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Цените на жилищата в България са скочили с близо 15% за година,
твърди НСИ. Най-голямо е поскъпването в Русе - с 23,3%, следван от София с ръст на цените от 17 процента.
Стр. 5

корнелиянинова:

Младите до 26 г. без
данък върху доходите

С

пестяванията в българските банки достигнаха нов абсолютен рекорд през миналия месец и за първи
път в икономическата история на
страната надхвърлиха 110 млрд. лв.,
показват данните на БнБ (стр. 5).
каква е причината?
Ударното спестяване идва в момент на ускорена инфлация, която
през август надхвърли 17%, и несигурност, породена от войната в
Украйна. към това трябва да прибавим доскоро ниските лихви, които
тръгват нагоре. в момента депозитите напомнят и за месеците около
избухването на пандемията, когато
заради ограниченията икономиката бе блокирана и затова те отново
скоростно се увеличиха. Голямата
част от спестяванията на хората у
нас са малки, защото доходите им
са ниски. Логично е тези спестявания да бъдат депозирани в банките,
защото депозитът е най-ликвидният
актив след парите.
в банковата система към момента има натрупани много пари. една
от причините е отложеното потребление (по-голяма покупка, ремонт,
пътуване, инвестиции при фирмите).
иначе дилемата дали да изберем
по-големия риск, като прехвърлим
парите от депозит в друг финансов
инструмент с по-голяма доходност,
е вечна. Заради народопсихологията или ниската финансова грамотност българинът предпочита да е
традиционалист, особено в смутни
времена като нашето.

GBP:
2.21747

Жилищата с близо 15% По-скъПи за година

Стр. 8

Евгени ГАВРИЛОВ

EUR:
1.95583

50 ст.

брой186(9027)

акцент

понеделник

USD:
2.00516

София
МаксиМални

променливо

CHF:
2.04478

27

C

o

Влиститениима119кандидатизадепутатидо35години
и46оттяхсамомичета,заявилидерътнаБСПнашествие
намладитесоциалисти

трябва да помогнем на
младите да стартират кариерата си и затова работещите
до 26 г. ще бъдат освободени
от данък върху доходите, заяви корнелия нинова на шествието на Младежкото обединение на БсП в софия. в него
участваха водачът на левицата
в 23 МиР Христо Проданов и
председателят на обединението Габриел вълков.

“все повече млади хора
ни подкрепят, защото се
увериха, че ние изпълнихме
обещаното към тях. Детските
градини са безплатни, майчинството за втората година
се увеличи, детските надбавки нараснаха, имат необлагаем минимум от 600 лв. за
едно дете и 1200 за две. сега
ще се борим за безплатни лекарства и безплатни учебни-

ци за децата. Младите двойки
с репродуктивни проблеми
ще получат напълно безплатни процедури. Ще направим
всичко по силите си за преодоляване на демографския
срив”, поясни нинова.
тя изрази удовлетворение
и радост, че младите оценяват
направеното от БсП. само в
последните седмици нинова
е връчила електронни карти

на над 100 нови членове.
“в листите ни има 119
кандидати за депутати до 35
години и 46 от тях са момичета. никога не сме имали такова голямо представителство в
листите на младежи. имаме
и опитни парламентаристи,
така че става страхотен отбор. Подкрепете ни с номер
28 да дадем перспектива на
младите”, призова нинова.
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Петър Кънев дари 50 ценни
книги на читалище
водачът на листата на Бсп
в Бургас петър кънев дари 50
ценни книги за фонда на читалището в ново паничарево. колекцията съдържа произведения
на класически и съвременни
български творби, заглавия на
изтъкнати съвременни български писатели и ценни документални издания. Литературата
вече е достъпна за ползване от
посетителите на читалищната
библиотека.
Жители на ново паничарево
и приморско изразиха подкрепа
за кандидатите на “Бсп за България”. по време на срещите
бяха коментирани регионални

проблеми и бяха обсъдени различни предложения, свързани
с вариантите за тяхното разрешаване в бъдеще. кандидатите
за депутати споделиха основни
акценти от предизборната платформа на “Бсп за България”,
като наблегнаха на въпроси,
касаещи социалната политика.
“в последното коалиционно
правителство Бсп доказа, че е
стабилна партия. стояхме добре в управлението. това подчертаваха и нашите опоненти”,
припомни кънев.
по-рано кандидатите за депутати от бургаската листа на
левицата посетиха обзор и по-

морие, където се проведе среща-разговор с избиратели. в нея
освен петър кънев се включиха
станимир Баев, тодор Байчев,
стойко танков и димитър Же-

лев, придружени от общинския
председател на Бсп в Бургас
Живко Господинов. те представиха предизборната платформа
на социалистите и отговориха

на текущи въпроси, свързани с
предстоящите парламентарни
избори, с настоящата политическа криза и с регионални проблеми.

БСП в София с остра позиция
срещу „Мрак за светлина”
Смисълътнапаметницитеедабдятнадкъсопаметните,заявяватсоциалистите
Изпълнителното бюро на
Бсп в софия излезе с остра
позиция срещу инициативата
“мрак в светлината”. тя се проведе в деня на независимостта с
цел да угаси осветлението на паметника на съветската армия в
софия и на монументи, свързани
с Русия, в останалите градове в
страната за две нощи като “знак
на независимост от руската зависимост в съвремието”. според
социалистите това е абсурден
каламбур, олицетворяващ дългогодишния напън на дузина и

половина отявлени русофоби да
скрият факти от историята.
“една от най-светлите дати
в българската история - 22 септември, тази година беше грозно употребена от шепа зависими
от невежеството, късата памет
и собствените им комплекси
лица”, се казва в позицията на
столичната организация на социалистите. те са категорични,
че “мрак за светлина” е нонсенс, също като “смърт за живот” и като “война за мир”. от
левицата определят кампанията

като зловеща карма за пожелалите мрак с илюзията, че той ще
донесе светлина.
“мрак за светлина” е равно
на война. А войната не носи
мир. войната води до унищожение. във войната няма победители, има само жертви. Затова е важно да знаем и помним
историята и допуснатите грешки, които доведоха до втората световна война. както и до
всички войни назад във времето. точно в това е смисълът на
паметниците - да бдят над късо-

паметните”, се казва още в позицията на Бсп в софия. в нея
се разкрива, че в горещата фаза
на предизборната кампания
определени политически сили
отчаяно се борят за гласове чрез
манипулиране на исторически
факти от миналото, вместо чрез
търсене и предлагане на решения за бъдещето.
“Историята обаче не може да
бъде индулгенция за провала на
политиката им днес. тази кампания и тези предсрочни парламентарни избори ще минат. Ще

дойде важната за нашия град
кампания за местните избори.
Бсп в софия ще влезе в нея с
ясна визия за промяна в софия,
за превръщането на нашия град
в модерна европейска столица.
Ще предложим решения, ще работим за по-удобен и приветлив
град за всички нас, ще мислим
за хората, ще градим бъдещето”,
категорични са социалистите. те
обещават, че няма да рушат, да
се опитват да заличават следите
на историята и да гасят светлините на миналото.

Проф.ГЕорГимихайлов:

Нужни са промени
в здравната система
Финансирането на здравната система
е поставено на грешна основа и то трябва
да бъде променено, като и самото й упавление. това заяви проф. Георги михайлов, водач на листата на социалистите в
кърджали. той припомни, че Бсп в своята програма за здравеопазването има 3 основни репера, които касаят болничната,
доболничната помощ и профилактиката.
един от тях е грижата за кадрите - област,
в която има сериозен дефицит. средната
възраст на сестрите е над 60 години, а
на лекарите - над 55 години, а в същото
време липсва ясна диференцирана визионерска кадрова политика, обобщи проф.
михайлов.
трети основен репер на Бсп е лекарствената политика, като конкретно предложение е децата до 14-годишна възраст
да получават безплатни лекарства. социалистите смятат още, че трябва да се

обърне сериозно внимание на майчиното
и детското здравеопазване, да се предприемат реални действия за строежа на национална детска болница и към промяна в
здравната инфраструктура на страната.
проф. михайлов обърна внимание на
факта, че 40% от стойността на здравеопазването се заплаща от джоба на българските граждани. “Ако държавата в момента отделя над 5 млрд. за това, то още над
4 млрд. отиват от джоба на гражданите.
това е абсолютен дебаланс и беше посочено от световната банка и сЗо”, категоричен е Георги михайлов.
д-р михайлов и областният председател на Бсп в кърджали милко Багдасаров
се срещнаха с граждани от община крумовград. Хората споделиха притеснение
от обезлюдяването на района, нуждата от
достъпна здравна помощ, ниските доходи,
преференции за граничните райони.

Русенските спортни акробати се включиха в Европейската седмица на спорта.
Децата и техните родители бяха поздравени от кмета на Русе Пенчо Милков

ЕмилГЕорГиЕв:

Левицата е за социална и сигурна държава

Левицата винаги е била за социална и сигурна държава в името на трудещите се хора, майките
с деца, на безработните и пенсионерите, заяви вторият в листата
на Бсп в 25 мИР в софия емил

Георгиев по Бств. по думите
му това е отговорна политика в
тежката ситуация. при срещата
ми с ръководството на съюза на
пенсионерите те декларираха, че
застават зад нашите политики,

поясни Георгиев.
по думите му трябва да се
въведат две тарифи на плащане
на цените на електроенергия. Георгиев е амбициран чрез Закона
за енергетиката да бъдат решени

проблемите с издевателствата на
“топлофикация софия”.
“в тази кампания коалицията влязохме с нагласата да
постигнем добър резултат. по
този начин ще дадем своя при-

нос за извеждане на стабилно
парламентарно мнозинство и
сформиране на стабилно правителство, но в никакъв случай
с ГеРБ и дпс”, категоричен е
Георгиев.
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цитат на деня

Важни са делата,
а не думите, и 2 млн.
пенсионери не трябва
да забравят свършеното
от БСП
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българия

Велизар Енчев, кандидат
за депутат в 23 МИР в София

ЕмилХумчЕв:

Страната има нужда от
стабилно управление
“бсп е готова с 10 спешни решения за първите сто дни
на управлението. българия има нужда от стабилно управление, което да вземе спешни мерки за зимата. всички партии
представяме предизборни програми. ние първи приехме своята още в началото на август, но сега трябват бързи и спешни
действия за посрещане на зимата в подкрепа на семействата,
децата, младите, работниците, пенсионерите и икономиката”, заяви водачът на листата на “бсп за българия” в смолян
емил Хумчев.
Заедно с колегите от листата на “бсп за българия” виолета бояджиева, николина марвакова и димитър стефанов той
посети с. Чепинци, фабрика за спортни облекла диел и град
рудозем. на среща с колектива на фирмата Хумчев посочи,
че бсп е за налагане на таван на цените на енергоносителите,
за изземане на свръхпечалбите на енергийните дружества и
да се преразпределят справедливо на домакинства и фирми, а
училища, болници, общини да се върнат на регулирания пазар
на енергия.

