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Няколко дни след края на пренареждането на емблематичната настилка в центъра на София стана ясно, че ще се наложи нов ремонт на
отделни участъци.
Стр. 4

корнелиянинова:

Л

ицемерието на итн и конкретно
на слави трифонов постига безпрецедентни висоти.
Докато слави трифонов викаше
“Македония” от диванчето, неговата министърка Генчовска договаряше т.нар. Френско предложение.
Докато депутатите на итн в комисията по външна политика говореха
срещу предложението, министър
Генчовска го защитаваше. Докато в пленарна зала итн гласуваше
против, министър Генчовска беше
внесла предложение до Министерския съвет то да бъде одобрено от
министрите. и нито веднъж слави
трифонов не се разграничи от предложената и подкрепена от него министър Генчовска и нейните действия. (някой ден може да разберем и
утешителна награда за добре свършената работа ли се оказа постът й
на служебен зам.-министър на отбраната, но това е друга тема.)
с други думи, след като лъга
всички месеци наред, по темата
северна Македония г-н трифонов
може само да мълчи.
БсП има ясна и чиста позиция,
отстоявана години наред, още преди
итн да се появи на политическия
терен. тя беше защитавана коректно, конструктивно и ангажирано от
периода на коалиционните преговори до самия финал на управлението.
Остава валидна и днес. Френското
предложение за северна Македония
беше прието въпреки БсП и всеки
опит да се внушава друго е лъжа.
Фейсбук

GBP:
2.19079

ремонт на ремонта на жъЛтите павета

Стр. 4

Кристиан ВИГЕНИН

EUR:
1.95583

50 ст.

брой188(9029)

акцент

сряда

USD:
2.02803

София
МаксиМални

слабдъжд

CHF:
2.05812
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Само БСп направи
конкретни неща
за Северозапада
Бойкоплаши,ченямадаимапаризапенсии,
нямадаима,акогидадатсРадевзановисамолети,
заявивъвВидинлидерътнапартията

всички обещаваха грижа
за северозапада, само БсП
свърши конкретни неща,
заяви корнелия нинова във
видин. тя бе придружена
от водача на листата Филип
Попов и кандидат-депутатите от левицата. “изготвихме проект за възстановяване и разширяване на
индустриална зона видин.
Осигурихме финансиране,
но кабинетът беше свален.

в новото правителство ще
довършим проекта”, категорична е нинова.
“Оздравихме държавното предприятие “еЛ Би
Булгарикум” и осигурихме финанси да си закупят собствени камиони за
транспортиране на млякото. Договорихме в Брюксел половината от парите
по европейските програми
да бъдат за слабо развити-

те региони, какъвто е северозападният”, подчерта
нинова.
в последните три парламента ние бяхме стабилната, диалогична, предвидима
и последователна партия.
Преведохме страната и хората по-леко през трудните
зимни месеци”, коментира
нинова.
“Опитите на ГеРБ да
внушават, че трябва да се

режат социални разходи,
ще срещнат категоричния
ни отпор. те ще подкрепят
решението на служебния
кабинет на Румен Радев за
плащане на нови 8 самолета Ф-16. трябват им 2 млрд.
лв. и те щи ги вземат от пенсии и заплати. категорични
сме, че парите трябва да
отидат при хората и да бъдат социален щит срещу
кризата”, поясни нинова.
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ирЕнаанастасоВа:

БСП предлага регионални
карти „Икономика-образование”
Педагозиизразихажеланиелевицатадапродължи
спроменитевсистематасучастиевследващиякабинет
Бсп предлага създаване на регионални карти “Икономика-образование”. “докато не съобразим
учебните програми и учебното съдържание с развитието на децата,
докато не променим рязко качеството на базисната и продължаваща квалификация на учителите,
докато не създадем във всяко училище съвременна учебна среда,
не можем да говорим за постигане
на по-добро качество на образованието”, заяви водачът на листата
на “Бсп за България” в монтана
Ирена Анастасова, която се срещна
с представители на Клуба на учителите в областния град. тя благодари на присъстващите за подкрепата
на основните приоритети на Бсп
в образованието и науката. Анастасова изрази увереност, че след
предстоящите избори левицата ще
има отново шанса да ги реализира.
по думите й без тяхното решаване
не можем да вървим напред и да се
развива нито един икономически
отрасъл в страната.
“Образованието е в основата на

всичко, то е основата на бъдещето
ни като нация и държава. Затова
приемете моята признателност и
благодарност, че сте свързали завинаги живота си с най-благородното
поприще - учителството!”, обърна
се Анастасова към педагозите.
Като председател на Комисията по образованието и науката в
47-то Народно събрание, тя представи пред колегите си промените
в Закона за предучилищно и училищно образование. Учителите
обсъдиха и започналия преглед
от мОН на учебните програми и
учебното съдържание. те изразиха надежда, че този преглед ще
продължи и ще доведе до реални
промени. Оцениха високо личните
усилия от години на Анастасова
по този сериозен проблем за образователната система. Като много
тежки бяха оценени и проблемите
в професионалното образование
- ниско качество на подготвените
кадри, много закрити професионални училища, липса на подкрепа от бизнеса.

ВяраЕмилоВа:

Разработихме туристическа
стратегия за Ловеч
За първи път Ловеч има
разработена стратегия за
развитие на комбиниран
туристически проект, обяви
водачът на листата за областта вяра емилова в международния ден на туризма.
по думите й документът
обхваща цялото природно и културно богатство
на региона и в изготвянето
му са се включили наши и
чужди експерти. “Забележителностите са групирани
в пещерни потайности, приказните водопади, планински приключения, пътят на
вярата, Гостоприемни хора
в гостоприемна планина,
пътят на свободата, наслед-

ството, кулинарни съкровища и др. Основен акцент в
туристическия продукт са
Летнишкото съкровище и
зеленото сирене”, подчертава емилова. стратегията
предвижда
подобряване
на инфраструктурата, социологическо
проучване
и анализ на комбинирания
туристически продукт, както и план за подобряването
му. предвижда се разработването на подходяща среда
за туристите, репозициониране, маркетинг, реклама и
връзки с обществеността в
страната и чужбина.
Ключово място в стратегията за региона заемат

природните забележителности - деветашка пещера,
Крушунски водопади, деветашко плато, пещера “стълбицата”, Бонинска пещера,
пещера “Гарваница”, сливешки ливади и др. Регионът може да развие и изключително активен религиозен
туризъм заради троянския
и Гложенския манастир,
църквите “света Неделя” и
“света троица” и др.
Реализирането на стратегията ще доведе до бурно
развитие на много съпътстващи сектори, а това ще
бъде от полза за икономическия възход на цялата област, обяснява емилова.

иВанЧЕнЧЕВ:

Само левицата може да
осигури по-високи доходи

водачът на листата на Бсп в софия област Иван Ченчев се срещна с
жители на Ботевград и село Новачене. по време на разговорите хората
са изразили задоволство от социалните мерки на Бсп и очакват левицата да е отново в управлението, защото това гарантира повишаването
на доходите.
“трябва да се носи отговорност от политиците при ситуация на кризи и при война на 400 км от нашата граница. Бсп е готова за това, защото излиза успешно от управлението с мерките, които предприе, затова,
че беше социалният стълб на правителството и с разработена програма.
Неслучайно предложихме 10 стъпки за първите 100 дни управление, за
да преведем гражданите и бизнеса през зимата”, заяви Ченчев.
по неговите думи министрите на Бсп са били успешни в управлението. “Оценката за работата им я даваме не ние, а европейският съюз
- първи по промишлено производство в европа за първите 6 месеца,
30% ръст на туризма, животновъди и растениевъди, които никога не са
получавали такава подкрепа. Разбира се, 22 млрд. социален бюджет”,
подчерта Ченчев. той е категоричен, че пари в хазната за социалната
политика на Бсп има. Освобождаването на лицата до 26-годишна възраст от данък общ доход е насочено към изцяло към младите хора. те
трябва да усетят, че държавата ги подкрепя, категоричен бе Ченчев.

Творческа вечер събра Боян Ангелов и Боян Бойчев със социалисти
творческа вечер на писателите Боян Ангелов и Боян Бойчев се
състоя в салона на Градския съвет
на Бсп в софия. двамата са кандидати за народни представители от
листата на “Бсп за България” за 24
мИР. сред гостите на събитието
бяха и други кандидати, начело с
водача Георги свиленски. “За Бсп
е чест в ръководството й да бъде
председателят на съюза на българските писатели Боян Ангелов. Гордеем се, че неговите качества му
завоюваха пореден председателски
мандат в най-авторитетния творчески съюз. Радваме се на таланта му,

на неговите творчески и обществени изяви, на поредната му книга,
издадена преди дни. Боян Бойчев
- също обичан поет - е и обичан
учител, председател на клуба на
писателите - социалисти, редактор
на приложението “пегас” на вестник “дума”, заяви лидерът на столичните социалисти Иван таков.
Организатор на събитието бе
Уляна пачева, председател на Комисията по култура към Градския
съвет на Бсп в софия, а водещ на
литературната вечер - Иван токаджиев, уважаван художник и член
на Градския съвет.

сряда
28 септември

2022

“

цитат на деня

На тези избори битката
на БСП е битка
за България
Водачът на листата
в Пловдив област Веска Ненчева
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българия
че е било лесно и винаги партньорите ни са били съгласни?
сега те се хвалят със социалната
политика, но много добре знаят
колко часове сме ги убеждавали,
какъв натиск сме упражнявали,
за да се случат нещата”, категорична е Нинова.
За бсп борбата с бедността
и неравенствата, увеличаването
на заплати и пенсии, подкрепата
за социално и енергийно бедни
си остава задача номер едно.
“готови сме с първите 10 стъпки
в първите 100 дни за решаването
на тези проблеми. подкрепяйки
нас, помагате на себе си, на децата си, на родителите и семействата си да преминат по-леко
през кризата”, призова Нинова.

Подкрепата за
икономиката да върви
успоредно с увеличаване
на заплатите
на работниците
“подкрепата за икономиката да върви успоредно с
увеличаване на заплатите. минималната заплата трябва да
се вдигне на 850 лв. за 2023 г.
Ние помогнахме на заводи и

Корнелиянинова:

фабрики с компенсации за тока
и така те оцеляха през зимата и
не съкратиха работниците. тази
помощ трябва да продължи, но
очакваме от работодателите
да повишават заплатите на работниците”, подчерта Корнелия Нинова при посещението
си в завод “мм механикс” в
пазарджик. Заедно с нея бяха
водачът в пазарджик драгомир стойнев, втората в листата
петя Цанкова и третата лиляна
мърхова-присадникова.
по думите на Нинова инфлацията стопява доходите на хората. “трябва да се погрижим през
зимата да се чувстват защитени.
посещавам много фабрики. в
срещите ръководствата споделят, че имат много поръчки.
вследствие на кризата веригите
на доставки се скъсяват. много
западни фирми преместват производствата си у нас. това е възможност, която не бива да пропиляваме”, призова Нинова.
според нея високите цени на
тока и газа са проблем и спешно
трябва да наложим таван на цените, компенсации и подкрепа
за енергийно бедни, за домакинствата и за работещите бедни.

