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М

оже да няма поскъпване на парното, ако цената на газа продължи
да пада, обяви иван иванов, председател на кевР. Да, може да почнат и с кофи от Марс да внасят газ
в европа и у нас, за да компенсират взривените тръби на “северен
поток”. Може и розови слонове на
сини балони да плуват в небето над
кевР, но истината е, че алтернатива на руския газ трудно се намира
и доставките за България изобщо не
са гарантирани. и всякакви прогнози, че цената на газа можело да продължи да пада, при положение, че
нестабилната ситуация в Украйна
скоро няма да намери решение, са
приказки на пазара.
трайна стабилизация на цените
на енергийните ресурси може да
има, след като се преструктурира
международното пространство така,
че големите акули вече да са сити.
това до десетина години няма да
се случи и волатилността на енергийните борси ще се определя от
картелите и войната. в този смисъл
всяка положителна прогноза е прах
в очите. Опит да се замаже управленската импотентност на служебния кабинет да намери ефективно и
най-вече устойчиво решение. Поне
за тази зима. Лошото е, че пушилката на хоризонта не предполага качествено управление на държавния
рул поне до следващите избори.
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ЦЕната на газа замРъзва
Ако не се случи нещо извънредно, свързано с войната в Украйна, цените на природния газ през ноември и декември няма да растат. Няма
да се стигне и до поскъпване на парното.
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Фандъкова търси
чужденци да редят
жълтите павета
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Експертенсъветтрябвалодапрепоръча
решениенаказусасценнатанастилка
сагата с реденето и унищожаването на жълтите павета в софия ще продължи
с намесата на чуждестранни
експерти. те ще се търсят
по нареждане на столичния
кмет Йорданка Фандъкова,
за да дадат становището си
по начина на нареждане на

емблематичната настилка.
Чужденците ще влязат в
експертен съвет, който ще
препоръча решение по казуса, възникнал след зпополучен ремонт на настилката,
която е културна ценност.
Фандъкова за пореден
път обясни вчера пред об-

щинските съветници в софия, че ще се пренареждат
само проблемни участъци в
центъра на града, а това ще
става за сметка на изпълнителя “трейс Груп Холд”. тя
обаче се оправда, че не може
да глоби фирмата за нареждането на паветата, защото

проектът не е приключил,
а обектът не е приет. Преди
дни кметицата съобщи, че
на изпълнителя е наложена
глоба от 100 000 лева, но тя
е заради чупенето на павета
от работници.
Стр. 2
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Гвардейският представителен оркестър и Националната гвардейска част, историци и деца от столичното училище
“Цар Симеон Велики” взеха участие в честванията по случай 1008-та годишнина от смъртта на цар Самуил

2

петЪк
7 октомвРИ

БЪЛГАРИЯ

2022

Знамето на Украйна остава
да се вее на Столичната община
ичуждестранниекспертищеказваткакдасеподреждатжълтитепавета
След нов спор в Столичния общински съвет бе решено знамето на Украйна
да остане да се вее от фасадата на кметството на ул. “московска” 33. Няколко
общински съветници, между които Иван
мечков и Иван виделов от БСп, внесоха
доклад за отмяна на предишното решение на СоС за поставянето на чуждия
флаг. първоначално точката не бе включена в дневния ред, но впоследствие бе
подложена на гласуване и предизвика
дълга дискусия.
председателят на групата на социалистите Иван таков заяви, че още преди
пет месеца е отправил питане до кмета

на София относно поставянето на украинското знаме на фасадата на общината.
Според социалистите с това се нарушава
законът, тъй като областният управител
е обжалвал в съда този доклад, а знамето
продължава да стои. таков се обърна към
председателя на СоС Георги Георгиев и
го попита има ли влязло решение на повисша инстанция и знае ли, че само стабилните административни актове могат
да се изпълняват. “обжалването на областния управител спира действието на
административните актове”, потвърди и
Диана тонова от БСп. “Знамето по закон
не би трябвало да е там. вие потъпкахте

закона”, обърна се тя към ГеРБ.
ДУмА припомня, че от БСп внесоха жалба до областния управител, който
върна за повторно разглеждане доклада,
а впоследствие го внесе в съда. На 21 април общинските съветници препотвърдиха решението си и знамето на Украйна
и днес стои на фасадата на Столичната
община.
преди същинското начало на сесията на СоС кметът Йорданка Фандъкова
се опита да изясни казуса с унижощаването на ценните жълти павета и проблема с пренареждането им. тя отново
прехвърли вината върху изпълнителя

“трейс”. кметът съобщи, че на фирмата през последните години са наложени
глоби за над 2 млн. лева по различни договори. последното решение, потвърдено от съда, е за наложена санкция по
договор за текущи ремонти в размер на
738 хил. лева.
експерти от чужбина ще бъдат поканени, за да дадат становището си по начина на нареждане на жълтите павета, стана
ясно от думите на Фандъкова. те трябва
да са част от експертен съвет, в който да
влязат и български специалисти.
Коментар на стр. 6

Не искат „Охранителна полиция" да контролира по пътищата
Институтът за пътна безопасност настоява да се ограничи работата по контрол и
регулиране на движението по
пътищата от страна на "охранителна полиция". това е наложително заради множество
обществено известни случаи
на корупция от страна на служителите й, смятат от института. Според експертите служителите от "охранителна

полиция" не възприемат безопасността на движението по
пътищата като свой ангажимент. те припомнят, че мерките на мвР за противодействие на войната по пътищата
са били огласени в средата
на август. една от мерките
е в контрола и регулирането
на движението по пътищата
да се включат и служителите
от "охранителна полиция" -

близо 14 000 души. Според
ИпБ на пръв поглед звучи
логично, че колкото повече
служители контролират движението, толкова по-малко
нарушители ще има на пътя.
Статистиката обаче показвала, че жертвите и ранените се
увеличават въпреки многократно увеличения контрол.
"от 2012 г. са правени
многократни опити служите-

лите на "охранителна полиция" да бъдат включвани в
контрола, но всеки път те са
приключвали след множество
корупционни скандали", отбелязват от ИпБ. от института също така са на мнение, че
мвР не разполага с достатъчен капацитет да осъществява постоянен контрол върху
толкова много служители, а
в същото време увеличената

корупция на пътя подбужда
извършването на тежки нарушения на правилата за движение по пътищата.
още през 2012 г. е установено, че ефективността по
контрола на движението по
пътищата е незначителна, но
корупцията сред "охранителна полиция" се увеличава
многократно, смятат още специалистите.

Служителите в затворите
обявиха протестна готовност
Синдикатът на служителите
в затворите в България обявява протестна готовност и иска
среща с правосъдния министър, съобщиха от профсъюза.
причините за недоволството е
напрежение в местата за лишаване от свобода и следствените
арести, което поставя под съмнение правото и възможността
на служителите да изпълняват
служебните си задължения в
нормална обстановка.
"обявяваме се срещу действия, нарушаващи нормалния
ритъм на работа. те се изразяват в устни разпореждания за
изготвяне на нови месечни графици в затворите и арестите без
предварителен анализ и оценка на въздействието, с риск да
рефлектират върху сигурността
ни. Настояваме за преглед на
неоправдано трансформиране на
щат в административни длъжности за сметка на надзорноохранителния състав. Сигнализираме за системно нарушаване

на трудово-правни разпоредби,
касаещи правата на служителите. Налице е безпомощно управление, трансформиращо се
в прогресираща агресия срещу
служителите в затворите и арестите", пишат в мотивите си от
синдиката.
"време е да бъдем отговорни
пред обществото. отговорността за бъдещето на държавата, в
частност на пенитенциарната
система е на всички нас. Ние
сме готови. Чакаме отговора на
държавата", завършва позицията на профсъюзите.
припомняме, че последният протест на работещите в
системата на затворите беше
през юни. тогава те се обявиха
за достойни условия на труд,
достойни доходи и качествена
реформа. протестът пред министерството на правосъдието
беше на служители в затворите
в София, пловдив, Стара Загора, Бургас, враца, кърджали,
Ловеч и други градове.

СнимкаБТа

В училищната библиотека на 81 СУ "Виктор Юго" беше открито второто издание на
националната инициатива за създаване на химни за българските училища "Светилник"
2022/2023 под мотото "Към светли бъднини вървим!"

Прокуратурата иска 15 г. затвор за обвиняемия за смъртта на Милен Цветков
прокуратурата поиска и от втората
съдебна инстанция да наложи 15 години затвор на обвиняемия за смъртта
на милен Цветков кристиан Николов.
всички страни по делото оспориха пред
Софийския апелативен съд решението
на първата инстанция, която постанови
9 години затвор за Николов.

обвинението на прокуратурата е
за убийство при евентуален умисъл и
заради това бе поискана присъда 15 г.
затвор. това е минималното наказание
при тази квалификация. основанията
са високата скорост и откритите наркотици в кръвта на обвиняемия, както
и липсата на какъвто и да е спирачен

път. След пледоариите съдът трябва да
потвърди, промени присъдата или да
върне делото за ново обсъждане.
На 13 юли Софийският апелативен
съд отложи за втори път делото за тежката катастрофа, в която преди повече
от две години загина журналистът милен Цветков. причината бе, че Нико-

лов беше карантиниран като контактен
на заразен с коронавирус.
през март той беше осъден на 9 години затвор, че е причинил по непредпазливост смъртта на телевизионния
водещ. И прокуратурата, и защитата
атакуваха размера на наказанието пред
Софийския апелативен съд.
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“

цитат на деня

Българите искат кабинет,
но политическият пъзел
ще бъде много сложен

3

българия

Социологът Димитър Ганев

Таскоерменков:

ГЕРБ искат да върнат модела,
няма да се коалираме с тях

втазитежкаикономическаобстановканаБългария
енужналявапартия,заявичленътнаИБнаБсП
бСп няма да направи коалиция с партията на бойко
борисов, защото тя иска да
върне модела “герб”, заяви
членът на иб на партията таско ерменков в тв интервю.
За година и половина успяхме
да извадим герб от управлението, въпреки политическите турболенции, поясни той.
ерменков призова всички
партии, които влязоха в Народното събрание с обещанието, че няма да допуснат връ-

щане на този порочен модел,
да удържат на думата си.
“кризата в лявото не е само
в българия, а в световен мащаб.
бСп провежда добра социална
политика, но видимо това не е
достатъчно. явно трябва да се
върнем към нашите идеологически устои, за да станем онази
партия, която може да защитава интересите на трудещите се
и те да ни повярват”, коментира ерменков.
“Неоспорим факт е, че в

българия имаме ниска избирателна активност по принцип.
почти 2/3 от населението не
припознава партията, която
да изразява неговия интерес,
и затова не гласува”, признава
той. “в тежката икономическа
обстановка, в която върлува
инфлация и тепърва предстои
стагнация, а цените хвърчат,
е нормално да има една истинска лява партия. Ние като
социалистии трябва да се съобразим с тези настроения, да

си направим корективи и да
продължим напред”, анализира ерменков.
Според него аритметиката след изборите не излиза
за създаване на правителство
на принципна основа. ако се
състави правителство, то ще е
в резултат на дълбок компромис и управлението му няма
да бъде дълговременно, смята
ерменков.
отговорност на президента
е, ако не успее да се състави

правителство, да удължи живота на парламента до приемането на най-важния закон - държавния бюджет, посочи той.
“колкото по-бързо спре
войната, толкова по-бързо ще
се нормализира обстановката
в европа. износът на оръжие
за Украйна не е решение на
това и бСп отстоява твърдата
си позиция против. трябва да
се търси дипломатическо решение на конфликта”, категоричен е ерменков.

Проф.руменГечев:

Победата на ГЕРБ е пирова
“победата на герб е пирова. Странно звучат думите на бойко
борисов, че няма претенции към премиерското място. явно той се
опитва това да изглежда като жест на добра воля, но всъщност е знак
за паника. За всички е ясно, че герб, която беше начело на държавата 12 години, е обрасла в корупция. тя е толкова токсична, колкото и
ДпС, която го подкрепяше през годините”, коментира депутатът от
“бСп за българия” проф. румен гечев в тв ефир.
Според него предложението им някакви независими уж хора да
водят преговори за правителство от тяхно име е изключително екзотична и надали някой ще отиде да преговаря с тези посредници.
“възможно е останалите партии да направят управленска коалиция, при положение че се постигне съгласие по ключови въпроси. те
са свързани с това какви краткосрочни и средносрочни мерки ще бъдат предприети за икономиката и за външнополитическите предизвикателства. трябва да се обединим, но не “за” или “против” Нато
или някой друг, а за националния ни интерес”, призова проф. гечев.
бСп отдавна казва, че санкциите срещу русия не работят за европейския съюз, и се е оказа права, припомни той. “отдавна сме заявили, че сме против въвличането на българия в конфликта в Украйна.
Ще настояваме за намирането на мирно решение, а не за усложняване на конфликта”, категоричен е проф. гечев.

