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бнб Вдигна осноВната лихВа
Това се случва за пръв път от 2016 г. и е най-високото ниво от
месеците около финансовата криза през декември 2009 г. Основният
лихвен процент вече е 0,49%.
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иска избирателна активност у нас и
твърде висока в чужбина, проблеми с
машините в 23 секции и невероятно, но
- факт, старото пак се връща на власт.
това се случи на тези избори.
никой не се е съмнявал, че битката с олигархията ще е лесна. но онези,
които упражниха правото си на глас,
дадоха удивителна преднина на модела “ГеРБ-ДПс”, който се е засилил отново да вземе на абордаж държавата и
бюджета. към тях вероятно ще се присъединят итн и “възраждане”, които
биха рекорд по синхронно гласуване с
ГеРБ в предишния парламент - почти
в 67% от случаите в пленарна зала. и
ето пак шах с пешката.
на фона на ниската избирателна
активност у нас - часове чакане пред
избирателните секции в чужбина. социалните мрежи изобилстваха от кадри на
опашки, някои от които по няколкостотин метра. на много хора им се наложи
да пътуват от други градове, в които не
бяха разкрити секции. всичко това - на
фона на риска местните здравни власти
да прекратят гласуването заради неспазване на противоепидемичните мерки.
Подобен случай имаше във Франция.
Рекордната избирателна активност
в турция, където се очаква 100 000 да
упражнят правото си на глас, силно
тревожи на фона на плачевния факт, че
в Аржентина няма открита нито една
секция. според информации на асоциация “Българите в Аржентина” в южноамериканската държава живеят между
50 000 и 150 000 българи. как е станало
тепърва ще се разбере.

Българите в чужбина гласуваха на предсрочните парламентарни избори в неделя
по-активно от избирателите
у нас. на много места в секциите зад граница се образуваха дълги опашки от чакащи да упражнят вота си.
избирателната активност
у нас е била почти колкото

през ноември м. г. към 16
часа тя е 25,58% при гласували 1 688 944 души, заяви
говорителят на Цик Цветозар томов. това е с около 9
хиляди човека по-малко, отколкото в същия час на миналите избори. Процентът
на активност обаче е един и
същ, уточни томов.

621 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права
на гражданите са получени в
МвР. За извършени престъпления на изборния процес до
късния следобед бяха задържани 77 души. съставени са 1982
предупредителни протокола.
социолози прогнозират,

че в 48-то народно събрание
ще влязат 7 партии и коалиции. По предварителни данни това са ГеРБ-сДс, “Продължаваме промяната”, ДПс,
“БсП за България”, “възраждане”, “Демократична България”, “има такъв народ”.
Стр. 2-3
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“Гласувах за сигурност и спокойствие във всеки дом. За стабилно управление, което да отвори мощен социалноикономически щит пред кризата за повишаване на доходите, за развитие на икономиката, която да гарантира
просперитет на държавата”, заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова, след като упражни правото си на глас
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БСП не подкрепя
позицията на ПЕС за Русия
Некозируваменачуждирешения.Взимамегисами
споредбългарскияинтерес,категоричнаеКорнелияНинова
БСп не подкрепя позицията на пеС за Русия. това се
казва в писмена позиция на
българските социалисти. “на
13 октомври ще се проведе
конгрес на партията на европейските социалисти в Берлин.
получихме Резолюцията, която ще се гласува и приеме там.
в нея се декларира изпълнение
на Истанбулската конвенция,
военна помощ за Украйна, подкрепа на строги санкции срещу
Русия”, поясняват от “позита-

но”. “Изпращане на военна помощ за Украйна ни прави пряк
участник във войната. ние сме
против това. Санкциите срещу
Русия вредят повече на европа
и на България, отколкото на
тези, към които са насочени”,
категорични са от БСп.
“Има дълбоки причини срещу БСп години на ред да се
организира манипулативна и
черна кампания. ние сме непослушната и неудобната партия. не се подчиняваме и не

козируваме на чужди решения.
вземаме ги сами и само по волята на нашите членове и симпатизанти, отчитайки българския интерес и традиции”, се
казва в позицията. “ние ценим
и вярваме в европейското настояще и бъдеще на България.
но ние сме българска партия
и отстояваме на първо място
българския интерес в общите
европейски решения”, заявяват
социалистите.
БСп осъжда остро домашно-

то насилие и с всички средства
ще се бори срещу него. не бива
да допускаме език на омразата
и агресия срещу хората с различна сексуална ориентация, но
никога няма да приемем, че нашите деца могат да бъдат нещо
трето освен момиче и момче,
подчертават от БСп.
“няма да приемем проникването на тази идеология в
учебниците и пропагандата и
сред децата ни. Искаме да сме
бащи и майки, а не родител 1 и

родител 2. никакъв натиск, никаква очерняща кампания, никакви внушения, че БСп губи
идейния си облик на лява партия, и никакви опити за вътрешнопартийни преврати няма да
променят решението ни по този
въпрос. Защото това е решението на българските социалисти и
на повечето български граждани. партиите съществуват, за да
изразяват тяхното мнение, а не
да се подчиняват на чуждото”,
твърдят от БСп.

Сайтове следиха
надпревари между
коли и мериха ябълки
в изборния ден

Слаб интерес в РС
Македония и Турция
В района на Баркинг, Лондон където гласуват много българи, в деня на изборите
по традиция се пекат български кебапчета и приятели се събират да се видят
и поговорят. До 14 ч. във Великобритания бяха гласували 13 000 души
Слаб интерес към изборите имаше в РС македония,
където бяха подадени 181 заявление. в страната имаше 7
секции, но до обяд бяха гласували едва 15 души. около
100 000 граждани на страната имат право да упражнят
гласа си заради българските си паспорти.
като труден и вял бе определен изборът в турция.
там бяха отворени рекордните 166 секции. в секциите
в квартал “Авджълар”, където има най-много турци с
български паспорти, до 11 ч. бяха гласували 400 души.
За сравнение през ноември на първия тур те бяха двойно
повече. машините обаче затрудниха част от гласоподавателите заради езика. на някои подаването на вота отнемаше повече от пет минути. юв ЦИк имаха сигнали,
че в български секционни комисии в турция се говори на
турски, а не на български. в подадените сигнали се твърди също, че в секции там се нарушава тайната на вота.

в Бурса пък са дошли хора, които са се представили за
членове на ЦИк. представили са фалшиви документи и
е възникнало напрежение.
в секцията в дубай избирател се опитал да гласува
с една от машините, устройството е изписало, че е възникнала грешка и гласът не бил отчетен. въпреки това
обаче, машината отпечатала контролна разписка и след
това се изключила. междувременно същият избирател е
гласувал успешно с другата машина в секцията. от комисията се обърнали към ЦИк с молба за указания какво
да правят.
от други държави информацията бе за спокойно протичащ изборен ден. той започна първо в Австралия и
нова Зеландия, където приключи около обяд българско
време. една секция за гласуване отвори врати в руската
столица москва.

За поредна година новинарски сайтове поддържаха интереса на избирателите през целия ден на вота,
като изнасяха данни за изборните резултати в реално
време. много от тях спазиха наложената традиция да
използват иносказателни названия на партиите и коалициите, а други ги назоваваха с истинските им имена
във вайбър, Ютуб канали, туитър или тик ток.
в един от сайтовете се наблюдаваше движението
на националната зеленчукова борса и се мереше теглото на различни сортове ябълки - от Банкя, на промяната, кърджалийска, Червена превъзходна, възрожденска, демократична и др.
ексклузивни данни за Рали България предоставяше
през целия ден друг новинарски сайт. осемте участника в надпреварата бяха джипката на Борисов, теслата
на харвардците, автобус “майсторите” на карадайъ,
ладата на нинова, фордът на коцето, тротинетката на
костов, хамърът на Слави и танкът на Янев.
повечето новинарски агенции обаче препращаха
към свои вайбър канали или социални мрежи, където директно съобщаваха прогнозни данни с реалните
имена на политическите сили.
междувременно Централната избирателна комисия напомни, че разпоредби от Изборния кодекс
забраняват да се огласяват резултати под каквато и
да е форма до обявяване края на изборния ден на
територията на страната. публикуването на данни
от гласуването на интернет страниците на доставчиците на медийни услуги до обявяване на края на
изборния ден подлежи на санкция. в предишни години много сайтове бяха глобени за публикуване на
резултати от екзитполове.

Жена в Бургас избяга с разписката от гласуването
Жена е избягала с разписката си, след
като е гласувала в секция в бургаския
квартал “победа”. “дойде, направи своя
вот, след това видя, че не е това, което
е искала, взе си бележката и си тръгна.
Зачетохме вота като невалиден заради
погрешно гласуване”, обясни Стефан Георгиев, председател на СИк.
Сериозно подпийнал избирател в Бургас пък се борил с машината над пет минути. той обяснил, че му е било трудно да
гласува с машина. “не знаеше как да хване картата, държеше я по този начин, след
това я сложи права на самия монитор и се
опитваше да направи нещо. След това докато му обясня, да му я завъртя, да види,
че има процеп да се напъха картата, беше

голям проблем. накрая ми каза: “не мога
да натисна, не знам къде да натисна. Само
погледнах, натисна “гласувай”. Беше натиснал всичко, не знам явно на магия,
каквото му е паднало беше натиснал. И
накрая се получи всичко благополучно.
отчете своя глас”, разказа Лиляна Германова, председател на СИк.
във велико търново пък син на кандидат-депутат е стоял до машината за
гласуване и е помагал на хората да упражняват правото си на вот.
100-годишната баба Радка делева от
кубратското село тертер е участвала във
вота. до урната тя отишла, придружена
от близки, съобщи кметският наместник
николай Иванов. Гласувах за по-доброто

сНимКиБТА

Жена с домашния си любимец гласува
вчера в 25 ОУ “Петър Берон” в София

на страната, за това да има повече работни места и работа за младите, за да остават тук, в България, заявила след вота
столетницата.
в шест села в община Ловеч е било
прекъснато електрозахранването, но проблеми с гласуването не е имало, съобщи
областният управител на Ловеч инж.
Светослав Славчев. Силният вятър в Ловешко е прекъснал електропровод средно
напрежение, който захранва селата Баховица, Лисец, Славяни, Слатина, Скобелево и малиново. машините за гласуване са работили с UPS системи. Имало е
готовност за подмяна на акумулатори от
техниците или подаване на допълнително
напрежение с генератори.
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“

цитат на деня

При натрупалите се кризи
държавата се нуждае
изключително много от
стабилно управление,
което задължително
трябва да бъде социално
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българия

Председателят на ГС на БСП
в София Иван Таков
“гласувах за сигурност и
спокойствие във всеки български дом. За стабилно управление, което от утре да отвори
мощен социално-икономически щит пред кризата за повишаване на доходите, за развитие на икономиката, която да
гарантира просперитет на държавата”, заяви лидерът на бСп
корнелия нинова, след като
упражни правото си на глас.

да бъде българия социална и
сигурна държава. гласувах с
воля, за да може Северозападът
да престане да бъде най-бедният регион в европа. гласувах
със смелост, за да продължим
битката с мафията и задкулисието в държавата”, заяви зам.председателят на бСп атанас
Зафиров във враца.
председателят на националния предизборен щаб бо-

корнелиянинова:

Гласувах за сигурност и
спокойствие във всеки дом
нямадаизоставимхоратасамивтруднитекризи,заявилидерътнаБсП
нека хората да знаят, че
в тези трудни кризи няма да
бъдат изоставени, че държавата ще бъде до тях, ще бъде
партньор и ще помогне, категорична бе тя. гласувах за
ред, правила, законът да се
прилага еднакво за всички,
да има справедливост, подчерта нинова.
“гласувах със сърце, за

рислав гуцанов благодари на
всички, които дадаха вота си
за избор на депутати в 48-то
нС. дадох гласа си за справедливост, българия да има
нормални отношения с всички страни, да няма умиращи
от студ и глад хора, подчерта
той. гуцанов пожела успех на
представителите на коалицията в цялата страна, а на хората

- стабилен парламент и редовно правителство.
гласувах за мир, за компетентно и честно управление, за това българия да бъде
социална и сигурна държава
и никой да не бъде изоставен
в трудните зимни месеци,
заяви зам.-председателят на
бСп кристиан вигенин. гласувах за стабилна, солидарна

и социална държава, коментира георги гьоков. “и за
тези, които могат да я осигурят на хората, да ги преведат
по-лесно през тази ужасна
криза, която обърна икономиката и живота ни с главата
надолу. отговорност е да се
гласува и призовавам всички
старозагорци да го направят,
за да има по-добро бъдеще

българия”, добави гьоков.
вяра емилова сподели,
че е дала гласа си за сигурна
и социална българия. “гласувах за стабилна, сигурна и
социална българия. гласувах
за развитие на видин, гласувах, защото съм отговорен и
няма да позволя хората да гладуват и студуват”, заяви във
видин Филип попов. “искам
децата ни да живеят свободни от страх, корупция и зависимости. гласувах за тяхното
бъдеще. а то е в социална и
сигурна българия”, поясни
явор божанков. “гласувах за
бъдещето на българия. да се
разделим с корупцията и проблемите в инфраструктурата.
да се справим с проблемите в
здравеопазването и образованието”, подчерта проф. георги
михайлов в кърджали.