в следващото управление БСп
е гарант за по-високи доходи

нямададопуснемдасеорязватсоциалнипридобивки,заявилидерътналевицатавПазарджик
“много партии днес обещават всякакви социални придобивки. само бсп отчита реално
свършена работа за повишаване
на доходите. Оценявайте ни по
резултатите, а не по голи обещания”, заяви лидерът на бсп
Корнелия Нинова в пазарджик.
тя се срещна с жителите на града заедно с водача на левицата в
пазарджик драгомир стойнев.
в препълнената зала присъства
и цялата листа на бсп.
12 години като опозиция на
герб се борихме социалната политика да стане приоритет и не
успявахме, припомни Нинова.
“сега за 7 месеца в управление
направихме повече, отколкото
герб за тези 12 години - безплатни детски градини, увеличено майчинство и детски
надбавки, необлагаем минимум
за млади семейства с деца. повишихме минималната работна
заплата и цената на ваучерите
за храна. благодарение на бсп
пенсиите вече са по-високи”, об-

общи Нинова. “при борисов все
не можеше, все нямаше пари.
сега как можа. важно е да имаш
воля да го направиш, да спреш
кражбите, да спреш рекета върху фирмите и да мислиш за народа си”, коментира тя.
“лъжат, че социалната политика води до дефицит в бюджета. Оставихме стабилен бюджет с излишък от 1,5 млрд лв.
дефицитът ще дойде от решението на служебния кабинет за
закупуване на нови 8 самолета
за няколко милиарда лева. сега,
в тези тежки времена, тези пари
трябва да отидат за повишаване
на доходите и стабилизиране на
икономиката”, обясни Нинова.
“Няма да допуснем да се
орязват социални придобивки.
Напротив, доходите трябва да
се увеличат още, защото инфлацията изяде досегашното увеличение. Ние, бсп в следващо
управление сме гарант за това,
както бяхме социалният стълб
в досегашното. да не мислите,

Освиркването на химна
на България от македонците
е недопустимо
“случилото се на футболния мач между българия и република
северна македония е възмутително и недопустимо, написа в социалната мрежа лидерът на левацата Корнелия Нинова. по думите й поругаването на българския химн и виковете “българи-татари” показва
само едно - тези хора не са узрели да бъдат европейци.
Не съжалявам, че като министър на икономиката и индустрията
отказах да водя българската делегация на двустранна среща в скопие
след срещата на президента пендаровски с “ОмО илинден”, споделя Нинова. “правилно беше и поведението на бсп да не подкрепяме
решението на Народното събрание да се даде зелена светлина за приемането им в ес. поздравления за достойното поведение на нашите
футболисти и за победата”, коментира Нинова.

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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Празник на местната идентичност в тунджанско село
празникът на местната
идентичност “традиции и иновации на територията на миГ
“тунджа” отново изпълни с
багри, звуци, и пъстрота село
Генерал инзово. в парка на
селото си дадоха среща тунджанските традиции, обичаи,
занаяти, вкусове и новата им
и по-съвременна трактовка,
за да покажат истинската тунджанска идентичност.
празникът е продължение
на проект “традиции и иновации за промотиране на местна
идентичност”, който изпълниха миГ “тунджа” и миГ “котел, сунгурларе, върбица”.
Гости на празника бяха
зам.-областният
управител
драгомир димитров, кметът
на община “тунджа” Георги
Георгиев, неговият заместник

БСП предлага 850 лева
минимална заплата
Левицатащенастояваотянуарииндивидуалният
коефициентзавсичкипенсионеридастане1,35
Аида ПАникян

Без Бсп в следващото управление
няма да се провежда реална социална
политика. За това бяха категорични и
представителите на Бсп, и на кнсБ
по време на традиционните срещи на
синдиката с представители на основни
политически партии, участващи в из-

борите за народно събрание.
минималната заплата да стане 850
лв., ще настоява Бсп, обяви по време
на срещата Георги Гьоков. Левицата иска да бъде въведен необлагаем
минимум, който поне на първо време да е равен на линията на бедност.
припомняме, че догодина тя ще бъде
504 лв. според кнсБ, която също от
години настоява за необлагаем минимум, по-подходящ мерител е мини-

малната заплата.
неотложен приоритет за левицата
е овладяването на инфлацията и повишаването на доходите, категоричен
е Гьоков. Затова увеличението на минималната заплата, каквато получават
над половин милион българи, е толкова важно.
Левицата е категорично за прогресивно данъчно облагане, като се
акцентира на младите семейства. про-

димитър димитров, секретарят на общината Галина иванова и общински съветници.
домакините представиха
кът на патриархалното семейство с цялата уредба на
местното домакинство, с характерни селскостопански занимания, с типични за селото
гозби, с характерни обичаи. в
парка бяха обособени и кътове на различни художествени
занаяти и ателиета на открито
за деца и младежи за тъкане,
бродиране и изработване на
накити.
Част от празника беше и
изложението “традиционни
храни”, в които местни производители представиха своята
продукция, а гостите и участниците имаха възможност да
я дегустират.

гресивно данъчно облагане няма да се
случи, ако Бсп не е в управлението,
категорични са и от левицата, и от
синдиката.
като друг приоритет на Бсп бе изтъкнато осъвременяването на пенсиите,
като предложението е индивидуалният
коефициент на всички пенсионери да
стане 1,35. това, което направихме в
предишното правителство, не “изправи” пенсионната система, но внесе
по-голяма справедливост в нея, коментира Гьоков, който е категоричен, че
промените в тази област задължително
трябва да продължат. социалистите
ще настояват и вдовишката добавка да
се увеличи и да стане 30% от пенсията
на починалия съпруг.
около 90% е съвпадението в поставените цели на меморандума на
кнсБ и програмата на Бсп, коментира Гьоков.
на срещата присъстваха и взеха
отношение по зададени от синдикалистите въпроси иван кръстев, Георги
свиленски, Христо проданов.

28 учители по природни науки
на обучение в ЦЕРН
28 учители по природни
науки ще преминат обучение
в европейската организация
за ядрени изследвания Церн
в Женева по национална програма “мотивирани учители
и квалификация” от 2 до 8 октомври. Групата е двадесета
поред от началото на националната програма през 2011 г.
и в нея има преподаватели от
варна, русе, велико търново,
пловдив, софия-област, пле-

вен, кърджали, стара Загора,
сливен, разград, пазарджик,
Благоевград, Бургас. досега
по националната програма на
министерството на образованието и науката в Церн са
преминали обучение 759 учители по природни науки, инженерни специалности и информационни технологии.
обучението
в
Церн
включва лекции, работилници, демонстрации и социални

събития. Учителите ще могат
да се докоснат до най-новите
технологии в световния научен център и да задоволят своя
интерес към новостите в науката и техниката. обучението
им дава възможност да се запознаят със съвременната наука, която се развива в Церн,
като събуждат интереса в учениците към модерната наука,
природните и инженерни дисциплини и ит технологии.

Пореден ремонт на пренаредените
жълти павета в София
пореден ремонт на ремонта ще бъде принудена да извърши столичната община.
този път става въпрос за емблематичните жълти павета
в центъра на софия, които се
пренареждаха в продължение
на няколко седмици, а от около 7 дни работата приключи и
движението по бул. “Цар освободител” бе възстановено.
сега обаче отново се планира
ремонт, тъй като част от пре-

наредената настилка вече е
разместена, образували са се
и големи фуги. проблемен е
участък в близост до кръстовището при сградата на Бан.
според общината повторното
нареждане няма да доведе до
затваряне на цялата отсечка и
цялостно спиране на движението, като това ще стане за
сметка на изпълнителя “трейс
Груп Холд”. от кметството
допълниха, че ремонтът на

пътното платно пред народното събрание на практика не е
приет и одобрен от общината.
ремонтът в центъра на
софия се прави от фирмата
“трейс Груп Холд”. стойността на договора е 19,9 млн.
лева с ддс. обновяването на
тази част от центъра беше
част от договора с компанията “пст груп”, който беше
прекратен заради некачествено изпълнение.

Васил Аврамов
с престижно отличие
на национален конкурс
поетът васил аврамов спечели първо място за стихотворението “Храмов празник”в националния литературен конкурс
“свищовски лозници 2022” в свищов.
120 поети от различни възрасти са участвали в конкурса, а
награждаването на лауреатите се е състояло на 25 септември в
свищов на камерната сцена при първо българско читалище.
За пореден път почетният гражданин на град и община Левски, член на съюза на българските писатели, творецът с ярко
присъствие в духовния ни живот и многобройни национални и
международни отличия печели награда за поезия.

www.duma.bg
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Росен Христов се размечта
за излишъци от газ
Служебниятенергиенминистързаговоридори
запродажбанасиньогоривонаРумъния
служебният кабинет открива търг за доставка на
тръбен газ, като потенциална
заявка за участие в такъв засега има от Гърция и турция,
където са налични излишни
количества. това обяви енергийният министър росен Христов пред Бнт, който напомни
и за големия по негови думи
интерес към процедурата за
втечнен газ по-рано този месец. с тези думи Христов дори
допусна, че ако всички планирани доставки в следващите
месеци бъдат извършени, България може и да продава свои
излишъци от синьо гориво на
румъния.
“преговаряме с редица

доставчици, за да осигурим
необходимите
количества.
ако стане така, че всички, с
които преговаряме, доставят
газ, ние имаме къде да го продадем. вече имахме разговор
с румъния, които са готови
да купят всички излишъци от
газ, които могат да се появят у
нас”, коментира министърът.
същевременно газовото ни
хранилище “Чирен” продължава да е едно от най-празните
в европа - румънското е пълно
почти на 85%, а нашето е под
75%. България най-вероятно няма да успее да постигне
минималната цел на ес да запълни до 80 процента газовото
си хранилище до началото на

отоплителния сезон, който в
ес започва на 1 октомври.
по данни на браншовата организация “Газова инфраструктура европа” (Gas
Infrastructure Europe) хранилището в Чирен е запълнено
до 73,11%. официално държавите от ес имат срок до края
на октомври да си осигурят
зимни запаси, но всички вече
го направиха с изключение на
австрия, България, Унгария и
Латвия. средната запълняемост на подземните газови хранилища в ес достигна 87,4%,
като в португалия тя е 100%,
а в полша, дания, Франция,
Германия и Швеция е над
90%.

Построили сме само 50%
от нужните ни магистрали
построили сме не повече от половината от магистралите, които е трябвало да изградим преди десет години.
това каза служебният министър на
регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. той представи пред журналисти състоянието на
автомагистралите и първокласните пътища в България и визията за тяхното
развитие.
ако България има нужда от 2100
километра магистрали, при положение че са построени 870 километра и
остават 1230 километра, мога да предложа като приоритет за следващите
правителства да бъде завършен целият процес на проектиране, ускоряване
на всички съгласувателни процедури,
стриктен график за реализация и ясна
стратегия, заяви министърът.
Шишков съобщи, че 38 на сто от
магистралите, които трябва да се про-

ектират и построят в България, са в
изключително незадоволително проектантско и с никакво строително решение. той посочи, че най-важното
направление е по посока “север-юг”
- от русе за маказа, връзката от румъния към Гърция. Започнахме с първата
част от тази връзка, участъкът “русе
- велико търново” е с обща дължина
67 километра, “велико търново - свиленград” - още 218 км, каза министърът
и посочи, че е належащо да се започне
бързо да се проектира и да се строи.
други важни обекти са магистралите “Черно море” и “рила”, както и
магистрала “Хемус”, която е без проектни решения за 7, 8 и 9 лот, каза министърът и изрази надежда да може да
се намери бързо решение на проблема,
за да може и тази магистрала да има
цялостно проектно решение и да продължи да се строи изцяло.

средно в ес целта от 80%
беше постигната още в края
на август. най-сериозно е изоставането в Латвия, където
газохранилището е пълно до
половината. Унгария е в сходна позиция с България - 71,7%,
а австрия е достигнала запълняемост от 76,9%. според “Га-

„Топлофикация София” връща
3 млн. лв. на абонатите

“топлофикация софия” ще възстанови над 3
млн. лв. на повече от 176
хил. свои клиенти заради
това, че в изравнителните сметки за миналия
отоплителен сезон, при
които има доплащане, е
начислила 20 процента
ддс вместо 9 на сто, каквато е намалената в началото на юли ставка на
данъка върху добавената
стойност. това съобщиха
от комисията за енергийно и водно регулиране
(кевр), цитирайки отговор на столичното дружество по повод корекцията
на сметките.
възстановяване на сумите ще получат 176 836
битови клиенти по годишните изравнителни сметки
за топлинна енергия за
периода 01.05.2021 г. 30.04.2022 г. на тях ще им
бъдат върнати 3,025 млн.
лв, което е 0,9% от стойността на всички издадени
общи фактури за отчетния
период. от 19 септември
новите коригирани фактури са налични както в
системата на дружеството, така и при платежните
оператори и всички потребители имат достъп до тях,
посочват от общинското
предприятие.