Село Бояджик отново беше домакин на празниците, посветени на 119 г. от рождението на
Джон Атанасов. Пред паметника на изобретателя се събраха ученици, футболисти, жители
на селото и гости. Българското, което носи Джон Атанасов, и смелостта на мисълта му
са в основата на неговото откритие, каза кметът на община “Тунджа” Георги Георгиев

Имената на депутатите
ще са ясни до 9 октомври
имената на народните
представители, които ще
влязат в следващия парламент, ще станат ясни найкъсно до 9 октомври. След
като Цик обяви разпределението на мандатите по
партии и райони, всяка политическа формация трябва да излъчи необходимия
брой кандидат-депутати.
Следващият ход ще
бъде на президента румен
радев, който трябва да свика парламента не по-късно
от месец след провеждането на изборите. вчера
държавният глава заяви, че
това ще стане евунтуално в
края на идната седмица или
в началото на по-идната.
малко над 2,6 млн. гласоподаватели са участвали
в предсрочния вот, посо-

чиха от Цик. 87 хил. избиратели са посочили, че не
подкрепят никого. в 48-то
Народно събрание влизат
7 партии. коалиция гербСДС има 67 мандата, като
за нея са гласували 635 627
човека. За “продължаваме промяната” са пуснали
бюлетина 506 099 души и
те получават 53 мандата.
36 депутати ще има ДпС.
те са получили 344 512
гласа. 27 мандата имат
“възраждане, като за тях
са гласували 254 952 избиратели. коалиция “бСп
за българия” получава 25
депутатски места и за нея
са дали глас 232 958 души.
Доверие на “Демократична
българия” са дали 186 528
човека, които й отреждат
20 мандата. “български

възход” ще има 12 народни
представители, партията
е получила подкрепата на
115 872 избиратели.
Хората все повече избират опцията “не подкрепям
никого”, коментира говорителят на Цик Цветозар
томов. На последните два
избора така са гласували
около 35 000, а ръстът сега
е над 50%. 3,4% от всички
гласоподаватели са избрали
тази възможност. това си е
почти цяла парламентарна
група, на следващите избори това квадратче може
да спечели, предупреждава томов. Според него
парламенти, възпроизведени с ниска избирателна
активност, ще имат много
трудности да съставят стабилно управление.

И Антикорупционният фонд
със сигнал за нарушения
на вота в Симитли
След мвр и антикорупционният
фонд (акФ) се обърна към прокуратурата с данни за сериозни нарушения по време на изборите в Симитли
от приближените до герб кмет на
общината апостол апостолов и сина
му Стефан апостолов. от фонда цитират полина якимова, председател
на Сик в с. градево. преди няколко
дни служебният вътрешен министър
иван Демерджиев също съобщи, че
има данни за нарушения на ик от
страна на двамата. от прокуратурата
обаче отказаха да образуват досъдебно производство с аргументите, че
няма данни за престъпление.
по думите на якимова в деня
преди вота станало ясно, че в стаята
за гласуване липсва тъмна стаичка.
След сигнал до рик в благоевград тя
е изградена по спешност. “Доста пъти

през деня чувах въпроса: “За кого
трябваше да гласувам?” и той беше
задаван към зам.-председателя на комисията от герб”, споделя якимова.
в началото на изборния ден тя
вижда и опити за гласуване с няколко лични карти едновременно. пред
самата избирателна комисия пък
през целия ден стои апостол апостолов и разговаря с всеки при влизането му в секцията, преди да гласува. в края на изборния ден кметът
и един от членовете на Сик лично
превозват възрастни и трудно подвижни хора до секцията, за да гласуват. якимова обяснява, че след приключването на вота представители
на общината обсъждат с членове на
комисията колко гласа са подадени
за Стефан апостолов и дали са достатъчни за победата му.
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Цената на газа замръзва
до Нова година
Нямаопасностстранатадаостанебезелектричество
ако не се случи нещо извънредно
в международен мащаб, свързано с
войната в Украйна, а ситуацията се
запази такава, каквато е в момента,
цените на природния газ за месеците
ноември и декември няма да растат.
това каза председателят на комисията за енергийно и водно регулиране (кевр) иван иванов по време на
дискусия за Зеления преход в София.
по думите му цената на синьото гориво през следващия месец дори
може да падне още. иванов припомни, че цената за октомври се понижи с 34 процента, което се дължи на
два основни фактора. първият е, че
на 1 октомври започна да функционира българо-гръцката газова връзка
Стара Загора-комотини. освен това
цената на газа на основната борса в
нидерландия също спадна.
Според председателя на кевр,
ако газът у нас продължава да поевтинява, няма да се стигне до увеличение на цената на топлинната енергия за потребителите на централно
топлоснабдяване.
председателят на кевр посочи,
че в европейския съюз (еС) почти

СНимкаБТа

Според председателя на КЕВР Иван Иванов, ако газът у нас продължава да
поевтинява, няма да се стигне до увеличение на цената на парното и топлата вода
90 процента от газовите хранилища
са пълни. в България този процент е
77 на сто, но до отоплителния сезон

иванов вярва, че газовото ни хранилище в Чирен ще бъде запълнено.
освен това поради прозрачните про-

цедури за закупуването на втечнен
природен газ, както и за тръбен, цените, които са предложени от участниците в търговете, са изключително атрактивни.
Цената на азерския газ е обвързана с тази на петрола, но в рамките на
последните 6 месеца, поясни председателят на кевр. това означава, че
колебания на петролните цени в рамките на няколко дни няма да окажат
влияние на цената на азерския газ.
“аз самият наблюдавах, че цената на
нидерландската борса TTF се увеличи вчера от обяд, но не в прекалено
големи размери”, заяви иванов.
в момента България получава
пълното количество азерски газ по
цени, които са договорени от 2013
г. и са на годишна база 1 млрд. куб.
метра, посочи председателят на
кевр.
към този момент няма опасност
страната да остане без ток, заяви изпълнителният директор на електроенергийния системен оператор ангелин Цачев след края на дискусията.
повод за това станаха думите му, че
ако не се предприемат нужните инвестиции в електроенергийната система в страната, България може да се
окаже на тъмно заради претоварване
на мрежата заради многото присъединени мощности от възобновяеми
енергийни източници (веи). Цачев
обаче предупреди, че прекомерното развитие на веи мощности, без
едновременно с тях да бъдат реализирани базови беземисионни мощности, без да бъдат реализирани
системи за съхранение на енергия,
със сигурност ще доведе до такива
рискове в бъдеще време.

Инфлацията може
да стигне 18 процента
очакваме инфлацията в България да достигне пиковата си
стойност в края на годината, когато ще стигне 18 процента, а
средната инфлация ще е над 15 процента, заяви кристофор павлов, главен икономист на “Уникредит Булбанк” на откриването
на първата “Годишна конференция за строителство и инвестиции 2022”.
инфлация ще има и следващата година, защото русия и Украйна са големи производители на храни и на торове. това ще
доведе до значителен натиск на цените на храните, смята кристофор павлов.
икономиката на България ще има “плитка” рецесия в края
на тази и началото на следващата година, заради спада на доходите на домакинствата, които ще намалят потреблението. възстановяването на българската икономика ще стане през втората
половина на следващата година, заедно с възстановяването на
европейската икономика, посочи той.

Обвързват минималната
заплата с поскъпването
министрите на икономиката и финансите от еС
одобриха Директивата за
адекватна минимална заплата, с което сложиха началото
на двугодишния процес за
нейното прехвърляне в законодателството на държавите-членки. междувременно профсъюзите настояват
за по-бързото й прилагане
заради кризата и високите
разходи за живот, предаде
базираният в Брюксел сайт
EURACTIV.bg.
Директивата на еС изисква държавите-членки, които имат законова минимална
заплата, да въведат процеси,
които трябва да гарантират,

че тя е “адекватна”.
адекватността трябва да
се тества редовно, за да може
минималната заплата да бъде
преразгледана, ако обстоятелствата се променят, например поради инфлация. За
целите на оценката на адекватността на минималните заплати директивата предлага
държавите-членки да използват референтни стойности
от 50% или 60% от средната
брутна заплата. тези прагове
са по-високи от минималната
заплата в повечето държавичленки на еС, което означава, че минималните заплати
вероятно ще бъдат увеличени
през следващите години.

ГКПП „Капитан Андреево” става
обект на националната сигурност
Части от граничния пункт
“капитан андреево ще бъдат
обявени за обект на националната сигурност с решение
на министерския съвет, което
се подготвя. това обяви пред
Бтв служебният министър
на земеделието Явор Гечев.
Ще бъдат отпуснати и средства за обществена поръчка
за изграждане на държавна

лаборатория на пункта.
Уволнението на изпълнителния директор на БаБХ
не е свързано с пункта “капитан андреево”, посочи
служебният министър. политиката по отношение на
държавността на пункта
продължава, каза още Явор
Гечев. “имаме одобрението
на министъра на финансите

за осигуряване на 6,5 млн.
лева за обществена поръчка, които по спешност да се
отпуснат за оборудване на
държавна лаборатория на
пункта”, обяви министърът
на земеделието. Границата функционира нормално,
контролът се осъществява
само от държавата, посочи
той.

406 млн. лв. за проекти на общините
Списъкът на общините, които ще получат
406,374 млн. лв. за свои приоритетни инфраструктурни проекти, вече е публикуван в интернет, съобщи министерството на регионалното развитие и благоустройството.
парите са за важни инфраструктурни проекти и ще бъдат преведени на два транша до
края на годината.
в списъка са включени 234 обекта. 105 от
тях са на стойност 126 566 331 лв. и са свързани с вик инфраструктура. 94 проекта предвиждат ремонт на общински пътища и са на
стойност 233, 774 млн. лв., а 35 обекта на стойност 46, 033 млн. лв. лв. са за улична мрежа.

одобрените обекти са предложени от националното сдружение на общините в република България. избрани са тези, които имат
проектна готовност, разрешения за строеж и
са посочени от съответната общинска администрация като най-приоритетни. Условието
е мррБ да финансира 50% от стойността им,
като средствата ще бъдат предоставени на общините на две равни части - първото плащане
ще е до 10 работни дни след подписване на
споразумениe и второто през декември 2022
г. За всяка община е включен по един обект,
посочен като най-важен от местната администрация.

www.duma.bg
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16 мигранти
загинаха край Лесбос
Най-малко 16 души загинаха,
след като кораб с 40 мигранти потъна край гръцкия остров Лесбос.
Продължава мащабната спасителна операция с участието на граничната охрана, военни хеликоптери
и екип на европейската агенция
“Фронтекс”. Друга операция се
провежда до остров Китара, където заради силни морски бури се
разби кораб с 95 човека. Досега са
спасени 80.

Хаити зове света за помощ
Премиерът на Хаити Ариел
Анри призова международната
общност да помогне на карибската
нация, тъй като груповата блокада
на ключов терминал за гориво създаде недостиг на стоки, включително
питейна вода. “Искаме питейната
вода и лекарствата да достигнат
до болните, когато холерата започне да се завръща,” заяви той.

