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Захарта поскъпна с 87% За година
За една година захарта е поскъпнала с близо 87%, като нейната
цена в редица градове на страната надхвърли 3 лв. Така се оказва, че
килограм захар струва повече от литър бензин.
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лужителите във външно министерство готвят стачка за по-високи
заплати (стр. 4). Били по-ниски от
тези в другите ведомства, а и задграничните им командировки не били
актуализирани скоро. такова нещо не
се е случвало.
това ни напомня, че само преди 2
години, в разгара на протестите срещу кабинета на ГеРБ, Бойко Борисов
вдигна с 30% заплатите на държавните служители. и в предишните години
редовно ги “индексираше” с по 30%,
че да гласуват правилно. наскоро пак
имаше увеличения в държавния и общинския сектор.
няма лошо човек да се бори за повисоко заплащане, особено когато го
заслужава. например, медицинските
сестри, които масово работят за по
800 лв., заслужават достойно заплащане. Протестираха с години. Обещаваха им, подхвърляха им по някой
залък, лъгаха ги. накрая и протестите
им стихнаха, защото оправия няма.
Армията на работещите бедни
застрашително набъбва с всеки ден
заради скъпотията. но при новата
парламентарна разстановка след тези
избори и икономическата депресия,
която настъпва у нас и в европа, едва
ли скоро ще се видим с пари.
колкото до дипломатите - имат си
държава, която да врънкат за заплати,
и може да успеят. Останалите ще продължат да плащат данъци и осигуровки, за да има и за техните заплати, за
пенсии и всичко останало. и ще продължат да се оправят както могат.
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Пред европарламента лидерката на европейската комисия Урсула фон дер Лайен
се обяви за налагане на таван
на цените на газа, от който се
произвежда ток, като мярка
за овладяване на високите
цени на горивата. тази мярка, както и целия осми пакет

от санкции срещу Русия, тя
ще предложи на евролидерите преди неформалната им
среща в петък в Прага. По думите й високите цени на газа
определят и цените на тока в
ес. “Затова сме готови да обсъдим таван върху цените на
газа, от който се произвежда

ток”, каза тя. ес съвместно
ще поръчва газ, защото самостоятелното договаряне
води до ръст на цените.
Посланиците на страните от ес постигнаха споразумение по тавана върху
петролните цени като част
от същите санкции, съобщи

“Политико”. страните от ес
планират и въвеждането на
система за наблюдение на
знамената на танкери, за да
контролират опитите за заобикаляне на санкциите срещу руския петрол.

вкадър

CHF:
2.00475
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Банско отбеляза 110 години от освобождението си с възпоменание пред паметника “Банско помни героите”.
Жители и гости на града положиха цветя пред паметниците на възрожденци и революционери
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Най-накрая дават фургони
на наводнените в Каравелово
ЧакатсевременнижилищаивселатаСлатинаиБогдан
Първите фургони за хората
с разрушени от наводнението в
карловско къщи най-накрая ще
бъдат поставени в каравелово.
това става месец след големия
потоп, който отнесе няколко
карловски села и остави много
от жителите им без дом. Повечето от тях отидоха да живеят
при близки и роднини, но 16
души разчитаха на държавата
да им осигури дом. Първият
временен дом в каравелово
беше монтиран в двора на 92годишната Дела Жалвова.
осем фургона ще бъдат
разположени в дворовете им.
в тях ще живеят предимно възрастни хора и едно семейство с
дете. това ще стане възможно
от другата седмица, каза Славка червенкова, кмет на каравелово. тя допълни, че вчера
сутрин още три семейства са
пожелали да им бъдат осигурени фургони, но това ще стане
на по-късен етап.

СнимкаБнр

ДУмА припомня, че над
40 къщи бяха залети от водната стихия в село каравелово, а
мостовете над река татлъ дере

преляха. Бедстващите хора
бяха евакуирани и временно
настанени в кметството.
още фургони са предви-

дени в други две сериозно пострадали села. осем фургона
от тях ще бъдат поставени на
обща площадка в с. Слатина,
а по-късно ще бъдат поставени 17 временни жилища в с.
Богдан.
Хората ще могат да живеят във фургоните, след като
бъдат захранени с ток и вода.
Постигната е договореност с
вик-Пловдив и EVN да осъществят захранването на жилищата. Фургоните са държавна
собственост и се предоставят
напълно обзаведени. Допълнително община карлово ще
осигури нови матраци, одеяла
и спално бельо. водят се преговори с големи вериги магазини - там, където е необходимо,
да бъдат доставени безплатно
още електроуреди.
експертите
предвиждат
поне два месеца да отнеме
разчистването на щетите от
погрома, а за пълното въз-

становяване на селата ще е
нужна поне година. Заради
неадекватната организация на
държавата се наложи да бъде
отправен призив към доброволци да се включат в разчистването на пострадалия
район. тогава стана ясно, че
във Фонда за бедствия има 35
млн. лв. и предстои междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане да
излезе с решение каква част от
тях да бъдат отпуснати за възстановяване на пострадалите
карловски села.
всички дърва, изнесени от
населените места след потопа,
ще се раздадат на хората, които да се отопляват с тях. ежедневно се наблюдава мястото,
където те се съхраняват и досега няма информация да има изнесени дърва, увери кметът на
карлово емил кабаиванов.
Коментар на стр. 9

Прокуратурата проверява
завод „Арсенал”

СнимкаБТа

Държавният архив във Велико Търново отпразнува 70 години от основаването
си с постерна изложба, озаглавена „Съкровищата на държавните архиви“

Борислав Сарафов остава
единствен кандидат
за шеф на НСлС
Сегашният директор на Националната следствена служба Борислав
Сарафов остава единствен кандидат
за поста. той беше номиниран за
втори петгодишен мандат от главния прокурор Иван Гешев, чийто заместник е по право, и от още трима
членове на Прокурорската колегия
на висшия съдебен съвет.
След общото събрание на
следователите стана ясно, че алтернативна номинация няма да
има, защото Сарафов е получил
подкрепа от колегите си за втори

директорски мандат. в изказванията си следователите изтъкват,
че той е допринесъл за подобряване на работата на НСлС. “Преди нашите проблеми се обсъждаха само кулоарно, но обликът
на службата изцяло се промени.
Сарафов допринесе за издигането на авторитета й”, казва следовател Бисерка Стоянова.
Гласуването ще бъде на 9 ноември, за да има избор, за Сарафов
трябва да гласуват поне осем от членовете на Прокурорската колегия.

Започва щателна проверка на оръжейния завод “Арсенал” във връзка с
тежкия инцидент, при който загинаха
трима души. Ще бъде изискана цялата документация, която урежда производствения процес, нормативните
документи, вътрешните уредби, правилниците, като ще се проверява дали
се спазва безопасността на труда, технологичните изисквания за работа на
всички предприятия, които влизат в
завод “Арсенал”.
Срокът на разследването е двумесечен, но с оглед на тежестта и предстоящите многобройни процесуално-следствени действия ще бъде удължен.
основна остава версията за грубо
нарушение на технологичния процес,
посочи окръжният прокурор Дичо Атанасов. По негово мнение няма как да се
случи такъв инцидент, ако няма нарушение. Паралелно се работи и по други
версии. едната е човешка грешка, другата е технически причини. Предстои

да бъдат разпитани свидетели.
открити са телата на двете жени,
които бяха издирвани след взрива в завода “Арсенал”. Жертвите са мъж на 55
години и две жени на 53 г. и 43 г. И тримата имат стаж в завода. Пострадалата
жена е с черепно-мозъчна травма, но
състоянието й е стабилно.
огледът в завода продължава. Няма
опасност от вторичен взрив. Разрушенията на взривения в “Арсенал” склад
показват, че вътре е имало взривни вещества, които значително надвишават
дневната норма, както е в изискването.
По-късно стана ясно, че Апелативната прокуратура в Пловдив е разпоредила
да бъде извършена проверка във всички
предприятия и места за производство
и съхранение на оръжия, боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически
изделия в областите Пловдив, Стара
Загора, Хасково, Пазарджик, Смолян и
кърджали. Срокът за приключване на
проверката е едномесечен.

Над 178 000 български граждани
са гласували зад граница
малко над 178 000 български граждани са гласували на изборите зад граница, заяви министърът на
външните работи Никола
милков.
“Изборите протекоха спокойно и без струпване на
хора. Нямаше съществени
проблеми, които да пречат”,
отчете той. като изключение
милков посочи закъсняване
или неявяване на членове на
СИк, предложени от партиите. “това е проблем, който
става системен. Представи-

телите на държавата носят
отговорност, докато при тези
на общностите и партиите не
е така. в общностите има
воля и няма проблеми, а за
партиите не знаем ще се явят
ли или не, не знаем адресите
и телефоните, което ни затруднява с организацията”,
посочи министърът.
основни проблеми е имало в турция и благодарение
на работната група за изборите и централната администрация липсващите членове
са заменени бързо. мвнР

предлага заместници, а ЦИк
трябва да излезе с решение.
Само за час са се справили и
всички секции са работели
нормално.
4200 души са били назначени в комисиите, 1400
на партии, 755 на мвнР и
останалите хора са на общностите.
“58 000 души са гласувалите в турция, 27 000
в обединеното кралство,
Германия - 22 000, Испания
- 11 000, САЩ - 10 000”, обобщиха от външно.
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цитат на деня

Най-глупавото е да
отидем на избори отново
през януари. Стара
максима е, че да се прави
едно и също и да се очаква,
че ще се получи друго, е
признак на глупост

3

българия

Социологът Кънчо Стойчев
Пълен прецедент е съдът
и прокуратурата да се месят
във вътрешните работи на
която и да е партия, заяви секретарят на иб и председател
на предизборния щаб на бСП
борислав гуцаново в тв ефир

без Закон за обществени поръчки. Съдебната система не е
реформирана. основателни са
съмненията, че прокуратурата
изпълнява ролята на политически чадър”, обясни гуцанов.
По думите му доста хора

БориславГуцанов:

Прецедент е прокуратурата
да се меси в работата на партия
сигналитезакупуваненагласовесастотици,държавното
обвинениенеправинищоповъпроса,заявиатанасЗафиров
по повод призовката по жалба
на кирил Добрев. Да искаш
да разбереш какво точно се е
говорило в Националния съвет минава всякакви граници,
подчерта той. На прокуратурата може би свършиха бандитите, наркотрафикантите или
пък се арестуваха хора, които
злоупотребяваха със средства,
или катастрофите, причинени
от пияни и дрогирани шофьори, коментира гуцанов.
“Няма как да водим преговори с герб за съставянето на
правителство. 12 години имаме с тях остри противоречия.
Само за последната година 7,8
млрд. бяха дадени без търг,

са се постарали да има предсрочни парламентарни избори,
а сега подават ръка, при положение че е могло въобще
да не се влиза в тази политическа криза. ако се стигне до
връчване на втория мандат на
“Продължаваме промяната”,
от бСП ще участват в разговори. Според гуцанов важно
е да бъде осигурен енергийният ресурс, да няма хора, които да студуват и да гладуват
и по никакъв начин страната
ни да не бъде въвлечена във
военен конфликт.
гуцанов смята за обратима тенденцията за спад в доверието. “винаги, когато си

бил в управление и отиваш
на избори, има спад. Сега намалихме резултата си с 0,8%,
което не трябва да ни успокоява. Напротив, трябва да бъде
сигнална лампа, че успяхме
да спрем спада, който го има
вече на 4 последователни избори, но това не е достатъчно”, каза гуцанов. “оставката
в момента на ръководството на партията и на нейния
председател няма да накарат
нещата да тръгнат в друга посока. трябва да си направим
нашата равносметка, организационното ни състояние категорично трябва да бъде подобрено и на следващо място

много работа с младите, което предстои в бСП”, заключи
гуцанов.
Не можах да повярвам, че е
възможно прокуратурата да се
занимава с вътрешнопартийни
въпроси, заяви зам.-председателят на бСП атанас Зафиров
в тв интервю. По думите му
би трябвало държавното обвинение да има много по-важна
работа в момента. През изминалите избори сигналите за
купуване на гласове са стотици и по тях нищо не се прави,
а в същото време ставаме свидетели на брутално намесване
в работата на една партия, коментира Зафиров.

Според него не се налага
свикване на конгрес, защото
няма тема, по която да трябва да се работи. “безпрецедентно ниската избирателна
активност свали резултата на
всички партии. особено на
тези, които участваха в управлението. бСП излиза с наймалко поражения. винаги, когато сме били в управление,
ние сме давали приоритет
на националните интереси.
Никога не сме слагали партийните интереси на преден
план. При всички положения
това води до някакви щети в
електорален план”, категоричен е Зафиров.

