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Са задържанИ

СтопИлИ Сме Се С 844 781 душИ

прокуратурата е
бухалка за неудобните

ИзчезващИте

за Изборна
търговИя

Деси ВЕЛЕВА

Намалението на населението у нас за последните 10 години е найголемият срив, откакто се прави национално преброяване, показват
данни на НСИ.

Стр. 3

Стр. 2

Г-нГешев,свършихалидрогиранитешофьори,коитоизбиватхора,тасезаехте
свътрешнопартиенпревратвБСП,заявиКорнелияНиновавизявление
Ще ви запозная с нещо верка №36058 по жалба на
безпрецедентно, което се кирил Добрев. кирил Дослучва. Прокуратурата взе брев беше изключен от парв свои
ръце вътрешнопартията. съдът отказа да впише
татистиката
за българското натийния
преврат
в
БсП.
Произключването, което също е
селение гони нови рекорди. Рекуратурата в България не е безпрецедентен акт. кирил
гистриран е за
най-големият
в
инструмент
правосъдие срив
и Добрев
идва на заседание на
броя
на
живеещите
у
нас,
откакто
справедливост, а е бухалка националния съвет, присъстсе неудобните.
прави национално
преброяване
за
Българската
ва, изказва се два пъти и сега
на населението.
други продуми сме
прокуратура
е с
частна
жали, че не е допуснат до
в Червената
на изчезващите
куратура
на книга
задкулисието.
заседанието. това е конкретГ-н Гешев, свършиха ли ният повод, за да се намеси
екземпляри.
дрогираните
шофьори,
кои-съзнапрокуратурата по този начин
По ирония на
съдбата или
то
избиват
хора
по улиците,
в БсП.
телно
търсене
на ефект,
но новинисвършиха
ли престъпниците,
те за изборните
победители дойдо- Да говориш на партийно
които изнасилват възрастни събрание се оказа престъха на фона на статистиката за срива
жени по селата за 20 лв. от пление. Преписки за пресна броя насвършиха
българите.лиЦик
пенсията,
нар-оповетъпници стоят с години на
сти
резултатите
от
последния
а
котрафикантите, нагласените вот,
прокурорските
бюра. това
вкадър
нси изнесе данните
от последното
обществени
поръчки,
та се нещо е задвижено в рамките
преброяване
на населението.
заехте
с уреждането
на вът- на един месец. Цялата маширешнопартийните
въпроси на
един модел на управление
се е включена срещу БсП.
на
БсП?
Безпрецедентно
и годиниза Пет години Бойко Борисов
връща,
несмущаван,
че през
пръв
път в историята
пра- си отглеждаше вътрешна
те на доминацията
си вна
българската
вораздаването
прокуратурата
опозиция в партията и я храполитика е допринесъл
за отрицаще
решава
въпросите
в
БсП.
неше - с дупката във варна,
телен естествен прираст и постоянвчера получих призов- с обществени поръчки, с
на външна
стряскащите
ка.
От менмиграция.
се изисква
да се веЦ-ове. след това служебданни
са
еднозначни
явя веднага на разпит.повече
Бла- бълният кабинет уволни всички
гари
умират,
отколкото
се
раждат,
госклонно е написано, че
хора на БсП, върна модела
напускащите
страната
надхвърлят
мога
да си взема
и адвокат.
“ГеРБ”. сега включват позавръщащите
нея.
Освен
това, се
дав предоставя
следното си оръжие - прокуна Що
прокуратурата
запис и ратурата.
ли?
заверени
на хората
стенограедва ликопия
защото
се чувст- какво ще направим:
ма
протокол
от проведено
ват исигурни,
спокойни,
с ясен по- Първо, няма да предосзаседание
на националния
тавя и един лист документ
глед към поне
близкото бъдеще?
съвет на БсП на 28 август. от партийни събрания на
или защото имат широки възтрето, да връча призовки на прокуратурата. Да се снабможности
за осигуряване
на дълдруги
членове
на националдят със съдебна заповед за
готрайно
работно
място,
достъпна
ния съвет, организационния претърсване и изземване и
и качествена
медицинска помощдаи заповядат. Чакам ги на
секретар
и заместник-предпървокласно
образование?ко- “Позитано” да дойдат да си
седателя
на контролната
мисия,
на разпит,
ги вземат.
Фактдае, се
чеявят
липсва
социална сиза
да обяснят
каквозасабъдещо
гово- раз- второ, няма да се явим на
гурност
и надежда
рили
партиен
пленум на каразпит. има чл. 71 от нПк,
витие,на
а без
тях демографската
БсП.
да го задвижат - представитастрофа е в кърпа вързана.
За какво става дума: об- тели на Министерството на
5
разувана е прокурорска про- Стр.
правосъдието
да дойдат и

С

EUR:
1.95583

GBP:
2.24105

USD:
1.97738

София
максИмалнИ

Променливо

CHF:
2.00249

Ще наложим таван на
o ще увеличим мицените,
нималната заплата, ще

19

C

да ни изведат принудително на разпит защо и какво
сме говорили на партийно
събрание. Чакаме ги, не се
укриваме.
трето, ще сигнализираме
всички възможни български

и европейски институции за
това, което се случва.
Четвърто, докато съм
председател на БсП, партията няма да влезе в игрите
на задкулисието, какъвто и
натиск да ни оказват.

и последно, докато не
реформираме дълбоко и истински правосъдната система на България, никога няма
да излезем от омагьосания
кръг, в който се въртим 30
години.
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Доц.НаталияКиселова:

С първия или с третия мандат
може да се състави правителство
Доединмесецотпроизвежданетонаизборитепрезидентъттрябва
дасвикапървозаседаниенаизбранотоНс,заявиюристът
с първия или с третия мандат вероятно ще може да се
състави правителство, заяви
вчера в тв интервю преподавателят по конституционно
право в сУ доц. Наталия киселова. тя припомни, че служебният кабинет може да продължи да функционира през
времето, докато се сформира
редовен. “Ако се стигне до
невъзможност да се направи
това, Радев трябва да издаде
нов указ за съставяне на служебен кабинет, макар и съставът
му да бъде същият. може би
е нужна промяна във формата
и реда на провеждане на консултации, за да се търси формула за правителство, избрано

от Нс”, посочи киселова. тя
допълни, че президентът няма
да бърза с връчването на мандатите, а ще даде възможност
на ГЕРБ да реализира своя. А
ако този парламент не успее
да сформира мнозинство, найранната дата за избори би била
2 февруари.
“все още не всички партии,
които са получили представителство в бъдещия парламент, са заявили категорични
позиции. да се надяваме, че
предстоят първо разговори, а
по-късно може би и по-сериозни преговори за съставяне
на правителство”, подчерта
доц. киселова.
тя обясни, че до един ме-

сец от произвеждането на изборите президентът трябва
да свика първо заседание на
избраното Народното събрание. киселова предположи,
че това ще се случи и по-рано,
тъй като в неделя трябва да
бъде оповестен персоналният
състав на парламента.
“Разбира се с уговорката,
че ако не се бърза с връчването на първия, респективно
на втория мандат, е възможно
над два месеца да бъде проточена процедурата. Но всъщност, според мен, преди да се
стигне до връчване на първия
мандат, е необходимо в рамките на консултациите с всички
парламентарни групи да се на-

прави определен драфт на найважното, което е необходимо.
Законът за бюджета е един от
най-важните, но трябва да бъдат приети определени закони,
за да постъпят пари от Плана
за възстановяване”, категорична е доц. киселова.
според проф. Пламен киров тъй като няма парламентарна група с пълно мнозинство, ще бъде доста сложно да
се състави редовен кабинет.
По думите му президентът ще
трябва да бъде медиатор на
разговорите между партиите.
България е твърде малка държава, за да бъде управлявана
от твърде много хора, подчерта проф. киров.

Над 120 медици излязоха на протест във Велико Търново
Над 120 лекари и медицински специалисти от областната болница във
велико търново излязоха на протест
срещу ниското възнаграждение на труда
им. мирният протест е организиран от
кНсБ заради тревогата на медиците, че
месечното им възнаграждение за август
е значително по-ниско от това за предходните месеци.
според д-р мая Попова, която е инфекционист и председател на синдикалната организация на болницата, по колективен трудов договор лекарската заплата
за специалист трябва да бъде 2000 лева, а
в момента тя е 1037 лева. По-ниски възнаграждения получават и медицинските
сестри, чиито заплати по договор трябва
да бъдат 1500 лева, а на санитарите - 910
лв. Един от начините за решаване на проблема е да се увеличи заплащането по клинични пътеки и да се премахнат структури
от болницата, които могат да работят като
самостоятелни структури, без да зависят
от болнично финансиране, посочи тя.
синдикатите нястояват държавата да
възстанови плащанията, които преди месец са били под формата на стимули за
работа в ковИд-ситуация, за лекарите
- 600 лв., 360 лв. за медицинските сестри

сНимКаБта

и 120 лв. за санитарите, до сключване
на новия Национален рамков договор за
следващата година и до приемането на
бюджета за 2023 г.

По изчисление на синдикатите за трите месеца до края на годината ще са необходими около 48 милиона лева за всички
лечебни заведения.

Наблюдатели
с критики към
медийното
отразяване
на кампанията
медийното отразяване по
време на предизборната кампания е било съсредоточено
върху служебния кабинет и
президента и критиката им
към конкретни партии, като по
този начин тези партии са били
представени в негативна светлина, се казва в становище на
международните наблюдатели
на изборите у нас.
Над 150 представители на
службата за демократични
институции и права на човека
(сдИПЧ) на организацията за
сигурност и сътрудничество в
Европа (оссЕ) бяха у нас, за да
наблюдават изборния процес.
според тях в традиционните медии е имало само ограничен контрол над кандидатите в
изборите, а нито обществените,
нито частните медии са успели
да проведат дебат между водещите кандидати. Наблюдателите обръщат внимание на факта,
че от юли 2022 г. БНт е под
ръководството на изпълняващ
длъжността генерален директор, който не е преизбиран след
изтичането на неговия мандат.
става въпрос за Емил кошлуков, който не беше преизбран
за нов мандат, но съветът за
електронни медии не успя да
избере и негов заместник. от
сдИПЧ отбелязват, че според
събеседниците им “тази ситуация на несигурност подкопава
редакционната независимост
на обществената телевизия и
не е в съответствие с международните най-добри практики за
обществените медии по време
на избори”.

Работници загинаха при взрив в „Арсенал”
две жени и един мъж
са загинали, други трима
са ранени и откарани в
спешна помощ след взрив
в завод “Арсенал” в казанлък. Инцидентът е станал около 11 ч. вчера в цех
112 на завод 4. По-рано
бе съобщено, че е срутена
сградата, в която е станал
фаталният инцидент. Появиха се и съобщения, че
под отломките им се търсят двама души.
това е поредната трудова злополука в оръжейния завод. През април
две жени бяха с изгаря-

ния и фрактури при трудова злополука в завод
“Арсенал” - при работа с
капсулвъзпламенител се
получило запалване и физическо възпламеняване
на изделието.
През август 2021 г.
пожар избухна в цех 140
за готова продукция в Завод 3 на “Арсенал” Ад,
един работник бе с тежки
травми и почина по пътя
за болницата. в същия цех
през април 2020 г. се самозапалиха барутни смеси, а
47-годишен работник получи 25% изгаряния. През

октомври 2018 г. шестима
мъже на възраст между
23 и 60 г. пострадаха без
опасност за живота при
производствена авария в
цех 120 на Завод 3 на “Арсенал” в казанлък. През
септември 2016 г. 52-годишен работник пострада
при трудова злополука в
оръжейния завод, като получи наранявания по ръката, счупване на два пръста
и се наложи единият да
бъде ампутиран, а през април същата година двама
души загинаха в барутния
цех на същия завод.

През септември тази
година директорът на
бюрото по труда в стара Загора съобщи, че се
очаква да бъдат разкрити
нови 1000 работни места
в предприятието - търсят
предимно жени в трудоспособна възраст за заводите в казанлък и мъглиж, а средната месечна
заплата се очакваше да
е около 1800 лева плюс
допълнителни бонуси на
три и шест месеца. очакванията бяха работниците в завода да станат
около 8 хиляди.
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“

цитат на деня

Експертно правителство
ще се ползва с
изключително ниска степен
на доверие и ще генерира
политическо напрежение
и динамики
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Политологът Страхил Делийски
“Няма как да бъдем в коалиция с гЕрб и дПс. това означава, че няма да подкрепим опита
на партията на бойко борисов
да състави правителство с първия мандат, ако въобще направят такова усилие”, заяви вчера зам.-председателят на бсП
кристиан вигенин в тв ефира.
“година и половина положихме

момента никоя друга партия освен дПс не е обявила намерения за съвместна работа с гЕрб,
така че те ще трябва да положат
много усилия, за да намерят съюзници, коментира вигенин.
той посочи и какво правителство би подкрепила бсП.
Ние имаме програма, която
трябва да я видим поне в по-го-

КристианВигенин:

БСП няма да подкрепи
кабинет на ГЕРБ и ДПС
Времеезадържавническоповедение,ноне
изабезпринципникоалиции,заявиатанасЗафиров
огромни усилия да има правителство и да могат да си говорят
политическите формации. сега
победителят е друг. Нека да го
оставим да понесе тази отговорност”, призова вигенин. По
думите му т.н. евроатлантическа коалиция е била измислена
от гЕрб още преди изборите, за
да може да се извади от изолацията, в която се е намирала и
в която все още се намира. към

лямата й част в програмата на
бъдещия кабинет, който трябва да е без участието на гЕрб
и дПс. бсП не би подкрепила
експертен кабинет, защото това
би било бягство от отговорност,
заяви вигенин.
резултатът на левицата не
може да бъде наречен провал,
каза кристиан вигенин. “Надявахме се на по-добри резултати, но трябва да отчитаме

39,40 на сто е била
избирателната активност
в неделя
избирателната активност на парламентарните избори на 2 октомври за страната е била 39,40%, сочат официалните данни на
Централната избирателна комисия (Цик). това е най-ниската избирателна активност на вот за депутати от 1991 г. досега. 2 601
696 души от имащите право на глас 6 602 990 българи са отишли
до урните. През ноември м.г. избирателната активност беше 40,23
на сто или с 0,83% по-висока от току-що завършилите. гласувалите тогава бяха 2 669 260 от общо 6 635 305 избиратели.
вчера Цик започна повторната проверка на протоколите.
изборният кодекс изисква, преди да обяви окончателните резултати от вота по партии и резултата от преференциите, както и
разпределението на мандатите между седемте формации, които влизат в 48-то Народно събрание, Цик да отстрани несъответствията, констатирани от фирмата преброител при първата и
втората обработка на данните от секционните протоколи.
до неделя трябва да са ясни и имената на депутатите. избраните в два района ще трябва да посочат откъде ще реализират
мандата си. отново се очаква да има и откази на избрани за депутати да влязат в Народното събрание, за което след заявления
от тях Цик се произнася с решения.