Водачът на листата на БСП в Пловдив и Ямбол Кристиан Вигенин присъства на празника
на баницата в Елхово. Той разговаря с десетки хора, които се интересуваха от решаването на
проблемите, свързани с високите цените и галопиращата инфлация. Елховчани изразиха своята
подкрепа за кандидатите на левицата и им пожелаха успех

ЯворБожанков:

България без ГерБ
е възможна с номер 28
Социалнатаполитикаетемасамо
наБСП,заявиводачътналистата
налевицатавъввеликоТърново
сигурна и социална българия без страх е възможна с бюлетина номер 28, заяви вчера
водачът на “бсп за българия”
във велико търново явор божанков в предизборни тв дебати. по думите му със сигурност
най-голяма заслуга отново да
сме на избори имат от итн,
които заедно с герб, дпс и
“възраждане” първо свалиха
председателя на нс никола
минчев и то без никакво основание. “това беше генерална репетиция за сваляне и на
самото правителство. рекорд
в новата ни история е една политическа сила буквално да съсипе три поредни парламента”,
коментира божанков. “от итн
многократно са проваляли кворума както на заседания на комисиите, така и в пленарна зала.
конфликтът с тях беше около
средствата за пътища. просто
те искаха да дадат едни пари на
фирми на герб за изграждане
на инфраструктура по “онзи”
начин. докато бсп беше опозиция на герб в парламента,
ива митева седеше до дясното
рамо на данаил кирилов, а на
нейното бюро имаше календарче на бойко борисов. итн
имат проблеми само с бившите
си партньори, но не и с герб и
дпс”, подчерта божанков.
не трябва да се бърза с антикорупционния закон, смята той.
според божанков внасянето на
документа е една от причините

да бъде свалено правителството
от итн, герб, дпс и “възраждане”. борбата с корупцията е колективно усилие. със
сигурност една от грешките е,
че корупция не се бори с хора
като слави трифонов, който не
си подава имуществената декларация”, обясни божанков.
в следващото нс ще предложа
законодателна промяна и наказателна отговорност за политици и политически лидери, които
не декларират доходите си, обеща божанков.
“оттук нататък ще се управлява само в коалиции и тази
политическа сила, която убеди
другите в правотата на своите
идеи, тя успява. темата пенсии
и безплатни детски градини
беше тема само на бсп. ние
убедихме останалите политически сили и сме благодарни, че
ни подкрепиха. това бе една от
малкото политики в това нс,
която стигна от началото до
края - повишаване на пенсии и
намаляване на данъци за млади
семейства, и се гордеем с това”,
изтъкна божанков.
“в тези трудни за българия времена са необходими
политици с опит, биография
и сериозни политически сили.
надявам се да спрем да си правим експерименти с държавата, с хора, които не могат, с
шоумени, с различни проекти
еднодневки”, категоричен е
божанков.

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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ДрагомирСтойнев:

Предлагаме таван на цените
на тока, газа и водата
товавечесеслучвавцялаевропа,заявиводачът
налистатана„БСПзаБългария”в13мир-Пазарджик
“предлагаме таван на цените на електроенергията,
на газа и на водата. това се
случва вече в цяла европа.
а онзи ден Урсула фон дер
лайен предложи същото, което Бсп предлага - допълнителна такса върху печалбата
на производителите на еленергия. стигна ни времето
това да го направим само за
държавните предприятия, но
трябва и за частните, защото
в момента те трупат свръхпечалби”. това заяви пред Бнт
водачът на листата на “Бсп
за България” в 13 мир пазарджик драгомир стойнев.
той уточни, че става дума за
мораториум, какъвто имаше
миналата зима, и това е нужно, както тогава, така и сега,
българските граждани да
преодолеят зимата. “след
което от април да се въведат две тарифи, за да
се подпомагат нуждаещите се”, добави
социалистът.
“дог овор ъ т
за азерския газ
се подписа по

времето, когато аз бях министър. това е един много
добър договор и е реална диверсификация, защото това
означава да ползваш всички възможни източници,
а не да кажеш, че не искаш руски газ”, подчерта
стойнев.
кандидатът за народен
представител от левицата
обясни, че ако България
се откаже от “Газпром”,
ще ни трябват годишно 30
танкера втечнен газ, които в момента
много

трудно биха се намерили.
“европа на този етап не
може без руски газ”, обобщи
стойнев.
според него политиците не е трябвало да се намесват в разговорите на
“Булгаргаз” и “Газпромекспорт”, а тези разговори да
продължат на ниво фирми,
тъй като България все още
има действащ договор с
“Газпром”.
“политическата
зима
може да бъде по-опасна от
астрономическата зима.
всички трябва да на-

иванайолов:

иваниванов:

Закриване
на „Марица
изток”
означава
енергийна
катастрофа

Доказахме, че
държавата може да
бъде добър стопанин

“Закриване на комплекса “марица изток” или част от мощностите по-рано от 2050 г. означава енергийна катастрофа за
България и социален взрив за старозагорския регион”, каза за
телевизия “стара Загора” кандидатът за народен представител
иван айолов, четвърти в листата на “Бсп за България”.
“свидетели сме колко години се загубиха в отварянето и
затварянето на процедури, ако сега имахме реализиран проект като “Белене”, страната ни щеше да е в спокойно енергийно състояние. не бива да се противопоставят енергийните проекти”, каза той.
иван айолов подчерта, че очаква разумът да надделее, тъй
като ситуацията в енергетиката е изключително тежка. той счита, че трябва да се водят открити разговори с всички потенциални доставчици на газ, в т.ч. и “Газпром”. “европа сама се убеждава, че без доставки на газ от русия закъсва. американските
доставчици на шистов газ нямат намерение да разширяват доставките, те не могат да осигурят необходимите 400 млрд. куб. м
годишно за европа, изисква се доизграждане на нови терминали
за втечнения газ и др.”, изтъкна айолов.
“енергетиката е елемент на националната сигурност и трябва
стратегия с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки.
първото, което трябва да стартира, са активни разговори с ек за
европолитиките и по отношение на Зелената сделка”, категоричен е кандидатът за народен представител. Бсп има стратегия за
енергетиката, допълни айолов.

“във вмЗ доказахме, че държавата може
да бъде добър стопанин - цел, заложена в програмата на Бсп, която и корнелия нинова като
министър на икономиката и индустрията, и аз
като изпълнителен директор на вмЗ в рамките
на предишното редовно правителство отстояхме”. това заяви в студиото на “подбалкански
новинар” бившият изпълнителен директор на
вмЗ-сопот иван иванов, кандидат за народен
представител и четвърти в листата на “Бсп за
България” в пловдив-област.
“Увеличихме производството: само за месец
юли, когато министър е корнелия нинова, вмЗ
има повече произведена продукция от трите месеца, в които служебният министър никола стоянов е бил начело на вмЗ. За първото тримесечие е произведена продукция за 16 млн. лв., за
един месец при управлението на екипа на иван
иванов - 28 млн. лв. справихме се с критичните
доставки на суровини - от наследените 10 доставки, заплашващи част от производството, оставихме само 2, и то с решение за тях до средата
на септември”, посочи иванов.
вмЗ разплаща стари задължения, натрупани във времето, в което начело на борда е сегашният служебен министър, в размер на над
35 млн. лв. държавното предприятие започва
да изплаща дивидента към държавата и превежда на дкк близо 1 млн. лв.
“въведохме силен социален пакет от мерки
в подкрепа на работниците”, заяви иванов и
посочи: “още в първия си работен ден подписах новия колективен трудов договор, с който

правят крачка назад в името
на България. Бсп показа, че
може да подаде ръка в името
на националния ни интерес.
точно в този момент, за да
защитим домакинствата, бедните, бизнеса, трябва да
сложим един щит срещу заплахата, която идва отвън.
Бсп е готова за това”, категоричен бе стойнев.
“За много кратък период
Бсп успя да изпълни своите обещания. ние имаме готовност да продължим да се
борим за една здрава и образована нация, такава каквато
да гарантира спокойствието
на българските граждани.
считам, че Бсп може да е
моторът това да се случи”,
заяви още той.

увеличихме заплатите с 200 лв. и ваучерите
от 80 на 200 лв. - придобивка, извоювана от
министър корнелия нинова тогава. по мое
предложение към отпуската на всеки работник
отпуснахме допълнително възнаграждение от
150 лв.”. екипът на иван иванов отваря заводския стол за хранене. съветът на директорите
взима решение храненето в стола да се дотира.
“сега чувам от работници, че столът отново е
затворен”, добави бившият изпълнителен директор на вмЗ.
екипът на иван иванов организира и адекватно медицинско оборудване. Бившият изпълнителен директор не скри, че влизайки във вмЗ
е останал изумен как завод с подобно производство не разполага с необходимото и адекватно
медицинско оборудване - “заварихме празна линейка”. купува се и се оборудва линейка, четири
медицински чанти и се осигурява медицинско
обслужване.
възстановява се практиката работещите във
вредните производства да получават кисело
мляко. до влизането на назначеното от нинова
ръководство работниците нямат дори вода в помещенията. екипът на иван иванов вкарва над
90 диспенсъра в цеховете.
“вярвам, че работниците във вмЗ заслужават да продължим това, което започнахме - увеличаване на възнагражденията, разширяване на
пакета на социалните придобивки и подобряване условията на труд. Бсп излиза на тези избори
със силна програма в подкрепа на работещите и
увеличаване на доходите”, заяви иван иванов.

www.duma.bg
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Жилищата у нас са поскъпнали
с 14,6% за година
Предлагатпълнадигитализациянаимотниярегистър
Цените на жилищата в България продължават да се увеличават и през второто тримесечие
на текущата година, сочат данни
на нсИ.
спрямо същия период на
2021 г. цените на недвижимите
имоти в страната са се увеличили средно с 14,6%, като това е
най-голямото покачване на индикатора от третото тримесечие
на 2008 г., показва справка в данните от нсИ.
през първото тримесечие
на 2022 г. цените на жилищата нараснаха на годишна база с
11,5 на сто, което към момента
на обявяването на данните бе
рекорд спрямо 2008 г. За пери-

ода април-юни 2022 г. спрямо
второто тримесечие на 2021 г.
цените на вече съществуващите жилища са нараснали с 16%,
а на новото строителство са се
увеличили с 12,3 на сто за година. според нсИ от шестте града
с население над 120 000 души в
страната най-голямо е повишението на цените на имотите в
русе - с 23,3 на сто спрямо второто тримесечие на 2021 година.
на второ място се нарежда софия със 17% ръст през второто
тримесечие спрямо година порано. на трето място е Бургас
с увеличение от 14,9 на сто за
година. на четвърто, пето и шесто място са стара Загора (+12,6

Пет пъти
по-ниски заплати за
надзорниците в ББР
министърът
на
иновациите александър пулев обяви, че
намалява 5 пъти заплатите на надзора на
Българската банка за
развитие от 10 000 на
2000 лева.
с тази мярка пулев се надявал да даде
тласък на цялостната
работа на банката и да
се постигнат по-добри
резултати по отношение на кредитирането.
Успоредно с това обаче александър пулев
обяви, че предстои
нови лица да влязат
в надзорния съвет на
банката.
“намаляваме
заплатите на експерти в
Българската банка за
развитие пет пъти - от
10 хиляди на 2 хиляди
лв. - пет пъти, защото
Българската банка за
развитие не работи добре и не се управлява

ефективно”, каза пулев пред Бнт. по-късно от ББр уточниха,
че мярката ще засегне
само тримата експерти
от надзорния съвет.
проверка в търговския регистър показа,
че възнагражденията
ще бъдат намалени на
стамен Янев, валентин
михов и васил Щонов,
които в момента формират надзорния съвет
на банката.
“За цялата календарна 2022 г. заложената цел на банката са
кредити в размер на
342 млн. лв. за фирмите, а към края на
август ББр е подкрепила бизнеса с едва 60
млн. лв. към момента
изпълнението е много
слабо и моята оценка е
слаб 2. пишем двойка
на надзорния съвет и
намаляваме заплатите
им”, каза пулев.

на сто), пловдив (+8,6 на сто) и
варна (+7,9 на сто увеличение за
година).
пълна дигитализация на
имотния регистър предлага министерството на правосъдието,
което публикува за обществено
обсъждане промени в Закона за
кадастъра и имотния регистър.
той се администрира от агенцията по вписванията. пълната дигитализация ще бъде осъществена чрез създаване на електронни
партиди на недвижимите имоти
и електронни партидни дела с
вписаните актове и приложените към тях документи. Законодателната реформа в системата на
вписванията чрез преминаване

от персонална към реална система на вписване е предвидена
още от 2000 г. реформата предвиждаше и имотният регистър
да се води не само на хартия, но
и паралелно в електронен вид.
с предлагания проектозакон
нормативно се урежда имотния
регистър като обща електронна
база данни, съдържаща електронните партиди на недвижи-

мите имоти и електронните партидни дела с вписаните актове и
приложените към тях документи.
повече от 20 години по-късно тя не е осъществена на практика. в момента вписванията
продължават да се осъществяват
по персоналната система само
на хартия, е посочено в мотивите към законопроекта.

