вруСеИШумен:

Инвестирахме 1 млрд. лв.
в сектор „Земеделие”
“12 години сектор “Земеделие” беше тласкан в грешна посока - неговото феодализиране.
Доста политическо надмощие
получиха както ГерБ, така и
Дпс. на първо място са необходими законодателни промени
- държавата да има повече възможности за действия в българската гора. в момента всичко се
дава на частни фирми, а държавните горски предприятия имат
възможността да добиват и обработват само 30 на сто от дървесината.” това заяви водачът на
листите на “Бсп за България” в
русе и Шумен иван иванов в
ефира на Бнт.
като бивш министър на земеделието той обясни, че много
важна стъпка, която е направена,
е въвеждането на изцяло електронни търгове при продажбата
на дървесина, за да изчезнат на-

гласените търгове. “Безконтролният добив на дървесина води
до лоши последствия. За седем
месеца извършихме над 500 000
проверки и бяха написани десетки хиляди актове. контролът
се върна в този сектор, но това
трябва да продължи”, категоричен е социалистът.
по думите на иванов от 1
януари 2023 г. трябва да влезе
в сила стратегическият план за
обща селскостопанска политика
на България. “в него е заложен
гаранционен фонд, в който всеки земеделски производител ще
отделя част от средствата, които
получава като субсидии, а държавата ще инвестира част от
своя дял в субсидията и по този
начин ще се гарантира фонд,
който да може да обезщетява за
неблагоприятни климатични условия. Говорим за 100% обезще-

тение”, уточни той.
“тази година успяхме да
постигнем безпрецедентен ръст
при подпомагане на държавата
- 1 млрд. лв. са инвестирани в
този сектор както от държавния
бюджет, така и европейски средства. почти успяхме да изравним
субсидията на нашите земеделци с европейската”, коментира
бившият аграрен министър.
той е категоричен, че има десетки причини хората да вярват
на Бсп: “ние излязохме от това
управление с отчет за много добре свършена работа. ние бяхме
гарантът за сериозна социална
политика, която всички български граждани в момента усещат
- увеличението на минималната
работна заплата, два пъти увеличението на пенсиите, имаме
необлагаем минимум за младите
семейства.”
по думите му служебният
кабинет тенденциозно се на-

месва в изборния процес, което
е некоректно и трябва да приключи. “Безспорно в икономиката имаме сериозен ръст на
Бвп - четвърти в европа, първи
сме и по икономически растеж.
неслучайно при свалянето на
правителството ударът беше в
икономиката, защото там бяха
най-добрите постижения”, припомни иванов.
кандидатът за народен
представител очаква хората да
оценят високо постиженията на
Бсп в управлението, каквото е
и наблюдението му от срещите
с тях из страната. “призовавам
всички български граждани да
не се вслушват в твърденията, че
едва ли не няма да има кабинет.
подобно развитие на събитията ще доведе до задълбочаване
на кризата, липса на бюджет,
липса на политики, които да се
следват. Бсп ще бъде част от
управлението в следващ каби-

нет и ние ще бъдем отново този
социален гарант на българските
граждани”, заяви иван иванов
и призова: “Гласувайте с номер
28 в бюлетината, за да можем да
продължим да осъществяваме
тези политики, които заложихме
в програмата си.”
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90 години от рождението
на акад. Румен Скорчев
изложбивгалериите„академия”и„арте”
представятизкуствотонаименитияхудожник
Националната художествена академия
представя юбилейна
изложба “90 години
от рождението на румен скорчев” в памет
на акад. румен скорчев (1932-2015), научи
Дума от Диди спасова, връзки с обществеността на НХа. в нея
са подредени живопис,
графика, илюстрации
и рисунки, обхващащи
целия творчески път
на художника.
румен скорчев е роден на 7 октомври 1932
г. в търговище. през
1964 г. завършва специалност “илюстрация”
в НХа при проф. пе-

