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В САЩ подгонват
наематели,
останали
без средства

Човек на ДУМА
получи наградата
„Георги КирковМайстора”

Шести
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„Опера на
върховете”
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Половин София остава без топла вода
Причината е спирането на два ТЕЦ-а за планови ремонти и
рехабилитация по магистралните трасета. По-засегнати ще
бъдат източните квартали на столицата заради ТЕЦ-Изток.
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Всички искат имена
и гаранции от ИТН

Мая ЙОВАНОВСКА

Кандидат-министрите ще бъдат обявени в петък,
категорични са от партията на Слави Трифонов

Б

ългария е сред първенците в
черната класация за най-много
жертви по пътищата на ЕС. Причината е комплексна, но най-важната - калпавите пътища. И макар че
правителството на ГЕРБ създаде и
агенция по пътна безопасност (поредната подобна структура от над
десет), у нас държавна политика по
пътната безопасност липсва години наред.
Гордостта на Бойко Борисов
бяха магистралите и пътищата. Затова там се изсипваха милиарди
левове (по традиция - в края на
годината), недовършени отсечки се
откриваха официално по няколко
пъти, правеше се ремонт на ремонта на ремонта... Оказа се, че има
селски пътища, за които при управлението на ГЕРБ са плащани по над
1 милион лева на километър. И
както всеки божи ден се убеждаваме - резултатът, меко казано, е плачевен. Той е направо престъпен.
Откакто служебното правителство на Румен Радев встъпи в
длъжност, няма ден без на показ
да излиза поредната схема на
ГЕРБ за нечие облагодетелстване
за сметка на парите и интереса на
всички български граждани. В
края на юни строителната министърка разкри как държавната
“Автомагистрали” е дала аванс от
84 милиона лева на фирма доставчик на материали за изграждането
на отсечка от прословутата магистрала “Хемус”, години преди началото на строителството.

Всички формации в парламента искат ИТН бързо
да обяви имената на министрите и да се сключат писмени споразумения за
спазване на ангажименти.
От БСП заявиха, че за отговорно и открито управ-

ление е необходимо да има
подписан документ. Социалистите ще се срещнат във
вторник с кандидата за премиер Пламен Николов, за
да обсъдят приоритетите.
Според Христо Иванов
от ДБ хората на Слави дей-

стват извън институционалната политика, която трябва да се провежда публично в парламента. И от
ИБГНИ се обявиха за писмени гаранции за бъдещото
управление.
Филип Станев от ИТН

даде да се разбере, че кандидат-министрите ще бъдат
обявени в петък и никой от
служебния кабинет няма да
получи нов пост в редовното правителство.
Стр. 2
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СНИМКА БОК

Стойка Кръстева извоюва втори медал за България на Олимпийските игри в Токио.
Боксьорката ни заслужи поне бронзово отличие след класирането си на полуфинал в категорията до 51 кг
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Всички искат от ИТН гаранции
и имената на министрите
Левицата се среща утре с кандидата за премиер за обсъждане на приоритетите
Партиите и коалициите в Народното събрание настояват за сключване на
писмени споразумения с ИТН и обявяване на имената на проектокабинета.
Дори и след като стана известен кандидатът за премиер Пламен Николов, от
Демократична България продължават
да виждат съвпадението между ИТН и
ДПС в нападките им срещу служебните министри. “Когато използваш едни и
същи опорни точки срещу хора, които
са направили изключително важни
стъпки срещу корупционния модел,
трябва да си зададеш въпроса как се
озоваваш в ситуация, че ги атакуваш
със същите опорки като тези, които
трябва да са ти врагове”, заяви съпредседателят на ДБ Христо Иванов в радиоинтервю. По думите му ИТН действа извън институционалната политика,
която трябва да се провежда публично
в парламента. Иванов дори направи
сравнение между настоящата ситуация

и концентрацията на властта в ръцете
на Бойко Борисов в миналото. Той е
категоричен, че не бива да има политика на “свършените факти”, при която в
последния момент се представя състав
на правителство. Дясната коалиция ще
изчака до последния момент, за да вземе решение каква позиция да заеме по
проектокабинета.
“Никога не сме предлагали и
обсъждали друго име освен това на
Пламен Николов, заяви по-късно зам.председателят на ИТН Филип Станев
по повод твърденията, че са издигали
за поста Петър Илиев. Ако ще изчегъртваме модела на ГЕРБ, но ще го
подменяме с друг, наш модел, и ще го
маскираме с това, че сме умни, красиви, че сме градската интелигенция, това
е грешен подход наистина, обяви Станев. Той даде да се разбере, че кандидат-министрите няма да бъдат обявени
по-рано от петък, за да не бъдат подло-

жени на ровене в биографиите им.
Станев беше категоричен, че никой от
служебния кабинет няма да получи нов
пост в редовното правителство.
От БСП отново поискаха писмени
гаранции, че бъдещото правителство ще
спазва ангажиментите си към политическите формации, които го подкрепят.
За отговорно и открито управление е
необходимо да има някакъв документ,
подчерта депутатът от “БСП за България” Христо Проданов. Той уточни, че
допълнително ще се водят разговори да
има писмени споразумения между отделните формации или обща програма.
Проданов оцени претендента Пламен
Николов като диалогичен човек с добри идеи. Във вторник между него и
лявата парламентарна група ще се проведе среща, на която ще обсъдят програмни приоритети. Явор Божанков
обяви, че левицата държи да узнае найважните детайли на проектокабинета,

преди темата да влезе в парламента.
“Все по-вероятно ми се струва, че
ще има редовен кабинет. Не на всяка
цена, разбира се, остават още важни
решения - съставът на МС и формата
за подкрепа”, заяви лидерът на БСП
Корнелия Нинова. Тя посочи, че министрите са отговорност на мандатоносителя и от БСП не са искали и предлагали министри.
Според Мария Капон от ИБГНИ
Пламен Николов е добър вариант. Татяна Дончева обаче заяви, че не желае
авантюра на група хора. “Щом ще носят пълна отговорност, да си я носят,
но да не искат подкрепа. Няма да допуснем да ни извиват ръцете и да ни
шантажират”, поясни тя. И Дончева се
обяви за задължително споразумение с
партията на Трифонов и бързо обявяване на списъка с министри.
Коментар на стр. 8

България е трета по
смъртност от КОВИД-19
и последна по ваксинация
За седмица страната ни мина
от второ към трето място в ЕС
по 14-дневна смъртност от
КОВИД-19 със 7,77 на 1 млн.
население. Втора е Гърция с
9,89 на 1 млн., а черния списък
през последната седмица води
Португалия с 13,31 на 1 млн.
Това сочат данните на Европейския център за профилактика и
контрол на болестите (ECDC).
Страната ни обаче е в по-добри позиции по отношение на
14-дневната заболяемост със
17,61 на 100 хил. население и
е 26-а в ЕС.
Данните от ECDC сочат, че
към 25 юли за поредна седмица
България е последна по ваксина-

ция в ЕС. Една доза са получили
само 18,5% от българските граждани над 18 г., а две дози - 16,7%.
Във възрастово отношение наймного са напълно ваксинираните
сред 70-79-годишните - 26%. У
нас има все повече съобщения за
ваксинирани деца над 12 г. Европейската агенция по лекарствата
неотдавна разреши за употреба
сред подрастващи между 12 и 17
г. втора ваксина.
Общо 2 028 136 дози ваксини са поставени в страната от
началото на годината, като 999
878 души са напълно ваксинирани, сочат данните от вчера на
Националната информационна
система.

МЗ дава на прокуратурата
договора за Националната
детска болница
МЗ е сезирало прокуратурата за тежки нарушения в договора за изграждане на Националната детска болница, обяви зам.министърът на здравеопазването Димитър Петров. Повече от
година дружеството, създадено
специално за строежа на тази
болница, не е свършило нищо.
То превело 10% от сумата за
строежа, т.е около 7,7 млн. лв.
без ДДС авансово на изпълнителя “Главболгарстрой”. “В договора няма такава клауза. Това е
тежко нарушение. Тези пари би
трябвало да се преведат, след
като започне фазата строеж”,
поясни Петров.
МЗ е недоволно от ръководствата на още 10 болници в стра-

ната, в които има тежки проблеми, каза още Петров. Според
него има още 3-4 проблемни
държавни болници в страната,
както и 5-6 областни, които би
трябвало да преминат през процедура на проверка, а за директорските им позиции да се проведат конкурси.
Процедури за смени на ръководствата на тези лечебни заведения обаче може и да не започнат поради изтичащия мандат на
служебния кабинет. Зам.-министърът отново посочи като
проблемни болниците “Св. Иван
Рилски”, “Света Анна” и столичната хематология, които се управлявали от едни и същи хора
от 20-25 години.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

НКЖИ и клуб “Жeлeзoпътeн мoдeлизъм - Бългaрия” oргaнизирaха
Дeн нa oтвoрeнитe врaти нa пoмeщeниятa нa клубa нa Цeнтрaлнaта гaрa.
Малки и големи разгледаха мoдeли нa пaрни, дизeлoви и eлeктричecки лoкoмoтиви,
мaкeти, прecъздaвaщи бългaрcкa жeлeзoпътнa инфрacтруктурa

Бургаски села протестират за чиста вода
Блокада на пътя
между Бургас и Малко Търново направиха жители на три
бургаски села заради
проблеми с водоснабдяването им. В
продължение на 15
минути близо 100
жители на селата
Маринка, Димчево и
Твърдица премина-

ваха по две пешеходни пътеки и така
спряха движението
на колите на ключово кръстовище.
Протестиращите
са внесли във фирма
ВиК подписка, подкрепена от над 500
души. Недоволството
им е провокирано от
честото спиране на

водата заради аварии,
а в две от селата вместо вода от чешмите
тече кал. Кметът на
с. Маринка Любомир Узунов заяви, че
улиците пропадат от
направената преди
няколко години канализация.
“Нашето желание
е да започнем диалог.

Знаем, че няма как с
магическа пръчка да
се оправят проблемите ни. Знаем и какво следва оттук нататък - трябва да се
проектира нов водопровод, да се уточни
цената, да се намери
източник на финансиране”,
поясни
кметът.
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Журналистът Петър Волгин
БСП е на прага да реализира
политиките си, заяви лидерът на
партията Корнелия Нинова на
Бузлуджа, където социалистите
отбелязаха 130 години организирано социалистическо движе-

митър, на Габровско-севлиевския партизански отряд и на
първооснователите на социалистическото движение.
Катя Георгиева, член на ИБ
на БСП заяви, че историята на

КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

БСП е на прага
да осъществи политиките си
Социалистите отбелязаха на Бузлуджа 130 години
организирано социалистическо движение в България
ние у нас. “Най-накрая ще има
преизчисляване на пенсиите.
Най-накрая младите семейства
ще получат данъчни облекчения.
Майчинството за втората година ще се заплаща по-високо. Младите хора ще имат помощ за второ и трето дете. Болниците няма
да са търговски дружества и децата ни да не учат по 10 учебника, в които пише лъжи за България и за нашето национално достойнство”, подчерта Нинова. Тя
призна, че това изисква БСП да
бъде на висотата на отговорността, която има пред България.
Според нея партията има съдържателна и трудна история, минала е през изпитания, през възходи, падения и раздели, но винаги
е оставала, защото идеалът ни е
събирал през годините. “Днес е
все така актуално да искаш свобода, солидарност и равенство”,
категорична бе Нинова.
Народни представители, социалисти, симпатизанти и последователи на лявата идея от цялата страна поднесоха цветя и
венци и отдадоха почит пред
паметниците на Хаджи Ди-

партията е опит, заряд, понякога болка, но най-вече - надежда
и вяра. “В дългия си път имаме
победи, постижения и загуби.
Но носим и ценностите, заради
които ни има. Нямаме право да
се отказваме от мечтите си, защото сме част от историческата
памет на нацията”, подчерта тя.
Асен Гьошев от Движението на

ветераните бе категоричен, че
БСП ще я има, защото през всичките 130 години е била партията не само на днешния, но и на
утрешния ден. “Бъдете идеалисти, а не кариеристи. Работете за
нашата идея с отдаденост и
търпение. Борете всяка несправедливост”, призова Румен Гатев от МО в БСП в Севлиево.

Георги Георгиев е носителят на наградата
„Георги Кирков-Майстора”
Заместник-главният редактор на вестник
ДУМА Георги Георгиев бе отличен с наградата на НС на БСП за
политическа журналистика и публицистика
“Георги Кирков-Майстора”. Той не успя да
присъства на церемонията пред барелефа на
основателите на социалистическото движение на Бузлуджа, но
неговото послание
беше прочетено от
председателя на комисията по наградата
Александър Симов.

“Няма друга медийна общност в
България, освен лявата медийна общност,
която да ми дава тази
свобода на изразяване, от която имам
нужда. Няма друга политическа среда, освен
лявата политическа
среда, която да осигурява на левите журналисти тази свобода”,
казва в него Георги
Георгиев. Той заявява
още, че приема индивидуалното отличие и
като “награда за колектива на вестник

ДУМА, вестник с
трудна съдба, но свободен от мерзавщината, която е дамгосала
родната журналистика”. “Живеем във време на отстъпление на
лявото и всеки има
своя отговор на тази
криза, но универсални
рецепти няма. В професионалната си дейност съм се убедил, че
ако човек бъде честен
на първо място пред
себе си, а после и пред
другите, то той ще
спечели доверието на
хората. Бъдете честни

пред себе си, пред
своите избиратели и
симпатизанти и успехът неизбежно ще
дойде”, призова още
Георгиев.

Председателят на СБП Боян
Ангелов обяви наградата за политическа журналистика и публицистика “Георги Кирков-Майстора” на Георги Георгиев, зам.главен редактор на вестник
ДУМА, и на проф. Светлана
Шаренкова, издател на вестник
“Земя”.
По-късно в Казанлък се про-

веде конференция “130 години
БСП - настояще и перспективи
пред лявата идея”, организирана от Националния политически институт “Димитър Благоев”
към НС на БСП и Фондация
ДУМА. В нея взеха участие
лидерът на БСП Корнелия Нинова, депутати, политолози, социолози, историци и симпатизанти на лявата идея. Модератор на конференцията беше
Александър Симов, а доклади
изнесоха проф. Искра Баева историк, проф. Димитър Денков
- ръководител на Центъра за
стратегически, исторически и
политологически изследвания
към НПИ “Димитър Благоев” и
Пламен Владимиров - политолог, член на НС на БСП.
БСП никога няма да предаде
миналото си и от историята ще
вземе жарта, а не пепелта, заяви
лидерът на БСП в София Калоян Паргов ден по-рано при откриването на дискусията “130
години организирано социалистическо движение в търсене на
социализма на XXI век”, която
също се проведе в Казанлък.

