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58% работят предимно от Вкъщи
Над 39% от служителите биха си потърсили нова работа, ако работодателят поиска да се върнат в офиса. Идеята служителите да работят
от вкъщи подкрепят едва 11,5% от работодателите.
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корнелиянинова:

Боян БОЙЧЕВ

да покажем,
че сме независими
БСПискаправова,социалнаисигурна
държава,заявилидерътнапартията

„Септември! Септември!
О месец на кръв!
на подем
и погром!”

З

аради поемата “септември” и
гражданската си позиция срещу чудовищните репресии след септемврийското антифашистко въстание Гео
Милев “изчезва безследно” - удушен е
с тел в Дирекцията на полицията. както и десетки други като него, жертви
на “белия терор”, като Йосиф Хербст,
Христо ясенов, Георги Шейтанов...
България е страната на убитите поети,
на погубените творци. и на безсмъртните...
Защото въпреки репресиите хората
на духа продължиха да воюват с перо
в ръка. Родиха се “Хоро” на Антон
страшимиров, “Жертвени клади” на
Асен Разцветников, “Пролетен вятър”
на никола Фурнаджиев...
въстанието събира в себе си и величие, и трагизъм.
трагизъм заради избитите с нечувана жестокост въстаници и техни
близки, заради зверските репресии
срещу комунистите и земеделците.
“клаха народа си, както и турчин
не го е клал”, ще възкликне Антон
страшимиров. верните на правителството войски, шпицкомандите и чети
на вМРО извършват масови изстъпления срещу мирното население. войнишките щикове бранят не родината,
а властимащите от собствения народ.
има зверства, прояви на човешка
жестокост, които не могат и не трябва
да бъдат забравяни. За да не се повтарят...

“Решенията за България
трябва да се взимат в България от българския народ и в
негов интерес. Да докажем, че
сме свободни и независими и
че държим съдбата си в свои
ръце”, заяви лидерът на БсП
корнелия нинова в Гоце Дел-

чев по случай Деня на независимостта. По думите на нинова се намираме в момент,
в който трябва да решим на
кого да поверим управлението на страната. Отстраненото
от власт 12-годишно корумпирано управление на ГеРБ

търси реванш, коментира тя.
ние от БсП искаме нов
модел на управление - правова, социална и сигурна държава със стабилно правителство
и силни институции, поясни
нинова. Предлагаме разумни и възможни решения още

за първите 100 дни, които са
най-важните за тежката зима
- таван на цени, компенсации
за индустрията, увеличение
на заплати, преизчисление на
пенсии, безплатни лекарства
и учебници, обобщи нинова.

Стр. 3

вкадър

Стр. 6

EUR:
1.95583

GBP:
2.23946

USD:
1.97439

София
МаксиМални

слабдъжд

CHF:
2.0482

17

C

o

Велико Търново беше център на тържествата, посветени на 114 години от обявяването
на Независимостта на България. На крепостта “Царевец” с военен ритуал бе издигнато националното знаме

снимкибта
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АтАНАсЗАфиров:

Евтиният ток от АЕЦ „Козлодуй” да не се изнася
евтиният ток от АеЦ “козлодуй” да остава за българската
индустрия и домакинства и да
не се изнася, призова водачът
на листата на Бсп във враца
Атанас Зафиров на среща с жители на община козлодуй. събитието се проведе в с.Хърлец
и беше домакинствано от кмета
Огнемир симов, който призова
присъстващите да гласуват с номер 28 на предстоящите избори.
пред препълнената зала Зафи-

ров представи приоритетите на
Бсп с акцент върху мерките в
областта на енергетиката и икономиката. Зафиров подчерта, че
ядрената енергетика става все
по-важна в тази криза.
Бсп предлага да бъде подпомогната икономиката и домакинствата чрез изземане на свръхпечалбите и от държавните, и от
частните енергийни дружества,
да се отложи либерализацията
на пазара за битовите потреби-

тели, а болниците, училищата и
детските градини да се върнат на
регулирания пазар.
това е комплекс от мерки, а
не решения на парче, подчерта
Зафиров и призова присъстващите да гласуват с разум за
социална и сигурна държава.
по-късно кандидатите на Бсп
посетиха Националния музей
“параход Радецки” и се поклониха пред паметника на
Христо Ботев.

БСП сигнализира
МВР за купуване на
гласове за ГЕРБ и ДПС
Недопустимоебездействиетонаполициятапривидимиипублични
противозаконнидействия,пишатводачитеналистиотпетобласти

водачите на листи на “Бсп за България” в монтана Ирена Анастасова,
във враца Атанас Зафиров, във видин
Филип попов, в Ловеч вяра емилова
и в плевен проф. Румен Гечев изпратиха отворено писмо до служебния
министър на вътрешните работи Иван
Демерджиев по повод сигнали за купуване на гласове.
“в качеството си на кандидати за
народни представители по време на
предизборната кампания провеждаме
срещи със стотици хора. те споделят
с нас проблемите в ежедневието си,
притесненията и тревогите си”, пишат
петимата водачи на листи. те подчертават, че във всички разговори без изключение хората споделят възмущението си от разширяващата се практика
за купуване на гласове.
“публична тайна е, че тази практика се наложи при провеждането на из-

борите у нас, особено в последните години. като водачи на листите на “Бсп
за България” сме сезирали неведнъж
структурите на мвР при предишни
предизборни кампании. сега констатираме изключително притеснителни
факти за брутално, неприкрито и без
притеснения изготвяне на списъци с
избиратели, раздаване на пари и разпределение на територии”, пишат социалистите.
те са категорични, че купувачите
на гласове са обществена тайна, знаят
се от всички, коментират се имената,
местата на срещите им са известни,
както и начинът на раздаване на пари.
в малките населени места хората се познават и знаят всичко, което се случва
там, поясняват водачите не листи. те
са убедени, че органите на мвР имат
тази информация, и недоумяват, че не
се предприемат предвидените от зако-

на действия.
в писмото се сигнализира, че въпреки сезирането на областните структури
на мвР те бездействат, независимо че
са налице видими и публични противозаконни действия за изборна търговия.
социалистите са категорични, че на
територията на петте области гласове
купуват ГеРБ и Дпс.
“става дума за изкривени изборни
резултати, за разрушаване на доверието на избирателите в целия изборен
процес и демотивация да участват в
изборите. Убедени сме, че подчинените ви структури, които ще алармираме
отново, имат необходимата информация, и настояваме за спешни законови
мерки за пресичане на тези престъпни
практики”, обръщат се към министър
Иван Демерджиев Ирена Анастасова,
Атанас Зафиров, Филип попов, вяра
емилова и проф. Румен Гечев.

Левицата
предлага нов
закон за туризма
“Нужен е нов Закон за туризма, ставка
от 9% ДДс за ресторантите и заведенията, категоризирани по Закона за туризма,
както и за другите видове туризъм, повишаване на квалификацията на кадрите,
заети в туризма. трябва да се подобри
рекламата и по-специално дигиталната
реклама на туризма. Да се изработи законодателство, което да регламентира статута на националните курорти. Държавата
трябва да стимулира вътрешния туризъм
и да осигури отделен бюджет за ваучерите за туризъм и др.”, поясни водачът
на листата на 23 мИР Христо проданов,
който заедно с първия в листата в Бургас
петър кънев разговаря с председателя на
Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Георги Щерев и членове на
организацията. За да се случат тези неща,
Бсп трябва да е част от управлението на
страната, подчерта проданов.
На срещата е била обсъдена визията
на национално представената организация за бъдещето на българския туризъм и
необходимите мерки за решаване на проблемите. Основният въпрос, по който се
обединихме и който аз съм заявявал като
министър и като депутат, е, че туризмът
трябва да стане приоритет за държавата,
заяви проданов. според него са нужни
реални и бързи мерки за решаването на
наболелите проблеми. Ние започнаме да
решаваме част от тях, но не ни стигна времето да ги докараме докрай в управлението, коментира проданов.

КристиАНвигеНиН:

Спешно трябва да се
осигури спокойна зима
за хората и за бизнеса
Най-спешното нещо, което
трябва да направи следващото
правителство, е да осигури зимата за гражданите и за бизнеса, заяви водачът на листите на “Бсп
за България” в пловдив и Ямбол
кристиан вигенин в тв предаване. това е и нашата битка - да
гарантираме спокойна и сигурна
зима на хората, да гарантираме
възможност на бизнеса да работи, да създава продукция и нови
работни места, уточни той.
вигенин подчерта, че левицата ще настоява за ръст на доходите, който да компенсира
инфлацията, като предвижда
преизчисляване на пенсиите
и увеличение на минималната заплата до половината от
средната.
Държим да се сложи таван
на цените на електроенергията
и на природния газ, за да може

нито един човек да не стои на
студено или на тъмно заради
това, че не може да си плаща
сметките, поясни вигенин.
“България има нужда от сигурни доставки на газ на възможно
най-ниска цена. За да се постигне това, е нужна конкуренция,
а такава няма, ако изключиш
априори един от най-големите
доставчици”, коментира той.
“България не бива да предприема никакви действия, които
биха я направили част от конфликта в Украйна. призоваваме
страните да прекратят военните
действия и да се търсят политически и дипломатически решения”, посочи вигенин. Бсп
беше и ще бъде против предоставяне на въоръжение от България на Украйна, зашото това е
пряко ангажиране в конфликта,
допълни той.