Полицията провери сигнали за
умишлено блокиране на машини

снимкаБТа

Кериме Кубат на 76 г. гласува в дома си в подвижна
избирателна секция в село Старо селище, Разградска област,
където имаше 31 подвижни избирателни секции

опит за блокиране на машините за гласуване с многократно вкарване на картата бяха
регистрирани в страната по време на изборния ден. Сред тях бе и избирателна секция в
монтана, където възрастен мъж се е опитал
да блокира машина, започнал да спори с членовете на Сик и да пита как точно да гласува
за определена партия.
машината е блокирала за кратко, но проблемът е бил отстранен с рестартиране с карта на
член на Сик. мъжът сам се е отказал да гласува и си е тръгнал. по случая е съставен протокол. вътрешният министър иван демерджиев
коментира, че подобни ситуации е имало и на
други места в страната. “дали сме инструкции
в такива случаи да бъде извършена незабавна
проверка и да се види дали тези твърдения са
верни. ако не са, се търси този, който е накарал

въпросните граждани да твърдят подобни манипулативни факти”, заяви министърът.
в три избирателни секции машините за гласуване при включването си сутринта са изписали
странния надпис “дневникът е подправен”. Става
въпрос за секции във варна, Свищов и село ковачево, пазарджишко. Затова е решено гласуването
в тях да се извършва с хартиени бюлетини.
от Цик потвърдиха за случаите, като признаха, че досега не са наблюдавали нещо подобно.
от името на комисията говорителят й росица матева лаконично заяви, че въпросните машини ще
бъдат отделени и анализирани след изборния ден,
за да се открие причината.
към късния следобед беше известно за 26 секции, в които устройствата са дали някакъв проблем. там гласуването е продължило с хартиени
бюлетини.

Стотици сигнали за купуване на гласове получени в МВР
общо 621 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на
гражданите са получени в мвр.
във вчерашния ден те са 69. образувани са общо 71 наказателни
производства. в деня на изборите са образувани 3 производства,
от които 2 бързи и 1 досъдебно,
съобщиха от мвр. данните са до
редакционното приключване на
броя на вестника.
За извършени престъпления,
свързани с изборния процес, са
задържани 77 души. Съставени
са 1982 предупредителни про-

токола.
двама мъже и една жена от
плевенското село буковлък бяха
задържани вчера сутринта при
специализирана съвместна акция
на полицията и прокуратурата
в плевен. те са заподозрени в
търговия с гласове. полицията
влезе в две къщи на един адрес
в селото, където текат процесуално-следствени действия. в
плевенското село бяха открити
изборни списъци и лични данни
на избиратели.
полицията в благоевград
задържа трима души, които се

канели да продадат гласовете си
срещу 40 лева. те имали среща на
улица в града. там обаче ги чакала полицаи, които ги задържали.
по случая е образувано досъдебно производство под надзора на
районната прокуратура.
Сигнал, че мъж купува гласове и дори вози хората до урните,
подадоха от една от партиите,
участващи в изборите. той е адресиран до районната прокуратура, мвр и рик. Според сигнала в
района на автогарата в белоградчик мъж събира на групи хора от
ромски произход, агитира ги да

гласуват за определена партия,
като им предлага парична облага и транспорт до съответните
Сик.
мвр в радомир е работило
по сигнал за гласуване, в който
са предлагани по 50 лв. на човек, за да се гласува за определена партия. от дома на заподозрения са иззети три списъка и
сума пари.
на входа на кв. “Филиповци” два автомобила без регистрационни номера са спирали
гласопадаватели и са ги насочвали към близката заложна къща,

преди да отидат да упражнят
правото си на глас. в петрич пък
се предлагали пари срещу гласуване. лицето, заподозряно в купуване на вот, е задържано. образувана е преписка за агитация
в Сик в с. недан от застъпник
на политическа партия. в село
извор, радомирско, е задържано
лице, което е предлагало пари за
изборите. У него е намерен списък с малки имена. в близост до
секция в град Сунгурларе е установен застъпник да предлага
пари на избиратели. Задържан е
и са разпитани свидетели.
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БНБ вдигна основния лихвен
процент за пръв път от 2016 г.
олПможедастигне4-5%за
година,прогнозираексперт
Българската народна банка
повиши основния лихвен процент (олп) и от 1 октомври
той става 0,49%. това е найвисокото му ниво от месеците
около финансовата криза - през
декември 2009 г. той бе 0,55%.
Ходът на централната банка
идва след шест години, в които
размерът на основната лихва бе
непроменен на ниво от 0,00%.
Цикълът на намаляването му
започна още от януари 2009 г.
от ноември същата година той
е твърдо под 1%. това е първата положителна стойност на
олп, различна от нула, от яну-

ари 2016 г. насам.
Ходът на БнБ идва, след
като в последните месеци редица водещи централни банки по
света увеличиха своите основни лихви. в това число влиза и
европейската централна банка,
която вероятно ще продължи
усилията си за охлаждане на
инфлацията с ново движение
нагоре по-късно този месец.
С увеличаването на основния лихвен процент директно
ще се увеличи законната лихва
за забава, която се формира като
сбор от олп и 10 пункта. така
от 10% в момента лихвата за за-

бава ще се увеличи на 10,49%.
лихвите тръгват нагоре и
това не бива да ни учудва. ос-

новната лихва може да стигне
4-5% в рамките на година. това
ще се отрази бавно на кредити-

1,4 млрд. лв. печалба
на банките за първите
осем месеца

Цените на едро на храните
плавно се повишават

индексът на тържищните цени, който отразява
цените на хранителните
стоки на едро в България,
се покачи през миналата
седмица с 1,6%, показват
данните на държавната
комисия по стоковите
борси и тържищата. наблюдава се слабо, но трайно, повишение на индекса
от близо 3,5 процента
през летните месеци. на
годишна база индексът
се е повишил с близо 29
процента.
оранжерийните домати миналата седмица са
поскъпнали с 2,6% и са
се търгували по 2,38 лева
за килограм, а доматите,
прибирани от открити
площи, са прибавили 12,4
на сто и са се продавали
по 2,08 лева на едро.
Зелените чушки са поскъпнали със 7,1 на сто и са
се продавали по 1,67 лева
за килограм, а червените са
се търгували по 1,90 лв./кг
в края на седмицата.
картофите са поскъпнали с 3 стотинки и са се
продавали по 1,02 лева
за килограм, а цената на
морковите е 1,07 лев за

СнимкаЕмилиякоСтадинова

килограм на едро. Зелето
се търгува по 0,86 лева за
килограм.
прасковите са поскъпнали с 20 стотинки и са се
продавали по 1,84 лева за
килограм.
кравето сирене е поскъпнало с 2,5 на сто и се

е търгувало по 11,25 лв.
за килограм. олиото е повишило цената си с 0,9 на
сто до 4,3 лева за литър.
пакетче краве масло от
125 грама е поскъпнало с
6 стотинки и се е търгувало по 2,84 лева.
пилешкото месо е пос-

Бюджетният излишък
се сви с над 600 млн. лв.
Бюджетният излишък към края на деветмесечието е 1,05 млрд. лв., показват предварителните данни
на министерството на финансите. За един месец положителното салдо се е свило с 646 млн. лв., което
се дължи на разходите през месеца, които изпреварват постъпленията. информацията от ведомството
на служебния министър росица велкова показва, че
през изминалия месец приходите са нараснали с около 5,7 млрд. лв. за сметка на направени разходи за
малко над 6,3 млрд. лв.
към края на деветмесечието приходите в хазната докосват 45 млрд. лв., което е ръст от близо една
пета спрямо същия период на миналата година. той е
провокиран главно от инфлацията, която не спира да

те и депозитите. където има
променлива лихва, ще тръгне
нагоре. новите кредити ще започнат да поскъпват, но няма
да е драматично. всичко това
е израз на по-консервативна
политика на европейската централна банка. ако България
няма ясна дългосрочна позиция за войната, енергийната
криза и присъединяването към
еврозоната, лихвата ще стане
все по-висока. това заяви пред
“нова нюз” банкерът левон
Хампарцумян.
мнението му е, че България
не е влязла в дългова спирала.
“ако години наред имаме дефицити, това ще се случи, но в
момента сме далеч”, отбеляза
банкерът.

къпнало с 0,7 на сто и се е
продавало средно по 5,63
лева за килограм. Захарта е
вдигнала цената си с 6 стотинки до 2,43 лева за килограм, а брашно тип “500” е
добавило 2,3 на сто към цената си и се е търгувало по
1,33 лева за килограм.

расте и да увеличава данъчните постъпления, както и
от вноските от държавните енергийни предприятия
и главно аеЦ “козлодуй”, които се пренасочват за
енергийни компенсации.
разходите от началото на годината пък достигат
44 млрд. лв., което отново е годишен ръст с приблизително 20%. все пак увеличението в разходите леко
превишава това при приходите, сочи статистиката за
първите девет месеца от годината.
Частта от вноската на България в бюджета на
еС, изплатена към края на септември, възлиза на 1,2
млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към
момента законодателство в областта на собствените
ресурси на еС.

печалбата на банковата система към края на
август е 1,4 млрд. лв. това
е с 496 млн. лв. (55,8%)
повече спрямо отчетената
за осемте месеца на 2021
г., съобщава БнБ.
през август активите на банковата система
нарастват с 1,4 млрд. лв.
(1%) до 146,5 млрд. лв.
през август брутният
кредитен портфейл на
банковата система нараства с 999 млн. лв. (1,2
на сто) до 83,3 млрд. лв.,
като в структурата му
е отчетено увеличение
при всички сектори. кредитите за домакинства
нарастват с 493 млн. лв.
(1,5 на сто), за нефинансови предприятия - с 277
млн. лв. (0,6 на сто), за
други финансови предприятия - със 189 млн.
лв. (3,2 на сто), а тези
за сектор държавно управление - с 41 млн. лв.
(4,5 на сто).
Спрямо края на юли
депозитите в банковата
система нарастват с 914
млн. лв. (0,7 на сто) до
125,7 млрд. лв. Увеличение има при депозитите
на нефинансови пред-

приятия (с 1,6 млрд. лв.,
4,2 на сто), както и при
тези на домакинства (с
378 млн. лв., 0,5 на сто).
намаляват депозитите на
кредитни институции (с
952 млн. лв., 13 на сто),
на други финансови предприятия (със 135 млн. лв.,
3,2 на сто) и тези на сектор държавно управление
(с 5 млн. лв., 0,1 на сто).
междувременно за
трети път за последната
година БнБ повиши нивото на антицикличния
капиталов буфер, който
се прилага за рисковите
кредити. той става 2%
през четвъртото тримесечие на 2023 г., обяви централната банка.
мярката се налага заради повишения риск от
влошаване на заемите.
на два пъти през 2021 г.
управителният съвет на
БнБ повиши нивото на
антицикличния буфер,
приложим към местни
кредитни рискови експозиции, съответно на
1% от 1 октомври 2022
г. и на 1,5% от 1 януари
2023 г. Сега предпазната
мярка включва ново повишение с 0,5%.
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Газът поевтиня със 120 лева
Понижениетонаценатазаоктомври
ес34%спрямосептемврийската
кевр утвърди миналата
седмица цена на природния
газ за октомври от 233,36 лв. за
мегаватчас. ключов фактор за
поевтиняването със 120 лв. са
започналите доставки по газовия интерконектор “БългарияГърция” - IGB. За предходния
месец септември утвърдената
от регулатора цена беше 353,21
лв./мвтч, което означава, че цената на природния газ за октомври е по-ниска с близо 34%.
комисията определи цената
след извършен анализ на внесените на 1 октомври от “Булгаргаз” данни и документи, в
които са посочени цените на отделните доставчици и размерът
на техните количества в общия
микс. регулаторът установи, че
заявените прогнозни количества природен газ за вътрешния
пазар са осигурени от три различни източника за доставка.
За първи път комисията