Социалисти сезират Фандъкова
за разменени секции на вота
Социалисти ще сезират и
кмета Йорданка Фандъкова заради разменените секции на
парламентарните избори в столичния район “Триадица”. Те са
се жалвали в Районната избирателна комисия, но без резултат.
Според БСП с разместването на
секциите стотици граждани са
били възпрепятствани да упражнят правото си на глас и това е
довело до компрометиране на
изборния процес.
Председателят на районната
организация на партията в “Триадица” Диана Тонова припомни, че през целия изборен ден в
районния съвет са получавали
сигнали за разместени секции в
района, а администрацията,

ръководена от кмет на Демократична България, е твърдяла, че е
провела информационна кампания преди изборите.
Според данни на социалистите от 103 редовни избирателни секции в района, 48 са били
променени, от които 19 са преместени от едно училище в друго. Така гласоподаватели са били
преместени от кв. “Стрелбище”
в “Манастирски ливади”, от
“”Манастирски ливади” в кв.”Гоце Делчев” и обратно, от “Гоце
Делчев” в “Мотописта”. Само в
централната градска част, в която избирателите преимуществено гласуват за ДБ, в 38 секции, нямаше нито една промяна, заяви още Тонова.
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70% от „Хемус” е платена,
но само 13% е изградена
Няма обаче осигурени средства
за текущите ремонти,
обяви министър Комитова
До този момент за АМ “Хемус” са дадени предварително
70 на сто от необходимата сума,
а изпълнението на строителството е около 13%, магистралата
може да се строи и без милионите взети оттам, заяви пред
Нова телевизия министърът на
регионалното развитие арх. Виолета Комитова. Повод за думите й бяха обвиненията на бившия премиер Бойко Борисов,
който заяви, че финансовият министър Асен Василев е взел
средствата за изграждането на
автомагистралата, за да “излъже”, че има приходи в бюджета.
При магистралите финанси-

рането е предварително, а за
текущите ремонти на пътища
ситуацията е точно обратното
- възлагана е дейност, без да е
осигурено финансирането.
“Възниква сериозен въпрос защо възлагаме толкова много
дейности, без да има финансиране? Това е най-големият парадокс. Могло е със средствата от “Хемус” да се подсигурят текущите ремонти”, обясни Комитова.
“Защо поръчваме ремонти,
след като не са обезпечени средствата? Защо фирмите приемат
да работят без тях? Проведохме
срещи - обясниха ни, че не са

СНИМКА БГНЕС

Виолета Комитова
имали избор. Разчитали на излишък в края на годината. Така е
било през 2020 г. - с министерски постановления. Това разплащане е спорно, защото се откло-

няваме от Закона за обществените поръчки. Не знам кой го е
заобиколил, това трябва да се
обяснява от предишните ръководители. За нас е заварено поло-

Голяма част от София
остава без топла вода

83 на сто е ръстът
на летните туристи

Без топла вода от днес до 11 август
ще бъдат столичните квартали “Яворов”,
“Гео Милев”, “Изток”, “Изгрев”, “Лозенец”, “Дианабад”, “Младост 1”, 1А, 2, 3
и 4, “Витоша”, “Дружба 1 и 2”, участък
от централна градска част, съобщиха от
“Топлофикация София”.
Планирано спира работа ТЕЦ “София Изток”. Това ще засегне 6274 абонатни станции. За период от 7 дни - от 2
до 9 август, ще бъде преустановена работата и на топлорайон “София”. От
около 4400 абонатни станции в него по
време на ремонта без топлоподаване ще
останат 3800. Останалите 600 ще бъдат
захранени от съседните отоплителни
централи на топлорайоните “Люлин” и
“Земляне”.
Основната причина за спирането на
ТЕЦ “София Изток” е нуждата от изпи-

Категорично се радваме на отличен
летен сезон, защото броят на посетителите наближава около 3 милиона - това е
ръст с 83% спрямо миналата година,
обяви министърът на туризма Стела
Балтова. През първите пет месеца на тази
година България е отчитала само спадове, но това се е променило.
Според Балтова ръстът на летния
сезон се дължи на отговорността на персонала в заведенията и хотелите за спазването на противоепидемичните мерки, а
и самите посетители, които също проявявали отговорност. Тя заяви, че туристите от Румъния, Полша, Украйна, Чехия и Турция са най-многобройни по
Черноморието. Най-голям е ръстът на
украинците - цели четири пъти. За съжаление, не можем да очакваме ръст на
посетителите от Израел, но засега неща-

тание на газопровода от газоразпределителна станция “Казичене” до централата.
“Топлофикация София” е длъжна да прави това веднъж на десет години. По план
следващата година предстои същото изпитание и за вътрешните газопроводи в
централата. За да минимизира неудобството за потребителите, дружеството ще
използва това спиране, за да обедини
двете проверки. Така ще се избегне преустановяване на работа на централата
през 2022 г. Една от продължителните
дейности по време на изпитванията и
ремонтите е дренирането на системата.
Тъй като водата по мрежата е с изключително висока температура (около 55 градуса), е невъзможно те да бъдат
извършвани, без да бъде дренирана мрежата. Именно това налага и спиране на
топлата вода към потребителите.

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 2 август 2021 г. се навършват
100 години от рождението на

КОСТА ПЕТРОВ
ДИМИТРОВ

Роден в с. Макреш, Видинско.
Един от основателите
на Хладилния завод „Антон Иванов“.
Да си спомним за достойния човек!
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!
От семейството

ИЗМИНАХА
ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ГОДИНИ
БЕЗ

ЛИЛЯНА ХРИСТОВА
КУФАРДЖИЕВА

30.10.1924 г. - 01.08.1995 г.
ДА СИ СПОМНИМ ЗА НЕЯ
С МНОГО ОБИЧ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ!
От семейството

жение. Много хора искаха да ни
противопоставят с фирмите, с
кметовете”, обясни министърът.
Комитова огласи в Народното събрание, че в бюджета на
АПИ няма предвидени пари за
обезпечаване на започнатите
дейности, свързани с ремонт и
пътна поддръжка. Причината предишното правителство не ги
е предвидило в гласувания бюджет. За тази година предвиденият бюджет на АПИ за ремонт и
пътна поддръжка е 382 млн. лв.
Още през 2019 г. договорите с
фирмите изпълнители са сключени, а АПИ е поела ангажимент за плащания през тази и
следващата година в размер на
2,9 млрд. лв. През 2021 г. от
тази сума трябва да бъдат изплатени 1,5 млрд. лв. на фирмите и още толкова през 2022 г. В
заложения бюджет за 2021 г.
обаче тези пари липсват.
“Цяла България е разкопана.
Започнати са безброй много
ремонти, без да са финансово
обезпечени”, коментира Комитова. Тя посочи, че разминаването в цифрите идва от начина
на възлагане на обществените
поръчки. Първоначално предвидената им стойност надскача в
пъти реалната заради допълнителни възлагания по тях.

та вървят добре, каза Балтова.
По-рано стана известно, че туристическият бранш е недоволен от заповедта
на здравния министър Стойчо Кацаров, с
която се определят нови правила за влизане в страната. Бизнесът се опасява от
ново затваряне и предстоящи фалити заради по-ранния край на летния сезон.
Според заповедта чуждестранните туристи от рисковите страни не могат да
влизат на територията на страната.
В момента по българското Черноморие има два карантинни хотела, работи се за въвеждането и на трети в
София, каза пред Нова телевизия Балтова. През юни от бранша поискаха да
се определят бази за отдих, които ще
останат затворени, но ще могат да се
използват за настаняване на туристи,
заразени с коронавирус.

Рекордно потребление
на ток заради високите
температури
Високите температури доведоха до рекорден товар
на електроенергийната система през миналата седмица,
съобщиха от Електроенергийния системен оператор
(ЕСО). Регистриран е ръст от 11% в електропотреблението на страната, сравнено с дните между 19 и 25 юли. На
29 юли товарът на електроенергийната система в 14 ч.
е достигнал стойности от 5123 MW. Това е 6-годишен
рекорд, надвишаващ регистрирания на 30 юли 2015 г.
товар от 5070 MW в пиковия следобеден час. В часовете
между 13 и 20 часа на 29 юли товарът на електропреносната мрежа e останал на нива от над 5000 MW. Електропотреблението (без помпи в ПАВЕЦ) в деня от поредицата с рекордно високи температури е било 106 990
MWh. Това е ръст от 11% спрямо предходната седмица.
Рекордното електропотребление се осигурява основно
от генерацията на двата блока на АЕЦ “Козлодуй” и
кондензационните ТЕЦ, допълват от ЕСО. Въпреки текущата ремонтна програма при генериращите мощности,
електроенергийната система работи нормално и разполага с достатъчно резервни мощности, за да посрещне
безпроблемно повишеното електропотребление в страната в резултат на екстремно високите температури.
Прогнозата за следващите дни, когато температурите ще
запазят високите си стойности, е товарът в електропреносната мрежа в пиковите следобедни часове да се движи
около 5000 MW през работните дни, посочват от ЕСО.

www.duma.bg
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Има риск ББР да не си върне
едрите кредити
Новата управа
на държавната
банка спряла
обезщетения
от 120 000 лева
Българската банка за развитие (ББР) се очаква да отчете 250 млн. лв. загуба тази
година, обяви министърът на
икономиката Кирил Петков
по време на изслушване в Народното събрание. Една от
причините са раздадените
едри заеми с т. нар. балонно
плащане, при които главницата се плаща накуп накрая.
Това поставя в несигурност
банката дали тези кредити ще
бъдат върнати, защото са
рискови, а обезпеченията по
тях са съмнителни, стана
ясно от думите на Петков.
Той припомни разкритията

си, че ББР е раздала на 20
фирми 90% от капитала си
или над 2 млрд. лева. Близо
1 млрд. лв. са отишли при
8 едри кредитополучателя,
свързани с Делян Пеевски,
Румен Гайтански - Вълка,
братя Домусчиеви и др.
“Средният матуритет на
тези 20 заема надвишава 10
години, като другото нещо,
което е факт е, че повечето от
тях имат така нареченото”
балонно плащане” накрая плащате си за 10 г. само лихвата и накрая цялата главница идва изведнъж. Тези заеми
съществуват по света, но те
са високо рискови и обикновено обезпечението трябва да
е много сериозно, когато
очаквате някой да ви върне
парите след 10 години”, каза
Кирил Петков.
От 2017 г. досега управителите на банката се сменят,
но подходът на кредитиране
остава, отбеляза Петков. До

такава степен подходът е бил
несменяем, че точно преди
влизането в длъжност на служебното правителство “за
една бройка” е щял да бъде
даден още един 150-милионен
кредит, огласи той.
Държавата е вкарала огромни средства - 1,44 млрд.
лева от парите на данъкоплатците в ББР. “Банката е стабилна, дори тези кредити да
не се върнат, защото е много
капитализирана и това е добрата новина. Лошата новина
е, че ние не вярваме, че част
от тези кредити ще бъдат
върнати от начина, по който
са обещани и това ще предизвика сериозни загуби”, смята
министърът. Петков каза още,
че заемите са били давани и
контролирани от хора извън
банковия сектор. Дори управителите не са докладвали на
надзора част от тези заеми.
Петков разкри, че новата
управа на ББР е пресекла из-
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Кирил Петков
плащане на обезщетения от
120 000 лева за напуснали
експерти при идването на служебното правителство. Петков посочи, че шеф от старото ръководство си е докарал
за година заплата от 468 000
лв. Месечното му възнаграждение е достигало до 60 000
лв. с бонусите.
В последния ден преди
смяната на надзорния и упра-

вителен съвет на ББР изненадващо е напуснал правният
отдел на банката, а старата
управа му е гласувала обезщетения за общо 120 хил. лв.
За да пресече тази практика,
новото ръководство наема
адвокатска кантора в София,
която успешно обжалва изплащането на това обезщетение и
така сумата е спестена, стана
ясно от думите на министъра.

Държавата си е върнала само 5% от Бюджетът излезе
несъбраните 700 милиона от хазарт на излишък от 731 млн. лв.
Държавата до момента си е върнала едва около 5% (34 млн. лв.) от
несъбраните от Васил
Божков близо 700 млн.
лв. такси и данъци от хазартните му фирми. За
други 241 млн. лв. съдът
е потвърдил на първа
инстанция, че сумата е
дължима на държавата.
Това обяви министърът
на финансите Асен Василев по време на парламентарния контрол.
Между хазартните фирми на Васил Божков,
държавата и други негови кредитори се водят
десетки дела. Държавата
претендира несъбрани
такси и данъци в размер
на 693 млн. лв., от които
557 млн. лв. е главницата на вземането и 136

млн. лв. са лихви. Делата
се водят от Националната агенция за приходите, която за част от
съдебните процеси е
наела външни кантори.
Скандалът за неплатени стотици милиони
от фирми на бизнесмена Васил Божков избухна в края на 2019 г. след
сигнал от неговите конкуренти братя Найденови. “Пропускът” бе изчислен на 700 млн. лв. и
документиран в началото на 2020 г. от Агенцията за държавна финансова инспекция. Тогава бившият финансов
министър Владислав Горанов прехвърли вината за щетата изцяло
върху хазартните фирми, които неправилно

прилагали закона. Божков пък се защити, че е
плащал изрядно не
само данъците си, но и
рекет на Горанов и на
бившия премиер Бойко
Борисов.
Повторна финансова
инспекция, назначена от
правителството на ГЕРБ
на 23 април 2021 г. и
изменена от служебното
правителство на 26 май,
потвърди, че сумата от
557 млн. лв. е дължима
на бюджета, а Министерството на финансите
с активни действия е допринесло за нанасянето
на щетата върху фиска.
Министър Асен Василев
съобщи още, че по тази
причина е предал доклада от инспекцията на
прокуратурата.