обективно факта, че излизаме
от много сложно управление, в
което партньорите ни направиха грешки, които неизбежно се
отразяват и на нас. Но все пак,
при такава ситуация на война и
криза това е резултат, от който
не сме доволни”, подчерта вигенин.
“резултатите не са такива,
каквито очаквахме. Приемаме
ги със спокойствие. те са поч-

ти аналогични с тези от предходните избори. Няма срив.
разбира се, това не означава, че
са добри. Ще ги анализираме в
нашите колективни органи и ще
вземем мерки”, заяви зам.-председателят на бсП атанас Зафиров в тв предаване. според него
една от причините за незадоволителния резултат е ниската избирателна активност. “може би
и в комуникацията ни с избира-

телите не сме успели достатъчно добре да обясним това, което
постигнахме през тези 6 месеца.
За сметка на това наши колеги
от управленската коалиция се
опитаха да си припишат неща,
за които бсП беше двигател”,
коментира Зафиров.
ако бъдем поканени за
разговори от “Продължаваме
промяната”, бихме участвали и
бихме се включили в управление, където да защитим всички
тези ангажименти, които поехме пред хората, каза Зафиров.
според него удължаването на
живота на служебното правителство и нови скорошни предсрочни избори биха били вредни
за българия. той определи като
“шамар” за политическата класа ниската избирателна активност и увеличилия се брой хора,
гласували с “не подкрепям никого”. това означава, че е време
за диалог и за държавническо
поведение, но в никакъв случай за безпринципни коалиции,
подчерта Зафиров.

Шефът на МВР призова прокуратурата
да не мълчи за купуването на гласове
“очакваме прокуратурата
да стигне до ръководителите
на групите, занимавали се с
купуване на гласове. дали сме
всички необходими данни за
това, установили сме в повечето от случаите за коя партия
са купувани гласовете”, заяви
вицепремиерът и вътрешен
министър в служебния кабинет иван демерджиев по време на откриването на учебната
година в академията на мвр.
той отново отбеляза, че гЕрб
и дПс са партиите, които
традиционно участват в тези
практики.
министърът съобщи за
случай, при който кметът на
симитли “доста интензивно е
действал, агитирал, притеснявал една от секциите и то тази,
в която синът му е кандидат за

депутат”. демерджиев обясни, че от мвр са предприели
действия, но впоследствие районният прокурор на дупница
е поел случая. “това е един от
случаите, в който прокуратурата показа, че крехкото доверие,
което се изгради между институциите, може би е в опасност,
защото беше отказано да бъде
образувано
производство.
Нека прокуратурата обясни,
бяха налице достатъчно данни,
за да се провери този случай”,
уточни демерджиев.
По повод разследването
срещу димитър любенов, обвинен за катастрофата на околовръстното шосе на софия,
при която загина един човек,
а двама бяха ранени, министърът посочи, че има отстранени полицаи, които са “имали

участие, каквото не би трябвало да имат”.
във връзка със случая в Шумен с изгорелия джип, участвал
в катастрофа, при която загина
момиче, министър демерджиев заяви, че е “изключително
некоректно прокуратурата да
забрани на директора на областната дирекция на мвр да
говори по случая, а после да
му иска оставката и да твърди,
че някой укрива информация”.
Подобно поведение от страна
на прокуратурата няма да толерираме, добави министърът.
той обясни, че прокуратурата
не харесва този директор на
мвр заради работата му с прокурор по конкретно досъдебно
производство за ловно стопанство, което после е прехвърлено на друг обвинител.

ЛюбомирстефаноВ:

Искането на оставки в БСП е страннно и неуместно
разговорът за оставките в бсП е странен и неуместен и е вътрешен въпрос за
партията, заяви в радиоефира любомир
стефанов, политолог и преподавател в
Нов български университет.
“По същия начин може да се запитаме защо кирил Петков и асен василев
не подават оставки, тъй като партията им

губи четвърт от гласовете от предходните избори. има и куп други партии, които си свиват резултата”, коментира той.
според стефанов избирателната активност не е толкова тревожна, колкото
изглежда. “отново влязохме в тази парадигма да търсим виновни. има един
проблем и той е, че 2/3 от българите не се

чувстват политически представени, затова не са отишли да гласуват. вторият проблем е защо започват да се търсят извинения между партиите отново да не чуят
гласа на избирателите”, подчерта той.
според стефанов гражданите не са
отишли да гласуват, защото не са чули
разговора кой с кого ще се хване под

ръка след изборите и кой ще управлява
държавата. “Почват да говорят как вдигаме барикади, копаем траншеи, червени
линии нови чертаем. Напълнихме речника с отграничения и разграничения.
Някакъв трибализъм се вихри на много
първично, примитивно ниво”, допълни
стефанов.
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България е втора в ЕС
по болнични легла

Снад81хилядисасеувеличилипреминалитепрезстационарпациенти
Аида ПАНикяН

активизира се дейността
на стационара през първата половина на тази година.
това става ясно от данните
на Националния център за
обществено здраве и анализи.
до края на юни през стационара на лечебните заведения в страната са преминали
1 023 274 души, което е с 81
547 повече от 2021 г. все пак
още не е достигнато нивото
на предпандемичната 2019

г., когато през стационарите
са преминали 1 154 725 души
за половин година. обичайно
най-много са приетите на стационарно лечение в многопрофилните болници за активно лечение - 495 326. следват
частните лечебни заведения
с 370 607 преминали. Прави
впечатление, че има ръст на
преминалите през стационара
на комплексните онкологични центрове и през първото
полугодие те са 32 242 души.
в същото време намаляват
преминалите през центровете за психично здраве - 7005

души, като за същия период
на 2019 г. са били 8107.
българия е втора в Ес
(след германия) по брой болнични легла на 100 000 души
население със 774, сочат данни на Евростат през 2019 г.
Но българия е първенецът в
Ес по брой легла за активно
лечение - над 641 на 100 хил.,
докато за целия съюз те са 387.
Най-нисък е този показател в
Швеция - 190, а в съседните
ни румъния и гърция е съответно 533 и 363 на 100 хил.
души население. към края на
2021 г. в страната има 42 199

легла за активно и интензивно лечение, докато за дългосрочна грижа са едва 2140. У
нас са най-много и болниците
за активно лечение. болничните легла за рехабилитация
в страната са едва 12,9% от
общия брой. в годините различните управляващи многократно обещаваха и се заканваха да увеличат болничните
легла за дългосрочна грижа,
за рехабилитация, но това
така и не се случи.
Например осигуряването
на палиативни грижи с обществено финансиране става

все по-оскъдно в страната данните на “индекс на болниците” показват, че през 2021 г.
НЗок е платила за палиативни грижи на 1657 души в 16
лечебни заведения. от тях и
активна форма на лечение на
ракови болести предоставят
11, като през тях са преминали
1450 души. Най-много (357 онкоболни) са били обгрижени в
коЦ-враца и в “св. марина”
във варна - 272. През 2020 г.
палиативни грижи, финансирани от НЗок, са получили
1789 онкоболни в 17 лечебни
заведения.

Организират протест с искане
за оставката на Фандъкова
Надпартиен протест с искане за
оставката на столичния кмет Йорданка Фандъкова организират следващата сряда от неправителствената организация “спаси софия”.
конкретен повод за него е казусът с
пренареждането на жълтите павета
в центъра на града. след пускането
на движението по бул. “Цар освободител” миналата седмица стана
ясно, че те отново са се разместили,
появили са се големи пролуки между тях на някои места, като първоначалната реакция на столичната община бе да отрича проблема.
впоследствие оттам признаха, че
проблем има и ще се прави пореден
ремонт на ремонта за сметка на изпълнителя “трейс Холд груп”.
сагата продължи през почивните
дни, когато бе разпространено ви-

део как работник чупи с чук здраво
паве при пренареждането на настилката. този път от общината реагираха бързо и обявиха, че ще наложат
глоба на “трейс” от 100 000 лева.
Жълтите павета, които са положени в центъра на софия в началото
на ХХ век, са обявени за единична
урбанистична и архитектурно-строителна културна ценност през 2016
г. със заповед на министъра на културата.
стойността на договора за обновлението на зона 4 на столичния
център, в която влизат жълтите павета, пространството около хрампаметника “александър Невски” и
части от ул. “московска”, е 14 млн.
лв. без ддс.
Коментар на стр. 8

Община „Тунджа”
ще продължи предоставянето
на безплатна храна
община “тунджа”
ще продължи предоставянето на безплатна
храна чрез разработване на проект по новия
програмен период. от
6 октомври за всички
44 села ще започне доставката на безплатен
топъл обяд по операция
по Програмата за храни

и основно материално
подпомагане, съфинансирана от Фонда за Европейско подпомагане
ПлЮс.
По новия проект
е предвидено до 600
души, които са в затруднено положение и са в
невъзможност сами да
приготвят храната си,

Обява

СЛавяНСКОДРУЖЕСТвОвбЪЛГаРИя
Днес,5октомври,сряда,Славянскотодружество
вБългарияоткриваесенно-зимнатасилекторияслекция
натема:„КризатавЕвропаипътятнаБългария”.
Лекциятащесесъстоивсалонанадружеството
вСофия,ул.„Славянска”№6.
Начало:17:00часа.
ЛЕКТОР:ВалентинВацев-геополитическианализатор.
ЗаПОвяДаЙТЕ!

да получават безплатно топъл обяд. Храната
ще бъде приготвяна в
кухните на утвърдените общински социални услуги “домашен
социален патронаж” в
с. болярско, социално
предприятие за обществено хранене “домашен
социален
патронаж”
в с. Победа и външен
доставчик.
конкретните потребители ще бъдат включвани в проекта след
извършване на проверка по допустимост от
дирекцията “социално
подпомагане” в ямбол.
Проектът е с планирана продължителност
до 30 септември 2025
г., а очакваното безвъзмездно финансиране е в
размер на 1,5 млн. лева.

Средното училище с преподаване на немски език “Фридрих Шилер” в Русе
отбеляза 30 години от създаването си. Възстановява се немскоезиковата
школа в града. На тържествена среща с почетни грамоти бяха отличени
директори и зам.-директори, работили в училището в периода 1993-2022 г.
Сред тях бе и Стойко Димитров, заемал директорския пост от 1985 до 1998 г.
Той получи златна значка от кмета Пенчо Милков за приноса му в развитието
на училището и утвърждаване авторитета му

Нови пазар с 19 събития
за Дни на моя град
Нови пазар предвижда 19 спортни, развлекателни и културни събития
през октомври, вписани в календара
дни на моя град 2022.
Празничните дни започнаха с
откриване на традиционния есенен
панаир, а за настроението на всички
се погрижиха от Етрополската духова музика и Юнашкия тиган с тайна
гозба.
общински турнир по футбол за
ученици се проведе вчера, а за днес
е предвидено събитието “50 години
заедно” - отбелязване на златна сватба на двойките, сключили брак през
1972 г. вечерта ще се състои поста-

новката “труп” на театралната трупа
“мелпоарт”.
На 8 октомври ще се състои индивидуален турнир по тенис на маса,
както и Фестивал на клубовете за народни хора “автентични ритми”. инициатива на синдикалната организация
на “Ново стъкло” Еад и община Нови
пазар е част от зелената кампания на
кНсб за поставяне на подвижна библиотека “вземи, прочети и върни”, къщички за птици и обновяване на част
от детската площадка в парк “люксембургска градина”. Предвидени са още
концерти, спортни игри, литературен
конкурс, военно-приложни игри.

www.duma.bg
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Служебната власт спира
да тегли заеми
Интересътнаинвеститоритекъмдържавните
облигацииеслаб,алихвитевисоки
на втори пореден търг министерството на финансите не
успява да пласира цялото планирано количество държавни
ценни книжа поради липсата
на достатъчно интерес, чрез
които да вземе искания заем.
в понеделник БнБ проведе
аукцион за продажба на 10годишни дЦк за 200 млн. лв.
при очаквана лихва 2,25%
годишно. оферти от банки,
пенсионни фондове, застрахователни дружества и други
инвеститори обаче са подадени за 156 млн. лв., като мФ
е приело оферти само за 102
млн. лв. Постигнатата средна
лихва е за 4,01%. неуспехът
на служебния кабинет да из-

пълни емисионния си план е
налице за втора поредна седмица. в края на септември по
подобен начин мФ не успя да
пласира цялото количество
дЦк от 200 млн. лв., а само
за 150 млн., като постигнатата
лихва бе 4,13%.
“резултатите от проведения аукцион отразяват силната
волатилност на финансовите
пазари в Европа и в световен
мащаб, продължаващата ясно
изразена тенденция за покачване на цената на дълговото
финансиране и ограниченията
пред неговото осигуряване”,
посочват от мФ.
Заради неблагоприятния
пазар от финасовото минис-