Засегнатите потребители са информирани за връщаните суми чрез кредитно известие и нова фактура
с дата 1.09.2022 г., за разликата между прогнозно начислената топлинна енергия и реално потребената.
клиентите ще получат документите по начина, по
който получават сметките
си - по електронен път или
на хартиен носител.
тъй като направените корекции са с дата
1.09.2022 г., от “топло-

Властта набра едва 150 млн. лв. скъп вътрешен заем
при слаб интерес финансовото министерство взе вътрешен заем от едва 150 млн.
лв. при искани 200 млн. лв. от
българските банки и други финансови дружества. това става
ясно от резултатите от проведения в понеделник аукцион,
организиран от БнБ.

облигациите бяха със
срочност от 5,5 г. Интересът
към последната емисия държавни ценни книжа е от найниските за последните десет
години. доказателство за
това е постигнатият коефициент на покритие от едва 1,02.
по-ниска стойност от това

зова инфраструктура европа”
темпото на насищане с газ на
“Чирен” е под половин процент дневно, така че началото
на отоплителния сезон няма
да бъде посрещнато с готови
запаси, но европейската цел
за края на октомври може да
бъде и изпълнена.

през последното десетилетие
на вътрешния пазар има само
три пъти - при опита на асен
василев да вземе половин
милиард в началото на април
тази година ( коефициентът
стигна 0,9 и аукционът бе неуспешен), през 2014 г., когато
финансовото министерство

теглеше ударно заеми заради
фалита на ктБ (коефициентът стигна 1,01), и в началото
на 2012 г. (коефициентът достига 0,95).
освен това цената на вътрешния заем е драстично
по-висока от тази на пласираните 5-годишни дЦк преди

фикация софия” еад поясняват, че за разликата
няма да бъде начислявана
лихва за просрочие и ще
бъде прилаган нов срок за
доброволно плащане - 45
дни за битовите и 30 дни
за стопанските клиенти,
считано от 1.09.2022 г.,
датата на новата фактура.
клиентите, които вече
са платили изравнителните си сметки, ще могат да
си върнат на каса парите
или с тях ще бъдат погасени следващи плащания.

10 месеца. тогава постигнатата доходност бе 0,27%, а
днес тя е в пъти по-висока и
достига 4,13%. За резкия скок
допринася както вдигането на
лихвите от европейската централна банка и редица други
по света, така и несигурността
около войната в Украйна.
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Санирането на блокове с
европари тръгва през ноември
Финансовиятресурсе1,4млрд.лв.,отпусканетонасредстватащеставанадваетапа
програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ще стартира в началото на ноември,
е съобщил регионалният министър иван
Шишков на среща с ръководството на
националното сдружение на общините.
средствата за добре познатото саниране
ще дойдат по линия на плана за възстановяване и са на стойност 1,4 млрд. лв.
средствата ще бъдат вложени в санирането на сгради с минимум 4 самостоятелни жилища и повече от един собственик във всички 265 общини на страната,
а процедурите ще се управляват от общинските администрации. до края на
седмицата за обществено обсъждане ще
бъде публикуван пакетът документи по
програмата, включително заложените
критерии и изисквания.
Бившият регионален министър Гроздан караджов се готвеше да обяви старта на санирането още през септември, но
времето не стигна за прецизиране на Закона за устройство на етажната собственост, с който е свързано и отпускането
на евросредствата по плана.
отпускането на средствата ще става
на два етапа. при първия ще може да се
кандидатства до 31 март 2023 г., като
сдруженията на собствениците ще получат безвъзмездно 100% от средствата за
саниране. вторият етап за кандидатстване ще продължи до 31 декември 2023 г.,
като одобрените жилищни сгради ще
получат 80% безвъзмездна финансова
помощ от плана, а останалите 20% ще са

СнимкаЕмилиякоСтадинова

за сметка на собствениците.
допустими за саниране ще са устойчиво конструктивни сгради - блокове
или блок секции, проектирани преди 26
април 1999 г., без значение от вида строителство. собствениците ще са задължени да регистрират сдружение с най-малко 67% съгласие за участие в програмата,
както и 100% съгласие за изпълнение на
строително-ремонтните дейности. всяко
сдружение ще трябва да изготви за своя
сметка технически паспорт на сградата,

както и енергийно обследване.
нов момент в програмата е, че ще се
възстановяват разходите за тези документи на сдруженията, с които има сключени
договори за саниране, така че на практика всички дейности ще бъдат покрити от
безвъзмездната помощ от ес.
Блоковете, които не успеят да се класират за участие в програмата, няма да
могат да си възстановяват разходите за
технически паспорт и енергийно обследване. освен задължителните обследване

Обява

ОбявЛЕНИЕ
Наоснованиечл.34,ал.1иал.2ичл.30,ал.3,въввръзкасчл.1,
т.1,отНаредбатазаусловиятаиредазапровежданенатъргове
иконкурси,приетасРешение№138поПротокол№73
от09.03.2006г.наСтоличенобщинскисъвет,последноизменена
идопълненасРешение№339поПротокол№56от26.05.2022г.
ивизпълнениенаЗаповед№СОА22-РД09-1242/21.07.2022г.
наКметанаСтоличнаобщина
ОбявяваМ:
На28.10.2022г.от11:00ч.вадминистративнатасграданаСО–район
„Изгрев“,ул.„АтанасДалчев“№12,ет.2,щесепроведепубличнооповестенконкурсспредмет„Отдаванеподнаемнасвободнинежилищни
имоти–частнаобщинскасобственост,находящисенатериторията
наСО–район„Изгрев“.Описаниетонаобектите,предметнаконкурсаи
първоначалнитенаемницениса,кактоследва:
Обособена позиция № 1 - Самостоятелен обект в сграда № 8, с
идентификатор68134.802.2109.8.1поКККР,наеднониво,съсзастроена
площ63,60кв.м,спредназначениенаобекта–заобщественохранене,с
АОС№3126/10.02.2020г.иобособеначастотприлежащиятеренсплощ
от85,24кв.мпобуквиА,Б,В,ГиД,вкойтосевключваквадратурата
на тераса, със застроена площ от 19,80 кв. м, съставляващ част от ПИ
сидентификатор68134.802.2109поКККР,сАОС№3129/26.05.2020г.,с
адрес:гр.София,район„Изгрев“,ул.„ПиерДегейтър“,№1,ет.1.Сградата
еразположенавПИсидентификатор68134.802.2109.
Специфичноконкурсноусловие-заобщественохранене.
Началнаконкурснамесечнанаемнацена:912.00лв.(деветстотин
идванадесет)левабезДДС.
Обособенапозиция№2-Самостоятеленобект,частотедноетажна
сграда№10,сидентификатор68134.800.1839.10.1поКККР,наеднониво,
съссамостоятеленвходсъсзастроенаплощ149,54кв.м,представляващ
заведениезаобщественохранене-бистро,състоящосеоттърговсказала
съсзастроенаплощ91,60кв.митерасасъсзастроенаплощ57,94кв.м,
садрес:гр.София,район„Изгрев”,ул.„ФредерикЖолиоКюри“№77,с

АОС№3064/14.02.2018г.СградатаеразположенавПИсидентификатор
68134.800.1839.
Специфичноконкурсноусловие-заобщественохранене-бистро.
Началнаконкурснамесечнанаемнацена:951.00лв.(деветстотин
петдесетиедин)левабезДДС.
Обособенапозиция№3-Самостоятеленобект,частотедноетажна
сграда№10,сидентификатор68134.800.1839.10.2,поКККРсъссамостоятеленвходсъсзастроенаплощ75,48кв.мискладовопомещениесплощ
от7,36кв.м,собщественопредназначение–клуб,садрес:гр.София,район„Изгрев”,ул.„ФредерикЖолиоКюри”№77,сАОС№3063/14.02.2018
г.СградатаеразположенавПИсидентификатор68134.800.1839.
Специфичноконкурсноусловие–клубзазанимания,образователнидейностиизаофис.
Началнаконкурснамесечнанаемнацена:564.00лв.(петстотин
шестдесетичетири)левабезДДС.
Гаранция за участие: в размер на първоначалната месечна наемнаценазавсекиотделенобект.Гаранциятазаучастиесепредоставяот
участникаподформатана:
копиеотдокументзавнесенасумапосметканаСО–район„Изгрев“: IBAN: BG71SOMB91303317615001, BIC: SOMBBGSF, ОБЩИНСКА
БАНКААД,Финансовцентър„СЛАТИНА“,катовнарежданетозаплащане
задължителноследвадабъдезаписано:„Гаранциязаучастиевконкурс
„Отдаванеподнаемнасвободнинежилищниимоти–частнаобщинскасобственост,находящисенатериториятанаСО–район„Изгрев“,
заобособенапозиция№…(изписвасеномерътнапозицията,закоятосе
кандидатства)“,всрока,определензапредставяненаофертите.
Завсекиотделенобектсеучаствасотделнаконкурснадокументацияисезаплащаотделнагаранциязаучастие.
Срокзаотдаванеподнаем:
Пообособенапозиция№1-5(пет)години
Пообособенапозиция№2-10(десет)години
Пообособенапозиция№3-10(десет)години
Краенсрокзазакупуваненаконкурснатадокументация:Всеки
работенденот08:30до17:00часадокрайниясрокзаподаваненаоферти
–27.10.2022г.включително.
Ценанаконкурснатадокументация:100,00(столева)сДДС.ЗаплащасенакасатанаСО–район„Изгрев“–гр.София,ул.„АтанасДалчев“№12,ет.1,всекиработенденот08:30ч.до17:00ч.
Мястозазакупуваненаконкурснатадокументация:СО–район
„Изгрев“,гр.София,ул.„АтанасДалчев“№12,ет.1,стая№5–Деловодство.
Краен срок за представяне на офертите: до 17:00 часа на
27.10.2022г.
Мястозаподаваненаофертизаучастиевконкурса:СО–район
„Изгрев“,гр.София,ул.„АтанасДалчев“№12,ет.1,стая№5–Деловодство.
адрес на организатора: гр. София, П.К. 1113, ул. „Атанас Далчев“
№12
Телефонзаинформация:02/9701062,02/9701030,отделУСТД.

Огледнаобектитеможедабъденаправенвсекиработенденследпредварителназаявка.

за енергийна ефективност и паспорт,
сдружението ще трябва да сключи и
партньорски договор със съответната
община и да бъде изготвена индикативна количествено-стойностна сметка.
допустимите дейности при санирането включват подмяна на дограми,
монтаж на топлинна изолация по стени,
покриви, подове, монтиране на възобновяеми енергийни източници. няма да
се финансира подмяната на асансьори,
но ще са допустими системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми енергийни източници, ремонт или
подмяна на отоплителни, охладителни
и вентилационни системи в общите части на сградата, замяна на вертикалните
отоплителни системи с хоризонтални,
ремонт на електрическите системи в
общите части и монтаж на енергоспестяващо осветление, системи за автоматизирано осветление и отопление на
сградите и др.
няма да се финансират дейности
като вертикална планировка на сградите, ремонт на вик системите, обзавеждане или смяна на отоплителните уреди
на жилищата. по програмата ще бъдат
определени референтни цени, които
да бъдат следвани при подготовката на
бюджетите на проектите. от мррБ отбелязват, че вече няма да важи принципът
“първи по време, първи по право” и така
няма да има гаранция, че първите собственици, които подадат проектите си,
ще бъдат санирани първи.