включи в ценовия микс цялото количество природен газ по
дългосрочния договор с азербайджан на цени, залегнали в
договора, което вече се доставя
по стартиралия интерконектор
“България-Гърция”. тези количества покриват около една трета от потреблението на страната
и имат определящо значение за
намаляването на цената на синьото гориво за октомври.
като допълнителни източници в цената са включени
и количества по договора за
доставка на втечнен природен
газ (LNG), както и количества
тръбен газ, закупени на Газов
Хъб “Балкан”. договорените
количества природен газ, които
надвишават заявките на клиентите за октомври 2022 г., ще
бъдат нагнетени в хранилището
“Чирен”.
С осигурените количества
природен газ се покриват ан-

гажиментите на обществения
доставчик към крайните снабдители и топлофикационните
дружества, както и количествата по двустранните договори
с индустриални клиенти, по
задълженията съгласно програмата за освобождаване и по
плана за нагнетяване в пГХ
“Чирен”.
Значително
по-ниската
цена за октомври се дължи на
много конкурентните ценови

Брюксел ще облага извънредно
енергийните свръхпечалби

министрите на енергетиката на еС одобриха първия пакет от
спешни мерки в отговор
на растящите сметки за
електроенергия.
той включва данък
върху свръхпечалбите
на компаниите, произвеждащи и работещи с
изкопаеми горива, реализирани през тази или
следващата година, данък върху свръхприходите, които производителите на електроенергия
получават от растящите
разходи за електроенергия, и задължително свиване на потреблението
на електричество по време на периоди на пикови
цени.
Страните
членки
обаче не постигнаха
съгласие за налагане
на таван на цените на
газа. Германия бе сред
онези, които се противопоставят на мярката,
подкрепена от 14 други
държави и България.
С плана си еС цели
да намали потреблението на електричество в

пиковите часове. той
предвижда въвеждане
на икономии на електроенергия в целия еС:
задължителна цел от
5% в пиковите часове,
когато газът играе поголяма роля при определянето на цените, и
доброволно намаляване
на общото търсене на
електроенергия с 10%.
Ще бъдат ограничени и свръхпечалбите на електроцентрали, които не използват
газ за производство на
електроенергия,
като
например
слънчеви,
вятърни, ядрени, вод-

ноелектрически и лигнитни централи. таванът ще бъде единен и
ще бъде фиксиран на
180 евро за мегаватчас.
всички приходи, които
превишават бариерата,
ще бъдат събирани от
правителствата в еС.
властите ще могат
да налагат 33% данък
върху печалбите, реализирани от тези дружества през фискалната 2022 г., но само ако
печалбите представляват 20% увеличение в
сравнение със средната
стойност, отчетена през
последните три години.

условия по дългосрочния договор за доставка на природен
газ от азербайджан. Цената
на доставяните количества е
формирана изцяло от котировките на петрола за период от
6 месеца назад и не зависи от
динамиката на борсовите цени
на европейските газови пазари.
освен това в ценовия микс на
“Булгаргаз” за месеца са включени доставки на природен
газ след успешно проведените

търгове на Газов Хъб “Балкан”,
на които са постигнати добри
цени.
по-ниската цена за октомври благоприятства всички битови и стопански потребители,
включително топлофикационните и газоразпределителните дружества. Утвърдената от
кевр цена е под прага от 250
лв./мвтч, над който българският бизнес настояваше за получаване на компенсации.

Пазарът на имоти в България
е сред най-непрозрачните
България е на 41 място по прозрачност на пазара на недвижими имоти
сред 93 държави, изследвани от консултантската компания Jones Lang
LaSalle Incorporated (JLL). Индексът за
2022 г. нарежда страната ни непосредствено след Израел, Индия, Гърция,
турция, Индонезия и мексико.
държавите се оценяват от гледна
точка на инвестиционната ефективност,
пазарните условия, процеса на трансакциите и устойчивост. в топ 12 на страните с висока прозрачност на имотния
пазар са великобритания, СаЩ, Франция, австралия, канада, нидерландия,
Ирландия, Швеция, Германия, нова Зеландия, Белгия, Япония.
Сред европейските страни България
е с един от най-непрозрачните имотни
пазари, с по-лоши резултати от нас са
само Хърватия, Словения и Сърбия.
пазарът на недвижими имоти у нас
страда от липса на достатъчно вярна

информация за цените, при които се
сключват сделките, и на практика е “обсебен” от обявите с оферти в сайтовете
и в социалните мрежи, е мнението на
експертите в бранша. Според тях една
от стъпките за решаването на проблема
е стандартизирането на изписването на
информацията в нотариалните актове
при изповядване на сделките.
“в момента хората се информират
за имотния пазар основно от специализираните сайтове за обяви, но там
се публикуват само офертни цени. За
какви пари се сключват сделките не
може да се намери лесно информация.
редно е агенцията по вписванията да
публикува някакви средни стойности
за градовете и за отделните райони в
големите градове, но това не се случва”, коментира председателят на националното сдружение “недвижими
имоти” добромир Ганев, цитиран от
segabg.com.

КЗК установи злоупотреба с господстващо положение на „Лукойл”
“лукойл България” прилага ценова преса спрямо конкурентите си чрез постепенно
изменение на ценовите условия при продажбата на едро и
премахване отстъпките за закупено количество. това може
да предотврати, ограничи или
наруши конкуренцията на пазарите на горива и да засегне
интересите на потребителите.
това констатира комисията
за защита на конкуренцията

(кЗк) след направено проучване, инициирано от оплаквания
на други играчи на пазара на
търговия на едро - “омв България” и “Инса ойл”.
на практика кЗк установява злоупотреба с господстващо
положение от страна на “лукойл България”. компанията
е част от вертикално интегрираната група “лукойл”, която
оперира по цялата верига от
производството на горива до

крайната им реализация и притежава силно развита складова
и транспортна инфраструктура,
посочва кЗк в прессъобщение.
това представлява конкурентно предимство пред останалите
дружества, развиващи дейност
на пазарите на горива в страната. дружеството също така
притежава висок пазарен дял
и е пазарен лидер на пазар на
търговия на едро с моторни горива в страната.

Според комисията дружеството е прилагало ценова
преса спрямо конкурентите
си на пазара на едро на моторни горива. кЗк смята, че
това поведение на “лукойл
България” представлява обща
стратегия за ограничаване на
търговията на едро на горива
в страната с цел засилване на
господстващото му положение на пазара на търговия на
едро на горива.

поведението представлява злоупотреба с господство
както по националното право,
така и съгласно правото на
европейския съюз, тъй като
може значително да повлияе върху модела на търговия
между държавите членки, посочва кЗк. в срок от 60 дни
“лукойл България” има право
да представи писмени възражения, съответно становища
по предявените твърдения.
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Инфлация от 12,1% в Гърция
през септември
Инфлацията в Гърция е най-висока от влизането й в еврозоната,
нараствайки от 11,2 на 12,1%, показват данни на “Евростат”. Инфлацията в еврозоната също се
покачи до исторически връх, като
за първи път достигна двуцифрено
ниво от 10 на сто. Енергията и храните са в основата на проблема, но
повишенията вече се разпростират
върху всички стокови категории,
отбелязва вестник “Катимерини”.

Зеленски увери, че
си е върнал Лиман
Ключовият град Лиман в Източна Украйна е “напълно прочистен”
от руски сили, заяви президентът
Володимир Зеленски. Москва обяви,
че нейните части доброволно са се
изтеглили. Селището се намира в
северната част на Донецка област
и се използваше като логистичен
център от Русия. Сега може да
даде на украинските войски достъп
до повече територии в регионите на
Донецк и Луганск.

Спрян е течът на газ
от „Северен поток 2”
СнимкиБТА

Хиляди привърженици на идеята за независима Каталуния се събраха в центъра на Барселона,
за да отбележат 5-годишнината от проведения непризнат референдум. Те развяваха
националното знаме и изразиха надежда някой ден да не са част от Испания

Швеция и Финландия
под въпрос за НАТО

Ердоганотновозаплаши,ченямадаратифициракандидатуритеим
президентът на турция
реджеп ердоган предупреди,
че страната му няма да ратифицира кандидатурите за
членство в нАто на Швеция
и Финландия, докато двете
скандинавски държави не
изпълнят обещанията, които
са дали на Анкара, съобщиха
световните агенции.
“докато обещанията, дадени на нашата страна, не
бъдат спазени, ние ще поддържаме нашата принципна
позиция”, заяви държавният
глава пред парламента. “ние

следим отблизо дали обещанията, дадени от Швеция и
Финландия, се спазват или
не и окончателното решение ще бъде на нашия парламент”, добави той.
през май тази година Анкара заяви, че е получила положителни сигнали за вдигане на ветото за членство в
нАто, което първоначално
бе наложила на Швеция и
Финландия. от своя страна
двете държави обещаха да
не подкрепят кюрдските въоръжени групировки пкк и

YPG. те също увериха, че
няма да подкрепят мрежата
на мюсюлманския духовник
Фетхуллах Гюлен, която
според Анкара стои зад опита за преврат през 2016 г.
миналата седмица стана
ясно, че Швеция възобновява издаването на разрешения за износ на военно
оборудване за турция. националният
инспекторат
по стратегически продукти
на страната обяви, че е отменил забраната от 2019 г.
промяната в политиката на

Швеция по въпроса е свързана с кандидатурата й за
присъединяване към нАто.
Скандинавските страни
поискаха членство в алианса по-рано тази година след
началото на войната между
русия и Украйна. досега 28
от 30 членки на нАто са ратифицирали членството на
Финландия и Швеция. Сред
тях е и България. Само Унгария и турция все още не
са изпратили кандидатурите
за членство в своите парламенти.

Избори „две в едно”
в Босна и Херцеговина

Тежка загуба
за левите в Латвия

в Босна и Херцеговина се проведоха президентски и
парламентарни избори. до редакционното приключване на
броя изборният ден все още не беше завършил. първите резултати се очакваха часове след затварянето на секциите.
решението на избирателната комисия дойде на 4 май,
въпреки че съперничещите си етнически лидери не успяха
да се споразумеят за изборни реформи и правителството все
още не беше осигурило финансиране за вота.
Гласоподавателите трябваше да избират хърватски,
сръбски и босненски членове на тристранното президентство, което се оглавява на ротационен принцип от един от
представителите на трите общности. Босненците избират
също така представители за долната камара на парламента,
както и регионални лидери и местни съвети.
Страната има най-сложната избирателна система в света.
вотът е най-важният от края на войната през 1995 г.

най-големият губещ на парламентарните избори в
латвия се оказа Социалдемократическата партия “Съгласие”, която не успя да премине 5-процентната бариера,
събирайки 4,8 на сто от гласовете. твърдият й електорат
идва основно от руското малцинство в страната.
либерално-консервативната управляваща партия
“ново единство” на премиера кришянис каринш спечели
вота по данни на Централната избирателна комисия въз
основа на преброени 95 процента от подадените бюлетини. партията получава 18,9%. опозиционният Съюз “Зелени и фермери” получава 12,8 на сто, а на трето място е
новосформираният съюз “национална листа”, който получава 11 процента.
общо осем партии влизат в еднокамарния парламент
на латвия. освен коалицията “единна листа”, още три
влезли в парламента партии са новосформирани.

Един от двата спукани тръбопровода в Балтийско море изглежда е
спрял да изпуска природен газ, съобщи
датската енергийна агенция в Туитър. Компанията, управляваща “Северен поток 2”, е получила информация,
че налягането изглежда се е стабилизирало, което показва, че газът вече
не изтича от тръбопровода.

В Уганда почина лекар,
болен от ебола
Танзанийски лекар, работещ в огнището на ебола в Уганда, е починал.
Д-р Мохамед Али е дал положителна
проба на 26 септември. В страната
има 35 болни и 7 смъртни случая.

174 загинали при сблъсъци на
футболен мач в Индонезия
Най-малко 174 души бяха убити
при сблъсъци на мач в Индонезия.
Съобщава се и за стотици ранени.
Гневни фенове нахлули на футболно
игрище след мач в Маланг, Източна
Ява в Индонезия. Футболното насилие отдавна е проблем за страната.
Насилствените смъртоносни съперничества между големи отбори
са често срещани.

Ураганът Орлийн
набира мощ
Ураганът Орлийн достигна сила
от 4 степен, а скоростта на ветровете достигна до 215 км/ч. Бурята
вероятно ще започне да отслабва с
приближаването си към сушата.