трество обявиха, че отменят
публикувания на 13 септември емисионен календар, според който до края на годината
бяха планирани дългови емисии за 2 млрд. лв. а само през
октомври се предвиждаше да
бъде поет дълг в размер на 750
млн. лв. чрез четири акуциона.
ведомството все пак си запазва правото да проведе аукциони по свое усмотрение с оглед
на условията на пазара.
През септември служебният кабинет зае средства от
вътрешния пазар общо за 400
млн. лева при лихви над 3 и
над 4%, както и 2,25 млрд.
евро на външните пазари с
лихви над 4%. За сравнение

през пролетта държавата продаваше държавни ценни книжа при между 0,55 и 1,33%
годишна доходност.
в същото време данните
за изпълнението на бюджета
към края на септември показват, че той продължава да е на
излишък, макар и по-нисък в
сравнение с август. ако през
август превишението на при-

Цената на дървесината е скочила над два пъти

Почти три пъти повече са заявките за дърва
за огрев в държавното
горско стопанство в стара Загора тази година в
сравнение с предходната, съобщи пред Бта директорът инж. Иван Чергеланов. към момента са
изпълнени по-голямата
част от предварително
платените 15 хиляди
пространствени кубически метра. останалите
заявки, които още не са
изпълнени, ще бъдат обработени до средата на
месеца и хората ще бъдат осигурени с дърва за
огрев, каза Чергеланов.
от думите му стана
известно, че стопанството работи регулярно. “в
момента на територията на държавно горско
стопанство стара Загора работят три фирми.
Цената на дървесината
спрямо миналата година
се е увеличила малко над
два пъти. Предоставяна
от дГс-стара Загора е
72,60 лева с ддс за пространствен кубик на склад
в гората. транспортът и
осигуряването на фирма

за доставката е за сметка
на клиента, но спрямо пазарната цена ние предлагаме почти на половина
от нея. Пазарната цена
на свободния пазар в момента на дървесината е
около 170 лева”, обясни
още инж. Чергеланов.
Едно
домакинство
може да получи до 10 кубика дърва. “въпреки че
няма законово ограничение, приели сме това
количество, за да изпъл-

ним заявките и дървата
да стигнат за всички. По
този начин регулираме,
тъй като интересът е
много завишен. не може
едни да получат 30 кубика, а друг - 5 кубика”,
каза директорът на дГс
стара Загора. стопанството доставя дърва за
населението на общините Гълъбово, раднево,
опан и стара Загора.
Чергеланов
апелира при закупуване на

дърва за огрев от физически или юридически
лица да се внимава дали
дървесината е законно
придобита. За целта задължително трябва да е
придружена с актуален
превозен билет, контролна горска марка и, евентуално, фактура. При
констатиране, че дървесината е незаконно придобита, тя се конфискува
и се налагат съответните
санкции.

ходите над разходите беше
1,701 млрд. лева, през септември излишъкът е намалял до
1,055 млрд. лв. През септември са направени разходи за
над 6,3 млрд. лв. при малко
над 5 млрд. лв. предходните
месеци. Бюджетът е планиран
с дефицит от 7,6 млрд. лв. след
актуализацията му в средата
на годината.
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Агроминистерството
бърза да си намери
главен секретар

министерството на земеделието обяви конкурс
за длъжността главен
секретар на ведомството
със срок за кандидатстване малко повече от седмица. спешното търсене
на правилния кандидат
за длъжността започна
на 29 септември - броени
дни преди изборите за
народно събрание.
Избраникът за поста
ще осъществява административното
ръководство, осигурява организационната връзка
между политическия кабинет и звената в администрацията и координира оперативната дейност
на
министерството,
пише в описанието на
длъжността. обявената
основна заплата за “Главен секретар” е от 1300
до 4700 лв. “Индивидуалният размер на основната месечна заплата ще

бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилия
конкурса кандидат, съгласно наредбата за заплатите на служителите
в държавната администрация”, пише в текста
на обявата.
ако за краткия период на конкурса притежаващите
нужната
компетенция и квалификация успеят да разберат
за него и участват, то
трябва да са готови впоследствие да представят своя “концепция за
ефективно управление
на административните
процеси в министерството на земеделието”.
втората част на подбора
ще е интервю. не е ясно
дали процесът на подбор
също ще бъде форсиран
предвид това, че парламентарните избори вече
минаха.

ЕС въвежда единно зарядно за мобилни устройства от 2024 г.
Европейският съюз ще
въведе общо зарядно за мобилни устройства от края на
2024 г. след като Европейският парламент одобри приемането на директива за това
вчера, остава само съветът да
гласува формално законодателството, което политически е договорено по време
на френското председателство на Ес. 602 евродепутати
подкрепиха промяната при
13 против и 8 въздържали се
при гласуването във вторник

в страсбург.
14 категории електронни
устройства ще преминат към
стандарт на зарядните устройства USB, тип с от края
на 2024 г., като производителите ще получат двегодишен
преходен период, за да адаптират производствата си към
новия стандарт.
нормата ще се отнася до
малки и средни устройства,
работещи с мощност до 100
вата. това включва продавани в Европа нови модели

мобилни телефони, таблети,
електронни четци, компютърни мишки, цифрови фотоапарати, слушалки, портативни
говорители, ръчни конзоли
за видеоигри, смарт часовници, електронни играчки и
лаптопи с ниска мощност.
Промяната включва и устройствата на “Епъл”, която
оказваше най-дълга съпротива на общото зарядно. към
края на 2026 г. към USB-с
стандарта ще бъдат присъединени и лаптопите, ноутбу-

ците и хибридните устройства.
до края на 2025 г. Еврокомисията трябва да предприеме действия за хармонизиране на решенията за безжично
зареждане, като включи найподходящите
технически
решения или съответните
технически стандарти към
директивата.
Универсалното зарядно
ще позволи на потребителите
да избират дали да си купят
мобилно устройство с адап-

тор или без него - на по-ниска цена, ще се намалят електронните отпадъци с 1000
тона годишно и ще се намалят разходите на бизнеса. 400
млн. зарядни устройства се
продават годишно в Ес, а изхвърляните електронни отпадъци, включително зарядни,
са 11 хил. тона. По изчисления на Европейската комисия
след влизането в сила новата
европейска директива ще доведе до икономии на 250 млн.
евро годишно.
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Климатиците са поскъпнали с 20%
Появисенедостигнатехницизамонтажаим
Заради очакваните високи
сметки за енергия през предстоящите месеци част от потребителите преминават на отопление
с ток за зимата, предава нова
телевизия. според енергийните експерти близо 15% от тези,
които до момента са се топлили
на газ, парно, пелети или дърва,
вече са преминали на електроенергия. търговците вече отчитат
бум в търсенето на климатици.
това доведе до ръст в цените с

около 15-20%, както и до списъци за монтаж заради криза на
техници.
на фона на повишеното търсене обаче некоректни търговци
и техници без сертификат за работа се възползват и предлагат
уреди и монтажи с ниско качество, сигнализират от бранша.
няма опасност електропреносната мрежа да бъде претоварена, уверяват от Българската
асоциация “отопление, вентила-

ция и климатизация” (Баовк)
в съобщение до медиите във
връзка с предстоящия отоплителен сезон. според асоциацията енергодружествата отпускат
достатъчно мощност на всяко
домакинство и винаги има излишък на енергия, който не е е
използван.
“в момента има много дезинформации по темата за отопление чрез електрическа енергия.
съвременните климатици преми-

ЗимабеЗгаЗ:

В Германия масово се изкупуват
отоплителни електроуреди
малко дете протяга ръце към топлината на
живописна камина. После поглежда към баща
си, който наднича към етикета с цената. двамата
стоят сред лабиринт от отоплителни електроуреди в магазин за търговия на дребно в Германия.
този раздел изненадващо се радва на много
повече посетители през 2022 г., отколкото през
последните няколко години. на фона на опасенията за недостиг на газ в Германия домакинствата
се запасяват със скъпи електроуреди за отопление, пише DW в свой специален материал по темата.
от началото на 2022 г. в Германия са про-

дадени 958 000 електрически отоплителни уреда, според данни, които компанията за пазарни
проучвания Growth from Knowledge предостави
на DW. обемът на продажбите на германския пазар е скочил със 76% през януари-август 2022 г.
спрямо същия период на предходната година.
интересното е, че общият обем е намалял с
5,1% при сравняване на продажбите в пет големи
европейски страни (Германия, обединеното кралство, Франция, испания и италия). това означава,
че докато някои европейски страни купуват помалко отоплителни електроуреди, Германия е в
паника и пазарува усилено.

нават през задължителни лабораторни тестове и имат много ниска консумация на енергия. При
монтаж на климатични системи
се правят изчисления за общото
натоварване на домакинствата.
в случай, че това е изчислено
правилно, се прави инсталация,
която е съобразена с всички специфики и няма как да се стигне
до претоварване на мрежата”,
коментира председателят на Баовк Петър Хетемов.
от месеци в магазините за
техника се наблюдава ръст в
продажбите на електроуреди - от
бойлери през конвектори и климатици, на които стотици домакинства ще разчитат през настоящия отоплителен сезон заради
високите цени на природния газ,
липсата на сигурност за гаран-

тирани доставки и завишените
цени на дърва и въглища, допълват от Баовк. от организацията съветват потребителите да се
доверят на експерти и да изберат
доказана марка климатици, с
което ще бъде гарантирано, че
няма да имат проблеми с прекъсвания на тока и натоварване
на мрежата.
от асоциацията обръщат
внимание на всички потребители да бъдат внимателни при избора на климатик, производител
и изпълнител на монтажа и поддръжката на уредите. Причината
за това са зачестилите сигнали
от хора, жертва на несертифицирани фирми за работа с флорни
и парникови газове, които предлагат нискокачествени продукти
и услуги.

Птичият грип пак превзема Европа
нидерландия
ще
умъртви около 102 000
пилета във ферма в северния град кил-виндевер, след като бе открит
силно заразен щам на
птичи грип, съобщи правителството, цитирано от
“ройтерс”. През последния месец в нидерландия
бяха открити 15 случая на
смъртоносната форма на
птичия грип. във Франция също има активизиране на разпространението на болестта, след като
страната премина през
най-тежката вълна по-рано през годината.
Безпрецедентен брой
случаи на високопатогенна инфлуенца по
птиците (птичи грип) са
докладвани при диви и
домашни птици от юни

до септември в Европа,
сочат последните данни
на Европейския орган по
безопасност на храните
(EFSA). досега през годината са регистрирани
2467 огнища при домашни птици, а 47,7 милиона
са умъртвените птици в
засегнатите предприятия.
Епидемията е обхванала 37 държави на стария
континент. между 11
юни и 9 септември 2022 г.
са докладвани 788 огнища
на вируса в 16 държави от
Европейския съюз и обединеното кралство.
“Предходните годи-

ни през летния период
нямаше случаи или бяха
установени само няколко такива. Географският
обхват на тазгодишната
епидемия е безпрецедентен, като докладваните
случаи варират от островите свалбард в норвегия
до Южна Португалия и
чак на изток до Украйна”,
пише в доклада на EFSA.
силно заразните диви
птици представляват постоянен риск от инфекция
и за домашните птици. от
юни до септември броят
на огнищата при домашните птици намалява в
сравнение с предходните
месеци, но е повече от пет
пъти по-висок в сравнение със същия период на
предходната година, отчитат анализаторите.

Искат 9-процентния ДДС
за туризма да стане постоянен
служебният министър на туризма
илин димитров и бивш депутат от
“Продължаваме промяната” издигна
предложението за постоянно прилагане
на 9% ддс за туристическия бранш и
залагане на 100 млн. лв. за реклама на
нашите дестинации. това са част от
предложенията, които министърът се
надява да влязат в Бюджет 2023 или
в пакета данъчни закони в рамките на
предстоящата бюджетна процедура.
Приемането им обаче не може да се
случи без работещо народно събрание.
Първото предложение на димитров
е намалената от 20 на 9% ставка на
ддс за туризъм да остане постоянно.

отстъпката, която бе гласувана заради
загубите на бранша покрай ковидкризата, изтича на нова година.
другото предложение е бюджетът
за реклама да бъде повишен на 100
млн. лв. от ведомството се аргументират с мотива, че в момента Гърция има
над 250 млн. лв. бюджет за реклама,
турция - над 410 млн. лв., а България
разполага с едва 18 млн. бюджет за реклама.
другата необходима мярка е да се
запазят компенсациите за цените на
тока, като се добавят и обезщетения за
газ, а също и безакцизно гориво за нафтовите стопанства на хотелите.

11% от сделките са
с незавършени жилища
Близо половината от сделките с незавършени имоти са с жилища на етап “проект”, показва анкета на пазара на имоти.
около 11% от всички реализирани сделки с имоти в страната са за покупка на незавършен апартамент или къща, показва
проучването, а 49% от тези сделки са с
имоти на етап “проект”. същевременно
29% от сделките с незавършени жилища
са сключени преди да приключи грубият им строеж (акт 14), а малко над 22%
са купили незавършен имот на етап след
акт 14, става ясно от проучването.
По отношение на бъдещите планове
за покупка на имот има малка промяна в
настроенията на хората, но желанието за
покупка на апартаменти и къщи в строеж е голямо. Близо 40% от анкетираните
имат намерение да купят имот. това показва нарастващо желание на хората да
придобият нов дом както за семейството
си, така и като инвестиция. Покупката на
жилище е много важно решение, особено ако ще бъде използван банков кредит,
който ще трябва да се връща с години.
Затова такъв голям дял от хората, отгово-

рили, че имат бъдещи намерения да купят
имот, показва, че сделките ще нарастват и
през следващите месеци и години.
най-скъпи са напълно завършените
имоти (с акт 16), но те остават предпочитани от купувачите. такъв имот са
заявили, че искат да купят, близо 70%
от бъдещите купувачи. Готовият апартамент осигурява по-голяма сигурност
за купувачите. освен това не се налага
купувачите да чакат - след покупка на
завършен апартамент ново строителство
са необходими леки довършителни работи и новите собственици могат да се
нанесат в имота си.
Бъдеща сделка със степен на завършеност до акт 14 смятат да предприемат
11% от онези, които възнамеряват да купят имот. 10% пък възнамеряват да купят
имот в строеж на акт 14. инфлационните
очаквания на купувачите са с не по-малка важност от самата инфлация, защото
често именно те водят до покачване на
цените. анкетираните очакват официалната инфлация в страната да продължи да
нараства до края на годината.
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Швеция блокира
района на газовия теч
Шведските прокурори са решили да блокират района около
изтичането на газ от газопровода
“Северен поток” в Балтийско море,
докато се разследва предполагаемият саботаж. Блокираният район е
от 9,26 км.