Събранието на
кооперацията вече
ще може да е онлайн
скоро може събранията на етажната собственост да
се провеждат и чрез онлайн връзка с някоя от платформите за онлайн срещи, освен само присъствено. това
става ясно от предложените от служебното правителство
промени в Закона за управление на етажната собственост
(ЗУес). според вносителите така ще може да се увеличат възможностите за участие на повече собственици,
ползватели и обитатели и с цел улесняване и подобряване на комуникацията в етажната собственост. предложения по публикувания текст за обществено обсъждане се
приемат до 3 октомври.
идеите за използване на интернет включват и книгата на етажната собственост, известна повече като домова, да може да се поддържа и в електронен вид, като
данните в нея ще се съобщават на управителния съвет
(управителя) чрез декларация по образец.
по отношение провеждането на общо събрание се
предлага още намаляване на кворума от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост на 51
на сто. друга идея, засягаща кворума при липсата му, събранието да не се отлага за следващия ден, а час по-късно
присъстващите да могат да вземат решение, независимо
какъв дял от идеалните части те представляват.
направено е предложение и за неприсъствено гласуване на решение на общото събрание, като същото да
може се извърши до 7 дни след провеждане на заседанието чрез декларация, подписана саморъчно и предадена
на управителния съвет (управителя), или декларацията
да бъде изпратена на електронната поща, подписана с
квалифициран електронен подпис.
с исканите промени се предвижда и отпадане на освобождаването от разходите за управление и поддръжка
на общите части на лицата, които пребивават в етажната
собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година (т.е. за празните апартаменти), като се
запазва разпоредбата в частта, в която се освобождават
от разходи децата, ненавършили 6-годишна възраст.
с предложените промени се предвижда и създаването на регистър към мррБ на професионалните домоуправители. вписването в него ще важи за 5 години.
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Заради изборни резултати
ученици окупираха гимназия
Ученици от гимназията “Алесандро Манцони” в Милано я окупираха
в знак на недоволство от изборните
резултати в страната, съобщава
Ти Джи 24 ком. Първоначално те
организирали протест пред входа.
После се събрали във физкултурния
салон да дискутират важни теми,
сред които и победата на дясната
коалиция. Накрая решили да окупират приземния етаж за два дни.

17 са убитите при
стрелбата в Ижевск
Броят на убитите при стрелбата в училище в Ижевск достигна
17, сред които 11 деца. Ранени са
24 души, включително 22 деца. 34годишният нападател Артьом Казанцев се е самоубил. В Удмуртия е
обявен тридневен траур.

Проблеми и в двата
газопровода „Северен поток”

снимкибта

Роднини и ученици на 43 мексикански студенти, преподавали в училище в щата Гереро, излязоха на шествие
в столицата. Трима военни и бивш федерален съдия наскоро бяха арестувани като заподозрени за изчезването
им преди осем години. Хората вече не вярват на версията за наркобанда, отвлякла и убила студентите.
Открити са телата на 38 от тях, другите са още в неизвестност

Нараства напрежението
между Турция и Гърция
атинапреместваброниранимашининаостровивЕгейскоморе
турция е привикала посланика на Гърция и е изпратила протестна нота във
вашингтон заради предполагаемо разполагане от страна
на атина на американски
бронирани машини на два
острова в егейско море, намиращи се близо до турския
бряг - Лесбос и Самос.
анкара съобщи, че дрон
на турските въоръжени
сили е заснел кадри, на които се вижда как другата
ни южна съседка премест-

ва бронирани машини на
островите в егейско море.
турският външен министър
мевлют Чавушоглу е заявил пред гръцки пратеник,
че атина трябва да “спре с
нарушенията” и да уважава
демилитаризирания статут
на островите, гарантиран
от международното право,
пише анадолската информационна агенция.
в нотата си до американското посолство в анкара
турция казва на вашингтон,

че “оръжията не трябва да
бъдат използвани за нарушаване” на договорения статус
на островите.
От друга страна, президентът реджеп ердоган обвинява Гърция в “окупиране” на островите в егейско
море, чийто статут е уреден
в договорите, сключени
след първата световна война. Освен това държавният
глава твърди, че Гърция “не
е равностойна на турция” и
отхвърли възможността за

дипломатични преговори.
той също така се зарече да
брани турските интереси с
“всички средства, които са
на разположение”.
в отговор атина обвинява турция в разполагането на
незаконни военни части на
островите. и е подала официално оплакване в европейския съюз, НатО и ООН.
допълнително основание са
думите на ердоган, намекващи за възможна военна операция в егейско море.

Лейбъристите със 17%
пред консерваторите

Разкриха схема с руски
паспорти в Уругвай

Лейбъристката опозиция регистрира най-голямата си
преднина пред управляващите консерватори за пръв път от
над 20 години в проучване на общественото мнение във великобритания. Според публикувана във в. “таймс” анкета на
института “ЮГав” левоцентристката формация има резултат
от 45% или със 17% по-висок от този на партията на премиерката Лиз тръс. Левите не са имали толкова голяма преднина
от 2001 г., когато техният тогавашен лидер тони Блеър встъпи в длъжност като премиер.
миналата седмица финансовият министър Куази Куартенг обяви историческо понижаване на данъците, премахна
тавана върху бонусите за банкерите и представи планове за
теглене на нови кредити за сериозни суми. Недоволните са
много, включително и сред консерваторите.
Лейбъристко правителство ще създаде работни места, ще
повиши квалификацията на работниците и ще се заеме с проблема с климатичните промени, вместо да понижава данъците
на най-богатите, твърди лидерът на партията Киър Стармър.

Уругвайската полиция арестува алехандро астесиано,
началник на личната охрана на президента Луис Лакайе
поу, в резиденцията му. Обвинен е в участие в схема, чиято
цел е да помогне вероятно на стотици руски граждани да
получат уругвайски паспорти незаконно, предадоха световните медии. информацията бе потвърдена от прокурорката
Габриела Фосати. астесиано е разследван за участие в престъпна мрежа, която издава фалшиви руски удостоверения
за раждане. в тях е посочено, че родителите са от Уругвай.
Според полицейски източници астесиано е използвал
контакти, които са му позволили да обработи необходимата
документация за получаване на паспорти за руснаците.
“изненадан съм, както всички вие”, заяви държавният
глава на пресконференция, свикана извънредно в столицата
монтевидео. “Отвратен съм”, добави той. Лакайе поу обеща, че прокурорите и полицаите, които работят по случая,
ще бъдат независими. и отрече твърденията, че астесиано
има криминално досие.

За проблеми с налягането и в
двата газопровода под Балтийско
море - “Северен поток” 1 и 2 - съобщава германският мрежов оператор. Към момента не се знае причината за падналото от 105 на 7 бара
налягане.

56% от демократите
не искат Байдън
да бъде преизбран
Ново проучване потвърждава,
че 56% от демократите в САЩ все
още искат президентът Джо Байдън да се оттегли през 2024 г. На
11 септември вицепрезидентът Камала Харис потвърди подкрепата
си за преизбирането на настоящия
лидер. Ако изборите бяха днес, той
щеше да победи Тръмп с 6%.

Най-малко 76 са жертвите
на протестите в Иран
Най-малко 76 души са убити в
Иран на протестите заради смъртта на млада жена след задържането й от полицията. Студенти в
18 местни университета възнамеряват да бойкотират учебните занятия в знак на солидарност с недоволните.

Виетнам с полицейски час
заради тайфуна „Нору”
Виетнам наложи вечерен час и
евакуира над 800 000 души заради
тайфуна “Нору”, наводнил села и
взел поне 8 жертви във Филипините.
Стихията се движи със 180 км/ч.

Войници отблъскват протестиращи
пенсионирани военни в ливанската
столица Бейрут. Недоволните правят
опит да влязат в парламента по време на обсъждането на бюджета.
Те настояват за по-високи пенсии
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КАРИКАТУРАНАДЕНЯ

колонкатана

Пак газят закона

АНАТолИйсТАНКУлов

Пореднапартенка
n

Евгени ГАВРИЛОВ

България и румъния
дадоха отново заявка да
строят трети мост над р.
дунав. планът е той да
бъде между русе и Гюргево. договорката е между
служебния транспортен
министър Христо алексиев и румънския му колега
сорин Гриндияну в Букурещ.
това е поредната заявка, която двете страни
дават за изграждането на
мост по река дунав. Още
през март бившият регионален министър Гроз-

дан Караджов обяви, че
през април двете страни
най-накрая ще подпишат
споразумението за дунав
мост 3. до подписването
му така и не се стигна.
Бившият транспортен
министър, русенецът Николай събев, имаше още
по-големи амбиции - да
се появят четири моста. За
всеки нормален човек бе
ясно, че това е невъзможно, но партенката бе пусната за пореден път.
през април 2019-а тогавашният премиер Борисов обяви, че третият мост
между България и румъния ще бъде между свищов и Зимнич и до дни
ще бъде направена първата копка. това се оказа
поредната му партенка,
защото вече три години
чакаме тази първа копка.
Няма година и историята с партенката се повтори.
На мюнхенската среща
през 2020-а Борисов обяви,
че е оказал натиск да запо-

чне процедура по изграждането на трети, дори четвърти мост. само мястото
на партенката се промени
- Никопол и силистра.
иначе идеите за нови
мостове брадясаха, защото те са връстници на демокрацията у нас. преди
около трийсетина години
бяха набелязани шест локации за евентуални мостове, сред които беше и
свищов-Зимнич. тя обаче
бе премахната като възможност в транспортната
стратегия на страната до
2030 г. сега документът
предвижда строителството на четири моста - Оряхово-Бекет, силистра-Кълъраш, Никопол-турну
мъгуреле и втори мост
русе-Гюргево.
между двете държави
има подписано и споразумение за транспортна
свързаност, което предвиждаше да бъде избрана
една от следните локации:
Оряхово-Бекет, Никопол-

турну мъгуреле, свищовЗимнич, русе-Гюргево и
силистра-Кълъраш. през
последните години България държеше третият мост
да бъде между русе и Гюргево, но румънците бяха
категорично против. след
като мястото на моста
между видин и Калафат
бе посочено от България
и той се появи на бял свят
след много премеждия,
сега явно е ред румънците
да посочат следващата локация. Но те очевидно не
бързат.
спорът за мястото на
третия мост над дунав
продължава повече от
десет години. до края на
2018-а трябваше да бъде
създадена съвместна проектна компания, която да
определи най-оптималното място на съоръжението, но тя така и не видя
бял свят. по всичко личи,
че такава ще бъде съдбата
и на третия мост. въпреки
поредната партенка.