Бюджетът ще излезе на излишък
от 731 млн. лв. към 31 юли, показват
данните на Министерството на финансите. Това е сериозно подобрение на бюджетното салдо спрямо
юни, когато излишъкът беше 118 млн.
лв. В същото време бюджетът е разчетен на дефицит от 4,9 млрд. лв. в
края на годината. Служебното правителство предлага актуализация,
която ще намали минимално дефицита - до 4,7 млрд. лв.
В последните седмици финансовият министър Асен Василев няколко пъти заяви, че изпълнението на
приходите върви по-добре от очакваното. “Подобрението на бюджетното салдо за месец юли е значително и се дължи, от една страна на
продължаващото подобрение в частта на приходите и от друга - на трансакция по възстановяване на средства
по държавния бюджет от сметката за
чужди средства на МРРБ, която по
същество представлява възстановен

разход и се отразява в намаление на
разходите по държавния бюджет на
касова основа”, посочват от МФ.
Приходите към края на юли 2021 г.
се очаква да бъдат в размер на 29,3
млрд. лв., като спрямо същия период
на 2020 г. се отбелязва ръст от близо
4 млрд. лв. Данъчните и неданъчните
приходи нарастват с 4,3 млрд. лв.,
докато постъпленията от помощи намаляват с 0,3 млрд. лв. Разходите се
очаква да бъдат в размер на 28,5 млрд.
лв., което е с 5 млрд. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.
Значителният ръст на разходите тази
година е свързан, от една страна, с пониската база през 2020 г., когато има
отчетени значително по-малки по размер разходи за борба с пандемията,
докато към юли 2021 г. тези разходи
са съществени, и от друга страна - на
политиката по доходите, политиките в
социалната сфера и по-високите разходи за администрацията, заложени в
закона за 2021 година, посочва МФ.

Пенсионният фонд NN стана
част от групата на ОББ и ДЗИ
Бизнесът на нидерландската група
NN в България вече официално е в ръцете на KBC Group чрез придобиването
му от “ДЗИ Животозастраховане”. Сега
бизнесът на NN в България формално
се разделя на две - на пенсионното дружество “ОББ Пенсионно осигуряване”,
а застрахователното звено влиза в редиците на “ДЗИ Животозастраховане”.
Така клиентите на NN в България автоматично се прехвърлят към ДЗИ и ОББ.
Дружествата на KBC Group в България влизат на пенсионния пазар точно в
годината, в която започва изплащането на
вторите пенсии, т.е. бизнесът вече няма да

е само събиране на вноски, а и изплащане на средства. Главният изпълнителен
директор на ДЗИ Коста Чолаков коментира, цитиран от economic.bg, че са “в
пълна бойна готовност” с този процес,
а резултатите на NN в България са “изключително добри”. Броят на хората, на
които новото дружество трябва да изплати втора пенсия тази година, не е
голям, но като цяло той не е голям за
всички пенсионни дружества в страната. Според Комисията за защита на конкуренцията сделката ще доведе до промяна на пазарните позиции единствено
на пазара за животозастраховане.
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Откриха най-голямата
лаборатория за
наркотици
В южната част на Нидерландия полицията разкри най-голямата и най-професионална нелегална лаборатория за производство на синтетични наркотици,
откривана някога. Декриптирането на съобщения в шифрован
чат е помогнало на органите на
реда да достигнат до престъпниците. Това са два склада, разположени близо до село Недерверт
в провинция Лимбург. Капацитетът е производство до 100 кг
метамфетамини на ден. Приходите могат да достигнат до 1
милион евро, съобщи “Дойче
веле”. Задържан е 62-годишен
полски гражданин.
СНИМКИ БГНЕС

Туристи се радват на почивката си на морето в турския курорт
Мармарис, въпреки че пред тях се вижда горски пожар

Гореща вълна и пожари
в Южна Европа
В Турция подозират туристически
тероризъм от кюрдските сепаратисти
В Турция аварийните
служби се борят с мащабните пожари в страната за пореден ден. Те вече са обхванали 6 южни провинции.
Десет пожара все още са активни, включително три в
популярната курортна зона
на Анталия, съобщи министърът на горите Бекир
Пакдемирли в “Туитър”. Огънят бушува особено силно по
средиземноморското крайбрежие. Силните ветрове затрудняват гасенето му. Наймалко 8 души са загинали.
Друг пожар избухна в морския курорт Бодрум на брега
на Егейско море. Туристите
бяха евакуирани от три
петзвездни хотела и плажове-

те. Въпреки че причината за
възникването им все още не е
известна, президентът Ердоган обяви ареста на заподозрян. “Един човек беше
задържан във връзка с пожара в Милас. Наш дълг е да
намерим тези, които изгарят
нашите гори”, каза той в град
Мармарис на пресконференция, излъчена от телевизията.
По-рано властите заявиха,
че не изключват възможността за палежи и саботажи от
страна на Кюрдската работническа партия, забранена в
републиката. На 29 юли
държавният глава заяви, че са
мобилизирани всички възможни сили за борба с огъня. По
данни на президентската ад-

министрация в гасенето участват над 1100 единици техника, включително три руски
самолета-амфибия Бе-200.
Горещините обхванаха и
курортите в Гърция. Очаква
се температурите да бъдат
над 46 градуса през седмицата. Някои метеоролози
вече обявиха “историческа
топлинна вълна”. Има вероятност ситуацията да
продължи 2 седмици. Предполага се, че това е основната причина за избухването на пожари в различни
части на страната, като последният по-сериозен беше
на полуостров Пелопонес,
където изгоряха 10 къщи.
В Италия националната

противопожарна служба
съобщи чрез “Туитър”, че
спасителите са извършили
повече от 800 полета за 24
часа поради горски пожари.
Само в Сицилия полетите са
250. В източната част на курортния остров огънят достигна до крайбрежния град
Катания. Летището там временно спря да работи. Евакуирани са около 170 души
от района, които са били
блокирани от пожара и избягали на плажа. Зад някои
от пожарите стоят подпалвачи, категорични са полицаите. Този, който избухна
на остров Сардиния, нанесе
големи щети на инфраструктурата.

Европа няма да признае
талибанско правителство

Германия определя две зони
за заплаха от КОВИД-19

В случай че радикалното движение на талибаните вземе насилствено властта в Афганистан, ЕС не би признал новото правителство, съобщи специалният представител на ЕС за региона
Томас Никласон в интервю за местен телевизионен канал. Според дипломата, при такова развитие на събитията войната става
по-ожесточена. Талибаните възнамеряват да възстановят техния
ислямски емират, съществувал вече по тези земи. Ако това стане,
Съюзът ще спре да предоставя помощ, което може да доведе до
изолация на страната.
Според представители на движението на талибаните те са
успели да установят контрол над около 85% от страната, включително области по границата с пет държави: Иран, Китай,
Пакистан, Таджикистан и Туркменистан, съобщава БГНЕС. Това
означава, че има голяма вероятност да се върнат на власт. По
данни на Би Би Си, те са навлезли в части от Херат, Кандахар
и Лашкар Гах. Имат и сериозни успехи в селските райони след
обявяване на почти пълното изтегляне на чуждестранното военно присъствие до септември.
Половината от населението живее в условията на остра хуманитарна криза, предупредиха от ООН преди дни.

От 1 август Германия категоризира страните само в две
зони: “с висок риск” и “с вирусни вариации”. Всички пътуващи
от тях трябва да представят отрицателен тест за коронавирус,
документ, че са го преболедували или че са ваксинирани. Мярката не важи за децата под 12-годишна възраст. Всяка федерална провинция сама решава подробностите по карантината и
може да затяга мерките, предупреждават от Министерството
на външните работи.
За поощряване на ваксинацията Великобритания предлага
храна за вкъщи и ваучери за младите, както и пътувания с такси
с намаления, предаде Би Би Си. Британското правителство
възнамерява да въведе задължителна пълна ваксинация от септември за посещение в нощни клубове и други места, където се
събират много хора, информира още агенцията. Същевременно
страната се отказва от идеята за пълна ваксинация на студентите. Тя няма да е задължително условие за посещаване на
лекции или живеене в общежитие.
В Португалия задължителното носене на маски на открито
отпада от началото на септември, а баровете и нощните клубове ще отворят в началото на октомври.

Бивша съдийка е
заподозряна в убийството
на хаитянския президент
Полицията в Хаити подозира
бивш съдия от Върховния съд на
страната за убийството на президента Жовенел Мойс. Според
информация от следствието,
става дума за Кок Телот, която
по-рано се е срещала с колумбийски наемници, задържани за убийството на Мойс. Вече е издадена
заповед за нейното арестуване.
Телот бе освободена от Върховния съд заедно с други двама съдии
този февруари. Тогава президентът Мойс заяви, че срещу него
е планиран държавен преврат. Той
бе застрелян в резиденцията си
на 7 юли през нощта от група
неизвестни лица.

Сформираха временно
правителство в Мианмар
Държавният административен съвет на Мианмар съобщи, че
е сформирано временно правителство на страната, съобщи агенция “Синхуа”. Премиер ще бъде
генерал Мин Аунг Хлайн - главнокомандващият армията и лидер
на хунтата. Той е направил телевизионно обръщение, в което е
заявил, че следващите парламентарни избори ще се проведат през
втората половина на 2023 г.

Израелският премиер Нафтали
Бенет пристига за заседание на
правителството в Ерусалим.
Бенет настоява Съветът за
сигурност на ООН да осъди
“иранския морски тероризъм”,
съобщи вестник “Джерусалем
пост”. Израел обвинява Иран за
нападението в петък срещу нает
от него танкер, атакуван край
бреговете на Оман с дронове.
Загинаха румънският капитан
на плавателния съд и британски
член на екипажа
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В САЩ подгонват наематели,
останали без средства
7 милиона души остават
на улицата, след като Конгресът
отказа да удължи мораториума
върху изселването им
В 31 юли в полунощ в САЩ
изтече срокът на федералния
мораториум за изгонване на
наематели, които заради пандемията от коронавирус са се
оказали без средства за изплащане на наемите и на други
разходи. Мораториумът бе
въведен преди около година от
Центровете по профилактика и
контрол на болестите (ЦПКБ) в
страната. Предишното удължаване на срока му бе до 31 юли.
Камарата на представителите на Конгреса излезе във ваканция, която ще продължи седем седмици. В последния ден
от заседанието си депутатите
не успяха да съгласуват
удължаването на мораториума
до 18 октомври, тъй като републиканците бяха блокирали
инициативата. Представителите
на Демократическата партия в
камарата също не са били единодушни в подкрепата си за
такова решение, в резултат на
което то така и не бе подложено на гласуване.
За да бъде удължен, мораториумът трябва да бъде одоб-

рен и от Сената, горната камара на Конгреса.
Противниците на тази инициатива акцентират върху положението на собствениците
на жилища, които трябва да
плащат ипотеки, застраховки и
данъци, а в същото време не
получават наем от част от наемателите си.
По-рано миналата седмица
президентът Джо Байдън призова Конгреса да удължи срока на мораториума. Според говорителката му, Джен Псаки,
държавният глава “решително
би подкрепил” удължаването
на забраната за изгонване на
неплатежоспособните наематели, но регулаторът не може
да го направи заради решението на Върховния съд, който
постанови, че Центровете по
профилактика и контрол на болестите се нуждаят от ясно и
конкретно решение от страна
на Конгреса за удължаването
на мораториума.
В някои щати в момента са
в сила аналогични мерки, приети на местно ниво. В Ню Йорк

Русия намалява броя на
дипломатите от САЩ
От 1 август посолството на САЩ в Русия ще
продължи да работи с минимален за последните 5
години състав от 120 служители. Това е в отговор на
антируските санкции, обявени от Вашингтон през
април. Тогава американската страна за пореден път
изгони 10 руски дипломати, заявявайки, че те са свързани с разузнавателните служби, съобщи ТАСС. В същото време общият таван за допустимия брой служители,
както за американската дипломатическа мисия, така и
за руската в САЩ остава същият - 455 души.
Москва многократно е заявявала пред Вашингтон готовността си да приеме дипломати и други
служители на посолството, изпратени от САЩ.
Според наличните към момента данни обаче американската страна не е изпращала заявления за дипломатически визи.

425 нарушения на
примирието в Донбас
Мониторинговата мисия на ОССЕ е установила
425 нарушения на режима на примирие в Донбас в
рамките на денонощие, съобщи агенция Укринформ.
В Донецка област са регистрирани 408 нарушения,
включително 32 взрива, се казва в доклада на ОССЕ
от 31 юли. Повечето от тези събития са станали на
територията, контролирана от самопопровъзгласената ДНР. В Луганска област са установени 17
нарушения, сред които 7 взрива с неустановен произход. Повечето от тях са станали на територия,
контролирана от Киев.
Бившият украински зам.-министър Юрий Гримчак заяви, че страната трябва да се подготви за силово освобождение на територията на Донбас след
парламентарните избори в Русия.