иванЧенЧев:

вяраемилова:

Изходът е конструктивизъм,
разум и диалогичност

12 години се борим
срещу ГЕРБ, няма как да
бъдем рамо до рамо с тях

“изходът е конструктивизъм, разум и
диалогичност. Да седнем с останалите партии на масата на преговорите, но без герб
и ДПС. всеки да сложи програмата си на
масата. Нашата е социална и помага на българските граждани да бъдат преведени през
кризата. Ще искаме покриване на нашата
програма в социалния аспект. трябва да се
гледа визионерски и да има предвидимост”,
заяви членът на НС иван ченчев в радио
интервю.
той посочи причините, поради които
бСП не би участвала в контактните групи,
предложени от борисов. “Първата от тях
е, че ние имаме решение на конгреса без
герб и ДПС в управлението. това са вълци
в овчи кожи. 12 години не приеха нито едно
конструктивно предложение на опозиция-

та, а сега демагогстват за пореден път, само
и само, за да влязат по какъвто и да е начин
в управлението”, подчерта ченчев.
“За бСП експертното правителство е
по-скоро поставянето на предни позиции на
“сламени хора”. в такива моменти е необходимо политиците да носят отговорност, а
не да бягат от нея и да я прехвърлят върху
хора, които не са политически фигури”, поясни ченчев.
“безпрецедентна е намесата на прокуратурата във вътрешнопартийните дела на
бСП. аз съм член на Националния съвет и
присъствах на заседанието на НС, от което
се жалва г-н Добрев. беше му обяснено, че
в решението на съда никъде не пише, че той
е възстановен, и с решението трябва да се
занимава вътрешнопартийната контролна
комисия. има опит за преврат и той не е
престанал в последните 5 години. тези хора
обвиняват ръководството от 5 години, но
всъщност те трябва да понесат отговорност,
че са работили срещу партията”, обясни
ченчев.
“Некоректно е да се напада партията по
този начин от нейни членове. Не знам как
служебните министри от бСП ще погледнат своите другари в Националния съвет,
след като са уволнили 1500 социалисти”,
коментира ченчев.

“бСП е единствената
партия, която се опитва
да прокарва социална
политика, и успяхме да
го направим в предходните 7 месеца. На 80%
реализирахме социалноикономическите мерки,
които бяхме заложили”,
заяви секретарят на иб
на бСП вяра емилова в
радио ефир.
“Нашите конкретни
решения са, че никога
няма да участваме в коалиция с герб и ДПС.
може би тези, които
искат да седнат на председателското кресло в
бСП, се опитват да направят някаква такава
колаборация”, коментира емилова.
тя бе категорична, че
левицата няма да прескочи решението, взето
на конгреса, да не се ко-

алира с герб.
“12 години се
борим срещу
герб, няма как
сега да бъдем
рамо до рамо с
тях. Не мисля,
че борисов ще
реализира “изкушаващите
предложения”,
които прави сега. Целта
му е единствено и само
властта”, посочи емилова.
тя поясни, че ако се
стигне до връчване на
втория мандат на “Продължаваме промяната”,
бСП е склонна да преговаря, но само и единствено по основните политики и по програмата
на бСП.
“Надявам се да не
вървим към нови избори.
Сега отговорността да се

състави правителство е
на герб. всеки един вот
струва на държавата от
80 до 100 милиона лева.
това са страшно много средства от джоба на
данъкоплатците, които
могат да бъдат давани
за социална политика, за
младите хора в българия.
Най-важното в момента
е да няма енергийна криза и хората да не останат
на студено и гладни през
зимата”, категорична е
емилова.
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Съдът спря пробното горене
на боклук в ТЕЦ „Брикел”
РазрешениетоедаденоотбившияекоминистърненоДимов
безоценканавъздействиетонаоколнатасреда
Старозагорският административен съд обяви за нищожно писмото на екоминистерството от времето на Нено
Димов, което даваше основание теЦ “брикел” в гълъбово
да гори едновременно въглища
и боклуци, съобщава медиапул. оправданието беше, че се
провежда експеримент.
топлоцентралата притежава комплексно разрешително
за производство на топлинна
енергия и водород. През юли
2018 г. дружеството иска от
министъра на околната среда и
водите да разреши пробни изпитания за съвместно изгаряне

на неопасни отпадъци с въглища в горивната инсталация. С
писмо от ноември същата година заместник-министърът
на околната среда дава зелена
светлина за “експериментално
използване на нов процес за
изгаряне” на отпадъци в действаща горивна инсталация.
още през 2019 г. Старозагорският административен
съд обяви, че теЦ “брикел” не
може да гори отпадъци, докато
не бъде направена оценка на
въздействието върху околната
среда. малко по-късно обаче
решението бе отменено от върховния съд. тогава делото бе

заведено от екологичната организация “За Земята”, но бе срещу друг адресат. По това време
местната екоинспекция (риоСв) излезе с решение, че боклук може да се гори в “брикел”
и без оценка на въздействието
на околната среда.
През януари 2020 г. прокуратурата обяви, че е започнала
разследване на отпадъци, разположени на площадка в теЦ
“брикел”, който се свързва с
бизнесмена Христо ковачки.
тогава разследващите намериха боклуците с неустановен
вид и произход и имаше съмнения, че се съхраняват по на-

чин, който застрашава хората
и природата. След тази прокурорска акция по този случай
повече нямаше публична информация.
През юли 2020 г. ръководството на “брикел” декларира,
че няма да гори отпадъци в
мощностите си, въпреки решението на ваС, което изненадващо позволи извършването на
тази дейност без да се направи
оценка за въздействието върху
околната среда и здравето на
хората.
в мотивите си съдия ирена
янкова подчертава, че подобно
разрешение е можел да издаде

само тогавашният екоминистър Нено Димов. в решението
на магистратите се уточнява,
че писмото дава позволение на
“брикел” да гори боклук “при
липса на каквато и да е процедура”. “Неясно остава защо се
приема безкритично промяната
на горивото в “брикел” еаД от
конвенционално в смесено (въглища и отпадъци), без каквато
и да е екологична оценка или
оценка за въздействие върху
околната среда”, пише съдия
янкова. в решението изрично
се казва, че издаденото разрешение за изгаряне на боклуци в
теЦ-а е обявено за нищожно.

Свищовската болница плати
всичките си задължения
общинската болница в Свищов
плати всичките си просрочени задължения и погаси кредит от 700 хиляди
лева. През септември и октомври на
два пъти са повишени заплатите на медиците.
все пак тревога буди справянето
с отоплението през зимата, предстои
монтаж на нови котли за парно отопление, подготвят се проекти за фотоволтаични инсталации, за които ще се
търси европейско финансиране. Ще се
търси допълнителна държавна помощ,
защото се е провалила обществената

поръчка за ремонта на инфекциозното
отделение, посочи кметът на Свищов
генчо генчев. За него са нужни над
140 хиляди лева без ДДС.
За последните две години в свищовската болница са привлечени 12 лекари
и 12 медицински сестри и рехабилитатори, увеличени са основните заплати септемврийските с 14%, а за октомври
- с нови 17. въпреки това заплатите
са с 50 лева по-ниски от заложеното в
колективния трудов договор - 1500 лв.
за медицинските сестри и 2000 лева за
лекарите.

Продават Минната
дирекция в Перник на търг
НаП обяви за продажба на търг с тайно
наддаване при начална
цена 7 151 043 лв. емблематичната за Перник
сграда на минната дирекция. тя е построена
през 1932 г. по проект на
архитектите коста Николов и илия Попов.
Собственик на сградата е неизвестна фалирала фирма, но се ползва
от мината и “топлофикация Перник”. тя се
намира в центъра на
града, в непосредствена близост до църквата
“Св. иван рилски” и е
една от забележителностите на Перник. Сградата притежава статут
на единична недвижима културна ценност,
попадаща в обхвата на
територия с културноисторическо наследство
със статут на групова
недвижима
културна
ценност “комплект от
сгради за нуждите на
минната промишленост

СнимкиБТА

Продължава интересът към музея-подводница “Слава” в Белослав. През тази
година през музея са преминали много украински и румънски посетители

Служителите във външно
министерство готвят стачка

в мина Перник.”
На партера е разположен музей на минното
дело с изложени изкопни предмети от миньорската дейност, макети на
машини за нуждите на
минната индустрия. По
28 кабинета има на партерния, първия и втория
етаж на сградата.
Сградата на минната
дирекция, която е с разгъната застроена площ
5 624,50 кв.м, се продава заедно с урегулиран

поземлен имот с площ
2 590 кв.м. в идеалния
център на Перник. тя бе
приватизирана заедно с
пернишката мина. търгът е насрочен на 26 октомври.
от общината са категорични, че ще направят
всичко възможно да върнат минната дирекция
на перничани. Жителите
на града обявиха инициатива за събиране на дарения, за да подпомогнат
местната власт.

Държавните служители в мвнр
се подготвят за стачка заради ниското заплащане в системата, съобщиха
от професионалното им обединение.
“Проблемът е следствие на погрешно водената години наред държавна
политика спрямо ведомството. организацията на стачни действия има изцяло деполитизиран характер и цели
единствено постигането на достойно
заплащане, съответстващо на високата
квалификация и професионализъм на
служителите в мвнр”, се казва в съобщението.
Недоволните отбелязват, че “Mвнр
от години заема едно от последните
места по заплащане сред българските
ведомства, което е в пълен контраст
с много високите изисквания за постъпване на работа”. те посочват, че
заплащането в мвнр в много случаи
е по-ниско и от това в сектори, изискващи нискоквалифициран труд. въпреки рекордната инфлация в страната

заплатите на служителите в мвнр не
са били индексирани, се казва още в
позицията.
командировъчните не са актуализирани повече от 15 години, пишат
държавните служители. те уточняват,
че получават едни от най-ниските пенсии поради драстичното намаляване на
заплатите им при дългосрочна задгранична командировка. “Системното недофинансиране на мвнр е причина за
сериозна демотивация на служителите,
отлив на вече подготвени кадри, както
и за все по-трудното привличане и задържане в системата на нови служители. в резултат на това мвнр се намира
в сериозна кадрова криза”, посочват
служителите.
исканията са за достойно заплащане, индексиране на командировъчните
средства, преустановяване на практиката да се намалява основната заплата
при заминаване в дългосрочна командировка.

www.duma.bg
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Световнатабанка:

Българската икономика ще се
забави, но няма да е в рецесия
Растящитеценинахранитеиенергиятащепродължат
дапритискатбеднитебългари,харчещизатях
непропорционалноголямдялотдоходитеси
въпреки шока от войната
в Украйна, рекордната от десетилетия инфлация и енергийната криза икономиката на
България ще приключи 2022
г. с растеж от 2,9% на брутния
вътрешен продукт (БвП), което е подобрение спрямо лятната прогноза с 0,3 процентни
пункта. През 2023 г. обаче ще
има чувствително забавяне на
растежа до 1,7% от БвП или
влошаване спрямо очакванията
от юни тази година с цели 2,6
процентни пункта. това очаква
Световната банка в есенната си
прогноза за Централна и Източна европа броени дни преди съвместната среща на 10-16
октомври с международния
валутен фонд.

Инфлацията - един от проблемите, вълнуващи най-много българите, ще бъде в края
на годината 14,4%. това е над
четири пъти повече от миналата година и повече от седем
пъти повече от 2020 г. Догодина инфлацията ще намалее
до 6,8% - два пъти под тазгодишното темпо, но все пак ще
остане висока. едва през 2024
г. може да се очаква слизането
й на 3,6%.
от Световната банка отбелязват, че забавянето, започнало през втората половина на
2022 г., ще продължи в крак с
тенденциите по света и в еС.
За поддържане на растежа
трябва да помогне инвестирането на средствата от нацио-

налния План за възстановяване
и тези от еврофондовете. Има и
важна уговорка - да не се повтори политическата криза от
2021 г., която ще попречи на
използването на средствата от
еС, на прокарването на структурни реформи и на сближаването на доходите на българите
със средните в съюза.
на
макроикономическо
ниво ситуацията може да изглежда сдържано оптимистична, но при ценови шокове на
световните пазари ще последва
корекция надолу, фискалният
дефицит и дефицитът по текущата сметка ще растат.
“растящите цени на храните и енергията ще продължат
да притискат бедните българи,

харчещи за тях непропорционално голям дял от доходите
си. Социалното подпомагане
и заплатите не се увеличават
в крак с инфлацията и това
допълнително ще подкопае
покупателната способност на
домакинствата”, се казва в доклада.
видимо е сериозното забавяне по различните показатели

Брюксел одобри
европрограмата
за бизнеса
с 3 млрд. лв. бюджет

Цената на газа в Европа
пада, хранилищата
са пълни

Цените на едро на
газа на борсите в нидерландия и великобритания вчера паднаха
до най-ниското си ниво
от юни и юли, предаде ройтерс. За спада
принос имат данните,
че газохранилищата на
континента са пълни,
а доставките от норвегия и до терминалите
за втечнен газ растат.
на нидерландската
борса цената “ден напред” падна със 7 евро
до 85 евро за мегаватчас. Британският ек-

вивалент загуби 47,50
пенса до 82,50 пенса за
термична единица. И
на двете борси цената
е най-ниската от юни
насам. в нидерландия
договорите за месец
напред паднаха със 7
евро до 158 евро за мегаватчас, най-ниската
цена от средата на юли.
Британските договори
за ноември загубиха
24,25 пенса до 270 пенса за термична единица.
Газохранилищата в
европа са пълни почти

на 90%, което свали цените със 72 на сто спрямо пика през август, по
данни на “рефинитив”.
Френският
енергиен
регулатор CRE заяви,
че съоръженията за
съхранение на газ във
Франция са пълни на
99% преди тази зима.

намалялото търсене на
газ, съчетано с повишени доставки от норвегия и до терминалите
за втечнен газ, е успяло
да компенсира загубата на 57 милиарда куб.
м руски газ, посочва
Георг Цахман от мозъчния тръст “Брьогел”.