Сидни може да подобри
рекорд за проливни дъждове
снимкибта

Членове от общността Инца в Колумбия се редят на опашка за помощи. Фондация
“Форд” отпуска 80 милиона долара. Средства са заделени и за Перу и Венецуела

Евродепутатите ни с обща
декларация за Шенген
българияиРумънияняматмястодоривЕс,твърдятнемскиполитици
Българските евродепутати от всички политически
групи излязоха с обща декларация, в която поискаха да
падне 11-годишната блокада
на Съвета на еС към страната ни и румъния. “единадесет години комисията
и парламентът признават
редовно готовността на България и румъния и в същото
време 11 години българските
и румънските граждани са
заложници на политически
игри, при които все нови и
нови критерии се поставят
пред двете държави, пълен
разрез с правото от Шенген”, заяви евродепутатът
от прогресивния алианс на

социалистите и демократите
петър витанов.
“Срам ме е от българските
и румънски граждани за това,
че не се третират еднакво”,
каза нидерландската евродепутатка Софи ин’т велд, чиято страна се противопоставя
на влизането на държавите в
безвизовото пространство.
“процесът за присъединяване не трябва да се превръща в
прокси на бойно поле за други политически проблеми”,
допълни ин’т велд. и каза:
“Срам ме е от правителството
на Нидерландия, защото то е
една от основните пречки, и
най-вече по вътрешнополитически причини. Спазването

на европейските правила не е
еднопосочна улица. Не може
да има двойни стандарти. от
тази позиция искам да призова премиера рюте да спазва
правилата и да подкрепи присъединяването на България
и румъния към Шенген”, изтъкна тя.
На приемането на двете
страни в Шенген се противопостави германецът Гидо
рейл от “идентичност и демокрация”, който заяви, че
румъния е дивият запад на
европа. “Див запад в средата
на европа. как е възможно
тази страна да е членка на
еС? в Украйна имаше много
по-добра инфраструктура и

ред. Никой ли не видя това,
когато приемаха румъния”,
попита той. и допълни, че
дълги години българо-турската граница е била в ръцете на
мафията, което означава, че,
по думите му, мафията носи
униформа. “Двете страни не
трябва да са нито в еС, нито в
Шенген”, заключи рейл. колегата му Гунар Бек подчерта, че според “трансперънси
интернешънъл” не само не е
постигнат напредък в борбата
с корупцията, но ситуацията
дори се влошава.
въпросът за приемането
на двете страни в Шенген ще
бъде разгледан на европейския съвет през декември.

Украйна все по-близо
до членство в ОИСР

Осми пакет санкции
срещу Русия

организацията за икономическо сътрудничество и развитие (оиСр) разглежда Украйна като потенциален член, заяви
генералният секретар на организацията матиас корман, цитиран от световните агенции. оиСр обяви началото на първоначалния диалог относно присъединяването на Украйна, съобщи
и украинското правителство.
премиерът Денис Шмигал отбеляза, че тази процедура
предшества обсъждането на Съвета на оиСр и изготвянето на
пътна карта. “оиСр е т.нар. клуб на успешните държави, който
формира над 62% от световния Бвп. приемането на Украйна
в кръга на развитите страни е преди всичко важен критерий
за нашата готовност за присъединяване към еС и сигнал за
чуждестранните компании, че Украйна е перспективно място
за инвестиции и развитие на бизнеса”, подчерта той. Скоро ще
се отвори офис на оиСр в киев. Шмигал подаде заявлението
за присъединяване на 5 юли в кулоарите на конференцията за
възстановяване в Лугано.
Коментар стр. 6

осмият санкционен пакет срещу русия бе приет
от Съвета на еС, съобщи дипломатически източник.
той беше одобрен от посланиците на страните членки.
Според предварителната информация новите мерки
включват забрана за предоставяне на услуги в областта на технологиите. разширяват се рестрикциите срещу назначените от кремъл ръководители на анексираните украински области Херсон и Запорожие.
С 20 на сто е намалял броят на руските граждани,
влезли в еС през последната седмица, в сравнение с
предходната, отчита европейската агенция за гранична и брегова охрана “Фронтекс”. предполага се, че
причината са наложените ограничения от държавите
членки.
от началото на войната преди седем месеца над
1,356 милиона руски граждани са влезли в еС през неговите сухопътни граници. Същевременно повече от
1,314 милиона са се върнали в родината си.

Сидни може да отчете найвлажната година от 164 години насам. Властите се готвят за големи
наводнения в източната част на
страната, а през следващите три
дни се очаква да паднат още силни
дъждове, съобщава Си Ен Ен.

18 загинали при
престрелка в Мексико
Нападатели в южния мексикански щат Гереро застреляха кмет,
баща му и още 16 души. В съседния щат Морелос бе убит местен
депутат. Въпреки че атаките
срещу държавни служители не са
необичайни в Мексико, те идват в
момент, когато стратегията за
сигурност на президента Андрес
Мануел Лопес Обрадор се обсъжда
сериозно. Убитите кметове са 18, а
депутати - 8.

Десетки убити при стрелба
в детска градина в Тайланд
Най-малко 34 души са убити при
стрелба в детска градина в Североизточен Тайланд, предадоха агенциите. Сред жертвите са 23 деца.
Убити са преподаватели, както и
полицай. 34-годишният нападател бивш полицай, се е самоубил.

70-годишна жена се опитва да
намери нещо здраво под руините
на своята къща в щата Флорида.
Ураганът Йън остави много хора
без покрив, взе жертви, а други бяха
обявени за изчезнали. Властите
прекратиха издирването им
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СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ДОСТОЕН ТРУД. Отбелязва се от 2008 г. по инициатива
на Международната конфедерация на профсъюзите с подкрепата на синдикати от цял свят,
които отстояват позицията,
че осигуряването на достойни условия на труд е
най-добрият начин за борба с бедността.
1849 - УМИРА ЕДГАР АЛЪН ПО, АМЕРИКАНСКИ ПИСАТЕЛ, ПОЕТ И КРИТИК (Р. 1809 Г.).
Сред най-известните му стихотворения са "Гарванът" (1845),
"Звънчета и камбани" (1849),
"Анабел Ли" (1849). Считан и
за основател на детективския
жанр - "Убийства на улица
Морг" (1841), "Златният бръмбар" (1843), "Откраднатото писмо" (1844) и др.
АНАТолИйСТАНКУлов

Сагазапаветата
n

Деси ВЕЛЕВА

Сагата с паветата на
София не е новина. вече
сме я преживели с бул.
"княз Дондуков", но почти не я помним. Защото
злощастните казуси с
недотъкмени
ремонти
се наслагват и затрупват
старите, които своевре-

менно се изтриват от обществената памет.
тогава също имаше
едни недоредени павета,
само че каменни. Също
се правеше ремонт на
ремонта. Също ставаше
дума за "трейс"... пет
години не са малко време и за кмета Йорданка
Фандъкова да забрави,
че по същия повод получи от общинските съветници от БСп правилник
за редене на павета от
1936 г. Явно не си е взела поука и затова днес
търси помощта на чужди
експерти...
Да, точно така - чуждестранни специалисти
ще бъдат поканени, за
да ни научат как да не

се клатушкат депутатите
по настилката пред парламента, как не се получават хълмчета и вдлъбнатини за автомобилите,
как се запълват фуги и
други срамотии след вече
направен ремонт.
изобщо не става въпрос за глупав виц, нито
за подигравка. по този
начин се бяга от отговорността, от контрола и
изобщо от управлението.
А в това отношение Фандъкова е цар. Накрая и
чуждите разбирачи токувиж ги изкарала виновни
за герберския провал.
Няма да питаме кой
ще плаща на външните
помагачи. Фандъкова вероятно ще каже, че хо-

норарът ще дойде от глоба, взета от изпълнителя.
тя добре умее да размята хвалби за глоби, ама
дали действително ги
налага, дали пари влизат
в сметката на общината
и за какво се използват е
добре пазена тайна.
А нямаше ли да е полесно направо да ползваме чужда фирма за целия
ремонт и да си спестим
публичния позор? в този
ред на мисли и един чуждестранен кмет май ще
ни е нужен. Но не по заместване или в екстремни ситуации. А директно
да избута нашия от трона на ул. "московска"
33. тогава ще си спестим
много ядове.

войнаидалавера
n

Таня ГЛУХЧЕВА

когато чуем “война”,
си представяме разруха,
страдащи хора, на които
им отнема години да се
съвземат и да построят
всичко отначало. Но винаги има изключения.
типичен пример е Украйна. колкото и жестоко да звучи, но тя... сякаш удари джакпота. от
края на февруари държавата умело влезе в роля-

та на жертва, лидерът й
се превърна в икона на
просяците за това как
да получат милостиня в
огромни количества, а
всички останали места
по света, където има военни конфликти, спряха
да съществуват.
А на Украйна й се
присъждат какви ли не
награди, включително
музикални (стана победител в “евровизия”),
изпреварва редица страни, които с години чакат
да влязат в някой съюз,
например еС и НАто
(тук братята македонци
има за какво да завиждат), и няма значение, че
е трябвало да изпълняват какви ли не условия,
за да бъдат “достойни
членове”.
последната
изненада, ако изобщо вече

нещо може да ни изненада, щом е свързано с
Украйна, е, че скоро ще
започне диалогът между
киев и оиСр - “клубът
на успелите държави”...
критериите за членство в този съюз са:
отворена пазарна икономика (Украйна определено е “отворена” към
европейските страни и
САЩ. малко забрави да
изпрати зърно за африканските държави, но за
тях кого ли го е грижа...),
демократичен плурализъм (забраната на проруски партии и изобщо
всичко руско в случая не
се брои, дори е плюс) и
зачитане на човешките
права (това не включва
тези, които се самоопределят като руснаци,
но то се разбира от само
себе си). С други думи,

спазването на критериите напомня на начина,
по който Дяволът чете
евангелието, но отново
ще си затворим очите.
по принцип, процедурата е сложна и може
да бъде продължителна,
обаче за Украйна вероятно ще бъде направен
компромис.
А послушните като
нас? Ние ще продължим
да чакаме. Успешни сме
в дисциплината “чакане”.
А, докато чакаме, ще дойде време и за Световното
по футбол в катар, където по всичко личи, че още
преди съдията да свири
първия сигнал, ще обявят
Украйна за победител,
защото го е... заслужила.
как да не я смятаме за
“успешна”? толкова постижения само за седем
месеца...

1883 - В ДРЯНОВО СЕ РАЖДА РАЧО СТОЯНОВ, ПИСАТЕЛ И ДРАМАТУРГ (УМИРА 1951 Г.).
Името му е свързано предимно с
драмата "Майстори", отредила
му заслужено място сред найизтъкнатите наши драматически автори. За повестта "Майка
Магдалина" писателят е удостоен с държавно отличие - наградата на БАН.
1885 - РАЖДА СЕ НИЛС БОР, ДАТСКИ ФИЗИК
(УМИРА 1962 Г.). Има значителен принос към теорията
за структурата на атома
и към квантовата механика - един от създателите на
съвременната физика. През
1927 г. формулира най-важния принцип във физиката - принципа на допълнителността, а през 1936 г.
- фундаменталната за ядрената физика представа
за протичането на ядрените реакции - модела на
сложните ядра. Получава Нобелова награда за физика през 1922 г.
1896 - УМИРА ДЖОН ЛАНГДЪН ДАУН, АНГЛИЙСКИ УЧЕН, ГЕНЕТИК (Р. 1828 Г.). Описал за
първи път болестта Синдром на
Даун, наричайки я "монголизъм".
Фамилията на доктора съвпада
с английската дума, означаваща
"долу", в резултат на което възниква популярното заблуждение,
че хората със Синдром на Даун
са умствено изостанали, но болестта е наречена в
чест на своя откривател чак през 1965 г.
1943 - РАЖДА СЕ ПЕТЪР ЧЕРНЕВ, ЕСТРАДЕН
ПЕВЕЦ (УМИРА 1992 Г.).
Известен сред колегите
си като Пешо Мъката.
Псевдонимът идва от авторската композиция "Заклинание", в която Чернев
възпява стиховете на Миряна Башева: "Не умирай,
моя мъко, мъко ненагледна..." Изпял е още хитовете
"Песен за българката" и "Откъде да взема сила?" в
дует с Магда Панайотова. Издал е албумите "Ален
мак", "Черен Петър", "Песен и мъка". Песента "Заклинание" печели III награда на "Златния Орфей"
през 1975 г.
2001 - ЗАПОЧВА ВОЙНАТА В АФГАНИСТАН.
Началото е поставено с
атака на САЩ срещу талибаните. Военните действия в началото са по въздуха, а от 2002 г. - и по суша.
"Трайна свобода" е името
на американската военна
операция, изпълнявана с
международни съюзници
главно в източните и южни
части на страната, по границата с Пакистан. Втората операция е дело на
НАТО (ISAF) и в нея се включват 41 държави, предимно членки на пакта.
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ПЕТРИНЕЛ ГОЧЕВ е роден на 28
октомври 1968 г. в София. Завършил е
Средното училище за приложни изкуства и в биографията му са вписани
над десет самостоятелни изложби.
Участва във фестивала “Изкуство и
птица” в Абевил (Франция), в изложби в Словакия и представителни експозиции на съвременното българско
изкуство в Будапеща. През 1999 г. се
дипломира като режисьор в НАТФИЗ
“Кр. Сарафов” в класа на проф. Маргарита Младенова. Професионалният
му дебют е през 1996 г. със спектакъла “За хората и свраките” по Йордан
Радичков в Сливен. В периода 20002001 г. е директор на Драматичния
театър в Благоевград, след което
излиза на свободна практика. Голямото си завръщане Гочев прави със
спектакъла “Ромео и Жулиета” от
Шекспир в ДТ Габрово, макар преди
това да поставя “Живял човек” от
В. Шукшин на хасковска сцена. След
успеха на “Ромео и Жулиета” Гочев
осъществява “Голямата печалба”
от Ектор Кинтеро в ДТ Благоевград
и “Сватбата на дребния буржоа”
от Брехт в Театър “София”. Запомнящи са и представленията му с
признания - “Майстори” в НТ “Иван
Вазов”, “Жана д’Арк” и “Салиери”
в ДТ Габрово и др. На XXX фестивал
“Любовта е лудост” неговият филм
“Български кораб потъва в бурно
море” спечели Наградата на община
Варна.