СНИМКА БГНЕС

Президентът Джо Байдън призова Конгреса да удължи мораториума
върху изселването на наемателите, станали неплатежоспособни
заради последствията от КОВИД-пандемията
мораториумът е удължен до 31
август, а в Калифорния до 30
септември.
Междувременно, в знак на
протест, конгресменката демократка от щата Мисури Кори
Буш прекара нощта на петък
срещу събота на стъпала пред
сградата на Капитолия, съобщиха световните агенции. Така тя
изрази недоволството си от
прекратяването на мораториу-

ма за изселване на граждани,
останали без средства за плащане на жилища поради причинената криза от пандемичния
коронавирус.
До полунощ днес, ако нищо
не се случи, ако Камарата на
представителите, Сенатът или
администрацията не предприемат никакви действия, 7 милиона души ще бъдат заплашени от
изгонване, каза законодателка-

та от Камарата на представителите. Оказва се, че преди да
влезе в политиката, тя три пъти
е оставала без дом и е трябвало
да нощува с децата си в колата.
Към нейния протест се присъединиха и колежките й от Демократическата партия Аяна Пресли от Масачузетс и Илхан
Омар от Минесота.
Коментар на стр. 8

ОБЯВА
ОБЩИНА САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
4122 гр. Садово, ул. „Иван Вазов” № 2, тел. централа: 03118/26 01
и 03118 21 71; факс 03118/ 25 00, ел. адрес: obsadowo@abv.bg
ОБЯВЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
Œ¡Ÿ»Õ¿ —¿ƒŒ¬Œ,
Ó·Î‡ÒÚ œÎÓ‚‰Ë‚, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ
«‡ÔÓ‚Â‰ π 221/27.07.2021 „.
Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ —‡‰Ó‚Ó
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π214, ‚ÁÂÚÓ Ò œÓÚÓÍÓÎ π22
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ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ Ì‡ 29.04.2021 „.,
Œ¡ﬂ¬ﬂ¬¿
œÛ·ÎË˜ÂÌ Ú˙„ Ò ˇ‚ÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ Á‡
ÔÓ‰‡Ê·‡ Ì‡ ËÏÓÚ ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ: ÌÂÁ‡ÒÚÓÂÌ ÛÂ„ÛÎË‡Ì ÔÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ X - ÒÚÓÔ‡ÌÒÍ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ ‚ Í‚.
97 ÔÓ ÔÓ‰Ó·ÌËˇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÂÌ ÔÎ‡Ì Ì‡
ÒÂÎÓ ¡ÓÎˇˆË, Ò ÔÎÓ˘ 864 Í‚.Ï (¿◊Œ— π
53/25.11.2014 „.) ÔË „‡ÌËˆË: ÛÎËˆ‡,
”œ» IX - ÒÚÓÔ. ‰ÂÈÌÓÒÚ, ÛÎËˆ‡, ”œ» II ÒÚÓÔ. ‰ÂÈÌÓÒÚ, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÔÓ‰‡ÊÌ‡
Ú˙ÊÌ‡ ˆÂÌ‡ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 27 380.00
ÎÂ‚‡ (‰‚‡‰ÂÒÂÚ Ë ÒÂ‰ÂÏ
ıËÎˇ‰Ë Ë
ÚËÒÚ‡ Ë ÓÒÂÏ‰ÂÒÂÚ ÎÂ‚‡), ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ƒƒ—.
“˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ‚ÍÎ˛˜-‚‡
ÒÎÂ‰ÌÓÚÓ:
1. Œ·ˇ‚‡
2. –Â¯ÂÌËÂ π214 Ì‡ Œ·— - —‡‰Ó‚Ó,
‚ÁÂÚÓ Ò œÓÚÓÍÓÎ π 22/28.05.2021 „.
3. ¿ÍÚ Á‡ ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ π53/25.11.2014 „.
4. —ÍËˆ‡ Ì‡ ËÏÓÚ‡
5. œÓÂÍÚ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Á‡ ÔÓ‰‡Ê·‡
ƒÂÔÓÁËÚÌ‡ ‚ÌÓÒÍ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ: ‰ÂÔÓÁËÚÌ‡Ú‡ ‚ÌÓÒÍ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 8 214.00 ÎÂ‚‡
(ÓÒÂÏ ıËÎˇ‰Ë ‰‚ÂÒÚ‡ Ë ˜ÂÚËËÌ‡‰ÂÒÂÚ
ÎÂ‚‡) Ë ÒÂ ‚Ì‡Òˇ ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚Ó ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡
Œ·˘ËÌ‡ —‡‰Ó‚Ó ÔÓ ÒÏÂÚÍ‡: IBAN
BG22CECB97903342797200;
BIC:
CECBBGSF ‚ ì÷ ¡î ¿ƒ, ÍÎÓÌ œÎÓ‚‰Ë‚ ¡˙Î„‡Ëˇ ‰Ó ËÁÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ
Í‡ÂÌ ˜‡Ò Ë ‰ÂÌ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡.
÷ÂÌ‡ Ì‡ Ú˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ:
Ú‡ÍÒ‡Ú‡ Á‡ ÔÓÎÛ-˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ú˙ÊÌ‡Ú‡

‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Â ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 400.00
ÎÂ‚‡ (˜ÂÚËËÒÚÓÚËÌ ÎÂ‚‡), Ò ‚ÍÎ˛˜ÂÌ
ƒƒ— (Á‡ Â‰ËÌ ÍÓÏÔÎÂÍÚ). «‡ÔÎ‡˘‡ ÒÂ ‚
Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ —‡‰Ó‚Ó (Í‡Ò‡ Ì‡
ìÃƒ“î, ÂÚ.2) Ì‡ ‡‰ÂÒ: „‡‰ —‡‰Ó‚Ó,
Ó·Î‡ÒÚ œÎÓ‚‰Ë‚, ÛÎ. ì»‚‡Ì ¬‡ÁÓ‚î π2
ËÎË ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡ ÒÏÂÚÍ‡: IBAN
BG35CECB97908442797200;
BIC:
CECBBGSF, ÍÓ‰ Á‡ ‚Ë‰ ÔÎ‡˘‡ÌÂ: 44 70
00 ‚ ì÷ ¡î ¿ƒ, ÍÎÓÌ œÎÓ‚‰Ë‚ - ¡˙Î„‡Ëˇ
‰Ó ËÁÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ Í‡ÂÌ ˜‡Ò
Ë ‰ÂÌ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Á‡
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡.
“‡ÍÒ‡Ú‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ Â 50.00
ÎÂ‚‡ (ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ ÎÂ‚‡) ÎÂ‚‡ Ë ÒÂ Á‡ÔÎ‡˘‡ ÒÂ ‚ Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ —‡‰Ó‚Ó (Í‡Ò‡
Ì‡ ìÃƒ“î, ÂÚ.2) Ì‡ ‡‰ÂÒ: „‡‰ —‡‰Ó‚Ó,
Ó·Î‡ÒÚ œÎÓ‚‰Ë‚, ÛÎ. ì»‚‡Ì ¬‡ÁÓ‚î π2
ËÎË
ÔÓ
·‡ÌÍÓ‚‡
ÒÏÂÚÍ‡:
IBAN
BG35CECB97908442797200;
BIC:
CECBBGSF, ÍÓ‰ Á‡ ‚Ë‰ ÔÎ‡˘‡ÌÂ: 44 80
90 ‚ ì÷ ¡î ¿ƒ, ÍÎÓÌ œÎÓ‚‰Ë‚ - ¡˙Î„‡Ëˇ
‰Ó ËÁÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ Í‡ÂÌ ˜‡Ò
Ë ‰ÂÌ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡.
—Ú˙ÔÍ‡ Á‡ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 2
738.00 ÎÂ‚‡ (‰‚Â ıËÎˇ‰Ë ÒÂ‰ÂÏÒÚÓÚËÌ
ÚË‰ÂÒÂÚ Ë ÓÒÂÏ ÎÂ‚‡).
“˙„˙Ú Á‡ ÔÓ‰‡Ê·‡ Ì‡ ËÏÓÚ‡ ˘Â ÒÂ
ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 17.08.2021 „. ÓÚ 14.00 ˜‡Ò‡,
‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ Œ·˘ËÌÒÍ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ
„. —‡‰Ó‚Ó, ÛÎ. ì»‚‡Ì ¬‡ÁÓ‚î π2. œÓ‚ÚÓÂÌ Ú˙„ Ì‡ 24.08.2021 „. ÓÚ 14.00 ˜‡Ò‡.
—Ô‡‚Í‡ Ë Ó„ÎÂ‰ Ì‡ „ÓÂÓÔËÒ‡ÌËˇ
ËÏÓÚ: ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 8.30 ‰Ó 12.00
˜‡Ò‡ ‚ Œ·˘ËÌÒÍ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. —‡‰Ó‚Ó ÔË ÒÎÛÊ·‡ ì”Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡î, ÒÚ‡ˇ π313, Ë ‚ ÍÏÂÚÒÚ‚Ó ÒÂÎÓ
¡ÓÎˇˆË.
ÃÓÎ·Ë Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ˘Â ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú ‚
‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Œ·˘ËÌÒÍ‡ ‡‰-ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. —‡‰Ó‚Ó, ÛÎ. ì»‚‡Ì ¬‡ÁÓ‚î π2,
‚ ÒÓÍ ‰Ó 16.00 ˜‡Ò‡ Ì‡ 16.08.2021 „.
Ë ‰Ó 16.00 ˜‡Ò‡ Ì‡ 23.08.2021 „.

˙Ï ÏÓÎ·‡Ú‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ
ÔËÎ‡„‡Ú Ë ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚ ÌÂÔÓÁ‡˜ÂÌ Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì ÔÎËÍ Ò Ì‡‰ÔËÒ Ì‡ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ (ËÏÂ Ë ‡‰ÂÒ) Ë ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡ Ú˙„‡.
«‡ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡ Ë Â‰ÌÓÎË˜ÌË
Ú˙„Ó‚ˆË (≈“):
1. ƒ‡ÌÌË Á‡ ≈»
2. ÒÂÓÍÓÔËÂ ÓÚ ÎË˜Ì‡ Í‡Ú‡ Ì‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡
3. ƒÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ‚ÌÂÒÂÌ‡ ‰ÂÔÓÁËÚÌ‡
‚ÌÓÒÍ‡ (ÓË„ËÌ‡Î)
4. ƒÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ÔÎ‡ÚÂÌ‡ Ú‡ÍÒ‡ Á‡
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„ - 50.00 ÎÂ‚‡ (ÍÓÔËÂ)
5. ‚ËÚ‡ÌˆËˇ Á‡ Á‡ÍÛÔÂÌ‡ Ú˙ÊÌ‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ (ÍÓÔËÂ)
«‡ ÙËÁË˜ÂÒÍË ÎËˆ‡:
1. ÒÂÓÍÓÔËÂ ÓÚ ÎË˜Ì‡ Í‡Ú‡ Ì‡
Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ ËÎË Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡
2. ƒÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ‚ÌÂÒÂÌ‡ ‰ÂÔÓÁËÚÌ‡
‚ÌÓÒÍ‡ (ÓË„ËÌ‡Î)
3. ƒÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ÔÎ‡ÚÂÌ‡ Ú‡ÍÒ‡ Á‡
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„ - 50.00 ÎÂ‚‡ (ÍÓÔËÂ)
4. ‚ËÚ‡ÌˆËˇ Á‡ Á‡ÍÛÔÂÌ‡ Ú˙ÊÌ‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ (ÍÓÔËÂ)
ÀËˆÂÚÓ, ÒÔÂ˜ÂÎËÎÓ Ú˙„‡, Á‡-ÔÎ‡˘‡:
1. ƒ‡Ì˙Í ÔÓ ˜Î. 47, ‡Î. 2 ÓÚ «Ãƒ“
- 3% ÓÚ ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ Ò‰ÂÎÍ‡Ú‡:
2. “‡ÍÒ‡ ÔÓ ˜Î. 29, ‡Î. 9, Ú. 1 ÓÚ
Õ‡Â‰·‡ π4 Ì‡ Œ·— - —‡‰Ó‚Ó Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ë ‡‰ÏËÌËÒÚË‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÒÚÌËÚÂ
Ú‡ÍÒË Ë ˆÂÌË Ì‡ ÛÒÎÛ„ËÚÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡
Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ —‡‰Ó‚Ó - ‰‡ Á‡ÔÎ‡ÚË Ú‡ÍÒ‡ ‚
‡ÁÏÂ Ì‡ 600.00 ÎÂ‚‡ (¯ÂÒÚÒÚÓÚËÌ
ÎÂ‚‡).
¿‰ÂÒ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡:
ÛÎ. ì»‚‡Ì ¬‡ÁÓ‚î π2, „‡‰ —‡‰Ó‚Ó 4122,
Ó·˘ËÌ‡ —‡‰Ó‚Ó, Ó·Î‡ÒÚ œÎÓ‚‰Ë‚, ÚÂÎ.
03118/26-01,
‚˙Ú.106.
ƒ»Ã»“⁄– «ƒ–¿¬ Œ¬
Ã≈“ Õ¿ Œ¡Ÿ»Õ¿ —¿ƒŒ¬Œ
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Студио Хъ
Юлия КУЛИНСКА

Политическата ситуация у нас започва
да прилича на оная песен на Ку-ку бенд
“Студио Хъ”. Помните
я, нали? “Ние сме лошите в страшния филм,
тъй пожела си съдбата... Мъжки момчета
сме, знаем сами - лоши
ще бъдем докрай!”

Да, спазиха обещанието си придворните
на Слави и вкараха
страната ни в огромна
черна дупка. От която
не се чува ни звук, ни
стон. Замлъкна и бодряшката музика на бенда. Спечелилата изборите партия продължава да мълчи със страшна сила. Кой ще ни управлява, кой и как ще
ни преведе през кризата във всичките й измерения, ще чегърта ли
или ще гали с перце
предишните властимащи, ще се изпълнят ли
гръмко прокламираните общи приоритети с
другите партии в парламента!? Въпроси, на
които отговори все още
няма.
А
неизвестните

около проектокабинета
продължават да се трупат. Българите са на
режим изчакване, а
стъпките, които хората на Слави ще предприемат, тънат в гъста
мъгла. Кандидат-министрите зъзнат във фризера и чакат сакралния
петък, за да изскочат на
светло. А аргументите
на мандатоносителите,
че ги крият, за да се
избегне жълто говорене и ровене в биографиите им, не звучат сериозно.
Цялата история започва да прилича и на
оня известен филм на
Уилям Роуз “Познай
кой ще дойде на вечеря”, сиреч в МС. Само
че българският жанр
не е комедия, а траге-

дия. Защото едва ли
има нещо по-жалко и
смешно от това партия
с претенции да управлява да вади от чувала
на случаен принцип
кандидати за премиер
или за министри. Ей
така, на тъмно, рови,
рови и хоп... докопва
някого и го мята на
“Дондуков” 1. Едно е
да говориш, че искаш
да промениш системата, да покажеш ново
лице на политиката, а
в същото време да
мълчиш и да криеш
имената на хората, от
които зависи настоящето и бъдещето на
България.
Народът ни го е казал мъдро: който го е
страх от мечки, да не
ходи в гората...

Пари пред човещина
Юри МИХАЛКОВ

Прехвалената американска демокрация се
провали с поредния тест
за равенство и справедливост. Между човечността и парите тя
предпочете второто.
Такъв е епилогът от отказа на Конгреса да гласува
мораториума
върху изселването на
наематели, станали не-

платежоспособни заради тежките икономически
последици
от
КОВИД-пандемията.
Едногодишният мораториум изтече на 31 юли
и някои законодатели
демократи бяха предложили да бъде удължен
поне до 18 октомври.
До гласуване на инициативата им обаче изобщо не се стигна, защото
тя не събра достатъчно
подкрепа. Срещу нея
бяха както републиканците, така и част от депутатите на Демократическата партия, която
минавала уж за социалистическа. Конгресът
излиза за два месеца във
ваканция и сега нищо не
може да спре принудителното изселване на
неплатежоспособните

наематели, които са 7
милиона. Сред тях преобладават семейства с
деца, те ще бъдат
изхвърлени на улицата
и ще трябва да спят я в
колите си, я по палатки
в паркове или неизвестно къде.
Америка се раздели
на два лагера. Единият е
на онези, които защитават уязвимите, слабите.
Това е лагерът на съпричастността и солидарността. На човещината.
Отсрещният лагер е
обратното на всичко
това. Противниците на
мораториума извадиха
аргумента, че удължаването му ще ощети наемодателите,
които
имало да плащат ипотеки, застраховки, данъци.
При КОВИД-кризата

това съсловие също е
ощетено. Но цивилизоваността изисква да се
даде рамо на по-ощетения. Едва ли по-малко
ощетени са семействата, които ще бъдат
изхвърлени на улицата.
А другите, които все пак
ще останат с покрив над
главите си, няма да търсят
обществена тоалетна за
насъщните си бионужди
и само разплащанията ще
им създават главоболия.
Още повече, че първите
са станали неплатежоспособни не от мързел или
некадърност, а вторите
спадат към имотните и
имат ресурси да посрещнат затрудненията.
Но това е капитализмът - мораториум на
човещината, а не на капитала.