Камион се е преобърнал и паднал в
язовир в индийския щат Утар Прадеш. В закачено за него ремарке са
пътували 26 души, повечето от тях
жени и деца. Всички са загинали. Изясняват се причините за инцидента
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Бразилия избира президент,
парламент и губернатори
Странатаесголямшансзалявоправителство
над 156 милиона
бразилци гласуваха за
президент, губернатори, членове на долната
парламентарна камара и
част от състава на сената, предадоха световните медии. Гласуването
започна в 8 ч. сутринта и продължи до 17 ч.
местно време. първите
резултати се очакваха
часове след затваряне
на изборните секции, но
и след редакционното
приключване на броя.
двамата
фаворити
за лидерския пост са
бившият президент на
Бразилия луиз инасио
лула да силва и настоящият държавен глава
Жаир Болсонаро. според последното допитване преди деня на вота,
публикувано от института “датафоля”, лула
да силва, подкрепян от
десет партии от левицата и центъра, получава
50 на сто от гласовете, а
Болсонаро - 34%. според
института ипек резултатът на лула да сива ще
е 51 на сто, а на Болсонаро - 37%. според настоящия държавен глава допитванията лъжат и той
ще бъде преизбран още
на първия тур. евентуалната дата за втори тур е

а настоящата предизборна програма също е
с леви пристрастия: той
се фокусира върху найбедните слоеве, обещава
да разшири социалните
програми и да увеличи
финансирането за инфраструктурни проекти,
възнамерява да се бори
за опазването на горите
в Амазонка, за разлика от Болсонаро, който
бе критикуван за тежко
обезлесяване по време на
мандата си. настоящият
президент е известен с
противоречивите си забележки относно етническите и сексуалните малцинства и жените, както
и с крайнодесните си
консервативни възгледи,
изразяващи носталгия за
военната диктатура.

СнимкиБТА

Бразилците поздравяват предварително левия кандидат
за президент Луиз Инасио Лула да Силва. Според проучванията има
голяма вероятност той да спечели изборите още на първия тур
30 октомври.
76-годишният лула
да силва щеше да участва в изборите през 2018

г., но не можа, тъй като
бе осъден за корупция и
влезе в затвора. той управлява страната от 2003

до 2010 г. Бразилците го
харесват заради социално ориентираната му
икономическа политика,

Никарагуа скъса дипломатически отношения с Нидерландия
никарагуа прекъсна всички дипломатически отношения с нидерландия, стана ясно
от изявление, публикувано от
правителството. това стана
часове, след като централноамериканската държава отка-

за да пусне в страната новия
американски посланик.
в изявление на мвнр се
казва, че никарагуа е изправена пред “многократна намеса”
и “интервенционистка и неоколониалистка” позиция на

нидерландия и е решила “незабавно да прекрати дипломатическите отношения”. и
европейската държава “обижда и продължава да обижда семействата на никарагуа”.
напрежението между ст-

Протести срещу режима в Ирак
иракските сили за сигурност
използваха сълзотворен газ и зашеметяващи гранати, за да разпръснат
хвърлящи камъни протестиращи в
сблъсъци близо до площад тахрир
в Багдад, съобщиха медиите. недоволните развяваха националното
знаме и скандираха “ние искаме
да свалим режима”. най-малко 64
души са ранени, включително 26
членове на силите за сигурност. 38
от протестиращите са били улучени
от гумени куршуми.
в изявление на военните се казва,

че някои “инфилтрирани елементи”
са атакували силите за сигурност,
използвайки “коктейли молотов” и
ловни пушки.
служителите по сигурността
бяха разположили контролно-пропускателни пунктове из целия град,
затвориха мостове и площади и издигнаха стени през някои от мостовете, водещи към укрепената Зелена
зона, в която се помещават правителствени щабове и чуждестранни
посолства. по-малки протести имаше в южните провинции.

раните ескалира, след като
нидерландският
дипломат
кристин пирен информира
правителството, че европейската нация няма да финансира болница.
по-рано вицепрезидентът

росарио мурило, съпругата
на ортега, заяви, че на пратеника на сАЩ Уго родригес
няма да бъде позволено да
влезе в страната. нека това е
ясно на империалистите, добави тя.

Хиляди британци стачкуват
срещу високите цени
Хиляди британци излязоха на протести
срещу повишаването на цените на енергията и климатичната криза. демонстрации
имаше в лондон, Глазгоу, Белфаст и други
градове, като те съвпаднаха със стачките
на служители от пощите и железниците.
в столицата недоволните железничари пред кингс крос бяха подкрепени от
протестиращи, които поискаха от правителството да намали цените на енергията
преди температурите да паднат. Членове
на революционната комунистическа група

и на движенията “просто спрете петрола”
и “Бунт срещу унищожението” се събраха
пред гара Юстън, откъдето се отправиха
към Уестминстър. някои от тях настояваха за “сваляне на капитализма”, който
на един от плакатите бе наречен “враг на
майката природа”.
в Глазгоу поддръжници на кампанията
“достатъчно е достатъчно” се присъединиха към стачкуващи синдикалисти. крис
мичъл от профсъюза джи ем Би заяви:
“работническата класа е жива”.

Френска намеса във военен преврат в Буркина Фасо?
протестиращи
започнаха да хвърлят
камъни по сградата на
френското посолство
в Уагадугу, Буркина

Фасо, а после се опитаха да го подпалят. в
отговор отвътре бяха
хвърлени гранати със
сълзотворен газ, а на

покрива на мисията са
разположени френски
военни.
недоволните не вярват, че френската армия

не е участвала в последните събития в Буркина
Фасо - военен преврат
миналия петък.
превратът
дойде

след подобни събития
в мали и Гвинея, което
засили страховете за сериозно отстъпление на
демокрацията в Западна

Африка. в нито една от
тези страни дошлата на
власт хунта не се е ангажирала с дата за нови
избори.
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1819 - В КАРЛОВО СЕ РАЖДА ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ, ПРЕДПРИЕМАЧ (УМИРА 1897 Г.). Смятан за най-богатия
български търговец и
банкер в края на ХIХ в.
По-голямата част от
живота си (60 години)
прекарва в чужбина, но
не престава да се чувства дълбоко свързан с
народа си. Той и брат
му Христо участват
със значителни суми в
много благотворителни инициативи. Сред
по-крупните негови дарения са: на българско девическо училище в Солун,
на българска болница в Цариград, на българската
църква в Букурещ. Венец на дарителската му дейност е сградата на Софийския университет.

АНАТолИйсТАНКУлов

Зазимата-вАфрика
n

Виктория ТИНТЕРОВА

почти не познавам
хора, които да топлят
всички стаи на къщи и
апартаменти. в нашия
блок, например, първо
махнаха радиаторите от
стълбището. След два
часа, в пълна тишина и за
около 4 минути, радиаторите ги нямаше. Усвоиха

ги братя роми с каруца, а
ние видяхме само опашката на коня. 4 грамадни,
чугунени радиатора... но
това е друга тема. вследствие на тази икономия
нашите два апартамента
на партера рязко се охладиха, а на площадката до
входната врата започна
да навява сняг и настана
едно хлъзгане... после
комшиите си махнаха
радиаторите от гаражите
под нас, което още охлади нашите клети партерни апартаменти. после
ние махнахме една стая
от зимния си живот... там
си направих малко, сладко складче за глупости.
през лятото ни домързя
да го разтребим, та си
остана така. после започ-

нахме да пускаме парното
сутрин в трапезарията и
да спираме в спалните. в
хола въобще го спряхме.
повече от това нямаше
какво да спираме...
но сметките ставаха
все по-грандиозни. накрая продадохме големия
леден апартамент, защото
от студ взе да ни расте козина по зъбите.
да съветваш българи
как се пести е върхът на
цинизма, Урсула може
само прахта да ни диша по
тази точка.
във връзка с пестенето
предлагам да ни командироват за зимата в Африка.
товарят ни по 200 по 300
в самолети и тъка-тъка до
Гана, там ни настаняват
в колиби и готово. там

банани колкото искаш,
има и разни животни за
отстрел... Бе, като ни е топло, все ще се изхраним.
така за около месец могат
всички да ни изнесат и да
спестят. по този начин и
инфлацията ще спрат. А
като мине зимата, допускам, че половината от нас
ще си останат там, та ще
улесним и бюджета, че
много се карат за него...
- икономиите - вика
минът на енергетиката,
някакъв росен - трябва да
влязат в културата на хората...
исках да кажа нещо
много нецензурно, ама не
знам чак толкова нецензурни неща.
Фейсбук

вечнатабългарска...
От стр. 1
в Чорлу, турция, където имаше над 90% избирателна активност, даже избухна скандал - имало хора,
които искали преводач, търсели помощ, за да гласуват
с машините. да не знаеш
български, но да имаш право да определяш съдбините
на родината, е перверзия.
перверзия, която трябва да
бъде изчегъртана от изборната практика.
необходимо е да се въведе ценз за грамотност по
български език на онези,

които гласуват от чужбина.
Защото повече не можем
да преглъщаме тази обида
към българската държавност и към нас самите.
разбира се, проблемът
с мотивацията за гласуване
на българските граждани в
страната е отколешен. За
съжаление, проблемите с
машините в 23 избирателни секции неприятно сюрпризираха. отделно страхът от машините отказа
много голяма част от възрастните. на предишните
избори заради машините
БСп, например, загуби

между 70 000 и 90 000 гласа по експертни оценки.
друг голям проблем е
вкарването на партии еднодневки на политически
терен, щедро финансирани
от олигархията и безсрамни политически патерици
на добре познатият модел
“ГерБ-дпС”. партии еднодневки, които разсейват
гласоподавателите с празни, но добре резониращи с
подсъзнателните страхове
на хората, обещания. пазарът с хорските надежди
обаче подрива всякакво
доверие у гласоподавате-

лите, което, комбинирано
с проблемите с машините,
кара всички да гледат на
изборите като на огромна
фалшификация.
доверието на хората не
се печели с измама, но изборните манипулации ще
струват скъпо на България.
Старият модел на управление на държавата отдавна
точи ножове за орязване на
социалните придобивки,
за налагане на по-високи
данъци, за да продължи с
фараонските строежи, през
които най-лесно се точи
бюджетът.

1895 - РАЖДА СЕ СЕРГЕЙ ЕСЕНИН, РУСКИ
ПОЕТ (УМИРА 1925 Г.). Ранната
смърт, неодобрението на част от
литературния елит, популярността
сред широката публика и ексцентричното поведение го превръщат в
легендарна фигура в руската литература. Голяма част от произведенията му са забранени след смъртта му и са публикувани отново в Съветския съюз през 1966 г.
1918 - ФЕРДИНАНД I АБДИКИРА ОТ БЪЛГАРСКИЯ ПРЕСТОЛ. Под
натиска на правителството и на премиера
Александър Малинов царят отстъпва трона на
Борис III. След като напуска България, Фердинанд се завръща в родовите си имения в Кобург (Германия), където умира
на 10 септември 1948 г. Фердинанд I е отговорен
за обявяването на Междусъюзническата война
(1913) и претърпяната от България първа национална катастрофа. Под негово влияние страната
ни се присъединява към Тройния съюз по време на
Първата световна война (1914-1918). Последвалата втора национална катастрофа го принуждава
да абдикира в полза на своя син.
1925 - РАЖДА СЕ ГОР ВИДАЛ, АМЕРИКАНСКИ ПИСАТЕЛ (УМИРА 2012 Г.).
Автор на осем пиеси и над 20 романа, признат за изобретател на политическия исторически роман. Един
от най-влиятелните американски
интелектуалци на ХХ в. В България
става известен с “Калки”, после с
“Вашингтон, окръг Колумбия”, “Сътворението”,
“На живо от Голгота”.
1971 - СЪЗДАДЕНА Е ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА.
В една от компютърните лаборатории на САЩ ученият
Рей Томлинсън изпраща първото електронно съобщение.
На него принадлежи и въвеждането на “маймунското а”
в електронния адрес, което го прави различим от
останалите. Имейлите стават достъпни за обикновените граждани през 1991 г., когато “Майкрософт” разработва съответната програма.
1991 - КОНСТИТУИРАН Е КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД. Създава се със Закона
на КС, приет от VII ВНС на
30 юли 1991 г., и на основание
Конституцията на Р България.
На 26 декември 1991 г. е приет
правилник за организацията и
дейността му. КС обезпечава
върховенството на Конституцията
на Р България спрямо законите и другите актове на НС, както и спрямо указите на президента.
Решенията му са окончателни и задължителни за
всички, включително за съдилищата.
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ИванЦанков:

Нужно е стабилно
и работещо
правителство
Българскатаобщностваржентинаелишена
отправонаучастиевтезиизбори,казвасекретарят
награжданскатаасоциация„Българитеваржентина”

Иван Цанков

Иван Цанков живее със семейството си в Аржентина
от 22 години, но въпреки това твърди: “Разстоянията и
животът на друго място не ни е превърнал в чужденци за
България”. Надява се депутатите в новия 48-и парламент,
за който гласувахме на 2 октомври, да успеят да загърбят
различията и крамолите помежду си и да излъчат стабилно работещо правителство, което да се справи с предизвикателствата пред страната ни.