Водачът на листата на “БСП за България” в Габрово Валери Митов разговаря с жители на село
Яворец. Хората изразиха зодоволство от увеличените пенсии. Митов ги увери, че ако БСП е във
властта, пенсиите ще бъдат актуализирани и вдовишките пенсии ще бъдат по-високи с над 30%
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“

цитат на деня

Социалните постижения
на това управление
са визитната картичка
на БСП
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българия

Водачът на листата в Разград
Добрин Добрев

Корнелиянинова:

да покажем,
че сме
независими
БСПискаправова,социална
исигурнадържавасъсстабилно
правителствоисилниинституции,
заявилидерътнапартията
вГоцеДелчев
“почитаме паметта на героите, дали живота си за свободата
и независимостта на родината
ни. Най-истинското признание
за тяхното дело ще бъде съвременните българи да докажем,
че сме свободен и независим
народ, който държи съдбата
си в свои ръце. решенията за
българия трябва да се взимат в
българия от българския народ
и в негов интерес”. това заяви
лидерът на бсп корнелия Нинова в гоце Делчев по случай
Деня на Независимостта на
българия. “Намираме се в момент, в който трябва да решим
на кого да поверим управлението на страната. Отстраненото от
власт 12-годишно корумпирано
управление на герб търси реванш”, коментира тя.
На тържествения ритуал по
повод Деня на независимостта присъстваха кметът на гоце
Делчев владимир москов,
проф. георги михайлов - втори
в листата за народни представители, богдан боцев, както и ос-

таналите кандидати от листата
на “бсп за българия” в благоевград.
Нинова участва в тържествата по случай празника и
поднесе цветя пред паметника
на загиналите във войните.
“Ние от бсп искаме нов
модел на управление - правова,
социална и сигурна държава със
стабилно правителство и силни
институции. като министри в
правителството доказахме тези
приоритети с реални резултати,
а не с празни обещания”, поясни тя.
предлагаме разумни и възможни решения още за първите
100 дни, които са най-важните
за тежката зима - таван на цени,
компенсации за индустрията,
увеличение на заплати, преизчисление на пенсии, безплатни
лекарства и учебници, обобщи
Нинова. “искаме парите от
бюджета да се харчат за тези
мерки, а не за нови 8 самолета.
решението на служебния кабинет за още 8 нови самолета ще

струва на българия 1,3 млрд.
лева. това са средства, които
в тази криза са необходими на
семействата и икономиката. а
и не е работа на служебното
правителство, което не е избрано от българския народ и
на което му остават още десетина дни, да взема такива стратегически решения, с които да
задължава българия за години
напред”, коментира Нинова.
“Обявяването на Независимостта е едно точно толкова

дръзко дело, колкото е и съединението на българия. Два силни политически акта, с които
нашият народ си възвръща националното достойнство, а родината ни е поставена наравно
с останалите европейски държави”, заяви водачът на “бсп
за българия” в ловеч вяра емилова.
“Да отстояваме идеалите и
да бъдем достойни наследници
на нашите деди, да имаме тяхната мъдрост и далновидност,

за да издигаме авторитета на
българия, следвайки пътя на
изконните български идеали за
свобода и независимост. мъдрите уроци на миналото да ни
бъдат най-вярната пътека към
бъдещето”, заяви водачът на
листата във враца атанас Зафиров.
социалистите от цялата
страна участваха в тържествата по случай Деня на Независимостта и се поклониха пред
подвига на героите.

БизнеСътвСанДанСКиКъмБСП:

вие бяхте стабилните
в кабинета
собственици и управители на фирми в туризма, металургията,
мебелната промишленост, земеделието и хранително-вкусовата промишленост благодариха на бсп с думите: “вие бяхте стабилните в
правителството и ни помогнахте да оцелеем в най-трудните месеци.
трябва да продължите така и да направите стабилно редовно правителство”.
“Ние спряхме рекета върху фирмите, който герб правеха 12 години. Държавата беше партньор, а не рекетьор като при борисов”,
заяви корнелия Нинова на среща с представители на бизнеса в сандански, с граждани и партийния актив по повод празника на Независимостта.
“алармираме, че помощта на държавата от 250 лв. за тока изтича в края на септември. служебното правителство да я удължи до
края на годината. тези пари ги има в бюджета”, подчерта Нинова.
тя представи предложенията на бсп за таван на цените, изземане на
свръхпечалбите на енергийните дружества и справедливото им преразпределение към домакинствата и фирмите.
“това, за което ние настояваме от месеци, вече се прилага в европа. там вече се обсъжда малкият и среден бизнес да се върне на
регулирания пазар”, посочи Нинова.
представителите на бизнеса поставиха много въпроси, касаещи
плана за възстановяване и устойчивост, подкрепата за земеделците,
електронното управление и бюрократичните пречки пред предприемачите, както и липсата на кадри за икономиката.

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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40% готови да напуснат, ако
трябва да се върнат в офиса
58%отбългаритеработятпредимно
отвкъщи,показвапроучване
64% от българските служители предпочитат да работят
предимно от вкъщи (3-5 дни
в седмицата), показва ново
проучване на платформата
кaderabotim.bg. то се нарича
“връщане към работа обратно
в офиса” и е проведено паралелно сред 1207 български служители и 502 работодателя.
според допитването към
момента 58% от българите
работят предимно от вкъщи,
а 42% - предимно от офиса.
резултатите показват още, че
над 39% от служителите биха
си потърсили нова работа, ако
работодателят им поиска да се

върнат обратно в офиса. 34%
биха разговаряли с останалите
колеги и биха се опитали да
убедят ръководството и отдела “Човешки ресурси” да променят решението си, а 26,5%
биха се върнали в офиса, защото нямат друг избор.
причините, поради които
работещите българи предпочитат да упражняват професията си дистанционно, са, че
са по-продуктивни (47%), могат да поемат допълнителни
ангажименти - втора работа
(12,8%), както и че могат да се
грижат за семейството, децата
и домакинството си, докато

работят от вкъщи - 66,6%.
едва 38% от анкетираните
отговарят, че биха се съгласили да работят предимно от
офиса (от 3 до 5 дни в седмицата). причините да вземат
това решение са по-добрата

ефективност (43%), възможностите за повече социализация (41,8%), както и че такова
е желанието на мениджмънта
в компанията (31,5%).
идеята служителите да работят от вкъщи се подкрепя от

Новата пшеница е с много високо качество

тазгодишната реколта от пшеница е с изключително високо качество
в сравнение с последните
7-8 години, благодарение
на добре свършена работа от всички по веригата, обяви министърът на
земеделието Явор Гечев
по време на консултативния съвет по зърното.
Данните за високото качество бяха потвърдени
от зърнопроизводители
и хлебопроизводители.
произведеното
в
България зърно обезпечава високо качество на
хляба и хлебните проду-

кти на българския пазар,
които отговарят на всички стандарти, бяха единодушни членовете на
консултативния съвет.
те се обединиха, че на
фона на сушата в европа
реколтата е изключително конкурентоспособна, зърненият баланс на
страната е подсигурен,
като има достатъчно
количества както за потреблението в страната, така и за интензивна
търговия и износ.
по представени на
заседанието оперативни
данни в България таз-

годишната реколта от
пшеница достигна 6,3
млн. тона при реколтирани 12 млн. дка и 525 кг
среден добив. най високи са добивите в разград
- 661кг/дка, следвани от
област Добрич със среден добив 648 кг/дка.
Зърнопроизводителите
представиха основните
проблеми, пред които
са изправени в момента, включително сушата
през стопанската година,
намножаване на неприятели, високата инфлация
и сериозния ръст на цените на производствени-

те ресурси, понижението
на изкупните цени заради украинския внос на
слънчоглед. в същото
време предстои изплащане на наеми за земите
в размер над 1,5 млрд.
лева.
министърът предложи да бъде върнат регистрационният режим на
складовете, с цел засилен
контрол върху наличностите и техния произход,
както и като мярка срещу
сивия сектор. предложението беше подкрепено
от всички участници в
заседанието.

Одобриха безлимитното
вдигане на цените за строителите
вдигането на цените
на строителни договори
заради инфлацията вече
е възможно. министерският съвет одобри
методиката, която бе
изготвена от регионалното министерство и бе
пусната за обществено
обсъждане в началото на
септември.
въпросната методика
не предвижда таван на
увеличението на цените
на вложените материали
при строителството на
пътища, жп инфраструктура, вик съоръжения,
дори и сградно строителство. За начална дата на
наличие на инфлация се
приема 31 декември 2020
г., а на изменение ще подлежат всички строителни
договори, по които са се
извършвали
дейности
след 30 юни 2021 г. това
е периодът, през които
цените на строителните
материали поскъпнаха
значително заради пандемията. индексацията стана възможна, след като

едва 11,5% от работодателите. 84% от тях търсят баланс
между работата от вкъщи и в
офиса, а едва 3,98% предпочитат връщането изцяло в офиса.
притесненията на мениджърите от дистанционната работа са свързани главно с качеството на комуникация между
служителите (33%), поддържането им мотивирани (24%)
и ефективността (20 на сто).
Близо 8% от работодателите
се притесняват, че се задава
икономическа криза, по време на която екипът трябва да
е сплотен, за да е ефективен, а
служителите им не искат да се
връщат в офиса. 30,88% са сериозно притеснени от тенденцията служителите вече да не
искат да работят от офиса.

Концесията на
летищата Бургас
и Варна удължена
до 2046 година
служебното правителство удължи с още 5 г. - до
2046 г., концесията на летищата в Бургас и варна.
срещу това концесионерът “Фрапорт” обещава да
инвестира допълнително още 10 млн. евро. така
общият размер на инвестициите за 40 г. в двете летища ще достигне 413 млн. евро.
предложението е било отправено от концесионера “Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт”.
то е обосновано с новите кризисни икономически
условия, породени от продължаващата пандемия
от ковиД-19 и военния конфликт между русия
и Украйна, които са довели до сериозен спад на
пътническия трафик. от “Фрапорт” твърдят, че
тези кризисни фактори пряко засягат авиационния
сектор и оказват неблагоприятен ефект върху дейността му като оператор на двете летища.
Двете летища бяха дадени на концесия за 35
г. по времето на правителството на сергей станишев през 2006 г., след едногодишни съдебни
битки. “Фрапорт” обеща общо инвестиции от 403
млн. евро. от тях 215 млн.евро са за летището в
Бургас, а 188 млн. евро - за варна. концесионерът
плати и еднократно концесионно възнаграждение
от 3 млн. евро.

Доларът с нов
20-годишен
максимум

47-то народно събрание в последния момент
прие промени в Закона за
обществените поръчки.
именно тогава депутатите дадоха възможност на
министерския съвет да
изготви и приеме въпросната методика.
в тазгодишния бюджет обаче няма пред-

видени средства, за да се
подсигури индексацията.
по време на едно от обсъжданията в парламента
стана ясно, че проектите,
които се финансират с европейски средства, могат
да бъдат индексирани без
проблем, защото по всяка
програма има заделен ресурс. тогава бившият ре-

гионален министър Гроздан караджов заяви, че
строителството на обекти
по общините е спряло,
защото изпълнителите отказват да работят на ниски
цени. изготвената тогава
методика от мррБ, която предвиждаше таван от
15%, не бе приета от депутатите.

курсът на долара се
повиши до нов 20-годишен максимум, след като
Управлението за федерален резерв на саЩ очаквано повиши водещата си лихва с още 0,75%
и сигнализира за предстоящи нови увеличения
на показателя, предаде
ройтерс. прогнозите на
централната банка са за
достигане на ниво от 4,4
на сто до края на годината и максимум от 4,6 на
сто догодина.
след обявяването на
решението доларът пос-

къпна до нов 20-годишен максимум от 111,63
пункта спрямо кошница,
съставена от други водещи световни валути.
това е повишение с 1,1
на сто спрямо по-ранната стойност от 111,42
пункта.
еврото, което е найголемият компонент на
доларовия индекс, поевтиня до 20-годишен минимум от 0,9810 долара
или с 1,3 на сто. спрямо
йената доларът се засили
сравнително слабо - с 0,5
на сто до 144,41 йени.

www.duma.bg
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Социалистите искат дебат
за влизането на България
в Шенген
Председателката на групата
на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП Ираче
Гарсия ще поиска дебат за присъединяването на България и Румъния
към Шенген. Тя настоява темата
да бъде обсъдена на парламентарната сесия в началото на октомври
в Страсбург. “Да държиш България
и Румъния да чакат пред вратата
11 години без никаква обективна
причина е петно върху образа на
ЕС”, заяви Ираче Гарсия.