Пълен парадокс
От стр. 1
През изминалата
седмица в поредната
порция скандални разкрития Комитова констатира, че докато
държавата е давала
авансово пари за още
дори неначенати дейности по магистралите,
парите за планирани
ремонти на пътища са
крайно недостатъчни.
Те и така са заложени
в бюджета на АПИ.
Уравнението не излиза,
когато в МРРБ правят

съпоставка на парите,
осигурени за “Хемус”,
и средства за текущи
ремонти на пътната
мрежа в страната. Дадените досега предварително пари за “Хемус” били 70 на сто от
необходимата сума,
строителството обаче
било изпълнено на
около 13%. Този случай не е неизвестен,
защото в бюджета бяха
върнати пари по това
перо, срещу което
впрочем строителният
бранш скочи. Същевре-

менно за текущите ремонти на пътищата на
фирми е възлагана дейност, без да е осигурено
финансирането.
Става въпрос за тричетири пъти по-малка
от необходимата сума.
Традицията пак идва от
ГЕРБ, които поръчвали
работа, а фирмите чакали бюджетния излишък в края на годината, за да си получат
парите.
Всеки знае, че Борисовите финансови министри си разписваха

бюджета със скрити излишъци, за да раздават
пари по лично усмотрение. Този начин на “финансиране” е пълен парадокс. Той е и извън
закона, начин да се заобиколят разпоредбите
на нормативните документи за сметка на
всички български данъкоплатци. Е, асфалт не
се яде, но както на
всички стана ясно от
асфалт се краде.
Има ли да каже
нещо по въпроса прокуратурата?
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ПРАЗНИК НА БСП.
Одобрен от делегатите на 41-вия конгрес на
партията (3-6 юни
1994 г.). Българската
социалистическа партия е наследник на
БСДП, създадена на 2
август 1891 г. на връх Бузлуджа. В Бузлуджанския конгрес, свикан по инициатива на Димитър
Благоев, участват представители на социалистическите дружинки от Търново, Габрово, Дряново, Сливен, Казанлък, Стара Загора и др. Поставено е началото на организираното социалистическо движение в България. От 1894 г.
БСДП се преименува в Българска работническа
социалдемократическа партия (БРСДП). През
1903 г. БРСДП се разделя на две. Част от нея се
обособява в БРСДП (широки социалисти). Друга
- в БРСДП (тесни социалисти), която през 1919
г. се преименува в Българска комунистическа партия (БКП) (тесни социалисти), обявена извън
закона през 1924 г. През 1927 г. се създава Работническата партия - като легално проявление
на БКП, през 1934 г. е забранена. През 1938 г.
двете партии се сливат под името Българска
работническа партия (комунисти). През 1948 г.
се преименува в Българска комунистическа партия, а от 3 април 1990 г. - в БСП.
1887 - ПАТЕНТОВАНА Е БОДЛИВАТА ТЕЛ.
Според мнозина изследователи това е
едно от изобретенията, променило
света. Създава го
60-годишният говедовъд
Джоузеф
Гидън от Ню Хемпшир, САЩ. Той изобретява метод за
серийно производство на бодлива тел и натрупва богатство, след като километри от неговата тел опасват животновъдни ферми в Съединените щати. Патентът обаче е на Роуел Ходж.
Първоначалното предназначение на бодливата
тел било да удържа в определен периметър от
степта добитъка, но по-късно й намират приложение и за ограничаване достъпа на хора. Ниската цена я прави предпочитана и до днес.
1915 - В СТАРА ЗАГОРА СЕ РАЖДА РУЖА
ДЕЛЧЕВА, АКТРИСА (УМИРА 2002 Г.). От 1938
г. е в състава на Народния
театър. Създава образи на
сцената и на големия екран,
които влизат в Златния
фонд. Играе Маша от “Три
сестри”, Костанда от
“Свекърва” на Страшимиров, Регина от “Лисичета”
на Лилиан Хелман, Беатриче от “Херцогинята от Падуа” на Оскар Уайлд. Остават незабравими и ролите й
в режисираните от Хачо
Бояджиев тв мюзикъли “Криворазбраната цивилизация” по Добри Войников (мадам Злата) и “Зех
тъ, Радке, зех тъ!” по Сава Доброплодни (баба
Рада). Удостоена е с орден “Стара планина”.
1921 - УМИРА ЕНРИКО КАРУЗО, ИТАЛИАНСКИ ТЕНОР (Р. 1873 Г.). Един от най-бележитите тенори в историята на операта. Гастролира в Санкт
Петербург, Милано,
Лондон. Най-голям
успех жъне в “Метрополитън опера” в
Ню Йорк от 1903 до
1920 г. Един от найзаписваните певци
за времето си. Повечето от неговите
записи се пазят в
Музея на Карузо в
Ню Йорк, като първите датират от 1902 г.
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130 години социалистическо
движение в България
И днес стои въпросът на Димитър Благоев „Що е социализъм и има ли той почва у нас?”
Преди 130 години в България се появява социалистическото движение. То очертава пред българите
новата алтернатива за общество на социалната
справедливост. Тогава влизаме в крак с Европа,
където социалистическите идеи са формулирани по
време на “Пролетта на народите” (1848-1849) с
“Комунистическия манифест” на Карл Маркс и
Фридрих Енгелс, възвестил, че може да се унищожи
експлоатацията, разделянето на класи и да се
създаде общество за достоен живот на всички хора.
“Пролетта на народите” претърпява поражение,
но не и революционните идеи, които се разпространяват из Европа и се превръщат в политическо
движение. Две десетилетия по-късно Парижката
комуна от 1871 г. прави пръв опит за реализирането им. 150-годишнината й почти не бе забелязана в
днешна България, но тогава Христо Ботев поздравява Комуната и осъжда потушаването й в язвителния си фейлетон “Смешен плач”.

Искра БАЕВА

На 20 юли/2 август 1891 г.
на Балкана под връх Бузлуджа,
близо до лобното място на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, шепа мечтатели, вярващи, че
и в България може да има социално справедливо общество, се
събират, за да превърнат социалистическите си идеи в партия
и движение. Правят го представители на социалистически дружинки от Казанлък, Стара Загора, Сливен, Търново, Габрово,
Севлиево, Дряново, все средищата на възрожденския дух.
През десетилетията имената на първооснователите са избледнели, затова ще ги припомня: Димитър Благоев, Янко
Сакъзов, Никола Габровски,
Евтим Дабев, Тодор Постомпиров, Сава Мутафов, Константин Бозвелиев, Иван Кутев,
Драгомир Герганов, Михаил
Иванов, Михаил Бойчинов,
Михаил Радев, Панайот Венков.
Няма да спестя и необходимостта учредяването да стане
тайно, в планината, заради полицейския репресивен режим
на толкова почитания днес Стефан Стамболов.
От самото начало срещу
идеите за социална промяна се
води яростна пропаганда. Социалистите са описвани като

смутители
на обществения ред
заради призивите си към революционна промяна, но и като
хора, откъснати от реалностите, които, вместо да подкрепят
закъснелия български капитализъм, сочат неговите недъзи,
организират работниците за

борба срещу експлоатацията и
така пречат на икономическото
развитие. Странно, но и днес
антисоциалистическата пропаганда е в същата посока: че социалистите са срещу пазара
(всъщност, неолиберализма) и
пречат на икономическата
ефективност, градена върху неограничения стремеж към печалба и нарастващите социални неравенства. И днес новите
защитници на капитализма ни
уверяват, че конкуренцията, а
не сътрудничеството, е гаранция за развитието.
Но да се върнем преди 130
години. Учредяването на социалдемократическата партия в
България е резултат от дискусията, започната от Димитър
Благоев с основополагащия
въпрос: “Що е социализъм и
има ли той почва у нас?”
Той отговаря положително
и на двата подвъпроса, на
първия - в класическия вариант, описан от Карл Маркс общество на социалната справедливост, при което пролетарската революция ще унищожи класите, ще премахне експлоатацията и ще се утвърди
общество, в което хората ще
са равни не само пред закона,
но и като възможност за развитие, участие в политическия
и производствения процес, в
създаването на блага, но и при
тяхното разпределение, което
ще се осъществява

в интерес на цялото
общество
По-важен за тогавашна
България обаче е въпросът дали
социализмът има почва в следосвобожденска България, токущо тръгнала по пътя на капитализма. За да му отговори, Димитър Благоев прави сериозен
анализ на българското общество. И доказва, че вече са налице
както капиталистическата, така
и работническа класа, чиито
интереси не се отличават от тези
на класите в развитите европейски страни. Вярата, че има бъдеще за социализма и на българска земя, кара събралите се на

Бузлуджа идеалисти и мечтатели да поставят основите на партия, посочила като своя цел изграждането на социализъм.
Започва борбата за справедливо общество, която българските социалдемократи, комунисти, социалисти водят с убеждаване, слово, научни аргументи,
демонстрации, стачки, но и с
оръжие в ръка. Борбата коства
живота на хиляди и става неотменна част от историята и развитието на България.
Вярно е, че едва ли някой от
първопроходците си е представял, че след половин век техните наследници ще получат
възможност да създадат мечтаното социалистическо общество. Но със сигурност са знаели,
че това може да стане само като
част от общ процес, защото още
през 1919 г. Благоев формулира
принципа, че българската революция зависи в три четвърти от
ставащото по света.
И наистина, пътят на България към социализма се оказва
в плен на ставащото в Русия и
Съветския съюз - Октомврийската революция от 1917 г. и
победите на Червената армия
във Втората световна война.
Цената на външната зависимост не е малка - тя се изразява в необходимостта да се
следва съветския модел на
държавен социализъм с придружаващото го насилие, а до
голяма степен и историческата съдба на Съветския съюз.
Пак едва ли някой от учредителите от лятото на 1891 г. е
могъл да предвиди краха на социалистическата мечта. Пред
тази реалност обаче се изправиха стотиците хиляди комунисти, върнали си името социалисти, при отбелязването на вековния юбилей на партията през
1991 г. На първия съвременен
събор на Бузлуджа обновената
БСП беше изправена

пред съдбовни решения
И сякаш, за да се затвори
кръгът на столетието, на преден
план отново излезе въпросът на
Димитър Благоев: “Що е социа-

лизъм и има той ли почва у нас?”
Но отговорът беше много
по-труден, отколкото преди
век. Защото, когато бъдещето
е пред теб, мечтата и вярата
те окрилят, а ентусиазмът
свършва останалото. А когато
мечтата е била реализирана и
завършила с провал, миналото
тежи, дърпа назад, лишава от
вяра и ражда отчаяние.
През 1991 г. БСП потърси
своя нов път в западния модел
на социализъм. В “Манифеста
на демократичния социализъм” от 1990 г. и в програмата “Нови времена, нова
България, нова БСП” от 1994
г. той беше формулиран така:
“за създаване в България на
мирно, свободно, демократично и социално справедливо
общество, в което ще бъдат
осигурени правата, благосъстоянието и ново, по-високо
качество на живот за всички
български граждани”.
Но реалностите бяха съвсем
различни. Със световния възход
на десния неолиберализъм в
България вятърът на идеите задуха в платната на десницата,
която не само утвърди тоталното си икономическо и политическо господство чрез правителствата на Филип Димитров,
Иван Костов, Симеон Сакскобургготски и Бойко Борисов, но
и се наложи в обществения живот, социалната сфера, здравеопазването, културата и науката,

където се говори само
за пари и печалби
И още по-лошо. Левите социални решения започнаха да
губят привлекателността си не
само в България и в постсоциалистическия свят, което
можем да си го обясним с движението на махалото, което

след дългото си задържане
вляво е отишло далеч надясно.
Но лявото отстъпва и на европейската сцена, което с още
по-голяма сила поставя същинския въпрос “Що е социализъм днес?”
В търсенето на отговор на
въпроса какъв е възможният
социализъм на ХХI век БСП
може и трябва да участва. Защото това е най-добрият начин партията да отбележи своята 130-годишнина. При това
дискусията трябва да е отворена, без догми и предварително зададени отговори.
А аз ще предложа своите
размисли за съвременния социализъм у нас и по света.
Известно е, че, за разлика от
другите политически идеи, социализмът се гради върху социален идеологически проект, а не
просто върху човешките инстинкти, егоизъм, алчност, национализъм и т.н., както е при
другите политически движения.
Затова моят отговор на предсказанията за изчезване на левицата е, че това е възможно само
ако сме готови

да се откажем
от разума си
и да се оставим във властта на
стихията на инстинктите.
Една от основните социалистически идеи е интернационализмът. Тя е пред изпитание заради възхода на национализма. Но не смятам, че
трябва да се отказваме от интернационализма, а да го съчетаем с действия в националната държава, защото историята
е показала, че социалистическите идеи се реализират локално, преди да станат глобални.
Не вярвам и в изчезването
на идеологиите. Те по-скоро
бяха заменени от “лъскавите
технологии”. А задачата на социалистите е да помирят социалния и техническия прогрес,
защото новите технологии
трябва да се използват в полза,
а не в ущърб, на хората.
Не мисля и че трябва да се
отказваме от революционните
средства и да залагаме само на
реформите, тъй като пак историята е доказала ползата от
съчетаването им и вредата от
взаимното им изключване. Но
без съмнение е дълг на левите
сили да са в центъра на гражданската активност, да участват в стачки и демонстрации,
като не забравят, че без идеи и
действия за радикални промени светът няма да стане посправедлив.