Депозитите за първи път
надхвърлиха 110 млрд. лв.
спестяванията в българските банки достигнаха нов абсолютен рекорд
през август и за първи път
в стопанската история на
страната надхвърлиха 110
млрд. лв. За това допринасят ударните вложения на
бизнеса в България и на
домакинствата, показват
данните на Българската
народа банка.
Бизнесът в България

спести приблизително 1,8
млрд. лв. през август, което бележи четвърти силен
месец за вложенията на
фирмите в родните банки.
общо вложените средства на предприятията в
системата достигат малко
над 37,9 млрд. лв., което
представлява около една
четвърт от брутния вътрешен продукт на страната.
домакинствата също

увеличават депозитната си маса, макар и поскромно - с около 400
млн. лв. през август до
близо 69 млрд. лв.
статистиката на БнБ
отчита и ръст в кредитната маса - както към фирмените заеми, така и към
тези за физически лица.
най-силно при бизнес
кредитите растат средносрочните между 1 и 5

години, като проблемните заеми се свиват за
пети пореден месец.
с традиционните за
последната година около
200 млн. лв. месечно растат и потребителските,
и жилищните кредити.
така към края на август
потребителските заеми
достигат 14,8 млрд. лв., а
кредитите за покупка на
жилище - 15,6 млрд. лв.

Изтича срокът за поправка
на данъчните декларации
на 30 септември изтича срокът за подаване
на коригиращи декларации от физическите
и юридическите лица,
припомни националната
агенция по приходите.
Гражданите и фирмите
имат възможност еднократно да променят данни, посочени съответно
в годишната декларация
за облагане на доходите

на физическите лица и
във формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите.
времевият
“коридор”, в който данъкоплатците имат право да
отстранят грешки при
попълването, е различен
за фирмите и за физическите лица. За гражданите той е от 1 май
до края на септември.

началната дата следва
крайния срок за подаване на деклациите за
облагане, който тази година изтече на 30 април.
възможно е човек да се
сети впоследствие за доходи, които е пропуснал
да впише. Или пък междувременно да научи, че
може да ползва някакво
облекчение. Или като
преглежда документа-

цията, да установи, че
е попълнил погрешна
сума. в тези случаи
просто трябва да се подаде т. нар. коригираща
декларация. важно е да
се знае, че възможността за поправки се дава
само веднъж и че след
30 септември никакви
корекции повече не могат да се правят, предупреждават от нап.

АПИ пита хората кои пътища
да ремонтира
Гражданите отново ще могат да
правят предложения кои пътища да
бъдат включени в инвестиционната
програма на агенция “пътна инфраструктура” за 2023 г. за текущ и
основен ремонт на участъци от републиканската пътна мрежа - автомагистрали и пътища първи, втори
и трети клас. срокът за подаване на
предложенията е 15 октомври, съобщиха от пътната агенция.
миналата година регионалното министерство съобщи, че само
за две седмици хората са подали в
пътната агенция 480 предложения
за ремонт на пътища в страната.

Гражданите могат да изпращат
предложения и сигнали, включително снимки и видеоматериали,
чрез форма за подаване на предложения за пътища с необходимост от
ремонтни дейности, на имейл адрес:
signali@api.bg. Формата за подаване на предложения е публикувана
на интернет страницата на апИ, в
рубриката “предложения и сигнали” - формуляр.
предложенията ще бъдат разгледани от постоянно действаща
комисия в апИ, която ще определи
окончателните списъци с пътищата
за ремонт през 2023 г.
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Беларус с нова 6-месечна
забрана за износ на зърно
Беларус пак наложи забрана
за износ на зърно за срок от шест
месеца, съобщи БелТА. Списъкът
на стоките, подлежащи на забрана, включва пшеница, ръж, ечемик,
овес, царевица, елда и просо. Забраната не важи за международна хуманитарна помощ, както и за транзитен транспорт.

94 мигранти се удавиха
след потъване на лодка
Броят на жертвите, открити
край бреговете на Сирия след потъването на лодка с мигранти, тръгнала от Ливан, достигна 94. Според сирийското Министерство на
транспорта оцелели при инцидента
са казали, че лодката е отплавала
от района Миние в Северен Ливан
във вторник с между 120 и 150 души
на борда. Целта е била да достигнат Европа.
СнимкиБТА

Край Крива Паланка в РС Македония се проведе вторият македоно-български събор “Коридор 8”. “Надяваме се,
че тази среща ще стане традиционна. Основното ни послание е, че хората от двете страни на границата са близки,
не трябва да се делим, а да се уважаваме”, призова Атанас Величков, един от организаторите и водещ
на едноименния подкаст в Ютюб

ЕкзиТпол:

В Запорожието 93% „за” Русия
киевопитвадапровалигласуванетовчетиритеобласти
93 на сто от гласувалите
на референдума в Запорожка област са “за” присъединяване към русия. такива
данни публикува кримският
републикански институт за
политически и социологически изследвания. “още в
първия ден от гласуването
на 23 септември 2022 г. бяха
анкетирани 500 жители на
региона. от гласувалите на
референдума и отговорилите
на въпроса 93% са “за” присъединяването към русия,
7% подкрепят украинския
статут на региона”, показват
данните. Гласуването продължава до 27 септември.
киев продължава с опи-

тите да провали референдума в 4-те области, секционните комисии, работещи по
допитването в Алчевск бяха
евакуирани в бомбоубежища заради обстрел от украинските сили за сигурност,
съобщи елена кравченко,
председател на Цик на луганската народна република.
по-рано тя каза, че три града
в лнр са били обстрелвани в
събота вечерта и неделя сутринта.
Заради нощния обстрел
срещу град енергодар, където се намира Запорожката
АеЦ, и срещу предградията му избирателна секция в
ивановка беше евакуирана

в резервна стая. продължава директният натиск и
сплашване от киевския режим върху участниците в
референдума и членовете на
комисиите.
Украински провокатори
публикуват в социалните
мрежи адресите на секционните комисии в лнр и призовават войските да открият
огън по тях. “открито в украински публични страници
те призовават за бомбардировки, за удари по обекти... как тази информация
достига до тях - не знам, но
не изключвам наличието на
територията на републиката
на украински провокацион-

ни групи, диверсанти, които
наблюдават работата на нашите комисии... те казват,
че има бюлетини, ударете
точно тук”, каза кравченко.
и добави, че обстрелът провокира хората да гласуват
по-активно за влизането в
състава на русия. “Украйна
вероятно не разбира това, но
влияе по такъв начин, че още
повече избиратели отиват и
гласуват, защото им писна
от обстрелите. този референдум наистина е надежда,
че ще бъдем защитени, ограничени от възможност по някакъв начин да се въздейства
върху нас от страна на украинската армия”, добави тя.

Гърция се отказва
от руския газ

Израел не дава
ПВО на Украйна

Гърция е намалила вноса на руски газ с повече от половината
през тази година благодарение на увеличените доставки от други производители до единствения си терминал за втечнен природен газ близо до Атина.
За да се справи с неимоверно нарастващите разходи и да
сведе до минимум риска от недостиг на газ, ако москва намали
потоците, страната отново отвори някои въглищни централи и е
готова да прехвърли някои газови централи на дизелово гориво.
междувременно германският канцлер олаф Шолц обяви
след среща със саудитския престолонаследник принц мохамед
бин Салман, че желае да задълбочи енергийното сътрудничество между двете страни.
Следващата спирка от обиколката на лидера в страните от
Залива ще бъде катар, с който Берлин се опитва да сключи споразумение за доставка на газ.

Украинският президент володимир Зеленски заяви, че е
“шокиран” от факта, че израел не предоставя на киев противоракетни системи, които да му помогнат да противодейства
на руските атаки, съобщават медиите. той поискал оръжията
малко след началото на войната през февруари. Споменал израелската система “Железен купол”, която често се използва
за прехващане на ракети, изстрелвани от палестински бойци
в Газа. “не знам какво се е случило с израел. Честно казано,
съм в шок, не разбирам защо не можаха да ни осигурят противовъздушна отбрана”, заяви държавният глава. и допълни:
“разговорите ми с израел не са допринесли с нищо за подпомагане на Украйна”.
израел осъди войната, но се опасява да не влоши връзките
си с русия, която е силен фактор в съседна Сирия. там израелските сили често атакуват проирански шиитски милиции.

Президентът
на Екваториална Гвинея
иска нов мандат
Най-дълго управляващият световен лидер - президентът на Екваториална Гвинея Теодоро Обианг,
ще се кандидатира за нов мандат на
изборите през ноември, обяви партията му. Така 43-годишното му
управление, започнало след преврат
през 1979 г., ще продължи. То е белязано от изтезания на политически опоненти, изборни манипулации
и корупция, твърдят правозащитни
организации. Той отхвърля обвиненията.

Бурята Фиона връхлетя
Източна Канада
Мощната буря Фиона връхлетя
източната част на Канада. Пострадали са много къщи, 500 000
домакинства са с прекъснато електрозахранване. Две жени са изчезнали в океана в Нюфаундленд. Едната
е спасена от екипите за извънредни
ситуации, другата се издирва.

Супертайфун приближава
Филипините
Супертайфунът Нору приближава Филипините и се очаква да
връхлети гъсто населения главен
остров Лусон. Това наложи евакуацията на крайбрежните градове,
съобщиха местните власти. Стихията е с максимална постоянна
скорост на вятъра от 195 км/ч.

Кенчета бира се разпиляха по
магистрала в американския щат
Флорида, след като два тира
се сблъскаха
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Разкриват 165 секции
в Турция за изборите
с решение на Цик в турция ще бъдат разкрити
165 секции. За парламентарния вот през юли миналата година бяха разкрити 57, а за вота за парламент и президент през ноември - 126. в истанбул,
ескишеир, Бурса, Чорлу ще има повече секции. в
турция традиционно те са най-много от всички зад
граница.
в южната ни съседка са изпратени 220 устройства за гласуване на парламентарните избори, насрочени за 2 октомври, сочат данните на мвнр.
предвижда се машините да бъдат разположени в
112 секции или почти в 2/3 от всички.
това са местата, където на предишния вот са
гласували над 349 души. тогава изборният процес
се забави заради машинното гласуване, затрудняващо хората.
представители на редица изселнически асоциации твърдят, че сега ще върви по-гладко, тъй като
има инициатива по подготовка за предстоящия вот,
в рамките на която са информирали избирателите
за подробности за машинното гласуване. разпространени са клипове, обясняващи как се гласува.

Протестите в Иран заради смъртта на 22-годишната Махса Амини продължават вече цяла седмица
и имат международен отзвук. В Гърция млада жена си отряза косата по време на демонстрация.
Иранският президент Ебрахим Раиси определи размириците като бунт и обеща да вземе решителни мерки

Крайната десница води
в проучванията в Италия
Резултатитеизлизатднес,ноправителствощеимадоседмици
- проблемът е в управляващите. трябва да гласуваме. това е задълже-

ние, но не бих гласувал
за нито един от тези, за
които гласувах, ако имах

по-добър избор”. вотът
се провежда по време
на енергийна криза, ог-

ромно разочарование от
политическия елит сред
народа и бъдещето на
страната като член на ес
е под въпрос.
въпреки че официалните резултати излизат
днес, правителство ще
бъде сформирано до седмици. има поредица от
процедури, при които политиците трябва да стигнат до съгласие. според
анализаторите в най-добрия случай кабинет ще
има в средата на ноември.