Великобритания обяви
таван на цените на тока

снимкабта

В индонезийската столица Джакарта се проведе протест срещу поскъпването на горивата.
Хората недоумяват как цената се е увеличила с 30 на сто в началото на месеца

ЕС с нови санкции
срещу Русия
ВикторОрбаннастояварестрикциитедаотпаднат
На извънредна среща в
Ню Йорк външните министри
на еС се споразумяха за нов
пакет санкции срещу русия и
доставянето на още оръжия
за киев. Окончателно решение за това ще бъде взето на
официална сесия, уточни ръководителят на европейската
дипломация Жозеп Борел.
“Чрез заплахата от използване на ядрени оръжия руският
президент путин се опитва
да сплаши Украйна и всички страни, които подкрепят
Украйна”, заяви той и нарече
“неприемлива” заплахата, че
москва ще използва всички
оръжейни източници, с които
разполага.

по-рано американският
държавен глава Джо Байдън
съобщи, че войната в Украйна е на един-единствен
човек - владимир путин. великобритания ще продължи
да доставя военна помощ на
киев до победата. “канада
осъжда безотговорната ескалация на войната от путин,
неговата частична военна
мобилизация, ядрените заплахи, както и прибързаните
референдуми на русия в опит
да анексира части от Украйна
са неприемливи... поведението на путин само показва,
че неговата инвазия ще се
провали”, заяви премиерът
Джъстин трюдо. Австралия

Показаха в Канада
„Светлината
на буквите”
изложба “Светлината на буквите” бе открита във ванкувър в Деня на Независимостта. тя разказва за славната
история на азбуката ни и е създадена по инициатива на
Държавния културен институт към мвнр. 13 произведения, посветени на българската азбука, бяха изложени в
канадския град по повод 1150 години от великоморавската мисия на светите братя кирил и методий.
велислава панова, генерален консул на България в
торонто, сподели пред БНр, че в канада има две български училища и държавата ни се опитва да осигури признаването на българския език за кредит в университетите
за децата, които имат завършено такова учебно заведение. Британска колумбия и Онтарио ще бъдат първите
две провинции, в които се очаква това да се случи. Библиотеката във ванкувър пък ще има българска секция.
владимир попов, президент на Българо-канадското дружество “Британска колумбия”, допълни, че българската общност в канада наброява над 5000 души, по
официални и по-стари данни, а зад Океана вече тече подготовката за провеждането на предсрочните парламентарни избори.

и Нова Зеландия окачествиха заплахите на путин като
немислими и безотговорни.
мвнр на турция осъди референдумите, планирани в четири района в Украйна, и заяви,
че те няма да бъдат признати
от международната общност.
Френският президент еманюел макрон призова международната общност “да окаже
максимален натиск” върху
руския му колега.
Чрез видеосъобщение володимир Зеленски заяви, че
спрямо народа му е извършено престъпление и киев настоява за наказание. “трябва
да се създаде специален трибунал, който да накаже русия

за агресията срещу нашата
държава. това ще се превърне в сигнал за всички бъдещи
агресори, че трябва да ценят
мира или ще бъдат подведени под отговорност от света”,
каза Зеленски.
Унгарският премиер виктор Орбан е обявил пред своята управляваща партия ФиДеС, че наложените от еС
санкции срещу русия трябва
да бъдат премахнати. “Без
санкции европа ще си върне
силата и ще може да избегне
предстоящата рецесия”, казал
Орбан пред съпартийците си.
Според него рестрикциите
вредят на европа повече отколкото на русия.

Правителството на Великобритания
въвежда таван на цените на електроенергията и газа, съобщи “Гардиън”.
Целта е да се окаже подкрепа на гражданите, бизнеса и потребителите в
обществената сфера. В стопанския сектор цената е 211 паунда, докато за газа
е 75 паунда за МВтч. Очаква се цените
да бъдат потвърдени през следващата
седмица и въведени от 1 октомври.

Словенската полиция откри
103 мигранти във влак
Полицията в Словения спря 103 души
във влак за Италия. Те са предимно от
Афганистан, Индия, Бурунди и Непал и
са изправени пред съдебно производство
за опит за незаконно преминаване на
границата. Либералното правителство
започна да премахва телената ограда,
поставена по границата с Хърватия
след масовата мигрантска вълна през
2015 г.

Тайланд купува израелски
дронове „Хермес 900”
Тайланд подписа договор за закупуване на безпилотни летателни
апарати “Хермес 900”, произведени
от израелската компания за отбранителна електроника “Елбит Системс”, на стойност $107,67 млн.
Дроновете ще бъдат използвани за
патрулиране в морето, за защита
на морския суверенитет, корабните
маршрути и подпомагане на спасителни операции.
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1813 - УМИРА СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ, ДУХОВНИК И ПИСАТЕЛ (Р. 1739 Г.). Известен със
светското име Стойко Владиславов, народният будител
е пръв последовател на делото на Св. Паисий Хилендарски. Наред с книжовните си
способности, превърнали го в
един от създателите на съвременния български език и литература, Софроний притежава и художествена дарба.
Проявява се като калиграф
и художник при създаване на
своите ръкописи. Канонизиран за светец от БПЦ с
писмен акт на патриарх Кирил през 1964 г.

АНАТОлИйсТАНКУлОв

Отговорно
n

Емилия ЖИЛИЕВА

предизборната кампания е в разгара си.
всеки обещава, усмихва
се любезно и търси подкрепа. вървят кандидати от различни партии
и говорят как те и само
те могат да променят
нещата, как само тяхната партия е разковниче-

то за преодоляване на
всички кризи, дето са ни
налегнали от години.
тези, дето ще ни вадят от хаоса, пък въобще
не искам да ги коментирам, защото хаосът си е
техен, на тях го дължим
и нищо от това не е забравено.
та, да си дойдем на
думата: по време на срещите ни с хората виждам
колко те вече са изморени от избори и как никак
не им се ще да гласуват
отново. в същото време
виждам и как малко им
трябва, за да разберат
колко е наложително
на тези избори всеки от
нас да изпълни конституционното си право
(и морално задължение)

да излезе на 2 октомври
и по съвест да направи
своя избор.
мисля, че не е трудно да се разбере, че Бсп
е единствената партия,
която изпълни (засега само част от) своите
обещания към нас. само
в Бсп има пряка връзка между това за какво
гласуват хората и какво
получават след изборите. Фактите са налице
- безплатните детски
градини, увеличеното
майчинство през втората година, по-големите
пенсии и нарастналият
необлагаем минимум за
семействата с деца, повисока нова минимална
работна заплата.
Ще добавя и увели-

чението на разрешените
ваучери за храна на месец, с които вече може
да се купи и “храна”
за душата - книга, билет за театър. Няма да
пропусна и замразената
цена на тока, и още други придобивки, с които
бяха подкрепени хората
и бизнесът по време на
криза. все важни неща,
предложени,
мотивирани и отвоювани при
гласуването в Народното събрание от “Бсп за
България”.
сега е време да погледнем наистина отговорно. и да гласуваме за
Бсп - партията, която изпълнява обещанията си...
Фейсбук

величиеитрагизъм
От стр. 1
само преди дни, на
9 септември, станахме
свидетели на прояви на
крайна омраза. кандидат за депутат от Бсп
беше пребит. мои познати, минаващи същия
ден край паметника на
съветската армия, също
за малко не пострадаха. “Бием комунисти!”,
подвиквали от агресивната тълпа, обсадила паметника, а от полицията
просто посъветвали да
се разхождат на друго
място.
А величието... величието е в порива, в

стремежа към по-добър
и справедлив живот. в
момента, когато гладният, босият, страдащият
отхвърля страха, робското мислене “и писа със
своите кърви: свОБОДеН!”. Гео милев видя
и възпя нещо, което днес
се опитват да отрекат:
той възвелича народа в
неговия устрем.
Но днес септемврийското антифашистко въстание е отричано
като такова. Било стихиен бунт, а за фашизъм в България въобще
не можело да се говори.
само че във фашизма
главното са радикалният

национализъм, тоталитаризмът, терорът и насилието. Нима всичко това
го няма в правителството, дошло на власт след
кървавия Деветоюнски
преврат? Нима не е фашистки приетият през
1924 г. Закон за защита
на държавата? и не е ли
фашизъм избиването на
леви депутати, интелектуалци, общественици?
Днес капитализмът
успешно използва цял
набор от инструменти:
манипулации чрез медии и социални мрежи,
страх и дори откровен
терор. Но най-страшното е убийството на

идеали, подмяната на
ценностната
система,
което води до егоизъм
и безразличие. Днешните млади почти нищо
не знаят за септемврийското въстание, не се
интересуват от него, а и
няма откъде да научат,
защото в учебниците то
дори не се споменава...
Засега е оставена само
безсмъртната
поема
“септември”...
“Ние не можем да
останем глухи зрители
пред народната трагедия. Ние ще останем
там, дето е Народът: при
Народа, сред Народа”,
казва Гео милев..