тър чуховски и проф.
веселин стайков. От
началото на 70-те години участва във всички
общи
художествени
изложби у нас, в международните биеналета
във Флоренция, краков, Биела и други. От
1977 г. ръководи ателие в специалността
“илюстрация и художествено оформление
на книгата” в НХа.
От 2009 г. е академик
(действителен член на
БаН).
румен скорчев е
илюстрирал над 200
книги по класически
литературни произведения на пушкин, Яворов,

Творба от изложбата в галерия “Арте”

лорка, Омар Хайям,
петрарка, Бодлер и много други. Няколко поколения деца са израснали
с илюстрации в книгите
на Братя Грим, карел
чапек, асен разцветников. Най-значимите
му постижения в тази
сфера са представени в
изложбата. акад. румен
скорчев е удостоен с
над 40 международни
и национални награди.
Негови творби са притежание на национални
и частни галерии у нас
и по света. На 6 септември 2015 г. художникът
умира в софия.
по повод юбилейната изложба в галерия “академия” се реализира монографията
“визуалният език на
румен скорчев” с авторка сузана Николова, която е и куратор
на изложбата. изданието е осъществено
с финансовата подкрепа на НДФ “13 века
България”, “стови 1”
еООД и по програмата за научната и художествено-творческата
дейност на НХа за
2022 г.
Още една изложба

Човекът - природа I, 1987, гравюра на мед
(в галерия “Академия”)
по повод 90 години от
рождението на акад.
румен скорчев - живопис и графика, представя галерия “арте”
(от 27 септември до
11 октомври). вернисажът е на 27 септември от 17,30 до 19,30 ч.,
научи Дума от Гергана Борисова. експози-

цията включва няколко живописни платна
на румен скорчев и
около 15 графики от
серията “кутията на
пандора”, “кентаврите на земята”, “реквием” и др. проектът се
реализира с финансовата подкрепа на НФ
“култура”.

„Бяла приказка” от Валери Петров
с премиера в Куклен театър НАТФИЗ

"Бяла приказка" е най-новото заглавие в афиша на куклен театър
НатФиЗ. студентите от IV курс "актьорство за куклен театър" с художествен ръководител проф. д-р к. каракостов представят класическото заглавие
на именития поет и преводач валери
петров. това е история за приятелството, но и за предателството, за изпитанията, през които преминаваме, за да
открием истинския приятел, и за прошката, която ще ни помогне да останем
завинаги заедно. едно забавно куклено

СнимкаТеодораТодорова

представление, в което зрителите ще се
срещнат с еленчето и мечето, с лисичето и сврачето и, разбира се, с ванчо
и неговото коте. а дали метеорологът
ще отговори на въпроса: "казва се приятел пръв, но защо е той такъв?", ще
разберем от спектакъла "Бяла приказка". (времетраене 50 минути, за зрители над 3 години.)
премиерата се състоя на 21 септември в куклен театър НатФиЗ, ул. "стефан караджа" 20. следващите представления са на 1 и 8 октомври от 11 ч.

натозиденсародени

АННАТОМОВА-СИНТОВА,
опернапевица,педагог
СПАСДЕЛЕВ,
футболист
накратко

София е домакин
на Европейската джаз
конференция
Европейската джаз конференция - един от най-значимите професионални форуми за джаз на Стария
континент, ще се проведе от 22 до
25 септември в София. Тя се реализира за първи път и в Югоизточна
Европа, след като единственият
български член - фондация "AtoZ",
се е преборила за домакинството.
Очакват се 400 европейски делегати, представители на различни
организации, занимаващи се с джаз
музика и културни политики. Програмата обхваща конферентни
панели, работни групи, нетуъркинг
сесии и ключовите за страната ни
модули. В музикалната селекция
участват емблематични артисти
като Живко Петров, Антони Дончев,
Димитър Бодуров, Борислав Петров,
Димитър Льолев и други. Основната
цел на домакините е делегатите да
припознаят България като източник
на качествена нова музика и така да
стимулират износа на наши музикални и културни продукти на европейската сцена и пазари. Друг приоритет е по-значимото присъствие на
България на културната карта на
Европа и спомагане на позиционирането на страната ни като дестинация за културен, фестивален и
конгресен туризъм.