Сто:

Рязко намаляване на растежа
на световната търговия

Световната търговска организация (Сто)
прогнозира рязко забавяне на растежа на глобалната международна
търговия със стоки през
следващата година, тъй
като спираловидно нарастващите цени на енергията, повишаващите се
лихви и по-високите разходи за храни и торове
ограничават търсенето
на внос, съобщава ройтерс.
от базираната в Женева търговска организация заявиха, че търговията със стоки ще нарасне

с 3,5% тази година, което
представлява известно
повишение спрямо прогнозата от април за растеж с 3 на сто. За 2023 г.
обаче Сто вече очаква
нарастване на световната търговия с едва 1% в
сравнение с априлската
прогноза за повишение с
3,4 на сто.
Сто също така заяви, че има голяма несигурност относно новите
прогнози. Поради това
Световната
търговска
организация представи и
диапазон на очакванията
за растежа на междуна-

на БвП. ръстът на частното
потребление ще се свие наполовина - от 4,3% сега на 2,1%
догодина. Потреблението на
правителството ще расте три
пъти по-бавно - от 13,2% сега
на 4,1% през 2023 г. Повече от
два пъти по-бавно ще растат и
износът (8,5 за 2022 г. и 3,4% за
2023 г.), и вносът (11,3% сега и
4,2% догодина).

родната търговия през
2022 г. - от 2% до 4,9%, и
за 2023 г. - от свиване на
търговията с 2% до експанзия с 4,6%.
Генералният директор на Сто нгози оконджо-Ивеала се изказа
против възможността да
се прибегне до търговски
ограничения за доставките. “ограничаването
на глобалните вериги на
доставки само би задълбочило инфлационния
натиск, което би довело
до по-бавен икономически растеж и намален
жизнен стандарт с тече-

ние на времето”, посочи
тя.
Генералният директор на Сто също така
посочи, че това, от което светът се нуждае, е
по-диверсифицирана и
по-малко концентрирана база за производство
на стоки и услуги, която
трябва да стимулира растежа, да увеличи устойчивостта и да насърчи
дългосрочната ценова
стабилност чрез смекчаване на излагането на
екстремни метеорологични явления и местни
смущения.

европейската комисия (ек) даде зелена светлина
на втора голяма оперативна програма за България за
периода 2021-2027 г. - “конкурентоспособност и иновации в предприятията”. Програмата ще разполага с
почти 3 млрд. лв. безвъзмездни средства за насърчаване на бизнеса. новата програма е продължение на
познатата оПИк от предишния програмен период за
еврофондовете 2014-2020.
Първата процедура, която ще стартира до края на
тази година, е за проекти за разработване на иновации
на микро-, малки и средни фирми от различни сектори.
на икономиката. За целта са отредени 127 млн. лева.
Следващата процедура, която се очаква да тръгне
в началото на 2023 г., е за подобряване на производствения капацитет на мСП, семейни предприятия,
предприятия от творческите индустрии и занаятите.
тя е с бюджет 117,5 млн. лева. След нея предстои и
набиране на проекти за внедряване на иновации в малки и следни фирми. Ще бъдат финансирани проекти за
близо 300 млн. лв.
Програмата “конкурентоспособност и иновации
в предприятията” е насочена към микро-, малките и
средни предприятия в страната, като ще бъдат подпомогнати компании в различни етапи на развитието си.
Ще се стимулират и партньорства между мСП и големи дружества за разработване на нови технологии.
отделно за подкрепа на българските предприятия
по Плана за възстановяване и устойчивост до края на
годината са предвидени 600 млн. лв.
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Захарта е поскъпнала
с 87% за година
Нейнатаценавечеепо-високаотценатанабензина
За една година захарта е поскъпнала с близо 87%. Средната цена на
килограм захар в големите търговски
вериги в страната е 2,63 лв., а в останалите търговски обекти е малко повисока - 2,79 лв., показват данните на
Системата за агропазарна информация
(СаПи). точно преди година цената на
захарта в големите търговски вериги е
била средно 1,41 лв. за кг, а в малките
магазини - 1,61 лв. оказва се, че увеличението на цените за година е с около 1,20 лв./кг. Преди година бензинът
беше доста по-скъп от захарта - следно
2,30 лв. за литър.
в същото време цената на захарта
надмина 3 лв. за килограм в редица

магазини в страната. Средната цена в
малките търговски обекти във велико
търново, Габрово, Ловеч и Плевен е
3,10 лв. за кг, показват данни на СаПи.
оказва се, че в тези области захарта е
по-скъпа от бензина, който поевтиня
и средната му цена за страната вече е
2,98 лв./л. ако броим и отстъпката за
горивата от 25 ст. на литър, се оказва,
че навсякъде в страната захарта вече е
по-скъпа от бензина.
Цените на захарта в страната стабилно вървят нагоре, при положение
че това е борсова стока и при котировките на международните пазари няма
съществена промяна, а през последния
месец дори има спад.

на борсата в Лондон цената за захарта е около 525 долара за тон, точно
преди година е била близо 520 долара
за тон. ако вземем предвид и поскъпването на долара, се оказва, че сега цената е 1052 лв. за тон при 874 лв. преди
една година. това е поскъпване само с
20% и е значително по-малко от пови-

шението на цените в магазините у нас.
в почти всички области цените на захарта в големите търговски вериги са
по-ниски от тези в малките търговски
обекти. това по принцип е логично,
защото големите вериги могат да договорят по-добри цени с доставчиците.
изключение от това правило са София,
Перник и монтана. в София в големите вериги средната цена на захарта
е 2,64 лв. за кг, а в малките магазини
е 2,49 лв., показват данните на СаПи.
Само през последната седмица захарта
в големите търговски вериги във видин, враца и монтана е поскъпнала с
20 ст. за кг, а в Бургас, Сливен и Ямбол
- с 15 ст.

Застраховането формира 3,9% от БВП
Застраховането формира 3,9
процента от БвП на база на премийните приходи и 8,2 процента
на база на активите на застрахователите. това стана ясно на
конференция, посветена на 140годишнината от появата на този
сектор у нас. Според изнесените
данни за първите 6 месеца на годината премийните приходи на
застрахователите достигнаха 1,7

млрд. лева с ръст от 11 процента на годишна база. Същевременно изплатените обезщетения
се вдигнаха с 10 процента на
годишна база до 684 млн. лева,
казаха Бойко атанасов и Петра
Хилкема.
“особено важна за индустрията ни тема е свързана с нарастващите рискове на съвремието
- климатични, демографски, ди-

гитални, и очертаващата се липса
на защита. По време на дискусиите ще представим възможните
застрахователни решения, ще обсъдим причините за недостатъчно
високото застрахователно проникване у нас и възможните механизми за стимулиране на потреблението”, каза константин велев,
председател на асоциацията на
българските застрахователи.

Фермерите
на помощи трябва
да докажат
продукцията си
До 31 октомври фермерите, кандидатствали по
схемите за обвързана подкрепа за животни, трябва да докажат произведената и реализирана от тях
продукция. За да получат субсидия, фермерите
трябва да представят документи, че са произвели
и продали определените в нормативната уредба
количества мляко и млечни продукти по съответната схема. реализацията на млякото и млечните
продукти се доказва за периода от 1 октомври 2021
г. до 30 септември тази година, уточняват от Фонд
“Земеделие”.

Мъск пак иска
да купува „Туитър”
акциите на “туитър” скочиха с 15 на сто,
след като Блумбърг съобщи, че милиардерът
илон мъск планира да
продължи по план и да
придобие компанията
срещу 54,20 долара за
акция, съобщи Си ен Би
Си. търговията с акции
на “туитър” беше спряна веднага след съобщението.
мъск договори сделка за закупуване на
компанията срещу 44
милиарда долара, но
впоследствие даде заден

ход и опита да развали
споразумението. “туитър” заведе дело срещу
милиардера в опит да го
принуди да приключи
сделката и двете страни
трябва да се изправят
пред съда на 17 октомври, за да решат спора.
Според
агенция
Блумбърг, която цитира
запознати източници,
мъск е отправил последното си предложение в
писмо до “туитър”. Си
ен Би Си потвърждава,
че такава оферта е изпратена.

Три сценария за дълговете
на „Топлофикация София”
от началото на годината до края на септември “топлофикация
София” е погасила просрочени задължения към
“Булгаргаз” в размер
на над 543 млн. лв. към
края на август текущите задължения на столичното дружество към
държавния обществен
доставчик продължават
да са големи - над 349
млн. лв. За погасяването им ръководството на
топлофикацията е изготвило три прогнозни
сценария. най-добрият
за дружеството и кредиторите, при който топ-

лофикацията намалява
дълга си със 100%, изисква държавата да компенсира изцяло разликата между фиксираната
от кевр цена на газа и
реалната на пазара. това
става ясно от писмо, изпратено до комисията
за водно и енергийно
регулиране. то идва в
отговор на поискания
от регулатора график за
погасяване на дълга към
“Булгаргаз”.
Първият сценарий,
разработен от “топлофикация София”, прогнозира още по-голямо
нарастване на дълга към

“Булгаргаз”, като в края
на регулаторния период
той би достигнал 933
млн. лв. този сценарий
не предвижда дружеството да получава компенсации от държавата
за по-скъпия природен
газ.
При втория сценарий,
ако дружеството получава компенсация от 50%
от разликата между прогнозната цена на природния газ и утвърдената за
месеца, дългът към обществения доставчик ще
започне да намалява с
бавни темпове и до края
на регулаторния период

размерът му би достигнал 511 млн. лв.
третият
сценарий
е най-благоприятен за
дружеството. той е базиран на 100% компенсация от разликата между прогнозната цена на
природния газ и утвърдената за месеца. така
“топлофикация София”
ще може да изплаща
текущите фактури за
природния газ, както и
да погасява натрупания
дълг с доста бърз темп.
ръководството
предвижда, че при тази схема задълженията биха
намалени до 90 млн. лв.
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Задържаха българка,
принуждавала дете да проси
54-годишна българска гражданка е задържана в Солун по обвинение, че е принуждавала 6-годишно
дете да проси по улиците на града,
съобщи АНА-МПА. Момиченце било
забелязвано на централната улица
“Цимиски” всекидневно, облечено
в дрипи и често в продължение на
повече от 12 часа на ден. Жената
е от района на Плевен и е баба на
детето. Гръцкият съд ще реши дали
то ще бъде върнато на семейството му.

Румъния дава 80 млн. евро
за смяна на електрически
крушки
Румънската държава отпуска
400 милиона леи (над 80 милиона
евро) за електрически крушки. От
края на октомври стартира програма, която предвижда хората да
получават ваучери на стойност 200
леи (около 40 евро), с които да заменят старите си крушки с енергийно
ефективни, съобщава частната телевизия Диджи 24. С ваучера може
да се купуват само LED крушки с
мощност до 15 вата.

Единствените хора, които могат да се видят на гарите в Лондон, са чистачите. Напоследък
зачестиха стачките на железничарите, защото не могат да се споразумеят с правителството
за по-високи заплати и по-добри условия на труд

снимкибта

Великобритания с план
за спиране на бежанците
новитеправиласанапълноразличниотвечесъществуващите
Британската министърка
на вътрешните работи Сюела Брейвърман изложи план,
според който преминаващите
през Ламанша мигранти няма
да имат право да искат убежище във великобритания,
предадоха световните медии.
тя каза, че “мечтае” да види
правителствен полет с бежанци, депортирани в руанда.
“трябва да спрем лодките, пресичащи Ламанша.
това продължава вече твърде дълго”, каза Брейвърман.
“обещавам ви, че ще предложа законови промени, за да

стане ясно, че в обединеното
кралство може да се влиза
единствено по безопасен и
законен начин”, заяви тя на
конференция на консервативната партия. Брейвърман,
чиито родители пристигат на
острова през 60-те години
от кения и мавриций, каза
още, че правителството ще
продължи да помага на истински търсещите убежище.
Но според нея са необходими
промени, за да се спре злоупотребата.
Новите правила ще се различават от съществуващото

От опозицията в РСМ
зависи еврочленството

опозицията в република Северна македония трябва да поеме отговорност, ако иска страната да продължи по европейския
си път, каза заместник-посланикът на еС в Скопие Джулиан
васало. По думите му, промяната на конституцията е суверенно решение, но страната е поела ангажимент българите да бъдат вписани в основния закон, а и вече има добри резултати
по отношение на други общности. Според него западната ни
съседка не трябва да чака процесът на скрининг да приключи,
за да работи по изпълнението на програмата за реформи.
“Не бих спекулирал с дати кога Северна македония ще стане част от еС, това ще зависи от степента на реформи и готовността на страната, но ако има воля за членство, през 2030 г. то
би могло да бъде реална възможност”, каза васало.
Посланикът на еС в рСм Дейвид Гиър посети община кавадарци. това е първото от предстояща поредица посещения в
общините в страната.

законодателство и ще въведат пълна забрана за търсене
на убежище за всеки, който
влезе във великобритания
незаконно, включително хората, преминаващи с лодки
през Ламанша.
Правителството е под натиск да се справи с нарастващия брой мигранти, които
предприемат опасни пътувания, въпреки плановете на
великобритания те да бъдат
депортирани в руанда.
от началото на годината
над 30 000 души са преминали протока с малки лодки,

надминавайки миналогодишния рекорд. Правителствени
служители предупредиха, че
общият брой на мигрантите
може да достигне 60 000 към
края на 2022 г.
Първият планиран полет
за депортиране през юни бе
отменен по разпореждане в
последния момент на европейския съд по правата на
човека. висш член на органа
на ооН за бежанците нарече
политиката на депортиране
за Африка “катастрофална”.
Църквата на Англия я заклейми като неморална и срамна.