иван Цанков е добре
познат сред българската
общност в южноамериканската страна като секретар
на гражданската асоциация
“Българите в аржентина”.
двамата със съпругата му
аксиния поддържат уебсайта “Los bulgaros - Българите в аржентина”, интернет
телевизия със същото име и
интернет радио “моята България”, чрез които разказват
за страната ни на испански
език. тук трябва да кажем,
че в аржентина има голяма
българска диаспора, но точният брой на сънародниците
ни там не е известен. предполага се, че са между 50
000 и 150 000 души. това са
българи от първо до четвърто поколение и въпреки че
доста от тях трудно разбират
или изобщо не разбират български език, с интерес следят
случващото се у нас.
пред радио България иван
Цанков споделя, че на всички
избори досега семейството му
е ходило до урните:
“За нас е важно да дадем
вота си, защото ние не сме
престанали да се чувстваме българи, въпреки че сме
на друг континент от толкова много време. активно
участваме в живота в България, като разпространяваме
българската култура тук, на
този континент. освен това
следим много повече българската политика, отколкото
аржентинската.”
За съжаление обаче на тези
избори българската общност в
аржентина е лишена от възможността да даде своя вот,
разказва събеседникът ни:
“Броят на избирателите
от последните избори досега
не се е променил. Но в България това е представено от
посолството като липса на
интерес за гласуване. причината е следната: при трите
предишни избора посолството се опита в разрез с из-

борния кодекс да постави в
секционната избирателна комисия хора, които не са подходящи, които не знаят български език. това е изрично
забранено в чл. 95 от изборния кодекс, където е казано,
че хората в избирателната
комисия трябва да владеят
български език, т.е. не да го
поназнайват.”
иван Цанков обяснява, че
самият той е бил многократно
в състава на секционни избирателни комисии и от опит знае,
че често възникват затруднения в тълкуването на едни или
други документи и има нужда
от разяснения. “представете
си един човек, който не знае
български, как ще се справи
с тези документи. когато хората не владеят езика, те ще
са по-податливи на влияние.
естествено, че от посолството
ще им помагат, ще им посочват с пръст кое квадратче да
задраскат или какво да пишат
в изборните документи. това
навежда на мисълта, че може
да има манипулации”, подчертава Цанков.
Българската
общност
протестира срещу назнача-

СнИмкИЛИЧЕнаРХИв,ФЕЙСБУк/SociedadculturalBulgara“ivanvazov”deBeriSSo

ването в комисиите на хора,
невладеещи българския, като
през ноември 2021 г. стига до
върховния административен
съд. “той насрочи дело седмица преди изборите. то не
се състоя, защото в деня преди датата на съдебното заседание Цик промени състава
на комисията според закона,
т.е. махна хора, които не знаят български. и сега на тези
избори посолството, така да
се каже, си отмъщава”, твърди Цанков. по думите му
посолството не предоставя
на българите в аржентина
никаква информация за тези
избори:
“това посолство не направи нищо, когато беше обявено в България, че ще има
избори. виждал съм съоб-

щения на посолства в други
страни с информация, електронни адреси и т.н. това
посолство все едно го няма.
На страницата му на сайта
на мвнр дори не е упоменато защо няма да има избори.
Ние мислехме, че има някакво забавяне, защото често
страната домакин забавя съгласието си за разкриване на
секции. Чакахме до последно
и трябваше да се обаждаме в
посолството да питаме дали
ще има избори. На страницата на посолството ще видите
всякаква информация точно
сега в изборните дни. Например, как посланикът засаждал дръвчета с други дипломати или почиствал плажове
в не знам си кой квартал. Но
няма да видите нищо за това,

което сега в момента в България вълнува всички, включително и нас тук, нищо, че не
сме в България.”
На въпрос доколко адекватни са посланията в тази
предизборна кампания и напипват ли кандидатите за народните избраници реалния
пулс на обществото, иван
Цанков отговаря, че предизборните послания често се
разминават със случващото
се след изборите. Затова ги
приема с резерви. “освен
това в тези избори има липса на нови лица. дори да има
нови концепции, това са същите хора”, допълва той.
според него основният проблем, който пречи на България да поеме напред с едно
стабилно управление, е, че:
“властта продължава да
бъде нещо много притегателно за хората. очакванията на
тези, които участват, за найголямо съжаление са съвсем
не да работят за България,
да подобрят положението на
българите и България да върви напред, а по-скоро нещо
доста по-ограничено - как да
оправят положението на партиите си или още по-лошо личното.”
в условията на настоящата криза акцент в работата на
новото правителство на България трябва да е икономическата сфера, за да се изкарат
зимните месеци, след което
страната ни да продължи напред, смята иван Цанков от
аржентина.
БНР/Радио България
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Двойни стандарти и цинизъм
УрсулафондерЛайенсизатвориочитезаагресията
наАзербайджанинеосъдидействиятанаАлиев
срещуАрмения,кактоосъдивойнатанаПутинвУкрайна

СнимкиБТА

Официалната церемония в София за откриване на газовата връзка "Гърция-България"
в деня за размисъл, 24 часа преди
извънредните парламентарни избори,
наблюдавахме церемония за официалното въвеждане в експлоатация на газовата връзка "Гърция-България".
в нарушение на изборния кодекс,
императивно повеляващ, че в този ден
е забранена предизборната агитация
под всякаква форма, в националния
дворец на културата обилно се лееше
геополитическа пропаганда, което бе
груба намеса в изборния процес.
председателят на европейската
комисия урсула фон дер лайен първа
даде тон с тези думи: "Азербайджанският проект означава свобода. Свобода от зависимостта от руския газ... европа трябва да се освободи от хватката
на зависимостта от русия..."
След нея този тон поде румънският
премиер: "русия създаде изкуствените
дефицити на енергия... европа трябва
да се освободи от зависимостта си от
руските горива..."
но ако Фон дер лайен и николае
Чука коментираха само "енергийната
вина" на москва, македонският президент Стево пендаровски се изяви като
"ястреб" и акцентира върху "руската
агресия в украйна".
като финален оратор радев бе по-въздържан от пендаровски, но също хвърли
съчки в "горещата тема" с определението "руската война в украйна..."
особено интригуващо бе, че сръбският президент вучич, гръцкият премиер мицотакис и румънският министърпредседател Чука изтъкнаха заслугите
на Бойко Борисов и кирил петков за
конектора. което бе чиста проба

предизборна агитация
в полза на ГЕРБ и ПП
от друга страна, тримата дипломатично уязвиха радев, оспорвайки желанието му да изпъкне като най-заслужил
за строежа на "гръцката връзка".
питам се обаче дали часове преди избори е възможен подобен форум в Букурещ, Скопие, Белград, Атина и родината
на Фон дер лайен? Форум, агресивно облъчващ електората на страната домакин
с целенасочени внушения.

Велизар ЕнчЕВ

към турция, Гърция и европа. Затова
е странно, че турският президент не
участва в софийската церемония по въвеждането в експлоатация на газовата
връзка "Гърция-България".
и друг парадокс беляза софийската
газова среща. по ирония на съдбата посрещнахме с държавни почести президент на страна, която преди десетина дни

погази устава на ООН
и нападна Армения
досега по света не е имало и едва ли
ще има такъв скандал: часове преди избори в столицата на една страна да има
международна среща на високо ниво, от
която се отправят геополитически послания с вътрешен адрес - избирателите в
тази държава.
очевидно е! президентът радев съзнателно избра най-неудачния ден за подобна церемония по две причини: за да
повлияе на резултатите от изборите в
полза на десните формации и за да демонстрира

евроатлантическата си
лоялност
Ако второто е разбираемо за един
"натовски генерал", първото е недопустимо.
Странно бе отсъствието на турския
президент ердоган. не е ясно дали е бил
поканен от радев или е отказал да присъства на церемонията. но имайки предвид ключовото значение на турция за
газовите трасета в региона, последното е
почти изключено.
добавим ли изключително тесните икономически, енергийни и военни
връзки между президентите на турция
и Азербайджан, несериозно е в ндк да
присъства илхам Алиев, а да отсъства
най-близкият му регионален партньор.
Затова е интересно ще има ли реакция на Анкара и каква ще е тя, ако наистина държавният ни глава е пропуснал
да изпрати покана на турския си колега.
Заобикаляйки територията на русия, трансанадолският газопровод
TANAP пренася газ от Азербайджан

нападение, порицано от председателката на камарата на представителите
в конгреса на САЩ нанси пелоси.
"Силно осъждаме незаконните и
смъртоносни атаки на Азербайджан срещу арменската територия, отнели живота
на над 200 души. в конгреса ние държим
турция отговорна, както и Азербайджан,
за конфликта в нагорни карабах...", каза
пелоси в ереван.
но в София домакинът радев и шефът на ек дружески се здрависаха и
щастливо усмихнати се снимаха с илхам Алиев. така си затвориха очите за
агресията на Азербайджан и не упрекнаха действията на Алиев срещу Армения,
както заклеймиха военната операция на
путин в украйна.

вероятно за тях азерската агресия е
хуманитарна акция по стандартите на
оон, а убитите арменци са "неизбежни
щети" по пътя към мира. нищо ново под
слънцето. през март 2003-а оон абдикира от своя устав и британско-американската коалиция нападна ирак заради
петрола, през октомври 2022-а еС опрости греховете на Баку заради газа
нека припомним какво се случи през
съдбоносната 2003-та, когато бе погребано международното право: САЩ и великобритания извършиха агресия срещу
ирак, при това без валидна резолюция
на Съвета за сигурност на оон. и превърнаха страната в гробище с костите на
200 000 жертви на кървавата операция
"Шок и ужас".
тогава нАто изпадна в безтегловност заради отказа на "Старата европа"
(Франция и Германия) да изпрати войски в ирак, докато новоприетите членки
в пакта от "новата европа" ентусиазирано подкрепиха военната операция.
войната продължи месец и постигна
само една от двете си цели - свалянето
на Саддам Хюсеин. Съюзниците не откриха нито запаси от оръжия за масово
унищожение, нито лаборатории за тяхното произвеждане, което хвърли петно
върху участвалите в агресията.
С действията си в ирак САЩ и партньорите им отвориха вратите на ада в
Близкия изток, погълнал цветущи дотогава държави като тунис, либия и Сирия.

НАТО носи своята
отговорност
и за агресията срещу либия, извършена от Франция и великобритания и
подкрепена от вмФ на САЩ в Средиземно море. резултатът е налице - след
като падна либийската преграда пред
бежанците от Северна Африка, стотици
хиляди дебаркираха в италия. така пактът докара тероризма в европа, за което
приживе многократно предупреждаваше
зверски екзекутираният либийски лидер
муамар кадафи.
Само пет години след драмата на
ирак президентът джордж Буш, държавният му секретар колин пауъл и
британският премиер тони Блеър си посипаха главата с пепел заради иракската
авантюра, оправдавайки я с "погрешна
разузнавателна информация за химическите оръжия на Саддам Хюсеин".
на 1 октомври 2022-ра гледаме софийската снимка на урсула фон дер
лайен, илхан Алиев и лоялната им компания от президенти и премиери в ндк.
и неизбежно си спомняме идентичен
кадър от март 2003-та, когато около Големия брат раболепно стоят васалите от
"новата европа".
в София наистина гастролира театърът на двойните евроатлантически стандарти и геополитическия цинизъм.
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интервю
телство...
- Служебното правителство може
да изпълни оперативна задача в момента, свързана с гарантиране на доставките на газ по съществуващия договор с “Газпром”, което на практика
означава, че схемата на заплащане е
въпрос на съгласуване между “Газпром и “Булгаргаз”. там нещата са
ясни, казано е как трябва да се плаща,
просто се дава разпореждане “Булгаргаз” да плаща така, както плащат останалите европейски страни, и нещата щяха да се уредят. но ми се струва,
че не това е целта на упражнението.
много ми е интересно какво означава “обявявам търг за дългосрочни
доставки на газ” или търг за доставки на втечнен газ. Ами втечненият
газ се продава на борса. има борса
в Щатите, отиваш и си купуваш оттам. какво значи “обявявам търг” че някой или няколко търговеца ще
се явят и ще ти предложат цена, ти
ще избереш най-ниската цена, но тя
вече ще е натоварена с това, което
търговецът иска да спечели, както и
с комисиона за участниците в търга. това на практика означава, че ще
имаме скъп газ и нещата няма да са
в никакъв случай розови за икономиката на България.
Бизнесът у нас вече обяви пределната си цена от 250 лева на мегаватчас, която той може да си позволи, и