Енергийна сделка между
Турция и Либия

Екоактивисти от движението “Обнови Швейцария” блокираха в час пик булевард в Лозана.
Те настояват за повече средства за енергийно обновяване на сградите. Според тях субсидията
за това трябва да е 1 млрд. франка годишно, което е пет пъти повече от сега

снимкибта

Разследват близък
съветник на Макрон
съдятдействащияправосъденминистър
наФранциязарадиконфликтнаинтереси
Френската прокуратура
подхвана близък съветник на
президента Еманюел макрон.
алексис колер, смятан за дясната ръка на държавния глава,
е разследван заради оплакване
от организацията “антикор”,
която се бори срещу корупцията и конфликтите на интереси във властта. колер е обвиняван, че по времето, когато е
бил на пост в министерството
на икономиката, неправомерно е лобирал в полза на базираната в Швейцария компания
за морски транспорт “медитериън шипинг къмпани”. Чрез
майка си той е бил свързан със

семейството, притежаващо
компанията. колер отхвърля
твърденията като неоснователни.
макрон, който е бил министър на икономиката по
онова време, е потвърдил, че
колер го е информирал писмено за връзките на неговото
семейство с гореспоменатата
компания. колер е поискал
освен това да не бъде натоварван със задачи, свързани с
компанията. През 2016 г. колер е взел неплатен отпуск и
е станал финансов директор
на компанията в продължение
на няколко месеца. После ма-

крон го е привлякъл като съветник в Елисейския дворец.
междувременно за пръв
път във Франция ще бъде
съден действащ правосъден министър. Срещу Ерик
дюпон-морети бе заведено
дело по подозрение, че се е
възползвал от позицията си,
за да урежда сметки с магистрати, които му се противопоставяли по времето, когато
той е бил адвокат. в жалби
на синдикати на магистрати
и на “антикор” се посочват
две ситуации на конфликт на
интереси след идването на
министъра на поста, заради

което през януари миналата
година срещу него започна
разследване.
обвиненията
засягат административни разследвания срещу трима съдии. те са разпоредили през
2014 г. полицията да проучи
телефонни записи на десетки
адвокати и магистрати, включително дюпон-морети, като
част от разследване срещу
бившия президент Никола
Саркози.
делото ще се гледа от
специален съдебен орган,
компетентен да разследва нарушения от представители на
правителството.

В ЕС искат затягане на външните граници
вътрешните министри на Словакия, австрия, Унгария и Чехия призоваха външните граници на ЕС да
бъдат подсилени срещу нарастващата
незаконна миграция, предаде дПа.
На разговори в Братислава министрите се споразумяха за по-тясно сътрудничество по въпросите на
миграцията и граничната сигурност,

каза домакинът роман микулец. той
свика спешната среща, след като Чехия, а след това и австрия въведоха
граничен контрол по границите си със
Словакия.
Чешкото правителство оправда
мярката с все повечето мигранти, които напоследък са навлезли в страната
нелегално през Словакия. властите във

Русия мобилизира
200 000 души

Над 200 000 души се присъединиха към армията в рамките
на частичната мобилизация, заяви руският министър на отбраната Сергей Шойгу.
в същото време от 21 септември над 200 000 руснаци са
влезли в казахстан, като после 147 000 от тях са напуснали
страната, съобщи вътрешният й министър марат ахмеджанов.
изучаването на украински език няма да е забранено в присъединените към русия четири региона, увери руският зам.министър на външните работи Евгений иванов.
русия уволни командира на Западния военен окръг ген. александър Журавльов, заменен от ген. роман Бердников. Смяната бе
предшествана от военни загуби през миналия месец.

Либия и Турция подписаха споразумение, позволяващо на Анкара да
търси нефт и природен газ в Либия
и в изключителната й морска икономическа зона. Гръцкият официоз в.
“Катимерини” пише, че това ще задълбочи кризата в отношенията с
Турция, защото игнорира претенциите на Гърция върху морския шелф
в Средизермно море, особено около
Крит и островите, стоящи между
несъседните Либия и Турция.

Байдън ще се кандидатира
за втори мандат
Джо Байдън има намерение да
се кандидатира за втори президентски мандат през 2024 г., съобщи телевизия Ен Би Си. Той е заявил
това в частен разговор с проповедника Ал Шарптън през септември.
Официално съобщение още няма.

КНДР изстреля
балистична ракета
Северна Корея е изстреляла
ракета със среден обсег, която е
прелетяла 4600 километра. Тя се е
издигнала на максимална височина
от 1000 километра, била е във въздуха около 20 минути и е паднала на
3000 км източно от крайбрежието
на Япония.

Колективна Нобелова
награда за физика
Нобеловата награда за физика
за 2022 г. беше присъдена на група
учени - французина Ален Аспе, американеца Джон Клаузер и австриеца Антон Зайлингер. Благодарение
на тях се появява нов вид квантова
технология, стана ясно от думите
на Андерс Ирбек, председател на
Нобеловия комитет по физика.

виена изразиха опасения, че трафикантите на хора биха могли да отклонят
маршрута си и те да започнат да преминават през австрия, вместо през Чехия, на път към страни като Германия.
министрите смятат, че репатрирането на мигранти към страните, през
които те са влезли в Европа, трябва да
бъде ускорено.

Ереван обвини Баку
за военно престъпление

армения заведе дела срещу азербайджан пред Европейския съд по правата на човека и международния съд заради
разстрел на арменски военнопленници.
Ереван е представил видеозапис с убийството на група
арменски военни, разпространен в социалните мрежи на 2
октомври. арменският правозащитник Сирануш Саакян
уточни, че видеото е заснето на една от бойните позиции
близо до град джермук на 13-14 септември, когато е имало
ескалация по границата.
междувременно азербайджан съобщи, че негови части
са били обстрелвани на различни места по границата с армения. Баку добави, че армията му е “предприела адекватни
мерки”.

Така изглежда остров Санибел край
американския щат Флорида, след
като през него премина ураганът
Йън. По последни данни жертвите
от стихията са вече 104, а над 556
000 домакинства във Флорида са без
ток. Съседно Мексико бе ударено
от урагана Орлийн, който намаля
до тропическа буря със скорост на
вятъра от 55 км/час. Засега няма
жертви
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ. Обявен
е през 1994 г. по решение на
ЮНЕСКО, с което се отбелязва подписването на Препоръките за статута на учителите. Те са приети на 5 октомври
1966 г. в Париж на конференция, организирана от ЮНЕСКО със сътрудничеството на Международната организация по труда.
ДЕН НА СТАРА ЗАГОРА. На тази
дата през 1879 г. губернаторът на
Източна Румелия Алеко Богориди
полага основния камък за възстановяването на града, опожарен по време на Освободителната война. То се
осъществява според изработената
от чешкия строителен техник Любор Байер правоъгълна шахматна планировка.
АНАТолИйсТАНКУлов

Фиаскоиспаветата
n

Деси ВЕЛЕВА

столичната
община може да се похвали с
поредица от провалени
мегаремонти на улици и
булеварди. Нагледахме
се на пренареждане на
каменните павета по бул.
“княз дондуков” и оприличаването му на езеро

при първия дъжд преди
пет години. скубехме
коси при обновяването на
ул. “Граф игнатиев” и пл.
“славейков” и превръщането му в символ на практиката “ремонт на ремонта”. Чакахме с овчедушно
търпение завършването
на трасето на Петицата и
следихме за удължаващите се срокове. Не смеем и
да си помислим какво ще
стане, ако се даде старт на
дългоочакваните реновирания на пространствата около храмовете “св.
александър Невски” и
“св. Неделя”.
сега дойде ред и на
фиаското с жълтите павета. дали казусът ще
прелее чашата? или тя

отдавна е преляла, но
столичани все отпиват
от нея и чакат следващата капка, примирени със
съдбата си?
Хората все пак са особено чувствителни към
липсата на контрол и
затвърдените строителни
дефицити, съчетавани с
вандалско унищожаване
на културни ценности. те
свързват всяко подобно
общинско неблагополучие не просто с некомпетентност, но и подозират
поредни схеми за източване на пари в правилните касички.
Накрая единствената
правилна позиция, която
може да заеме столичната община, ще бъде

просто да не пипа никъде.
Защото ще се окаже, че
вехтото и изпочупеното е
по-добро от обновеното и
съсипаното след изхарчените много пари.
Несправянето с поредната дейност в областта на строителството е
още една тухла в зида,
който управниците на
столичната община сами
издигат между себе си и
софиянци. а последните
трябва спешно да се събудят, защото идва и местен
вот, а ниска избирателна
активност на него ще значи сигурен крах за софия.
искането на една оставка
година преди изборите е
крачка в правилната посока, дори закъсняла.

смянанаместата
n

Евгени ГАВРИЛОВ

точно в навечерието
на изборите кЗк се активизира и уличи "Лукойл
България" в господстващо положение и прилагане на "ценова преса"
при търговията на едро с
горива. както е известно,
антимонополната комисия се оглавява от Юлия
Ненкова - майка на бившия депутат от ГЕрБ
александър Ненков. в
края на мандата си, в "12

без 5", правителството на
ГЕрБ удължи мандата на
сегашното ръководство
на комисията, а на последния редовен кабинет
времето не стигна да промени закона и да скъси
мандатите на членовете.
според официалното
съобщение кЗк установила, че групата "Лукойл"
притежава най-голямата
складова и свързана с нея
транспортна инфраструктура, която я прави господстващо предприятие
на пазара на съхранение
на автомобилни горива.
това не е първият път, в
който се повдига темата със злоупотребата на
"Лукойл" с монопол при
данъчните складове, но
досега кЗк се правеше на
разсеяна и не откриваше
нередности. още април
2017 г. данни на финансовото министерство раз-

криха тотален монопол на
"Лукойл" при данъчните
складове за горива. според предоставената тогава статистика през 2015
г. "Лукойл Нефтохим"
и "Лукойл България" са
държали 82% от капацитета за съхранение на
дизелово гориво в данъчните складове и 92 на сто
от бензина. останалите
минимални количества са
били на други 35 фирми.
През 2019 г. кЗк, при
поредното си разследване
за монопол на "Лукойл",
не откри такъв, но видя
проблем с малкото на
брой данъчни складове и
даде препоръки за подобряване на тяхната работа
и дори поиска онлайн да
се обявяват свободните
капацитети. това не се
случи. според различни
секторни анализи на пазара на горива у нас има го-

леми аномалии, породени
от картелни споразумения, злоупотреба с господстващо положение, което
само за последните години е отнело над 4 млрд.
лв. от потребителите. По
същество свръхпечалбите
на участниците в този де
факто картел са вид монополен данък, приходите
от който в значителната
си част просто се изнасят
извън страната.
Логичен е въпросът
защо кЗк точно сега започна да се събужда. отговорът е елементарен.
Просто местата и позициите на терена се размениха. Футболистът от Банкя
вече е на резервната скамейка, неговият партньор
на карти от Правец напусна, поне официално, петролния бизнес и сега се
занимава с хотели. остава
и кЗк да бъде сменена.