1923 - ЗАПОЧВА СЕПТЕМВРИЙСКОТО ВЪСТАНИЕ. Организирано е и ръководено от БКП (т.с.)
като опит за
сваляне режима
на Демократическия сговор,
установен
с
Деветоюнския
преврат. В бунта се включват
и леви земеделци, и анархисти. Обявено е на 22 срещу 23 септември във Фердинанд (дн. Монтана) от
революционния комитет - Георги Димитров, Васил
Коларов и Гаврил Генов, като още на 13 септември
след обиски в клубове на БКП и ареста на около 2500
функционери се вдига Мъглиж. На 19 срещу 20 септември въстават организациите в Стара и Нова
Загора и в Чирпанско. Армията смазва въстаниците
из страната, подпомагана и от шпицкоманди, като
са извършени масови изстъпления срещу мирното
население във въстаналите райони. Загиват хиляди,
а репресиите продължават и след потушаването
на въстанието.
1944 - ПОЛОЖЕНИ СА ОСНОВИТЕ НА ДИМИТРОВСКАТА ПИОНЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ “СЕПТЕМВРИЙЧЕ”. Възниква като детско-юношеска организация към РМС.
Към 1967 г. членовете на ДПО “Септемврийче” са близо 700 000. Ненавършилите 9 години са чавдарчета.
Целта на пионерското движение е
да възпитава децата в трудолюбие,
дисциплина и родолюбие. Знамето
на пионерската дружина е червено. Химн на ДПО
“Септемврийче” става песента “Пейте в светлата родина...” по текст на Асен Босев.
1971 - УМИРА ПАБЛО НЕРУДА, ЧИЛИЙСКИ ПОЕТ, ПИСАТЕЛ И ДИПЛОМАТ (Р. 1904
Г.). Още първите му
книги - “Дрезгавина”,
“Двайсет
любовни
стихотворения и една
отчаяна песен”, му носят успех. През 30-те
години е консул в Мадрид. Там издава “Местожителство на земята”. Редактор е на поетични
списания в Чили и Испания. През 1945 г. става член
на Комунистическата партия на Чили и е избран за
депутат. През 1971 г. получава Нобелова награда за
литература, докато е посланик в Париж. Автор е
на книгите “Елементарни оди”, “Всеобща песен”,
“Морето и камбаните”, “Елегия” и др.
1983 - СЕЙНТ КИТС И НЕВИС СТАВА ЧЛЕН НА
ООН. Федерацията е островна държава в Северна
Америка, независима държава в
състава на Британската общност.
Държавен глава е кралят на Великобритания, представен в страната
от генерал-губернатор. Парламентът се състои от 3 сенатори и 11
депутати, избирани за период от 5
години. Над 1/3 от обработваемата земя е засята със захарна тръстика. Населението наброява малко над 50 хил. жители. Страната се
посещава годишно от над 230 хил. туристи.
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МИЛЕНА ЧЕРВЕНКОВА e родена
на 22 май 1962 г. Учила е в Кюстендил от 1969 до 1976 г., където баща
й Васил Червенков е директор на
театъра. Завършила е Априловската
гимназия в Габрово, където той ръководи театъра. От 1981 до 1985 г. е
студентка в НАТФИЗ. По разпределение работи в Пазарджик от 1985 до
1989 г. През есента на 1991 г. заедно
с драматурга-поет Сергей Литвиненко, композитора Нивелин Мирков
и артиста Георги Златарев създават
Арт театър. Той е с база и сцена в Арт
сцена на “Шипка” 34. От 2017 г. Милена става неин мениджър. По време на
ремонта на Руския културно-информационен център Червенкова премества
театъра в НАТФИЗ и вместо една,
играе на голямата му сцена цели осем
години. После отново се завръщат в
РКИЦ.

МИЛЕНАЧЕРВЕНКОВА:

Изкуството е Свобода
и Свободата е изкуство
Несебоимдаработимсрускирежисьор,заразликаотдругиколеги.
Културатанееподчиненананикаквиполитическидоктрини
иполитики,казваизвестнатаактриса,основателканаАрттеатър

Интервю на
Надежда УШЕВА

n Наближава юбилейното честване на 30-годишнината на Арт театър.
Разкажете за празничните
представления, които зрителите могат да гледат.
- колкото и да е невероятно, но е факт! Арт театър
скоро ще празнува 30-и рожден ден! когато преди време
замисляхме как да се отбележи този наш празник, планирахме да проведем фестивал “Арт театър - толкова
много любов!”. За съжаление, войната в Украйна промени много неща... промени
и това наше намерение. Ще
отбележим по-скромно достойната годишнина, няма
как! Ще бъдат две празнични вечери през септември и
една през октомври. първата е на 26 септември от 19 ч.
в кафе театъра на Арт сцена на “Шипка”: премиерен
шоу-спектакъл “Арт театър
- толкова много ЛЮБОв!”.
в него ще разказвам за нашите възторзи и падения,
а великолепната цигуларка
Даниела Николова (концертмайстор на оркестъра в
сарагоса, испания) ще свири на цигулката си. с музиката тя ще допълва моя разказ - там, където думите не
стигат. Ще участват още пианистът марио Йоцов, със
своя авторска композиция, и
доайенът на българските театрални композитори мишо
Шишков-баща. следващото
представление е на 28 септември от 19,30 ч. - “Финита Ли комедия?!” от сергей Литвиненко, режисьор
камен коев, в Арт сцена
на Шипка. може би много
наши зрители и приятели са
гледали част от представленията ни. Но сега след всеки
празничен спектакъл ще има
хубави изненади, които още
няма да издам!
На стр. 8
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Изкуството е...
От стр. 7

n Кулминацията на
тържествата ще бъде премиерата “Драскотини от
дъжда” от Яна Добрева,
която в момента репетирате с проф. Александър
Великовски. Как го приемат
българските колеги? А какви
са впечатленията на руския
режисьор?
- премиерата ще бъде на
19 октомври от 19 ч. в театър
“възраждане”. в Арт театър,
не се боим в момента да работим с руски режисьор! За
разлика от други колеги - и в
България, и по света, за които
руснак и русия е под запрещение! което е отвратително!
културата е свобода и
свободата е култура. тя не е
подчинена на никакви политически доктрини и политики.
възмутена съм докрай от поведението на “колеги”, които
не допуснаха да репетираме на
техните сцени! спектакълът е
камерен и търсех сцена, която
да е по-малка от тази на Арт
сцена на “Шипка”. От някои
ръководства получих отказ в
момента, в който чуха името
на проф. Александър великовски. А той е режисьор, който доста европейски театри се
гордеят да имат в афиша си.
Най-после срещнах разбиране и подкрепа от директора
на театър “възраждане” г-н
роберт Янакиев. премиерата
на “Драскотини от дъжда” ще
бъде при тях!
мога още дълго да споделям мисли по повод поведението на културтрегерите, с които се сблъсках, но ще помрача
празничната тема и затова ще

спра дотук...
За шести пореден път имаме щастието да работим с великовски. всеки репетиционен процес с него се превръща
в мастер клас за артистите ни:
екзюпери - “малкият принц”,
Жан-пол сартър - “при закрити врати”, “Анджело” - по
текстове на Шекспир и пушкин, “кучета” - Людмила и
Александър Чутко (Авиньон,
2005), “Господин, сеньор,
Дон Жуан!” - по пиесата на
Жуховицки “последната жена
на Дон Жуан”, и сега “Драскотините...”.
с повечето от нас той вече
е работил, познаваме се добре,
работата ни с него е много
увлекателна и интересна. изискванията му са много големи. репетиционният процес е
нелек, но винаги е, както казва
ефрос: “репетиция - любов
моя.” тук е мястото да изкажа
и признателност на г-н иван
Недялков и Оки “средец”, на
чиято сцена в момента репетираме. Знам, че не е позволено
да се цитират имена на фирми
и спонсори. само ще кажа,
че сега, както и през тези 30
години, е помагал г-н сашо
Дончев - един от броящите се
на пръсти истински меценати
на образованието и културата
в милата ни родина. А, за да
финансирам “Драскотините”,
освен подкрепата на г-н Дончев, продадох малкото си наследствена земя. и така овощната градина с праскови спаси
положението. Хахаха! Но този
смях е горчив...
кандидатствахме пред Националния фонд “култура” по
повод 30 години Арт театър
с “Драскотините” и още два

СнимкиАрттеАтър

Екипът на Арт театър с проф. Александър Великовски
спектакъла - не получихме
одобрение. може би за 50-годишнината ще ни подкрепят.
който доживее... Аз - едва ли.
n Цялата тази картина
е много тъжна и жалка наистина...
- Но да говорим за хубави
неща! екипът на “Драскотините” е чудесен. сценографка
е марияна коева, която е и
актриса, режисьорка, хореографка. с мен е повече от 20
години. истинско богатство
за един театър е да има такъв
театрален до мозъка на костите човек като марияна в екипа
си.
музикалната картина и
ролята на мъжа е поел моята
дясна ръка камен коев. той
през 23-те ни години заедно е
бил винаги плътно до мен и ми
е помагал с всичко! в ролята

Васил Червенков - Боайе, и Милена Червенкова - Френската принцеса, в “Напразни
усилия на любовта” от Шекспир, режисьорка проф. Надежда Сейкова

на Цвета ще видим в дубльорство моите скъпи талантливи
млади актриси сиана миладинова и тони Христова.
и остана да представя теодор софрониев - в ролята
на Боян. Запомнете това име,
уважаеми читатели! предстои
му широк, красив път - и в киното, освен в театъра, убедена
съм в това!
n Ще продължи ли новата инициатива, която започнахте в края на предишния
сезон?
- инициативата “На театър и вечеря”, заедно с нашите партньори и приятели от
“О!Шипка”, поради понятни
причини - в такава криза и инфлация, ще запазим за по-добри времена. Но, което е факт
вече 4 години, в това любимо
наше място срещу театъра ще

продължат да правят 10 процента отстъпка от сметката на
всеки, който покаже наш театрален билет.
n Какво предвиждате до
края на новия сезон? Ще има
ли и други изненади?
- в плана ми за сезон
2022/2023 г. влиза още “игра
на война” от сергей Литвиненко. историята няма нищо
общо със сегашната ситуация.
играта на война е шахматна
партия. Но не знам дали ще ми
стигнат силите и средствата. А
и нямам друга земя за продаване... рано или късно, ще напиша книга за тези 30 години като своего рода продължение
на книгата на моя баща васил
Червенков “театър и живот”.
Знаем, че езикът на цифрите е най-точният - той никога
не лъже. За тези 30 години
създадохме 58 спектакъла. те
са изиграни над 2100 пъти в
софия, страната и чужбина.
работили сме с 85 артисти, с
11 режисьори. почти винаги
композитор на нашите представления е Нивелин мирков
- един от основателите на Арт
театър. Двама от първите вече
са наши звездички на небето баща ми и нашият драматург
Литвиненко. Другите основатели, слава на Бога, сме живи
- Георги Златарев, Нивелин и
аз. и продължаваме!
изключително благодарна съм на всички, които през
годините вложиха енергия и
любов в Арт театър. моето
богатство са моите хора! А парите? ето въпрос с повишена
трудност - как се поддържа и
развива независим, частен театър без подкрепа от държава и
община, без постоянни спонсори. как се участва в Авиньон? как се прави гастрол
на знаменития театър “Образцов”? как се гостува в чужбина? А ние разчитаме основно
на прихода от билети. Благодаря на скъпите ни зрители!
и, разбира се, в такова
интервю не мога да не кажа
накрая: Не! Няма да напуснем ркиЦ! каквито съвети
слушам от половин година от
“добронамерени приятели”.
Арт сцена на “Шипка” е много повече мой дом, отколкото
малкият апартамент, в който
живея. и няма да го изоставя.
Защото изкуството е свобода!
и свободата е изкуство!!!
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отреДактора

Скъпи читателю!
В този брой на приложението за
литература, изкуство и култура ще
се докоснем до поетичните хоризонти на Матей Шопкин чрез неговите
най-нови стихове. Ще си спомним и за
писателя журналист Петър Динчев с
материала на Величко Хинов.
Приятно четене.