Гергана Стоянова
ще води благотворителен
велотон в Бургас
Актрисата Гергана Стоянова
ще поведе велотон в родния си град
Бургас. Събитието е организирано с
благотворителна цел от Комплексен
онкологичен център - Бургас. То представлява съвместно каране на велосипеди на лекуващи, пациенти и техните близки, съобщи БТА. Началото на
велотона е на 24 септември от 11 ч.
Маршрутът е с дължина 5 км по улиците на града и по алеите в Морската градина. Събраните средства ще
се използват за закупуването на апаратура за онкоболни пациенти. Два
дни преди велотона, на 22 септември,
Гергана Стоянова ще бъде водеща на
концерта “Пеещи артисти” в Летния театър в Бургас.

„Как се научих да летя” открива
40-ото издание на „Златна роза”
Новата творба на популярния сръбски режисьор
радивое андрич "как се
научих да летя" открива
юбилейното 40-о издание
на Фестивала на българския
игрален филм "Златна роза"
- варна 2022 (от 23 до 29
септември). то ще предложи
силна селекция от пълнометражно и късометражно
кино на български творци
и копродукции с българско
участие. както обикновено,

основните събития - филмите, пресконференциите,
срещите и дискусиите ще се
осъществяват във Фестивалния и конгресен център.
предстои откриването
на две изложби, разположени на входа на морската градина - на радослава
Боор и студио "слава" и
с незабравими актьори от
историята на фестивала
(съвместно с Националната филмотека).
в съпътстващата про-

грама има представяния
на книги: "(Не)възможната
свобода" на д-р Деян статулов ("локус пъблишинг");
"колко е лесно да бъдеш
обичан" - 25 истории от учениците на стефан Данаилов
(изд. "колибри"); "Гризачи"
- разкази от валери Йорданов (изд. "колибри").
Ще се разглеждат и горещи теми в света на киното: дискусия "Жените в
българското кино"; разговор за киното в дигитална-

та епоха - с представители
на стрийминг платформите в България. Новият
брой на "лик" - специалното издание на Бта, ще
бъде посветен на юбилея,
където за първи път се
събира хронологията на
фестивала чрез отзиви в
медиите, интервюта, очерци и архивни фотографии.
Фестивалът ще има свой
бюлетин - хартиено и онлайн издание, с редактор
Деян статулов.

СнимкаЛиченархив
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Мъри даде двойни
премии в Левски
Футболистите на Левски получиха
двойни премии за победата над ЦскА
(2:0). ръководството възнагради възпитаниците на станимир стоилов с по
2000 лв. според вътрешния регламент
играчите получават по 1000 лв. за победа в еfbet Лига, но заради добрата игра
шефовете “развързаха кесията”.
източници твърдят, че парите е извадил лично стоилов.
все още не е ясно дали играчите ще
бъдат наградени с премии и от генералния спонсор Palms Bet, който след
дербито честити успеха на “сините”.
Букмейкърската компания направи това
след спечелването на купата на България през май. Левскарите получиха допълнителни бонуси и за отстраняването
на пАок в Лигата на конференциите.
тогава “еврохолд” даде отборна премия
в размер на 20 000 евро.