да въведе таван на цените на газа за
бита с предвидени компенсации за газоразпределителните дружества, защото те не са длъжни да плащат масрафа
на държавата, която не си е осигурила
газа, а тя е длъжна да компенсира техните загуби, които ще имат от тавана
на цените. това е нормален държавнически и бизнес подход. да се предвиди
помощ за предприятията - целево, а не
на всички, защото някои не губят от
това, че се вдига цената на газа, защото
международните стоки, с които търгуват и се конкурират, са също с висока
цена на газа.
но на онези, които са силно засегнати, особено свързаните с изхранването на населението, да им се осигури
същата държавна помощ, каквато бе
осигурена на фирмите по отношение
на електроенергията. примерно, това
което е над 250 лв. на мегаватчас, да
бъде поето от държавата. пари могат
да бъдат взети от тези, които сега реализират свръхпечалби от електроенергия. не само от държавните, а от
всички играчи на пазара. производствената цена на тока у нас не е променяна, ние почти нямаме влияние на
цените на газа върху електроенергията. но международните цени, по които се продава, скочиха 6-7 пъти.
другото нещо, което трябва да се
направи, е в условията на стагнация в
индустрията да започнем да строим

ТаскоЕрмЕнков:

Енергийната сигурност
на Европа бе силно ударена

По-евтингазот190евронамегаватчаснямакакдабъдедоставенвБългарияпритази
влошенаобстановка,казвапредседателятнаенергийниясъветкъмБсПпредБсТв
Интервю на Нора СТОИЧКОВА

n Как коментирате това, което
се случи в Балтийско море?
- това е жесток удар срещу енергийната сигурност на европа. Защо и
как е станало - който и да каже нещо
сега, ще бъде в сферата на спекулациите. да напомним и изказването на
полски политик, който, веднага след
като научи, че спират “потоците”, каза
“Благодаря ви, САЩ!”. това е едната
страна на въпроса. другата е, че, освен вертолета, който са видели над
региона, там е летят и самолет. той е
направил няколко кръга, след което е
отишъл към полша и е презаредил във
въздуха, след което се връща в района и изключва транспондера си. тоест
вече не могат да се проследят неговите
действия. има голяма вероятност това
да е саботаж и когато такива саботажи
се случват, основният въпрос е кой
има интерес от такова действие и кой
би могъл да не пострада от него.
някои твърдят, че русия е свършила този акт. не виждам смисъл русия сама да си взривява газопроводите, когато тя стои в началото и може
само да затвори крана. няма да има
проблем, още повече, че с тези санкции руснаците няма да се съобразяват
с това как биха изглеждали в очите на
света, ако затворят тръбите.
от друга гледна точка, този саботаж или инцидент съвпадна с момента, когато бе открит газопроводът
норвегия-полша. но там също има
определен капацитет и най-важното запасите от природен газ на норвегия
намаляват. те вече не са в такъв обем,
че да осигуряват достатъчни количества за европа. единственото нещо,

което остава, е втечненият газ, който
може да бъде намерен по света.
Германците постигнаха “забележителен успех”, успяха цял танкер да договорят от Саудитска Арабия. остават
САЩ с техните доставки на природен
газ, който те продават 6-8 пъти по-скъпо
на европа, отколкото струва при тях.
всичко това ще доведе до деиндустриализацията на европа, удар срещу
най-голямата икономика в европа немската, и васалното положение на
европа към своя по-голям съюзник
просто ще се засили, за съжаление. А
нормалното бъдеще на еС щеше да
бъде, ако бяха си осигурили всички
условия за подобряване на своя икономически възход и биха се превърнали
в самостоятелна политическа и икономическа величина в международните
отношения, където не да следват чужди
интереси, а да формират своите. За съжаление, нещата не са такива.
n Как това ще се отрази на цените на газа в България?
- първият опит за саботаж срещу газовата инфраструктура на европа беше,
когато в русия хванаха диверсанти, които искаха да взривят “турски поток”.
Засега няма тенденция за намаляване на количествата газ, които протичат по “турски поток”, но България
не я топли това по никакъв начин, защото нямаме отношения с “Газпром”.
в момента служебното правителство
се опитва да шикалкави и да обяснява
как писало на “Газпром”, но той бил
в изчаквателна позиция. то зависи
и какво точно пишеш... Ако питаш
“има ли начин да получавам газ, без
да плащам в рубли”, мисля, че няма
и да ти отговорят, защото на този въпрос има даден отговор отдавна.
n Кои са служебното правителство, че да водят преговори с
“Газпром”? Това е временно прави-

то с голям риск. Аз съм убеден, че газ
по-евтин от 190 евро на мегаватчас
няма как да бъде доставен в България
при тази още по-влошена обстановка
и за Западна европа, когато търсенето
на втечнен газ ще скочи рязко. А ние
с нашите дребни количества ще се чудим на какви цени ще го получим.
нещо друго - не съм убеден, че
ги имаше онези 7 танкера, за които
говореше предишното правителство,
но причината, поради която не бяха
купени, беше това, че няма осигурени слотове. Сега пак няма осигурени
слотове, ще търсим, но организираме
търг за втечнен газ. виждаме непоследователни действия на това правителство, които говорят или за некомпетентност, но, имайки предвид
кой е начело на “Булгаргаз”, това не е
учудващо, или за несериозно отношение към проблема, или за обслужване
на нечии други интереси, които нямат
нищо общо с българските.
n Най-вероятно е съчетание на
трите... А тази цена, която коментирахте - 190 евро на мегаватчас,
как ще се отрази като цяло на инфлацията?
- инфлацията ще скочи, ще фалират
предприятия, ще скочи и безработицата, а разходите в бюджета за помощи
и обезщетения ще се увеличат, ще се
намалят приходите от данъци от тези
предприятия. нещата са много лоши и
единствено разумното, което трябва да
се случи, е това, което предлага БСп.
първо, категорично да се седне с “Газпром” и да се договори доставката на
онези количества газ, които имаме да
вземаме за тази година. те са на цена
при всички положения много по-ниска
от тази, за която говорим в момента.
второ, да започнат веднага действия
по приемане на закон, който още при
първото заседание на новия парламент

АеЦ “Белене”. Защото, ако бяхме построили “Белене”, досега щеше да се
е изплатила, ако не изцяло, то поне на
3/4, и електроенергията от нея щеше
да оказва много добро влияние не
само на цените в България, а и в целия регион. Само при управлението
на БСп, при това в коалиция, имаше
прогрес в енергетиката...
представяте ли си, ако сега имахме
“южен поток”, дали щяхме да се чудим какво правим с газа в България?
тук щеше да има опашка на тръбата за
доставки. и ние само щяхме да събираме такси. и виновните за това имат
имена. едното име е Бойко Борисов.
обвиняват ни, че сме били присъдружна партия в миналия парламент.
напротив, бяхме партията коректив,
защото, ако не беше БСп, щяхме да
изнесем и ракетите си С-300, и танковете си за Украйна. да не говорим, че
нямаше да ги има социалните придобивки. Затова ни трябват повече гласове, за да имаме повече депутати, за
да участваме с повече министри.
n В събота, в деня за размисъл,
президентът Радев покани председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен,
за да открият заедно интерконектора в Гърция. Нямаше ли по-добра
дата?
- вече писах във Фейсбук за президента и го запитах кое е истинското му
лице. но не ме учудва датата, защото
през двата месеца това служебно правителство беше елемент от предизборната битка. това не беше неутралното правителство, което да закрепя
постигнати позиции и да организира
изборите, а се занимаваше с критика
на предишни правителства, с кадрови
размествания. така че поканата към
Фон дер лайен е, както се казва: маските падат, колкото и хубаво да са залепени на лицата.
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„Фантомът на операта” слиза
от сцената на Бродуей догодина
мюзикълът “Фантомът на
операта”, който се играе найдълго на Бродуей, слиза от
сцената през февруари 2023
г. като най-скъпата жертва на
пост-пандемичния спад в посещаемостта на театрите в ню
Йорк, съобщи Бта.
мюзикълът, поставен през
1988 г. на Бродуей и оцелял

във времена на рецесия, войни и културни обрати, ще има
последно представление на 18
февруари идната година, казва говорител на продукцията
пред асошиейтед прес. това
ще се случи по-малко от месец, след като спектакълът отбележи 35-ата си годишнина,
след 13 925 представления.
това е скъп мюзикъл,
със сложна сценография и

костюми и големи разходи
за големия актьорски състав
и за оркестъра. приходите
варират, откакто спектакълът се върна на сцена след
пандемията - от един милион
долара за седмица до едва
около 850 000 долара.
Само на Бродуей шоуто е
представяно над 13 500 пъти
пред общо 19 милиона души
в театър “маджестик”. през

натозиденсародени

1986 г. се играе в лондон и
след това е представен в 183
града, на 17 езика, пред повече
от 145 милиона души в 70 000
представления.
След слизането му от сцена най-дълго изпълняваният мюзикъл на Бродуей ще
бъде “Чикаго”, поставен през
1996 г., следван от “Цар лъв”,
представен за пръв път през
1997 г.

„The Center” отбелязва с
мегаспектакъл 20 години
най-голямототанцовохип-хопучилищевбългарияпразнува
на4октомвривДворецанакултуратаиспортавъвварна

ВЛАДИМИРНИКОЛОВ,
легендаренволейболист,
президентнаВК“ЛевскиСофия”
КОНСТАНТИНМАРКОВ,
музикант

Няма да сбъркаме, ако кажем, че днес
рожден ден празнува най-лъчезарният човеквредакцията
еМиЛиЯкостадиноВа
Усмивката,коятонеслиза
отлицетой,можедасескрие
само зад фотообектива при
изпълнението на служебните
йангажименти.Вмоментатя
ги е изоставила временно, за да предава
жизнерадостносттасинамалкиясисинБожидариданаглеждабаткотоВаско.
Еми,желаемтиздраве,късметисемейнощастие!
отколегите
накратко

Концерт за контрабаси в
памет на проф. Тодор Тошев

Снимка“Artvent”

най-голямото танцово хип-хоп училище в България - “The Center”, ще отбележи 20 години с мегаспектакъл. “Twenter
- MultiVisual Live Performance” ще се състои на 4 октомври в двореца на културата
и спорта във варна.
Заявката за “Twenter” е това да бъде
най-зрелищният рожден ден, на който някога са присъствали феновете на хип-хоп
танците. името на събитието не е избрано
случайно. то обединява в себе си годините, през които “The Center” диктува тенденциите в тази култура (twenty - от англ.
20) и името на школата.
танцовият спектакъл ще предостави на
публиката преживяване за всички сетива.
на сцената ще се съберат звукови и светлинни ефекти от бъдещето, оживели холограми, музика, композирана специално за
събитието и изпълнена на живо от едни от

най-добрите музиканти в България.
всичко това ще бъде обединено от
танца. в “Twenter” ще вземат участие
стоте най-добре подготвени и специално
подбрани танцьори на училището, както
и 15-те хореографи на “The Center”.
датата и мястото на събитието също
са дълбоко свързани с историята на танцовото хип-хоп училище. именно на 4
октомври преди 20 години във варна са
поставени основите на “The Center”. през
тези две десетилетия школата печели над
300 купи и отличия от страната и чужбина. танцьорите от “The Center” са част
от всички телевизионни формати и предавания, които имат отношение към модерната култура. нещо повече, 20 години
училището е в постоянно взаимодействие
с кино, театър, изобразително изкуство,
литература, инициативи, кампании, бла-

готворителни каузи и всичко останало,
свързано с културния живот в страната.
режисьор на “Twenter” е Георги
GOOSH енчев, помощник режисьор и
сценарист - Станимир енчев, войсоувър
- Стоян радев Ге. к., хореография и постановка - виктор ангелов, виктория
Гърдева, Габриела александрова, Георги енчев, евгени караджов, Йоана парашкевова, калина Гаева, кевин костов,
лора велева, мариела Станчева, марияЙоанна тотлякова, милица николова,
олга Голант, радина младенова, радостина точева. композитор е валери Ценков, музика - валери Ценков, Страцимир
павлов, Стоян роянов Я-Я, нейко Бодуров, Георги илиев, визуална среда - MP
Studio, специални ефекти - Христо райков, графичен дизайн - Христо Христов,
мениджмънт - ивайло иванов.