Трицветенград
С почит
към град Сухиндол
Сред плодородните предели
на Дунавската равнина
от къщи като преспи бели
извира бистра светлина.

поезия

НовистихотвореНияотМатейШопкиН
О, светове, белязани от раните
на страсти, на неволи, на лъжи.
Дори да стане жертва на тираните,
Поетът своя път ще продължи.
И ще издига чаша за наздравици
над спомени, надежди и мечти,
и с думи като огнени светкавици
безсмъртния живот ще освети.

И въпреки злоби, беди и несгоди,
през димни огнища и тинеста кал
към светли и горди предели ме води
звездата на моя свещен Идеал.

Страж

И верен на себе си, пак ще ви кажа:
През всички сезони под родния свод
аз бях и оставам в голямата стража
на моя велик и прекрасен народ.

През всичките мои предишни години
познах и възход, и мъчителен ход,
но нямах и нямам печални причини
да бъда отчаян от моя живот.

Пътник
А аз съм верен на оная
мечта на моите мечти
да бъда пътник към Безкрая,
където раснат висоти
и греят слънчеви простори,
и пеят изворни води,
и всичко покрай мен говори:
“Бъди, поете мой, бъди!”

Попътен вятър тихо свири
и буди птиците от сън,
а от зелените чимшири
се рони мелодичен звън.
Вината бели и червени
искрят в самия небосвод
и хората са вдъхновени
от светла жажда за живот.

И вдъхновен, и непритворен
вървя под светлина и мрак
и не забравям своя корен
и бащиния свиден праг,
и оня град на градовете,
където Царевец блести
и се прегръщат вековете
пред каменните му врати.

Родината по път заветен
върви нагоре и напред,
и Сухиндол е град трицветен
под родния свещен трицвет.

Поетът
наБългария
Обречен на борби, на изпитания,
на слава, на любов, на грехове
той иде от незнайни мироздания
и носи необятни светове.

Аз нося чертите на страж стародавен
под слънчеви струни и лунни лъчи,
затуй по земята минавам изправен
и гледам народа с открити очи.

художниклюдмиласенов

Аз помня, че сред необята
от висша сила съм призван
за моята Родина свята
с перото си да влизам в бран
и вдишал вяра от оная
мечта на моите мечти,
оставам пътник към Безкрая
венчан за вечни висоти.

МАТЕЙ ШОПКИН е роден
на 29 септември 1938 г. в
с. Долна Липница, Великотърновска
област. Завършил е Строителен
техникум във Велико Търново
и Българска филология в СУ
“Св. Климент Охридски”.
Автор е на повече от 50 книги поезия, публицистика, стихове
за деца. Съставител е на няколко поетични антологии. Пише и
литературна критика. Превежда
от руски език.
Носител е на различни национални литературни награди. Негови
стихове са превеждани на редица
чужди езици. На руски език има
издадени седем стихосбирки.
Народен деятел на изкуството и
културата, лауреат на Димитровска награда, удостоен с почетното
звание “Следовник на народните
будители”, носител на орден “Кирил и Методий” - първа степен, на
“Златен Есенински медал” - Русия,
и член на творческия клуб “Московский Парнас”. Почетен гражданин
на Велико Търново, Павликени,
Димитровград и Костенец.

имена

Eдинотятото
СпомензапетърДинчев
n

Величко ХИНОВ

мислил във факултета, че е открил вестникарството в кръвта си.
Но журнализмът не се
учи на университетската банка. там, между
книгите, в библиотеките, се сбират познания.
младият човек просто
ориентира посоките си
на мислене, подостря
перото си в студентския
вестник. Ала поетичните
трели, споходили го отрано, ще литнат нагоре,
ще вземат връх. и той се
озовава в поетичното ято
на Алма матер, дето ще
срещне и приятелството
завинаги с редица поети

от т.нар. априлско поколение.
***
вратата е отворена,
ала не се чуват бавните
му, изтежко стъпки на
проскърцващата стълба.
таванската соба, дето
сбира литературния кръг
на
“най-възрастното”
българско списание от
периодиката ни, родено
още в робско време, за
да е светлик в тъмната
нощ, е притихнала. “Читалище”, списвано за
българите, където и да
са по широкия свят, загуби дългогодишния си
главен редактор - поета,
публициста стожер, общественика родолюбец
петър Динчев.

Петър Динчев
***
Дошъл в столичен
всекидневник, той бе
вкусил от сладостта и
тревогата, от мъката и
тъгата, но и от радостта, закодирани в родопа.
Докоснал се до неповторимото
очарование
на родопския фолклор,
петър Динчев ще го обикне и ще се вдъхновява
от него завинаги. Защото
там, дълбоко в душата

му, е влязла обичта към
славеевия неповторим
глас на неговата любов,
разнесла по света непостижимата звучност
и хармония на българския фолклор - голямата
звезда на родопа - Бойка
присадова. как ли би изглеждал Държавният ансамбъл “Филип кутев”
без нея?! А откритието
й е на самия голям фолклорист. той дал крила
на славеевия родопски
глас да кънти по най-големите световни сцени
и да жъне буря от аплодисменти за милата ни
България.
та в редакционната
соба на вестник “кооперативно село” влезе
задълго това родопско
момче и с блага усмивка
срещаше сътрудниците
от бюрото, зад което е
седял големият писател

и краевед стефан станчев. там се намерихме
след студентския вестник. Университетът бе
събрал литературното
поетично и журналистическо ято. А моя милост,
наблюдаващ
киноизкуството, правеше своите опус-кинокритики за
печата и радиото.
веднъж, чакайки да
хвърли поглед над текста ми за поредна филмова премиера, прозвуча
неговият комплимент.
“какво си се разбързал
толкова? Да си поприказваме, нали, пешко?”
(при него в културния
отдел бе и петър Андасаров.) Аз наистина бързах
да видя одобрителния
му подпис или бележки
по текста. имах някаква среща. А той блесна
с весел поглед, погали
мустачките си и рече:

“Абе, човек... ей, величко, аз ли ще те уча как се
пише кинорецензия или
ти мене!” и извъртя подписа си демонстративно
на страницата.
***
Ще минат години,
ще си спомняме весели
случки, ще се “засичаме”
на премиери на книги и
филми, за да се намерим
отново в това стайче на
тавана на писателския ни
съюз. Литературният кръг
“Читалище” носи в себе
си светналото прозорче
на читалището, сродило
ни завинаги със словото,
с книгата, с народната песен и танц, със самодейната сцена, които винаги
и днес дават крила за полет на новото поколение.
е, бат’петьо бе един
от тези крилати хора,
които дават на младите
крила. Ще го помним!
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Десислава Кондова
между класиката и рока
Световноизвестната
група„Чикаго”избра
младатабългарска
цигуларка,която
от10годиниживее
виталианскияград
Римини,зазаписите
напоследния
сиалбум-
„BornforThisMoment”

Мина КАРАГЬОЗОВА

тя е една успяла българка. И не
просто в чужда страна, а в родината си,
в Италия, европа и света. става дума за
Десислава кондова - цигуларка виртуоз, композиторка, аранжорка, собственичка на звукозаписно студио.
страстта на Деси към музиката се
проявява на четиригодишна възраст,
когато започва да свири на пиано и цигулка. на 5 години е приета в професионално музикално училище в България.

На 9-годишна възраст има
първото си участие като
солистка на Бургаската
филхармония
става дума за дете чудо - да. но
колко деца чудо порастват и талантът,
името, известността ги изоставят... Десислава кондова развива своя талант и
сега, на 31 години, е звезда, с която Италия се гордее. Централните италиански
медии - Десислава живее със семейството си в Римини, Италия, подчертават, че
е “риминезе” - жител на Римини.
Деси получава бакалавърска степен
в Италия, с маестро маурицио Шаре-

та, асистент на Захар Брон. след това е
приета в престижното училище за музика “Гилдхол” в Лондон, но получава
магистърска степен в консерваторията
“Ариго Бойто” в парма (2018-2020).
младата цигуларка оценява невероятната възможност да учи в Лондон, но избира да отдели малко време, за да проучи
музикалните си интереси и да придобие
повече професионален и житейски опит.
силно мотивирана, Деси се завръща в
Италия, където започва да интегрира класическия си опит с желанието свободно
да изразява себе си чрез музика.
наскоро най-голямата информационна агенция в Италия “Аднкронос”
разпространи следните новини за Десислава кондова: “световноизвестната рок група “Чикаго” избра Десислава кондова, българска цигуларка с
италианско гражданство, живееща от
десет години в Римини, за записите
на последния си албум “Born for This
Moment” (“Роден за този момент”). водещото парче в албума, който се появи
на бял свят на 15 юли, е “For the Love”
(“За любовта”). Десислава получи картбланш от групата за солото му на композиционно ниво.
преди дни в “Goldmine” излезе интервю с фронтмена на “Чикаго” Робърт
Лам, който споделя: “много съм горд
с “For the Love” и смятам, че тя е сред
най-хубавите песни, които съм писал.”
А за нашата Деси признава: “солото

на Деси е забележително. тя е приятелка на Брус, която живее в Италия и
е прекрасна цигуларка. Деси привнесе
красиво допълнение в песента, което я
издигна на много високо ниво.”

Кондова е свирила
с авторитетни международни
оркестри
в България, Италия, кипър, Германия,
Австрия, турция, Черна гора и др. - като
солистка и като оркестрантка, и е смятана
за истински музикален феномен. преминавайки от класическа музика към поп с
лекота, Десислава отдавна си сътрудничи
с артисти от калибъра на Джейни клуър
и Брус Гейтш, с които е направила цели
албуми като съавтор на музиката и изпълнител с магическото си докосване до цигулката. Двамата обикновено си сътрудничат с мадона (за която Гейтш пише
“Isla Bonita” - “Благословеният остров”),
“Чикаго” и Ричард маркс, Джейни клуър
с Рей Чарлз, елтън Джон, Шер, майкъл
Болтън, Лара Фабиан, включвайки Десислава в много от своите проекти. Освен
това родената в Бургас цигуларка е авторка на музиката към много италиански и

СнимкиЛиЧенаРхив

български филми.
един от значимите проекти, в който
Деси участва, е албум с авторска музика на композиторката Джейни клуър,
който предстои да излезе - солистка в
него е българската цигуларка. Деси се
включва и в последния издаден албум
на клуър - “Beautfully Broken”, освен
като цигуларка и виолистка, и като авторка на солови цигулкови партии. “Изпълнението на Деси ще разтърси сърцето ви и ще докосне душата ви, ще ви
завладее не само с огромния си талант,
но и с дълбоката си емоционална интелигентност...”, отбелязва клуър.
много продуктивно е и продължаващото сътрудничество с марк Джордан
- певец и автор на най-големите хитове на Род стюарт, Шер и Даяна Рос. За
съжаление, съвместната работа с починалия преди година кен Хесли - певец
и основател на “Юрая хийп”, с когото
Десислава кондова беше близка, приключи с много болка.