Гледайте

СнимкаБТа

А’я уилсън поведе шампионския парад на лас Вегас ейсес,
който спечели титлата в женската НбА. Във финалния плейоф
тимът на беки Хамън срази Кънектикът сън с 3:1 успеха

Футбол
по Диема спорт
19.00 латвия - Молдова
21.45 белгия - уелс
по Диема спорт 2
17.00 Казахстан - беларус
21.45 Франция - Австрия
по Диема спорт 3
21.45 Полша - Нидерландия
по Нова спорт
21.45 Хърватия - Дания
теНис
по макс спорт 1
15.00 турнир в Мец (мъже)
по макс спорт 1
21.30 и 3.30
турнир в сан Диего (мъже)
по евроспорт 1
КолоезДеНе
1.05 и 5.50 сП в уолонгонг

Стойчо зове за единен ЦСКА
младеновсъзрязаговоротфеновев„червения”мач

стойчо
младенов призова за единен
ЦскА. Легендата на
“червените” обяви, че
това ще е най-голямата
му победа. Начинът е акциите да отидат при феновете, а Гриша Ганчев
и Цветомир Найденов да
помагат като спонсори.
в момента екзекутора на
Ливърпул е оперативен
директор на ЦскА 1948,
а доскоро беше треньор

на клуба от “Армията”.
“Няма срамна работа,
взех правилното решение
и каузата отново е ЦскА.
и съм убеден, че ще успеем. трябва да има един
клуб. казах го и мога да
го повторя отново - няма
човек, който може да ми
отнеме ЦскА от сърцето. Дадох толкова много на клуба, че никой не
може да ме обвинява в
предателство.

Чакат Гришо
да играе
за България
Григор Димитров е очакван отново да играе за България. Националният ни отбор гостува на Нова
Зеландия (3-5 февруари) за влизане
в световна група I за купа “Дейвис”. мачовете са веднага след
“Аустрелиън оупън”. капитанът на
“лъвовете” валентин Димов подсказа, че надеждите са тенисистите
ни да се прехвърлят от мелбърн в
Уелингтън.
“предстоят разговори с момчетата и се надявам да успеем да вземем всички най-добри към момента
в отбора за плейофите”, каза Димов.
Шансовете за промоция са повече
от добри, защото съперникът на
България няма тенисист в топ 500.
водещата ракета на страната е 35годишният рубин стейтъм (№542).
“Нелош жребий, с изключение
на факта, че трябва да сме гости.
по това време на годината там атмосферните условия се различават
доста от тези в България. Но момчетата ще трябва да се справят. Ще
се наложи да направим по-дълга
подготовка. или на място в Нова
Зеландия, или в страна с подобни
условия, за да може да се аклиматизираме по най-добрия начин”,
допълни капитанът.
в Нова Зеландия вече определиха жребия за “невероятно труден”.
в лагера на съперника се надяват
Гришо да не играе, защото няма мач
за България от пролетта на 2016 г.

търсят се повече интриги, а не същността на
това дело, с което сме се
нагърбили. това, за което говорим, е акционерно дружество, акциите
да бъдат 100% във феновете и легендите, а не в
един собственик, който
решава “вся и всьо”.
всичко е във феновете и футболните хора.
те трябва да преценят.
всички сме убедени,

че рано или късно това
ще стане - ще има един
ЦскА. какво по-хубаво от това да съберем
богати хора, които да
инвестират? Фенската
маса трябва да бъде обединена, това е пътят”,
обяви пред “спортал”
младенов.
обединението обаче
е далеч, защото в мача
между двата тима официалните лица от лагера

на гостите бяха изпъдени от “Армията”.
“Беше ми срамно и
болно. тази цялата гнус
да се изсипе срещу нас.
всичко това беше добре
организирано. и един от
охраната, който беше с
ради Здравков, го объркаха с мен. това не са
цесекари. Убеден съм, че
всичко беше организирано. имах информация
и затова не отидох на

мача”, разказа младенов.
“очаквах подкрепа
от феновете. За мое голямо разочарование не я
получих навреме, а след
това. Ако я бях получил,
щях да остана. тогава
един фен попита дали
има шанс да остана и аз
казах: “Да, ако получа
цялата спортно-техническа власт”. Но това не се
случи”, допълни стойчо
младенов.