Шизофренно
n

Марин МИЛАШКИ

България победи република северна македония
с 1:0 в заключителен мач
от Лигата на нациите. Успехът на "лъвовете" бе почернен от невъздържаните
изцепки на феновете на

домакините. На стадион
"тоше проески" в скопие
те поругаха и освиркаха
мощно химна ни. Футболистите ни отнесоха незаслужена доза критика,
а по трибуните знамето
на България беше мачкано. всичко това се случва
без повод, защото първият
мач в разград премина под
знака на феърплея.
Но не и сега. македонците мислеха, че могат да
правят каквото искат. и
се опитаха, но накрая си
изпатиха. местни медии
дори ни обявиха за наймразения съперник! поради каква причина?
Ще е интересно дали

БФс ще сезира УеФа за
отношението на съседите
ни. Защото този вид прояви
нямат нищо общо с футбола. Как можеш да освиркваш химна на дядовците
си, след като в състава ти
има пет албанеца? това е
шизофренно. по-точно определение едва ли има.
вместо играчите да
спретнат на терена вълнуващ двубой, той се превърна във война за достойнството ни. тя беше
започната от хора, които
са свързани с историята на
България. Фактите са си
факти.
Хубавото на спорта е,
че винаги дава възмож-

ност за достоен отговор.
а когато не те смятат и за
фаворит, е още по-сладко.
За пръв път от 4 години
бием навън, а обновеният
ни състав показа добро
лице при новия селекционер младен Кръстаич.
сърбинът сам призна, че
го очаква много работа, за
да изгради облик на тима.
е, с такава лъвска победа ще има и картбланш да
действа. Особено след като
натрихме носовете на слисаните македонци. просто
българите имат нужда от
силен национален отбор,
за да им вдъхва кураж в
тези тежки времена. дано
Кръстаич да успее.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига на официално посещение у нас на 1 октомври. Посещението е по покана
на президента Румен Радев, който, незнайно защо,
реши точно в този ден да има церемония за откриването на газовия интерконектор с Гърция.
Смущаващото, всъщност - скандалното, в този
случай не може да се отмине с политкоректно мълчание: визитата е в деня за размисъл и е само 24
часа преди извънредните парламентарни избори на
2 октомври.
Защо държавният глава погазва закона, повеляващ на 1 октомври да цари предизборно мълчание и
забраняващ всякаква политическа агитация?
Урсула фон дер Лайен е не само шеф на ЕК, но и
ярко политическо лице, отстояващо ценности, припознати от много родни политици.
Откриването на интерконектора, броени часове
преди вота, внушава гръмки геополитически послания, което е крещящо нарушение на изборния закон.
На 1 октомври проправителствените медии в
един глас ще облъчват електората с едно послание:
България прегръща евроатлантическите ценности,
отказва се от действащ договор за евтин руски газ
и ще купува скъп втечнен газ отвъд океана...
Това не е ли забранена от закона предизборна
агитация? И то в деня, в който всички партии ще
бъдат принудени да мълчат, по закон.
Има и друго - в деня за размисъл у нас ще са президенти и премиери на съседни страни, като се открояват две имена - на сръбския президент Александър Вучич и на македонския държавен глава Стево
Пендаровски.
Така, в самото навечерие на изборите, ставаме домакин на международна среща на най-високо
ниво, което е без прецедент в изборната практика
на близки и далечни страни.
Всъщност прецедент има и той отново бе дело
на президента Радев.
На 11 юли 2021 г. у нас се проведоха извънредни
парламентарни избори. Пак по инициатива на държавния глава, на 8 и 9 юли в София се състоя среща на инициативата “Три морета”. Като домакин
на форума Румен Радев посрещна дъpжaвни глaви и
pъкoвoдитeли нa дeлeгaции oт 12-тe дъpжaви.
В първия ден на срещата стана неофициалната
промоция на бъдещия български премиер. Във видеообръщението си към високопоставените участници
в “Три морета” американският президент Джо Байдън изненадващо спомена името на... икономическия
министър Кирил Петков. Само три месеца по-късно той основа “Продължаваме промяната”, а през
декември пое изпълнителната власт след поредните
извънредни избори.
Дали пак няма да ни сервират нов проект, този
път роден в Брюксел? Или еврокомисар №1 само недискретно ще подкрепи близки до сърцето й български партии, открито погазвайки забраната за агитация в деня за размисъл?
Учудващо е, че до момента участниците в изборите не поискаха от Румен Радев да отложи за
друга дата откриването на интерконектора. Още
не е късно партиите да го поискат. Защото денят
за размисъл не е ден за пропаганда и агитация, дори
това да се прави от висши еврочиновници.
Фейсбук

сРяда
28 сЕпТЕмВРИ

2022

9

ИНТЕРВЮ
ВяраЕмилоВа:

Трябва работещо
правителство
с фокус към хората
Крайновремеедаотвоювамедържаватаси
отпипалатанамафията,казваводачът
налистатана„БСПзаБългария”вловеч

Интервю на Нора СТОИЧКОВА

n Г-жо Емилова, доволна ли
сте от хода на предизборната кампания?
- Впечатленията ми от срещите в
цялата област са изключително позитивни: хората ни благодарят за постиженията в социалната сфера. Когато
Бсп влезе във властта, нашето намерение е да надградим постигнатото,
за да увеличим адекватно доходите на
хората и да направим България стабилна и социална държава. държава,
която се грижи за гражданите си, а не
само за отделни групи от тях.
n Подписахте писмо заедно с други водачи на листи на “БСП за България” до МВР във връзка с пресичане
на купуването на гласове.
- смятам, че купуването на гласове
изкривява до крайност не само резултатите от изборите, но и отношението на
българите към този процес. Когато това
става посред бял ден, пред очите на
хората, това ги обезверява и започват
да гледат на изборите като на огромна
фалшификация. В резултат избирателната активност пада до критични нива
и по-голяма част от гражданите остават
без политическо представителство.
Това е голям порок на българския
политически процес и служебното правителство е призвано да вземе адекватни мерки, за да осигури честни и прозрачни избори. мВР и областните му
дирекции познават достатъчно добре
брокерите и биха могли да осуетят купуването на гласове. призоваваме ги да
си свършат работата.
n БСП предлага 10 мерки за
първите 100 дни от управлението.
Кои от тях считате за свой личен
приоритет?
- Безспорно овладяването на цените на енергията и общата инфлация са
сред най-важните от тях. Хората няма
да могат да посрещнат спокойно зимата, ако не се сложи таван на цените
на енергоносителите. Цените на тока,
горивата и газа, заедно с транспорта,
влизат в себестойността на всеки продукт или услуга и от изключително важно значение е техните стойности да
са поносими за битовите потребители
и бизнеса. Това създава предвидимост
за бизнес планирането и допринася за
стабилността на икономиката.

преди няколко дни стана ясно, че
ЕК потвърждава мерките, предложени
от Бсп, и една от тях е таван на цените.
Но тази мярка трябва да се съпътства
с усилен контрол на търговията, за да
се избегне спекулата и да не се създадат изкуствени дефицити на стоките от
първа необходимост и рязко нарастване на цените. припомням още и мярката на Бсп за 0% ддс за хляба, което
задържа цената на хляба.
Освен това училищата, читалищата и болниците не могат да бъдат
на свободния пазар на ток. Те са на
издръжка на общините и не са икономически субекти. създадоха се огромни проблеми с недомислията на
ГЕРБ, които с лека ръка ги “уредиха”
да купуват скъп и прескъп ток. Една
от нашите първи задачи е да отидат
на регулирания пазар на ток.
същевременно трябва да помислим
и за бизнеса, за да няма фалити и хора,
оставени без работа. предлагаме компенсацията на бизнеса за скъпия ток
да продължи. средствата ще дойдат от
свръхпечалбите на енергийните дружества, т.е. при тези, от които са взети. И
още - смятаме, че не е справедливо да
се изземат свръхпечалбите само от държавните дружества. Тази мярка трябва
да засяга и частната енергетика.
също така предлагаме и програма
за компенсации на цената на газа, както направихме с тока. Осигуряване на
евтини и гарантирани доставки на газ,
включително и подновяване на преговорите с “Газпром”.
n Какви конкретни мерки има в
програмата на БСП за хората?
- Индексацията на доходите е друг
голям приоритет на Бсп. става въпрос
не само за пенсиите, но и на другите
уязвими групи от населението. Успяхме да изплатим на повече от 260 000 домакинства целева помощ за отопление
през зимния сезон 2021/2022. Увеличихме месечната финансова подкрепа за
хората с увреждания. повишихме средствата за предоставяне на лична помощ
с 223,5 млн. лв. Увеличихме парите за
подкрепа на хората с увреждания с над
280 млн. лв.
младите са основен фокус на нашите социални политики. Направихме
детските ясли и градини безплатни
от 1 април т.г. смятаме да надградим
тази мярка, като направим и безплатни
учебниците до 12 клас. Лекарствата за
деца до 14 г. също ще станат безплатни.
предвиждаме и нулев данък от труда
до 26-годишна възраст. а за хората,

които имат репродуктивни проблеми,
но искат деца, ще направим и инвитро
процедурите безплатни.
Като първа стъпка за въвеждане
на прогресивен данък, предвиждаме
да се въведе необлагаем минимум.
предлагаме също от 1 януари 2023 г.
минималната работна заплата да се
определя по нов механизъм и стойността й трябва да стане около 50 на
сто от средната заплата.
n Ще има ли преизчисление на
пенсиите от 1 октомври?
- да, ще има. Това е прието с актуализацията на бюджета и там има
разчетени средства за тях. мярката
засяга над 700 000 “стари” пенсии,
които ще получат около 15% увеличение. Така правим сериозна крачка
към “сближаването” на размера на доходите на възрастните хора. средната
пенсия ще стане около 710 лв.
Tова, което обещахме на българските граждани и на нашите избиратели, на 80% e реализирано и с чисто
лице се явяваме пред хората. сега
нашият фокус е предимно стабилна
икономика и повече социални мерки
за българските граждани.
Не трябва да се забравя, че социалните мерки, приети до този момент,
се дължат на редовното правителство,
но те се осъществиха благодарение на
Бсп, която бе социалният стълб в кабинета “петков”. Не трябва да се забравя
и неоспоримият положителен резултат,
регистриран от “Евростат” - само за 7
месеца България стана първа по ръст на
индустриално производство в съюза и
четвърта по растеж на БВп.
n Какви са намеренията на БСП
по отношение на АЕЦ “Белене?
- Изграждането на Втора атомна
е наш неизбежен приоритет. Това е
от ключово значение за развитието не
само на областите плевен и Ловеч, но
и на цялата страна. ако централата работеше в момента, нямаше да говорим
само за 1,6 млрд. лв. печалба от аЕЦ
“Козлодуй”. печалбата щеше да е удвоена и щяхме да разполагаме с повече

средства за вдигане на пенсии и доходи, за помощи на уязвимите групи. а
бизнесът в регионите щеше да получи
сериозен тласък. 10 000 души щяха да
имат работа, а още поне 200 000 щяха
да са ангажирани в съпътстващи дейности на Втора атомна.
n Кои са приоритетите Ви
като народен представител от
Ловешка област?
- Отваряне за целогодишна проходимост на прохода Троян-Кърнаре.
поели сме инициативи за изграждане
на спортна зала в Троян, подпомагане на спорта в Ловеч, много е важно
да бъде довършена и автомагистрала
“Хемус”. Трябва да се развива и туризмът заради забележителностите в
региона с разработване на цялостен
туристически продукт, който да представя областта пред България и света.
n Каква е позицията на БСП
по отношение на конфликта в Украйна?
- Ние потвърждаваме позицията
си, че България не трябва да предприема никакви действия, които могат
да я въвлекат във военния конфликт.
подкрепяме политическия диалог и
търсенето на дипломатически решения
за гарантиране на траен мир в Украйна.
призоваваме за спиране на военните
действия и преговори между страните.
продължаващото подклаждане на конфликта с нови сили и въоръжение води
до безизходица и нарастващи заплахи,
включително и за България.
n Защо трябва да се гласува на
изборите?
- Българските граждани да излязат и да гласуват, за да има работещо
правителство. Чувам, че тече мантра в
обществото, според която не трябва да
се гласува, за да накажем политиците.
Това не е наказание за политиците, а за
цялата държава.
призовавам хората да излязат и да
гласуват за тези, които успяха да свършат нещо в 47-ото Народно събрание,
да съдят по делата, а не по празните
приказки. Всеки вот струва на държавата 70 млн. лв. - средства, които могат да
бъдат използвани за различни социални
нужди, вместо да се хвърлят с лека ръка
по няколко пъти на година.
Колкото повече хора излязат да
гласуват, толкова повече ще ограничат
корпоративния и купения вот, които
вкарват в парламента марионетките на
частни интереси и на мафията. Крайно
време е да отвоюваме държавата си от
пипалата на мафията.