ПЕТринЕЛГочЕв:

Има смисъл във всичко,
което се случва, дори
да мимикрира
в отчайваща безнадежност
ТеатритеизвънСофиясаоазиси,къдетоможедасеработиспокойно,
спълноотдаване.Едновремемладитережисьорииактьорибяхаразпределяниточновтезиизвънстоличнитеатридатрупатопитидасе
учатнаизкуството,казваизвестнияттворец

Интервю на
Надежда УШЕВА

n В разгара на лятото
започнахте репетициите
на най-новата ви постановка по пиесата на Анна
Петрова “Сводът”, чиято
премиера предстои в Габровския театър. Разкажете за работния процес,
как протича Ваш репетиционен ден?
- моят ден започва малко
по-рано от началния час за
репетиции. С кафе и цигара,
после се упражнявам на пианото - това тръгна поради
дългогодишен мой ропот, че
актьорите трябва да придобиват и усъвършенстват непрекъснато нови умения. музикалният инструмент е едно
от тях. когато на Гергана (съпругата му - б.а.) й се наложи
действително да започне да
учи пиано заради предстоящи
репетиции, които изискваха
музикална грамотност, си казах: какво чакам, а после отидох на първия си урок и аз.
Сега това е част от работата
по личното ми придобиване
на знания. вдъхновяващо е.
музиката изключително напомня в някои свои компоненти театъра. Сцените в една
пиеса имат характеристиките
на частите на музикално произведение.
След това обмислям
предстоящата
репетиция,
набелязвам си цели - често
не се съобразявам с тях, но
си съставям някакъв план.
На сцената често стават непредвидени неща, творческата сила действа като че
ли сляпо и на моменти се
проявява изненадващо.
На стр. 8
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Има смисъл във всичко...

Петринел Гочев и съпругата му - актрисата Гергана Змийчарова
От стр. 7
n Нуждаят ли се актьорите от допълнителна
мотивация за игра? Как ги
надъхвате за работа? Какво
им казвате? Месят ли се във
Вашите режисьорски решения?
- изграденият актьор има
един двигател за работата си.
природата му е така чувствителна и подготвена, че не се
нуждае от непрекъснати стимули. той е като ловджийско
куче - само трябва да му подскажеш посоката. Не всички
актьори са такива. Някои са
хронично страхливи към непознатите територии в човешката
личност. Други се страхуват
да се приближат до характер,
който твърде много напомня
тях самите. Чувстват се оголени, подозират, че навлизането
в ролята ще ги разкрие в неугледни техни страни. всеки е
различен, с всеки трябва да се
общува различно. понякога
ставам крайно нетърпелив към
сложната среда в трупата и избухвам.
в репетициите всеки ден е
различен, това е благословението на тази професия - винаги е
вълнуващо и опасно. Аз не съм
ревнив към режисьорски решения. Непрекъснато приемам
предложения, както и непрекъснато отхвърлям. Актьорите
са с непредвидимо въображение и са способни така да те
изненадат, че да пометат без
остатък което и да е решение.
Не се случва всеки ден, но се е
случвало.
n Поставяте пиеса на
български автор, кое Ви насочи към него? Какво Ви
грабна? Напоследък като че
ли има глад за български текстове.
- обичам тази пиеса на
Анна петрова. историята е за
микеланджело и създаването
на шедьовъра му - Фреските на
тавана на Сикстинската капела.
Август пътувах до Флоренция.
останах потресен, когато се
потопих в сърцето на италианския ренесанс. Струпването на
толкова много художествена
мисъл, изразена в невероятни
форми, е смайващ феномен.
и, ето - тази пиеса ми дава възможността да се доближа до
човека, чиито ръце са създали
тази непонятна като постиже-

ние скулптура - Давид. това
е такова спокойно съвършенство, че човек занемява. ето
това е за мен “Сводът” на Анна
петрова - възможност за разговор за красотата, за човешкия
дух, способен на такива творби.
n Зрителите ще се потопят в трудностите, търсенията, тревогите, които
са съпътствали живота на
гениалния Микеланджело кореспондира ли тази история, която пресъздавате на
сцената, с днешния свят на
твореца? Могат ли да се направят паралели?
- разбира се - връзката е
пряка и доста обвинителна.
кой от нас е способен на подобно отдаване, на подобно
себеотричане в труда? просто
в труда, обема работа, извършен, за да се постигне почти
съвършената красота? А защо
въобще ни е нужна тя? Защото
ни подсказва за висок смисъл в
съществуването ни.
можем да опишем човека като същество, възприемащо красотата. Ако той се
замисли, това е доста странно - да виждаш света като
великолепна красота, да се
възхищаваш заради самото
съществуване на цветчето
или на дивата красота на
стихиите. А какъв е човекът,
способен да претвори болезнения си копнеж по красота
в произведение? как живее
въобще в свят на оцеляване,
дрязги и интриги? как успява да съхрани творческата си
сила? вълнуващо е!
n Кога се очаква преми-

Петринел Гочев в ателието

СнимкиРоСинаПенчева

стойност. от деца искахме от
всичко по много. Не си спомням да ми е тежало като дете
ходенето в театралната школа, уроците по пиано и непрекъснатата работа с глина
и рисуване. това беше естествен поток на живота. можете
да се досетите, че в общообразователните предмети бях
дъното (както биха казали
моите деца сега).
n Остава ли Ви време
за рисуването и скулптурата? Преди правехте много
изложби, за една от които
Светлин Русев казва: “Необичайно явление, мощно
и силно, експресивно, сгъстено като енергия.” Става
дума за “Сън в лятна нощ” в
галерия “Сезони”.

софийските? Омаловажава
ли се трудът на артиста в
страната?
- това неглижиране е открай време. Но е толкова дискутирано, че просто не виждам смисъл да се занимавам
с това. За мен театрите извън
столицата са оазиси, където
може да се работи спокойно,
с пълно отдаване. едно време
младите режисьори и актьори бяха разпределяни точно
в тези извънстолични театри
да трупат опит и да се учат на
изкуството.
n Коя е най-голямата
Ви награда в живота?
- Че въобще имам възможността да работя в тези
изкуства.
n Имате доста натова-

СнимкаГеРГанаЗмийчаРова

Петринел Гочев и Димо Сава Димов по време на репетиция
на новата постановка в Габровския театър
ерата?
- Надявам се на 28 октомври да сме готови.
n И Вие като Микеланджело сте всеобхватен
творец - работите като режисьор, сценограф, художник, скулптор... Коя изява
Ви удовлетворява най-много? Как ги съчетавате? Те
са толкова различни - едната дейност изисква екипна
работа, другата - пълно уединение...
- Аз съм от поколението, в
което изкуствата бяха висока

- Не си задавам този въпрос. в момента подготвям
изложба. работя и това е. понякога има периоди, когато
съм по-ангажиран в театъра,
друг път не излизам от ателието с месеци. представете си
го като труда на старите селяни - през лятото са на полето,
през есента и зимата - по двора, с животните, не спират.
просто различен вид труд.
n Нека се върнем към
театъра. От години сте
част от екипа на Габровския
драматичен театър “Рачо
Стоянов”, как Ви спечели?
Не се срещат много изявени
и добри режисьори като Вас
да работят в извънстолични
трупи.
- в Габровския театър има
много силно ядро. Няколко
актьори, с които работих още
през 2013 г., когато правихме
“ромео и Жулиета”, така ме
впечатлиха, че с желание се
върнах за “Жана д’Арк” отново там. Жив театър, борбен
театър. театър, в който намираш страст по изкуството. Наистина си струва да се раздаде
човек в такава общност.
n Пренебрегват ли се
извънстоличните театри
през последните години? С
какво те са по-различни от

рено всекидневие като творец. Съпругата Ви Гергана
Змийчарова също е артист
- това помага ли Ви, допълва ли Ви или по-скоро пречи
на отношенията Ви?
- Нашето общуване е толкова леко и същевременно
така дълбоко, в голяма степен
и заради общото поле, в което
се трудим. имаме много безсънни нощи, които са минавали в разговори за изкуство,
за намерения и равносметки.
Удоволствие и благодат е да
имаш до себе си човек, с когото можеш да споделиш тревога или озарение и да знаеш, че
ще бъдеш истински разбран.
n Сегашното време, в
което живеем, на свръхразвити технологии, като че
ли ограбва не само от любовта, но и от нас самите, от
човешкото общуване...
- изпитвам удовлетворение от живота. по някакъв
начин цялата разбитост на
съвременния живот минава
покрай мен, наблюдавам я,
но някак не успява да ме погълне. просто има смисъл във
всичко, което се случва, дори
за момента да е скрит за нас,
дори всичко да мимикрира в отчайваща безнадежност. Нещо в
мен ми казва: има смисъл!
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Скъпи читателю!
В този брой на приложението за
литература, изкуство и култура ще
представим разказа на Мартин Петрушев "Изборната бюлетина". Още
самото заглавие подсказва връзката с
наскоро състоялите се избори...
Приятно четене.
през последните две седмици преди изборния ден мирел не можеше да
избегне с поглед билбордовете от двете
страни на по-големите столични булеварди, изпълнени с въртящи се предизборни
реклами. Лица, обкръжени с ореол от
многозначителни думи, се открояваха от
всички стълбове и трафопостове, сипеха
обещания от сгради, обърнати към главните улици, подаваха се изпод входните
врати и надничаха от пощенските кутии.
още щом пристъпеше извън входната
врата на блока, срещу мирел политаха
носени от вятъра хартийки, на които проблясваха числата на изборните бюлетини. той се опита да се затвори, за да не
позволи на рекламите и пропагандата да
повлияят на политическия му избор, но
дори вкъщи дочуваше как телевизорите
на съседите насилствено проникват през
тънките стени на панелката. тогава му
проблесна мисълта, че чрез усилен труд и
борба може да стане единственият гражданин на републиката, който да се пребори за свободния си глас, като избегне неспирния поток от целенасочени рекламни
кампании и допринесе за изборния резултат с бюлетина, подплатена от чисто вътрешни убеждения.
На първо време реши да отпътува до
селото си със своя личен автомобил и да
се върне чак в деня преди изборите. мигновено съжали за това решение, когато
билбордовете от двете страни на магистралата се занизаха пред очите му в неспирна редица от изборни лица и лозунги.
това необуздано и почти нагло смазване
на личното му пространство насмалко не
го задуши и той спря в аварийната лента,
за да сложи сенници на предните и страничните стъкла. На два пъти, докато гледаше надолу с цел да избегне редиците от
неспирни прокламации, той бе на косъм
от това да предизвика верижна катастрофа. Щом най-сетне се добра до къщата си,
остана заключен в нея няколко дни, почти
напълно обсебен от натрапчивата представа, че всички стени в нея са изписани
с предизборни обещания - толкова дълго
му се беше наложило да се взира в лица и
надписи, че сега те се отпечатваха по белите стени на дома му като фото негатив.
опита се да чете книги, за да се успокои,
но много скоро си даде сметка, че текстовете може да са пълни със скрити политически послания между редовете. Не смееше дори да докосне мобилния си телефон,
камо ли да го включи да се зарежда. Нещо
повече - на втория ден си сложи градински ръкавици и зарови опасното устройство в двора, докато се преструваше пред
предната камера, че просто обезплевява
градината и съвсем ненадейно изпуска
телефона в малък изкоп до задната ограда на къщата. Същата вечер, малко след
полунощ, мирел се изниза от къщата с
челник в ръка, промъкна се през обилно
обраслия заден двор, спусна се през малка