Обява

СнимкиБТА

Лидерите на дясноцентристката коалиция Матео
Салвини, Силвио Берлускони, Джорджия Мелони
и Маурицио Лупи (от ляво на дясно) поздравяват
избирателите при закриването на кампанията.
Предварителните резултати сочат Мелони като
първата жена премиер в страната
в проучванията преди парламентарните избори в италия водеше
крайнодясната партия
“италиански братя” с
лидер джорджия мелони. страната може да
има най-дясното правителство от втората световна война, коментират
западните медии.
около 50 милиона
италианци имаха право
да гласуват от 7 до 23
часа местно време вчера в
61 500 секции, не само за
камарата на депутатите,
но и за сената. поправките в изборния закон,
обединяващ мажоритарната и пропорционалната
система, намалиха броя
на членовете в парламента от 940 на 600. в законодателния орган могат
да влязат партиите, получили минимум 3% от
гласовете, а за коалиции-

те прагът е 10 на сто.
вотът бе с две бюлетини: жълта за сената и
розова за камарата на
депутатите. избираше
се партия, коалиция или
кандидат, които да са от
общ политически полюс.
в деня на гласуването
бяха забранени изказвания, коментари и информация за екзитпол. За
нарушителите глобата е
от 100 до 1000 евро.
пребиваващите в чужбина италианци упражниха правото си по-рано и
преброяването на гласовете им ще е паралелно с
тези от страната.
социолозите прогнозираха, че около 35% от
избирателите няма да
упражнят правото си на
глас. 25-годишният Андреа кочитанти коментира пред журналисти, че
“се нуждаем от промяна

Столичнаобщина–район„Сердика“,наоснованиечл.31,ал.2от
Наредбатазаусловиятаиредазапровежданенатърговеиконкурсии
визпълнениенаЗаповед№СОА22-РД09-1290/28.07.2022г.накметана
СтоличнаобщинаиЗаповед№РСР22-РД98-21/21.09.2022г.накметана
СО–район„Сердика“,
Обявява:
Удължавас15(петнадесет)календарнидни,считаноот26.09.2022г.до
11.10.2022г.,определениятвутвърденатаконкурснадокументация№РСР22ВК66-1062/17.08.2022г.краенсрокзаподаваненаофертизаучастиевконкурсспредмет:„Отдаванеподнаемнанежилищенимот–лекарскикабинети
–частнаобщинскасобственост,находящисенатериториятанаСО–район
„Сердика”,засрокот5(пет)години.
Информациязаобектите,предметнаконкурса:
Нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи
се на първи и седми етаж в осеметажна сграда с предназначение за
здравнозаведениесидентификатор68134.513.6.1(шестосемеднотри
четири точка пет едно три точка шест точка едно), цялата с площ
2845,00(двехилядиосемстотинчетиридесетипет)кв.м,разположенав
поземленимотсидентификатор68134.513.6(шестосемеднотричетири
точкапетеднотриточкашест),покадастралнатакартаикадастралните
регистри,одобренисъсЗаповед№РД-18-53/23.11.2011г.наизпълнителниядиректорнаАГКК,попадащвУПИI–заполиклиника,кв.10,по
планазарегулацияизастрояваненам.ГГЦЗонаб-17,одобренсъс
Заповед№РД-50-09-204/08.04.1987г.наглавнияархитектнагр.София,
актувансАЧОС№1714/15.03.2016г.накметанаСО–район„Сердика“,
садминистративенадрес:гр.София,бул.„КнягиняМарияЛуиза“№191,
аименно:
Обект№1–самостоятеленобект,представляващкабинет№118,ет.1,
сплощот18.32кв.м,сначалнаконкурснамесечнанаемнацена:161.00
лв.(стошестдесетиединлева)безДДС–8,80лв./кв.м,безДДС,определенаотсертифицираноценител,сключилрамковдоговорсъсСтоличнаобщина,съгласноНаредбатазаценитеприсделкиснедвижимиимотинаСО.
Специфично конкурсно условие: за лекарски кабинет за общопрактикуващлекари/илинетрадиционнамедицина;
Обект№2–самостоятелнифункционалносвързанипомеждусиобекти,
представляващикабинет№119а,№119б,№119ви№119Г,ет.1,собща
площот93.00кв.м,сначалнаконкурснамесечнанаемнацена:710.00лв.
(седемстотинидесетлева)безДДС–7,64лв./кв.м,безДДС,определена
отсертифицираноценител,сключилрамковдоговорсъсСтоличнаобщина,
съгласноНаредбатазаценитеприсделкиснедвижимиимотинаСО.
Специфичноконкурсноусловие:залекарскикабинетзаобщопрактикуващлекари/илинетрадиционнамедицина;

Обект№3–самостоятеленобект,представляващкабинет№110,ет.1,
сплощот22.32кв.м,сначалнаконкурснамесечнанаемнацена:197.00лв.
(стодеветдесетиседемлева)безДДС–8,80лв./кв.м,безДДС,определенаотсертифицираноценител,сключилрамковдоговорсъсСтоличнаобщина,съгласноНаредбатазаценитеприсделкиснедвижимиимотинаСО.
Специфично конкурсно условие: за лекарски кабинет за общопрактикуващлекари/илинетрадиционнамедицина;
Обект №4 – самостоятелен обект, представляващ кабинет
№704, ет. 7, с площ от 22.32 кв.м, с начална конкурсна месечна
наемнацена:177.00лв.(стоседемдесетиседемлева)безДДС–
7,92лв./кв.м,безДДС,определенаотсертифицираноценител,сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за
ценитеприсделкиснедвижимиимотинаСО.
Специфичноконкурсноусловие:зазъботехническалаборатория;
Обект№5–самостоятеленобект,представляващкабинет№706,ет.7,
сплощот22.32кв.м.,сначалнаконкурснамесечнанаемнацена:177.00
лв.(стоседемдесетиседемлева)безДДС–7,92лв./кв.м,безДДС,определенаотсертифицираноценител,сключилрамковдоговорсъсСтоличнаобщина,съгласноНаредбатазаценитеприсделкиснедвижимиимотинаСО.
Специфичноконкурсноусловие:зазъботехническалаборатория.
Гаранциязаучастие:100.00лв.завсекиотделенобект,внесени
посметканаСО–район„Сердика”:BG49SОMB91303327755001,BIC:
SOMBBGSF,Общинскабанка,ФЦ„МарияЛуиза”,всрока,определен
запредставяненаофертите.
Ценанаконкурснатадокументация:60.00лв.сДДС.Заплащасена
касатанаСО–район„Сердика”,садминистративенадрес:гр.София,бул.
„КнягиняМарияЛуиза”№88,ет.2,ст.214,всекиработенденот09:00до17:00
ч.илипобанковпътпобанковасметка:IBAN:BG58SОMB91303127755001,
BIC:SOMBBGSF,Общинскабанка,ФЦ„МарияЛуиза“.Конкурснатадокументациясеполучаваотделоводствотонарайон„Сердика”,ет.2,ст.225.
Краенсрокзазакупуваненаконкурснатадокументация:до
17:00ч.на11.10.2022г.
    Краен срок за представяне на офертите: до 17:30 ч. на
11.10.2022г.вделоводствотонаСО–район„Сердика”ет.2,ст.225.
Дата,мястоичаснапровежданенаконкурса:12.10.2022г.от
11:00часавзаседателнатазаланаСО–район„Сердика”,бул.„Княгиня
МарияЛуиза”№88,етаж.4.
Завсекиотделенобектсеучаствасотделнаконкурснадокументацияисезаплащаотделнагаранциязаучастие.
адресителефоннаорганизатора:СО–район„Сердика”,гр.София,бул.„КнягиняМарияЛуиза”№88,тел.02/9315118,02/9218041,
лицезаконтакт:КрасимирАлександров.

8

понеделник
26 септември

АктуАлно

2022

БСП отдаде п
подвига на се
ЛидерътнаБСПКорнелияНинова,
водачитеналиститевъвВраца
иМонтана-АтанасЗафиров
иИренаАнастасова,заеднос
кандидатитезадепутати,членове
исимпатизантинапартията
отбелязаха99-годишнината
оттрагичнитесъбитиякрай
Томинмост,общинаКриводол
Бсп почете жертвите от
трагичниге събития край томин мост, когато въстаници-

те от лопушанската дружина
под ръководството на Георги
дамянов дават последен от-

пор на монархофашистките
войски. въстаниците са били
изклани и хвърлени в реката

от историческия мост. с това
се слага краят на първото в
света антифашистко въстание

- септемврийското.
Хиляди социалисти и симпатизанти на партията, наче-

КорНеЛИяНИНоВА:

Ще се борим докрай за социална
и справедлива България

Благодаря ви, че сме заедно днес да
почетем паметта на героите, да склоним
глава пред тяхната саможертва в името на
справедливостта, на свободата и на доброто. но най-истинското признание ще бъде,
ако ние, днешните социалисти, днешните
българи, покажем с действия и с резултати,
че животът им не е отишъл напразно.
обикалям и виждам в очите на хората
признанието. виждам в очите на младите,
в думите им благодарността, че направихме детските градини безплатни. нещо,
което не се помни от знаете кое време - социалистическото. виждам благодарността
на младите майки затова, че майчинството
от втората година стана 710 лева, че намалихме данъците на младите семейства.
Благодарят ни и работници, защото увеличихме минималната работна заплата, а
тя засяга половин милион българи. увеличихме ваучерите за храна от 80 на 200 лева.
скъпи наши майки и бащи, баби и дядовци,
никога през последните години не сме изоставяли най-първия си приоритет - увеличаването на пенсиите. направихме всичко
по силите си за тези 7 месеца. не е много,
167 лв. средно се увеличиха пенсиите при
162 лв. за 12 години при Бойко Борисов. не
е много, но е важно, че помогнахме в тези
трудни месеци и няма да спрем дотук.
през февруари спомняте ли си как спасихме милиони български семейства? Замразихме цената на тока за домакинствата.
тогава ни хулеха, казваха: “това е комунизъм, сега сме пазарна икономика, не може

държавата да се намесва”. намесихме се,
защото имаше социалисти в правителството. Ако не бяхме там, това нямаше да стане. и преведохме в тежките зимни месеци
целия си народ.
тук ме срещнаха и хора с малки семейни фирми и магазинчета. на тях държавата
помогна с 250 лв. за тока, за да оцелеят, да
не затворят и да не освободят работници. през тези 7 месеца бяхме социалният
стълб на стабилност в правителството. ние
бяхме хората на разума, спокойствието,
диалога за важните въпроси. днес искаме
да продължим, защото знаем колко е тежко в света, в европа и в България.
никога в историята на България не е
имало такова струпване на кризи: ковидкриза, енергийна, икономическа, социална, война и всички последици от това. ние
бяхме изпратени от вас да управляваме в
най-трудното време за България. и свършихме добра работа. но по-важното е как
ще продължим, защото инфлацията изяде
увеличението на доходите. Защото пенсионерите продължават да изнемогват. в
бъдещото управление и правителство само
присъствието на Бсп ще гарантира, че тази
политика ще продължи и народът ще мине
по-леко през тежките месеци.
днес всички партии, не само партньорите ни досега, но и други, се възползват от
това, което направи Бсп, и си го приписват.
но да знаете - не беше лесно. костваше усилия, часове разговори, за да наложим социалната политика - нашето лице, сърце, душа
на Бсп. и затова от 3 октомври сме готови с
десет конкретни неща, които трябва веднага да станат факт в българския парламент и
ние сме гарант, че това ще стане, ако повече
от българските граждани ни подкрепят.
първо. на 3 октомври да се наложи таван на цените. Говорим го от месеци. Ако
го бяхме въвели преди 3 месеца, всички
щяхме да живеем по-добре.
на второ място - трябва да се изземат
свръхпечалбите на енергийните дружества. Защото вие си плащате сметките, а те
трупат свръхпечалбите. тези пари, взети
от народа, трябва да се върнат при народа,
под формата на подкрепа за семейства и
домакинства.
непременно преизчисляване на пенсиите. Бяхме го заложили от 1 октомври.
тревожа се от това, което чувам от служеб-