Десислава е отворила
собствено звукозаписно
студио в Римини
където реализира своите композиции в
интерактивен режим със споменатите
международни изпълнители. Цигуларката има множество награди, сред тях са
стипендии и отличия от министерството на културата, Американската фондация за България, Ротари клуб и т.н.
през 2014 г., съвместно с певицата мариана попова, Десислава издава
сингъла “Аз знам” (“I кnow”) - текстът
е на мариана попова, а музиката, аранжиментът и музикалният съпровод са
на Деси кондова, както и на сингъла
“Бяло” (“White”), създаден от творческия тандем през 2015 г. този път проектът е с благотворителна цел - набиране на средства за деца, болни от диабет.
съвсем скоро ще видим и чуем Десислава кондова и в родината. тя е поканена да свири на благотворителен концерт
в карлово на 8 октомври в подкрепа на
младите таланти на България. в него ще
участва и певицата мариана попова, както и много даровити и музикални деца.
Да се надяваме, че това е първа стъпка
към следващи, вече самостоятелни, изяви
у нас на нашата сънародничка, която ни
кара да се гордеем с ярките й творчески
постижения по световните сцени.

петък
23 септември

11

Акценти

2022

Защо трябва да има партии? Няма ли друг начин да се управлява държавата? (Славена, 26
г., икономист). Това беше първият въпрос от третия предизборен дебат, който “БСП за
България” организира с участието на младежи от област Велико Търново и кандидатите за
народни представители. Той се проведе в навечерието на Деня на българската независимост.

Явор Божанков, 32
г., водач на листата:
За разлика от държавите
с развита демокрация, които разчитат на партии със
стотици години история,
в България сме свидетели
на друг феномен: на всеки
няколко години тук се появяват нови политически
проекти, проектчета, сценаристи и шоумени. направо стана модерно: “на тези
избори Х отваря проект...”
- все едно става дума за
фирма, за търговско дружество, което влиза във властта с търговски цели.
при обсъждане в парламента бях много ядосан на
опонентите и заявих, че ще
поискам думата, за да направя предложение. тогава колегите ми ме спряха:
“Чакай, по тази тема вече
имаме решение, гласувано
преди 5 години от националния съвет”. Легитимно
решение на партията. и аз,
който в момента съм си изтървал нервите, не мога да
го прескоча. предимството
на една сериозна политическа сила. Другото е импровизация тип “слави трифонов”, който става сутринта
и: “пращам македонец на
Луната!”, вдругиден се
включва на живо от дивана
и предлага премиер, после
го оттегля... той е шоумен. За него и политиката
е шоу.
До тази политическа
криза ни доведе именно
този тип гласуване: все
едно хвърляме зарове. все
търсим месия и спасител:

царят ще ни оправи, после
Бойко, след него слави...
само сериозна политическа
партия може да управлява
по време на криза.
Михаил Михалев,
36 г., номер 5 в листата:
когато на политическия небосклон се появяват

БСПзаБългария:

В нашите ръце е силата
да променим България
Третапредизборнадискусиязанезависимостта,партиитеисвободата
даизбираш,организиранаотлистатаналевицатавъвВеликоТърново
хора, които не са обединени от общи цели и идеали,
се стига до криза, до катастрофа дори. в последните
30 г. България загуби своята обща цел. Затова днес
е особено важно да бъдем
силни и водени от общ
идеал. единствено Бсп
безрезервно следва своите
идеали за социална справедливост, за равенство, за
просперитет, за достойно
съществуване.
Цвета Галунова,
27 г., номер 4 в листата:
партиите са част от свободата на гражданите да се
сдружават. За съжаление,
голяма част от тях днес
обслужват тесните интере-

си на лидерите си, издигат
култ към вожда. не е вярно, че политиката е мръсно
нещо. призовавам повече
чисти хора да влязат в политиката, повече млади
хора, защото те носят енергията на добрата промяна.
оГнЯн СтоЯнов, 44 г.,
номер 3 в листата:
Демокрацията е многопартийна система. и както
казва един легендарен британски министър-председател: “всъщност демокрацията е най-лошата форма на
управление, ако не броим
всички останали форми, опитвани някога”. няма нищо
по-хубаво от свободата да
избираш. призовавам всич-

ки млади хора да правят осъзнат избор. това е властта
на народа. на 2 октомври
всичко е във вашите ръце!
жулиета войнова,
на 23 г., номер 12 в листата:
всеки един отказ да упражним правото си на глас
означава, че се отказваме да
постигнем това развитие,
което искаме за държавата.
Явор Божанков:
важно е да има редовно
правителство след 2 октомври, защото трябва да се
гласува нов бюджет, съобразен с инфалцията. Защото трябва да се приеме ново
удължаване на срока на
компенсациите за цената на

електроенергията за бизнеса, защото има да се взимат
толкова много решения , важни за оцеляването ни.
мафията, задкулисието,
паралелната държава, така
ние в Бсп наричаме тази
“държава”, която изсмуква
обществения ресурс. тази
“държава” разчита на това,
че ние няма да гласуваме.
така контролираният от нея
вот тежи със страшна сила.
в ръцете на всеки от нас е
силата да променим България. Ако упражним масово
тази своя власт, гласовете
на зависимите няма да имат
значение. и ние ще живеем в друга България, в тази
България, която искаме.

Прикрива ли корупция служебният кабинет?
Александър СимоВ

тези дни гледах министъра на икономиката никола стоянов, който като
телевизионен сатрап се обясняваше за
поредното абсолютно неморално и незаконно уволнение на служебното правителство - този път на цялото ръководство
на комисията за защита на потребителите. медиите дадоха възможност на случайния парашутист с камшик в ръката
да се обяснява самодоволно и да ръси
глупости в опит да прикрие поредното
безобразие...
Докога ще продължава този нагъл
и самодоволен парад? колко време им
беше необходимо на медиите отново да
попаднат под различен вид цензура и да

не отварят дума по част от най-разтърсващите скандали, които раздират нашето
общество? повод за тези мисли ми даде
и поредица от предавания, които сашо
Диков направи - в тях той изобличи в корупция зам.-министъра на регионалното
развитие Захари Христов.
нека припомним - Христов стана
зам.-министър в мррБ още по време на
първия служебен кабинет миналата година. след това гръмва скандал - Христов е изобличен, че е поискал близо 100
000 лв. рушвет от строителна компания,
за да може тя да си получи плащането.
Действията му придобиват публичност,
аферата стига дори до тогавашната регионална министърка виолета комитова
и Христов е отстранен. За да може да се
появи на същия пост отново в правителството на Гълъб Донев. все едно никога не е искал подкуп, все едно не е бил
част от корупционен кръг. и всичко
това, защото според злите езици Христов е изключително близък на президентския секретар николай копринков,
а през него - и на мастития бизнесмен
Георги Гергов. което като светкавица
над блато ясно показва кой и как кадрува в едно служебно правителство, въобразило си, че ще управлява вечно, че и
малко отгоре.

в предаването на Диков бяха извадени факти, хора застанаха с лицата си,
за да посочат ясно корупционните афери
на Христов, показаха нишките на паяжината, които стигат до президентството.
но след това - оглушително мълчание на
медиите. Ледената тишина на примирението. или на новия ботуш, стъпил върху свободното слово.
румен радев, Гълъб Донев, иван
Шишков, николай копринков - всички
мълчат по казуса и се правят, че не съществува. А Захари Христов е изваден
като от роман на кафка. той започва
своето политическо битие като член на
Бсп, но под крилото на Гергов/копринков, и присъства в листите на левицата не просто като пълнеж, а като човек, който се нуждае от фабрикуването
на биография. след това на завършилия филология му се дава възможност
да управлява милиарди за пътища и
вик, и той става част от недосегаемите. недосегаем, защото корупционните скандали не се отразяват на неговия кариерен възход. по някое време
той се усеща, че няма никаква нужда
от Бсп и напуска партията. вече има
друг гръб, вече има достъп до колосални средства, вече дори няма нужда
да се явява на избори, за да управлява

нашите измъчени пари. и най-важното - вече знае, че чадърът над него ще
го спаси от всичко, дори и от медийното внимание. Дори и от задаването на
елементарни въпроси за присъствието
му във властта. само си представете,
че някой друг беше изобличен в такива
афери - всички медии щяха от сутрин
до вечер да се занимават с темата.
А сега аферата “Христов” изгасва
постоянно въпреки опитите на последните свободни журналисти да се опитат да извадят на светло този притаен
в политическите сенки корупционен
скандал.
разказваме тази история, за да се
видят истинските очертания в мъглата
на части от служебното правителство.
на къпещите се в медийна любов медийни сенки, които са решили да ритат
по Бсп с надеждата напълно да прекратят възможността за истинска промяна в
България.
но ние трябва постоянно да питаме
за такива като Христов, защото подобни фигури завинаги ще са най-голямото
доказателство, че истинската промяна у
нас пак беше подменена. и вместо нея
ни пробутаха ментета и нови паяжини от
зависимости и безпаметно кадруване.
Хайде стига толкова, а!
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Класическата музика
позволена за деца

УспешнатамузикалнамисиянадетскатапрограманаСофийската
филхармония„Фортисимофамилия”сноввълнуващсезон
Започва новият сезон на
детската музикално-образователна програма на софийската филхармония - "Фортисимо фамилия". От 16 октомври
предстоят нови срещи с велики музикални пиеси и композитори, истории, любопитни
факти от света на класическата музика и герои ще омагьосват децата в зала "България",
научи Дума от кремена Николова-Флор, реклама и връзки с медиите на сФ.
мисията на тези концерти
е да въведат децата и родителите във вълшебния свят на
класиката, да ги запознаят с
композиторите и инструментите от симфоничния оркестър и да превърнат всичко това
в емоционално и незабравимо
преживяване.
програмата на концертите
за този полусезон:
"есента в музиката" - Чуйте как звучи есента в музиката. Научете кои композитори

СнимкаСоФийСкаФилхармония

са били вдъхновени от нея и
как са разкрили красотата й
чрез нотите си - на 16 октомври от 11 ч. Диригент е павел
Златаров. участва Богдана
трифонова.
"Бетовен за деца" - лиричен и замечтан ли е бил
брилянтният немски ком-

позитор, каквато е и една от
най-известните негови творби
- "лунната соната", която неизменно предизвиква възторг
в слушателите, без значение
от възрастта им. концерта на
30 октомври от 11 ч. ще дирижира вилиана вълчева.
"Дива симфония" - след

дълга и успешна кариера като
писател световноизвестният
романист Дан Браун пожъна
изключителен успех и като
композитор. Главният герой
на симфоничното произведение - любезният и любознателен маестро маус, ще ни
разходи из цялата история,
която преплита музиката и
животинския свят, сякаш за
да подскаже, че всичко около
нас е музика - на 27 ноември
от 11 ч. Диригент е Григор
паликаров. участва петко
венелинов.
"Замръзналото кралство"
- Няма по-добър начин да се
подготвим за коледа, като
се потопим във величествената музика от едноименния
филм на "Дисни". музиката,
оглавяваща класацията на
Billboard, номинирана и наградена с "Грами", ще звучи
на 18 декември от 19 ч. под
диригентската палка на маестро Найден тодоров.