Накрая имам един скандален въпрос: трябва ли левите
да се молят на фетиша “икономически ръст”? Нима
не видяхме, че той води до нарастваща експлоатация
и социално разслоение. Докато социализмът означава
по-добър живот на възможно по-голям брой хора, а
това може да стане само с равномерно разпределение
на обществените блага. Защото целта на социализма
е била и остава очовечаването на обществото.
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ОБЯВЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

ОБЯВЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

— ˇ‚ÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ ÔÓ‰
Ì‡ÂÏ Ì‡ Ó·˘ËÌÒÍÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ
«‡ÔÓ‚Â‰ π216/23.07.2021 „., Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡:
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ π 1, ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ π2, ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ
π5, ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ π9 Ò Ó·˘‡ ÔÓÎÂÁÌ‡ ÔÎÓ˘
31.20 Í‚.Ï, Ì‡ÏË‡˘Ë ÒÂ Ì‡ I-‚Ë ÂÚ‡Ê ÓÚ
Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ Á‰‡‚Ì‡ ÒÎÛÊ·‡, ÔÓÒÚÓÂÌ‡ ‚ ”œ»
I - ÏÂÚÒÚ‚Ó ‚ Í‚. 41 ÔÓ œ”œ Ì‡ Ò. œÓÔÓ‚Ëˆ‡,
Ò Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 62.40
ÎÂ‚‡ ÏÂÒÂ˜ÌÓ ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ƒƒ—.
√ÓÂÓÔËÒ‡ÌËˇÚ ËÏÓÚ ÒÂ ÓÚ‰‡‚‡ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Á‡
ÒÓÍ ÓÚ 10 (‰ÂÒÂÚ) „Ó‰ËÌË.
Œ·ÂÍÚ˙Ú ÒÂ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜‡‚‡ Á‡ Í‡·ËÌÂÚ ÔÓ
‰ÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔËÎÂÊ‡˘Ë ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ.
“˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ÛÚ‚˙Ê‰‡‚‡Ï, ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÒÎÂ‰ÌÓÚÓ:
1. Œ·ˇ‚‡
2. –Â¯ÂÌËÂ π221/17.06.2021 „. Ì‡ Œ·—
- —‡‰Ó‚Ó, ‚ÁÂÚÓ Ò ÔÓÚÓÍÓÎ π 23
3. ¿ÍÚ Á‡ ÔÛ·ÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ
π39/22.10.2012 „.
4. —ÍËˆ‡
5. œÓÂÍÚ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó Á‡ Ì‡ÂÏ
«‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌ‡ ‰ÂÔÓÁËÚÌ‡ ‚ÌÓÒÍ‡ ‚ ‡ÁÏÂ
Ì‡ 200.00 ÎÂ‚‡.
“‡ÍÒ‡ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ú˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ 200.00 ÎÂ‚‡ Ò ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ƒƒ—.
“‡ÍÒ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„ 50.00 ÎÂ‚‡.
—Ú˙ÔÍ‡ Á‡ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 6,00
ÎÂ‚‡ (¯ÂÒÚ ÎÂ‚‡ ).
—Ô‡‚ÍË Ë ‚ÂÏÂ Á‡ Ó„ÎÂ‰ Ì‡ „ÓÂÓÔËÒ‡ÌËˇ
ËÏÓÚ ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 8.30 ‰Ó 12.00 ˜‡Ò‡
‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ Œ·˘ËÌÒÍ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „.
—‡‰Ó‚Ó, ÛÎ. ì»‚‡Ì ¬‡ÁÓ‚î π2 ‚ ÓÚ‰ÂÎ ì”Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡î Ë ‚ ÍÏÂÚÒÚ‚Ó Ò. œÓÔÓ‚Ëˆ‡.
“˙„˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 17.08.2021 „.
ÓÚ 10.00 ˜‡Ò‡ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ Œ·˘ËÌÒÍ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. —‡‰Ó‚Ó, ÛÎ. ì»‚‡Ì ¬‡ÁÓ‚î π2.
—ÎÂ‰‚‡˘ Ú˙„ Ì‡ 24.08.2021 „. ÓÚ 10.00 ˜‡Ò‡.
¬ Ú˙„‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ‚ÒË˜ÍË ·˙Î„‡ÒÍË Ë
˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË ÙËÁË˜ÂÒÍË Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡.
»ÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ‚ ÔÓˆÂ‰Û‡
ÔÓ ÓÚ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ:
1. ”˜‡ÒÚÌËˆË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò‡ÏÓ Ú˙„Ó‚ÒÍË ‰ÛÊÂÒÚ‚‡, Ó·Â‰ËÌÂÌËˇ ËÎË ÒÛ·ÂÍÚË Ò ‰Û„‡ Ô‡‚Ì‡ ÙÓÏ‡, ˜ËˇÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Â
‰ÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡, ËÎË ÙËÁË˜ÂÒÍË ÎËˆ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ Á‡‚˙¯ËÎË ‚ËÒ¯Â Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ ‰ÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡;

2.”˜‡ÒÚÌËˆË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÚÂÁË ÎËˆ‡,
ÍÓËÚÓ ÔËÒÏÂÌÓ ‰ÂÍÎ‡Ë‡Ú ÔÂ‰ ÍÓÏËÒËˇÚ‡, ˜Â
ÌÂ Ò‡ ÌÂËÁÔ‡‚Ì‡ ÒÚ‡Ì‡ ÔÓ ‰Ó„Ó‚Ó, ÒÍÎ˛˜ÂÌ
Ò Ó·˘ËÌ‡ —‡‰Ó‚Ó.
ÃÓÎ·Ë Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ˘Â ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú ‚ ÒÓÍ
‰Ó 16.00 ˜‡Ò‡ Ì‡ 16.08.2021 „. Ë ‰Ó 16.00
˜‡Ò‡ Ì‡ 23.08.2021 „.
˙Ï ÏÓÎ·‡Ú‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ÔËÎ‡„‡Ú Ë ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚ ÌÂÔÓÁ‡˜ÂÌ Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì ÔÎËÍ Ò Ì‡‰ÔËÒ
Ì‡ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ (ËÏÂ Ë ‡‰ÂÒ) Ë ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡
Ú˙„‡.
«‡ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡ Ë Â‰ÌÓÎË˜ÌË
Ú˙„Ó‚ˆË (≈“):
1. —˙‰Â·ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ Ë Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ Á‡ ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ËÎË ≈»
2. ÒÂÓÍÓÔËÂ ÓÚ ÎË˜Ì‡ Í‡Ú‡ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡
3. ƒÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ‚ÌÂÒÂÌ‡ ‰ÂÔÓÁËÚÌ‡ ‚ÌÓÒÍ‡
(ÓË„ËÌ‡Î)
4. œÎ‡ÚÂÌ‡ Ú‡ÍÒ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„ - 50.00
ÎÂ‚‡ (ÍÓÔËÂ)
5. ‚ËÚ‡ÌˆËˇ Á‡ Á‡ÍÛÔÂÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ (ÍÓÔËÂ)
6. ƒËÔÎÓÏ‡ Á‡ Á‡‚˙¯ÂÌÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
(ÍÓÔËÂ)
«‡ ÙËÁË˜ÂÒÍË ÎËˆ‡:
1. ÒÂÓÍÓÔËÂ ÓÚ ÎË˜Ì‡ Í‡Ú‡ Ì‡ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡/ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ - Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌÓ
2. ƒÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ‚ÌÂÒÂÌ‡ ‰ÂÔÓÁËÚÌ‡ ‚ÌÓÒÍ‡
(ÓË„ËÌ‡Î)
3. œÎ‡ÚÂÌ‡ Ú‡ÍÒ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„ - 50.00
ÎÂ‚‡ (ÍÓÔËÂ)
4. ‚ËÚ‡ÌˆËˇ Á‡ Á‡ÍÛÔÂÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ (ÍÓÔËÂ)
5. ƒËÔÎÓÏ‡ Á‡ Á‡‚˙¯ÂÌÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
(ÍÓÔËÂ)
«‡·ÂÎÂÊÍ‡: —ÔÂ˜ÂÎËÎËˇÚ Ú˙„‡ ÔË ÔÓ‰ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Á‡ Ì‡ÂÏ Ò˙„Î‡ÒÌÓ ˜Î.
29, ‡Î. 8 , Ú. 2 ÓÚ Õ‡Â‰·‡ π4 Ì‡ Œ·— —‡‰Ó‚Ó Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ë ‡‰ÏËÌËÒÚË‡ÌÂ Ì‡
ÏÂÒÚÌË Ú‡ÍÒË Ë ˆÂÌË Ì‡ ÛÒÎÛ„ËÚÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ —‡‰Ó‚Ó ‰‡ Á‡ÔÎ‡ÚË Ú‡ÍÒ‡ ‚
‡ÁÏÂ Ì‡ 210.00 ÎÂ‚‡ (‰‚ÂÒÚ‡ Ë ‰ÂÒÂÚ
ÎÂ‚‡).
ÓÌÚÓÎ ÔÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ Á‡ÔÓ‚Â‰Ú‡ ‚˙ÁÎ‡„‡Ï Ì‡ Á‡Ï.- ÍÏÂÚ‡ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ —‡‰Ó‚Ó.
ƒ»Ã»“⁄– «ƒ–¿¬ Œ¬
Ã≈“ Õ¿ Œ¡Ÿ»Õ¿ —¿ƒŒ¬Œ

ОБЯВА

— ˇ‚ÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ ÔÓ‰
Ì‡ÂÏ Ì‡ Ó·˘ËÌÒÍÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ
«‡ÔÓ‚Â‰ π19/23.07.2021 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡
Ó·˘ËÌ‡ —‡‰Ó‚Ó, Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡: 30 Í‚.Ï (ÚË‰ÂÒÂÚ Í‚.Ï) ÓÚ Á‡ÒÚÓÂÌ ÛÂ„ÛÎË‡Ì ÔÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ ’V (ÔÂÚÌ‡‰ÂÒÂÚ) - 743 (ÒÂ‰ÂÏÒÚÓÚËÌ ˜ÂÚËË‰ÂÒÂÚ Ë ÚË) - Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘Ë ‰ÂÈÌÓÒÚË ‚ Í‚. 75 (ÒÂ‰ÂÏ‰ÂÒÂÚ Ë
ÔÂÚË) ÔÓ ÔÓ‰Ó·ÌËˇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÂÌ ÔÎ‡Ì Ì‡ Ò.
¡ÓÎˇˆË, Á‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ Ô‡‚ËÎËÓÌ ÔÓ ˜Î.
56 ÓÚ «”“, Ò˙„Î‡ÒÌÓ Ó‰Ó·ÂÌ‡Ú‡ ÓÚ „Î‡‚ÌËˇ
‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡Ú‡ ÒıÂÏ‡ Á‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ
Ô‡‚ËÎËÓÌ Á‡ ÙËÁ¸ÓÒÍË Ò‡ÎÓÌ, Ò Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 100.00 (ÒÚÓ)
ÎÂ‚‡ ÏÂÒÂ˜ÌÓ.
√ÓÂÓÔËÒ‡ÌËˇÚ ËÏÓÚ ÒÂ ÓÚ‰‡‚‡ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ
Á‡ ÒÓÍ ÓÚ 10 (‰ÂÒÂÚ) „Ó‰ËÌË.
“˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÒÎÂ‰ÌÓÚÓ:
1. Œ·ˇ‚‡
2. –Â¯ÂÌËÂ π230/17.06.2021 „. Ì‡ Œ·—
- —‡‰Ó‚Ó, ‚ÁÂÚÓ Ò ÔÓÚÓÍÓÎ π23
3. ¿ÍÚ Á‡ ÔÛ·ÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ π 40/20.11.2011 „.
4. —ÍËˆ‡ Ò Ó‰Ó·ÂÌ‡ ÒıÂÏ‡
5. œÓÂÍÚ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Á‡ Ì‡ÂÏ
«‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌ‡ ‰ÂÔÓÁËÚÌ‡ ‚ÌÓÒÍ‡ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 200.00 ÎÂ‚‡.
“‡ÍÒ‡ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ú˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ 200.00 ÎÂ‚‡ (‰‚ÂÒÚ‡ ÎÂ‚‡), Ò
‚ÍÎ˛˜ÂÌ ƒƒ—.
“‡ÍÒ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„ 50.00 ÎÂ‚‡.
—Ú˙ÔÍ‡ Á‡ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 10.00
ÎÂ‚‡ (‰ÂÒÂÚ ÎÂ‚‡).
—Ô‡‚ÍË Ë ‚ÂÏÂ Á‡ Ó„ÎÂ‰ Ì‡ „ÓÂÓÔËÒ‡ÌËˇ ËÏÓÚ: ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 8.00 ‰Ó
12.00 ˜‡Ò‡ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ Œ·˘ËÌÒÍ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. —‡‰Ó‚Ó, ÛÎ. ì»‚‡Ì ¬‡ÁÓ‚î π2
‚ ÓÚ‰ÂÎ ì”Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡î Ë ‚
ÍÏÂÚÒÚ‚Ó ÒÂÎÓ ¡ÓÎˇˆË.
“˙„˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 17.08.2021 „.
ÓÚ 13.30 ˜‡Ò‡ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ Œ·˘ËÌÒÍ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. —‡‰Ó‚Ó, ÛÎ. ì»‚‡Ì ¬‡ÁÓ‚î
π2. —ÎÂ‰‚‡˘ Ú˙„ Ì‡ 24.08.2021 „. ÓÚ 13.30