Учениците в Будапеща
подкрепят учителите

Хиляди унгарски ученици, учители и родители образуваха километрични живи вериги в центъра на Будапеща в
подкрепа на учителите, борещи се за по-високи заплати,
както и на педагозите, уволнени заради участие в предишни
протести. “Няма учители, няма бъдеще” и “кой ще преподава утре?” гласяха плакатите, които ученици издигнаха по
време на протестите.
кампанията, наречена “искам да преподавам”, призовава за гражданско неподчинение с цел да се намери решение
на проблемите с ниските заплати и задълбочаващия се недостиг на преподаватели. те настояват и да имат правото да
протестират.
Правителството заяви, че ще вдигне заплатите, ако ек
отпусне средства за възстановяването на Унгария. Парите
бяха задържани в резултат на спор относно върховенството
на закона.

Испания регистрира първи
случай на птичи грип при
човек
Работник в испанска птицеферма е заразен с птичи грип. Според
Министерството на здравеопазването това е първият случай в
страната и вторият в Европа. Предаването от човек на човек е много
трудно и според СЗО няма доказателства, че може да стане и чрез
термично обработена храна. Въпреки това се препоръчва наблюдение
на огнищата на птичи грип.

Откраднаха 256 ролки
тоалетна хартия
в Германия
Крадци отмъкнаха 256 ролки
тоалетна хартия и около 15 000
салфетки от централната гара в
северния германския град Любек,
съобщи полицията. Контейнерите,
в които били складирани санитарните материали, били разбити.
Служител на железопътна компания уведомил силите на реда, които
започнали разследване.

Земетресение с магнитуд
5,6 между Перу и Еквадор
Земетресение с магнитуд 5,6 по
Рихтер разлюля региона, в който
Перу граничи с Еквадор. Засега не се
съобщава за жертви и разрушения.

При автобусна катастрофа
в северния индийски щат Утаракханд
са загинали поне 25 човека, а други
20 са ранени. Властите разследват
причините за инцидента
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Словения
с резерви за
Украйна в НАТО

СнимкаБТа

Президентът на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес посрещат колумбийския
външен министър Алваро Лейва (вляво) в президентския дворец Мирафлорес в Каракас. Откакто двете
южноамерикански държави затоплиха дипломатическите отношения, срещите на високо равнище зачестиха

словения има резерви за присъединяването на Украйна към НАто заради
големите рискове за сигурността, което
присъединяването крие, заяви външната
министърка таня Файон пред местни
медии. “Ако НАто вземе решение да
приеме Украйна, това може да бъде недвусмислено обявяване на началото на
война”, каза Файон.
в отговор на въпрос за словенската
подкрепа за евентуална молба на Украйна за влизане в НАто Файон заяви,
че словения е помагала на Украйна в
рамките на възможностите си под формата на хуманитарна помощ, помощ за
развитие, както и военна помощ, което
ще продължи да прави, докато Украйна има нужда.
Ако НАто реши да обмисля приемането на Украйна, това би представлявало голям риск за сигурността,
така че според Файон е необходима
сериозна дискусия в страната “накъде
води тази ситуация”.
Попитана дали в словения се водят
преговори по въпроса за членството на
Украйна в НАто, Файон каза, че Любляна не се е присъединила към изявлението, инициирано от Полша миналата
седмица, което индиректно изразява
подкрепа за Украйна в НАто.

ЕС налага ценови таван
на газа и петрола от Русия
кремълпредупредизанарастващрискотвоененсблъсъксъсЗапада
евросъюзът е на път да наложи таван на цените на газа
и петрола в подготвяния осми
пакет от санкции срещу русия.
Пред европарламента лидерката на еврокомисията Урсула фон дер Лайен се обяви за
налагане на таван на цените на
газа, от който се произвежда
ток, като мярка за овладяване
на високите цени на горивата.
тази мярка, както и целият пакет, тя ще предложи на евролидерите преди неформалната им среща в петък в Прага.
"Нашият пазар на ток е изграден така, че високите цени на
газа определят и цените на
електричеството. Затова сме
готови да обсъдим таван вър-

ху цените на газа, от който се
произвежда ток", каза Фон дер
Лайен. като други мерки тя
посочи съвместните поръчки
на синьо гориво в ес. според
нея самостоятелното договаряне на доставки води до ръст
на пазарните цени. Лайен увери, че ес може да разчита на
доставките на газ от сАЩ и
Норвегия.
Посланиците на страните
от ес са постигнали в сряда
през нощта предварително
споразумение за таван върху
петролните цени като част от
осмия пакет санкции, съобщи
"Политико". страните от ес
планират да въведат система за наблюдение на смяна-

та на знамената на танкери,
за да контролират опитите
за заобикаляне на санкциите
срещу руския петрол. малта,
Гърция и кипър, чиито танкерни флотилии транспортират повечето руски петрол,
бяха притеснени от ефекта на
горната ценова граница върху
морските им индустрии. те
настояват таванът на цената
да се регулира съобразно пазара. това доведе до някои отстъпки към тези страни, което
сне възраженията на Гърция
и кипър. очаква се същото да
се случи и с малта.
Новият пакет включва
нови забрани за износ на ключови компоненти за руската

армия, както и на определен
вид стомана от русия в ес.
според дипломати пакетът
ще нанесе допълнителен удар
срещу руската индустрия, която вече се затруднява с производството на всичко - от автомобили до танкове, ракети
и самолети.
Унгария успя да си гарантира, че санкциите срещу русия няма да засегнат изграждането на нови енергоблокове
в АеЦ в град Пакш, написа
във Фейсбук външният министър Петер сийярто, предава тАсс. освен това таванът
на цените на руския петрол
няма да важи за доставките по
тръбопровода до Унгария.

Американският президент
Джо Байдън в телефонен разговор с володимир Зеленски
обяви нова военна помощ от
625 млн. долара, която ще
включва мобилни реактивни
системи за залпов огън "Хаймарс", артилерийски боеприпаси и бронирани машини.
Доставката на тежки оръжия на киев затвърждава статута на сАЩ като участник
в конфликта, представлява
непосредствена заплаха за
стратегическите
интереси
на нашата страна и увеличава риска от военен сблъсък
между русия и Запада, реагира руският посланик в сАЩ
Анатолий Антонов.

Полша и Германия
без съгласие за миналото

Дългът на САЩ
достигна 31 трилиона

За Германия въпросът с репарациите за Полша заради втората световна война е приключен. това заяви германската външна министърка
Аналена Бербок във варшава, след
като разговаря с полския си колега
Збигнев рау.
Домакинът обясни, че полското
общество все още чувства травмата от
германското нападение през 1939 г.,
германската окупация и негативните
последици за икономическия потенциал на страната. Затова иска от Берлин
справедливо уреждане на вредите, по-

За първи път държавният дълг на
сАЩ достигна 31,1 трилиона долара,
което се случва във време на исторически висока инфлация, нарастващи лихвени проценти и икономическа несигурност, съобщи си ен ен. телевизията
се позова на съобщение на финансовото
министерство.
Правителството на сАЩ започна да
взема заеми по време на ковиД-пандемията. Дългът се покачи с 8 трилиона
долара в началото на 2020 г. При встъпването в длъжност на Барак обама той
бе 10,6 трлн. долара. По времето на До-

несени от поляците през втората световна война, изтъкна рау.
“Германия осъзнава отговорността си пред историята. в същото време
обаче темата за репарациите е приключена и това го знаеш”, обърна се Бербок към рау. и допълни, че има добра
новина за варшава - общото бъдеще в
ес, което за нея е по-важно.
Германия смята въпроса за приключен, след като през 1953 г. социалистическа Полша под натиск от ссср
декларира, че страната няма да търси
обезщетение от Берлин.

налд тръмп той стана 19,9 трлн. долара,
а при Байдън - 27,8 трилиона. миналия
месец във вашингтон изчислиха, че политиката Байдън може да добави още 4,8
трлн. долара между 2021 г. и 2031 г.
междувременно рейтингът на Джо
Байдън падна с един процент до 40%,
показва последното двудневно проучване на социологическия институт
“ипсос” и агенция “ройтерс”. това
засилва очакванията, че неговата Демократическа партия може да загуби
конгреса на междинните избори на 8
ноември.
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ДЕН НА АРХИТЕКТИТЕ,
СТРОИТЕЛИТЕ И ЗИДАРИТЕ
В БЪЛГАРИЯ. Отбелязва се в
деня, в който църквата почита св. апостол Тома, който е
бил строител по професия.

АНАТолИйСТАНКУлов

Солетиичипсове
n

Чавдар НАЙДЕНОВ

Спадала избирателната активност, сякаш на
някого му пука. Народът
е жаден, а вие, които сте
обсебили супермаркета, му предлагате избор
между солети и чипсове.
и го укорявате - свободата е избор, защо не искате да сте свободни!?
Хората гласуват все
по-малко и, общо взето,

наслуки. Затова резултатите се разпределят
между куп партии и почти равномерно. БСП е
с 1% по-малко от "възраждане" или 1% повече. крупен праз! Нужна
е политврачка, за да разтълкува така "изразената" воля на народа. което обяснява лакърдиите
на колегите за някакви
безпринципни
коалиции, за някакво статукво
и прочие локуми.
Понякога стават и изненади заради слабото
участие. което затруднява
посланиците и олигарсите. По-лошо. Поредните
правителства все по-малко са обичани и значи
все по-трудно лъжат хората да постъпват срещу
собствените си интереси.
и какъв метод прила-

гате за излизане от това
положение? възможно
по-примитивен. когато
изтече срокът на годност
на предишните десни марионетки, ги обявявате
за неморални и слагате
на рафта някакво свежо
лице. Сякаш дясното се
занимава с морал. Дясното е егоизъм, който
твърди, че по магия води
до добри резултати. теорията е, че ако всеки краде партенките на съседа,
всички ще имат чорапи.
това е рецептата. Ами,
естествено, че гонещите печалбата ще правят
клики, мафийки, мрежи
за ограждане на благата
само за себе си. те да не
би да са леви?
така че към солетите
и чипсовете добавяте и
царевични пръчици и нов

вид соленки. това буди
интерес най-много за
едни избори. и жаждата
расте. Докато не посегнат
към виното на бунта.
Спадащата активност
е фалит едновременно
на дясната политика, на
антидемократичния монопол на собствеността
над демокрацията и на
"народната воля", управлявана дистанционно.
А е жалко, защото изборите са единственото
поле, на което обикновеният човек и милионерът имат равен брой
гласове. Демокрацията
е по принцип нещо ляво.
тя е начинът да бъдем
представени, без да се
налагат революция, хаос,
жертви.
Фейсбук

Държавооо!
n

Ина МИХАЙЛОВА

малко повече от месец след наводнението
в карловско първите
жилищни фургони за
най-тежко пострадалите семейства вече са на
място. Да, толкова време
й трябваше на тромавата
държавна машина, за да
се задейства. Първоначалната идея за разполагане на контейнерите
вече бе посрещната “на
нож” от местните, защото властта искаше да
монтира временните им
домове извън населените места и да ги обособи

“като катун”. Проблемите обаче тепърва предстоят. Драма има и с водоснабдяването. Преди
дни от вик в Пловдив
признаха, че нямат капацитет да се справят с
изграждането на аварийни водопроводи и тази
дейност ще се възлага
на подизпълнители. инфраструктурата още не
е възстановена, дърва
за огрев няма, а иначе
камионите с изсечена
дървесина не спират да
отпътуват в неизвестна
посока...
междувременно държавата реши да отпусне
някакви средства, които
не покриват и една трета от щетите. Гръмко
бе обявено, че се дават
по 375 лв. еднократна
помощ на пострадалите
семейства, останали без
дом и покъщнина на прага на зимата.
Продължават “разправиите” кой е виновен
за случилото се, а мест-

ните хора не спират да
публикуват снимки в
социалните мрежи, че
сечта на дървесина върви. Според служебния
министър на вътрешните работи има данни за
незаконна сеч, а според
Агенцията по горите няма. оплетохме се в
обяснения...
иначе цяла България
под всякаква форма е
съпричастна към пострадалите. къде показно,
къде не. Но въпросът тук
не е за демонстрациите
и за показността преди
изборите и след тях. Политиците и да отидат,
и да не отидат - все ще
бъдат оплюти. Поклон
пред всички доброволци
и всички мъже и жени от
различни служби и институции, които на място
се борят с последствията
от водната стихия.
как обаче да не се
гневим на държавата в
този момент? Докога
ще изпращаме есемеси

и ще събираме дарения
вместо тези, на които
сме дали властта да се
справят с трагедии, да се
свършат работата? Докога държавата ще пази
дървената мафия? къде
отидоха милиардите за
почистване на реки и
извозване на отпадъци?
Докога ще го отнасят
все невинните, бедните
и слабите? Докога ще си
търсим държавата сред
пущинаците и ще викаме напразно с цяло гърло: “Държавооо!”?
Щетите от наводненията били 60 или 80 милиона, казват експерти.
Защо ние да ги събираме
тези пари? какво са те
за една държава, чиято
атомна централа всеки
ден печели по 10 милиона лева? какво са тези
пари за една държава,
чиито собственици окрадоха и изнесоха милиарди за 30 години? как
да не викаме и да не сме
гневни!