Федерер с последен мач

СнимкаБТа

Роджър Федерер обясни, че физическото му
състояние не му позволява да се върне в тениса

роджър Федерер ще изиграе утре последния си мач в
бляскавата си кариера. маестрото ще участва в демонстративния турнир “Лейвър къп” в Лондон. очакванията са 20кратният шампион от Големия шлем да не играе на сингъл, а
да излезе с големия си съперник рафа Надал на двойки.
“последните три години бяха... трудни, това е най-малкото, което мога да кажа. още от миналогодишния “Уимбълдън” бях наясно, че вървя по тънък лед. опитах се да се завърна, но всичко, което правех, бе ограничено. и ако трябва
да бъда честен - спрях да вярвам, че мога да го направя”, каза
швейцарецът.
той слиза от сцената със 103 титли на сингъл - второ найдобро постижение в историята след това на Джими конърс
(109). Федерер има 310 седмици като №1 в света, включително 237 поредни, което е рекорд.
“Ако трябва да говорим за мечти - категорично съм преизпълнил своите. А най-голямата сбъдната мечта бе, че го
правих толкова дълго време. точно поради тази причина си
тръгвам наистина щастлив”, допълни маестрото.
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06.00 “резерват за розови пеликани”-детскитвфилм
06.55 денят започва - сутрешен
блок с Христина Христова
исимеониванов
09.00 посветаиунас
09.05 денят започва - сутрешен
блок с Христина Христова
исимеониванов
09.20 100%будни
10.25 Церемония по издигане на
националния трибагреник
послучайденянанезависимостта-прякопредаване
11.00 Култура.бГ
12.00 посветаиунас
12.30 “Фолклоренизвор2022”-документален филм за 10-ото
юбилейно издание на международнияфестивал
13.25 “Калоян”-играленфилм
15.10 “българия - това съм аз” -
документаленфилм
16.25 “Траките” - спектакъл на
ансамбъл“чинари”
17.50 “денятнанезависимостта”
-документаленфилм
18.45 спортТоТо
19.00 “българия независима во
веки”-документаленфилм
19.25 Тържествена заря-проверкапослучай114годиниот
провъзгласяването на независимостта на българия
-прякопредаване
20.10 посветаиунас
20.40 Гласоветенабългария
21.00 музикабезкрай
-музикалношоу
22.00 “следкраянасвета”-играленфилм
23.55 бнТ представя - всеки има своя бог - васил
михайлов/п/
00.55 100%будни/п/
01.55 Култура.бГ/п/
02.55 история.bg/п/
03.55 олтаритенабългария
04.10 посветаиунас/пот20.00
ч./
04.40 малкиистории/п/
05.40Телепазаренпрозорец