ПРАЗНИК НА БАНСКО. Отбелязва
се в деня на обявяването на Балканската война през 1912 г., когато градът е
освободен от османско робство от четата на Христо Чернопеев. Чества се
от 1992 г.
ПРАЗНИК НА СВИЛЕНГРАД. На
този ден през 1912 г. градът е освободен
от османско иго от Лейбгвардейския конен полк. Празникът е обявен с решение
на ОбС от 1997 г.
1864 - РАЖДА СЕ ЛУИ ЖАН ЛЮМИЕР, ФРЕНСКИ ИЗОБРЕТАТЕЛ (УМИРА 1948 Г.). Заедно с
брат си Огюст Мари Луи
Николa (на снимката) са смятани за основоположници на
киното и едни от първите
сценаристи, режисьори и оператори. Първият им филм е “Работници напускат
фабриката “Люмиер” в края на работното време”. Трае 46 сек. и се прожектира за първи път
на 21 март 1895 г. Направен е с апарат, наречен
кинематограф, патентован година по-рано. През
1907 г. братята заснемат първия си цветен филм.
Организират и първата платена публична прожекция на 18 декември 1895 г. в сутерена на парижкото “Гранд Кафе”.
1878 - ИЗБУХВА КРЕСНЕНСКО-РАЗЛОЖКОТО
ВЪСТАНИЕ - въоръжена
съпротива на българското
население от Македония
против Берлинския договор. Освободени са 43 села,
но турците преминават в
настъпление. На 11 ноември е опожарена Кресна,
същата участ постига още 12 села от Кресненското дефиле. Към края на ноември е разгромено въстанието и в Разложко.
1918 - УМИРА РОЛАН ГАРОС, ФРЕНСКИ ПИЛОТ (Р. 1888 Г.). Пилотира
военен самолет по време
на Първата световна война. През 1911 г. започва да
участва в авиационни гонки
и състезания в Европа. Загива в битка във френските Ардени. На него е наречен комплекс за игра на тенис в Париж, където се
провежда Откритото първенство на Франция.
1956 - ОТКРИТ Е НАЦИОНАЛЕН ПАРК “ШИПКА”. Обхваща историческите места, свързани с отбраната на Шипченския проход
по време на Руско-турската
освободителна война (18771878).
Възпоменателните
паметници, окопи, траншеи,
землянки са организирани като музейна експозиция на открито. Първите паметници са руски и са
съградени по инициатива на Главното командване
на действащата руска армия през 1878-1881 г. със
средства, осигурени от ковчежничествата на частите, сражавали се на Шипка.
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БориславГуцанов:

БСП не е в криза, служебният
кабинет на Радев ни атакува
“Първата
политическа
сила трябва да направи всички усилия да състави правителство. това е отговорното и
държавническото поведение.
БсП по този начин се държахме в предходния кабинет.
във времето, когато падна
кабинетът “Петков”, направихме всички възможни опити
да продължи управлението в
страната и да не се стига до
предсрочни парламентарни
избори. така че това се пада
на ГЕрБ и трябва да положат
всички усилия, за да могат
да изкарат държавата от тази
тежка ситуация, в която се
намира”, коментира Борислав
Гуцанов, секретар по организационните въпроси на иБ на
БсП, пред “България он еър”.
той не може да не приеме
избора на хората ГЕрБ да се
върне на власт, но отбеляза,
че това е твърде странно.
“с “Продължаваме промя-

руменГечев:

Трябва ни бюджет, предложен
от редовно правителство
“При такава инфлация, която към момента
е 18%, няма как каквото и да било служебно
правителство да покрие
разходите и да спаси
стотици хиляди български семейства и бизнеса. трябва да се формира бюджет при новите
реалности. Ето затова
трябва да се приеме нов
бюджет за 2023 г.” това
заяви членът на нс на
БсП проф. румен Гечев
в ефира на Бнр.
той очерта два варианта за приемането
на държавния бюджет:
“най-добрият вариант е
да се формира кабинет,
който да предложи и да
бъде приет такъв бюджет. вторият вариант
е да се разработи такъв
проект от служебното
правителство, той да
бъде коригиран в парламента и да бъде приет.
само че вторият вариант ще бъде много потруден.”
Проф. Гечев посочи като причина БсП
да не иска да се коалира с ГЕрБ и дПс “огромното черно петно
на корупцията, която е
пуснала пипала в държавата през последните
12 години и заради която целият свят ни сочи
с пръст”. “няма как да
управляваме с тези, които от хазарта, напри-

мер, са откраднали над
700 млн. лв. въпросът
е принципен”, подчерта
социалистът.
според него БсП
няма причини да се
срамува, защото през
последните 7 месеца е
успяла да осъществи
по-голямата част от социално-икономическата
си програма. той даде
пример с компенсациите за бизнеса, тавана на
цените на тока, прехвърлянето на средства
от свръхпечалбите на
енергийните дружества
към българските домакинства и бизнес и започването на преизчислението на пенсиите.
“Ще продължим отношенията си с “Продължаваме промяната”
и “демократична Бълга-

рия”, защото, колкото и
да са трудни те, БсП е
национално отговорна
и в рамките на разумното ще направим всичко
възможно да сближим
позициите си. в кризи
трябва да търсим общи
пътища за решаването
на проблемите, без да се
прекрачват определени
принципи”, каза проф.
Гечев.
той коментира, че
трябва да излезем от капана на “фоби” и “фили”.
“ние сме избрани в българския парламент, за да
защитаваме българските интереси. Ако сАЩ,
например, предлагат посигурни доставки на газ
на по-ниски цени, няма
проблем. Чудесно е, че
пускаме интерконектора
с Гърция. но в същото

ната” имаме диалог, така че с
тях, ако се стигне до втория
мандат, ще водим разговори.
Ако има трети мандат, дано
да не се стига до това, също
ще водим разговори. не виждам как би могъл да стане
разговор с ГЕрБ. с дПс нашите отношения са силно охладнели. остават останалите
партии. въпрос на държавническо поведение и мъдрост.
може да сте сигурни, че това,
което зависи от нас, ще бъде
направено, без някои компромиси, които са недопустими”,
подчерта Гуцанов.
По думите му трябва да се
говори за това накъде върви
България и кое е най-важното за тази зима - за БсП е
да няма енергийна криза, да
няма хора, които да умират
от студ и глад, и да има мир.
той поясни, че са очаквали
да вдигнат резултата си на
тези избори, защото благода-

време е изключително
неразумно натрапеното отвън разделение на
българите на “фили” и
“фоби”. да погледнем
картата на света - къде се
намираме ние, да видим
какви са богатствата на
природни ресурси и да
кажем - не, завинаги се
отказваме към момента
от най-евтиния природен газ и петрол, казваме това е монопол и го
ликвидираме, и отиваме
към другия монопол, където да караме от 10 000
километра втечнен газ.
критерият на нас, българите, трябва да бъде
кое е полезно за България, кои отношения ни
носят икономически изгоди, кои ни носят политическа сигурност, кои
гарантират българската
икономика сега и бъдещето на нас и на нашите
деца. да се правим на
по-католици от папата
не е приемливо, когато
не е в български интерес”, смята избраният за
народен представител
от левицата.
Проф. Гечев каза, че
не е доволен от резултата на БсП, но това не
означава, че има срив.
той обясни, че когато
партиите излизат от управлението, обикновено
губят избиратели. “това
е правило в целия свят.
това, че сме изгубили
един депутат, не е нищо
страшно. но това означава, че трябва да работим по-добре, защото
очевидно не сме успели
да достигнем до достатъчно избиратели”, заключи социалистът.

рение на БсП са се направили неща, които предходното
правителство не е успяло за
пълен мандат.
“не считам, че е в криза
БсП. необходими са безспорно сериозни укрепителни мерки в БсП, за да можем на следващите избори
да направим резултат, който
да бъде достоен. България се
нуждае от една модерна левица, която мисли за държавата, каквато е БсП. имаше
силно концентрирана атака
към БсП. стана така, че голяма част от кадрите, назначени от БсП, бяха освободени
през периода на служебния
кабинет. Аз не видях от служебния кабинет и от радев
атаки към ГЕрБ, дПс или
“възраждане”. нещата бяха
концентрирани основно към
БсП и малко или много към
“Продължаваме промяната”,
изтъкна Гуцанов.

иванченчев:

Можем да говорим с
всички, без ГЕРБ и ДПС
“Ще направим анализ
на националния съвет,
действително трябва да
имаме вътрешнопартиен
разговор, но ми се струваше, че имаше усещане
за новото и да не стане
така, че хората са се предоверили. Без социална
политика не може.” това
каза членът на нс на
БсП иван Ченчев в сутрешния блок на Бнт.
“на последните четири избора се създаваха нови проекти, имаше
роене на гласове, какво
се цели с това е друг
въпрос, кои са кукловодите отзад... не ми се
иска с проекти да се управлява България”, каза
Ченчев.
По думите му министрите на БсП са се
справили в предишното
управление, но случващото се в други министерства е налагало да реагират постфактум, а от
едно такова управление
винаги има негативи, но
не чак толкова големи
за БсП.
“БсП е диалогичната партия, може да седне да говори с всички,
без ГЕрБ и дПс. имаме конгресно решение
и трябва да го следваме - без модела “ГЕрБ
и дПс”. По думите му
ГЕрБ за 12 години не са
се променили, “само са
сменяли кожата си”.

иван Ченчев отчете,
че ще наблегнат отново
на социалното, на политиките за младите хора.
той призова за повече
разум в политиката - да
има правителство, което
да гледа социално на проблемите и задължително
да има лява партия.
като “криене зад
сламени хора” Ченчев
вижда идеята за експертно
правителство,
защото според него така
не може да се носи политическа отговорност:
“Георги, Петър, Атанас
- отзад ще са определени сили. според мен
другите партии искат
да се крият зад подобно
нещо, но не бива, трябва да се носи отговорност.” според него от
левицата единствени са
предложили конкретни
социални мерки.
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КалоянМетодиев:

Обществото
е разцепено
от горе до долу

Радеввкаравпарламентановасвояпартия
исегаказва:„Праветеправителство!”,
твърдиполитологътпредРадио„Фокус”
n Г-н Методиев, какъв
е Вашият прочит на политическата
ситуация
днес? Какво показа предсрочният парламентарен
вот, който се осъществи
на база на изключително
ниска избирателна активност?
- Ще го карам по ключови думи: ескалираща политическа криза, обществена
апатия, завръщането на
купения вот и неизвестна
зима. това са нещата, които
обрисуват моментната ситуация.
n Какво помогна на
Борисов да бъде на първо
място, на Кирил Петков
да заеме второто, ДПС да
покаже какво е мобилизация на избори, “Възраждане” да се нареди четвърта, а БСП да отиде чак на
пето място?
- на Борисов му помогна
това, че има местна власт и
тая местна власт очевидно е
била мобилизирана до краен
предел, за да може той да се
върне на челна позиция. на
Петков му помогна да заеме
второто място, или не му помогна, кампанията, ударите,
които се сипеха върху него
персонално, върху партията
по отношение на изборите,
същевременно запазване на
някакво прилично място.
дПс очевидно се радва на
любовта на избирателите.
Гледам, че правят мандати

сряда
5 октомврИ

Интервю

в монтана, във враца, във
видин - сериозни резултати, т.е. те стигат до сърцата
на избирателите с политически послания.
“възраждане” - разрушителната сила на българите, на част от българите, си
търси изразител. там трябва да плюем, да се правим,
че сме срещу ваксините, а
да се ваксинираме, да сме
срещу еврозоната и срещу
европа, а същевременно да
си държим сметките там.
Помага им едно лицемерие
и някакъв психологически
феномен. не може в европейския съюз, в япония, в
австралия, в саЩ хора, които живеят там и се ползват
от системата, да наказват
българите с подобно явление.
БсП направи изцяло
рационална кампания, с
послания за социална политика, за младите, пенсии,
доходи, с конкретни програми. очевидно на политическата нива тия семена
не поникват в момента. не
знам какво искат българските избиратели - казвам
ви го като политолог, от 20
години и повече се занимавам с това, не ги знам какво
искат.
n Как Ви се струва самото поведение на политиците след изборите?
- модерно е да се плюят
политиците от избиратели-

те, а в последните две години това стана вече масово.
трябва да обърнем малко
оптиката и да се концентрираме и върху народа,
защото политиците са излъчени, те са представителна
извадка от същия тоя народ.
на повечето от политиците в момента ми се струва
принципно
поведението
- обещали сме нещо преди изборите и го спазваме.
единствените, които казаха, че нямат червени линии
и които са готови на всяка
цена да участват в някакво
управление, са дПс и “Български възход” на стефан
янев, който успя да прескочи бариерата. т.е. ситуацията, в която се намираме,
отговорността е колкото на
политиците, толкова и на
народа, така че ако може да
не хвърляме само от болната на здравата глава обвиненията.
Зад всяка от тези партии
стоят хора, които са на непримирими позиции. ние
живеем в общество, което е
разцепено от горе до долу.
т.е., ако трябва да го обясним по-просто, всеки политик, който тръгне в момента да прави компромис и да
предаде своите избиратели,
го прави с ясната идея, че е
политически самоубиец. И
не в името на нещо, а в името на това да бъде оплют, обруган и да бъде унищожен.
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така че, виждате каква е ситуацията, която забъркаха.
не казвам, че само едните
са виновни или другите, но
това е народът и политическата класа съвкупно.
n Ще си позволя да Ви
цитирам: “Шампион по
политическо управление
е президентът с еднолично назначените от самия
него служебни кабинети,
без контрол от парламент. Това е евтина политическа техника. Тя е
символ на бягане от отговорност, най-просто казано е правене на българите
на балами”. Ще продължи
ли тази практика и колко
полезна е тя за държавата?
- ами ще продължи. тя
не е спирала. аз предупредих, че той е човекът, който вкара държавата в криза.
това е единственият президент в европа, който разби
собствената си партийна
система и който тръгна срещу народа в името на хаоса
и на едноличната власт.
така че за държавата не е
полезно, но за президентския кръг очевидно кризата е търсена, клатенето на
държавата е цел. те свалиха, той като централен
нападател в тоя мач свали
и това правителство, което беше създадено толкова
трудно лятото. сега да говори отново: “те, партиите,
да поемат отговорност”, сякаш той е на някаква друга
планета, и те, партиите, народът, политиката са отдалечени от него. размаза тия
партии от критики, от политическо инженерство. в тоя
парламент си вкара нова патеричка. а сега - “Правете
правителство”. ако това не
е правене на един цял народ
на балами, няма какво друго да е.
n Поискаха оставката
на лидера на БСП Корнелия Нинова, но тя категорично заяви, че няма намерение да подава такава
оставка. Всичко това е
резултат от представянето на социалистите на
изборите. Правилно ли постъпи г-жа Нинова?
- това са вътрешни неща,
партийни. но като гледам
групичката, която й иска оставката, си мисля, че е правилно. това е еничарският
корпус на същия този радев, който разби държавата,
който е обхванат единствено от някаква злоба срещу
нея и срещу ръководството
на собствената си партия, с
идеята да я сваля. не виждам никаква друга мисъл в
главите на тия пишман професори, кметове, юристи видях, че има някои по медиите, освен това сваляне. така
че въобще не трябва да му се
отдава сериозно внимание.
n А можем ли да кажем
какви бележки трябва да
си вземе БСП от цялата
тази ситуация?
- като страничен наблюдател бих направил следното
- радикално бих се отървал
от тая вътрешна опозиция,
която обслужва чужди интереси, саботира собствената си партия на изборите,
работи срещу нея, плюе по
медиите от сутрин до вечер.
И ако трябва да използвам