Проза

Изборната
бюлетина
разказотМартинПетрушев

букова горичка и се скри в един храсталак край реката, където планираше да изброи дните до изборния ден по залезите
на слънцето. Знаеше, че по това време на
годината може да бере сладко-киселите
плодове от близките ябълкови дървета
и закъснелите къпини, които растяха в
близост до стръмния каменен бряг. така
той прекара четири дни в недостъпното
си скривалище и почти с удоволствие се
вслушваше във воя на нощните чакали,
които не се опитваха да разпространяват
объркващи политически послания.
в навечерието на изборите мирел
изпълзя обратно до къщата си, промъкна
се като крадец през полуотворения прозорец, за да не се налага да минава покрай
заровеното звукозаписно устройство, взе
портфейла, раницата и слънчевите си
очила и тръгна със затворени очи към автобусната спирка, като използваше една
от останалите патерици на дядо му, за да
не се сблъска със стълбовете и контейнерите по пътя към центъра на селото. На
местните, които срещна по пътя, той казваше, че е преживял инцидент и вероятно
ще мине известно време, докато зрението
му се възвърне напълно, но остро отклоняваше всеки опит да бъде придружен.
така стигна до добре познатата му спирка и се качи в автобуса към столицата, в
който можеше да пътува, без да гледа, и
така да избегне постоянната заплаха от
билбордовете по магистралата. За свой
най-голям ужас не бе предвидил, че пътниците може да не спрат да разискват
политически въпроси през цялото четиричасово пътуване. като превантивна
мярка взе единствената си и отчасти вече
използвана салфетка, разгъна я, скъса я
на две равни половини и след като ги наплюнчи и смачка, за да си ги сложи като

тапи за уши, се облегна с известно облекчение на седалката. въпреки това долавяше откъслечни гласове, което наостри
слуха му, и той започна против волята си
да се опита да улови темата на разговорите. За да се предпази, извади една риза от
раницата си, уви я около главата си и след
като най-сетне се намери във възжеланата
изолационна стая, заспа.
околността се тресеше и той се събуди. Автобусът беше празен и шофьорът го
беше хванал за раменете и го раздрусваше. С полуотворени очи мирел се огледа
зад стъклата на слънчевите очила, отметна ризата на главата си назад и внимателно пристъпи навън. След като прецени
опасността, сложи ръцете пред лицето
си и се насочи към стоянката на такситата, като се опитваше да избегне с поглед
плочките на пода на автогарата, за да не
попадне в полезрението му отражението
на някоя предизборна агитация. качи се в
такси, показа адреса от личната си карта,
докато се правеше на ням, и скоро съумя
да се залости в апартамента си, където с
нескрита гордост се отдаде на очакването
на изборния ден. той, мирел, щеше да е
единственият, който е избегнал зловредното влияние на предизборната пропаганда! Беше толкова развълнуван от представата, че той е спасителната сламка на
демокрацията, че цяла нощ се въртя в леглото и заспа едва на разсъмване. когато се
събуди, вече беше около седем вечерта и
без да се доверява на стрелките на часовника, той се втурна уплашен навън към
училището, в което гласуваше неговият
избирателен район, и не спря да блъска
по затворената метална врата, докато пазачът не го прогони с гумена палка. върна се вкъщи, срина се на земята и се отдаде на жалостив плач, който постепенно
прерасна в ярост. Надаваше безпомощни
писъци и удряше със стиснати юмруци по

художниканатолийстанкулов

МАРТИН МАРИЙ ПЕТРУШЕВ
е роден през 1993 г. Завършва актьорско майсторство в
НАТФИЗ, където е студент в
класовете на Стефан Данаилов и
Ивайло Христов. През 2017/2018
г. учи за преводач-редактор в СУ
“Св. Климент Охридски”, където печели наградата за превод
на университета. През 2018/2019
г. прекарва една година в университета в Хайделберг, където учи
германистика и англицистика
и е редактор в немско издание.
Работил е за “Литературен
вестник” и като водещ на
собствена рубрика в предаването “Библиотеката” по БНТ1.
Негови текстове са публикувани
в “Страница”, “Съвременник”,
“Пламък”, “АРТизани”, ДУМА
и др. Понастоящем работи
като преводач за издателство
“Изток-Запад”. Създател е
на ютюб канала “Рационална
съпротива”.

мебелите, докато полицията, повикана от
стресираните съседи, не позвъни на вратата му. разговорът беше съвсем кратък
и след като той скалъпи историята, че
жалеел за най-добрия си приятел, който
бил загинал при автомобилна катастрофа,
полицаите го успокоиха и дори започнаха да му пригласят, че като цяло всичко
е съвсем несправедливо. тръгнаха си без
повече увещания.
На следващия ден, когато се измъкна на улицата, мирел с паника отчете,
че всички билбордове с политическо съдържание са изчезнали. Усилията му да
долови нещо от разговорите на улицата
и в трамвая не дадоха резултат. Накрая,
след като събра целия си останал кураж,
попита първия срещнат за резултатите от
изборите. Непознатият го погледна в недоумение, изреди някакви приблизителни
цифри и добави с нескрито учудване, че
изборите са се състояли преди повече от
седмица. едва когато се вгледа в лицето
му, мирел си даде сметка, че го е виждал
на някой от предизборните плакати и че
сега не само човешкото съзнание, но очевидно и самото възприятие за времето, е
безвъзвратно овладяно от политическата
пропаганда.
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Ретрото е модерно
Музейкатомашина
навреметопривлича
стотицигостивъвВарна
Деси ВЕЛЕВА

помните ли стъклените бутилки за олио, които бяха за многократна
употреба и се връщаха за
пълнене в магазините?
или тахан халвата в метални кутии с вкус, който
днес и да издирвате, няма
да намерите? или чупливите и блестящи играчки
за новогодишната елха,
които трябваше много да
се пазят? а сметановия
сладолед, десетолевките с
лика на Георги Димитров,
тежкия москвич, дъвките “турбо” или уличните
телефони с шайба и монети?
всичко това, плюс

много спомени от едно
не много далечно минало,
може да се видят в ретро
музеите у нас, както от
помнещите, така и от позабравилите, а защо не и
от онези, които дори не са
били родени по времето
на бисквитите “Шипка” и
газирания “етър”. ретрото е модерно и връща българите във време, което
никога няма да се върне в
действителността.
един от ретро музеите
у нас се намира във варна и бе открит през 2015
г., за да привлича гости с
оживелия бит от времето
на социализма.
експозицията включва уникати от периода
1944-1989 г., които раз-

Цветан атанасов. той е
събрал хиляди предмети
от бита, включително и
хранителни продукти, от
автомобилния и детския
свят. Специален акцент
в колекцията на музея са
восъчните фигури на големите личности на епохата. в нея са включени
соцвеличия като тодор
Живков, леонид брежнев
и Фидел кастро, любимци
на народа като емил Димитров, Георги парцалев,
Георги калоянчев, тодор

място са закачени и табели с различни лозунги,
които сега на всички звучат смешно.
особено богата е и

колев. Според собственика на музея колекцията от
над 70 восъчни фигури е
по-голяма от тази в двата
музея на “Мадам тюсо” в
истанбул и прага, взети
заедно.
в музейната експозиция ярко блести и колекцията от над 50 реставрирани автомобила с
марките “волга”, “Москвич”, “Шкода”, “трабант”. тя е допълнена и с
мотоциклети “Симсон” и
“балкан”, има класическа
“Чайка Газ-13”, лимузината, с която са се возили
членовете на политбюро
на Цк на бкп. на видно

експозицията на детски играчки - пластмасови камиончета, метални колички,
руски матрьошки, самосвали, гумени кукли и стотици
други доказателства, че и в
миналото е имало с какво
да играят децата. подобни
изложби не могат да минат
и без дъвките “идеал” и
“турбо”, чиито картинки
се събираха от малчуганите и се пазеха като голяма
ценност.
Домакините най-често
са привлечени от руските
прахосмукачки, старите
телефони с шайби, домашните потреби, наме-

казват как живееха българите при социализма.
Музеят заема площ от
4000 кв. метра във варненски мол, а негов създател е бизнесменът

И Пещера има свой музей
на соцавтомобилите

И Пещера има свой ретро музей на експонати от социализма, които са
от различни сфери, но тъй като се залага предимно на автосалона, той е
кръстен Музей на автомобилите. Естествено, неслучайно е отворен на 9
септември, а годината на откриване е 2016 г. Сега експозицията е търсена
от туристите, които искат да видят използваните през периода от 1945
до 1989 г. автомобили у нас. Пещерският музей е по-малък от Варненския,
но е също толкова интересен с предметите от бита, за детски забавления и
домашните потреби.

рени някак от чужбина,
запазените опаковки от
бисквити и вафли, от
безалкохолни и дори от
олио. Мъжете пък найчесто обръщат внимание
на автосалона, на българските цигари без филтър
и на запазените банкноти
от народна република
българия.
Музеят преживя и
трудни времена по време
на строгите мерки покрай
ковиД-кризата и собственикът му бе на път да
го затвори и пренесе част
от колекциите в чужбина.
преди време Цветан атанасов апелира за помощ,
тъй като такава не му е
оказвана нито от държавата, нито от община варна.
засега обаче уникалният
атракцион, който притежава, остава в морския
град, а гостите му непрекъснато се увеличават.

В Петричко също подготвят
експозиция от стари возила

Музей на ретро автомобили и мотоциклети ще отвори врати в община
Петрич, стана ясно през пролетта, като се планира той да е готов през
октомври. Постоянната експозиция ще е от 22 автомобила и 30 мотоциклета, като ще има и гостуващи експонати, датиращи от различни десетилетия на миналия век, които отразяват отделните етапи от развитието на
автомобила. Те ще бъдат предоставяни от колекционери, което ще позволи
всеки месец експозицията да бъде сменяна. Бъдещият музей ще е в близост
до петричкото село Капатово.

СниМкиЕМилиякоСтадиноВа
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АтАнАсЗАфиров:

ГЕРБ са наясно,
че с тях няма кой
да управлява
отново ставаме свидетели
на практики, за които мислехме, че остават в миналото,
а именно - прокуратурата да
се намесва в политическия
живот. това заяви в ефира на
БСтв зам.-председателят на
БСп Атанас Зафиров по повод атаката на прокуратурата
срещу социалистическата партия и привикването на разпит
на нейни лидери. това като че
ли наистина е нововъведение намеса директно в живота на
политическа партия. приветствам позицията на г-жа нинова, която отказа да участва
в този плитък сценарий. Добре
дошли са представителите на
прокуратурата в нашата сграда, ще получат документите,
които желаят, но едва ли това е
начинът, подчерта той.
Според Зафиров има странно съвпадение на някои събития. веднага след изборите,
след като стана ясно как са разположени политическите сили,
започнаха и опитите БСп да
бъде опитомена и вкарана в ня-

какви коловози. какво по-лесно
от това чрез атака срещу лидера
на партията? виждаме и активацията на хора от партията, които ги нямаше по време на кампанията, но сега са най-активни
в критикарстването и търсенето на поводи за допълнителни
скандали, каза той. предстои да
видим как ще се развият събитията, но в едно мога да ви уверя
- БСп е със здрави устои, дълги
години е устояла на всякакви
бури и едва ли това е начинът
тя да бъде превърната в някакъв
удобен придатък на някого, заяви Атанас Зафиров.
по повод резултатите от изборите той очерта няколко притеснителни според него неща.
на първо място - ниската избирателна активност. това е и една
от причините повечето партии
да имат спад в електоралната си
подкрепа, в т.ч. и БСп, макар че
при нея той е най-незначителен.
налице е всеобща умора у българските избиратели. Забелязах
също, че психологията беше
малко повече от политиката в