C

00.25“нашиятследобедсбсТв”
/п/
01.35документаленфилм
02.10“студиоикономика”/п/
03.10“обществоикултура”/п/
04.10“думатаеваша”/п/
05.10документаленфилм
05.40“нашиятследобедсбсТв”
/п/
06.50музикаленантракт
07.30документаленфилм
08.00“Заисториятасвободно”/п/
09.00“студиоикономика”/п/
10.00Твпазар
10.15“предизборностудио”/п/
11.15Твпазар
11.30музикаленантракт
11.40“Хубаваси,татковино”
12.10Твпазар
12.45“Контра”/п/
13.45Твпазар
14.00“нашиятследобедсбсТв”
16.00документаленфилм
16.30“срещи”-лилянаГалевска
17.30Твпазар
17.45музикаленантракт
18.10Твпазар
18.30документаленфилм
20.00“студиоикономика”
21.00“обществоикултура”
22.00Твпазар
22.15документаленфилм
23.20“студиоикономика”/п/
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05.30 “овца или вълк 2: Голям
прас!” - анимация, комедия
07.00“Тазисутрин”-информационно предаване с водещ
ЗлатимирЙочев
09.30“предиобед”-токшоусводещидесиславастоянова
иалександърКадиев
12.00 bTV новините - обедна
емисия
12.40 “бургас и морето 2022” -
концерт
14.40 “стани богат” /п./ - куиз
шоу
15.50“нокаут,иливсичко,което
тя написа” - драма, спортен,романтичен
18.00 “стани богат” - куиз шоу с
водещмихаилбилалов
19.00 bTV новините - централна
емисия
20.00“меннемемислете”-сериал,еп.30
21.00 “Фермата: мостът на времето”-риалити,с.8
22.30 “Шоуто на николаос Цитиридис”-вечернотокшоу
23.00bTVновините-къснаемисия
23.30“прокуратурачикаго”-сериал,eп.13(последен)
00.30“домашенарест”-сериал,
с.3еп.15
00.50“Катонакино”-предаване
закино
01.00“революцияZ:секс,лъжии
музика”-сериал,еп.5
02.00bTVновините/п./
02.30“предиобед”/п./-токшоу
04.30“Търсисе”/п./
05.30“домашенарест”/п./-сериал,с.3еп.15
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05.35Телеканал“доброутро”
09.00новини/съссубтитри/

овен

веЗнИ

Денят е подходящ за
нови планове и промени в
работата. Време е да се
замислите по-сериозно.

Избегнете натрупването
на несвършена работа.
Важно е да се организирате за личните ви планове.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

телец

скорпИон

Ще се появят нови 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 вицове.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БлИЗнацИ

стрелец

Денят ще се окаже успешен и лек. Може да разчитате на своите подчинени и на помощници.

Преосмислете всичко.
Ако не виждате никакви
промени, нещата трябва
коренно да се променят.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

рак

коЗИрог

Неуспехите може да се
обяснят с липсата на
професионализъм и неграмотното планиране.

Нищо не напомня за стойността на парите така
добре, както качествената работа и хората.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

лъв

водолей

Успех в работата си постигате благодарение на
своевременната намеса
и помощ от колегите.

Не трябва да се обиждате на половинката си,
дори и да прави съвсем
неприемливи за вас неща.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

дева

рИБИ

Ако действате решително, може не само да постигнете успехи, а и да
надминете конкурентите.

Може да започнете да
ревнувате своя любим от
нещо абстрактно и неодушевено. Не е приятно.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

09.20“антиФейк”
09.55“живейздравословно!”
10.45информационенканал
12.00новини/съссубтитри/
12.15информационенканал
15.00новини/съссубтитри/
15.15информационенканал
18.00 вечерни новини /със субтитри/
18.20информационенканал
21.00 “време” - информационна
програма
21.45“мосгаз.делономер8:Капанът”-еп.8
22.45“Голяматаигра”-твшоу
23.45информационенканал
01.15“мъжко/женско”
02.05“вдействителност”-твшоу
02.55“некаговорят”-токшоу
04.00 “време” - информационна
програма
04.45“мосгаз.делономер8:Капанът”-еп.8

православенкалендар

Църкватапочитана22септемврипреп.козмаЗографски.св.свщмчкФока,еп.синопийски.св.прор.Йона.преп.Йона
преподобни козма се отличилсвисокообразование,усърдномонашескопослушаниеиблагодатнадуховност
преподобниКозмасеродилвъв
вторатаполовинанаXIIвек.понародностбилбългарин.произхождал
от търновско болярско семейство.
получил солидно образование. освенбългарски,знаелотличноигръцки език. родителите му пожелали
дагооженят.нотойживеелспламенното желание да стане монах.
Затова тайно избягал в света Гора
атонска.билприеткатопослушник
в българския Зографски манастир
"св. Георги победоносец", основан
в 898 г. от тримата братя българи
от охрид - моисей, аарон и Йоан.
показал голямо усърдие като послушник.вършелспримерналюбов
всичко,коетомуебиловъзлаганоот
манастирската управа. Заради това
му усърдие скоро бил постриган за