ния кабинет на президента радев, защото,
казват, започваме да орязваме социалните
придобивки и говорят за вдигане на данъци. ние ще отстояваме докрай преизчисляването на пенсиите, това е наша стара,
изконна политика.
и, мили млади хора, ще има безплатни учебници за децата до 12 клас и
безплатни лекарства за деца до 14 г. и
възрастни хора.
в българските учебници трябва да
пише истината за българската история, за
българските герои, за историческите събития и да спрат да промиват мозъците на
децата с недействителни неща.
продължаваме през октомври с найважната цел - парламент, който да работи,
и правителство, което да е стабилно. не
направим ли редовно правителство, сме
изправени пред най-големите изпитания
в последните години. това означава на
прага на тежката зима да няма бюджет, да
няма преизчисляване на пенсиите, да няма
гласувани заплати за учители и лекари, да
няма реален финансов, икономически и социален живот в България. Голяма отговорност е това за нас, политиците.
и сега съм длъжна да кажа пред вас: с
ГерБ правителство на никаква цена! седем
години се борихме с този мафиотски модел
на управление, който крадеше 10 милиарда лева годишно от нас, от народа. не можем сега да предадем тази битка, която и
вие водихте, и много семейства изпитаха
на гърба си, и бяха уволнявани, гонени. с
ГерБ не, но разговор по национални приоритети, дипломатичност, мъдрост и сериозност - ние сме доказали в последните три
парламента - да! така ще бъде и занапред.
демографска катастрофа, достъпно здраве-

опазване, качествено образование са теми,
които стоят над партийните. каквото и да
правим като партия и като общество, народ
няма ли, няма смисъл от нищо друго.
това, което предстои, се налага да правим в сложна международна обстановка.
много се поляризира обществото по темата “украйна и русия”. едни срещу русия,
други срещу украйна. ние, българските
социалисти, сме срещу войната. тази война трябва да спре, с дипломатически усилия, с преговори. Засилването на военните
действия вреди на целия свят, на европа и
на България.
ние сме за възстановяване на диалога,
за възстановяване на преговорите с “Газпром”. имаме договор, по който можем
да вземем евтин газ. нека да има и връзка
с Гърция, нека да идва и втечнен газ, и от
Азербейджан, но да не се затварят вратите
към всички, които могат да доставят евтин
газ за зимата.
служебният кабинет на президента радев прие решение да закупим 8 броя нови
самолети Ф-16 за още 2 милиарда за някоя
си година. ние искаме тези пари за социална политика, сега и тук, в България. народът ни не може да преживее зимата. искаме да подкрепим бедни, деца, учители,
работници, които мизерстват с минимална
работна заплата, пенсионери, които изнемогват. сега не е моментът да се купуват
нови самолети!
Ако Бсп не е в правителството, няма
да има социална политика. казвам ви го от
опит. но ние сме твърди, упорити, социалисти! вярваме в това, което правим. Знаем, че сме прави. не можете да ни купите
и да ни счупите. Ще се борим докрай за социална, стабилна и справедлива България!

понеделник
26 септември
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почит към
ептемврийци
ло с кандидатите за депутати
от “Бсп за България” във
враца и монтана - Атанас
Зафиров и ирена Анастасова,
се събраха под величествения
мемориал в близост до томин
мост, община криводол.
“слаби са думите, с които да опиша своята гордост,
че съм част от вас в този ден
на поклонение пред първите
мъченици на социалистически идеал”, каза в словото си
пред множеството водачът на
листата на “Бсп за България”
във враца Атанас Зафиров и
подчерта, че това е и ден на
надежда за мир, равенство и
социална справедливост.

“с всички възможни средства ще намалим инфлацията и ще повишим доходите.
трябват бързи действия след
2 октомври - таван на цените, компенсации за семействата, подкрепа за енергийно бедните, преизчисляване
на пенсиите, увеличение на
вдовишките надбавки и увеличение на минималната
заплата”, заяви лидерът на
Бсп корнелия нинова, която
посети събитието заедно със
зам.-председателя на партията ирена Анастасова и члена
на изпълнителното бюро Генадий събков.
председателят на Бъл-

Лидерът на БСП Корнелия Нинова връчи
членски карти на новоприети социалисти

90-годишният Петко Нелов,
потомък на героите
от Лопушанската дружина,
получи почетна грамота
от председателя
на БАС Евгений Белий

гарския антифашистки съюз
евгений Белий връчи почетна грамота на 90-годишния
петко нелов, потомък на героите от лопушанската дружина, за антифашистката му
дейност и принос към установяването на мира, демокраци-

ята и свободата в родината.
в края на тържеството
корнелия нинова, заедно с
кандидат-депутатите, членове и симпатизанти на, поднесе
цветя на мемориала, издигнат
в памет на жертвите на антифашистката съпротива.

АтАнАсЗАфиров,водАчнАлистАтАнА“БсПЗАБългАрия”въвврАцА:

Днес за идеите се воюва със сърце, воля и смелост
слаби са думите, за
да опиша своето вълнение и гордост да бъда
част от вас в този ден на
поклонение, но и ден на
надежда.
поклонение пред нашите предци, първите
мъченици на социалистическия идеал, онези, чиято саможертва разтърси
европа, а героичната им
гибел Антон страшимиров описа така: “клаха
народа, както турчин не
го е клал!” пред тях се
прекланяме!
но днес е и ден на надежда.
надежда за по-добро
утре, надежда за мир, равенство и социална справедливост. това са темелите на нашата партия, а
вие сте хората, които олицетворяват тази надежда.

За мен е истинска чест
и предизвикателство да
бъда водач на листата на

“Бсп за България” във
враца, не просто защото
това е най-добрата листа,

а защото в нея са хората,
които доказаха, че могат да изпълняват своите
обещания.
да, ние не ви излъгахме! каквото обещахме,
го изпълнихме, не се поддадохме на изкушенията
на властта, бяхме докрай
честни с вас!
не предадохме идеите
си, не отстъпихме от идеалите си!
днес за идеи не разстрелват по площадите и
не хвърлят от мостовете,
но за тях се воюва със
сърце, воля и смелост. и
ние имахме сърце, когато
се борихме за социалните
придобивки на всеки български гражданин - от децата, през работниците,
семействата до възрастните хора.
имахме воля, кога-

то не позволихме нито
един български патрон
да тръгне за украйна, и
имахме смелост, когато започнахме битката с
мафията и задкулисието.
Затова днес заставаме
пред вас с открито чело
и искаме вашето доверие,
за да довършим започнатото, да разградим модела “ГерБ” и да си върнем
държавата.
и знаем, че в тази битка няма да сме сами - с
нас са хилядите работници, младите семейства,
майките, пенсионерите,
дребният и средният бизнес, които знаят, че именно Бсп е партията, която им помогна да минат
през трудните кризисни
моменти.
с нас са и онези милиони български граж-

дани, които искат мир,
не искат България да
бъде част от чужди сценарии и войни. Затова
на всички наши срещи
дотук ви казвах: ние ще
спечелим тази битка,
ние участваме в тези избори за победа, защото
ние сме Бсп и пак сме
тук. искам да ви пожелая да бъдете здрави, усмихнати и позитивни! и
не забравяйте - нашата
победа ще бъде първата
крачка към спечелването на местните избори
догодина.
вярвам, че Бсп в областта ще се върне с гръм
и трясък в местната власт
и ви обещавам, че аз и
моите другари от листата
ще бъдем рамо до рамо с
вас в тази борба.
успех и победа!

ЕвгЕнийБЕлий,ПрЕдсЕдАтЕлнАБАс:

Да продължим делото на българските антифашисти

паметната дата 26 септември отново ни събра на томин
мост, пред този величествен мемориал на българските антифашисти, за да се преклоним пред

паметта на загиналите в септемврийските събития преди 99 години в героичната борба срещу
фашизма, за свобода, братство и
социална справедливост.

септемврийското въстание
от 1923 г. е едно от най-героичните и забележителни събития
в историята на нашия народ и
на нашата партия. то е неповторима епопея на героизма и
саможертвата на хиляди работници и селяни, вдигнали се на
борба срещу установената след
кървавия деветоюнски преврат
монархофашистка диктатура.
то е и първият в света въоръжен отпор срещу настъпващия
в европа фашизъм. и затова
има не само национално, но и
международно значение, каквото и да говорят днес псевдоисториците.
днес пред паметта на загиналите и пред себе си следва да
направим оценка за днешния
ден. постигнахме ли това, за
което се бориха нашите антифашисти?

За голямо съжаление, в изминалите 33 години България
бе ограбена и разрушена. резултатите са катастрофални - 2
милиона по-малко българи в
България. Занемарено здравеопазване, образование и национална сигурност, неописуема
повсеместна корупция, непоносима и убийствена за държавата и за хората. Годишните доходи на най-богатите българи
надминават в пъти доходите от
труд на всички работещи.
крайно време е да вземем
съдбата си в собствените си
ръце, да се заемем с решаването
на собствените си проблеми и
да изградим отново по-справедливо и социално общество. За
това зове предизборната платформа на Бсп. с нея отново
ще потърсим след дни широка
обществена подкрепа, защото

само така можем да се реализираме на практика в управлението на страната. ние, българските антифашисти, ще подкрепим
кандидатите за народни представители на “Бсп за България”
и ще положим усилията си за
превръщане на платформата в
действие.
нека насочим нашите усилия за генерално преустройство
на държавата, за да се пресекат
всякакви условия за корупция
и злоупотреба с властта и да
създадем такава социална и
справедлива държава и такива
условия за живот,за каквито
мечтаеха и жертваха своя живот и живота на своите близки
нашите предшественици в жестоката антифашистка съпротива. това е задачата днес - борба
за делото на българските антифашисти!
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ДИМИтърМаргарИтоВ:

Ръководството на КЗП
е сменено незаконно
Вмоментанесеизвършватдостатъчно
проверкипоотношениенарайския
газ,заявибившиятзам.-министър
наикономиката

“За да отговорим защо
беше сменено ръководството
на кЗп, встъпило само преди
3 месеца в редовен 5-годишен
мандат, назначено от редовно
правителство, трябва да видим как беше сменено ръководството на кЗп, встъпило
в редовен мандат от служебно правителство с 2-месечен
хоризонт. това стана без да
е на лице нито едно от основанията в закона.” това заяви
димитър маргаритов, бивш
зам.-министър на икономиката в ефира на България он
еър. по думите му същите
онези чиновници в министерския съвет, които само
преди 3 месеца са разглежда-

ли техните документи и без
натиск са ги назначили, сега
изведнъж, най-вероятно под
натиск, решават, че техните
документи не отговарят на
изискванията.
“ръководството на кЗп е
сменено, защото се води война от президента румен радев
по отношение на корнелия
нинова в качеството й на лидер на Бсп, тъй като тя беше
министър, когато този състав
беше определен от министерския съвет. това е само един
от многото примери, но категорично това уволнение е незаконно”, каза още той.
“работих с г-жа нинова
няколко месеца и тя постави

потребителската тема като
свой приоритет”, заяви маргаритов и даде пример със
загрижеността на нинова за
цените на основните стоки и
услуги. “така че работа със
сигурност се вършеше, числата го показват”, каза още
той като бивш председател на
кЗп и зам.-министър на икономиката.
според димитър маргаритов в момента няма проверки
за райския газ. “когато проблемът беше идентифициран и
поставен от омбудсмана, кЗп
направи проверки и установи,
че това е огромен проблем за
живота на нашите деца. в момента не се извършват доста-

тъчно проверки. райският газ
продължава да залива заведенията, в които присъстват
по-малки. в момента търговията продължава въпреки
законовата забрана, въведена
по инициатива на корнелия
нинова, и която парламентът
прие единодушно”, припомни
той.
на обвиненията за наличието на дупки в бюджета, маргаритов отговори: “Заложени
са мерките, които са съвсем
конкретни. те дават резултат.
За тях има пари в бюджета.
няма риск бюджетът да се
издъни за това, че има такива
мерки, дори има възможност
при редовен кабинет той да

продължи с мерките, особено
със социалния елемент. в момента без социални мерки и
без някой, който да ги отстоява в парламента и правителството, хората изключително
трудно ще преживеят тази
криза”, категоричен е той.
според маргаритов мярката с 25-те стотинки за горивата работи и без нея горивата щяха да са по-скъпи. “след
въвеждането на мярката за 0%
ддс, хлябът поевтиня с 16%.
Защо сега той поскъпва е въпрос, на който трябва да отговорят тези, които осъществяват в момента контрола по
тези мерки”, обясни димитър
маргаритов.