120 графични творби и арт книги показва
изложба в галерия „Сан Стефано”
“Graphics’ re-concept” - графика и арт книга, изложба с участието на автори от България, Германия, нидерландия и полша, е
подредена до 20 октомври в галерия “Сан Стефано”.
в няколко последователни седмици ще можем да се насладим на
графика и арт книга, надниквайки
в мислите и творбите на автори от
различни европейски национални
школи. За голяма част от тях дигиталният софтуер е мощен художествен инструмент, провокиращ
към персонално осмислени инвен-

ции. останалите използват класически и утвърдили се през вековете
рисунъчни и графични техники,
ползвани в чистия им вид или в
сложни авторски комбинации. общото за всички автори е изключително яркият и неповторим начин
на художествено осмисляне и трансформиране на реалността, което
нерядко ги отвежда до прекрачване
отвъд границите на жанра, отбелязват от галерията.
представената колекция се
състои от над 120 графични творби и арт книги и цели да очертае
съвременните тенденции в развитието на графичния език. проектът се реализира с финансовата
подкрепа на Фни Су “Св. климент охридски”.

След четири
предсезонни концерта в село Скалско, Дряновско, и
фестивала “Царско село” Нов симфоничен оркестър
Снимканов
представя и петия СимфониченоркеСтър
от тази поредица
- концерт за кон- Проф. Тодор Тошев
трабаси, в памет
на легендарния педагог проф. Тодор Тошев. На 3 октомври от 19,30 ч. в камерна зала “България” ще звучат Сюита 3
- Ария (преработка за контрабаси) от Й.
С. Бах, Концерт за 4 цигулки (преработка
за контрабаси) от Телеман, Концерт за 4
контрабаса от Бернхард Алт, Сюита за
4 контрабаса от Колин Бръмби, Сюита
в нисък регистър за 4 контрабаса от Дарил Рънсуик и импровизации. С участието на контрабасистите Деян Великов,
Кристиян Косев, Алекс Атанасов, Алп
Туна, Димитър Иванов, Илина Жабленска, Ася Ганчева, Калина Андреева.

Софийската опера гостува с
„Mamma mia!” в Благоевград

СнимкаСофийСкаопераибалет

Софийската опера и балет ще гостува с мюзикъла “Mamma mia!” в Благоевград на 3 октомври в зала “Пейо
Яворов”, където ще се играе 99-ото
представление на вълнуващия спектакъл, съобщиха от операта. Мюзикълът,
поставен за първи път в България през
2018 г. от режисьора акад. Пламен Карталов, ще отбележи своеобразен рекорд
за страната, тъй като през ноември ще
бъде изиграно юбилейното представление 100 в Софийската опера и балет.
Музика и текст - Бени Андершон и Бьорн
Улвеус, диригент Светослав Лазаров.
Ще участват солистите Орлин Горанов, Весела Делчева, Людмила Козарева,
Радослав Владимиров, Александър Георгиев, Николай Павлов, Яница Маслинкова,
Деница Шопова, Цветелина Коцева, Аделина Томова, Боян Арсов, Георги Джанов
и Пламен Гранджан.

понеделник
3 октомври

2022

13

губивреме

отговоринакръстословицата
отброй190

В аптеката:
- Този
шампоан против
косопад колко
време се ползва?
- Докато
имате коса,
господине.

воДоравно:“ПаданетонаПариж”.Топалов
/Веселин/.Карате.Вазелин.Радар.Тот.Кап/Артур/.Тера.Вик.Герасимов/Димитър/.Зар.“Лопатар”.Барок.Балон.Кос.Таков/Пеко/.“Нин”.Море.
Лов. Миг. Вар. Ренар /Жул/. Лик. Семе. Пилот.
Манол.Мир.Ос.Манолов/Емануил/.Рев.Кир.Викарий.Коран.Тока.Век.Котис.“Милан”.Вот.Нова
година. Барон. Накити. Тенис. Лани. Ела. Доницети /Гаетано/. Евелин. Рикар /Луи-Ксавие дьо/.
Ниви.Они.
отвЕсно:Катализатори.Елеватор.Доз/Уилям/.Каравелов/Любен/.Корени.Тапет.Рок.Нос.
“Тоник”. Налог. Комат. Кок. Ница. Делител. Вир.
Мирон.Сер.Тон.Роб.Маратон.Зов.Капани.Лан
/Жан/. “Нивалин”. Масалитинов /Николай/. Сака.
Сак.“Питон”.Колит.Гинев/Димитър/.Пар.“МАН”.
Локомотиви.Таратор.Мас.Вакиди/АбуАбдалах/.
Радев/Въло/.Корем.Рали.Ело.Житар.Пор.Мини.
Анилин.Жерав.Север.Йена.Ани.
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понеделник
3 октомври

справочник
днес

вторник

сряда

2022

четвъртък

хороскоп
овен

веЗнИ

Очаква ви забележителен
ден. Ако имате възможност, пътувайте със семейството си.

Денят ще е сполучлив,
но носи изпитания и предизвикателства. Имате
пари, не търсете повече.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

телец

скорпИон

Денят ще е добър за изяви пред околните, за
занимания със спорт и с
творческа дейност.

Денят ще е благоприятен
да подобрите отношения
с близък. Радвате се на
добро здраве.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

09.55"живейздравословно!"

БлИЗнацИ

стрелец

10.45информационенканал

12.15информационенканал

Възможно е да попаднете
в конфликти. Денят е ползотворен в професионален
и финансов план.

Интуицията ви е изострена, използвайте я. Ще намерите спокойствие и сигурност в любовта.

15.00новини/съссубтитри/

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

15.15информационенканал

рак

коЗИрог

Очаква ви труден и неприятен ден, свързан с
противоречия. Обърнете
внимание на здравето си.

Денят ви ще е спокоен.
Неангажиращи срещи с
приятели или делови преговори. Не пътувайте.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

лъв

водолей

Бъдете по-гъвкави към
роднините. Очакват ви
предложения. Не бързайте да инвестирате пари.

Очаква ви активен и динамичен ден. Грижете се
за здравето си, почивайте си достатъчно.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

дева

рИБИ

Очаква ви нов старт и
раздвижване в делови, социален или личен аспект.
Късмет с парите.

Днес сте в чудесно състояние на духа. Бъдете потърпеливи и толерантни
с близките. Късмет.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

слабдъжд

слабдъжд

променливо

променливо

максимални

максимални

максимални

максимални

20

o

17

o

C

05.55 денят започва - сутрешен
блок с Христина Христова
исимеониванов
09.00 посветаиунас
09.05 денят започва - сутрешен
блок с Христина Христова
исимеониванов
09.20 100%будни
11.00 Култура.бГ
12.00 посветаиунас
12.25 новининатурскиезик
12.35 малкиистории
12.45 Телепазаренпрозорец
13.00 последният печели - забавносемейнокуизшоу/п/
14.00 Телепазаренпрозорец
14.15 “пакостникът Чорапчо” -
анимационенфилм
14.30 “вечните тайни” - 26-сериенанимационенфилм
15.00 “анн с двойно “н” 2” - тв
филм/9епизод/
15.45 Телепазаренпрозорец
16.00 бързо,лесно,вкусно
16.30 светътиние
17.00 българияв60минутисмарианавекилска
18.00 посветаиунас
18.30 ощеотденя-коментарно
предаване
19.00 последният печели - забавносемейнокуизшоу
20.00 посветаиунас
20.45 спортниновини
21.00 история.bg
22.00 “домът на бонд” - тв филм
/3,последенепизод/
23.00 посветаиунас
23.25 “Горскихора”-твфилм
00.50 100%будни /п/
02.25 Култура.бГ /п/
03.20 олтаритенабългария
03.40 “анн с двойно “н” 2” - тв
филм/9епизод/п/
04.25 посветаиунас/пот20.00
ч./
05.10 ощеотденя-коментарно
предаване/п/
05.40 Телепазаренпрозорец

C

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

17

18

o

0

C

06.00“Тазисутрин”-информационно предаване с водещ
ЗлатимирЙочев
09.30“предиобед”-токшоусводещидесиславастоянова
иалександърКадиев
12.00 bTV новините - обедна
емисия
12.40“Комицитеиприятели”/п./-
комедийношоу
13.20 “стани богат” /п./ - куиз
шоу
14.20 “Шоуто на николаос Цитиридис”/п./
15.00“огледаленсвят”-сериал
16.00 премиера: “обещание” -
сериал,с.4
17.00bTVновините
17.30 “лице в лице” - публицистично предаване с водещаЦветанкаризова
18.00 “стани богат” - куиз шоу с
водещмихаилбилалов
19.00 bTV новините - централна
емисия
20.00 премиера: “опасно изкушение”-сериал,с.4еп.29
21.00 “Фермата: мостът на времето”-риалити,с.8
22.30 “Шоуто на николаос Цитиридис”-вечернотокшоу
23.00bTVновините-къснаемисия
23.30“Записът”-сериал,eп.7
00.30“домашенарест”-сериал,
с.3еп.22
00.50“Катонакино”-предаване
закино
01.00“революцияZ:секс,лъжии
музика”-сериал,2еп.2
02.00bTVновините/п./
02.30“предиобед”/п./-токшоу
04.35 “опасни улици” - сериал,
с.15еп.6
05.30“лицевлице”/п./

C

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

12.00новини/съссубтитри/

18.00 вечерни новини /със субтитри/
18.20информационенканал
21.00 "време" - информационна
програма
21.45"Катедралата"-еп.5
22.40"Голяматаигра"-твшоу
23.40информационенканал
01.15"мъжко/женско"
02.05"вдействителност"-твшоу
02.55"некаговорят"-токшоу
04.00 "време" - информационна
програма
04.45"Катедралата"-еп.5

православенкалендар

Църкватапочитана3октомврисв.свщмчкдионисийареопагит.преп.Йоанхозевит
св. дионисий станал един от найблизкитесподвижницинаап.павели
първиепископнаатина
св. свещеномъченик дионисий ареопагит бил родом от атина, обърнат във
вяратаотапостолпавел.единотпървенците на атинския съд-ареопаг, и като се
покръстил,проповядвалХристоватавяра.
Заедно с апостолите отишъл в Йерусалим за погребението на богородица.
послебилнапроповедвГалия,Франция-
впариж.сдвамасвоиученицибилпосеченв96годинаприимператордометиан.
св. дионисий ареопагит повярвал в
Христа след забележителната проповед
противчуждитебожестванаап.павелв
атинскияареопаг.
според свещеното предание, след
обръщанетосисв.дионисийстаналедин
отнай-близкитесподвижницинаап.павел и първи епископ на атина. по-късно
билизпратенотсв.папаКлиментдаоглавява мисията в Галия, където и загинал.
средновековната традиция приписвала на св. дионисий редица мистикодогматически съчинения (“За божиите

всяка вероятност те са били създадени.
схващанията,изразенивтях,саоказали
огромно влияние върху мисловността на
ХристиянскияизтокиЗападитедоден
днешенсатеминаоживенидискусии.
свети Йоан изгонвал много бесове
отхората,изцелявалоттежкиболести

имена”, “За небесната йерархия”, “За
църковнатайерархия”идр.)инякоипослания (“За Успението на божията майка”,“Засмърттанаап.петра”идр.).За
първипътзатезисъчинениясеспоменава едва в началото на VI век, когато по

преподобниятотецЙоанХозевитбил
родомотградТива,намиращсевегипет.
Тойбилпостриганвмонашествоотсвоя
чичоипосъветанатозистарецходилдо
светитеместавЙерусалим.следзавръщанетосипрекаралсъсстарецаняколко
дни,следкоетосеотдалечилвтяснодефиле,къдетонамерилнеголямапещера,
иживеелтам,катосехранелсамоскорениитреви.
бог прославил своя свят подвижник
със славни чудеса. малолетният син на
един човек бил измъчван от нечист дух.
бащата го сложил в една кошница, покриляотгорестрева,донесъляприЙоан
ияпоставилдопещератанасветеца.Когато детето заплакало, светецът станал
и веднага разбрал, че в него се е загнездил нечист дух; Йоан прогонил беса

и изцелил детето. но изгоненият бяс не
се успокоил и започнал да отмъщава на
подвижника, приемайки човешки образ.
бесът пресрещнал светеца в крайбрежното дефиле и припаднал в нозете му,
сякаш искал благословение. Като видял
лицетому,божиятрабсеудивил,абесът
хванал светеца за нозете и го хвърлил
надолу;светецътпаднал,нопобожията
благодат останал невредим, така че човекоубиецътнепостигналнищо.
след това злият дух предал божия
рабвъввласттанаединразбойник,който
билсветеца,късалдрехитемуидоризапалил колибата му. светецът търпеливо
понасялвсичкотоваисиказвал:
-о,всевишниГосподи!благодаряТи,
акотоваеугоднонаТебе.
Тогава,поволятанавсевишния,разбойникътбилхванатиумрялотпозорна
смърт,ибожиятрабнамерилпокой...
светиЙоанизгонвалмногобесовеот
хората, изцелявал от тежки болести, с
молитвитесиправелдаизбликватводни
извори, низвеждал дъжд от небето, извършилимногодругичудесас божията
сила, и в дълбока старост предал в мир
святатасидушанаГоспода.