една метафора: е, как искаш
да участваш в състезание по
тичане, като имаш бетонни
обувки? е, няма как да имаш
по-добър резултат. тук въпросът е или-или.
n И сега да обърнем
внимание и на Борисов,
на ГЕРБ. Какво показва
мълчанието от страна
на Бойко Борисов? Ваши
колеги го определиха като
отговорно поведение на
професионален политик.
- ами, той е объркан
според мен. осъзна какво е
направил вечерта след изборите, защото пак се върна в
изходна позиция - не е желан от никого, освен от дПс
и от стефан янев. Избърза
със свалянето на кабинета,
а няма план какво да прави
с държавата оттук насетне.
един отговорен политик
трябва да знае какво ще
прави с държавата, с изборите в следващите месеци,
в следващата година, наймалкото да дава хоризонт и
стабилност. според мен - и
това е хубаво да стигне и до
неговите уши - използваха
го, подведоха го и го вкараха в още по-тежка ситуация.
стана част от чужда схема
за контролиран хаос.
n Чужда схема - чия
схема?
- ами, може би, спекулирам в момента, на някои
посолства. може би на президентството. може би на
определени кръгове вътре в
партията му, които му казваха “давай”, нетърпеливи за
избори, “давай, давай, сега
трябва да ги бутнем, трябва
да се върнем във властта”.
n Смятате ли, че ГЕРБ
може да съществуват без
Борисов?
- не, не смятам.
n И, все пак, ако допуснем, че ГЕРБ поемат политическата отговорност и
съставят правителство,
виждате ли “Продължаваме промяната” като
опозиция - това, което те
категорично заявиха, че
ще бъдат?
- Първо, за да си опозиция, трябва да имаш нещо
съставено, на нещо трябва
да си опозиция. не виждам
точно ГерБ как ще съставят
правителство при тая конфигурация, с кого, при положение, че всички им отказват,
един след друг. възможната коалиция за тях остава
ГерБ, дПс, “възраждане” и
стефан янев. както и да го
погледнете, от който и ъгъл
на партийната координата
да го видите, това е благодатно време за която и да е
опозиция и може да увлича
общественото мнение зад
себе си. така че ако, хипотетично, успее да се състави някакво правителство
около ГерБ и “Франкенщайн”, мисля си, че няма да
е трудно да си категорична
опозиция, ярка, и да има за
какво да си срещу него. а
ПП вече се определи като
такава. Плюс дБ и плюс
БсП. т.е. трите партии от
предишното правителство,
нека го наречем на “демократичния консенсус”, вече
са на ясна позиция, че няма
да правят коалиция с ГерБ.
Със съкращения

сряда
5 октомври
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Фалшификации, заплахи и
подкупи на изборите в Сърница
Каксефалшифицирамашинниятвот,разказапред
БСТВМехмедМусов,застъпникнаБСПвграда
n В град Сърница, област
Пазарджик, както и в околните общини се правят големи измами от години. Видях
с очите си членове на СИК да
пускат бюлетини от името
на хора, които не се намират
на територията на страната. Записваха ЕГН-тата им
в протоколите.
в конкретния случай стана
следното. в почивката четири
човека от комисията отидоха
на обяд, а аз и още двама други членове останахме като дежурни. в този момент две застъпнички от дПс започнаха
да правят измами.
n Какви точно измами?
- отидоха до машините с
карти и започнаха да гласуват
от името на хора, които са в
чужбина. така селве джасурова пусна 10 фалшиви бюлетини за дПс. а другата, узунова, не й знам малкото име,
пусна 8 бюлетини.
n Как постъпихте, след
като видяхте нарушенията?
- Предупредих ги веднага

устно да спрат да правят измами. казах им: “Един глас да
има за дадена партия, нека да
бъде честен”. Но те продължиха да пускат фалшиви бюлетини. Записваха ЕГН-тата на
хората и се подписваха вместо
тях. ако проверят избирателните списъци в сърница и ги
сравнят с резултатите от гласуването, тази фалшификация
ще се види ясно по разликата
в гласовете.
n Какво направихте,
след като установихте, че
не може да предотвратите
фалшивото гласуване?
- Първо звъннах на тел. 112,
след това дойдоха полицаите и
написахме сигнала до мвр за
нарушенията. и оттук нататък
започнаха проблемите.
дойдоха да ме гонят от
секцията, да не виждам нарушенията. изгони ме председателят на сик. след като не
напуснах, дойдоха полицаите
и те да ме гонят. отказах да си
тръгна, докато не се предадат
всички протоколи.
n Опитваха ли се да Ви

въздействат и по друг начин?
- да. кметът на сърница
Бозов ме извика горе на стълбите, бяхме на второто стъпало - ако има камери там, това
ще се види ясно. кметът извади пачка с пари да ми ги дава,
но аз отказах. казах му, че си
имам достатъчно пари.
върнах се в стаята и ги
предупредих, че ако не спрат
с измамите, ще стане много
лошо. тогава дойде полицията
и се опита да ме изхвърли навън, че спирам нарушенията.
n Успяха ли да Ви изхвърлят?
- да, но тогава дойде общинският председател на БсП
и с него се върнахме в стаята.
така продължих работата си.
n Как смятате да постъпите оттук нататък след
като и сигналът Ви до МВР
не свърши работа?
- аз разбрах, че те няма
да свършат никаква работа,
защото са корумпирани, както всички останали в град
сърница. там няма повече от

БориСЦВеТКоВ,членнанСнаБСП:

МВР не трябва да
действа избирателно

районът е пословичен
с такъв тип нарушения
на изборния кодекс, а
именно: в райони с преобладаващо население от
помаци и хора от турското малцинство се оказва,
че 95% от гласовете са за
една и съща партия. Показателно е, че откакто
имаме сериозна партийна
организация в сърница,
резултатите за БсП се
увеличиха. Преди това те
бяха минимални.
в случая хора от комисията са си позволили
да гласуват фиктивно, от
името на хора, които не са
на територията на България. Целта е да се повиши
драстично избирателната

активност и респективно
- вотът за една отделна
партия.
Показателно е, че
мвр действа срещу подобни
фалшификации
избирателно и нека това
се промени. Ето тук има
констатиран факт за нарушение на закона, нека
да направят проверка и да
установят истината. Наймалкото догодина наесен
ще има местни избори и
подобни нарушения трябва да се пресекат, за да не
се повторят. Защото сблъсъкът за местната власт в
малките населени места
ще е още по-жесток.
много е странно в една
демократична държава,
когато в такова откъснато
населено място като сърница има над 95% резултати в полза на една партия. все пак в нашия век и
в демократична страна хората би трябвало да имат
свободата да имат различни политически предпочитания. когато натискът
върху хората да се гласува
за една отделна партия се
примеси с изкуствено надуване на избирателната
активност, се получават
най-злостните нарушения
на закона. Надявам се та-

1000 истински гласа. всичко
останало е фалшифицирано.
На предишните избори беше
същото.
вадеха хората от гроба, за
да гласуват от тяхно име и после пак ги закопаваха. всичките мъртъвци тогава гласуваха
за дПс. и пак същите хора
вършеха измамите.
в последните три години
съм в тази секция и през цялото време правеха измами. изборите трябва да са истински
и всяка партия да печели истински гласове. Един да е, но
да е истински. Повече компромиси не бива да се правят.
n Как се казва кметът на

Врата в полето
Нора СТОИЧКОВА

кива нарушения да няма в
турция. сега виждаме, че
има резултат, като пратихме ние и другите партии
масово свои представители в турските секции в
чужбина.
вече няма как да минат 3000 души на една
машина за кратко време,
какъвто случай имаше на
предходните избори. оказа се, че там, където са се
канели да гласуват 2000
човека, са минали само
800. макар че изборната
администрация там беше
доста либерална. в Чорлу,
турция, имаше случай на
човек, който искаше преводач, за да натисне три
копчета на машината и да
гласува, защото забравил
българския език. тогава
застъпниците на БсП му
казали, че ще се наложи
да си го припомни и човекът се отказал. самото
присъствие на застъпниците действа превантивно
срещу подобни машинации.
мвр трябва да си
свърши работата по осигуряване на изборите
срещу фалшификации и
купуване на гласове на
всички места, където има
разкрити секции.

Сърница?
- Неби Бозов. и той ми се
закани, че ще ме оправи отвсякъде. каза, че ще ме ликвидира и изхвърли от работа
заради това, че им попречих
да вършат нарушения с машините. работя в горското
стопанство.
n Ако кметът изпълни
заканата си, каква алтернатива имате за Вас и Вашето семейство?
- алтернатива няма. и на
други хора, които членуват
в БсП, се закани, че ще ги
уволни от работа. искам пак
да подчертая, че когато броихме бюлетините, бяха с 5 помалко от описа в книгата.
n Казахте, че такива
случаи има навсякъде около
Сърница.
- Навсякъде - в медени поляни, в Побит камък, в селище
и други, всички, които физически са в чужбина, “гласуват” в
сърница. другите наблюдатели на изборите не обръщат
внимание, защото им плащат,
за да не гледат какво става.
Пускат бюлетината, пишат му
личните данни в протоколите
и се подписват от негово име,
без да присъства на място.

Ф

алшификациите с машинното
гласуване в сърница, Пазарджишко, и околните общини са
илюстрация на възможностите
за изборни машинации в полза на една
определена партия. Законът продължава
да е врата в полето.
ако някои смятат, че това е изолиран случай, само в този край на България, жестоко се лъжат. Човешкият гений
по нашите земи не знае граници, когато
стане въпрос за заобикаляне на закона.
Защото “оперативните нагласи” са добре дресирани от десетилетните “оперативни мероприятия” с фалшификациите
по изборите на онези заинтересовани
олигархични кръгове у нас, чиито апетити към властта и “усвояването” на
държавния бюджет, барабар с оперативните програми от Европа, нямат равни
на себе си.
и думата тук е не защо едни купуват,
а други се продават. думата е за онези
охранителни структури, които са в джаза с изборните машинации.
Преди 2 години повечето хора мислеха, че с машините ще се сложи край
на подправянето на изборните протоколи. уви, намериха цаката на машините

по-бързо, отколкото милионите гласоподаватели се учеха да боравят с тях.
Никой здравомислещ човек не е очаквал друго, като се има предвид слабата, а на места - никаква, работа по превенцията на този род престъпления от
страна на мвр.
служебното правителство на радев
има огромна вина за фалшификациите.
улисани да изпълняват поръчката по
кадровата чистка и мръсната борба срещу БсП и ръководството й, служебните
министри изтърваха възможността да
осигурят честен и прозрачен вот. Едва
след като водачите на “БсП за България” от северозападна и Централна
България им пратиха писмо за масово
купуване на гласове, те се поразшаваха,
но само на определени места. в смесените региони, и особено в малките
населени места, местните деребеи необезпокоявано вършееха из изборните
секции. а локалните структури на мвр
им съдействаха, вместо да пазят реда и
закона.
Някои ще кажат, че нарушенията едва
ли се отразяват на политическата структура в държавата, но грешат жестоко. активността на българските граждани пада
на всеки избор за народни представители,
защото отвращението от машинациите
отблъсква хората, които отдавна са изгубили доверие и в мвр, и в държавата.
Голяма част се спаси в чужбина, но още
по-голяма част гледа на всичко случващо
се у нас като на огромна фалшификация.
и общественият консенсус за правова и
демократична държава буквално се разпадна. Най-голяма вина за това носят
именно правоохранителните структури.
Защото, ако си бяха на мястото, в места
като сърница нямаше да има ни глад, ни
подкупи, ни разделение в обществото.
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Запъти ли се Европа
към деиндустриализация
Големикомпаниивеченапускатконтинента,САЩ
могатдасевъзползватиданасърчаттазитенденция
деиндустриализацията на европа
вече започна, като процесът се дължи
основно на резкия скок в цените на
енергоносителите и конфликта около
Украйна, пише анализаторът от китайското издание Global Times - Би син.
той смята, че европейската индустрия
като цяло върви към упадък, а сАЩ,
както винаги, ще станат основният бенефициент в тази ситуация, тъй като
повечето големи предприятия от европа ще се устремят към Америка.
“деиндустриализацията” като такава не е нещо ново за западните страни,
казва син. той припомня, че от 70-те
години на миналия век има индустриални предприятия, които напускат европа и сАЩ поради редица обективни
причини. новата вълна на “деиндустриализация”, която се задава, е по-голяма
и е предизвикана основно от растящите цени на енергоносителите и невижданите от десетилетия високи темпове
на инфлация. “всичко това с нова сила
изважда наяве стари проблеми, които
съществуват от доста време”, отбелязва
анализаторът.
един от тези проблеми е, че от няколко десетилетия обща тенденция в
западния свят е да се увеличава делът
в икономиката на непроизводствения
сектор, включително финансовия сектор и сферата на услугите.
освен това европейските страни целенасочено преместват производствени
предприятия в чужбина, което се обяснява с глобализацията и стремежа за
намаляване на производствените разходи. много развити страни в началото на XXI век си поставят за цел намаляване на предприятията от “тежката”
промишленост на собствена територия.
разбира се,

вземането на
погрешни решения
също способства за задълбочаване на
дефицита на енергоносители в европа, тъй като някои страни си поставят

цели за радикален енергиен преход,
включително постепенно отпадане на
ядрената енергия.
“изправени пред трудности при
енергийните доставки, някои европейски държави бяха принудени да се върнат към използване на въглища или да
удължат живота на някои атомни електроцентрали. всичко това ги отдалечава от изпълнението на предварително
обявените енергийни цели от европа”,
казва ван Шуо, професор в Училището
по международни отношения към Пекинския университет за чуждестранни
изследвания.
според професор ван Шуо, ако германската икономика, която е смятана
за “локомотива” на европейската икономика, забави развитието си (а вече
има всички изгледи за това) и нейният
експортно ориентиран модел пострада,
това ще се отрази негативно на цялата
еврозона.
“европа няма големи възможности да намери решение на проблема

с дефицита на енергоносители през
следващите години. страните от ес
ще бъдат принудени да предоставят
много големи субсидии за бизнеса заради постоянно нарастващите цени на
електроенергията, бензина и газа.