Магията на Брамс
представя
Фидоси Керчев
Зала “България” ще се потопи на 25 септември
в магията на Брамс, представена от виртуозния пианист Фидоси керчев и софийската филхармония
под палката на константин илиевски. програмата
включва втори концерт за пиано и втора симфония на немския гений, съчетал класическите форми с романтично звучене.
младият пианист Фидоси керчев е възпитаник
на Нму в софия и на музикалната консерватория
CRR в париж. през 2019 г. постъпва в кралската
консерватория в Брюксел в класа по пиано на Йохан Шмид, където през 2020-а завършва бакалавърска степен. през 2022 г. завършва магистърска
степен с най-голямо отличие. лауреат е на множество награди. Бил е солист на оркестри у нас и в
чужбина. през февруари 2020 г. е избран да представи кралската консерватория в Брюксел на концерт пред кралицата на Белгия.
сред последните ангажименти на константин илиевски е преподавателската му дейност
във виенския университет за музика и сценични
изкуства. От 2020 г. е диригент и на симфоничния оркестър на словашкото радио. през 2021 г.
е резидентен композитор на проксима ансамбъл
(Братислава). Диригентът е работил с авторитетни
оркестри у нас и по света.

СнимкаСоФийСкаФилхармония

Фидоси Керчев

Киара НиКолова очарова
пуБлиКата в поредица
КоНцерти с видиНсКата
ФилхарМоНия

натозиденсародени

АНДРЕЙКАРАСЛАВОВ,
дипломат
Ген.КИРЧОКИРОВ,
бившдиректорнаНРС
МАТЕЙКАЗИЙСКИ,
волейболист
САШКАБРАТАНОВА,актриса
ХРИСТОГЪРБОВ,актьор
накратко

Започва студентският
театрален фестивал
„Данаил Чирпански”

Тричленно международно жури
ще оценява дипломните спектакли
на седемте академии от Европа, които гостуват на Международния
студентски театрален фестивал
"Данаил Чирпански" в Стара Загора
(23-27 септември). Откриването е на
23 септември пред и в Културен център "Стара Загора" от 19 ч. с улични
изкуства, музика, шествие на театрални костюми и др. Участниците
са от Словения, Испания, Италия, Ирландия, Швейцария, Великобритания
и България. Журито: Англичанинът
Пол Борн е театрален режисьор, преподавател и артистичен директор на
Menagerie Theatre Company в Кеймбридж. От Румъния пристига Джанина
Карбунариу - режисьор, драматург,
директор на Младежкия театър и
куратор на Международния театрален фестивал в Пиатра Нямц. Представителка от българска страна е
Илияна Кънчева - сценограф и визуален
артист. Програмата включва спектакли и множество допълнителни
събития, насочени към развиването на
уменията на участниците и към анализ на тяхната работа. Всеки член на
журито ще води свое ателие или презентация, а през фестивалните дни ще
се проведе и движенческият уъркшоп
"Въображение и движение в тялото
на артиста" от Яница Атанасова.

Кайя Христова и нейният
„Театрален антракт”

Снимкаличенархив

Броени дни преди
началото на учебната
година киара Николова участва в национална поредица концерти
на видинската филхармония под наслов
“любов, любов”. концертите във видин,
софия и кюстендил
преминаха при голям
успех, с много публика, аплодисменти и
цветя. в програмата
бяха включени произведения от Шопен, пучини, масне, маскани,
лехар, Гершуин и други, тематично подбрани музикални шедьоври. Заедно с киара,
на сцена бе и нейният
баща - известният тенор марио Николов,

сопраното светлана
иванова, пианистката
Дурата лазо, музикантите от видинската
филхармония, под диригентската палка на
петър Димитров.
изпълненията на
киара на “размишление” от Ж. масне и
“севдана” от Г. Златев-Черкин очароваха
публиката и участващите музиканти, които
я подкрепяха сърдечно
и аплодираха при всяко
излизане на сцената.
киара Николова е
ученичка в VIII клас
на Нму “л. пипков”
в софия, в класа на
известния
цигулков
педагог
Благородна
танева. тази година

киара навърши 14, а
вече има редица награди от наши и международни конкурси. в
допълнение към призовите отличия, тя получи покани да участва
в галаконцерти в Ню
Йорк, сараево, венеция и др.
през лятото младата цигуларка усъвършенства уменията си в
майсторските класове
на ангелина абаджиева, Благородна танева, Димитър Буров
и участва в концерти,
част от фестивалната
програма на “софийски музикални седмица”, “варненско лято”,
“солинария” и “сцени
на струма”.

В концептуалното пространство
"The Steps" (ул. "Братя Миладинови" 12)
до 27 септември е подредена изложбата "Театрален антракт". И за да открием всички пластове в портретите,
трябва да носим своя смартфон. Проектът обединява различни изкуства
- актьорско, фотографско и филмово. Авторка на идеята е фотографката Кайя Христова. В проекта се
присъединява режисьорката Татяна
Пандурска. Видеопортретите, които тя създава, стават интригуващ
интерактивен елемент. Пред обективите застават Койна Русева, Йоана Буковска-Давидова, Красимира
Кузманова-Кокран, Стефка Янорова,
Линда Русева, Лилия Маравиля, Биляна Петринска, Жени АлександроваЛечева, Снежина Петрова. Проектът се осъществява с подкрепата
на НФ "Култура".
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Гледайте

Футбол
по БНТ 3
21.45 България - Гибралтар
по Диема спорТ 3
21.45 Италия - Англия
по Диема спорТ
19.00 Грузия - РСМ
21.45 БиХ - Черна гора
по Диема спорТ 2
19.00 Естония - Малта
21.45 Германия - Унгария
СнимкаБТа

С втория си гол шотландецът Линдън Дайкс (в средата) оформя резултата за победата над
Украйна с 3:0 в Лигата на нациите. на “Хемпдън Парк” в Глазгоу точен беше и Джон Макгин (70)

Левски на бунт
срещу БФС

От„Бояна”сеподиграхасъсзаканитена„сините”
Левски влезе в открита
конфронтация с БФс. "сините" призоваха феновете си
да ги подкрепят в подетата
битка срещу Боби михайлов.
Бившият вратар на столичани бе призован да си ходи от
"Бояна". така собственикът
на Левски Наско сираков се
обърна именно срещу Боби,
за когото миналата година
гласува на изборите. всъщност "40-годишното приятелство" между двамата изглежда приключи.
от Левски призоваха феновете да напълнят стадиона
в мача с Ботев пд, въпреки че
Дисципът го затвори. повод

за недоволството е наложеното наказание, дошло след дербито с ЦскА (2:0).
"стоически изтърпяхме
съдийските подигравки в
мачовете с ЦскА 1948 (0:1)
и Локо сф (2:3). Няма обаче да приемем претенции за
принципност от страна на
футболната ни централа и
нейните комисии единствено на гърба на клуба.
и до момента не знаем въз
основа на какви факти е наложено наказанието. Защо за
по-тежки нарушения първоначалната санкция, наложена
на Локо пд - от два мача без
публика, бе изцяло отменена?

Кирил Десподов
извежда
„лъвовете”
срещу
Гибралтар
кирил Десподов е новият капитан
на националния отбор на България. Нападателят ще изведе "лъвовете" в мача
от Лигата на нациите с Гибралтар. срещата е днес от 21,45 часа на "Хювефарма Арена" в разград.
Новият селекционер младен кръстаич гласува доверие на актуалния
Футболист №1 на България, който се
оказа с най-много мачове от настоящите национали - 31, както и с най-много
голове - 6.
Асът на Лудогорец получаваше
лентата и от бившия селекционер Ясен
петров, но все пак титулярни капитани
бяха Николай михайлов и Георги костадинов.
сега се очаква Антон Недялков да
бъде втори капитан, а трети - радослав
кирилов, който носеше лентата, докато
беше част от славия, преди да премине
в ЦскА 1948.

кога Дисциплинарната
комисия ще започне да следва европейските норми и
практика при определянето
и налагането на наказания,
вместо телефонното право?
все риторични въпроси, на
които БФс няма отговор.
каним нашите привърженици да напълнят стадиона на мача с Ботев. вие ги
спрете, господин михайлов!
или послушайте съвета ни и
си вървете завинаги", обявиха от "Герена".
от там бяха подкрепени
от Националния клуб на привържениците.
"Двойният аршин в бъл-

гарския футбол, гарниран с
професионално подпийване и
припадане на публични места,
мазане с тонове гел и трупане
на още повече тонове сланина,
доведоха дотам, че футболът
в България да бъде трагична
пародия на най-популярния
спорт, а националният ни отбор да е футболно джудже.
слава на Бога, времената на
примирението с гаврите свършиха", обявиха от Нкп.
от БФс обаче се подиграха на левскарите. Шефът на
Дисципа Юрий кучев определи декларацията на "сините"
като аматьорска.
"в този й вид всъщност
показва грубо незнание как
работи Дк. това не е характерно за хора, които се занимават с футбол от дълги
години. Делегатът е описал
по минути какво се е случило. каквито и мотиви да има
насреща, трудно бих приел
нещо друго. Хвърлянето на
бомбичка е равносилно на
престъпление. Доказано е, че
е ранено служебно лице. в
правилника всичко е описано", обяви юристът.