самостоятелнодаизвършвавсички
богослужби.
Когатонаближилкраятназемнияживотнапреп.Козма,вмолитва и славословие той тихо предал
душатасинаГоспода.Товастанало
на22септември1323г.
във всички мъчения, които
измислилизанего,светиФокасе
оказалпобедител

монах.получилслужбаеклисиархв
съборнатаманастирскацърква.
отличил се с високо образование, с усърдно монашеско послушание и особено с благодатна
духовност,Козмабилръкоположен
зайеродякон,аследтоваизайеромонах.Катойеромонахвечеможел

в град синоп живеел мъж на
име памфил със своята жена мария.Тебилиродителинаблажения
Фока.отмладавъзрастсветецътсе
сподобилдаполучитакаваблагодат
насветиядух,чеизгонвалбесове
отхоратаиизцелявалнедъзи.
КогатоФокавъзмъжал,заради
добродетелния си живот бил избранзаепископвродниясигради
сревностзапочналдапасесвоите
словесни овце; като ги поучавал
със слово, той ги и назидавал със

свояпример.водейкиипредитова
добродетелен живот, като приел
сан на епископ, той започнал да
се подвизава още повече, така че
всички, които виждали добрите му
дела, прославяли небесния отец.
Тойпредпазилмногохораотзаблуди, мнозина езичници отклонил от
идолопоклонствотоигипривелкъм
почитаниенаединиябог.
по време на царуването на
ТраянсветиФокабилпредаденна
мъчение от управителя африкан.
Тозивластителдългогопринуждавалдапринесежертванаидолите,
но светецът предпочел самия себе
сидапринесежертванабога.Тогава князът заповядал да привържат
светецакъмдървоидагомъчат.но
свети Фока претърпял всичко мъжествено.Тойчувалгласотвисините,койтогоукрепявал.
във всички мъчения, които измислили за него, свети Фока се
оказал победител, понеже около

него се явявало ангелско войнство
инеизреченабожественасветлина.
следмногоиразличнимъченияго
хвърлиливнагорещенабаня,къдетотой,катосемолел,предалдуха
си в божиите ръце и се сподобил
да получи венеца на победителя в
Църкватанатържествуващите.неговотосвятотялобилопогребанос
почестиипригробамусеизвършвалимногочудеса.
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отговоринакръСтоСловицата
отБроЙ183
водоравно:
"Нов ден, нов късмет". Стоянов /Петър/.
Ор. "ИКО". Ало. Сака. Млин. Ервик. Зло. Пиво.
Едно.Ана.Жо.Сал.Ни.Магнет.Тро.лакарево.
Хо. Ров. Манерка. Ринг. Рамо. Оса. Дие. Севт.
ламбада. Бог. Каяк. Горазд. Щека. Соло. "Уно".
"Роан". Вава. Ал /Даниил/. Тенево. Олег. Асове.
"Ивер"."ТА".Ози.Кяр.Яка.Ски."Ка".Оставане.
АОК.Ко.Юлиан/Флавий/.Застрахователка.Теано."Паратион".
отвЕСно:
"Последната нощ на Сократ". Вторник. Геолози.Се/Анри/.Юдо.Во.Амос."ВИ".АТА.Еяси.
Ра. Екарте. Корн /Иржи/. Анна Каменова. Ое /
Кендзабуро/. Какао. НОК. Навестявания. Нова
Загора.Неврокоп.Ве.Сова."Акоможехадаговорят".Ар.Ърл/Роби/.Ото/Николаус/."Имола".
Каюта. Ас. Ип. Реброво. Авлет. Министри. Аа.
Алт. Аили. Век. Варон /Марк/. ДЗИ. "ЕА". Нако.
Тополовград.Юг.Ренан/Жозеф/.

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

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

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