Така възниква и друг проблем
откъде да се вземат парите. междувременно европейската централна
банка обяви затягане на парично-кредитната си политика в отговор на растящата инфлация, а подобна политика
противоречи на политиката на правителствата за отпускане на големи субсидии. оказва се, че европа има много
ограничено пространство за маневриране”, обяснява проф. Шуо.
Анализаторът от Global Times отбелязва, че сАЩ и европа все повече
ще координират своите икономически и парични политики, тъй като вашингтон се опасява, че конфликтът в
Украйна ще увеличи дестабилизацията на световните пазари и може да

засегне и интересите на сАЩ.
но настоящата политика на сАЩ,
пише още син, като че ли е насочена
умишлено да тласне света към икономическа криза, вместо да я отслаби,
доколкото Федералният резерв наскоро
повиши основните лихви със 75 базисни пункта за трети пореден път, при
това очакванията са повишението да
продължи.
По такъв начин Фед прехвърля бремето на своята вътрешна икономическа
криза върху плещите на други страни,
смята анализаторът.
освен това, когато деиндустриализацията на европа стане факт, сАЩ
може да се опитат да се възползват от
това, “подтиквайки” тази тенденция тъй като големите европейски компании, напускащи континента, основно
ще предпочетат да отидат в сАЩ, пише
анализаторът от китайското издание,
обобщавайки експертни мнения.
Money.bg

Световната банка с три сценария за глобална рецесия
световната банка представи три сценария за развитие
на световната икономика през
тази и следващата година и
анализира вероятността от
настъпване на рецесия, пише
финансовият портал “Финам”.
в проучването на първо място
се отбелязва, че прогнозите

по-скоро не сочат настъпването на глобална рецесия през
2022-2023 г. но същевременно
опитът от предишни рецесии
показва, че би трябвало да са
се случили напоследък или да
се случат на практика в близките месеци поне две събития,
които увеличават вероятност-

та от глобална рецесия в близко бъдеще.
“Първо, всяка глобална рецесия от 1970 г. насам е била
предшествана от значително отслабване на глобалния
икономически растеж през
предходната година, както
се случи напоследък. второ,
всички предишни глобални
рецесии съвпаднаха с рязко
забавяне или истинска рецесия в няколко големи страни
едновременно”, обясняват от
световната банка.
в документа на институцията се подчертава, че световната икономика е в разгара на
един от най-синхронизираните
в международен план епизоди
на затягане на парично-кредитната политика на големите
централни банки през последните пет десетилетия.
“тези действия са необхо-

дими за ограничаване на инфлационния натиск, но техните
взаимно усилващи се ефекти
могат да доведат до по-голямо
въздействие от очакваното, както при затягане на финансовите
условия, така и за още по-голямо забавяне на икономиките”,
се казва в проучването.
Базовият “сценарий” на
сБ за развитие на световната
икономика е в съответствие с
последните консенсусни прогнози за икономически растеж
и инфлация. това обаче означава, че очакваната понастоящем
степен на затягане на паричната
политика може да не е достатъчна, за да възстанови ниската
инфлация своевременно, се отбелязва в документа.
При втория сценарий, който предполага рязък икономически спад, повишените
инфлационни очаквания ще

предизвикат
допълнително
едновременно затягане на парично-кредитната политика от
големите централни банки. и
при този сценарий световната
икономика ще избегне рецесия
през следващата година.
При третия сценарий - този
на настъпване на глобална рецесия, допълнителните повишения на основните лихви ще
доведат до рязка преоценка на
рисковете на световните финансови пазари и ще доведат до
глобална рецесия през 2023 г.
“Ако
продължаващото
глобално забавяне на икономиките се превърне в рецесия,
глобалната икономика като
цяло може да се окаже пред
по-големи постоянни загуби
в производствената сфера в
сравнение с тенденциите преди пандемията”, прогнозират
от световната банка.
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Изложба живопис и рисунки на
Марио Николов в „София прес”

“улици. Quo vadis, Homo sapiens?”
на марио Николов представя галериякнижарница “софия прес” до 20 октомври.
“улиците винаги са били мястото,
където се пресичат линиите на живота.
улиците са символ - огледален образ на
обществото. Но и символ на... развита
общинска планировка и са основен елемент на градската инфраструктура. През

последните две години станахме свидетели на същински феномен: улиците в
различни краища на света опустяха. от
тези в пренаселените мегаполиси до...
уличките в малките селца.
идеята на изложбата “улици. Quo
vadis, Homo sapiens?” - своеобразен “репортаж от улицата”, е да преразкаже,
да анализира и да интерпретира тази
немислима доскоро трансформация на

градското пространство и свързаната с нея обществена ситуация, но чрез
езика и средствата на изобразителното изкуство: от визуалната конкретика
на очевидното през психологическите
проекции до философските, морално-етическите, естетическите и културологичните измерения на проблема.
Несъмнено, темата е обширна, сложна, противоречива и е невъзможно да
бъде изчерпана с индивидуална изява,
каквато е една неголяма изложба, но
смятам, че за да бъде поне обозначена
траекторията, пътят към истината въобще, обществото се нуждае от различни,
безпристрастни и откровени мнения”,
споделя авторът.
изложбата “улици. Quo vadis, Homo
sapiens?” е разделена на три условни
части: преди, по време и интуитивно след “събитията от 2020/2021 г.”
освен свои картини и рисунки - някои от тях интерпретации на творби от
прочути художници, марио Николов е
включил и оригинални произведения на
известни автори, работили през XX в.

Съзвездие от китаристи
на GuitArt в Пловдив
виртуозитещебъдатчастотежегоднияфестивал,
койтощесепроведеот6до9октомври
и тази година Plovdiv
GuitArt Festival ще предложи
на феновете фантастични концерти, майсторски класове,
лекции, международен конкурс за класическа китара и
различни музикални работилници, научи дума от александра коликова.
Началото ще бъде дадено на 6 октомври в студио 1
на БНр - Пловдив, с китарен
ансамбъл “академика”. той
включва настоящи и бивши
студенти по китара на академията за музикално, танцово
и изобразително изкуство в
Пловдив, които тази година
празнуват 25 години от създаването си. репертоарът на състава е с богата гама от класически произведения на именити
композитори и на съвременни
български и чуждестранни
автори. след тях на сцената
ще се качи младият виртуозен
китарист Георги димитровЖожо - победител в конкурса

за класическа китара GuitArt
2018, който се радва на заслужена шеметна кариера в света
на класическата музика.
Фестивалният ден ще
завърши с новия проект на
виртуозния старозагорски китарист ангел демирев - Angel
Demirev Folk Quartet. Началото е планирано за 21 ч. на
сцената на фестивалния клуб
“Bee Bop Cafe”.
кубинският китарист с австрийско гражданство проф.
марко тамайо ще представи
пред пловдивската публика
премиера на своя нов музикален проект на 7 октомври
от 19 ч. в студио 1 на БНр Пловдив.
китарният ден ще завърши
във фестивалния клуб с ударна доза музика, представена
от пловдивските музиканти от
александър леков трио.
в събота (8 октомври) дългоочакваното трио “ралченица” (Петър ралчев - акордеон,

мие огура (япония) - флейта,
и атанас уркузунов - китара)
ще зарадва на живо и пловдивската публика. техните авторски композиции, вдъхновени
от българския фолклор, ще
бъдат представени в студио 1
на БНр - Пловдив от 19 ч.
вечерта известната на
пловдивчани фламенко/фюжън група “дел Падре” ще
избухне в “Bee Bop Cafe” от
21 ч.
Неделният ден е посветен
на втората и най-важна част от
международния китарен конкурс, когато журито ще излъчи и финалист. Победителят

ще бъде официално обявен и
награден в дома на културата
“Борис Христов”, непосредствено преди концерта на
една от легендите в света на
класическата китара - гръцкия
виртуоз костас коциолис, с
камерния ансамбъл “софийски солисти”, който празнува
60-годишен юбилей. той ще
представи аранжименти на
песни на “Бийтълс” и концерт
на вивалди за китара и струнен оркестър.
Фестивалът се реализира с
финансовата подкрепа на община Пловдив и е част от културния календар на Пловдив.

Стенли „обсебва” публиката
на 13 октомври в зала 1 на НДК

СнимкаArtvent

Големият концерт на станислав сланев-стенли в зала 1 на Ндк на 13 октомври е дълго чакан
от феновете и ще събере най-доброто от музиката
му през последните 40 години, научи дума от
татяна Павлова от Artvent.
Публиката ще чуе на живо превърналите се в
легендарни във времето песни “Жулиета”, “обсебен”, “Пътят към храма”, “Чужди тела” и други.
На сцена с такъв мащаб стенли ще изпълни за
първи път и съвсем новите “любовен експрес”,
“Невинно сърце” и “Електро”, които ще бъдат
част от предстоящия му албум. По-малко от ме-

сец преди концерта стенли изненада с премиерата на трети сингъл от него. “любовен експрес” е
абсолютно в стила на стенли, съчетавайки съвременна електро музика със звук от 80-те години.
автор на музиката е стенли, по аранжимента той
работи заедно със светлин къслев, а текстът е на
людмила сланева.
Едновременно с песента излезе и видеото към
нея, чийто режисьор е тото митовски. усещането, което клипът носи, ни връща 20 години назад
към “обсебен” (2002) и мрачното, нестандартно и
ексцентрично преживяване чрез музика и визия.

натозиденсародени

АЛЕКСАНДРАЖЕКОВА,
сноубордистка
ВАЛЕРИДОМОВЧИЙСКИ,
футболист
ВЛАДИМИРЗАРЕВ,писател
ГЕОРГИВЕЛИНОВ,
футболналегенда
Проф.д-рГЕОРГИКАРАСИМЕОНОВ,
политолог
ЕМИЛДАНЧЕВ,
футболенмениджър
КАЛИНААНГЕЛОВА,
оперетнаактриса
МИЛКАХРИСТОВА,
зам.-председателна
Столичнияобщинскисъвет
СТОЯНДИНКОВ,
писател,художник
накратко

Къща Куюмджиоглу 175 години история

Регионалният етнографски музей
в Пловдив представя до 31 октомври
изложбата “Къща Куюмджиоглу 175 години история”, посветена на
кръглата годишнина от построяването на най-красивата и представителна къща в Стария град на Пловдив. Изложбата ще ни преведе през
историята на рода Куюмджиоглу,
построяването на къщата, перипетиите и стихиите, на които е устояла, зараждането на идеята за етнографски музей в Пловдив и нейното
реализиране, до ден днешен. Къщата е
построена през далечната 1847 г. от
майстор Хаджи Георги Станчовски
от родопското село Косово. Тя е типичен представител на пловдивската симетрична възрожденска къща,
а специалистите я определят като
връх на бароковата архитектура у
нас. С дърворезбованите си тавани,
множеството прозорци, уникалната
трикобилична форма, тази сграда
спира дъха на всеки, който я е зърнал,
вече почти два века.

Сливенските кукленици
с награди от Сараево
Държавният куклен театър в
Сливен спечели четири от седемте
награди на тазгодишното издание
на Международния куклен фестивал
за деца LUT
FEST, Източно
Сараево, Босна
и Херцеговина.
Българската
трупа влезе в
надпревара с
професионални
кукленици от
Сърбия, Босна
СнимкаДкТ-Сливен
и Херцеговина, Естония и “Свинарят”,
Израел, които режисьор
представиха Тодор Вълов
над 20 спектакъла. Младите ни актьори се представиха със “Свинарят” на режисьора
Тодор Вълов, по приказката на Ханс
Кристиан Андерсен. Фестивалното
жури - проф. Боньо Лунгов, председател, и членове Небойша Йованович
и Младен Янкович, единодушно им
присъди наградата за най-добро колективно актьорско изпълнение. Яница Халачева получи индивидуално актьорско признание, а Наталия Гочева
- отличия за най-добро естетическо
и техническо решение на куклите, за
сценография и костюми.
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сряда
5 октомври

справочник
днес

четвъртък

петък

2022

събота

хороскоп
овен

веЗнИ

Предстоящо финансиране
на проект ще облекчи усилията ви, за някои това
означава и нов дом.

Бъдете по-общителни, за
да не провалите добрите
си намерения. Важна делова среща.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

телец

скорпИон

Все по-високите изисквания ще ускорят развитието ви в професионален и
личен план.

С партньори ще обменяте
идеи, които ще повлияят
положително на бизнеса
ви. Успех.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

10.00“Живейздравословно!”

БлИЗнацИ

стрелец

10.45информационенканал

12.15информационенканал

Денят за някои се свързва
с пътуване, за други - със
семейни и служебни ангажименти.

Избавете се от притеснения и работете по задачите си. Ще преодолеете
всички затруднения.

15.00новини/съссубтитри/

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

15.15информационенканал

рак

коЗИрог

Свързването ви с подходящите хора ще направи
възможна реализация на
идея или важен проект.

На срещи ще постигнете
споразумения, които ще
благоприятстват развитието на бизнеса ви.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

лъв

водолей

Любовта ще върне усещането за простор и ще ви
вдъхнови за новите предизвикателства.

Говоренето с партньори
ще направи възможна реализацията на дълго отлагана идея.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

дева

рИБИ

Със силни аргументи ще
убедите някого в предимствата на своя идея и ще
го привлечете.