“
Колкото повече хора излязат да
гласуват, толкова повече ще ограничат
корпоративния и купения вот
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Да подкрепим БСП!
Тяседоказакатомъдрата,отговорната,
социалнаталявапартиянаБългария

Камелия БАЗОВА

наближава денят за размисъл.
нека размислим добре и да гласуваме. Гласуването е граждански дълг
и право на свободния човек - свобода,
за която в миналото са се водили битки, а хора са загивали. теоретиците на
съвременната либерална демокрация,
родена в началото на новото време, са
казали, че предимството й е, че при нея
“главите не се трошат, а се броят”.
нека напомним, че българските
жени имат право на глас официално
от 1938 г., а чернокожите американци
едва през 1966 г. въпреки че премахването на робството след Гражданската война с поправка в американската
конституция от 1870 г. им дава това
право, расизмът там пречи на тези хора
да го реализират и това се случва чак в
недалечната 1966 г.
виждате колко битки, колко трудности, бариери и проблеми е имало
в миналото, за да могат хората да за-

щитят своето гражданско право на
глас, а днес ние го имаме. нека да го
упражним. колкото е по-голяма избирателната активност, толкова по-малка
тежест ще имат контролираният и купеният вот.
Ще кажете: “Уморени сме от непрекъснати избори, нямаме вяра на партии
и политици!” добре, така е, но, както
са казали мъдрите: “всичко е политика и дори и да не се интересуваме от
политика, то тя задължително се интересува от нас!” Защото и цената на хляба в магазина е резултат от политика.
така че - идете и гласувайте!
За кого ще гласувате - изборът
е ваш, но е хубаво да гласуваме и да
осъзнаем, че всеки глас има значение.
днес България се намира на прага на
четвърти поред за по-малко от две години предсрочни парламентарни избори. страната ни, а и светът, е в преломен момент на всеобхватни кризи и на
кръстопът.
накъде да вървим, по кой път да
тръгнем, какво бъдеще пред страната
ни ще начертаят тези поредни предсрочни избори? Бсп се изправя пред
своите членове и симпатизанти с чисто
лице. Левицата не издига популистки
лозунги и празни обещания. 130-годишната лява партия на България излиза с ясен отчет за добре свършена
работа и с детайлно разработена програма за бъдещото развитие на родината във всички области -икономика,
земеделие, здравеопазване, фискална
политика, култура, социална политика,

образование, енергетика...
Бсп има и план за десетте спешни
мерки за първите сто дни на бъдещото
правителство. министрите от Бсп отчетоха своята дейност и застават пред
хората с открити чела.
Защо е важно да подкрепим Бсп?
Защото тя се доказа като мъдрата,
отговорната, социалната лява партия
на България. Защото тя не само обеща,
но изпълни голяма част от своите обещания. Защото, въпреки участието си
в коалиция с десни партии, Бсп успя
да наложи и да реализира преобладаваща част от социалната си програма.
нещо повече - направи така, че десни
партии да говорят за пенсии и социални придобивки, което е политика на
Бсп. която тя изработи, предложи и
реализира. Левицата направи така, че
социалната политика да стане не само
лява, но и национална тема, което е
безспорен успех!
Ще кажете: “да, но инфлацията изяде тези социални придобивки”. добре, но ако не беше тази социална политика, инфлацията би бръкнала много
по-дълбоко в нашите джобове. така че
социалната политика е визитната кар-

тичка на Бсп, но не е само тя. партията има разработена детайлна програма,
която е експертно и финансово обезпечена, за всички сфери на общественоикономическото, културното и социалното развитие на страната.
Бсп може и знае как, защото носи
мъдростта на 130-годишния си политически и исторически опит. Защото тя
е отговорната, мъдрата диалогичната
партия. Защото Бсп е и винаги е била
на страната на мира и на братята славяни. Защото Бсп е за мъдра, балансирана външна политика. Защото Бсп
е патриотична партия, която защитава
българския национален интерес, българските национални традиции, която
е срещу отродяването на българското
национално самосъзнание, прокарвано в учебниците ни днес. Защото Бсп
иска България да продължи достойно
пътя си напред и да се изтръгне от блатото на корупцията и завладяната държава.
в тези преломни моменти на кризи
е важно да осъзнаем, че нашият глас
има значение! на 2 октомври нека подкрепим Бсп - партията, която е доказала, че заслужава нашето доверие!

Нови дарения за Плевенската панорама
Петра ТАШЕВА

На 20 септември, в навечерието на Деня на Независимостта, Плевенската панорама получи нови дарения от Райна
Стефанова - реплики на картината на Ярослав Вешин
“Самарското знаме” и на знамето на Хвърковатата чета
на Георги Бенковски, ушито от Райна Княгиня.

вестник дУмА е разказвал на страниците си няколко пъти за райна стефанова.
тя е позната на редовните
читатели с изработените реплики на български знамена
- светини, които подарява
на музеи и общини. райна
по професия е текстилен
инженер и работи изключително професионално и
най-важното - влага душа и
сърце.
първото знаме, изработено от нея, е реплика на
самарското знаме, което тя
дарява на читалището в родното й село долна диканя,
където е роден и опълченецът - знаменосец никола
корчев. такова знаме тя е
дарила и на общината в радомир. на къщата-музей
“райна княгиня” в панагюрище също е дарила реплика
на знамето, ушито от райна
княгиня. такова знаме е дарила и на една детска градина, и на плевенската панорама. преди време тя подари
на панорамата и реплики на
самарското знаме, и на знамето на 16-и пехотен полк.
самарското знаме е единственото наше знаме, наградено с орден “За храброст”.
днес то се пази във военноисторическия музей в специална камера. А картината на
славянина ярослав вешин е

емблематична. тя е светиня
- символ на борбата ни за Освобождение.
с дарението фондът на

плевенската панорама се
обогати с още две реликви,
изпълнени с признателност,
обич и почит.

В тържеството за връчване на дарението участваха гости от София, от организацията на БСП в район “Красна
поляна”, проф. Румен Гечев - водач на листата на “БСП за
България” в Плевен, кандидати за депутати от левицата,
както и младежи от града.
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БориславГуцанов,водачналистата
на„БсПзаБълГария”въвварна:

Топлина за хората
вместо нови
самолети Ф-16

“кампанията е тежка и сериозна, защото това е четвъртият избор, така че хората са
изморени и обезверени. искат
да видят промяна в държавата, а се вижда едно зацикляне
и едва ли не връщане на едни
модели, които смятахме, че са
отдавна забравени.” това заяви водачът на листата на “Бсп
за България” във варна и председател на предизборния щаб
на левицата Борислав Гуцанов
в ефира на Бств.
по думите не се е стигна-

ло до справедливост, която е
изключително важна, която
за Бсп е ключова в последните месеци, и това била основната причина да падне
кабинетът. “на итн им беше
дадена команда да се оттеглят
от управлението и не можа да
стане приемането на Закона
на кпконпи, който можеше
да замести невъзможността да
бъде махнат главният прокурор и да дойде тази толкова
необходима справедливост”,
каза още Гуцанов.

въпреки това социалистът
наблюдава през последните
седмици ентусиазъм, особено
в редиците на Бсп, което дава
надежда.
според Борислав Гуцанов
единствената функция на служебния кабинет е да осигури
честни избори, а не да преминава в стратегически виждания за развитието на държавата. той даде пример с датата 1
януари 2024 г. и влизането на
България в еврозоната, което
решение може да бъде взето
от народното събрание.
“едно от първите неща, за
които се заговори, е втората
ескадрила от Ф-16, и то на повисока цена. не е ли по-важно
да осигурим на българските
граждани да имат топлина? да
гарантираме, че никой няма да
умира от глад и студ в тежката зима, която чука на вратата
ни? да направим така, че да
има мир в България и Бсп ще
сме фактори това нещо да се
случи”, каза още той.
социалистът е категоричен, че това трябва да бъдат
основните приоритети, а не да
обсъждаме дали да има нови
санкции. “от тези санкции в
момента най-много страда ев-

ропа. ние трябва да намерим
диалог с всичките ни съседни
държави. Затова мисля, че се
преминават някои граници,
но след седмица ще имаме
вече нова ситуация”, смята
Гуцанов. по думите му накои
западни лидери, включително
канцлерът на Германия, започват да преосмислят, че в
момента санкциите не са найдобрият вариант.
според Гуцанов за варна
и за североизточна България
има няколко проекта, които
са от национално и наднационално значение. “на първо
място е началото на изграждането на пристанището под
максуда. на следващо място
е магистралата Черно море, но
не като връзка между Бургас и
варна, а между истанбул-Бургас-варна-констанца, защото
така се прави коридор северЮг. като други регионални
приоритети Гуцанов добави
активна външна политика,
както и създаване на икономическа зона в морската столица.
“на следващо място - старото
пристанище, което е ресторант до ресторант, а то имаше
коренно различно значение.
най-важното е там да има ях-

тен терминал”, каза още той.
социалистът се надява на
здрав разум по отношение на
ядрената енергетика. “ние
сме партията, която направихме референдум и събрахме близо 800 000 подписа за
строителството на “Белене”.
Ако това се беше случило, в
момента щеше да има четири
работещи ядрени реактора.
печалбата от “козлодуй” за
първите шест месеца е 1,5
млрд. с два реактора”, заяви
Гуцанов и допълни: “ние все
се кланяме на някое чуждо
посолство и на друга държава, която не иска да имаме
независима ядрена мощност
в страната ни, а това е изключително важно”, категоричен
е той.
“да се активизират хората
е ключът към успеха”, подчерта Гуцанов и продължи: “не е
нормално да се очаква активност от 35-40%. призовавам
всеки да отиде да гласува. надявам се да подкрепят Бсп,
защото ясно сме се доказали
какво правим. 131 години се
намираме тук, ние сме един
жив организъм. винаги сме
защитавали хората и страната
си”, посочи той.

Бойкоклечков,водачналистатана„БсПзаБълГария”вкюстендил:

Ще продължим да подпомагаме
младите, работещите и пенсионерите
“в 47-ото народно събрание Бсп успя да постигна много добри резултати. Голяма
част от партиите, за съжаление,
се опитват да изземат нашите
постижения. до 1990 г. всички
детски градини бяха безплатни.
след близо 30 години почти успяхме като социална партия да
постигнем точно това - детските
градини и яслите да бъдат безплатни, което е сериозен стимул
за младите семейства и младото
поколение да живее в нормална
среда и да не се притеснява при
отглеждането на деца”, заяви
водачът на листата на “Бсп за
България” в кюстендил Бойко
клечков.
“по време на нашето управление се вдигна минималната
работна заплата от 650 на 710
лв., също се вдигна и минималната пенсия. пенсионерите
получиха за първи път от 12 години едно сериозно увеличение
през декември - 12,8%, а от юни
вече пенсиите са с ръст от почти 28%. в момента минималната пенсия от 360 е 476 лв.”, каза

клечков.
през януари по инициатива
на Бсп бе въведен таван на цената на електроенергията за битовите потребители, припомни
водачът на листата на левицата
в кюстендил.
“всичко това показва, че ние
мислим за хората. в 48-ото нс
ще продължим да реализираме
нашите идеи за подпомагане на
младите, работещите и на хората в пенсионна възраст. Ще
търсим вариант да продължим
да наложим таван на цените.
много хора ни обвиняваха, че
това няма да работи, оказа се, че
сме прави, и сега цяла европа се
опитва да направи точно това.
една от идеите ни е да се изземат свръхпечалбите на енергийните дружества. България е от
малкото страни в европа, която
изнася електроенергия и има
възможност тази свръхпечалба
да бъде преразпределена както
към битовите абонати, така и
към малките и средните предприятия. ние искаме училища,
болници, черкви, читалища да

бъдат включени в регулирания
пазар. в момента те плащат за
ток, колкото и фирмите. с нашето предложение ще бъдат
облекчени и бюджетите на общините”, каза още клечков.
той е категоричен, че партията ще продължи с подкрепата
за бизнеса, както досега. Бсп
ще настоява за подпомагане на
битовите потребители, които да
плащат по-малко за парно, ток
и вода.
приоритет още е въвеждането на необлагаем минимум
за младите семейства с ниски
доходи, които да бъдат освободени от данъци.
Бсп предлага децата до 14
години да ползват безплатни
лекарства, както и учебниците
да са безплатни за децата от 1
до 12 клас. “обвиняват ни, че
това е популизъм, но това се
минимални средства за държавата, а така ще облекчим много
семейства”, категоричен е социалистът.
клечков подчерта, че ще
се търси вариант да се приеме

определението за енергийно и
водно бедни и да им се осигури
социална подкрепа. по този начин ще бъдат адекватно подпомогнати нуждаещите се при тази
галопираща инфлация, а няма да
се дават пари на хора с високи
доходи.
“и в следващия парламент
Бсп ще продължи политиката
си за повишаване на пенсиите.