1014 - УМИРА ЦАР САМУИЛ, БЪЛГАРСКИ
ВЛАДЕТЕЛ. Провъзгласен е за цар
през 997 г. В продължение на десетилетия удържа атаките на византийския император Василий II и му
нанася сериозни поражения. Умира
вероятно от сърдечен удар, който
получава при вида на войниците си,
ослепени след битката при Беласица. След преждевременната смърт
на Самуил България не успява да издържи дълго на
военния натиск на византийците. Четири години
по-късно идва и краят на Първото българско царство.
1600 - ВЪВ ФЛОРЕНЦИЯ СЕ РАЖДА ОПЕРАТА. В двора на гранд дуковете на
Тоскана, в двореца Пити, на сватбата на Анри IV, крал на Франция,
и Мария Медичи, е изпълнено първото произведение, което може
да бъде наречено опера - "Евридика" от Джулио Качини и Джакопо Пери. Седем години по-късно
в Мантуа Клаудио Монтеверди
(на снимката) представя своя шедьовър в жанра творбата "Орфей".
1829 - ПЪРВО ПЪТУВАНЕ НА ПЪРВИЯ МОДЕРЕН ПАРЕН ЛОКОМОТИВ.
"Ракета", конструирана от
Джордж Стивънсън, изминава трасето от Манчестър
до Ливърпул. Машината е с
мощност 13 конски сили, а
приетата от Стивънсън широчина на релсите от 1435 мм и до днес е най-разпространената в Европа.
1881 - В СТАРА ЗАГОРА СЕ РАЖДА ДИМИТЪР
ПОДВЪРЗАЧОВ, ПОЕТ, ФЕЙЛЕТОНИСТ, ПРЕВОДАЧ (УМИРА 1937 Г.). Редактирал
списанията "Звено" и "Българан".
Преводач на руските класици Александър Грибоедов и Михаил Лермонтов. Автор на лирически текстове,
хумористични стихотворения и
фейлетони, между които "Хумористични драски, фейлетони и парадокси", "Как дяволът чете Евангелието" и на книгите за деца "Приключенията на
Крачун и Малчо", "Война в джунглата".
1889 - В ПАРИЖ ОТВАРЯ ВРАТИ КАБАРЕ
"МУЛЕН РУЖ". "Червената мелница" е открита по
случай първата световна изложба във френската столица. Кабарето е разположено
в близост до прословутия
квартал с червените фенери
и Плас Пигал. Залата побира 850 души. В кабарето
е играла и българката Фео Мустакова. Тук са пели
Жан Габен, Едит Пиаф, Морис Шевалие, Ив Монтан, Франк Синатра, Лайза Минели и др. Емблема
на заведението е прочутият канкан. Звездите на
"Мулен Руж" стават известни от картините на
Анри дьо Тулуз-Лотрек, който от откриването на
кабарето идва в него всяка вечер и, вдъхновен от
танцьорките, създава творбите си.
1963 - В БУРГАС Е ОТКРИТ ВИСШИЯТ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ. Днешният университет "Проф. Асен
Златаров" е утвърден като такъв
с решение на НС от 1 август 1995
г. Носи името на проф. д-р Асен
Златаров (1885-1936) - завършил
химия в Женева, специализирал
в Мюнхен, доктор на Гренобълския университет,
професор и доктор в Софийския университет.
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Завръщането на
мутренската държава
Някоищрихинароднияпрофил
отелекторалнияпейзаж
Юри МИХАЛКОВ

“ГерБ е първа политическа сила”, бойко се изпъчи
Борисов, след като партията
му за пореден път спечели
парламентарните избори. и
след като е печелила всичките подобни избори от 2009-а
(шест на брой), с изключение
на предишните.
само че, освен всичко
друго, едни избори са извадка и за народопсихологията
на една нация. и щом ГерБ
пак е първата политическа
сила след всичките зулуми,
които натвори, щом 61% от
нас са пасували на сегашните избори, тази извадка няма
как да бъде светла и приятна,
каквито, впрочем, не са и повечето изводи за последните
избори.
съдете сами. както разкри бившият вътрешен министър Бойко рашков, 53
млн. лева за строителството
на магистрала “Хемус” са
били трансферирани 54 пъти
в сакове към дома на Б.Б. в
Банкя. Дали са останали там,
дали са били прехвърлени
на ГерБ или на други лица е
подробност - важното е, че са
отмъкнати от общественото
благо.
финансовият министър
владислав Горанов е взимал
47 млн. лева подкупи от хазартния бос васил Божков, за

да му спести данъците, така
твърди самият Божков. така
държавата е на минус със
стотици милиони, но срещу
този министър още не е започнал съдебен процес. Дори
Божков не е разпитан.
свързани с ГерБ “бизнесмени” редовно са рекетирали
фирмите с такса “спокойствие”, стана ясно от медийни публикации преди време.
стигали са дори дотам, че
поискали от агробизнесмена
станимир илчовски половината от 40-милионната му
продукция, както разкри самият той през 2021 г.
самият предводител получавал като подаръци кюлчета злато от едри бизнесмени, което е конфликт на
интереси. Не може да обясни
откъде са пачките евробанкноти в нощното му шкафче.
Нарежда да се прекрати проверка срещу бизнесмен за
укриване на акцизи, защото
“е поел ангажимент да не го
закача” (“ало, ваньо”). или
обратното, нарежда да се размаже физиономията на бизнесмен от “еврохолд”, който
не се бил съобразявал с него.
и въпреки това той и партията му за шести път печелят избори (от общо 13 вота
след 10 ноември).
Не само това. През годините ГерБ и главатарят й

„калцираха”
изпълнителната
със съдебната власт
злоупотребяваха с европейски средства, възлагаха на
приближени обществени поръчки без конкурси, налагаха
лобистко и корупционно законодателство, фаворизираха малцинството гербаджии
срещу мнозинството бълга-

за това.
и въпреки всичко 61% от
гласоподавателите пасуваха
и счетоха, че не е редно да
гласуват срещу олигархичния и мутренски модел, който ни скроиха ГерБ.

Ами
здравеопазването?

ри. Бойко и ГерБ вършеха
всичко онова, което гонеше
младите в чужбина и копаеше демографския ни гроб. и
въпреки всичко 61% от електората ни са сметнали, че
това не е достатъчно да гласуват срещу тях.
или пък да вземем изборите с купения вот и административен шантаж. ГерБ
е партия-октопод, чиито
пипала, в лицето на местни
кметове, председатели на общински съвети, партийни активисти, симпатизанти и други, “засмукват” избирателите
със заплахи за лишаване от
дърва за огрев, от лекарства,
от социални помощи или от
препитание, ако не гласуват
за “октопода”. През 2021 г. в
медиите бе разкрито, че избиратели в провинциален град
били заплашвани с уволнения
и блокаж на обществени услуги, ако не гласуват за ГерБ. в
друг град човек на ГерБ специално записвал имената на
хората, излезли на предизборна среща с друга, избираема
партия. след редовните избори през април на кмета на каварненското село Бегун Благомир станев нанесен побой
от активисти на ГерБ заради
ниския изборен резултат там.
тогава се оказа, че това не е
единственият случай. а бившата кметица на каварна и

действаща общинска съветничка Нина ставрева от БсП
била изнудвана да премине
в редиците на ГерБ, за да се
прекратят делата срещу нея.
и въпреки тази безобразия българинът пак качи
ГерБ на върха.

Да вземем и
социалната сфера
80% от българите имат доход
до 1000 лева, а 34% от сънародниците ни нямат пари за
отопление и страната ни е
“шампион” в класацията в ес
по енергийна бедност. Пенсионерите, които се гърчат под
линията на бедност, са 4 на
сто, а работещите в страната
на минимална заплата са 29
на сто. При ГерБ косвените
данъци, плащани най-вече от
бедните и средните слоеве,
достигнаха 52%, (докато в ес
те са 35%), а в същото време
преките данъци за олигархията и богаташите не надхвърляха 15 на сто (докато в ес те
варират от 43 до 50 на сто). в
крайна сметка ГерБ ни стовариха 40-процентен коефициент на Джини за неравенството, докато в ес той е средно
25 на сто. като цяло на международната сцена на България
се закачва баджа “най-бедната
страна в ес” и едва ли някой
ще оспори заслугата на ГерБ

в мутренската държава на
ГерБ постоянно се откриваха нови клиники и директорите на болниците ставаха
милионери, но страната ни
е първа в рейтинга по обща
смъртност в ес във всяка година за периода от 2010 до
2019 г. а през 2020 г. е с найвиока смъртност след 1945
г. - 18 промила. Плюс че 56%
от българите нямат достъп
до качествено здравеопазване, както сочи проучване
на германската фондация
“фридрих еберт”. Плюс че
на и без това бедния българин гербаджиите изпразваха
джоба с още 51% доплащане
за здравни услуги (в ес този
показател е 15-30%).
и така електоралната ни
народопсихология
скицира минимум две положения.
едното е, че явно на мнозина не е чуждо или са им
безразлични
ментарджийството, кражбите, подкупите, измамите, насилието или
най-малкото нарушенията на
гербаджиите и главатаря им.
Другото положение е, че
близо две трети от хората,
може и да не са такива, но
нямат нищо против мутрите
да управляват. електоралната логика е коварно нещо без да са гласували за нея, те
всъщност ги избраха отново.
и явно нямат нищо против да
съседстват и живеят с мутрите и мутращината им.

Печели не само статуквото, печели кражбата
Владимир ГЕОРГИЕВ

На изборите българите предпочетоха да не гласуват, а тези, които са свикнали да получават пари за гласа си, не
го дадоха поради липса на престация.
Българинът по традиция е недоволен,
дори от собствените си недостатъци,
и винаги предпочита да упреква други
за склонността си да намигва на реалността: всеки закон има врата, всяка
справедливост - изключение, всеки обществен ред - лична непоносимост. изборите показаха, че българщина няма,
воля за свобода - още по-малко, а демокрацията, доколкото съществува, не се
схваща в тези географски ширини по

друг начин, освен като игра на шикалки. или на тронове, ако щете.
На този фон изобщо не е сложно да
се разбере защо ГерБ печелят - печели
не само статуквото. Печели кражбата.
Грабежът. Печелят хиляди облагодетелствани от 12-годишното шуробаджанашко управление, довело страната
до циркаджийското състояние на утопията, на шоуто, от което се нуждаем, за да не полудеем, или обратното.
Но докато мизерията докарва плахото
мнозинство до отчаяние и лудост, тя в
същото време издига десетки, стотици
и дори хиляди властни индивиди до
състояние на хиперактивен делириум
и многомилионно парично състояние.
Българинът не иска правителство.
Пари желае. мързел. Липса на граж-

данско общество. тънка лайсна. Да
не плаща данъци. Да не плаща ток. Да
не плаща газ, отопление, детски градини, здравеопазване, такси, билети,
вода и изобщо да не дава, а да взема.
Защо един българин ще дава гласа си?
Никой не му го е поискал. ако някой
дойде да го поиска, ще си плати, ще донесе бъчва вино и ще си отиде по живо
по здраво. Глас не се дава нито без
пари, нито без причина. а каква друга
причина може да има след 12 години
кражби? Животът е кражба от смъртта,
война на всеки смисъл и морал - на
това ни научиха ГерБ, най-голямата,
най-уважаваната, най-успялата партия
в цяла многомилионна България, която
се стопява с по 80 хиляди на година,
защото е щастлива.

и сега ГерБ, доказала демократично
властта на злото над доброто, на парите
над справедливостта, на далаверата над
труда, съобщава: ние не искаме нищо.
Не се обръщайте назад. Назад сме ние,
напред - пак сме ние. За това не искаме нищо. Накъдето и да се обърнете граничите с нас, със злото, с кражбата,
с мързела и потайното усещане, че без
схема няма успех, без разбойничество
- свобода. Ще сформираме евро-атлантическо правителство. всеки българин
е европеец и атлантик. всеки българин
мечтае да краде и да бъде богат. Ще осигурим това под знамето на европейския
съюз и Нато. Да живее демокрацията
и свободата на алчната глупост!
Нима не беше така досега? може
пък да им се получи отново.
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ХристоПроданов:

Няма как да
участваме в
кабинет с ГЕРБ и ДПС
“Политическата логика изисква да бъдеш последователен
в това, което правиш. в тази
връзка ние в последните повече
от 6-7 години сме изключително
категорични в отношението си
към ГерБ и ДПС. не е нормално и е лъжа към избирателите
да отидем и да правим някакви
съвместни разговори и опити за
правителство с ГерБ.” това заяви членът на изпълнителното
бюро на БСП Христо Проданов в
ефира на Бнт.
в предаването “още от деня”
социалистът припомни, че ГерБ,
ДПС и “възраждане” свалиха
управляващата коалиция, а сега
българските избиратели са им
дали пълен мандат да могат да
съставят правителство. “могат
да направят всичко, от което не
бяха доволни и за което критикуваха предишното правителство”,
каза той. Проданов обясни, че
ГерБ работят с “възраждане”
и даде примери: “ние сме свидетели как в 47-ото народно събрание специално председателят
на парламентарната им група за
всяко от гласуванията казваше
на “възраждане” как да гласуват, кога да влязат в залата и да
бутнат кворума.”