по Нова спорТ
21.45 Финландия - Румъния
по евроспорТ 1
ТЕнИС
15.00 Купа Лейвър в Лондон
Утре
ФУТБоЛ
по Диема спорТ 3
21.45 Испания - Швейцария
по Диема спорТ
16.00 Армения - Украйна
19.00 СИрландия - Косово
21.45 Сърбия - Швеция
по Диема спорТ 2
19.00 Словения - норвегия
21.45 Чехия - Португалия
по евроспорТ 1
ТЕнИС
15.00 и 21.00 Купа Лейвър в Лондон
в неделя
ФУТБоЛ
по Диема спорТ 3
21.45 Дания - Франция
по Диема спорТ
16.00 Андора - Латвия
19.00 Азербайджан - Казахстан
21.45 Уелс - Полша
по Диема спорТ 2
19.00 Словакия - Беларус
21.45 нидерландия - Белгия
по Нова спорТ
21.45 Австрия - Хърватия
по евроспорТ 1
ТЕнИС
14.00 Купа Лейвър в Лондон
по Диема спорТ 3
12.00 "София оупън" (мъже)
по макс спорТ 1
МоТоцИКЛЕТИзъМ
9.00 Гран при на Япония
ВоЛЕйБоЛ
20.00 Германия - България (жени)

Томова на 1/2-финал в Будапеща

Виктория Томова
изпълнява сервис
за победата над
Анна Шмидлова
в Будапеща

виктория томова (№109 в света) стигна 1/2-финалите на турнира на клей Будапеща ($115 000), който е от сериите WTA 125. първата ракета на България
победи Анна Шмидлова (слвк, №122) с 6:1, 7:5 за 1,56 часа. това е трети успех за
софиянката в унгарската столица, където тя отстрани и две представителки от топ
100 - Жасмин паолини (ит, №75) и Юлия Грабхер (Ав, №99).
срещу Шмидлова българката дръпна с 3:0 и набързо затвори първия сет за 35 мин.
във втората част вики пропусна два брейкбола при 4:3, а в следващия гейм бе
пробита. при 4:5 нашата отрази два сетбола и направи брейк за 5:5. томова показа характер и взе следващите два гейма, за да затвори мача със 7:5.
вики заслужи 57 т., от които ще прибави 49. с тях тя ще прогресира със 7
места до №102 с 641 т.
За място на финала в Будапеща томова ще играе с осиан Додин (Фр, №106),
която обърна Лорън Дейвис (сАЩ, №97) с 5:7, 7:5, 6:2. при нов успех софиянката ще се върне в топ 100 на света - до рекордната за нея 93-та позиция.
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справочник
днес

събота

неделя

2022

понеделник

хороскоп
овен

веЗнИ

Започнете деня с тонизираща разходка. Не позволявайте тъмни емоции
да държат мислите ви.

Ще мислите найвече
какво да направите, за да
промените финансовото
си състояние. Успех.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

телец

скорпИон

Има надежда да намерите общ език с близките
си. Върнете се към недовършени неща и хумора.

Днес успехът ви ще е в
резултат на минали усилия. Стар приятел ще ви
сгрее сърцето.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

09.55"живейздравословно!"

БлИЗнацИ

стрелец

10.45информационенканал

Грешките, които допускате, са поради недоглеждане. Бъдете внимателни и концентрирани.

Днес нещата определено
няма да ви изглеждат
спокойни. Все ще се намери кой да вдигне градуса.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

рак

коЗИрог

През първата половина
на деня просто си вършете работа, плодовете
от труда ще дойдат.

През първата половина
на деня ще се борите със
себе си, а през втората
вече няма да ви пука.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

лъв

водолей

Днешният ден ще запомните като тягостно и непредсказуемо време. Въз
държайте се от покупки.

Днес може да се чувствате отпаднали и в не добра кондиция. Важно е да
забравите проблемите.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

дева

рИБИ

Използвайте сутринта,
за да свършите с деловите задачи. Хубав ден за
срещи и разговори.

Не забравяйте, че човек,
на когото възлагате големи надежди, може да
ви подведе или излъже.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

слабдъжд

предимнослънчево

предимнослънчево

предимнослънчево

максимални

максимални

максимални

максимални

17

o

20

o

C

05.55 денят започва - сутрешен
блок с Христина Христова
исимеониванов
09.00 посветаиунас
09.05 денят започва - сутрешен
блок с Христина Христова
исимеониванов
09.20 100%будни
11.00 Култура.бГ
12.00 посветаиунас
12.25 новининатурскиезик
12.30 светътнажестовете
12.45 Телепазаренпрозорец
13.00 последниятпечели-забавно-познавателно семейно
куизшоу/п/
14.00 малкиистории
15.00 "анн с двойно "н" 2 - тв
филм/3епизод/
15.45 Телепазаренпрозорец
16.00 бързо,лесно,вкусно
16.30 светътиние
17.00 българияв60минутисмарианавекилска
18.00 посветаиунас
18.30 ощеотденя-коментарно
предаване
19.00 последниятпечели-забавно-познавателно семейно
куизшоу
20.00 посветаиунас
20.30 Гласоветенабългария
21.00 панорамасбойковасилев
22.00 "азимоитежени"-твфилм
/5епизод/(14)
23.00 посветаиунас
23.25 банскоджазфестивал2022:
испанският контингент на
билиКобъм/панама/
00.25 100%будни/п/
02.00 Култура.бГ/п/
03.00 вечнатамузика
/п/
03.25 "анн с двойно "н" 2 - тв
филм/3епизод/п/
04.10 посветаиунас/пот20.00
ч./
04.40 българияв60минутисмарианавекилска/п/
05.40 "Шаренатапанда"-детски
твфилм

C

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

23

o

C

06.00"Тазисутрин"-информационно предаване с водещ
ЗлатимирЙочев
09.30"предиобед"-токшоусводещидесиславастоянова
иалександърКадиев
12.00 bTV новините - обедна
емисия
12.40"Комицитеиприятели"/п./-
комедийношоу
13.20 "стани богат" /п./ - куиз
шоу
14.20 "Шоуто на николаос Цитиридис"/п./
15.00"лекарвпланината"-сериал,с.15еп.16(последен)
16.00 премиера: "обещание" -
сериал,с.4
17.00bTVновините
17.30 "лице в лице" - публицистичнопредаванесводещ
Цветанкаризова
18.00"станибогат"-куизшоус
водещмихаилбилалов
19.00 bTV новините - централна
емисия
20.00"меннемемислете"-сериал,еп.31
21.00 "Фермата: мостът на времето"-риалити,с.8
22.30 "Шоуто на николаос Цитиридис"-вечернотокшоу
23.00bTVновините-къснаемисия
23.30"Записът"-сериал,eп.1
00.30"домашенарест"-сериал,
с.3еп.16
00.50"Катонакино"-предаване
закино
01.00"революцияZ:секс,лъжии
музика"-сериал,еп.6
02.00bTVновините/п./
02.30"предиобед"/п./-токшоу
04.30"огледаленсвят"-сериал,
еп.1
05.30"домашенарест"/п./-сериал,с.3еп.16

26

o

C

05.35Телеканал"доброутро"
09.00новини/съссубтитри/
09.20"антиФейк"

12.00новини/съссубтитри/
12.15информационенканал
15.00новини/съссубтитри/
15.15информационенканал
18.00 вечерни новини /със субтитри/
18.40 "човек и закон" с алексей
пиманов
19.45"поленачудесата"
21.00 "време" - информационна
програма
21.45"Фантастика"
00.00"Геройнанашетовреме".в
паметнасергейбодров
00.55"брат"-филм
02.55"поленачудесата"
04.00 "време" - информационна
програма
04.45"пликът"-филм

православенкалендар

Църкватапочитана23септемвриЗачатиенасв.Йоанпредтечаикръстител.св.мчцаириада
ангелГосподенизвестилнаЗахарий,
чещемусеродисинищебъдевелик
светец
вднитенацарирод,койтоуправлявал
Юдеяот30г.предирождествоХристоводо
3г.следрождествоХристово,живялвград
Хеврон свещеник на име Захарий с жена
си елисавета, която била братовчедка
на света ана, майката на св. богородица.
Захарий и елисавета били праведни пред
бога: живеели според всички заповеди и
наредби Господни. Те били в напреднала
възрастинесенадявали,чещеимсероди
чедо. въпреки това се молели усилено на
богадасторичудоидаимдадесин.
свещеницитеприЙерусалимскияхрам
билиразделенина24смени.всякасмяна
служелапоосемдни,отсъботадосъбота.
Захарийбилотосматасмяна.Когатодошъл
неговияред,тойсеотправилзаЙерусалим.
падналомуседавлезевхрамаГосподен,
за да покади. народът се молел отвън
през време на каденето. Когато Захарий
принасялкадилнатажертва,ангелГосподен

му се явил и възвестил, че ще му се роди
синищебъдевеликсветеципредтечана
изкупителяначовечеството.
скоро елисавета заченала. благочестивите съпрузи топло благодарили
на бога за великата милост. на шестия
месец след това събитие същият
архистратигГавриилбилизпратенотбога
вназаретзавъзвестинапречистатадева
мария, че ще бъде майка на спасителя
Господа иисуса Христа. пресвета дева
мария се отправила за Хеврон, за да
споделирадосттасисъссвоятасродница
елисавета. света дева мария останала
приелисаветаоколотримесеца,следтова
се върнала у дома си. Когато настъпило
времето, елисавета родила обещания
син.далимуиметоЙоан.
вопределенотовремесеродилиисус
Христос.Товасъбитиехвърлиловтревога
жестокия и подозрителен юдейски цар
ирод. Той се страхувал да не би тоя
младенец, като порасне, да му отнеме
престола. Затова издал заповед да бъдат
избити всички деца от две години надолу

във витлеем и околностите му, та по тоя
начин да бъде погубен и младенецът
иисус.
детето на елисавета Йоан било
също застрашено с убийство. Затова
разтревожената майка се криела с него
в пустинна планинска пещера. скоро
престарелите родители починали. Закрилянотбога,Йоанизрасналвпустинята
и останал там до деня, когато се явил на
израиля.

света мъченица ириада била
посеченасмеч
светата дева ириада живеела в
александрия. веднъж, като отишла на
извора, за да си налее вода, тя видяла
кораб, който спрял на брега; на него
се намирали множество девици, мъже,
иереи, дякони и монаси, оковани във
вериги, защото ги водели на мъчение
заради изповядване на името на иисуса
Христа. внезапно ириада пламнала от
голямалюбовкъмГоспода;доброволносе

присъединилакъмХристовитезатворници
и била окована във вериги заедно с
тях. след като корабът пристигнал в
египетскияградантинопол,светаириада
преди всички други претърпяла жестоки
изтезанияибилапосеченасмеч.Загинала
около308г.
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отговоринакръСтоСловицата
отБроЙ184
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:
“ПоследнатанощнаСократ”.Вторник.Геолози.Се/Анри/.Юдо.Во.Амос.“ВИ”.АТА.Еяси.Ра.
Екарте.Корн/Иржи/.АннаКаменова.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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