ИВанФренкеВ:

Отговорността за действията
на служебния кабинет е на президента
“смяната на ръководството не е рязка, тя е очаквана. това е безпрецедентна
намеса в работата на независим контролен орган. ръководството на кЗп се избира с мандат за 5 години, а служебното
правителство е с мандат 2 месеца. Ще си
търсим права в съда и смятам, че той е
достатъчно независим да види колко импотентна е тази заповед за назначаването
на следващите членове и за нашето освобождаване.” това заяви уволненият от
служебното правителство шеф на кЗп
иван френкев в ефира на Бств.
той посочи, че атаката срещу кЗп е
започнала от момента, в който служебното правителство е било назначено.
“Започнаха с натиск и проверки защо
си вършим работата. очевидно в тези
месеци, в които министерството на икономиката под ръководството на г-жа нинова беше изключително дейно и темите
за потребителската политика и защитата
на потребителите бяха изнесени пред
скоби и бяха изключително важни, съответно ние като комисия непрекъснато
правехме проверки и станахме един от
най-ангажираните органи в държавата това е подразнило определени интереси.
и нищо чудно, защото за тези месеци
имахме изключително активна работа
въпреки всички лъжи, които министър
никола стоянов хвърли последните
дни”, коментира той.
“направихме много бързи и резки
действия по отношение на райския газ.
За 3 седмици проведохме над 400 проверки в средата на туристическия сезон,
което безспорно се отрази на нечии джобове. това е бизнес за десетки милиони,
на гърба на здравето на нашите деца. от
началото на август, когато влезе в сила
законът и до момента - при това служебно правителство, е направено по-малко
от половината на това, което ние сме

МинистърниколаСтояновемомчето
замръснатапоръчка,казвауволненият
шефнакЗП
извършили. очевидно нямат интерес
тази тема да се решава и това е въпрос,
на който служебното правителство трябва да отговори - защо за тях здравето на
младите хора не е толкова важно”, обясни френкев за засегнатите интереси и
част от причините за неговото освобождаване.
той е категоричен, че под негово ръководство кЗп е направила много проверки за спекула, а също и във връзка с
качеството на туризма. но това по думите му не е спряло служебното правителство, което назначава и уволнява. “а не
министър никола стоянов, който е момчето за мръсната поръчка. това служебно правителство е на президента румен

радев и той трябва да носи отговорността, когато решението падне. ние не само
имаме намерения да сезираме съда, но
в момента подготвяме и писмо, с което
да сезираме европейските институции.
Защото не може да прекрачваш конституцията и непрекъснато да потъпкваш
законите. и не е редно в една демократична държава това да се случва, и то
безнаказано”, добави иван френкев.
“много е жалко и за мен като социалист е обидно, че в това правителство се е заформил един еничарски
корпус от наши другари, които седят
и просто чистят други другари. още
по-грозно изглежда, защото тези лица
в правителството - като крум Зарков,

като данчев в министерството на икономиката - бяха тези, които казваха,
че са новият морал и алтернативата. а
в момента какво правят? любопитно
ми е какво ще се случи на следващото
партийно събрание, на което ще трябва
да се срещнат с хората, които по такъв
безсрамен начин изчистиха. нима кадрите и експертите, които по една или
друга причина симпатизират на Бсп,
са по-лоши експерти? нима те са престъпници, само защото симпатизират на
лявата идея? откога това се е превърнало в престъпление? предишният и
настоящ член на кЗп - той е член на
сдс”, коментира социалистът действията на своите другари от левицата,
които са част от правителството, назначено от президента радев.
“Чиста лъжа са обвиненията за масовите чистки в кЗп и министър никола стоянов много добре го знае, защото
от момента, в който встъпи в длъжност,
започнаха да ни проверяват по всевъзможни начини - защо правим проверки
за райски газ, защо правим проверки за
обявяването на цените. той лъже от началото на мандата си. неминуемо трябва да сравним тези действия с начина,
по който се работеше преди тях. Защото
редовното правителство беше изкарало
темата за потребителите на първа линия. За целия период, в който служебното правителство е на власт, не получихме нито една покана да се срещнем
със служебния министър, не получихме
нито един документ, свързан със защита на потребителите. това е една битка,
а не края на войната. просто служебното правителство ни освободи, но нямаме намерение да се откажем. България
се нуждае от хора, които все пак вярват,
че има бъдеще в страната ни”, каза иван
френкев.
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мерно по десет учебника по
даден предмет на пазара, но
се избира само един и държавата плаща само за него.
от друга страна, ако се
избере вариант да има само
един учебник и в изготвянето му се обединят много
големи автори, то той ще
бъде качествен, успешен и
незаменим. това ще засегне
бъдещето на издателствата,
така че този въпрос тряб-

ИванКарагьозов:

прекъснато се реформира, а резултатът винаги е
неудовлетворителен. Какво трябва да се промени в
сферата?
- важна стъпка е да се
преструктурира самото министерство на образованието и да отпаднат неефективни структури. в него на
възлови места има кадри,
които работят от десетилетия, не са достатъчно резул-

димно да помагат на новопостъпилите учители, а не
да са плашило за преподавателите.
квалификацията на учителите също е важен елемент, който се пренебрегва.
позволява се на частни фирми да провеждат проформа
обучение, а от това страдат
учителите и качеството на
преподаване. Затова съм ка-

БСП не разчита на популизъм,
а на реални действия
Българскотоучилищетрябвада
утвърждаванесамоценностите
наглобалнотообщество,нопреди
всичкодавъзпитававпатриотизъм,
казвакандидатътзанароден
представителотлистата
на„БСПзаБългария”в23МИр
вСофия
Интервю на
Деси ВЕЛЕВА

n Г-н Карагьозов, защо
българите трябва да излязат да гласуват и защо
точно за БСП?
- Бсп събра негативите
на другите партии, въпреки че беше единствената
партия, която се бори да изпълни социалните си инициативи. За мен е странно, че
има хора, които не оценяват
големите усилия, положени от представителите на
левицата в правителството.
направиха се толкова много
полезни неща, които засегнаха положително пенсионерите, младите семейства,
родителите на малки деца,
социално слабите. Бсп не
разчита на популизъм, а на
реални действия.

n Експерт сте в областта на образованието и
имате дългогодишен опит
в издаването на учебници
и учебни помагала. Каква
трябва да бъде държавната политика в тази сфера?
- Бсп настоява да има
безплатни учебници за всички ученици до 12 клас. това
е много важна стъпка, която
ще помогне финансово на
семействата. това личи и от
факта, че в момента по-голяма част от гимназистите
си купуват учебници втора
употреба, тъй като не могат
да си позволят нови.
вторият момент, който
се обсъжда от много време,
е дали да се одобряват множество учебници по предмет за всеки клас или да има
само един. въпросът има
две страни. и сега учениците учат на практика по един
учебник. да, издават се при-

ИВАН КАРАГЬОЗОВ е завършил “Българска филология”.
Бил е учител в Крумовград. Дълги години е работил в издателства на учебници. Кандидат е за народен представител
от “БСП за България” под номер 111 в 23 МИР в София.

ва да се разгледа от всички
страни.
друг проблем е обективността в съдържанието на
учебниците, което често не
отразява действителността.
има изопачаване на фактите. ролята на държавата
трябва да се регламентира
и да е водеща. Българското
училище трябва да утвърждава не само ценностите на
глобалното общество, но
преди всичко да възпитава в
патриотизъм.
n Образованието не-

татни в работата си и трябва
да се оттеглят.
рядко се сещаме и за
ролята на регионалните
управления по образование. те са контролиращ
орган, който трябва да
оказва и методическа помощ на учителите и директорите. това обаче не
става. според мен липсват
добри експерти, заплатите
им не са високи и често се
занимават с несвойствени
дейности.
регионалните
управления трябва пре-

георгИгьоКов,водачналИСтатана„БСПзаБългарИя”вСтаразагора:

Хората ни оценяват по постигнатото
“почти всичко, което сме обещавали в социалната сфера, като партия в
опозиция, сме го свършили, докато бяхме в управлението, макар и за 7 месеца. направихме добри неща за децата,
младите и възрастните. Хората могат да
ни оценяват по реалните резултати, не
просто по обещания. социалната политика беше основен акцент на управлението, без да омаловажаваме останалите приоритети.” това заяви водачът на
листата на “Бсп за България” в стара
Загора Георги Гьоков при посещението
си в Чирпан.
Гьоков, вторият в листата иван
кръстев и кандидатите за депутати Георги николаев и камен мартинов се
срещнаха с жители от града на Яворов.
николаев, като председател на общинската партийна организация, откри срещата и призова към ползотворна диску-

сия за социална и сигурна държава.
“За този кратък период успяхме да
направим детските градини безплатни. родителите са доволни и благодарят. майчинството за втората година
се увеличи на 710 лв. от 380 лв. Увеличени са детските надбавки. млади
семейства с деца имат необлагаем минимум от 600 лв. за едно дете и 1200
за две. Ще продължим с безплатни
учебници до 12 клас и безплатни лекарства за деца до 14 г., както и с напълно безплатни процедури за двойки
с репродуктивни проблеми”, обясни
иван кръстев.
“Грижата за младите е грижа за демографския проблем. Благодарение на
тези реални действия, все повече млади
хора ни подкрепят. в листата ни има седем млади активни социалисти, които
са в ръководствата на младежкото обе-

динение по места, те искат да се довърши започнатото”, каза камен мартинов, член на националното ръководство
на младежкото обединение в Бсп.
“За работещите увеличихме минималната работна заплата, увеличихме
ваучерите от 80 на 200 лева за храна и
за културни мероприятия, за почивка
на море. Увеличихме пенсиите. средно
при ГерБ за 12 години те бяха увеличени със 162 лева, а ние само за 7 месеца - със 167 лева, и сме заложили от 1
октомври преизчисление на пенсиите”,
каза бившият министър на труда и социалната политика при срещата си със
социални работници в Чирпан. с тях
Гьоков коментира проблеми в социалната сфера.
Участниците в срещата поднесоха
цветя пред паметника на пейо к. Яворов и почетоха неговата памет.

тегоричен, че мон трябва
сключи договори за квалификация на учителите с университетите и те да поемат
тази важна дейност.
n Какво е мнението Ви
за паралелното образование, което се осъществява
чрез масовите частни уроци?
- принципно съм срещу
тази практика, но реалността
я налага. оказва се, че децата имат нужда от тях. навремето нямаше масови частни
уроци. когато учителят не
бърза да преподава огромно
количество материал, когато има време за упражнения,
тогава и децата няма да имат
нужда от допълнително обучение.
n Като кандидат на
БСП от София кои проблеми на града ще изведете
като основни?
- първият проблем е
свързан с чистотата. там
няма какво да се доказва
- всеки вижда каква е ситуацията. липсва контрол по
всички общински дейности
- от сметопочистването,
през ремонтите на улици и
тротоари, транспорта, паркирането до поддържането
на инфраструктурата. Често
хората са принудени да подсещат общинските институции да си свършат работата,
като пишат писма, сигнали,
подават жалби.
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Проф.ХристоПимПирев:

Посветил съм живота
си на Антарктида
Луксознотоиздание„Антарктическиятстопаджия”
излизапоповодпредстоящияюбилей
наизвестнияученипътешественик
проф. Христо пимпирев,
най-известният български
полярен учен и пътешественик, има 11 книги и над
250 научни статии зад гърба
си, но за първи път излиза
от печат биографична книга за него. ръководител е на
30 български антарктически
експедиции и автор на 10
документални филма. той е
председател и основател на
Българския антарктически
институт и превръща мечтата си да има българска база
за научни изследвания на
най-студения континент в
национална кауза.
луксозното издание с
твърди корици и над 230
цветни фотографии "антарктическият стопаджия" (изд.