˜‡Ò‡. ¬ Ú˙„‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ‚ÒË˜ÍË
·˙Î„‡ÒÍË Ë ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË ÙËÁË˜ÂÒÍË Ë
˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡.
ÃÓÎ·Ë Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ˘Â ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú ‚ ÒÓÍ
‰Ó 16.00 ˜‡Ò‡ Ì‡ 16.08.2021 „. Ë ‰Ó
16.00 ˜‡Ò‡ Ì‡ 23.08.2021 „.
˙Ï ÏÓÎ·‡Ú‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ÔËÎ‡„‡Ú Ë ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚ ÌÂÔÓÁ‡˜ÂÌ Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì ÔÎËÍ Ò Ì‡‰ÔËÒ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ (ËÏÂ Ë ‡‰ÂÒ) Ë ÔÂ‰ÏÂÚ‡ Ì‡ Ú˙„‡.
«‡ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡ Ë Â‰ÌÓÎË˜ÌË
Ú˙„Ó‚ˆË (≈“):
1. —˙‰Â·ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ Ë
Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ Á‡ ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ËÎË
≈»
2. ÒÂÓÍÓÔËÂ ÓÚ ÎË˜Ì‡ Í‡Ú‡ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡
3. ƒÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ‚ÌÂÒÂÌ‡ ‰ÂÔÓÁËÚÌ‡ ‚ÌÓÒÍ‡ (ÓË„ËÌ‡Î)
4. œÎ‡ÚÂÌ‡ Ú‡ÍÒ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„ 50.00 ÎÂ‚‡ (ÍÓÔËÂ)
5. ‚ËÚ‡ÌˆËˇ Á‡ Á‡ÍÛÔÂÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ (ÍÓÔËÂ)
«‡ ÙËÁË˜ÂÒÍË ÎËˆ‡:
1. ÒÂÓÍÓÔËÂ ÓÚ ÎË˜Ì‡ Í‡Ú‡ Ì‡ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡/ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ - Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌÓ
2. ƒÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ‚ÌÂÒÂÌ‡ ‰ÂÔÓÁËÚÌ‡ ‚ÌÓÒÍ‡ (ÓË„ËÌ‡Î)
3. œÎ‡ÚÂÌ‡ Ú‡ÍÒ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„ 50.00 ÎÂ‚‡ (ÍÓÔËÂ)
4. ‚ËÚ‡ÌˆËˇ Á‡ Á‡ÍÛÔÂÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ (ÍÓÔËÂ)
«‡·ÂÎÂÊÍ‡:
1. —ÔÂ˜ÂÎËÎËˇÚ Ú˙„‡ ÔË ÔÓ‰ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Á‡ Ì‡ÂÏ, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ˜Î. 29, ‡Î.
8, Ú. 2 ÓÚ Õ‡Â‰·‡ π4 Ì‡ Œ·— - —‡‰Ó‚Ó Á‡
ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ë ‡‰ÏËÌËÒÚË‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÒÚÌË Ú‡ÍÒË Ë ˆÂÌË Ì‡ ÛÒÎÛ„ËÚÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡
Ó·˘ËÌ‡ —‡‰Ó‚Ó, ‰‡ Á‡ÔÎ‡ÚË Ú‡ÍÒ‡ ‚ ‡ÁÏÂ
Ì‡ 210 ÎÂ‚‡ (‰‚ÂÒÚ‡ Ë ‰ÂÒÂÚ ÎÂ‚‡).
ƒ»Ã»“⁄– «ƒ–¿¬ Œ¬
Ã≈“ Õ¿ Œ¡Ÿ»Õ¿ —¿ƒŒ¬Œ
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ОБЯВЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

ОБЯВЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

— ˇ‚ÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ ÔÓ‰
Ì‡ÂÏ Ì‡ Ó·˘ËÌÒÍÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ
«‡ÔÓ‚Â‰ π217/23.07.2021 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡
Ó·˘ËÌ‡ —‡‰Ó‚Ó, Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡: ‰‚Â ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ‡ÌÚÂ Ò˙Ò Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÂÌ ‚ıÓ‰, Ò
Ó·˘‡ ÔÓÎÂÁÌ‡ ÔÎÓ˘ 38.00 Í‚.Ï, Ì‡ÏË‡˘Ë
ÒÂ Ì‡ I-‚Ë ÂÚ‡Ê ÓÚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ ÍÏÂÚÒÚ‚ÓÚÓ,
ÔÓÒÚÓÂÌ‡ ‚ ”œ» I- ÏÂÚÒÚ‚Ó ‚ Í‚. 41 ÔÓ œ”œ
Ì‡ Ò. œÓÔÓ‚Ëˆ‡, Ò Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡
‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 150.00 ÎÂ‚‡ ÏÂÒÂ˜ÌÓ ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ƒƒ—.
Œ·ÂÍÚ˙Ú ÒÂ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜‡‚‡ Á‡ ıÛÏ‡ÌËÚ‡Ì‡ ‡ÔÚÂÍ‡.
√ÓÂÓÔËÒ‡ÌËˇÚ ËÏÓÚ ÒÂ ÓÚ‰‡‚‡ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ
Á‡ ÒÓÍ ÓÚ 10 (‰ÂÒÂÚ) „Ó‰ËÌË
“˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÒÎÂ‰ÌÓÚÓ:
1. Œ·ˇ‚‡
2. –Â¯ÂÌËÂ π223/17.06.2021 „. Ì‡ Œ·—
- —‡‰Ó‚Ó, ‚ÁÂÚÓ Ò ÔÓÚÓÍÓÎ π23
3. ¿ÍÚ Á‡ ÔÛ·ÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ π39/22.10.2012 „.
4. —ÍËˆ‡
5. œÓÂÍÚ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Á‡ Ì‡ÂÏ
«‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌ‡ ‰ÂÔÓÁËÚÌ‡ ‚ÌÓÒÍ‡ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 200.00 ÎÂ‚‡
“‡ÍÒ‡ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ú˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ 200.00 ÎÂ‚‡ Ò ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ƒƒ—.
“‡ÍÒ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„ - 50.00 ÎÂ‚‡.
—Ú˙ÔÍ‡ Á‡ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 15.00
ÎÂ‚‡ (ÔÂÚÌ‡‰ÂÒÂÚ ÎÂ‚‡).
—Ô‡‚ÍË Ë ‚ÂÏÂ Á‡ Ó„ÎÂ‰ Ì‡ „ÓÂÓÔËÒ‡ÌËˇ ËÏÓÚ ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 8.00 ‰Ó 12.00
˜‡Ò‡ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ Œ·˘ËÌÒÍ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ
„. —‡‰Ó‚Ó, ÛÎ. ì»‚‡Ì ¬‡ÁÓ‚î π2 ‚ ÓÚ‰ÂÎ
ì”Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡î Ë ‚ ÏÂÚÒÚ‚Ó
ÒÂÎÓ œÓÔÓ‚Ëˆ‡.
“˙„˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 17.08.2021 „.
ÓÚ 10.30 ˜‡Ò‡ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ Œ·˘ËÌÒÍ‡
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. —‡‰Ó‚Ó, ÛÎ. ì»‚‡Ì ¬‡ÁÓ‚î
π 2. —ÎÂ‰‚‡˘ Ú˙„ Ì‡ 24.08.2021 „. ÓÚ
10.30 ˜‡Ò‡. ¬ Ú˙„‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ‚ÒË˜-

ÍË ·˙Î„‡ÒÍË Ë ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË ÙËÁË˜ÂÒÍË Ë
˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡.
ÃÓÎ·Ë Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ˘Â ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú ‚ ÒÓÍ
‰Ó 16.00 ˜‡Ò‡ Ì‡ 16.08.2021 „. Ë ‰Ó 16.00
˜‡Ò‡ Ì‡ 23.08.2021 „.
˙Ï ÏÓÎ·‡Ú‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ÔËÎ‡„‡Ú Ë ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚ ÌÂÔÓÁ‡˜ÂÌ Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì ÔÎËÍ Ò Ì‡‰ÔËÒ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ (ËÏÂ Ë ‡‰ÂÒ) Ë ÔÂ‰ÏÂÚ‡ Ì‡ Ú˙„‡.
«‡ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡ Ë Â‰ÌÓÎË˜ÌË
Ú˙„Ó‚ˆË (≈“):
1. —˙‰Â·ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ Ë
Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ Á‡ ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ËÎË ≈»
2. ÒÂÓÍÓÔËÂ ÓÚ ÎË˜Ì‡ Í‡Ú‡ Ì ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡
3. ƒÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ‚ÌÂÒÂÌ‡ ‰ÂÔÓÁËÚÌ‡ ‚ÌÓÒÍ‡ (ÓË„ËÌ‡Î)
4. œÎ‡ÚÂÌ‡ Ú‡ÍÒ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„ 50.00 ÎÂ‚‡ (ÍÓÔËÂ)
5. ‚ËÚ‡ÌˆËˇ Á‡ Á‡ÍÛÔÂÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ (ÍÓÔËÂ)
«‡ ÙËÁË˜ÂÒÍË ÎËˆ‡:
1. ÒÂÓÍÓÔËÂ ÓÚ ÎË˜Ì‡ Í‡Ú‡ Ì‡ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ /ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ - Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌÓ
2. ƒÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ‚ÌÂÒÂÌ‡ ‰ÂÔÓÁËÚÌ‡ ‚ÌÓÒÍ‡ (ÓË„ËÌ‡Î)
3. œÎ‡ÚÂÌ‡ Ú‡ÍÒ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„ 50.00 ÎÂ‚‡ (ÍÓÔËÂ)
4. ‚ËÚ‡ÌˆËˇ Á‡ Á‡ÍÛÔÂÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ (ÍÓÔËÂ)
«‡·ÂÎÂÊÍ‡:
1. —ÔÂ˜ÂÎËÎËˇÚ Ú˙„‡ ÔË ÔÓ‰ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Á‡ Ì‡ÂÏ, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ˜Î. 29, ‡Î.
8 , Ú. 2 ÓÚ Õ‡Â‰·‡ π 4 Ì‡ Œ·— - —‡‰Ó‚Ó Á‡
ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ë ‡‰ÏËÌËÒÚË‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÒÚÌË Ú‡ÍÒË Ë ˆÂÌË Ì‡ ÛÒÎÛ„ËÚÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡
Ó·˘ËÌ‡ —‡‰Ó‚Ó, ‰‡ Á‡ÔÎ‡ÚË Ú‡ÍÒ‡ ‚ ‡ÁÏÂ
Ì‡ 210 ÎÂ‚‡ (‰‚ÂÒÚ‡ Ë ‰ÂÒÂÚ ÎÂ‚‡).
ƒ»Ã»“⁄– «ƒ–¿¬ Œ¬
Ã≈“ Õ¿ Œ¡Ÿ»Õ¿ —¿ƒŒ¬Œ

— ˇ‚ÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ ÔÓ‰
Ì‡ÂÏ Ì‡ Ó·˘ËÌÒÍÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ
«‡ÔÓ‚Â‰ π218/23.07.2021 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡
Ó·˘ËÌ‡ —‡‰Ó‚Ó, Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡: Â‰ÌÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Á‡ ·ËÚÓ‚Ë ÛÒÎÛ„Ë - ÙËÁ¸ÓÒÍË ÛÒÎÛ„Ë,
Ì‡ÏË‡˘Ó ÒÂ Ì‡ I-‚Ë ÂÚ‡Ê ÓÚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡
ÍÏÂÚÒÚ‚ÓÚÓ, ÔÓÒÚÓÂÌ‡ ‚ ”œ» I - ÏÂÚÒÚ‚Ó,
Ó·˘. Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÒÎ‡‰Í‡ÌËˆ‡ ‚ Í‚. 30 ÔÓ
œ”œ Ì‡ ÒÂÎÓ Ó˜Â‚Ó, Ò ÔÓÎÂÁÌ‡ ÔÎÓ˘ Ì‡
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ 13.65 Í‚.Ï, Ò Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡
Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 60.00 (¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ
ÎÂ‚‡) ÎÂ‚‡ ÏÂÒÂ˜ÌÓ, ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ƒƒ—.
Œ·ÂÍÚ˙Ú ÒÂ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜‡‚‡ Á‡ ·ËÚÓ‚Ë ÛÒÎÛ„Ë - ÙËÁ¸ÓÒÍË ÛÒÎÛ„Ë.
√ÓÂÓÔËÒ‡ÌËˇÚ ËÏÓÚ ÒÂ ÓÚ‰‡‚‡ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ
Á‡ ÒÓÍ ÓÚ 10 (‰ÂÒÂÚ) „Ó‰ËÌË.
“˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÒÎÂ‰ÌÓÚÓ:
1. Œ·ˇ‚‡
2. –Â¯ÂÌËÂ π215/02.02.2021 „. Ì‡ Œ·—
—‡‰Ó‚Ó, ‚ÁÂÚÓ Ò ÔÓÚÓÍÓÎ π22
3. ¿ÍÚ Á‡ ÔÛ·ÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ π47/14.02.2013 „.
4. —ÍËˆ‡
5. œÓÂÍÚ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Á‡ Ì‡ÂÏ
«‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌ‡ ‰ÂÔÓÁËÚÌ‡ ‚ÌÓÒÍ‡ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 200.00 ÎÂ‚‡.
“‡ÍÒ‡ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ú˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ 100.00 ÎÂ‚‡, Ò ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ƒƒ—.
“‡ÍÒ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„ 50.00 ÎÂ‚‡.
—Ú˙ÔÍ‡ Á‡ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 6.00
ÎÂ‚‡ (¯ÂÒÚ ÎÂ‚‡).
—Ô‡‚ÍË Ë ‚ÂÏÂ Á‡ Ó„ÎÂ‰ Ì‡ „ÓÂÓÔËÒ‡ÌËˇ ËÏÓÚ: ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 8.00 ‰Ó 12.00
˜‡Ò‡ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ Œ·˘ËÌÒÍ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ
„. —‡‰Ó‚Ó, ÛÎ. ì»‚‡Ì ¬‡ÁÓ‚î π2 ‚ ÓÚ‰ÂÎ
ì”Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡î Ë ‚ ÍÏÂÚÒÚ‚Ó
ÒÂÎÓ Ó˜Â‚Ó.
“˙„˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 17.08.2021 „.
ÓÚ 11.00 ˜‡Ò‡ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ Œ·˘ËÌÒÍ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. —‡‰Ó‚Ó, ÛÎ. ì»‚‡Ì ¬‡ÁÓ‚î
π2. —ÎÂ‰‚‡˘ Ú˙„ Ì‡ 24.08.2021 „. ÓÚ 11.00
˜‡Ò‡. ¬ Ú˙„‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ‚ÒË˜ÍË ·˙Î„‡-