тази кампания. имаше усещане
за тревожност, за страх от бъдещето. За съжаление, резултатите
не помагат за тяхното намаляване, посочи зам.-председателят на
БСп. изненадващ за него е и фактът, че близо 80 000 са натиснали бутона “не гласувам за никого”. това са близо 4% и сами по
себе си тези хора представляват
една партия, която може да влезе в нС и представлява сериозен
шамар за всички политици.
иначе се случи това, което
предупреждавахме - повторен
бе резултатът от предишните
избори с малки разлики - смяната на водещата партия и че
на мястото на една партия,
която беше последна, влезе
друга. Според Зафиров БСп е
запазила резултата си отпреди
7 месеца и е излязла с най-малко щети от тежката управленска конфигурация по време на
кризи.
Социалистът коментира появата на фигури от миналото на
партията, които сега се явяват и
я критикуват с тежки обвинения

за “разгром” и искания за оставки. на лъжите трябва да се отговаря с факти, каза той и посочи,
че резултатът на БСп е около
процент разлика, а при броя на
мандатите е само с 1 по-малко.
така че прокобите за срив и че
едва ли не БСп няма да влезе в
нС, видимо не са се сбъднали,
каза той.
Бойко Борисов за пореден
път говори неща, за които знае,
че няма как да станат. Да обясняваш как на всяка цена си решил
за направиш правителство и да
избереш за преговарящи хора,
които са неприемливи дори в
твоите среди и партия, значи
предварително залагаш условие
това да не се случи, коментира
Зафиров. Явно ГерБ са наясно,
че няма кой да се хване с тях
да управлява държавата в такъв
тежък момент. по-интересен е
въпросът дали останалите пар-

тии ще намерят воля да сглобят
някаква устойчива управленска
коалиция. БСп ще положи усилия такова правителство да бъде
сформирано, защото пред България предстоят тежки месеци,
заяви зам.-председателят на социалистическата партия.
Зафиров увери, че и занапред БСп ще продължи да
предлага и отстоява политики в
интерес на хората. не разбирам
почина “дайте да правим евроатлантическо правителство”.
трябва ни пробългарско правителство, което да защитава
българския национален интерес. За мен той е свързан преди
всичко с оцеляването на хората. Жизненоважно е, подчерта
Зафиров, в бъдещото правителство да има партия като БСп,
която да отстоява социалния
вектор, помощ за икономиката,
запазване на работни места.

ивАнЧенЧевпредБств:

БСП ще я има - напук на душманите

партията винаги е умеела да си
казва кривиците и тук не става въпрос дали ще запазим вътрешнопартийната демокрация. и не е въпросът
дали ще има критика, а каква е тя,
как се изразява. Да не говорим дали
тя е градивна. Защото сега ни предстои национален съвет, на който,
вместо да говорим за политики, едни
хора ще искат само главата на корнелия нинова. вътрешната опозиция
успя да измести въобще разговора за
политиката. в Софийска област, където имам привилегията пет мандата

да бъда избран за народен представител, нито един член или симпатизант не ме е попитал каква работа
съм свършил в парламента, колко
часове имам на трибуната, колко
изказвания или колко парламентарни въпроса. питаха ме за конфликтите, за украйна, за русия, за
неща, по които БСп има ясна позиция. БСп, а не някой отцепник
или друг постоянен критикар. не
искат мнението на тези, които не
работеха в тази кампания. как
е възможно да търсиш отговорност от някой, след
като ти не си понесъл
тази отговорност?
колкото до прокурорската проверка срещу членове на ръководството на БСп, тя е
много странна. всички подобни въпроси
в партията се решават от вътрешната
контролна комисия. къде е била прокуратурата досега? Даден е ход на прокурорската проверка по жалба, чийто срок е изтекъл
преди това. Става въпрос за жалбата
на кирил Добрев срещу партията.
Добрев беше изпуснал срока и при
това обстоятелство се допусна ход на
делото. освен това Добрев не е сезирал контролната комисия на БСп, а
направо е отишъл в прокуратурата,
която за няколко седмици така се е
организирала, че се искат записи от
заседанието на нС, кой какво е говорил.

всички членове и симпатизанти на
партията трябва да са спокойни - партията е здрава и ще я има. въпреки
всички атаки, които стават пред очите на обществото. въпреки вълците в
овчи кожи - като Борисов и другите,
които моментално след изборите изведнъж смениха дори физиономията
си, не само говоренето си.
Чрез тези атаки срещу БСп се
правят опити партията отново да
бъде вкарана в руслото на ГерБ. през
последните 6-7 години сме устоявали на много сериозни опити да бъдем
подчинени на ГерБ. Хубаво е хората
да си зададат въпроса: как за тези 12
години моделът “ГерБ-ДпС” винаги остава на повърхността, а техните
патерици изчезват от политическия
небосклон. Защото моделът “ГерБДпС” е изсмукал всичко около себе
си. БСп никога няма да влезе в коалиция с ГерБ. не само заради идеологическите си различия.
избуяването на политически
субекти като “възраждане” също
трябва да се гледа внимателно. те
са професионалисти, които запълват
политически ниши. търсят от какво
хората се недоволни и стават яростни защитници на това недоволство.
“възраждане” са едни добри продавачи на надежда. А сега просто няма
да са добри народни представители,
защото няма да могат да реализират
нищо от това, което са говорили. За
разлика от БСп, която успя да реализира голяма част от своята платфор-

ма. Затова и БСп не понесе големи
щети от участието си в редовното
правителство.
в БСп има много потенциал.
партията трябваше да вземе много
повече гласове, дори да си удвои
резултата, ако кукловодите в тази
страна не създаваха проекти след
проекти. по този начин те отслабват
всяка алтернатива, която не може
да обедини хората. За тях е по-изгодно да създават такива проекти.
и вижте какъв парадокс създадоха
- не говорим кои системни партии
ще управляват, а кой ще управлява
през третия мандат, какви сламени
човечета ще се слагат за министри и
т.н. всичко това е камуфлаж на модела “ГерБ-ДпС”, който се спаси,
като събори предишния парламент.
Четири пъти преди това се случи
същото. унищожиха правителство,
което имаше ясна програма и цели,
разписани подробно. кукловодите това не ги интересува, те искат
личното си оцеляване и държавната
хранилка.
поздравявам всички, гласували
за БСп, защото в една ненормална
среда и в сложна коалиция, с вътрешна опозиция, партията успя
да привлече близо четвърт милион
българи. и въпреки новите политически проекти. За нещастие на душманите, БСп ще я има и занапред.
Със съкращения
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Номера като за
комедийно
НаглостеБорисовдаискаот
„Промяната”иДБдамустанатпатерици
Иван БАКАЛОВ

предложението на ГерБ
към “продължаваме промяната” и “Демократична България” да управляват заедно е
нахален опит на Борисов да си
намери патерици, с които да
продължи властта си.
предложението също така
е и безсрамна демагогия, с
приказки за “подкрепа на Украйна и за въвеждане на еврото в България”. нещо като
“Анти путин коалиция” - ако
откажеш, ще те обвинят в путинизъм.
правителството на четворната коалиция пп-БСпДБ-итн беше атакувано от
първия си ден с всички средства. Борисов изрече не една
и две лъжи, хвърли всички
усилия да ги свали, обвини ги
за световната криза и инфлация, засипваха ги с измислени
компромати, а сега невинно
предлага да го подкрепят. Голяма наглост е да искаш да ти
станат патерици тези партии,
които си обвинил за цените

на газа и петрола, неспособност да управляват, за кражби,
любовни афери, и т.н. всички
земни грехове.
и предложението идва,
след като още в нощта след
изборите и “продължаваме
промяната”, и “Демократична
България” обявиха, че няма да
влизат в коалиция с ГерБ за
правителство.
в миналия парламент не
само ГерБ, а и ДпС, “възраждане” го играеха опозиция, и
когато към тях се присъедини
итн, свалиха правителството.
в това начинание се включи и
новата партия на ген. Янев.
С активното участие на
президента и служебния кабинет резултатът от изборите е
такъв, какъвто го виждаме.
Сега тези, които свалиха
предишното правителство, е
редно да си направят правителство и да управляват заедно. не да се крият зад пп и
ДБ, или експертни кабинети.
нали това искаха?
вместо това Борисов предлага посредници да водят преговори между него и пп и ДБ.
Споменаха имената на росен
плевнелиев и Соломон паси.
така предложението му придобива комични черти. плевнелиев да увещава пп и ДБ да
пристанат на Борисов и - хоооп, те приемат. номер, подходящ за комедийно шоу.
президентът, който помогна да свалят правителството
в сложна обстановка в света,
настоява за стабилно прави-

шоу

телство. но с действията си не
допринесе това да стане. Сега
той, заедно с другите, които
предизвикаха избори, имат
пълните възможности да съставят ново стабилно мнозинство. А не да канят пп и ДБ
за украса и за “евро-атлантическо алиби”.
какъв всъщност е проблемът с правителството?
казва се Бойко Борисов.
той направи уклончиво изказване, че може да се оттегли, а
може и да не се оттегли. Готов
биЛ на компромис “в името на
народа”. направо да се просълзиш. него не го интересува
в действителност нито еврото,
нито Украйна, нито народа.
Ще приеме всякакви условия,
ще се пише пръв евро-атлан-
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тик, а всъщност единственото,
което го интересува, е на него
лично какво ще му гарантират.
Защото виси възможността да
бъде съден и разследван, пречка за което е сегашният главен
прокурор. Гешев го пази старателно от реални корупционни скандали. Големите медии
също го прикриват и замитат
всичко под килима.
в коментари в чужбина за
изборите в България се споменава за проблема “Борисов”.
казват, че има оцапан имидж,
трудно ще състави правителство, има “токсична репутация” (“политико”).
как пък нито една голяма
българска медия, нито един
анализатор в телевизиите, не
каза нещо такова за Борисов

- да посочи проблема, както
го посочват по света. на нито
един водещ не му се скърши
езикът да го зададе поне като
въпрос. Сякаш живеем в паралелна реалност, заровили сме
си главата в пясъка и не виждаме какво е Борисов.
Усещат ли колко са жалки
хекимяни, харалани, бойковасилевци?
След изборите основна
тема в тв студията беше как да
се съберат над 120 депутати,
за да направи ГерБ правителство. С намеци, че партии, които не искат да станат патерица на Борисов, са национално
безотговорни и хвърлят страната в хаос.

Как мерките за пестене ошашавиха белгийците
Даниела ВЕЛИКОВА

Дойдох в Белгия с идеята да престана да броя стотинки в края на месеца,
които даже свършваха още в средата
на календарната единица. исках да не
се чудя кое ще мога да платя: фактура
за ток или все пак по-добре за телефон, че него го ползвах да изкарвам
пари за фактури. За водата въобще не
се чудех - винаги задържах сметките
известно време, защото нея нямаше
как да я спрат. мислех, че това е вече
зад гърба ми.
За десет години бях забравила какво е усещането да те стресират неплатени сметки. До миналия юли. тогава
за първи път от пребиваването ми в
странство приключих финансово месеца преди календарното приключване. останах без пукнато евро, след
като платих годишното изравняване
на сметките за ток и газ. тук в Белгия плащаме фиксирана сума за ток,
газ и вода всеки месец, после веднъж
годишно се засича реалното потребление. тогава или доплащаме, ако сме
превишили авансово платеното, или
ни връщат обратно пари, ако сме били

по-пестеливи ползватели. Аз лично
пари назад не съм вземала, но и не съм
доплащала.
като платих 700 евро за изравнителната фактура, август го изкарах със
затягане на колана. през септември,
като платих наем, ток, газ, телефон и
вода, започнах да си мисля, че май пак
съм се върнала у дома, защото още на
24-то число от месеца банковата ми
карта издрънча празна. А заплата вземам чак на 5 октомври. “А ще ядем
ли?”, попитаха очите на домашните
любимци.
тогава се огледах и видях колко се
е променил през последните месеци
стандартът на живот в Белгия. първо забелязах, че всички улични електронни часовници са изключени. Аз
обичам, докато пътувам по улиците
на града, да “съм в час”, понеже все
бързам за някъде. Сега всички електронни уреди, ориентиращи ме във
времето, бяха замрели. Сякаш времето прави икономия.
после открих, че и уличното осветление прави икономия. За магистралите на Белгия се говори, че са осветени така, че се забелязват от космоса.
и не само се говори, но беше факт до
скоро, докато белгийските власти не