Ще продължи преизчисляването им, като средната пенсия
също ще се увеличава. от 1 октомври ще се случи обещаното,
като основа за преизчисляване
ще се счита 2021 г. това ще се
случи, но ние ще продължим да
търсим варианти увеличението
на пенсиите да продължи и да е
съобразено с инфлацията”, каза
Бойко клечков.
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Станислав Божанков
с високо признание

Авторитетномеждународноизданиезаизкуствовключивсвоята
престижнаселекция„Царскитедверинасмисъла”
“Царските двери на
смисъла” - концептуална изложба-инсталация
на станислав Божанков
с еко и духовни послания, която бе открита
през април т.г. в недостроената част на ХГ
“владимир димитров
- майстора” в кюстендил, бе представена
в дума, а художникът разказа за идеята в
специално интервю за
вестника.
след
изложбата,
Божанков е показал документация от нея на
различни арт форуми
по света. представил
е “иконостаса” и пред
специализирани списания за изкуство, сайтове
и платформи. Навсякъде изложбата е приета
и отразена много добре.
“даже ме изненада, че
едно арт събитие, състояло се не съвсем в
центъра (дори в контекста на България), може
да предизвика такъв
интерес”, сподели сега
за дума станислав
Божанков.
Наскоро той е получил информация от авторитетното списание

натозиденсародени

ЙОРДАНКАДОНКОВА,
олимпийскашампионка
полекаатлетика
МАКСИМГЕНЧЕВ,
актьор,режисьор
ПОЛИКАРАСТОЯНОВА,
изпълнителендиректор
наНационалнияборд
потуризъм
Проф.СВЕТЛАБЪЧВАРОВАПИРАЛКОВА,членнаНСнаБСП
СТЕФАНКОМАНДАРЕВ,
режисьор
накратко

Димитър Живков обяснява
врачанския манталитет
в Сити марк арт център

СнимкАЛиченАрхив

Станислав Божанков и неговият “Голям сърдечен иконостас”
за изкуство “Art Market
Magazine”, че експозицията му е била включена в “Gold List - Top
Contemporary Artists of
Today”, луксозно албумно (годишно) издание-селекция на сп. “Art
Market Magazine”, за
2022 г. тази селекция е

със статут на награда и
има своя висок престиж
в света на изкуството.
което личи и по журито, състоящо се от директори на престижни
арт експо по света, редактори и собственици
на арт списания и медийни групи...

албумът
(хартиената версия) ще бъде
издаден в средата на
октомври т.г., ще бъде
представен на Discovery
Art Fair във Франкфурт
(3-6 ноември) и разпространяван впоследствие
на някои от най-големите арт фестивали, във

Sofia Biting Docs представя дебюта
на Борис Попхристов „Пъпна връв”

премиерата на дебютния
филм на режисьора Борис
попхристов “пъпна връв”
ще се състои на 29 септември от 19 ч. в дома на кино-

то, научи дума от Здравко
Григоров и ангел Хаджийски от “позор”. Филмът е на
български език с английски
субтитри.

Четири градини за природосъобразна храна, седем
човека, които отглеждат
храна по природни принципи, и един баща, който желае по-добър свят за сина си,
споделят тяхната мъдрост за
живот в симбиоза с природата чрез визуален разказ и
неконтролирани интервюта.
Филмът е заснет в различни точки на България,
като водещата нишка, която
следва, са обработваеми терени, чиито собственици се
стремят да живеят в максимална симбиоза с природата. От първомайските села
Брягово и Градина, през асеновградското село леново

веригите книжарници
“Barnes & Noble” (US
& Canada) и “Steimatzky
Bookstores”, както и в
музеи, академични и
обществени библиотеки, галерии, арт центрове, летища и други обществени пространства
в америка и европа.

до чирпанското село средно
Градище, александър, мириам, иван, Боян, ани, красимир и Йовка ще споделят
със зрителите техния начин
на живот - далеч от големия
град и близо до природата.
след прожекцията в
дома на киното публиката
ще има възможност да поговори и да зададе своите
въпроси към режисьора Борис попхристов и към някои
от участниците във филма.
“пъпна връв” е поредното
заглавие, на което фестивалът за документално кино
Sofia Biting Docs “подава
ръка”, за да стигне до българския зрител.

Режисьорът Никола Петков с премиера на книга

СнимкАЛиченАрхив

премиерата на най-новата книга “любовта на артиста вв” на театралния режисьор и сценарист Никола петков ще се
състои на 28 септември от 17 ч. в литературния клуб “перото”. романа ще представят неговият издател и редактор игор
марковски и авторът на предговора към
книгата любен дилов-син, съобщи Бта.
това е шестата книга на Никола петков
след “Зряла диня”, “изкуството на играта”, “Чудото на режисурата”, “театрални
делници от сутрин до вечер” и “апостро-

фи”. както във всяка от книгите на петков,
и в “любовта на артиста вв” се усеща вълнуващата атмосфера в някогашните артистични среди. “през дългата си кариера на
режисьор съм работил с над 1200 актьори.
това ми е давало възможност да се обогатявам непрекъснато. Общуването с такива
хора - напълно различни един от друг, ме
зарежда с идеи и за книгите ми”, казва Никола петков. той е председател на дружеството на театралните дейци - пенсионери
и на клуба “артисти със сребро в косите”.

Един спектакъл, посветен на
врачанския манталитет, чувство
за хумор и светоглед. Три разказа,
проследяващи различни уникални
човешки съдби, изиграни с патос и
майсторство. Една борба с отраженията на живота ни, които се
превръщат в
самия живот,
за съжаление.
Една история
за това как
споменът
за
корените и за
истинските ни
чувства може
да ни възроди.
Всичко
това
ще ни покаже актьорът Димитър
Живков, който е и автор на текста, на 30 септември от 19,30 ч.
в Сити марк арт център в София.
Режисьор е Димитър Стефанов, художник - Димитър Димитров, композитор - Мартин Каров, фотограф
- Владислав Христов.

„Мракът свети”
показва Силвия Богоева
в галерия “Нюанс”
Силвия Богоева представя своята изложба живопис под наслов
“Мракът свети” (от заглавието на
едноименния албум “Мракът свети”
на “Help Me Jones”), в столичната
галерия “Нюанс” до 9 октомври.
“Мракът свети” е на пръв поглед
оксиморон, но всъщност много ясно
се усеща как светлината превзема
мрака и го кара да свети, което описва най-точно цялостното ми светоусещане. Тъмните гами винаги са
ме привличали и са основното ми изразно средство. Контрастът, който използвам в настоящата изложба, е похват, преразказващ много
добре отношението ми към света, в
който живея. Като паралел между
регулярния битовизъм и творческата ми душа. От мрачните имприматури вадя най-светлите сюжети от живота си. Всяко платно е
свързано с истински вълнуващите
ме теми в настоящето”, разказва
Силвия Богоева.

сряда
28 септември
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Гришо тръгва днес на „София Оупън”
Григор димитров (№23 в
света) стартира днес на атп
250 турнира “софия оупън”.
водещият ни тенисист излиза
срещу иля ивашка (Блрс, №71),

а срещата в “арена армеец” започва не преди 18 ч.
до момента двамата имат
по една победа в преките двубои. Гришо спечели с 6:4, 6:4 в

Женева през май 2021 г., а беларусинът се наложи с 6:2, 7:6
(4) по-късно през сезона във
вашингтон. ивашка достигна до мач срещу българския

си опонент, след като победи
микаел имер (Шв, №94) със
7:6 (8), 4:6, 7:5.
александър Лазаров (№334)
записа първа победа над те-

„Българи юнаци!”
превзе Скопие

резултати

Слисанитемакедонциосвиркаха„лъвовете”ихимнанаБългария
България приключи в
Лигата на нациите с 1:0 над
рсм. пред 10 000 души на
ст. “тоше проески” в скопие
точен беше капитанът ни Кирил десподов (50). На футболиста от Кресна асистира роденият в симитли радослав
Кирилов. актуалният футболист №1 на България вече е
с 8 гола и 5 асистенции във
всички турнири този сезон.
така “лъвовете” събраха 9 т.
и завършиха на второ място
в групата. с тази позиция те
ще бъдат в четвърта урна на
жребия за евро 2024 на 9 октомври.
това е първи успех на
България като гост от септември 2018 г., когато бихме
словения.
Невъздържаните изяви
на феновете на домакините
обаче взеха връх и футболът остана на второ място в
скопие. още преди да започне срещата, македонците
освиркаха мощно националния ни химн, а след това не
спряха да обиждат играчите
на младен Кръстаич с грозни епитети - “бугари-татари”, “бугарски п***и”, “цигани” и т.н. по трибуните
деца държаха транспаранти,
на които бе задраскано българското знаме.
“Народът дойде да се порадва, да победи “лошите”
съседи, които предизвикват нашата история, език и
идентичност. Футболистите
не изпълниха желанието на
хората - загубиха от найомразната ни съседка. България си тръгва от скопие с
широки усмивки като голям

Снимкаdsport.bg

Кирил Десподов (вдясно) се бори за топката
с Висар Муслиу за победата на българия в скопие
победител. тази “най-слаба” България във футболно
отношение в историята с
гордата македония”, скандално анализира местният
сайт sportmedia.mk.
“Знам какво мога да очаквам от този отбор, но ни
трябва още работа, за да
станем по-силни. може би
се възползвахме от червения картон на съперника, но
дори и без него щяхме да играем офанзивно и да търсим
успеха”, каза Кръстаич.
“Битките за родината
винаги са най-важни, да бележиш за България винаги е
най-специално, да печелиш

Петима се борят
за селекционер
на волейболистите
петима души останаха да се борят за селекционер на
мъжкия ни национален отбор по волейбол. във федерацията са постъпили кандидатури на деветима, но Управителният съвет не е одобрил четирима. сега въпросните
треньори ще бъдат викани на интервю.
“сред тях има българи и чужденци. има треньор,
който вече е бил селекционер. Няма да разкриваме засега
техните имена. Ще изслушаме каква е визията им и какви
са плановете им. Ще има обсъждане и гласуване кой да
поеме поста. Голямата цел е класиране на олимпиадата в
париж 2024”, обяви председателят на федерацията Любо
Ганев. Заместникът на Ники Желязков ще стане ясен до
края на октомври. Фаворит е мартин стоев.

за България е най-сладко.
абсолютно можеше да
решим мача преди края.
рано е да се правят изводи, но промяната се вижда.
излизаме да пресираме. да
не вдигаме много главата”,
каза десподов.
“още при представянето
на Кръстаич обявих, че на националния ни отбор са нужни дисциплина и характер, и
съм безкрайно доволен, че в
последната седмица той демонстрира именно това.
Успехът, постигнат в
изключително тежка обстановка, е достатъчно красноречив за факта, че България

пое в правилната посока.
Убеден съм, че тепърва ще
надграждаме над вече поставените основи.
Националният отбор е лицето на страната ни и трябва
да го виждаме именно такъв
- борбен, агресивен и храбър
победител”, обяви шефът на
БФс Боби михайлов.
“създадохме повече положения от българите. просто не успяхме да вкараме.
резултатът не е реален. Не
можем да контролираме хората по трибуните. Жал ми е
за случилото се, но това е”,
каза треньорът на домакините Благоя милевски.

„Лъвиците” изтърваха
световните шампионки
Женският национален отбор
на България по волейбол игра
като равен с равен с действащия
световен шампион сърбия, но
отстъпи с 2:3 гейма (-21, 22, 25,
-21, -9) в двубой от II кръг в група с на световното първенство
в арнем, Нидерландия.
съставът на Лоренцо мичели записа първа точка в шампионата, след като на старта нашите
паднаха от Германия с 1:3. италианският ни селекционер даде
шанс за изява на по-голямата
част от състезателките си.