"книгомания") излиза по повод предстоящия 70-годишен
юбилей на Христо пимпирев
(13 февруари 2023 г.). премиерата е на 29 септември от
18,30 ч. в ресторант "лаура"
в ндк. книгата е написана в
съавторство с иглика трифонова, която участва в пет експедиции до антарктида, а от
2022 г. е включена в световна
класация на стоте жени в полярната наука.
красивият и стилен том е
дело на дизайнера тодор манолов. а над 80 души - приятели, колеги, съмишленици, пътешественици, дипломати, се
включват с поздрави, впечатления, спомени от познанството
си с проф. Христо пимпирев.
в "антарктическият стопа-

джия" са включени и много непоказвани досега кадри от личния архив на професора, както
го наричат всички.
"мечтата ми е била да
стигна на антарктида, "бялата любовница", както я наричам; искал съм да поставя
България на картата на найдалечното, най-студеното и
най-изолираното място на
света. За тази мисия основахме сдружението с идеална
цел "антарктически институт". това е приключение, започнало преди 30 години. до
днес са факт вече десетки антарктически (а и други) експедиции, България има своя
полярна база, изградили сме
първия православен параклис, българските антарктици

правят сериозна наука на Белия континент."
"посветил съм живота
си на антарктида. тя е континентът на бъдещето, на
младите. те трябва да знаят
за този континент, защото
той вече е и български. тук
имаме база от 30 години, в
която всяко лято идват наши
експедиции. антарктида е национална кауза, с която могат
да се гордеят", споделя проф.
Христо пимпирев.

С „Изчезващо минало” на Гълъбин Христов
започва сезонът в галерия „Астри”

натозиденсародени

БОРИСЛАВБОЙЧЕВ,писател
ИВАНГОЛЕВ,поет
КРАСИМИРМАШЕВ,писател
ЛЮСИИЛАРИОНОВ,актьор,
музикант,режисьор
накратко

Творческа вечер на Боян
Ангелов и Боян Бойчев
Градският съвет на БСП София
кани на творческа вечер на поетите
Боян Ангелов и Боян Бойчев, кандидати за народни представители. На
срещата ще прозвучат стихотворения от двамата автори. Ще се състои и разговор за политиката в областта на културата. Събитието е
на 26 септември от 18 ч. в залата на
ГС на БСП, ул. "Леге" 10.

Празник „Мусагена"
на пл. „Славейков"
Musagena New Vibes Festival
организира между 30 септември
и 2 октомври на пл. “Славейков” в
столицата издателската и продуцентска къща “Мусагена”, с подкрепата на Столичната община.
Концептуални и разпознаваеми
български издателства и творци
от различни сфери ще представят
своите идеи и продукция на открито. Сред участниците са Пощенска
кутия за приказки, Artline Studios,
“Българска история”, “Вакон”, Fox
book Cafe, Mushy Art House, “Котаракът Румен”, Penumbra Designs и
др. Ще бъде представен и романът
“Аbsolvo te” на Георги Бърдаров, носител на Европейската литературна награда за 2021 г. и на Вазовата
награда за 2022 г.

Фестивалът „Сребърна
луна" събра творци и хора
от третата възраст
новият изложбен сезон в галерия "астри" започва от 27 септември с майсторската изложба акварели на Гълъбин Христов
"изчезващо минало". творбите може
да се разгледат в столичния арт салон на
ул. "Цар самуил" 34 до 8 октомври, научи
дума от вихра пешева.
Гълъбин Христов е роден през 1978 г.
в лом. Завършва великотърновския факултет по изящни изкуства "св. св. кирил
и методий" (2002) при проф. милан андреев. Бил е хоноруван преподавател към

катедра "скулптура", а днес вече е и главен асистент в катедра "рисуване" на университета във велико търново. от 1999 г.
излага и прави самостоятелни изложби в
Градската галерия на търново, в Бургас,
варна и софия (галерия "астри", 2006).
участва в престижни общи национални и
международни изложби, пленери, симпозиуми по скулптура, конкурси и проекти.
носител е на високи отличия. новата му
изложба "изчезващо минало" представлява цикъл от около 60 майсторски акварела,

малък формат. изящни, звънящи, понякога
бурни, те са спомените на детето, израснало на брега на дунава, излезли на повърхността от четката на зрелия вече художник. "нищо от това, което съм нарисувал,
вече не съществува. пластмасата замени
дървените лодки, а рибари няма, защото и
рибата изчезна...", казва Гълъбин. Без назидание, фино, но категорично, художникът
декларира нуждата да бъдем внимателни в
действията си спрямо природата и хората.
необратимостта им е присъща!

Откриха Летния театър в град Левски и паметна
плоча на Георги Парцалев
официалното откриване на летния театър - истинският празник в духа на българската култура в деня на независимостта,
събра над 500 жители и гости на град и община левски. Бурни

снимкАобщинАЛевски

аплодисменти и откриване на паметна плоча на Георги парцалев
от кмета на общината любка александрова и дарителя на паметната плоча емил Йорданов белязаха началото на празника.
кметът на община левски, радетел за модерно културно
развитие на общината, и силвия Йорданова, председател на
нЧ “Георги парцалев-1901”, прерязаха лентата и откриха
летния театър, прекрасен плод на съвместните усилия. духовният надзорник към великотърновската епархия руслан
личев освети амфитеатъра, за да пребъде родолюбивото
дело и Бог да е с нас.
тс “сборенка” при нЧ “Георги парцалев -1901”, носител на много отличия, изпълни сцената с красотата на българските ритми и багри. Химнът на град левски прозвуча в
изпълнение на семейство Гарнизови.
уникалният спектакъл “осмото чудо” на нФа “Българе”,
с художествен ръководител, продуцент и хореограф Христо
димитров, беляза официалния старт на сцената за култура,
изкуство и вдъхновение - летния театър в град левски.

Третия годишен фестивал на изкуствата за творците и хората от
третата възраст "Сребърна луна"
организира Съюзът на българските творци с председателка Ирина
Александрова. Съорганизатор на
проявата бе Съюзът на българските журналисти. Почти четири
часа именити изпълнители радваха
публиката в големия салон на Културния дом "Средец" в София. С
много аплодисменти бяха посрещнати изпълненията на проф. Благовеста Константинова - пиано, Йоана
Стратева - цигулка, певицата Бони
Милчева, рецитациите на актьора
Георги Мавров. Възторг предизвикаха с изпълненията си "Бистришките
баби", които поставиха запомнящ
се финал на фестивала, научи ДУМА
от Димитър Йовков.

снимкАЛиченАрХив

понеделник
26 септември

2022
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губивреме

отговоринакръстословицата
отброй185

На пазара:
- Не са скъпи,
доматките баба,
ами ти лошо си
се омъжила.

воДоравно: Алигатор. Венера. Екатерина.
Опит.Еноти.Икономова/Пенка/.Анализатор.“Сам”.
“Уно”. Ава. Иван. “Ка”. Име. Ерос. Тип. Ек. Метил.
Роботи.Ориса.Оперети.Елени.Авелин/Клод/.“Ра”.
Енология.Рос/Даяна/.Айе.Ло.Ак.Пиле.Рака/Джулио/. Освалд /Филип/. Якимов /Димитър/. Анализ.
Атал.Дад.Еол.Отеро/Раул/.Араби.Ла.Аманати/
Бартоломео/.Имамат.Крава.Инок.Майа.Анилин.
Сметана.Ине.“Тао”.АлидаВали.Раев/Иван/.
отвЕсно: Елена Николай. Катарама. Иконом. Ре. Еритема. “Ел”. Агата. Емине. Амаравати.
Атила.Есин/Николай/.Колона.Ад.“ОТЕ”.“Ивета”.
Олав. Ана /”Ана Каренина”/. Оризари. Ало. Дати.
Ав. Трика. Олово. Окарина. Нотис. Пегас. Да.
О’Нил/Юджийн/.Иванов/Георги/.Реликва.Бикини.
Оратория.Антим.Ле/Иван/.Гном.Нибен.Пла/Жозеп/.Ами/Жилбер/.Епос.Пот.Ридле/Карл-Хайнц/.
Манта. Кривак. Тирол. Иолай. Ае. Атамани. Асен
Златаров.
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понеделник
26 септември

справочник
днес

вторник

сряда

2022

четвъртък

хороскоп
овен

веЗнИ

Философското ви отношение към живота ще ви
позволи да погледнете от
друг ъгъл на проблемите.

Авторитетът, опитът и
доброто ви отношение към
околните ще благоприятстват придобивките ви.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

телец

скорпИон

Несвойствени неща ще от
немат част от времето
ви, но не съжалявайте. Ще
имате добри попадения.

Не се притеснявайте,
ако сте в началото на
нова работа. Ще имате
сили да се справите.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

09.55"живейздравословно!"

БлИЗнацИ

стрелец

10.45информационенканал

12.15информационенканал

Очаквайте приходи, които ще ви успокоят. Но
личният ви живот се
нуждае от обновяване.

Можете да сте и подобри както на работното
място, така и в отношенията с околните. Успех.

15.00новини/съссубтитри/

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

15.15информационенканал

рак

коЗИрог

Ще пристъпите към изпълнение на направено предложение. Внимавайте, много
неща зависят от вас.

Податливи сте на настроението на времето,
възможно е да провокира
различни неразположения.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

лъв

водолей

Погрижите се за стоящите пред вас задачи и
изненадите ще изчезнат.
Делата ви се подреждат.

В повечето случаи ще се
чувствате изпълнени с
енергия и желание да продължите. Не спирайте.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

дева

рИБИ

Професионалните ви ка
чества ще получат добра
оценка. Ще останете доволни от финансова сделка.

В стремежа да сте полезни, ще започнете добра инициатива, която
ще последват и други.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

с които бил проникнат целиятживотнасветияапостол.напомнясепостоянно
за милосърдието на бога,
Който прощава греховете

на хората поради своята
благост и поради пролятата за цялото човечество
кръв на Господа иисуса
Христа.