Ще отделите повече време на професионалните
си дела. Работата ви ще е
свързана с институции.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

променливо

променливо

променливо

променливо

максимални

максимални

максимални

максимални

19

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
13.00 последният печели - забавносемейнокуизшоу/п/
14.00 Телепазаренпрозорец
14.15 “пакостникът Чорапчо” -
анимационенфилм
14.30 “вечнитетайни”-анимационенфилм
15.00 “Анн с двойно “н” 3” - тв
филм/1епизод/
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 БнТпредставя:Георгимамалев-родендаусмихва
22.00 “Братството“-филм/2епизод/(14)
23.00 посветаиунас
23.25 “викингите 6” - 10-сериен
твфилм
00.10 Светътиние/п/
00.40 100%будни/п/
02.15 Култура.БГ/п/
03.10 Джинс/п/
03.40 “Анн с двойно “н” 3 - тв
филм/1епизод/п/
04.25 посветаиунас/пот20.00
ч./
05.10 ощеотденя-коментарно
предаване/п/
05.40 Телепазаренпрозорец

20

o

C

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

21

20

o

o

C

06.00 “Тази сутрин” - информационно предаване с воещ
ЗлатимирЙочев
09.30“предиобед”-токшоусводещиДесиславаСтоянова
иАлександърКадиев
12.00 bTV новините - обедна
емисия
12.40“Комицитеиприятели”
13.20 “Стани богат” /п./ - куиз
шоу
14.20 “Шоуто на николаос Цитиридис”/п./
15.00“огледаленсвят”-сериал
16.00 премиера: “обещание” -
сериал,с.4
17.00bTVновините
17.30 “лице в лице” - 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.31
21.00 “Фермата: мостът на времето”-риалити,с.8
22.30 “Шоуто на николаос Цитиридис”-вечернотокшоу
23.00bTVновините-къснаемисия
23.30 “Закон и ред: Специални
разследвания” - сериал,
с.21eп.1
00.30“Домашенарест”-сериал,
с.3еп.24
00.50“Катонакино”-предаване
закино
01.00“революцияZ:Секс,лъжии
музика”-сериал,с.2еп.4
02.00bTVновините/п./
02.30“предиобед”/п./-токшоу
04.35 “опасни улици” - сериал,
с.15еп.8
05.30“лицевлице”/п./

C

05.35Телеканал“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.7
22.45“Голяматаигра”-твшоу
23.45информационенканал
01.15“мъжко/Женско”
02.05“вдействителност”-твшоу
02.55“некаговорят”-токшоу
04.00 “време” - информационна
програма
04.45“Катедралата”-еп.7

скръбнивести

православенкалендар

на 1 октомври 2022 г. след дълго боледуване ни напусна

ИнЖ. Иван нИколов Иванов

29.11.1044 - 1.10.2022 г.
роден в с. виден, старозагорска област, животът на иван николов иванов е неразривно свързан с гр. казанлък.
в казанлък се развива талантът му на управленец. Започва в научноизследователския институт по специално машиностроене - казанлък, впоследствие пет години е директор на завода „Георги кирков“, след това е
назначен за първи зам. генерален директор на предприятието от отбранителната промишленост „арсенал“. Благодарение на изключителните си качества на мениджър
остава 10 години генерален директор на „арсенал“ Еад.
инженер иван иванов е над 35 години член на Бсп, бил е 10 години член на висшия съвет
на Бсп, както и член на изпълнителното бюро на партията.
в 38-ото народно събрание влиза като водач от старозагорски многомандатен избирателен
район от парламентарната група на демократичната левица. в парламента членува в комисията
по икономическа политика и комисията по национална сигурност.
през 2019 г. е обявен за оръжейник на XX век от националния комитет за възраждане на отбранителната промишленост в България, повече от десетилетие управлявал днешния “арсенал”
в качеството си на генерален директор.
иван иванов бе човек с ярка лична позиция, която отстояваше. не отстъпваше от принципите
си - нито в политиката, нито в бизнеса, за което беше уважаван от всички, които го познаваха.
Заедно с това беше сърдечен и усмихнат, готов да помогне и да съдейства на своите другари и
съграждани.
поклон пред паметта на човека и професионалиста инж. Иван Иванов!
Национален съвет на Българската социалистическа партия
поклонението ще бъде на 6.10.2022 г. (четвъртък), 11.00-13.00 ч.,
Изложбената зала на ул. „Искра“ № 4, казанлък.

Църкватапочитана5октомврисв.мчцахаритина.св.свщмчкдионисий,еп.алексадрийски
прекъснато заплашвали
свети дионисий
империята. в 249 г. се
велики усърдно се
заредили отново строги
трудил за божията
разследвания, мъчения,
църква
смъртнинаказания.мнозина от християните се
вначалотонатретия
съгласявали да извървеквримскатаимперия
шат жертвоприношения
утихнали жестоките гоненияпротивхристияни- доказвалсъщевременно наидолите,задаспасят
те.Бедствията,коитоот неправилността на ере- животаси.Товадълбоко
огорчавалоистинскитеи
всички страни се стру- тическитеучения.
пали върху огромната
ТиягрижиДионисий ревностнислужителина
държава, отвлекли вни- имал и тогава, когато Христа Бога. Като люманието на езичниците станал александрийски бещпастиринаставник,
отхристияните.
епископ. Кротък и сми- епископ Дионисий упов това време се рен,тойтвърдозащита- требявал всички усилия
славило твърде мно- валистинатаинеуморно да държи бодро цялото
гоогласителнотоучили- сетрудилзаблаготона си паство. но излязла
заповед и той да бъде
ще, основано отдавна в поверенитемудуши.
Александрия.ръководиминало времето на заловен. войниците го
телнатоваучилищеста- спокойствието за Църк- хваналииповелинаразналДионисий,ученикна вата. император Деций следванеи смърт. След
знаменитияориген.Той Траян мислел да уми- гонението светителят
добребилизучилвсички лостиви боговете чрез продължавалдасетрутогавашни науки. Като строгимеркипротивтех ди за Божията църква.
приелсцялатасидуша ните врагове - христия- починалв264г.вистохристиянската истина, ните.Тойсенадявал,че риятатойеизвестенпод
почнал ревностно да я с това ще предотврати името свети Дионисий
разпространява, като бедствията, които не- велики.
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Рилецо заслужи Суперкупата
Носителят на купата на
България по баскетбол рилски
спортист спечели и суперкупата за втора поредна година.
възпитаниците на Людмил
Хаджисотиров дублираха успеха си, след като се наложиха
над шампиона Балкан със 70:60
(18:17, 22:17, 18:19, 12:7). така
в “арена Ботевград” самоковци взеха частичен реванш от
“зелените” за поражението си
във финалите за първенството
през пролетта.
топреализатор стана Чавдар костов с 18 т. американецът димаджио Уигинс наниза още 14 и спечели 6 борби,
а Брендън рандълф завърши с

12 т. и 7 овладени топки.
За Балкан Павлин иванов
бе точен с 14 т., а димитър димитров добави 13 и 6 борби.
“очаквах да е труден мач
и се радвам, че показахме характер, играхме добре в защита, изконтролирахме микроситуациите и съответно това
даде резултат”, каза Хаджисотиров.
“рилски спортист има много голям потенциал да играе в
нападение и ние там задачата
я изпълнихме - вкарали са ни
само 70 точки. това, което зависеше от нас, сме го направили”, оправда се наставникът
на Балкан тони дечев.

Снимкаrilskibasket.com

Президентът на Рилецо Петър Георгиев
връчва Суперкупата на новия капитан
на тима Чавдар Костов

Мъри атакува БФС
ЛевскиизлъгаБероевСтараЗагора
треньорът на Левски
станимир стоилов атакува
БФс. Хасковлията смята, че
хората в “Бояна” е трябвало
да отворят целия стадион за
мача с Ботев Пд в събота.
апелативната комисия реално пожали “сините”, след
като смени санкцията от
затворена изцяло арена до
това да не се допуска публика само на някои части от
сектор “а”. според стоилов апелативната комисия
е трябвало да отмени изцяло наказанието, наложено
на клуба. Първата санкция
беше, защото физиотерапевтът на Цска иван Христов се оплака, че е уцелен
с бомбичка. служебното
лице обаче така и не представи медицинска бележка,
че е пострадал.
“Не, не съм доволен.
очаквах да отменят наказанието изцяло. Левски е
продал около 6000 карти,
постоянно пълни стадиона
и от това живее. след като
шефът на апелативната комисия каза, че няма доказан
инцидент или някакъв здравословен проблем, трябваше наказанието да бъде
отменено. такива соломоновски решения не обичам
да се взимат във футбола.
Ще ни липсват феновете
от трибуната. За мен това
е най-важната трибуна, защото е направена по европейски стандарт, близо е до
терена и създава атмосфера.
а и голяма част от карти-

Снимкаlevski.bg

ивелин Попов (вляво) е надскочил за висока топка
Димитър Пиргов за победата на левски над берое
те, които са продадени, са
за тези места. Футбол без
привърженици не е футбо-

лът, който искам да гледам.
в България се чудим как да
си слагаме сами бариери, за

да няма достатъчно фенове лимит на билети, затваряме
ги в клетки, не ги пускаме.
може би всички трябва
да сме по-гъвкави - и ние, и
федерацията. да проведем
разговори, да седнем на
една маса един път завинаги. За мен това наказание
има и по-лесно решение
- или голяма финансова
глоба, или без публика. решавай! ако си отбор, който
разчиташ на подкрепата на
феновете си, те ще си платят грешката, която са направили, и ще пуснеш публика”, заяви стоилов.
Левски победи Берое
като гост с 1:0 в последния
мач от 12-ия кръг на efbet
Лига. Под аязмото точен
беше ивелин Попов (3).
ветеранът се разписа за сефте със синия екип, но пък
донесе ценни 3 т. в битката
за титлата.
“радвам се, разбира се,
знаете колко години чаках
да направя дебют. радвам
се, че вкарах гол. всеки
следващ мач е най-важен,
искам да поздравя Берое за
чудесния терен, който предоставиха.
доста труден мач за нас,
но отбор като Левски, ако
иска да се бори за нещо значимо, ще има доста такива
мачове. казал съм на моите
колеги още май месец - ако
искаме да станем шампиони, ще има такива мачове.
с характер, едно на мъка”,
каза Попето.

Цветомир Найденов поема и волейболния ЦСКА
Цветомир Найденов ще помага и на
волейболния тим на Цска. той сам се
похвали във Фейсбук. така финансовият благодетел на футболния Цска
1948 и баскетболния Цска вече ще е
с три “червени” отбора. собственикът
на букмейкъра efbet разкри какво се
готви, след като пусна снимка на пре-

резултати

зидента и треньор на мъжкия отбор на
“червените” сашо Попов.
“Браво, майсторе!”, написа Найденов, който има навик по този начин да
обявява новини. очаква се съвсем скоро волейболният клуб и компанията на
бизнесмена да официализират сътрудничеството си.

Преди години Попов не поиска да
се включи в проекта на Гриша Ганчев,
който пусна сайт за всички спортове на
Цска. Наложи се обаче да се намеси
Паро Никодимов, който да укроти зет
си. Попов е женен за дъщерята на легендата на “армейците” Елица, също
бивша волейболистка на Цска.

XII кръг
Берое - Левски 0:1 Попов (3); ЦСКА
- Пирин 2:1 1:0 Назон (19-д) 2:0 морено
(23) 2:1 тасев (26); Локо Пд - ЦСКА 1948
1:3 0:1 Чочев (52) 1:1 Боруков (56) 1:2 Перейра (67) 1:3 Чочев (84); Арда - Хебър
1:0; Септември - Спартак Вн 1:1; Черно море - Ботев Вр 2:1; Ботев Пд - Славия 1:0; Локо Сф - Лудогорец 1:0.
1.ЦСКа1948
12
8 2 2 22:10 26
2.ЦСКа
10
8 1 1 18:6
25
3.лудогорец
10
7 2 1 30:6
23
4.ЛокоПд
11
7 1 3 12:9
22
5.Черноморе
11
7 1 3 14:11 22
6.ЛокоСф
12
6 3 3 16:11 21
-------------------------------------------------------------------------7.Левски
9
7 0 2 19:4
21
8.Арда
12
6 2 4 12:11 20
9.Славия
10
6 0 4 12:8
18
10.Берое
12
3 2 7 11:22 11
-------------------------------------------------------------------------11.БотевВр
12
3 1 813:23
10
12.БотевПд
11
3 1 7 14:18 10
13.Септември
12
2 3 7 11:19
9
14.Пирин
12
1 4 7 7:16
7
15.Хебър
12
2 1 9 4:23
7
16.СпартакВн 12
1 2 9 9:27
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XIII кръг:
петък, 17.30: Хебър - Локо сф; 20.00:
Пирин - Берое; събота, 17.30: славия
- септември; 20.00: Левски - Ботев Пд;
неделя, 17.45: Ботев вр - арда; 20.15:
Цска 1948 - Черно море; понеделник,
17.00: спартак вн - Локо Пд; 20.00: Лудогорец - Цска.
Гледайте

Футбол
Шампионска лига
по БТВ Екшън
19.45 лайпциг - Селтик
22.00 Челси - Милан
по Ринг
19.45 Залцбург - Динамо З
22.00 Реал М - Шахтьор
по ноВа споРТ
16.00 Согдиана - Куала лумпур Сити
22.00 Престън - уест бромич
по Макс споРТ 2
тениС
8.00 турнир в Астана (мъже)
по Макс споРТ 1
9.00 турнир в токио (мъже)
Волейбол
19.00 Хебър - Аркада Галати
по Макс споРТ 3
15.15 италия - Япония (жени)
21.30 САЩ - Полша (жени)
по ЕВРоспоРТ 1
СКи-СКоКоВе
23.05 лятна Гран при
в Клингентал

4