нисист от топ 100. той сломи
иржи Лехечка (Чех, №74) със
7:5, 6:3. димитър Кузманов
(№159) спори снощи с Юго
Юмбер (Фр, №110).

в тайбрека сръбкините започнаха ударно с 4:0 и 8:2, “лъвиците” успяха да ги доближат
при 9:12, но силите им стигнаха дотук. силвана Чаушева
наниза 18 т. (1 ас), а със 17 завърши елица василева-атанасийевич. Бианка Буша бе над
всички с 26 т. (2 аса, 4 блока), а
22 реализира тияна Бошкович.
отборите от групата ще прелетят в полша и утре в Лодз нашите ще излязат срещу саЩ от
20 ч. преди това шампионките
ще срещнат лидера Германия.

VI кръг
Лига C
Група 4: РСМ - БЪЛГАРИЯ 0:1
десподов (50), ЧК: тодороски (р-15);
Гибралтар - Грузия 1:2 0:1 Кварацхелия (19-д) 0:2 Цитайшвили (48) 1:2
анеслей (78). 1. ГРУЗИЯ 16 т. 2. България 9 3. рсм 7 4. Гибралтар 1.
Лига А
Група 3: Англия - Германия 3:3
0:1 Гюндоган (52-д) 0:2 Хавертц (67)
1:2 Шоу (72) 2:2 маунт (75) 3:2 Кейн
(83-д) 3:3 Хавертц (90); Унгария Италия 0:2 0:1 распадори (27) 0:2 ди
марко (52). 1. ИТАЛИЯ 11 2. Унгария
10 3. Германия 7 4. англия 3.
Лига B
Група 3: Черна гора - Финландия
0:2; румъния – Босна и Херцеговина
4:1. 1. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
11 2. Финландия 8 3. Черна гора 7 4.
румъния 7.
Лига D
Група 2: Сан Марино - Естония
0:4. 1. ЕСТОНИЯ 12 2. малта 6 3. сан
марино 0.
Волейбол
Световно първенство (жени)
Група С
В Арнем: Сърбия - БЪЛГАРИЯ
3:2 (21, -22, -25, 21, 9); САЩ - Канада
3:0 (19, 24, 15); Германия - Казахстан
3:0 (15, 18, 21). Утре: (в Лодз) 14.00:
Канада - Казахстан; 17.00: сърбия Германия; 20.00: саЩ - България.
Гледайте

Тенис
по Диема спорт 3
12.00 “софия оупън” (мъже)
по макс спорт 1
12.00 Турнир в Тел Авив (мъже)
по макс спорт 2
6.00 Турнир в сеул (мъже)
по макс спорт 2
Волейбол
18.30 Турция Доминиканска република
по макс спорт 3
15.15 Китай - Япония
по евроспорт 1
КолоезДене
7.10 сП в Уолонгонг
по Диема спорт
бАсКеТбол
22.00 Жирона - Реал Мадрид
по евроспорт 2
снУКъР
15.00 бритиш оупън
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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 “анн с двойно “н” 2 - тв
филм/6епизод/
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 бнТпредставя-алгоритъм
насендов
22.00 “домътнабонд”-3-сериен
твфилм
23.00 посветаиунас
23.25 международен джаз фестивал “д-р емил илиев
2022” - боровец: антонио
Флинтаквартет/италия/
00.45 100%будни/п/
02.20 Култура.бГ/п/
03.25 “анн с двойно “н” 2 - тв
филм/6епизод/п/
04.10 посветаиунас/пот20.00
ч./
04.40 българияв60минутисмарианавекилска/п/
05.40 Телепазаренпрозорец

C

00.10„нашиятследобедсбсТв“
/п/
01.20„обществоикултура“/п/
02.15„Заисториятасвободно“/п/
03.10„Контра“/п/
04.10„думатаеваша“/п/
05.10документаленфилм
05.40„нашиятследобедсбсТв“
/п/
06.50музикаленантракт
07.30документаленфилм
08.00„студиоикономика“/п/
09.00„Заисториятасвободно“/п/
10.00Твпазар
10.15„актуалноотденя“/п/
11.00Твпазар
11.15музикаленантракт
11.40„Хубаваси,татковино“
12.10Твпазар
12.30новини
12.45„обществоикултура“/п/
13.45Твпазар
14.00„нашиятследобедсбсТв“
15.30новини
16.00документаленфилм
16.30 „думата е ваша“ - открита
линия
17.30Твпазар
17.45музикаленантракт
18.10Твпазар
18.30 новини – централна емисия
19.15„предизборностудио“
20.15документаленфилм
21.00„студиоикономика“/п/
22.00 новини - централна емисия/п/
22.30„предизборностудио“/п/
23.30„Заисториятасвободно“/п/

28

29

o

o

C

06.00“Тазисутрин”-информационно предаване с водещ
ЗлатимирЙочев
09.30“предиобед”-токшоусводещидесиславастоянова
иалександърКадиев
12.00 bTV новините - обедна
емисия
12.40“Комицитеиприятели”
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 “стани богат” - куиз шоу с
водещмихаилбилалов
19.00 bTV новините - централна
емисия
19.40предизборендебат
21.00 “Фермата: мостът на времето”-риалити,с.8
22.30 “Шоуто на николаос Цитиридис”-вечернотокшоу
23.00bTVновините-къснаемисия
23.30“Записът”-сериал,eп.4
00.30“домашенарест”-сериал,
с.3еп.19
00.50“Катонакино”-предаване
закино
01.00“революцияZ:секс,лъжии
музика”-сериал,еп.9
02.00bTVновините/п./
02.30“предиобед”/п./-токшоу
04.35 “огледален свят” /п./ - сериал
05.30“лицевлице”/п./

C

05.35Телеканал“доброутро”
09.00новини/съссубтитри/
09.20“антиФейк”
10.00“живейздравословно!”
10.45информационенканал
12.00новини/съссубтитри/
12.15информационенканал
15.00новини/съссубтитри/
15.15информационенканал
18.00 вечерни новини /със субтитри/
18.20информационенканал
21.00 “време” - информационна
програма
21.45“Катедралата”-еп.3
22.45“Голяматаигра”-твшоу
23.45 “Затваряйки очи, да останеш воин...” животът и
смъртта на даря дугина”
-филм
00.40информационенканал
02.05“вдействителност”-твшоу
02.55“некаговорят”-токшоу
04.00 “време” - информационна
програма
04.45“Катедралата”-еп.3

скръбнивести

на 29.09.2022 г. се навършват
40 дни от смъртта на

денчо чолаков

роден на 21.03.1946 г. в село Лозарево, карнобатско.
никога няма да забравим добрия и талантлив
човек, нашата опора в живота!
скърбим за теб!
панихидата ще се състои на 29.09.2022 г. от
11:00 ч. в гробищен парк гр. Бургас.
От семейството: съпруга, син,
снаха и внучки

овен

веЗнИ

В последните дни на циганското лято може да
ви владеят променливи
настроения без причина.

Отделете малко време, за
да останете насаме със
себе си. Може да достигнете до прозрение.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

телец

скорпИон

Ако ви се открие възможност да се изявите по някакъв начин или да омаете
някого, направете го.

Скъсайте със старото,
което отдавна не ви носи
това, от което се нуждаете. Успехите чакат.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БлИЗнацИ

стрелец

Хубавото време настройва за мързелуване, но не се
отпускайте много, очаква
ви важна работа.

Едва ли ще имате желание
да вършите нещо, само защото така трябва или за
да угодите някому.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

рак

коЗИрог

Общуването с любим човек ще бъде чувствено. То
обаче ще пострада, ако
критикувате хората.

Типичният за вас оптимизъм може да ви помогне
да се издигнете над проблемите. Дерзайте.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

лъв

водолей

По-добре не правете прибързани заключения, защото има риск сами да си
навредите. Внимавайте.

Ще се почувствате добре,
ако направите нещо за
себе си. Може да си подарите отпускаща вана.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

дева

рИБИ

Днешният ден е подходящ
да се сбогувате с нещо
старо, а не да предприемате нови начинания.

Може да се окажете пред
предизвикателството да
поддържате баланса във
важни взаимоотношения.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

православенкалендар

на 29.09.2022 г. се навършват 40 дни,
откакто загубихме най-близкия си
и най-верен приятел

денчо чолаков

от град Бургас.
денчо, много ни липсваш!
страдаме за теб!
поклон пред светлата ти памет!
Анна и Данчо Йорданови

Църкватапочитана28септемврипреп.харитонизповедник.св.прор.варух
презвторатаполовинана
третияипърватаполовинана
четвъртиявекживялвмалоазийския град икония благочестив мъж на име Харитон.
при царуването на римския
император аврелиан било
предприето жестоко гонение
срещухристияните.началникътнаградаузнал,чеХаритон
ехристиянин,повикалгоиго
попитал защо не се покланя
набоговете,коитовсичкипочитат. Харитон отговорил, че срещу християните. върната
тойсепокланянавечниябог, била свободата на затворниТворец и спасител на света. ците. Заточениците видели
Тия думи разгневили силно отново родината си. Тогава
началникаитойзаповядалда бил освободен и Харитон.
гобиятжестоко.следтоваго Тойпостроилтриманастира,
отнеслиедваживвзатвора.с подир което се възкачил на
божияпомощХаритонскоро високапланинаисепоселил
оздравял. подложили го на там.
нови,по-тежкимъчения.инапреподобни Харитон изкрайначалникътгопратилна поведникдостигналдодълбозаточение.
ка старост. преселил се във
наскоро след това им- вечността на 28 септември
ператор аврелиан умрял и 350г.отнегоеостаналобренаследникътмузаповядалда дът на монашеското пострибъдат прекратени гоненията жение.

сряда
28 септември
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ОснователСтефанпродев

Издава„думапрес”Еоод
УправителрадостинаБлагоева

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

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

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.

ВЕСТНИК“ДУМА”ЕНАСлЕДНИКНАТРАДИцИИТЕНАВЕСТНИцИТЕ
“РАБОТНИКЪ”,“РАБОТНИчЕСКИВЕСТНИК”
И“РАБОТНИчЕСКОДЕлО”

Адреснаредакцията:
София-1000,
ул.„Позитано”20А
Факс:9752604,
автоматичен
номератор9705
+вътрешенномер
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отговоринакръСтоСловицата
отБроЙ187
водоравно: Вредителка. Униат. Окаден.
Р.Н. Акри. Етимон. Балакирев /Милий/. Авал. Камиларов /Емил/. Игор /”Княз Игор”/. Каки. Ирибар
/Хосе/. Ок. Сали Нивет. ла. Ар. Вера /”Малката
Вера”/.Рав/Филип/.Род.РенеМаран.Ве.Скара.
Ирокези.По.“Ако...”.Ютия.Идиом.Обои.Ге/Николай/.КБФК.Ода.Евза.То.Ос.“Тя”.Клипер.Бард.
Ерик. Нородом Сианук. Правораздаване. Ебо /
Сънди/.Алинея.Следи.Повик.Ов.Иракчанин.Ало.
Окинава.Егор/”ЕгорБуличовидругите”/.Тил.Вои.
Ованесян/Ованес/.Ни.Па.Европа.Ин.Мая.
отвЕСно:Протагор.Кабел.Реликва.Екивок.
Раковина.Ерио/Едуар/.Адамар/Жак/.Вероизповедание. Идол. Сена. Аеробика. Стен. Каре. Юг.
“Ро-Ро”. чвор. Ен. Каламитет. Да. Пааво /”Пааво,
животвпеткурса”/.Ол.Баки.Ари.Обоз.ОН.АП.
Амин.Рояк.Амд.Виена.Марли.Ирак.Борса.Инге/
Юрий/.Наливане.Дивак.Оси.“Ту”.Карев/Никола/.
Зико. “ААл”. Дрян. Наирит. Вид. Сенник. Микроб.
Ре.“Ио”.Руен.Ат.Аревало/Хуан/.Подтик.“Еолина”.“Стив”.Радиомаяк.Дяволия.

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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