относно евроатлантическите ценности социалистът заяви:
“тази теза беше вкарана от ГерБ,
за да могат по тази линия да излязат от изолацията, в която се
намират. в европа и в България
партиите трябва да са предимно
европейски и да защитават европейските интереси, а това атлантическото пречи. вместо партиите да защитават националните и
европейските интереси, те да защитават по-скоро атлантическите интереси, тоест американските
интереси”, обясни той. По думите
му БСП е европейска партия, тя
защитава изконните национални
интереси, българските ценности и държи на това ние да сме в
европа, която просперира, а не
която прислугва на всеки.
от левицата няма как да подкрепят първия мандат, тъй като
не само са заявили, а и са доказали, че с ГерБ и с ДПС няма да
участват в кабинет. въпреки това
БСП не може да стане причина
за несъставяне на правителство.
“в последните три парламента
бяхме най-отговорната и най-диалогичната партия, която искаше
да бъде съставен кабинет. Сега
също смятаме, че е важно съставянето на правителство, но все

пак в политиката трябва да има
някакви принципи, които да се
спазят”, поясни социалистът и
допълни, че ако се стигне до връчване на втория мандат, ще водят
разговори с “Продължаваме промяната”.
“резултатът ни не е такъв, с
който БСП може да се гордее”,
заяви Проданов и продължи:
“ние очаквахме малко по-висок
резултат, така че в събота ще
направим национален съвет, на
който ще отчетем причините и
какво трябва да се направи, за да

се подобрят нещата”, коментира
социалистът и отчете, че само
към левицата се отправя лидерският въпрос. “тези въпроси са
работа на БСП и с нашите съпартийци ще обсъдим това на пленума. една от причините за слабия
ни резултат е точно това говорене
в телевизионните студия - за това
какво е БСП отвътре. Според мен
това е грешно и трябва да се случва в самите органи на партията”,
смята Христо Проданов.
Според социалиста случаят
с призовката от прокуратурата

излиза от рамките на вътрешнопартийния въпрос. “когато прокуратурата се намесва толкова
бързо в такъв спор, това започва
да става съмнително на фона, че
не се произнася по въпроса за
мата Хари, за пачките и кюлчетата в продължение на няколко
години. това е ненормално и е
намеса във вътрешните работи
на БСП”, категоричен е той. Проданов уточни, че левицата има
вътрешна контролна комисия,
която се произнася по всеки вътрешнопартиен въпрос.

ЯворБожанков:

Борисов е в изолация, няма с кого да управлява

“въпросът е защо прокуратурата
се занимава с вътрешнопартийни въпроси, досега не съм виждал подобно нещо. трябваше й много време да
стигне до извода, че не знае кой е на
онези прословути записи, че не знае
дали онези прословути снимки са
истински, но тук се задейства много
бързо.” това заяви водачът на листата на “БСП за България” във велико
търново Явор Божанков в ефира на
Бтв във връзка с връчената призовка
на лидера на левицата.
в предаването “лице в лице” Божанков даде отговора: “Защото нищо

друго не проработи и когато не влезеш в съюз с Борисов, отговорът не
закъснява. когато нямат друг инструмент, ползват най-тежкият, а той
винаги е Гешев. той винаги е бил от
страната на ГерБ и винаги е ползван
за такива цели”, обясни той.
Божанков не е изненадан, но не
е и разтревожен от този акт, защото
означава, че са на прав път. “имаше
една голяма цел на всички тези атаки
от служебния кабинет към БСП, към
“Демократична България”, към “Продължаваме промяната” - Борисов да
бъде първа политическа сила, и това
е факт. но сметките им не излизат,
Борисов е в изолация и няма с кого да
управляват”, заяви той.
“нинова трябва да получи поздравление за това, че удържа на курса - без ГерБ и ДПС, без наша подкрепа за тях”, коментира Божанков и
допълни: “БСП тръгна към промяна
- от партия на статуквото до желан
партньор. тя получи своеобразна
реабилитация, защото се реформира
и изчисти. кирил Добрев е част от
хората, с които нинова се раздели
от екипа си, и част от хората, които
я атакуват. тази част от хората бяха в
служебния кабинет и са част от екипа
му също. така че няма никакво съмнение тези хора каква цел преследват”, категоричен е той.
Според Божанков обаче корнелия
нинова не е успяла да обясни на хора-

та тази битка и че това са принципни
позиции. “не е тайна, че много от тези
хора, като Гергов, работиха с ГерБ и
натрупаха милиони от тях. но тя не е
сама, много хора я подкрепят по този
път и накрая резултатът е безспорен БСП получи своята легитимация като
партия на промяната. като партия,
която се приема като желан партньор,
но не от ГерБ и ДПС - от партиите на
мафията, а от новите партии като ПП
и ДБ”, каза още той.
“резултатът ни е една от причините да е толкова тежка атаката”, смята
Божанков и обясни, че всички ходове
на служебния кабинет и на хората от
БСП, които са твърдели, че левицата
няма да мине процентната бариера,
са изненадани, че резултатът е почти
същият. “в миналото БСП излизаше
от управление в бял автобус, замервана с камъни, а този път БСП излезе
от управление през централния вход
на нС, под аплодисменти, и това е голямо постижение”, каза още той.
“въпросът дали ГерБ са готови за
съдебна реформа е риторичен”, посочи Божанков и допълни: “ГерБ са
хората, които бранеха Гешев с телата
си. те са готови на всичко да се докопат обратно до властта и да легитимират своето участие във властта,
като вкарат някой партньор в нея. но,
както се вижда, никой не е чак толкова глупав”, каза още той.
от левицата признават първото

място на ГерБ, но с това те носят отговорността в момента. “те свалиха
онзи кабинет, нека сега да си направят нов. Ситуацията, в която в момента се намира Борисов, е плод на
неговите 12-годишни усилия. ДПС
цяла кампания призовава за диалог,
ГерБ казват да се нормализира диалогът - какво стана 12 години, когато
имаше незаконни арести на медици,
бизнесмени, смазани бизнеси”, попита Божанков и поиска да знае кога
ГерБ ще поемат отговорност за предишните си стъпки.
“имам личен мотив да не участваме с ГерБ в кабинет - през 2019 г. съм
в кампания, баща ми умира вкъщи от
рак. До леглото му следовател го разпитва по сигнал от същите хора за купуване на гласове. тези хора нямаха
никакви проблеми с медийната среда, медии като “Пик” бяха издигнати
в национална трибуна, финансирана
от ГерБ. на колко хора репутацията
им беше срината с компромати. Сега
същите тези хора приканват да преминем към диалог. Аз не виждам те в
дълбочина да виждат проблема, който
са създали”, заяви Явор Божанков.
“убеден съм, че нашите избиратели не желаят да се прави правителство
на всяка цена, а тази цена ще е твърде висока, не само за политическите
сили, но и за България. Правителство
на ГерБ с участието на ДПС би взривило обществото”, заключи той.
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Вече май няма такава партия

ИТНсесгромолясаследгодинаиполовиначалгарскиизпълнениявзаконодателнияхрам
те, суверенът ни даде първото
място. и, когато не стана неговата, се врътна. оттегли предложения за премиер николай
василев, не подкрепи и предложенията на другите партии.
След такива действия, в
изборите за 47-ия парламент
итн се срина до 9,52%, но
все пак успя да влезе в правителството. не мина и половин
година от живота на кабинета,
и Слави пак си показа рогата, демонстрирайки възможността си да руши. краткият
живот на правителството на
Петков и на 47-ия парламент
бяха белязани от скандали,
често породени от действията
на хората на трифонов. всичко започна с

“има такъв народ” ще остане в историята на България
като партията на шоумените,
които влязоха с гръм и трясък във властта на крилете на
надеждите на стотици хиляди
българи, провалиха три парламента и се сгромолясаха след
година и половина чалгарски
изпълнения в законодателния
храм.
така за по-малко от три години живот партията на Слави
трифонов обективно е на път
да залезе.
След всички глуповати изпълнения закономерно итн
изпада от 48-ото народно събрание, след като стигна до
3,8% и, макар за малко, не
успя да прескочи бариерата за
влизане в парламента.
експерти твърдят, че

избора на председател
на БНБ

около 3000 гласа
са спирачката
за не се отворят вратите на
парламента пред нейните кандидат-депутати. Според социолозите на 2 октомври само
62% от нейните избиратели са
повторили вота си от ноември
миналата година.
“има такъв народ” бе учредена на 16 февруари 2020 г.
без присъствие на медии, което само по себе си бе странно,
като се има предвид медийния
й произход - от “Шоуто на
Слави”. Самото й име е повторение на названието на един
от албумите на нейния лидер
Слави трифонов.
в краткия си политически
живот партията се държеше
досущ като шоуто - осмиваше
и критикуваше на границата с
добрия тон в подчертано чалга стил. Сценаристите на шоуто, станали депутати, лепяха
етикети, обиждаха, наричайки това политическа позиция.
вкараха войнстващата проста-

„Има такъв народ” бе учредена на 16 февруари 2020 г. без присъствие на медии
щина в политиката.
итн не роди нищо позитивно. А сигурно и не искаше.
нали дойде с девиза, че ще
“изчегърта” ГерБ и ще измете
старата политическа система.
всъщност, трифонов точно за това обяви, че влиза в
политиката - за да въведе мажоритарна система и така да
вкара нови политици на мястото на старите муцуни и да
направи партийната субсидия
1 лв. на глас.

Нищо от това
не се случи!
някой спомня ли си, че
шоуто инициира референдум,
където тези въпроси присъстваха? но щом влезе в парламента, итн извъртя нещата
- суверенът не им бил дал мнозинство за тези мащабни про-

Тошко и Слави си тръгват от властта - народно творчество

мени. и се оправдаха - щели
да почакат, докато получат
121 депутати. мисия невъзможна! и, слава Богу!
когато ГерБ внесоха законопроект с предложение за
въвеждане на мажоритарна
система, трифонов ги нарече “токсична партия, която
трябва да изчезне от полето
на българския политически
живот”, отговаряйки им с високомерен пост във Фейсбук:
“При един сигурен, спокоен и
уверен парламент веднага ще
се случи това, заради което въобще беше създадена партия
“има такъв народ”, а именно
- въвеждане на мажоритарна
избирателна система. всичко
по реда си!”
Данните от изборното
представяне на итн бележат,
че този “ред” няма да настъпи.
от близо 250 000 избиратели

през април 2021 г. и 658 000
през юли с.г., сега итн получи едва 96 000. огромен срив,
повече от шест пъти! рекорд,
достоен за Гинес!

ИТН не изчегърта
ГЕРБ
Партията на Борисов пак
е първенец на избори, а шоумените, които временно потанцуваха по депутатските
банки и родиха нов термин в
българската политика - изчегъртването, бяха фактически
изчегъртани от българския избирател, който не ги допусна
повече до властта.
в негативизма партията на
трифонов преуспя, няма друга политическа формация в
най-новата българска история,
която да е акумулирала толкова негативна енергия, че да е
провалила три парламента.
Първо, трифонов направи всичко възможно да няма
правителство през пролетта
на 2021 г., когато партията бе
втора - взе мандат и тутакси
го върна. в свой стил - обиждайки. трифонов мотивира
действията си с това, че партията няма необходимата
подкрепа. А що се отнася до
тези, които евентуално биха
им станали съюзници, коментира - “предлаганата подкрепа е от политически субекти,
които са вредни, алчни и доказано компрометирани. и
това тяхното не е подкрепа, а
зависимост.”
но истински итн се развихри три месеца по-късно, през
юли, когато спечели парламентарните избори. Спечели,
но само с 24%. и, вместо да
потърси съюзници, трифонов
тръсна на публиката състав
на правителство, при това от
ефира на собствената си телевизия, без възможност дори
да му се задават въпроси. Зае
позицията - това е, гласувай-

трифонов и итн държаха
на своя кандидат - Любомир
каримански, ПП на своя - Андрей Гюров. ПП направиха
крачка назад и оттеглиха Гюров, итн не оттеглиха каримански. Зам.-председателят
на итн тошко Йорданов нарече действията на партньорите си във властта “политически рекет”.
това се случи на 10 април
и от този ден насетне размяната на удари между двете
партии не спря.
и в един прекрасен ден
два месеца по-късно - на 8
юни, министрите от партията
на трифонов напуснаха правителството с гръм и трясък.
малко след това (на 22 юни)
кабинетът падна.
така, благодарение основно на Слави трифонов и итн,
кабинетът на кирил Петков
стана първото българско правителство за последните 30
години, свалено с вот на недоверие.
това е краткият, но наситен с черна енергия, път на
партията, която от самото си
начало искаше да отрича, да
зачертава, да изчегъртва и
премахва. и неслучайно първото й име, което съдът не
прие, бе

„Няма такава
държава”
всъщност, това не е чудно, като се има предвид татуировката на гърба на трифонов. няма как да очакваш
позитивизъм от човек, изписал на тялото си: “Без милост!
Аз идвам и водя Ада със себе
си!”. трифонов и монолозите
му от Фейсбук отдавна вече
омръзнаха на българските избиратели.
може само да се надяваме,
че, заедно с отказа да гласува
за инт, българинът се е отказал от чалгата в политиката,
тържествуващата простащина и желанието безогледно да
се руши, без нищо да се създава.
Епицентър

четвъртък
6 октомври
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Белослава с концерти
в още седем града
21годиниследизлизанетонаалбума„Улици”
тойщебъдепреиздаденнаплоча