съкратиха ползването на лампите през
една или пък взеха да пускат осветление само от едната страна на улицата.
Дотолкова се затяга икономията, че
получих писмо от енергийните компании с 90 практични съвета как да намаля разхода на ток и газ. включително с
предложение да пребоядисам стените
на жилището си в бяло, защото така ще
се отразява по-добре и дълго дневната
светлина и ще пестя от осветление. Аз
тези съвети си ги зная от България. интересно ми е как белгийците ще се научат да изолират врати и прозорци! Дали
ще се научат като нас да пълнят пролуките с найлонови торбички? едва ли,
щото магазините замениха торбичките
с хартиени пликове. Ще открият ли как
се греят премръзнали ръце на свещ, при
условие, че са свикнали парното им да
работи целогодишно?
но това е на държавно ниво. А
понеже белгийците са габровците на
европа, вече измислят как да пестят
течности. изключвам традиционното
изтриване с тривка вместо сутрешен
душ и ползването на казанчето в тоалетната след N-броя ползване на самата тоалетна. Сега е на дневен ред
събирането на дъждовна вода...
С изхранването обаче икономиите

Е-вестник

набират инерция. Щандовете на магазините не са така обилно заредени,
както преди. Аз лично намалих консумацията на месо, а количеството
плодове и зеленчуци, които купувам
за седмица, е наполовина по-малко от
предишната година. няма да гладуваме - запретнах ръкави и напълних мазата с компоти и туршии.
За да разберете колко ошашавени,
ненаучени и неготови са белгийците с
новите мерки за пестеливо ползване на
енергийни източници, ще споделя следното: моя клиентка ме помоли да ходя
да гладя и чистя в тях в събота, защото
токът нощем и в почивни дни е по-евтин. Странно, че не се е сетила да ми
предложи нощна смяна. За незапознатите ще добавя, че нощен труд и такъв
в почивни дни се заплаща двойно. и не
ми става ясно - токът ли е скъп или моят
извънреден труд е евтин, или мадам не
може да изчисли как да пести?! но има
полза и от икономиите. вече като отивам на работа върху две перални намирам бележки с молба да не пера. Щели
сами да пускат пранета на нощна тарифа. ей, има шанс да научим белгийците
да си шетат сами!
Фейсбук, със съкращения

петък
7 октомври
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Керамиката и нейната субстанция същности с много лица

Божидар Бончев,
Кула, керамика,
глазури, вис

Пламена Пенева,
Полет, керамика,
глазура, вис

изложбата “керамиката. Субстанция/ фигура/ поле” е подредена
до 16 октомври в столичната галерия “васка
емануилова” (филиал
на СГХГ), бул. “Янко
Сакъзов” 15. керамиката и нейната субстанция,
наречена някога “пластична праматерия”, са
лишено от време олицетворение на паметта
и едновременно с това
същности с много лица.
прокудена от визуалното поле на модерния
градски човек, теракотата е и един от фокусите
на настоящето венецианско биенале.
експозицията предлага
интроспективноретроспективен поглед
към керамиката. авто-

рите изследват субстанциите, релациите между
тях, техните качества,
необходимите причини
за възникване на отношения и следствията от
взаимодействието им в
един съвместен процес.
лабораторията на тези
експерименти се явява
ателието по керамика на
Божидар Бончев.
експозицията е съвместен проект между
галерия “васка емануилова” и специалност
“керамика” в НХа. посветена е и фокусира вниманието най-вече върху
керамиката и теракотата
като материал, в който
преимуществено работи
и скулпторката васка
емануилова. включва
произведения на проф.

натозиденсародени

Златина Кръстева,
Дървото на
познанието, порцелан
с ефектна глазура
Божидар Бончев от различни периоди, нови
творби на Надя текнеджиева (гл. ас.), проекти
на абсолвенти от предишни години - Десислава терзиева, Златина
кръстева, Йоана атанасова, Светла радулова и
Яна каишева, и произведения от последните защити - Светли евгениев
(магистър 2022), пламен
петров и пламена пенева (бакалаври 2022).

АБК връчва наградите
„Рицар на книгата”
на 1 ноември
Всекиможеданоминиракандидатвсайтана
асоциация„Българскакнига”до15октомври

Наградите “рицар на книгата” са израз на признателност от страна на асоциация “Българска книга” към всички,
чиято всекидневна работа през изминалата година е била свързана с книгите.
към тези, които със своя труд и идеи
помагат на издателите да представят на
българския читател най-доброто от българската и световната литература.
“рицар на книгата” се присъжда в
категориите общественик, журналист
или медия, библиотека или библиотекар,
учител или училище с изключителни заслуги в областта на книгите и четенето.
Наградите “рицар на книгата” са учредени през 2004 г. от издателство “Сиела”,
а през 2006 г. правата за организиране на
събитието и присъждане на наградата са
прехвърлени на асоциация “Българска
книга” - най-голямото обединение на
музикалният театър играе оперетата “Царицата на
чардаша” на 8 октомври, събота, от 19 часа в памет на
тенора арон аронов, който
почина на 85-годишна възраст през юли т.г. творбата
на калман е емблематична за
неговата кариера, преминала
на сцената на музикалния
театър. За 45 години творчески път аронов играе в 975
спектакъла на “Царицата на
чардаша” ролята на едвин
и 134 пъти ролята на Фери
Бачи от същата оперета.
“Царицата на чардаша”
на музикалния театър е
класическа и в същото време съвременна трактовка на
оперетата на калман. режисьор-постановчик е адриан
Холендер, режисьор - марияна арсенова, диригент-

книгоиздатели и книготърговци в страната, в което членуват над 120 юридически
лица, създаващи повече от 90% от книжната продукция в България.
Наградите се връчват всяка година
на 23 април - Световния ден на книгата и
авторското право. през 2022 г., по изключение, отличията ще бъдат връчени на
1 ноември - Деня на народните будители.
тази година “рицар на книгата” се
присъжда за изключителни заслуги в
областта на книгите и четенето за изминалата 2021 г. в следните категории:
Награда за журналист или медия - златна значка и грамота; Награда за библиотекар или библиотека - златна значка и
грамота; Награда за учител или училище - златна значка и грамота; Специална
награда “рицар на книгата” - статуетка,
за общественик с най-голям принос за

българското книгоиздаване през изминалата година.
всеки може да номинира кандидат за
наградите “рицар на книгата” чрез формата в сайта https://ritsar.abk.bg/. Срокът
за изпращане на номинации е 15 октомври. победителите се определят чрез онлайн гласуване от членовете на аБк.
Сред носителите на наградата “рицар на книгата” през годините е и завеждащата отдел “култура” на Дума
вилиана Семерджиева (2015 г.). пълният списък на отличените досега - в
сайта на Дума.

Музикалният театър играе
„Царицата на чардаша”
в памет на Арон Аронов

Снимканмт

Арон Аронов и солистите Добрина Икономова, Пеньо Пирозов
и Светлана Иванова на сцената на Музикалния театър

постановчик - любка Биаджони. Сценографията и
костюмите са дело на иван
Савов, хореографията - на
мариан Стефанов, хормайстор е людмил Горчев.
На 8 октомври в “Царицата на чардаша” ще гледаме солистите Добрина
икономова (Силва), пеньо
пирозов (едвин), катерина
тупарова (Щаси), александър мутафчийски (Бони),
Христо Сарафов (Фери
Чаби), Светлана иванова
(Цилика). в останалите роли
участват румен Григоров,
лъчезар лазаров, иван панев, Георги-маноел Димитров, александър василев,
Грозданка Филипова. Хор,
балет и оркестър на музикалния театър с диригент
Юли Дамянов.

АНАСТАСИЯИНГИЛИЗОВА,
актриса
ДЕО(ДЕЯНСЛАВЧЕВ),
телевизионенводещ
ИВАНРАДОЕВ,актьор
КРИСТИНАЯНЕВА,актриса
Проф.СИМЕОНВЕНКОВ,
джазмузикант,композитор
ТЕДИ(СТЕФАН)МОСКОВ,
режисьор
ХРИСТОДИМИТРОВ,
създателипродуцент
наансамбъл„Българе”
накратко

Надежда Кутева
с националната
награда за живопис
„Захарий Зограф” 2022

Надежда Кутева е тазгодишният лауреат на националната
награда за живопис “Захарий Зограф”. Призът ще бъде връчен днес
в художествената галерия “Проф.
Васил Захариев” в Самоков. Отличието се дава за 39-и път. Ще
бъде показана и изложба с творби
на наградения автор. Жури с председател проф. Аксиния Джурова
определи тазгодишния лауреат
на най-престижната награда в
областта на живописта. Художничката е печелила международни
и наши награди, а през 2006 г. й е
връчен сертификат и златна награда за високопрестижен експерт
на Европейския конвент на експертите. НХГ и частни колекции у нас
и в Германия, Франция, Англия, Нидерландия, САЩ и в други страни
притежават нейни картини.

Виртуозна японска
цигуларка свири на финала
на „Варненско лято”
Младата
японска цигуларка Рино Йошимото, която взе
втора награда на
престижния конкурс за цигулари
“Фриц Крайслер”
2022 във Виена,
ще бъде очакваният солист на
концерта, с който официално ще
бъде закрито тазгодишното издаСнимкаммФ
“ВарненСколято”
ние на Международния музикален
фестивал “Варненско лято”. На
7 октомври в зала 1 на Фестивалния
и конгресен център под палката на
маестро Марк Кадин Симфоничният оркестър на БНР ще изпълни Сюита за оркестър от Лазар Николов
и селекция от Славянски танци от
Дворжак. Виртуозната цигуларка
от Япония ще изпълни заедно с радиосимфониците Концерт за цигулка и оркестър от Хенрик Виенявски
№1 във фа диез минор, оп. 14.
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веЗнИ

Макар есента да е спокойна и тиха, може да
ви владеят променливи
настроения без причина.

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

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

телец

скорпИон

Може да се открие възможност да се изявите
по някакъв начин или да
омаете някого с чара си.

Скъсайте със старото,
което отдавна не ви носи
това, от което се нуждаете. Бъдете добри.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

09.55“Живейздравословно!”

БлИЗнацИ

стрелец

10.45информационенканал

12.15информационенканал

Повечето от вас ще изберат домашния уют и
собствената си компания. Помързелувайте.

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

15.00новини/съссубтитри/

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

15.15информационенканал

рак

коЗИрог

Общуването с любимия
човек ще бъде доста
чувствено. Не критикувайте хората около вас

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

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

лъв

водолей

По-добре не правете
прибързани заключения,
защото има риск сами да
се вкарате в някой филм.

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

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

дева

рИБИ

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

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

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

променливо

променливо

променливо

променливо

максимални

максимални

максимални

максимални
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C

05.55 Денят започва - сутрешен
блок с Христина Христова
иСимеониванов
09.00 посветаиунас
09.05 Денят започва - сутрешен
блок с Христина Христова
иСимеониванов
09.20 100%будни
11.00 Култура.БГ
12.00 посветаиунас
12.25 новининатурскиезик
12.30 Светътнажестовете
12.45 Телепазаренпрозорец
13.00 последният печели - забавносемейнокуизшоу/п/
14.00 малкиистории
15.00 “Анн с двойно “н” 3” -  тв
филм/3епизод/
15.45 Телепазаренпрозорец
16.00 Бързо,лесно,вкусно
16.30 Светътиние
17.00 Българияв60минутисмарианавекилска
18.00 посветаиунас
18.30 ощеотденя-коментарно
предаване
19.00 последният печели - забавносемейнокуизшоу
20.00 посветаиунас
20.45 Спортниновини
21.00 панорамасБойковасилев
22.00 “Братството“-филм/4епизод/(14)
23.00 посветаиунас
23.25 “викингите 6” - тв филм /3
епизод/(16)
00.10 Светътиние/п/
00.40 100%будни/п/
02.15 Култура.БГ/п/
03.10 извъниграта/п/
03.40 “Анн с двойно “н” 3” - тв
филм/3епизод/п/
04.25 посветаиунас/пот20.00
ч./
05.10 ощеотденя-коментарно
предаване/п/
05.40 “Джоузеф иска да ходи” -
детскитвфилм