понеделник
3 октомври
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Локо Сф нанесе първа загуба на Лудогорец

СнимкаСпОртал

Бразилецът Франса се радва на гола, донесъл успех с 1:0 на Локо Сф над Лудогорец

отборът на локомотив (софия)
нанесе първа загуба на шампиона и
лидер лудогорец за сезона. при закрити врата на стадиона в “надежда”
домакините надвиха “орлите” с 1:0 в
мач от 12-ия кръг на efbet лига. Успеха донесе бразилецът Франса (71).
той бе изведен и шутира, вратарят
серджио падт се намеси неубедително и бразилецът с глава прати
топката в мрежата му.
домакините играха по-голямата
част от мача с човек повече, след като
сисиньо (14) бе изгонен. той първо
изрита топката към падналия Франса,
после го удари с глава и заслужи червен картон. в края и Антонио вутов
(87) от домакините бе изгонен.
локомотивци съумяха да се възползват от численото си предимство
и издебнаха да нанесат решаващия

удар. “орлите” също имаха добри
положения, но не ги използваха и записаха втори пореден мач без успех
след 1:1 с Арда преди паузата за националните отбори.
разградчани загубиха аванса си на
върха и могат дори да бъдат изместени
от първото място, ако левски и ЦскА
спечелят отложените си мачове. лудогорец води с 23 т., пред ЦскА 1948
също с 23, но мач повече. ЦскА и
локо пд имат по 22, като “смърфовете” са с 10 изиграни мача, а “червените” с 9. левски е с 18 т., но от 8 срещи.
лудогорец пропусна да открие,
след като игор тиаго бе изведен на
добра позиция отдясно, но не успя
да преодолее Александър любенов.
Юношата на левски имаше още
няколко добри изяви и записа пета
“суха мрежа”.

ЦСКА срещу евентуално
„помилване” на Левски

Опитопаснохулиганстводабъдепринизенодолекопровинение,съзират„червените”
ЦскА се противопоставя на
“предстоящото решение на Апелативната комисия” към БФс да
намали наказанието на левски
заради инцидентите от последния мач между двата отбора,
завършил с победа за “сините”
с 2:0. според шефовете на клуба
подобно решение ще е “опасен
прецедент, даващ знак, че футболните хулигани могат да са
безнаказани”.
Апелативната комисия наказа левски с мач без публика, но
от ЦскА очакват санкцията да
бъде намалена днес и БФс да затвори само част от трибуните на
стадион “Георги Аспарухов”.
Позиция на ЦСКА във
връзка с предстоящото реше-

ние на Апелативната комисия
и инцидентите по време на
мача с Левски:
“въпреки че все още ни боли
от загубата и разочароващата
игра във “вечното дерби”, не
можем да замълчим за инцидентите, споходили срещата. инциденти, към които отново бяхме
провокирани да се върнем. по
време на мача, след хвърлена
бомбичка от сектор “А”, пострада главният физиотерапевт на
отбора иван Христов, а футболистът джонатан линдсет беше
ударен с предмет по главата.
недопустимо и в разрез с
всички морални и спортсменски норми е да има пострадал
служител на противниковия

отбор и вместо извинение, да
последва призив за бойкот на
наказанието и неподчинение
на публиката. никой от левски
не се свърза с клуба ни, с иван
Христов или джонатан линдсет, за да попита какво се е случило. дори при наличието на
безспорни доказателства, чухме
коментари и подмятания, оспорващи истинността на инцидентите. За да не остане и капка
колебание, събрахме всички
доказателства и свидетелства
за ситуациите, които ще бъдат
представени пред съответните
органи. но остава жалко, че съперник с претенциите на левски
не умее да демонстрира достойно поведение в ситуация, която

не подлежи на съмнение.
свидетели сме на опити
опасно футболно хулиганство
да бъде принизено до леко провинение. решенията за санкции
трябва да се основават на спазването на дисциплинарния правилник, прилаган многократно
с цялата си тежест върху много
други отбори и нас включително. като отбор, свикнал да бъде
наказван тежко и глобяван дори
за хвърлена монета, посрещаме радушно призива на нашия
вечен съперник “БФс да мери
с еднакъв аршин”. противопоставяме се на превръщащото се в
традиция толериране на определени тимове, особено когато става въпрос за дейност, опасна за

Рилецо като „щастлив губещ" за ФИБА Къп
отборът на рилски спортист не успя да си осигури директна квота за груповата фаза на ФиБА къп, но въпреки
това ще играе в редовния сезон като един от трите "щастливи губещи" от квалификациите. възпитаниците на людмил
Хаджисотиров загубиха финала на квалификационния турнир в самоков от израелския Апоел Хайфа с 61:68 (12:16,
10:19, 16:15, 23:18), но благодарение на победата на френ-

рЕзултати

ския Шоле над нидерландския лайден с 16 т. самоковци отново ще представляват България във втория по сила турнир
в европа. общо от двата мача в квалификациите рилецо е с
+8 т., а лайден с -8 след поражението с 59:71 от Шоле.
самоковци попаднаха в група E с орадя (рум), мехелен
(Бел) и Шоле (Фр). първият им мач е на 12 октомври срещу
бeлгийците в самоков.

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

здравето на всички на стадиона.
нужно ли е да връщаме лентата
към многобройните инциденти
на мачове с пострадали полицаи,
фенове, деца, длъжностни и служебни лица?
Апелативната комисия би
създала опасен прецедент и би
дала знак, че футболните хулигани могат да се чувстват безнаказани, ако съперникът ни се
отърве от наказание за хвърлена
бомбичка. призоваваме футболните хора да се замислят какво
ще е посланието, ако пореден инцидент с бомбичка остане безнаказан”, написаха от “Армията”,
като се извиняват на феновете
си за загубата и ги призовават да
се върнат на трибуните.

Адреснаредакцията:
София-1000,
ул.„Позитано”20А
Факс:9752604,
автоматичен
номератор9705
+вътрешенномер
печат
София,жк."дружба"1,
ул."илияБешков"3а

XII кръг
Локо Сф - Лудогорец 1:0 Франса (71),
ЧК: сисиньо (14) вутов (лок-87), при закрити врата; Арда - Хебър 1:0 ковачев
(16); Септември - Спартак 1:1 1:0 Ас.
Георгиев (40) 1:1 митев (45+1), изп. дузпа костадинов (сеп, 90+3); Черно море
- Ботев Вр 2:1 0:1 маринов (9) 1:1 панайотов (47) 2:1 курьор (90+2); Ботев Пд Славия 1:0 ману (35), ЧК: ето`о (Б-40);
днес, 15.00: локо пд - ЦскА 1948; 17.30:
ЦскА - пирин; 20.00: Берое - левски.
Втора лига
XI кръг
Спартак Пл - Беласица 1:1 0:1 динев (39-д) 1:1 Антонов (55); Марица Монтана 1:0 домовчийски (8); Литекс
- Спортист 1:0 Георгиев (77); Дунав
- Витоша Б 4:1 0:1 димитров (27) 1:1
вълчев (45) 2:1 комано (57) 3:1 вълчев
(61) 4:1 Будинов (90), ЧК: марков (д-78);
Янтра - Крумовград 0:1 стефанов (56);
утре: 16.00: ЦскА 1948-2 - етър; струмска слава - миньор; созопол - Ботев пд-2;
лудогорец-2 - добруджа.
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„Лъвиците” биха
Казахстан за сбогом
ЕлицаВасилева-атанасийевич
снай-голямприносзапървия
успехнатиманинаВолеймондиала

макар и късно, българският национален отбор по волейбол за жени се вдигна
и спечели първа победа на световното
първенство. “лъвиците” на лоренцо мичели разгромиха аутсайдера в групата казахстан с 3:0 гейма (25:18, 25, 22, 25:18) в
лодз. преди това “лъвиците” загубиха с
по 1:3 гейма от САЩ, както и от отборите

СнимкаFIVB

Елица Василева-Атанасийевич (вляво) наниза 15 т. за победата над Казахстан

на Германия и канада, които не ги превъзхождаха по класа. Българките отстъпиха след обрат с 2:3 гейма пред световния първенец Сърбия. при втори успех
напълно по силите им беше да прескочат
първата фаза.
треньорът лоренцо мичели заложи
на всички титулярки и те не го подведоха.
СнимкаБТа


Рафаел Матос
(Браз) и Давид
Вега Ернандес
(Исп) спечелиха
финала на двойки
на “София оупън”
срещу германците
Фабиан Фалер
и Оскар Оте
с 3:6, 7:5, 10-8

капитанът елица василева-Атанасийевич и нася димитрова не оставиха шанс
на казахстан, който завърши турнира без
спечелен гейм. в първата част в много
кратки моменти нашите се пропукваха,
но спечелиха на 18.
вторият гейм беше най-завързан. там
пролича съжалението от пропуснатото в
предишните мачове. макар и без особено
настроение, българките спечелиха с 25:22.

те натиснаха в третата част и не позволиха на аутсайдерките да си тръгнат със
спечелен гейм. “лъвиците” доминираха
тотално и непрекъснато водеха в резултата, за да спечелят гейма отново на 18. топ
реализатор в мача бе капитанът елица василева-Атанасийевич с 15 т. нася димитрова реализира 11, а мирослава паскова
и радостина маринова добавиха по още
10 за успеха.

Нов шампион на „София оупън”
Холгер руне (дан, №31)
и марк-Андреа Хюслер
(Швейц) оспорваха титлата във финала на седмия
турнир “София оупън”.
19-годишната датска
сензация руне стана първият тенисист, победил
двукратния шампион Яник
Синер (ит, №10) в София.

две години по-опитният
му съперник поведе след
първия сет, но руне изравни частите, а в решителния
трети сет проби съперника
си, който се отказа при 2:5
след контузия в глезена.
26-годишният швейцарец марк-Андреа Хюслер
(№95) пък достигна първи

Атр финал и ще преследва
дебютна титла, след като
се наложи над лоренцо
музети (ит, №30) със 7:6
(5), 7:5. новата първа ракета на Швейцария, след
отказването на роджър
Федерер, спечели тайбрека
в първата част, след като
изоставаше с 1:5.

ПоМощ!ПробЛЕМиСХрАНоСМиЛАНЕТо
СлучвалолиВисеененадейнодаполучитекожнипроблемиилипъкдасечувстватеизключителноотпадналибезпричина?Товасачастотнеразположенията,които
могатиндиректнодабъдатсвързаниснедоброхраносмилане.Лошотохраносмилане
можедасеизразяванесамовкиселини,болкивстомаха,подуванеитежест.Тодиректно влияе и на други системи в тялото, а индиректно обхваща целия организъм.
Храносмилателнитеензимисапротеиновикомплекси,коитокатализиратхимическите
реакцииприхраносмилането.Всекиензимимауникалнафункция,коятонеможеда
бъдеизпълненаотдруг.Наличиетонатезиензимиеизключителноважнозаправилнотохраносмилане,тъйкатобезтяхнямадасеосъществятхимическитепроцеси,нужни
заусвояваненахранителнивещества.Невсичкихраносмилателниензимисепроизвеждат от организма. Наличието на останалите зависи от храненето с разнообразна
храна,включващаголямапорциясвежасалатаисъобразяваненаразличнитевидове
храна.Въпрекитоваснапредванетонавъзрасттаилипорадиналичиетонавременно
илиперманентнозаболяванеевъзможноорганизмътниданепроизвеждадостатъчно
количествоотдаден/иензими.Втезислучаи,напомощидваЕнзи-Мил.
Ензи-Милевисококачественнатураленпродукт,коитосъдържаседемтенай-важни
захраносмиланетоензими,аименно-амилаза,липаза,протеаза,алфа-галактозидаза,
лактаза,целулазаибромелаин.Всекиединоттезиензимиотговарязаразграждането
наконкретенвидхранителновещество,катоамилазатапомагазаобработкатанавъглехидрати,липазатазаразличнитемазнини,дватавидапротеазавЕнзи-Милотговарятзаобработванетонапротеинивразличнакиселиннасреда(помагатзаусвояването
кактовстомаха,такаивтънкитечерва),алфа-галактозидазазавербаскозаирахиоза
(въглехидрати,коитосесрещатвбобовитерастения),лактаза-замлечнипродукти,
целулаза-обработвацелулозаибромелаин.ЕнзимитевЕнзи-МилсанабавениотАмериканскатанационалнаензимнакомпания-утвърденлидервкачественитеензими,тъй
катоамериканскатафармакопеяееднаотнай-прецизнитеирегулиранитевцелиясвят.
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