турнето “Белослава - 22
години на сцена” започна
през лятото и ще продължи до декември. До края на
националното турне Белослава ще посети седем града - Пловдив (2.11), Стара
Загора (3.11), Бургас (4.11),
варна (6.11), велико търново (12.11), русе (13.11) и София (6.12), научи Дума от
Динко минев от Collective
Crew. Планираните концерти ще се проведат на най-големите оперни и театрални
сцени и ще включват специално създадени сценография, осветление и мърчандайз. С националното си
турне магнетичната певица
и нейният бенд ни пренасят
в дълбокия и красив свят на
соул и джаз музиката.
като артист Белослава
има огромна и вярна публика, която ще има възможност да се докосне до нейната музика и по още един
сантиментален начин - грамофонна плоча. 21 години
след излизането на албума
“улици” той ще бъде пре-

СнимкаЛиченархив

издаден на плоча, а феновете ще могат да се сдобият
с него чрез предварителни
поръчки.
като част от музикалния
и емоционален път на Белослава предстои издаването на документална книга с

фотографии от личния й архив. книга с истории, лично
разказани от Белослава, и
интервюта с композиторите,
музикантите и режисьорите,
участвали в нейните записи,
видеоклипове и концерти.
Белослава ни разказва за

впечатленията си от турнето
до момента: “Пътят до публиката на места, на които за
толкова години не съм пяла,
е толкова вълнуващ, че искам да продължи завинаги.
магията да пееш и пред
хора, които никога досега
не са били на мой концерт,
е неописуема, защото тъгата
от радостта им се усеща като
млада, нова и жива. Щастието да пея пред публика, която е от осемнайсетгодишни до седемдесет плюс, ме
кара да спя спокойно и да
продължавам да вярвам, че
съм посланик без време на
любовта.”
краят на турнето е с концерт в София, в зала “България” на 6 декември, а Белослава споделя: “всички
танцуващи почитатели и верни последователи на моята
музика ще бъдат посрещнати от уникална мултимедия
и диджей, който да настани публиката подобаващо...
към зимните концерти ще
поканим и двама невероятни певци и музиканти - елена кокорска и александър
Славчев, с които ни свързва дългогодишна работа на
сцената.”

Над 100 български творци участват в първия
литературен конкурс на БМФ Порт Бургас

темата за връзката между природата и човека, за доброто и как то
може да бъде съхранено вдъхнови

105 автори на възраст от 10 до 80 години, изпратили свои творби за участие в първия литературен конкурс на
БмФ Порт Бургас. концесионерът
на пристанищните терминали “Бургас изток 2” и “Бургас Запад” обяви
конкурса на 24 май т.г. като част от
социалната си програма. условно той
бе разделен на две категории: за деца
и ученици до 18-годишна възраст на
тема “Дървото, което разказва приказки”, и за автори над 19 години
на тема “Дървото с добрия и лошия
плод”. регламентът не постави жанрови ограничения. и в двете възрастови групи авторите участваха с есе,
разказ, фейлетон или стихотворение.
Със свои творби в конкурса се

включват автори от почти всички градове у нас и българи от великобритания, канада и др. техните произведения са вече в ръцете на компетентното
жури в състав: Николай Фенерски писател, есеист и сценарист; елка василева - поетеса и журналистка; весела Джунджурова - представителка на
БмФ Порт Бургас.
Победителите ще бъдат обявени на 13 октомври на официална
церемония в Центъра за съвременно изкуство и библиотека - Бургас,
зала “акад. константин Петканов”,
която ще започне в 18 ч. и ще бъде
излъчвана онлайн, научи Дума от
комуникационна група “имидж едвъртайзинг”.

натозиденсародени

АЛБЕНАЧАКЪРОВА,актриса
ВЛАДИМИРМАНЧЕВ,
футболентреньор
ГЕОРГИКАСАБОВ,
биатлонист
ДИМИТЪРТУДЖАРОВШКУМБАТА,шоумен
ЛЮБОМИРГАНЕВ,председател
наБългарскатафедерация
поволейбол
накратко

Габровският театър
става на 77 години
Драматичният театър в Габрово
ще отбележи на 10 октомври 77 години от първото си професионално
театрално представление, което е
и началото на историята на театъра в
града, съобщи www.
gabrovonews.bg. През
1945 г. първата премиера на сцената е
“Хъшове” от Иван
Вазов. Тогавашен директор на театъра
е Мишо Георгиев. За
честването на 77-годишнината е поканен
спектакълът “Майстори” по пиесата на патрона на театъра Рачо
Стоянов с режисьор Асен Шопов.
Продукцията е на ДТ “Н. О. Масалитинов” в Пловдив и ще бъда представена на 10 октомври от 19 ч. Със
съвременния прочит ще ни запознаят
актьорите Константин Еленков и
Явор Бахаров, които влизат в ролята
на двамата дърворезбари, съревноваващи се в майсторството си, но и за
сърцето на любимата Милкана (Мария Сотирова).

С рокля на Ели Сааб ще
блесне в София Камий Тома
Виртуозната виолончелистка Камий Тома ще блесне на утрешния си
концерт в зала “България” с рокля на
известния ливански топ дизайнер Ели
Сааб. Младата класическа звезда бе
специален гост на ревюто на дизайнера по време на Парижката седмица
на модата в компанията на Моника
Белучи и Ева Лонгория. Заедно с Националния оркестър и маестро Найден
Тодоров, Камий Тома ще представи
прочутия Концерт за виолончело на
Дворжак. Парижанката пристига
със своето легендарно виолончело
“Feuermann”, създадено от Страдивари през 1730 г.

Балетната звезда Хорхе Барани е премиер солист
на Старозагорската опера
Балетната звезда Хорхе
Барани е премиер солист на
балета на Старозагорската
опера. През последните години творческите ангажименти на изключителния кубински танцьор са свързани
дългосрочно предимно със
СаЩ. Хорхе е твърдо решен
да танцува в европа и избира
за своето ново начало балетната трупа на Старозагорската опера под ръководството
на Силвия томова.
очарователният виртуозен танцьор е познат на
българската публика от впе-

СнимкаДО-СтараЗагОра

чатляващото му участие на
варненския международен
балетен конкурс, където
през 2016 г. спечели сърцата
на публиката и си тръгна със
сребърен медал.
Неговият дебют-фойерверк на старозагорска сцена
ще се състои на 20 октомври,
когато ще се превъплъти в
една от най-ярките роли от
световната балетна класика,
изявяващи многоликия талант на Хорхе - на Базил, в
спектакъла на балета “Дон
кихот” от минкус, с който
официално ще бъде открит

интензивният балетен сезон
2022/2023 на Старозагорската опера.
Хорхе Барани вече е в
Стара Загора и активно се
включва във всекидневните
класове и репетиции на талантливата балетна трупа.
Готов е да води класове, да
споделя своите натрупани умения и опит, да бъде
опора и подкрепа на неуморната Силвия томова и
многонационалната балетна
компания на Старозагорската опера, научи Дума от
Сийка лапачка.

СнимкаБта

Паметна среща,
посветена на композитора
Лазар Николов
Софийската опера организира
на 6 октомври от 14 ч. в Голямата зрителна зала паметна среща,
посветена на 100-годишнината от
рождението на българския композитор Лазар Николов. Ще присъстват
проф. Боянка Арнаудова, доц. Илия
Граматиков, проф. Васил Казанджиев, Иван Консулов, акад. Георги
Минчев, проф. Пламен Джуров и др.
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неделя

хороскоп
овен

веЗнИ

Не пропускате да проявите инициативност и желание да промените към
по-добро работата си.

В деловите задачи няма
да срещате затруднения
и с лекота ще вървите
напред.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

телец

скорпИон

Добре организирани, времето ще ви стигне за
всичко, в края на деня ще
се поздравите с успехи.

Открива ви се възможност да смените работното място или да се изкачите в йерархията.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

09.55“Живейздравословно!”

БлИЗнацИ

стрелец

10.45информационенканал

12.15информационенканал

Не се колебайте да сторите това, което мислите, никой не би се справил
по добре от вас.

Не поемайте рискове, без
да сте убедени, че е във
вашите възможности да
успеете.

15.00новини/съссубтитри/

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

15.15информационенканал

рак

коЗИрог

Приключването на работен проект е крачка в
професионалното ви развитие.

Новостите в живота ще
ви накарат да предприемете действия, различни
от очакваните.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

лъв

водолей

Предстои ви стабилизация във финансов план.
Знаете много, но трябва
да работите не по-малко.

За предпочитане е да избягвате спорове и ситуации, които заплашват да
станат конфликтни.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

дева

рИБИ

Колкото по-бързо приемете условията на новото работно място, толкова по-добре за вас.

Ще се чувствате комфортно в компанията на
свободомислещи хора, към
които се числите и вие.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

променливо

променливо

променливо

променливо

максимални

максимални

максимални

максимални
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o

21

o
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05.55 Денят започва - сутрешен
блок с Христина Христова
иСимеониванов
09.00 посветаиунас
09.05 Денят започва - сутрешен
блок с Христина Христова
иСимеониванов
09.20 100%будни
11.00 Култура.БГ
12.00 посветаиунас
12.25 новининатурскиезик
12.35 малкиистории
12.45 Телепазаренпрозорец
13.00 последният печели - забавносемейнокуизшоу/п/
14.00 Телепазаренпрозорец
14.15 “пакостникът Чорапчо” -
анимационенфилм
14.30 “вечнитетайни”-анимационенфилм
15.00 “Анн с двойно “н” 3” - тв
филм/2епизод/
15.45 Телепазаренпрозорец
16.00 Бързо,лесно,вкусно
16.30 Светътиние
17.00 Българияв60минутисмарианавекилска
18.00 посветаиунас
18.20 ощеотденя-коментарно
предаване
18.45 СпортТоТо
19.00 последният печели - забавносемейнокуизшоу
20.00 посветаиунас
20.45 Спортниновини
21.00 музикабезкрай
22.00 “Братството”- тв филм /3
епизод/(14)
23.00 посветаиунас
23.25 “викингите 6” - тв филм /2
епизод/(16)
00.10 Светътиние/п/
00.40 100%будни/п/
02.15 Култура.БГ/п/
03.10 Туризъм.бг/п/
03.40 “Анн с двойно “н” 3” - тв
филм/2епизод/п/
04.25 посветаиунас/пот20.00
ч./
05.10 ощеотденя-коментарно
предаване/п/
05.40 Телепазаренпрозорец

C

01.15„ляваполитика“
02.10„Студиоикономика“/п/
03.10„обществоикултура“/п/
04.10„Думатаеваша“/п/
05.10Документаленфилм
05.40„нашиятследобедсБСТв“
/п/
06.50музикаленантракт
07.30Документаленфилм
08.00 „За историята свободно“
/п/
09.00„Студиоикономика“/п/
10.00Твпазар
10.15„Актуалноотденя“/п/
11.15Твпазар
11.30музикаленантракт
11.40„Хубаваси,татковино“
12.10Твпазар
12.30новини
12.45„Контра“/п/
13.45Твпазар
14.00„нашиятследобедсБСТв“
16.00Документаленфилм
16.30 „Думата е ваша“ - открита
линия
17.30Твпазар
17.45музикаленантракт
18.10Твпазар
18.30новини-централнаемисия
19.15„Актуалноотденя“
20.00„Студиоикономика“
21.00„обществоикултура“
22.00Твпазар
22.15 новини - централна емисия/п/
22.40„Актуалноотденя“/п/
23.20„Студиоикономика“/п/

20

o

C

06.00“Тазисутрин”-информационно предаване с водещ
ЗлатимирЙочев
09.30“предиобед”-токшоусводещиДесиславаСтоянова
иАлександърКадиев
12.00 bTV новините - обедна
емисия
12.40“Комицитеиприятели”
13.20 “Стани богат” /п./ - куиз
шоу
14.20 “Шоуто на николаос Цитиридис”/п./
15.00“огледаленсвят”-сериал
16.00 премиера: “обещание” -
сериал,с.4
17.00bTVновините
17.30 “лице в лице” - публицистично предаване с водещаЦветанкаризова
18.00 “Стани богат” - куиз шоу с
водещмихаилБилалов
19.00 bTV новините - централна
емисия
20.00“меннемемислете”-сериал,еп.35
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.2
00.30“Домашенарест”-сериал,
с.4еп.1
00.50“Катонакино”-предаване
закино
01.00“революцияZ:Секс,лъжии
музика”-сериал,с.2еп.5
02.00bTVновините/п./
02.30“предиобед”/п./-токшоу
04.35 “опасни улици” - сериал,
с.15еп.9
05.30“лицевлице”/п./

20

o

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.8
22.55“Голяматаигра”-твшоу
23.55информационенканал
01.25“мъжко/Женско”
02.10“вдействителност”-твшоу
02.55“некаговорят”-токшоу
04.00 “време” - информационна
програма
04.45“Катедралата”-еп.8

православенкалендар

Църкватапочитана6октомврисв.апостолтома

св. апостол тома повярвал във възкресението, когато видял и докоснал
спасителя
родината на Св. апостол Тома е Галилея.КатовидялчудесатанаСпасителя,той
повярвал в него и тръгнал подире му. Бо-