C

00.20„нашиятследобедсБСТв“
/п/
01.30„Контра“/п/
02.25„обществоикултура“/п/
03.20 „За историята свободно“
/п/
04.15„Думатаеваша“/п/
05.15Документаленфилм
05.40„нашиятследобедсБСТв“
/п/
06.50музикаленантракт
07.30Документаленфилм
08.00„Контра“/п/
09.00„обществоикултура“/п/
10.00Твпазар
10.15„Актуалноотденя“/п/
11.00Твпазар
11.15музикаленантракт
11.40„Хубаваси,татковино“
12.10Твпазар
12.30новини
12.45„Студиоикономика“/п/
13.45Твпазар
14.00„нашиятследобедсБСТв“
15.30новини
16.00Документаленфилм
16.30 „Думата е ваша“ - открита
линия
17.30Твпазар
17.45музикаленантракт
18.10Твпазар
18.30новини-централнаемисия
19.15„Актуалноотденя“
20.00„Дискусионенклуб“
21.00 „За историята свободно“
/п/
22.00 новини - централна емисия/п/
22.30„Актуалноотденя“/п/
23.10„Дискусионенклуб“/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”/п./-
комедийношоу
13.20 “Стани богат” /п./ - куиз
шоу
14.20 “Шоуто на николаос Цитиридис”/п./
15.00“огледаленсвят”-сериал
16.00 премиера: “обещание” -
сериал,с.4
17.00bTVновините
17.30 “лице в лице” - публицистично предаване с водещаЦветанкаризова
18.00 “Стани богат” - куиз шоу с
водещмихаилБилалов
19.00 bTV новините - централна
емисия
20.00“меннемемислете”-сериал,еп.36
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.3
00.30“Домашенарест”-сериал,
с.4еп.2
00.50“Катонакино”-предаване
закино
01.00“революцияZ:Секс,лъжии
музика”-сериал,с.2еп.6
02.00bTVновините/п./
02.30“предиобед”/п./-токшоу
04.35 “опасни улици” - сериал,
с.15еп.10
05.30“Домашенарест”/п./-сериал,с.4еп.2
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05.45Телеканал“Доброутро”
09.00новини/съссубтитри/
09.20“АнтиФейк”

12.00новини/съссубтитри/

18.00 вечерни новини /със субтитри/
18.40 “Човек и закон” с Алексей
пиманов
19.45“поленачудесата”
21.00 “време” - информационна
програма
21.45Фантастика
00.00 “Годишнина от полета на
първияснимаченекип”
01.15“високоговорител”-филм
02.55“поленачудесата”
04.00 “време” - информационна
програма

православенкалендар

Църкватапочитана7октомврисв.мчцисергийивакх
св.мъченицисергийивакх
билиуважаваниотимператора
заради тяхната мъдрост и храброст
Светите мъченици Сергий и
вакх живели през третия век.
Били жители на рим. имали високо образование. в зрялата си
възраст се отличили като първи
сановници при двора на император максимиан, който ги обичал
затяхнатамъдроствсъвещаниятапоголемитедържавнивъпроси
изатяхнатахраброствбоевете.
Този, който е желаел да измоли
нещоотимператора,сеобръщал
първо за ходатайството на Сергий и вакх, известни като хора
най-близкинавладетеляипочитаниотвсички.СамитеСергийи
вакхмалкоценелисвоетовисоко
положение пред императорския
двор.Те,катохристияни,мислели само за едно - как да угодят
наБога.
предприетобиложестокогонениесрещуЦърквата.максими-

ан се опитал да приложи всички
средства, които според него са
могли да унищожат в душите на
християните вярата в истинския
Бог. Той се учудил, като узнал,
чеинеговителюбимисановници
сахристияни.
провеждалосешумноезическопразненство.императорътсе
отправил към капището да принесежертва.подирнеговървели
велможите и военачалниците.
максимианзабелязал,чеСергий
ивакхнесадошли.Заповядалда
гидоведатвкапищетоидавземат
участиевобредавчестнабоговете.нотеотказалииследтова
почналидаувещаватимператора
дасеобърнекъмистинскияБог.
пламнал от гняв, максимиан заповядалдаимснематзнацитена
тяхнотовисокозвание,воинските
пояси и пръстени. императорски
служители ги облекли в женски
дрехиипочналидагиразвеждат
из града за смях на всички. но
Сергийивакхсчелинезапозор,
азаславаичестдатърпятхули

зарадиХристовотоиме.
максимиан започнал да ги
увещава, но те останали твърди
във вярата си. въодушевени от
любовивяра,умъдрениотпресветияДух,
сергий и вакх изповядали
спасителя като единороден
синбожи
императорът заповядал да
ги изпратят при един от източните управители на име Антиох,
известенсъссвоятажестокости
омраза към християните. Заповядал му в случай че не успее,
да ги накаже със смърт. Антиох
се почудил като видял доведени
принегокатоподсъдимицарските велможи, за които знаел, че
имат голяма сила пред императора. Сам той получавал от тях
милост. Като узнал за какво са
доведени, почнал да ги моли да
се отрекат от вярата си. опитал
седагизаплаши.нотеостанали
непреклонни.

Антиох заповядал да затворят Сергий в тъмница. За вакх
разпоредилдабъдебезпощадно
бит,прикоетотойпредалдушата
синаБога.Християнитетайного
погребаливпещера,вкоятосами
сескривалипригонения.
в тъмницата Сергий скърбял
за раздялата си със своя приятел вакх. през нощта вакх му
се явил в светла дреха, със си-

яещо от небесна радост лице.
възвестил му, че вече е минал
къмвечнияблаженживот.Тойго
укрепил за предстоящия подвиг.
Сергийпочналрадостнодаочаквасмъртта.надругияденпакго
подложили на нечовешки мъчения. и най-после бил осъден на
смърт.Чулгласотнебето,който
говикалприГоспода,ирадостно
навелглаваподмечанапалача.

петък
7 октомври
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Футбол
по Диема спорт
17.30 Хебър - локо Сф
20.00 Пирин - берое
по макс спорт 1
баСкетбол
21.30 барселона - олимпиакос

петък
7 октомври

Резил
за Хебър

Волейболниятнидоминаторпред
отпаданеотШампионскаталига
Хебър е пред отпадане от волейболната Шампионска лига. родният
първенец отстъпи на румънския Аркада с 0:3 гейма (-22, -19, -24) в първия
мач от II кръг на квалификациите. така
“тигрите” на камило плачи трябва да
спечелят с 3:0 или 3:1 в реванша, за да
се стигне до “златен гейм”. Битката в
Галац е на 12 октомври от 18 часа. За
Хебър това беше първи официален мач
за сезона, докато Аркада е по-напред в
подготовката.
“Не беше изненада за нас, че съперникът игра толкова силно. те имаха мач
за Суперкупата на румъния и беше нормално да са толкова добре подредени.
Но очаквах друг резултат.
видя се на игрището, че този отбор
е по-напред в подготовката. играхме

Снимкаcev.eu

Николай Николов (вдясно) и Якопо Масари опитват да
блокират удара на Василе талпа при загубата на Хебър

така, както можем, но съм сигурен,
че след седмица ще се представим
по-добре. За реванша ще видим какво
можем да подобрим, за да се справим
с техния сервис, защото имаме добри
посрещачи. Началото на октомври сме
и всичките ни механизми все още не
са заработили. След няколко седмици
ще бъдат много по-добре, като на това
отдавам загубените геймболи в третата част”, каза плачи, бивш селекционер на България.
Бившият национал тодор Алексиев
смята, че Хебър винаги играе по-добре
в реваншите, и обеща тимът му да се
бори докрай.
“За мен е неочаквано да загубим
по този начин. изтървахме наши шансове. Съперникът игра по-добре и по-

организирано и такъв е резултатът.
Сервисът им не беше толкова тежък.
вкараха три-четири топки на правилните места. винаги играем доста подобре във вторите си мачове, срещу
който и да е противник. отиваме в румъния и ще се борим докрай. отборът
ни е добър, но не показваме капацитета
си на момента. Сработката ни липсва
на този етап. Шансове имаме. каквито
- такива. Ще играем нашия най-добър
волейбол и ще видим”, каза ветеранът
тодор Алексиев.
в зала “васил Левски” 39-годишният посрещач и 3-години по-младият от
него блокировач Николай Николов станаха топреализатори с по 14 т. италианецът Якопо масари добави още 9 т. За
гостите оскар мадсен се отличи с 14 т.

„Лъвовете” скочиха с две места в ранглистата
Националният отбор на
България прогресира в ранглистата на ФиФА за октомври. “Лъвовете” се изкачиха с 2 места до №72. това
се дължи на победите над
Гибралтар (5:1) и рСм (1:0)

в Лигата на нациите. воденият от младен кръстаич
тим събра 1335 точки, след
като от двата успеха заслужи 10 т.
На по-малко от точка
пред България е кабо вер-

де, а точно зад националите
е съставът на Демократична
република конго.
в челната десетка има
само една промяна. европейският шампион италия
прогресира с позиция до №6

с 1726 т., като изпревари испания (1715 т.). Начело остава петкратният световен
шампион Бразилия с 1841 т.,
пред Белгия - 1816, Аржентина - 1773, Франция - 1759,
и Англия - 1728.

Утре
Футбол
по Диема спорт
17.30 Славия - Септември Сф
20.00 левски - ботев Пд
по Диема спорт 2
17.00 Челси - уулвърхемптън
19.30 брайтън - тотнъм
по Нова спорт
17.00 Ман Сити - Саутхемптън
по макс спорт 3
16.00 Сасуоло - Интер
19.00 Милан - Ювентус
по макс спорт 4
15.00 алмерия - Райо Валекано
17.15 атлетико М - Жирона
19.30 Севиля - атлетик б
22.00 Хетафе - Реал М
в неделя
Футбол
по БНт 3
12.45 теглене на жребия
за евро 2024
по Диема спорт
15.15 Миньор - Спартак Пл
17.45 ботев Вр - арда
20.15 ЦСка 1948 - Черно море
по Диема спорт 2
16.00 кристъл Палас - лийдс
18.30 арсенал - ливърпул
21.00 евертън - Ман Юнайтед
по макс спорт 1
16.00 Монца - Специя
по макс спорт 3
16.00 удинезе - аталанта
по макс спорт 4
19.30 Реал С - Виляреал
22.00 барселона - Селта
резултати

III кръг

Лео Меси
вкара
гол на 40-и
отбор в ШЛ

Група Е: РБ Залцбург - Динамо З
1:0 окафор (70-д); Челси - Милан 3:0
1:0 Фофана (24) 2:0 обамеянг (56) 3:0
Джеймс (62). 1. Залцбург 5 т. 2. Челси
4. 3. милан 4 4. Динамо 3.
Група F: Реал М - Шахтьор Д 2:1
1:0 родриго (13) 2:0 винисуис (28) 2:1
Зубков (39); РБ Лайпциг - Селтик 3:1
1:0 Нкунку (27) 1:1 Жота (48) 3:1 Силва (64 и 77). 1. Реал 9 2. Шахтьор 4 3.
рБ Лайпциг 3 4. Селтик 1.

Снимкаpsg.fr

лео Меси пази топката от бека на бенфика александър ба (вдясно) при 1:1 на ПСЖ в Португалия
Лионел меси вкара гол на 40-и различен отбор в Шампионската лига. Седемкратният носител на “Златната топка” се разписа при визитата на Бенфика,
завършила 1:1. На пълния “Луж” меси,
мбапе и Неймар отново завъртяха стра-

хотна комбинация, бразилецът изведе
аржентинеца пред наказателното поле, а
той с елегантен удар в далечния ъгъл не
остави шансове на вратаря за 0:1. към
края на полувремето Данило обаче си
заби автогол и така всичко приключи.

меси вече е със 127 гола в турнира,
като се доближи на 13 попадения от
рекордьора кристиано роналдо. този
сезон португалецът гледа надпреварата
по телевизора и се изявява в Лига европа с манчестър Юнайтед.

Група G: Манчестър Сити - Копенхаген 5:0 2:0 Халанд (7 и 33) 3:0
Хочолава (39-авт) 4:0 марез (55-д)
5:0 Алварес (76); Севиля - Борусия Д
1:4 0:1 Герейро (6) 0:2 Белингам (41)
0:3 Адейми (43) 1:3 ел Несири (51) 1:4
Бранд (75). 1. Ман Сити 9 2. Борусия
Д 6 3. Севиля 1 4. копенхаген 1.
Група Н: Бенфика - ПСЖ 1:1 0:1
меси (22) 1:1 Данило (42-авт); Ювентус - Макаби Х 3:1 1:0 рабио (35) 2:0
влахович (50) 2:1 Давид (75). 1. ПСЖ
7. 2. Бенфика 7 3. Ювентус 3 4. макаби 0.
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