променливо

слабдъжд

предимнослънчево

променливо

максимални

максимални

максимални

максимални

27

o

25

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
12.35 малкиистории
12.45 Телепазаренпрозорец
13.00 последният печели - забавносемейнокуизшоу/п/
14.00 Телепазаренпрозорец
14.15 "пакостникът чорапчо" -
анимационенфилм
14.30 "Тренк, малкият рицар" -
анимационенфилм
15.00 "аннсдвойно"н"2-твфилм
15.45 Телепазаренпрозорец
16.00 парламентарни избори
2022:диспути
17.00 българияв60минутисмарианавекилска
18.00 посветаиунас
18.30 ощеотденя-коментарно
предаване
19.00 последният печели - забавносемейнокуизшоу
20.00 посветаиунас
20.30 Гласоветенабългария
21.00 студио"УеФалигананациите"
21.45 Футбол:севернамакедония
-българия,срещаоттурнира
наУеФа"лигананациите"-
прякопредаванеотскопие
00.10 международен джаз фестивал "д-р емил илиев
2022" - боровец: джулиан
марлиинеговатагрупаот
Ямайкаивеликобритания
00.45 100%будни/п/
02.20 Култура.бГ/п/
03.25 "анн с двойно "н" 2 - тв
филм/4епизод/п/
04.10 посветаиунас/пот20.00ч./
04.40 българияв60минутисмарианавекилска/п/
05.40 Телепазаренпрозорец

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

25

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"огледаленсвят"-сериал
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 премиера: "опасно изкушение"-сериал,с.4еп.27
21.00 "Фермата: мостът на времето"-риалити,с.8
22.30 "Шоуто на николаос Цитиридис"-вечернотокшоу
23.00bTVновините-къснаемисия
23.30"Записът"-сериал,eп.2
00.30"домашенарест"-сериал,
с.3еп.17
00.50"Катонакино"-предаване
закино
01.00"революцияZ:секс,лъжии
музика"-сериал,еп.7
02.00bTVновините/п./
02.30"предиобед"/п./-токшоу
04.35 "огледален свят" /п./ - сериал
05.30"лицевлице"/п./

26

o

C

05.30Телеканал"доброутро"
09.00новини/съссубтитри/
09.20"антиФейк"

12.00новини/съссубтитри/

18.00 вечерни новини /със субтитри/
18.20информационенканал
21.00 "време" - информационна
програма
21.45"Катедралата"-еп.1
22.40"Голяматаигра"-твшоу
23.40информационенканал
01.15"мъжко/женско"
02.05"вдействителност"-твшоу
02.55"некаговорят"-токшоу
04.00 "време" - информационна
програма
04.45"Катедралата"-еп.1

православенкалендар

Църкватапочитана26септемврипреставяненасв.ап.иев.ЙоанБогослов
на тайната вечеря
ЙоанседялдоГоспода
веднъж Господ иисус
Христос минавал покрай
Генисаретското езеро. видял двама братя - Яаков и
Йоан, да кърпят заедно с
бащасиЗеведейрибарските си мрежи. призовал ги
да тръгнат подир него. Те
оставилибащаси,мрежите, кораба и тръгнали веднага подир него. оттогава
те били непрекъснато със
спасителя.
Заедно със симон петъртеприсъствалипривъзкресяването на иаировата
дъщеря,асъщоиприпреображението му на планинатаТавор.паксъссимон
петър двамата братя били
най-близкодобогочовекав
Гетсиманскатаградина,когатоТойсемолелскървава
пот преди страданията си
наГолгота.

наТайнатавечеряЙоан
седял до Господа. Когато
иисус Христос казал, че
единотученицитемущего
предаде,Йоансеоблегнал
нагърдитемуиГозапитал
каквоговори.
Като висял в страшни
мъки на Голготския кръст,
Господиисусвидялдосебе
си пречистата своя майка
и"ученика,коготообичал".
на пресветата си майкаказал:
-етосинти!
анаученикасиЙоан:
-етомайкати!
Йоан взел при себе си
св.богородицакатосъщинскасвоямайкаисегрижил
синовнозанеядоблаженотойУспение.
в първия ден на седмицата, преди разсъмване,
мариямагдалинадошлана
гроба Господен. потърсила, но не намерила в него
тялотонаспасителя.ипо-

бързаладасъобщитована
петъриЙоан.дваматаученициотишлинагроба.пръв
дошъл Йоан, надникнал в
гроба и го видял празен.
симон петър също влязъл
в него и го видял празен.
Йоан също влязъл. влязъл
ипръвмеждуученицитеповярвал във възкресението
наХриста.
след възкресението
си Господ се явявал много
пътинасвоитеученици.
след възнесението
Господне Йоан живял
в Йерусалим с другите
апостоли
молел се често с тях
в храма. на петдесетница заедно с тях получил
благодатните дарове на
пресветия дух. оттогава
проповядвалусърдноевангелието и обръщал юдеи и
езичници към Христовата

вяра...
Като почувствал приближаването на смъртта,
Йоан взел със себе си няколкоученици,втовачисло и любимия си ученик
прохор,иизлязълстяхизвънграда.спрялсенаподходящомястоиимзаповядал да изкопаят гроб. дал
им последни наставления,
благословил ги, легнал в
гроба и предал душата си
набога.
всяка година на 8 май
из гроба му излизал тънък
прах, който изцерявал от
болести пристъпващите с
вяракъмнего.порадитова
паметта на св. апостол и
евангелист Йоан богослов
сепразнуваина8май.
освен евангелието и
откровението, св. Йоан е
написалощетрипослания.
втяхсечувствасъщиятдух
накротостипламенналюбов към бога и ближните,

понеделник
26 септември
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ивайлоивков:

С БФС сме в различни светове

СнимкаБТа

елиуд Кипчоге пресича като победител маратона на берлин.
Кенийската легенда пробяга дистанцията за 2:01:09 часа,
като подобри с 30 сек. собствения си световен рекорд. Втори
остана Марк Корир (Кен) на 4,49 мин., пред табу Абате (етиоп) и др.
националният ни отбор приключва
днес участието си в лигата на нациите.
“лъвовете” гостуват на република северна македония в скопие. директната
битка за второто място в групата започва в 21,45 ч. и ще бъде предавана по Бнт
1 и Бнт 3. Успехът е задължителен, за
да попадне отборът ни в четвърта урна
за жребия за евро 2024. в противен случай ще сме при аутсайдерите.
“колективът в националния отбор
е отличен. За предстоящия мач им казахме, че отиваме за задължителна победа. идеята е да има подмладяване и
профилът на играчите да бъде свързан.
в същото време да бъдат динамични и
бързи, защото тенденцията в съвременния футбол е такава”, обяви на заминаване помощник-треньорът на отбора

“в различни светове сме
с хората от БФс. всеки да
тълкува декларацията ни
както иска, но ние стоим
зад нея. очаквам първо да
ни се даде възможност да се
запознаем защо са наложени наказанията, да изложим
позицията си и да се стигне
до Апелативната комисия.
не е казано в кой мач трябва
да се изтърпи наказанието.
в различни светове сме.”
това обяви изпълнителният
директор на левски ивайло
ивков пред Бнт относно наказанието, наложено на клу-

ба за един мач без публика.
“90%, ако не и повече, от
наказанията са необжалваеми.
така е само в северна корея.
няма друга страна, в която
санкция над 5000 лева може
да се обжалва, а лишаване от
домакинство - не. смисълът
на футбола е публиката. всеки мач на левски е празник.
Защо целият стадион се затваря, може един сектор или един
блок?”, каза ивков. мачът без
публика ще нанесе загуба от
над 200 000 лв. за “сините”.
Затова шефовете на клуба
призоваха феновете да напъл-

„Лъвовете” ще търсят
победа и в Скопие
Щесеборятзавторотомястовгрупатаналигатананациите

иван иванов-русия.
в предната среща нашите разбиха
Гибралтар с 5:1.
“като цяло резултатите не са добри,
така че това е малка стъпка напред. не
бих казал, че за един мач или за 3-4 дни

младен кръстаич може да промени
кой знае какво. мисля обаче, че даде
на отбора нужната дисциплина и спокойствие. Без тях нещата няма как да
се получат. нека все пак да не бързаме
със заключенията, защото имаме още

Гришо се закани за нови
успехи на „София Оупън”
Григор димитров
(№23) се закани да
направи ново запомнящо се представяне
на “софия оупън”,
защото през годините
е побеждавал всичките
си съперници. Българинът спечели турнира
през 2017 г. при единственото си досегашно
участие. сега при седмото издание той е под
№3 в схемата и почива
на старта, а във II кръг
очаква по-добрия между микаел имер (Шв,
№100) и иля ивашка
(Блрс, №59). в последния момент участие
отказа
трикратният
шампион от Големия

шлем стан вавринка.
“винаги съм се
радвал, когато съм на
българска земя. Готов
съм да чуя едно мощно “мачкай, Гришо”.
очаквам много добра
публика, всеки би искал доза увеличение на
пулса, за да се зареди с
позитивни емоции. опитвам се да използвам
позитивната енергия
от феновете. където и
по света да играя, имам
българска подкрепа и
винаги се чувствам добре и се опитвам да я
използвам. няма нещо
по-хубаво от това да
играеш на родна земя.
и естествено си поже-

лавам още една неделя
да прекарам тук. разбирам, че за турнира
е важно да участвам.
така се случват нещата в последните
години, че турнирите
са в странен график.
имаше промени през
последните
две-три
години, всичко беше
деликатно и различно
като планиране.
обмислям още за
треньор, решението
беше взето и продължавам напред, без да
бързам. Годината като
цяло е добра, но очаквах малко повече от
себе си в дадени моменти”, обяви Гришо.

Снимкаmanutd.com

димитър бербатов открива резултата
за Манчестър Юнайтед при загубата с 1:2
от ливърпул в мач между легендите на двата
тима. българският нападател се разписа с
прецизен удар с десния крак, но на “Анфийлд”
домакините обърнаха мача чрез Марк Гонсалес
и Флоран Синама-Понгол
Издава„думапрес”Еоод
УправителрадостинаБлагоева

България:АидаПаникян-218;ДесиславаВелева-
230;РостиславаИванова-233;ЮлияКулинска-224
икономика:маякалпачка-Йовановска-
завеждащотдел-246;ЕвгениГаврилов-246
Свят:ТаняГлухчева-220
култура:вилианаСемерджиева-завеждащотдел-
240;НадеждаУшева-240
оБЩЕСтво:ВалентинГеоргиев-232
ЧЕтиво:БоянБойчев-“Пегас”-244;ГеоргиГълов-
“Пардон”;Художник:АнатолийСтанкулов
Спорт:владимирниколов-завеждащотдел-245;
МаринМилашки-245
ЕлЕктронноизданиЕ:РосицаАнгелова
Фото:ЕмилияКостадинова-206

един мач. македонците не ме притесняват. нека се заканват. Ако играем както трябва и сме концентрирани, ще се
представим на добро ниво. дай боже, да
се поздравим и с победата”, каза вторият капитан Антон недялков.
рЕзултати

ОснователСтефанпродев

Първизам.главен
редактор
нораСтоичкова
Зам.главни
редактори
инамихайлова
imihaylova@duma.bg
таняджаджева
tgeneva@duma.bg
Отговоренсекретар
ивайлогиздов
igizdov@duma.bg

нят стадиона на домакинския
мач срещу Ботев пд въпреки наложеното наказание от
дисципа. “предполага се, че
в правната норма се съдържа
справедливостта. не знаем
въз основа на кои факти са
наложени наказанията. Успях да гледам този човечец
(б.р. - Юрий кучев), изпълва
ме съжаление какви хора работят във футболния съюз и
да лъсват тези неща. председател е на дисципа от повече от 15 години”, коментира
още синът на синята легенда
кирил ивков.

граФиЧЕндизаЙн:ВалентинАргиров,
ЕвгенияКрушева,ПетяРогачева,СпаскаВенева
рЕкламииоБяви:ЮлияСтанкулова-205;
0879326034;e-mail:reklama@duma.bg,obiavi@duma.bg
разпроСтранЕниЕ:румянакирилова-203;
ЕмилМихов-216;abonament@duma.bg,“Българскипощи”Еад
производСтво:ВладимирТополски
duma@duma.bg
непоръчаниматериалиможе
данебъдатпубликувани.
ръкописинесевръщат.
Използванисаиемисиите
наБТА,„Фокус”,БГНЕС,БНР,
Франспрес,интернетидр.
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V кръг
Лига С
Група 4: България - Гибралтар
5:1 1:0 Антов (23) 1:1 Чиполина (26)
2:1 десподов (36) 3:1 кирилов (52) 4:1
стефанов (55) 5:1 петков (81); Грузия - РСМ 2:0 1:0 миовски (35-авт)
2:0 кварацхелия (64). 1. Грузия 13 т.
2. рсм 7 3. България 6 4. Гибралтар 1.
VI кръг: днес, 21.45: рсм - България;
Гибралтар - Грузия.
глЕдаЙтЕ

Футбол
по БНТ 1 и БНТ 3
21.45 РСМ - българия
по Диема спорТ
21.45 унгария - Италия
по Диема спорТ 2
21.45 Англия - Германия
по Нова спорТ
21.45 Гибралтар - Грузия
по Диема спорТ 3
тенИС
12.00 “София оупън”
по макс спорТ 1
16.00 турнир в тел Авив (мъже)
по макс спорТ 2
Волейбол
17.00 Сърбия - българия (жени)
по евроспорТ 1
Колоездене
6.10 СП в уолонгонг

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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