гочовекът, въпреки злобата на юдеите, коитотърселидаГоубият,решилотстраната
отвъд Йордан да отиде във витания, за да
възкреси лазаря. Тома, наричан Близнак,
казалнадругитеученици:
-Даидеминиедаумремснего!
повременапрощалнатабеседанаТайнатавечеряГосподиисусХристосказална
ученицитеСи:
- А къде отивам Аз знаете, и пътя знаете.
Томазапитал:
-Господи,незнаемкъдеотиваш;икак
можемдазнаемпътя?
иисусгопогледналимудалтакъвотговор:
-Азсъмпътят,истинатаиживотът;никойнедохождаприотца,освенчрезмене.
СледвъзкресениетоСиГосподсеявил
наСвоятапречистамайка,явилсенамария
магдалина и на другите жени-мироносици.
подиртовасеявилнадвамаученици,които
отивализаемаус.Тиядвамаученици-лука
иКлеопа,побързалидасъобщятнадругите
заявяванетонаГоспода.
всъщияденвечертаСпасителятсеявил
навсичкиапостоли,безТома.
АпостолитеказалинаТома:

-видяхмеГоспода.
Атойзаявил:
- Ако не видя на ръцете му белега от
гвоздеите, и не туря пръста си в раните от
гвоздеите,инетуряръкатасивребратаму,
нямадаповярвам!
След осем дни учениците били пак в
същия дом. Тома бил с тях. вратата, както
обикновено, била заключена поради страх
отюдеите.
Дошълиисус,застаналпосредтяхирекъл:
-мирвам!
СледтовасеобърналличнокъмТомаи
муказал:
- Дай си пръста тук, и виж ръцете ми:
дай си ръката и тури я в ребрата ми; и не
бъдиневярващ,авярващ!
развълнуван,Томаизвикал:
-ГосподмойиБогмой!
-Тома-казалмуСпасителят,-типовярва, защото ме видя; блажени, които не са
видели,исаповярвали!
Следкатоминаловремеотслизанетона
пресветия Дух в деня петдесетница, апостолитехвърлилижребий-койкъдедаотиде
и проповядва словото Божие. на апостол
Томасепадналодаотидевпартия,мидия

ииндия.неебилолеснозанегодатръгне
натакъвдълъгпът.Господмусеявилиго
укрепил.
потовавремевЙерусалимдошълтърговецотиндиянаимеАван.Тойтърселизкусенхудожник,койтобимогълдапострои
великолепендворецзацарянаонаястрана.
ТомаказалнаАван,четойсамеизкусенв
таяработаисеотправилснегозаиндия.
АпостолТомаиАваннай-послестигналивдалечнатастранаиндияисеявилипри
оняцар,койтобилпратилдамуседоведе
изкусен майстор. Те взели от царя пари
за постройката. вместо да почне да строи
двореца,Томараздалпаритенабеднитеи
болните и усърдно се заел да разпространяваХристовотоблаговестие.повнушение
от пресветия Дух, той знаел, че чрез това
средствоБогщемупомогнедаобърнекъм
истинатаповикалиягоцар.итовастанало.
в края на земния си път апостол Тома
благословил двамата си високопоставени
ученици: Сифор поставил за свещеник, а
Азан-задякон.Завършвайкипотояначин
апостолскатасимисия,Св.Томаприелмъченическасмърт.СвещеникСифоридякон
Азан извършили погребението на любимия
апостол.
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ОснователСтефанпродев

Издава„думапрес”Еоод
УправителрадостинаБлагоева

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

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

граФиЧЕндизаЙн:ВалентинАргиров,
ЕвгенияКрушева,ПетяРогачева,СпаскаВенева
рЕкламииоБяви:ЮлияСтанкулова-205;
0879326034;e-mail:reklama@duma.bg,obiavi@duma.bg
разпроСтранЕниЕ:румянакирилова-203;
ЕмилМихов-216;abonament@duma.bg,“Българскипощи”Еад
производСтво:ВладимирТополски
duma@duma.bg
непоръчаниматериалиможе
данебъдатпубликувани.
ръкописинесевръщат.
Използванисаиемисиите
наБТА,„Фокус”,БГНЕС,БНР,
Франспрес,интернетидр.

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

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

отговоринакръСтоСловицата
отБроЙ193
водоравно:
Медали. Имитатор. лаколит. Вирове. Рим.
Сопот.ливан.“НИН”.Тоник.Наги/ласло/.Бакал.
Нитон.Рой.Алит.Амин.Ханой.Наниз.“Кин”.Бяг.
лимит. Кани. КАТ. Навик. Дарак. Пазар. Хора.
Дим. Салам. Накит. Сап. Ринит. Саки /Ариго/.
Катев /Калин/. Нилин /Павел/. Сон. Атом. Илик.
Видин.Сибир.Рок.Пот.Карат.“Рома”.Бор.Напор.Комин.Колан.Пола.Кит.Сатин.Канал.Тур.
Намек.Нива.
отвЕСно:
Белина.Абатиса.“Иполит”.“Дамиканят”.Матадор.“Ту”.Сак.Налог.Петит.лос.лий/Франсис/.
Нас.Вон.Нос.Пилот.лазар.Калан.Ипон.“Нивалин”. Сапата /Емилиано/. Ритони. Амирани. Ироним. “Титаник”. Милибар. Не. Сив. Комит. Тилит.
Тил. Низ. Дон. Нир /Хелмут/. Кок. Марин. Карас.
Ролан/Ромен/.Товар.Каракас.Романи.Новагодина.Икономи.Ав.Рений.Никотин.Канела.
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Два бронза за
ветераните на световното
по борба в Пловдив
ветераните ни започнаха с два бронза на световното по борба
в Пловдив. в първия ден първи до отличието в свободния стил
стигна Светослав Димитров (62), който в малкия финал в Дивизия
в (до 45 г.) на свободния стил се наложи над азера елнур Хасанов
с технически туш (10:0).
в Дивизия E (до 60 г.) с бронза се окичи и иван чавов (100 кг)
след две победи и две загуби. Стоян Стоянов (88 кг) остана пети,
след като получи контузия и не се яви в малкия финал. и двамата
българи в тази дивизия заявиха участие в последния момент.

СнимКаБФБорБа

“бронзовият” Светослав Димитров (вторият отляво)

ЦСКА на „червено”

резултати

Клубътобявирекорденбюджетиголемизагубиза2021г.
ЦСкА е имал рекорден
бюджет за 2021 г., показва
годишният финансов отчет
на клуба, данните от който
са цитирани от бтв. “червените” са разполагали с 28
460 000 лв., което е с около
7 млн. лв. повече спрямо
предната година.
рекордно ниво са достигнали разходите за заплати 14 325 000 лв. това е с близо
2 милиона повече от 2020 г.
Същевременно ЦСкА отчита загуби от 6 718 000 лв.
Година по-рано клубът беше
на печалба от 730 000 лв.
отчетени са приходи от
21,5 млн. лева, като около
две трети от тях са от учас-

тието в евротурнирите и от
продажбата на футболисти.
ЦСкА има да получава близо 4,5 млн. лева от руския
ростов за трансфера на бившия си нападател Али Соу.
клубът бележи лек ръст
в приходите от продажба на
карти и билети - 705 хил. лв.
(509 хил. през 2020 г.).
След края на миналия
сезон организираните привърженици обявиха бойкот.
те изтъкват, че клубът не
се управлява професионално, като се харчат огромни
средства за заплати и има
постоянно текучество на
футболисти, без да се постигат спортни успехи и без да

се работи качествено с привържениците.
в последните месеци
ЦСкА показа първи стъпки
към промяна в маркетинговата си дейност, но засега
запалянковците масово остават извън стадиона.
междувременно стана
ясно, че старши треньорът
Саша илич е наложил солидни глоби на двама от
бразилските играчи. Жеферсон телес и маурисио
Гарсес ще олекнат с 50% от
месечното си възнаграждение заради закъснение след
паузата за националния отбор, в която те летяха до родината си.

илич не ги взе в групата за
мача с Пирин, спечелен с 2:1.
“Жеферсон и Гарсес получиха почивка от мен. влязох им в положението, но закъсняха да се върнат. когато
имам договорка с някого и
той не я спази, това трябва
да бъде наказано. Не искам
да говоря за неща от кухнята на клуба. това са работи,
които не бива да се случват
и ще видим какво ще стане
в следващите дни”, призна
илич. Жеферсон закъснява
редовно, когато е във ваканция, но той минава за един
от любимците на боса Гриша
Ганчев. Явно търпението на
бизнесмена се е изчерпало.

В Лудогорец
Байерн подобри рекорд на Реал М
притеснени от
изкуствения
терен в Хелзинки
резултати

Асът на Лудогорец кирил Десподов призна опасенията си от изкуствения терен във Финландия, на който
“орлите” ще играят като гости на шампиона Хик в III кръг в Лига европа.
“те играят постоянно на изкуствен терен вкъщи, а ние - рядко. това
ще е от голямо значение. Със сигурност Хик е доста дисциплиниран в
защита, добре пренася топката в нападение. имат силни футболисти и
ни очаква тежък двубой. Надявам се
да излезем победители и да вземем
трите точки”, коментира националът
на летището във варна, преди да се
качи на чартъра.
техническият директор на Лудогорец козмин моци също е притеснен от гостуването.
“Знаем, че ни така тежък мач на изкуствен терен. вярвам на момчетата,
че можем да се върнем от там с точка
или точки. Загубата от Локомотив София дойде в точния момент. малко да
се събудим. Не направихме добър мач
срещу Локо Сф, но да не забравяме,
че играхме близо 80 минути с човек
по-малко. Пак казвам - имам доверие
в тези момчета и съм сигурен, че ще
се върнем с добър резултат от Хелзинки”, закани се моци.

XI кръг
ЦСКА 1948-2 - Етър 0:1; Струмска слава - Миньор 0:3; Созопол Ботев Пд-2 1:1; Лудогорец-2 - Добруджа 2:1.
1.СпартакПл 11

6 2 3 21:11 20
2.етър
11 5 5 1 11:6 20
---------------------------------------------------------------------
3.ЦСКА1948-2 11 5 4 2 15:8 19
4.Литекс
11 5 3 3 14:9 18
5.Крумовград 11 5 3 3 13:11 18
6.Дунав
11 5 2 4 21:13 17
7.Беласица
11 5 2 4 13:10 17
8.Марица
11 5 2 4 13:13 17
9.Стр.слава 11 4 4 3 10:12 16
10.Спортист 11 4 3 4 13:15 15
11.Лудогорец-2 11 4 2 5 10:15 14
12.Миньор
11 3 4 4 15:12 13
13.Монтана
11 3 4 4 10:12 13
14.Созопол
11 3 3 5 9:18 12
--------------------------------------------------------------------15.Добруджа 11 3 3 5 15:16 12
16.Янтра
11 2 6 3 8:10 12
17.ВитошаБ 11 2 3 6 11:18 9
18.БотевПд-2 11 1 3 7 4:17
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XII кръг
петък, 16.00: витоша Б - марица; събота, 16.00: етър - Добруджа;
монтана - Созопол; Спортист - Дунав; (в Симитли) Беласица - Литекс;
неделя, 15.15: миньор - Спартак Пл;
16.00: Ботев Пд-2 - Янтра; понеделник, 16.00: ЦСкА 1948-2 - Струмска
слава; вторник, 16.00: крумовград Лудогорец-2.
Гледайте

СнимКаБТа

Мохамед Салах се радва на гола си
от дузпа за победата на ливърпул с 2:0
над Рейнджърс Глазгоу на "Анфийлд"
Байерн м подобри рекорд на реал м по най-много
мачове без загуба в груповата фаза на Шампионската
лига. Баварците сгазиха виктория Пилзен с 5:0 и това
е 31-вият им пореден мач в групите, в който не губят.
Постижението на рекордьора по титли (13) в турнира бе от 30 поредни мача в групите от 2012 до 2017 г.
мохамед Салах се разписа от дузпа при победата
на Ливърпул с 2:0 над рейнджърс Глазгоу и вече е с
35 гола в Шампионската лига. С 1 гол повече засега са
игралите във висшата лига Дидие Дрогба (за челси)
и Серхио Агуеро (за манчестър Сити), които обаче
не могат да подобрят постиженията си за английски
отбор в надпреварата.

III кръг
Група А
Ливърпул – Рейнджърс
2:0; Аякс – Наполи 1:6. 1.
Наполи 9 2. Ливърпул 6 3
Аякс 3. 4. рейнджърс 0.
Група B
Порто – Байер Леверкузен 2:0; Брюж – Атлетико М 2:0. 1. Брюж 9 2. Порто 3 3. Байер Л 3 4. Атлетико
м 3.
Група C
Байерн М – Виктория
Пилзен 5:0; Интер – Барселона 1:0. 1. Байерн М 9
2. Интер 6 3. Барселона 3 4.
виктория П 0.
Група D
Айнтрахт Франкфурт
- Тотнъм 0:0; Марсилия –
Спортинг Лисабон 4:1 (при
закрити врата). 1. Спортинг 6 2. Тотнъм 4 3. Айнтрахт Фр 4 4. марсилия 3.

Футбол
лига Европа
По Макс сПорт 3
19.45 ХИК Хелзинки - лудогорец
22.00 Арсенал - бодьо/Глимт
По БтВ Екшън
20.30 омония - Ман Юнайтед
22.00 Рома - бетис
0.00 Репортажи
от мачовете от III кръг
По ринг
19.30 Щурм - лацио
лига на конференциите
22.00 Виляреал - Аустрия Виена
По Макс сПорт 4
19.45 Андерлехт - уест Хем
22.00 Кьолн - Партизан
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