ÒÍË Ë ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË ÙËÁË˜ÂÒÍË Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡.
ÃÓÎ·Ë Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ˘Â ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú ‚ ÒÓÍ
‰Ó 16.00 ˜‡Ò‡ Ì‡ 16.08.2021 „. Ë ‰Ó 16.00
˜‡Ò‡ Ì‡ 23.08.2021 „..
˙Ï ÏÓÎ·‡Ú‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ
ÔËÎ‡„‡Ú Ë ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚
ÌÂÔÓÁ‡˜ÂÌ Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì ÔÎËÍ Ò Ì‡‰ÔËÒ Ì‡
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ (ËÏÂ Ë ‡‰ÂÒ) Ë ÔÂ‰ÏÂÚ‡ Ì‡ Ú˙„‡.
«‡ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡ Ë Â‰ÌÓÎË˜ÌË
Ú˙„Ó‚ˆË (≈“):
1. —˙‰Â·ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ Ë
Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ Á‡ ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ËÎË ≈»
2. ÒÂÓÍÓÔËÂ ÓÚ ÎË˜Ì‡ Í‡Ú‡ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡
3. ƒÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ‚ÌÂÒÂÌ‡ ‰ÂÔÓÁËÚÌ‡ ‚ÌÓÒÍ‡ (ÓË„ËÌ‡Î)
4. œÎ‡ÚÂÌ‡ Ú‡ÍÒ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„ 50.00 ÎÂ‚‡ (ÍÓÔËÂ)
5. ‚ËÚ‡ÌˆËˇ Á‡ Á‡ÍÛÔÂÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ (ÍÓÔËÂ)
«‡ ÙËÁË˜ÂÒÍË ÎËˆ‡:
1. ÒÂÓÍÓÔËÂ ÓÚ ÎË˜Ì‡ Í‡Ú‡ Ì‡ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡/ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ - Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌÓ
2. ƒÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ‚ÌÂÒÂÌ‡ ‰ÂÔÓÁËÚÌ‡ ‚ÌÓÒÍ‡ (ÓË„ËÌ‡Î)
3. œÎ‡ÚÂÌ‡ Ú‡ÍÒ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„ 50.00 ÎÂ‚‡ (ÍÓÔËÂ)
4. ‚ËÚ‡ÌˆËˇ Á‡ Á‡ÍÛÔÂÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ (ÍÓÔËÂ)
«‡·ÂÎÂÊÍ‡:
1. —ÔÂ˜ÂÎËÎËˇÚ Ú˙„‡ ÔË ÔÓ‰ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Á‡ Ì‡ÂÏ, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ˜Î. 29, ‡Î.
8 , Ú. 2 ÓÚ Õ‡Â‰·‡ π4 Ì‡ Œ·— - —‡‰Ó‚Ó Á‡
ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ë ‡‰ÏËÌËÒÚË‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÒÚÌË Ú‡ÍÒË Ë ˆÂÌË Ì‡ ÛÒÎÛ„ËÚÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡
Ó·˘ËÌ‡ —‡‰Ó‚Ó, ‰‡ Á‡ÔÎ‡ÚË Ú‡ÍÒ‡ ‚ ‡ÁÏÂ
Ì‡ 210 ÎÂ‚‡ (‰‚ÂÒÚ‡ Ë ‰ÂÒÂÚ ÎÂ‚‡).
ƒ»Ã»“⁄– «ƒ–¿¬ Œ¬
Ã≈“ Õ¿ Œ¡Ÿ»Õ¿ —¿ƒŒ¬Œ

ПОНЕДЕЛНИК
2 АВГУСТ

Едни от първите законопроекти, внесени още в
първия работен ден на новия
46-и парламент, са за промени в Кодекса за социално осигуряване - на “БСП за България” и на “Изправи се БГ! Ние
идваме!”. Има и трети - на
служебния кабинет.
Проектът на БСП е за преизчисляване от 1 септември на
пенсиите за трудова дейност,
отпуснати до 31 декември
2017 г., като индивидуалният
коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната
за 2018 г. В мотивите на внесения от лидера на БСП и депутатите от парламентарната
група проект се подчертава, че
над 1,3 милиона пенсионери
(60 на сто от всички) са с пенсии под границата на бедността. В същото време не се предвижда съществена промяна в
размера на пенсиите, освен
ежегодно осъвременяване от
1 юли. Положението е нетърпимо и се изискват бързи
и неотложни мерки, и първото, което трябва да се направи, е преизчисляване на старите пенсии, пише в мотивите
на вносителите. Заради ръста
на средния осигурителен доход за последните 10 години
различията между стари и
нови пенсии, при еднакъв осигурителен принос на осигурените лица, станаха значителни. От БСП предупредиха, че
всяко отлагане на решението
за в бъдеще ще изисква все поголеми финансови ресурси.
Според втория проект този на “Изправи се БГ! Ние
идваме!”, пенсиите за трудова
дейност, отпуснати до 31 декември 2019 г., се преизчисляват от 1 септември 2021 г.,
като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по
средномесечния осигурителен
доход за страната за 2018 г. 889,90 лв. По-късно от думи
на Мая Манолова стана ясно,
че задължително условие, за да
получи “Има такъв народ”
подкрепата на формацията, е
минималната пенсия да стане
369 лева от 1 октомври. Манолова направи уточнение, че
механизмът не е договорен - с
преизчисление по актуален
осигурителен доход, но може
и с вдигане тежестта на година стаж, както предлага служебното правителство. Последното преизчисляване на
пенсиите бе направено от
БСП през 2008 г. със средния
осигурителен доход за 2007 г.
Оттук насетне се очаква отговорът на 46-ия парламент - как
да се случи актуализацията на
пенсиите и от кога - още тази
година или от 1 януари догодина.
Проектът на служебния вицепремиер и социален министър Гълъб Донев за актуализация на бюджета на
Държавното обществено осигуряване от 1 октомври 2021
г. не само сложи пръст в раната, но и успя да обедини
принципните позиции на синдикатите и работодателите.
Да, факт е, че пенсиите в
България са обидно ниски и
че е крайно време да се предприемат мерки, за да се подобри положението на двата
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Титанична битка
за пенсиите
В парламента влизат три проекта за увеличаване на парите за старини
година тя е 369 лева, а за догодина се предвижда да стане
413 лева. Намерението на служебното правителство е те да
получават

или социално изключване.
Данните на НСИ и Евростат
сочат, че през 2019 г. 47 на
сто от населението на тази

на ресурса, отделян чрез
държавната пенсионна система за намаляване на бедността, защита на доходите и
насърчаване на социалното
включване на възрастното население, така и по отношение
разпределението и насочването на ресурса. Що се отнася
до добавките от 50 лева за
всички пенсионери, които се
раздават от август миналата
година, служебното правителство е категорично, че изплащането на тези суми не е
предвидено трайно в законодателството, има инцидентен
характер, не предоставя необходимата сигурност за
пенсионерите и предвидимост по отношение на техните доходи.
Една от силните страни в
лансирания от Гълъб Донев
проект е, че с него се гарантира, че всички около 2 милиона
и 80 хиляди пенсионери ще получат увеличение на дохода си
от пенсия от Държавното обществено осигуряване, като
средното повишение е 64 лева.
От 1 октомври минималната

възраст е живяло в риск от
бедност или социално изключване при средно 19,4 на сто
за целия ЕС. В България делът
на държавните разходи за пенсии от брутния вътрешен продукт е сравнително по-нисък
и от средното за ЕС равнище,
и от това в държави със сходна възрастова структура на
населението. Данните от доклада на ЕС за застаряването
на населението от 2021 г., отнасящи се за 2019 г., показват, че докато в България разходите за публични пенсии са
8,3 на сто от БВП, то средното за ЕС равнище е 11,6 процента.
В България са налице резерви както по количеството

пенсия да стане 340 вместо
сегашните 300 лева, а максималната да бъде 1500 вместо
досегашните 1440 лева, предвижда правителственият проект. Предвидена е промяна на
прилаганата тежест на всяка
година осигурителен стаж в
пенсионната формула, по която се изчисляват пенсиите. От
2019-а година тя е 1,2 на сто.
Предвижда се увеличението й
на 1,35 на сто.
Наред с това, според сметките на НОИ, 413 600 ще
бъдат пенсионерите над 65
години, които след предлаганото от правителството преизчисление на пенсиите от 1
октомври ще останат под линията на бедност. За тази

останат без увеличение. От
синдиката продължават да настояват да се увеличи максималният осигурителен доход от сегашните 3000 на 3600
лева, което по техни сметки
ще донесе увеличение на приходите на ДОО с 21,7 милиона лева на месец, а на разходите - с 2,1 милиона лева месечно.
Одобрението си даде и президентът на КТ “Подкрепа” и
председател на Надзорния
съвет на НОИ Димитър Манолов. Той е категоричен:
“Мeхaнизмът, кoйтo прeдлaгa
прaвитeлcтвoтo, cвързaн c
прeдлoжeниeтo зa aктуaлизирaнe нa пeнcиитe oт 1
oктoмври, e възмoжнo нaй-

Ева КОСТОВА

милиона пенсионери. Големият въпрос не е дали, а как да
стане това? Смело може да се
прогнозира, че на пенсионния
тепих скоро предстои да се
разгори титанична битка.
Какви са нерадостните факти?
България е една от държавите в ЕС с най-висок дял на
хората на 65 и повече години,
живеещи

в риск от бедност

добавка през
социалното
подпомагане
която да допълва средствата
им, за да няма възрастен човек с доход под линията на
бедност от 369 лева.
“Вариантът за актуализация на пенсиите през тежестта на всяка година стаж, която хората имат, е най-справедливият. Той ще даде на
всички ръст на пенсиите средно с 12,5 процента”, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той допълни,
че при всяка промяна в пенсиите става въпрос за милиарди.
От КНСБ са категорично против предложенията за преизчисление на пенсиите с осъвременяване чрез по-актуален
среден осигурителен доход,
например за 2018-а. Един от
аргументите е, че по този начин близо 900 000 души ще

дoбрият. Тoй пocтaвя aкцeнтa
върху гoдинитe изcлужeнo
врeмe.”
От Българската стопанска
камара излязоха със становище, че подкрепят избрания
подход за увеличаване размера на пенсиите, доколкото се
увеличава ролята на приноса
на лицето към осигурителната система. Според работодателската организация обаче
подобни предложения следва
да се разглеждат в рамките на

бюджетната
процедура за 2022 г.
където да са ясни и параметрите на очаквания максимален
осигурителен доход, размерът
на осигурителните вноски и
този на данъчните ставки. Така
ще се осигури предвидимост за
осигурените лица и няма да се
оказва прекомерен натиск
върху бюджета. От организацията смятат, че в тази връзка
следва да се оцени възможността за увеличаване на максималния размер на получаваните една или повече пенсии
без добавките към тях - от 1440
на 1600 лева. БСК обаче е
против вдигането на тавана на
максималния осигурителен доход, каквито са синдикалните
искания.
Според Лидия Шулева,
зам.-председател на Икономическия и социален съвет, подходът с преизчисляването на
пенсиите с осигурителния доход е по-правилен и по-справедлив: “Това волунтаристично вдигане на минималната
пенсия доведе до много сериозни диспропорции в пенсионния модел и всичко това
задълбочи именно тази неравнопоставеност между хората,
които са се осигурявали на
реален осигурителен доход, и
тези, които се осигуряват на
минимална работна заплата”,
коментира тя в телевизионно
интервю. Шулева, която е
бивш социален министър,
обясни, че няма как да бъдат
актуализирани пенсиите на
всички пенсионери, тъй като
тези, които са пенсионирани
при сегашния осигурителен
доход, не е логично да получат увеличение с новото преизчисление, техните пенсии са
съответни на осигурителния
доход, на който са се пенсионирали: “Много трудно ще се
преживее този шок, ако 10 и
повече години пенсиите не са
правилно актуализирани и изведнъж се направи актуализация към 2019 г. например.
Това ще бъде много голям шок
за бюджета. Пенсиите трябва
да бъдат актуализирани с осигурителния доход, но това
увеличение да се разпредели в
две или три години.”
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Шести фестивал
„Опера на върховете”
Класически и
съвременни шедьоври
ще одухотворят
величествения декор
на Белоградчишките
скали от
6 до 15 август
Софийската опера и балет за шеста
поредна година провежда фестивала
“Опера на върховете” - Белоградчишки скали (6-15 август). Този фестивал
е новаторската идея на режисьора и
директор на първия ни оперен театър
Пламен Карталов, чиито необичайни
сценични решения и замисъл на авторска режисьорска интерпретация са
свързани с поставянето им сред магическата красота на Белоградчишките
скали. Спектаклите се провеждат в
първия двор на крепостта от 20 ч. Те
дават възможност на публиката по
друг начин да усети любимите си оперни и балетни произведения.
Тази година програмата включва
оперния шедьовър “Аида” от Джузепе
Верди (6, 7, 8 август) и балетната класика “Лебедово езеро” от Чайковски
(13 август).
Богатството от музикални стилове
и модерна хореография очакват зрителите в спектаклите “Кармен-сюита” от

СНИМКA СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ

Жорж Бизе и Родион Шчедрин и “Болеро” от Морис Равел (14 август).
Фестивала ще закрие балетната постановка “Кармина Бурана” (15 август)
по музика на Карл Орф. Художествен
ръководител на балета на Софийската
опера е Сара-Нора Кръстева.
Инициаторът и вдъхновителят на
този фестивал - на една от многото и
разнообразни сцени на открито, които
Софийската опера и балет одухотворява, акад. Пламен Карталов винаги е
изтъквал, че Белоградчишките скали с
удивителната си красота трябва да
бъдат видени от туристи от цял свят,
тъй като са признати като истинско

чудо на природата и са един от стоте
национални туристически обекта на
България. По пътя към тях се минава
през древната Белоградчишка крепост,
построена от времето на Римската
империя. Тя е не само исторически
паметник, но и синоним на национално мъжество, героизъм и стремеж за
свобода на българите от този край.
Вече е традиция специално за “Опера
на върховете” да пристигат меломани
от цяла България и от много държави,
за да се насладят на любими класически и съвременни оперни и балетни
произведения сред величествения декор на Белоградчишките скали.

Джаз фестивалът в Банско с програма
в подкрепа на българските музиканти

Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Рут Колева
откриват фестивала с “Дами пеят джаз и соул”
Над 15 български
изпълнители и групи ще излязат на сцената на Банско
джаз фестивал от 7 до 14
август, за да представят
своите най-нови музикални
проекти. Подчертаното
българско присъствие е
част от инициативата на
община Банско за подкрепа
на българските изпълнители след тежката пандемична година, научи ДУМА от
Стефания Темелкова, пиар
експерт.
“Изминалата година

беше тежка за всички, но
особено сериозно беше
усетена от музикантите и
хората на изкуството.
Именно заради това тази
година обръщаме специално внимание в програмата
си на българските изпълнители. В осемте фестивални
дни ще участват над 15
български групи и изпълнители, като всички имат нови
проекти, албуми или аранжименти. Убедени сме, че
тази толкова чакана среща
между музиканти и фенове

ще се превърне в незабравим празник за всички”, коментира кметът на община
Банско Иван Кадев.
През осемте фестивални
дни участие в събитието ще
вземат Камелия Тодорова,
Милица Гладнишка и Рут
Колева, Олд голд бенд, Цветан Недялков и Веселин
Койчев квартет, Васил Спасов, Вики Алмазиду, Вили
Стоянов бенд с участието
на Стефка Оникян, Ангел
Заберски, Васил Петров,
Хилда Казасян с Плевенска-

та филхармония и други.
Сред чуждестранните гости са Теодора Енаке - Броди трио (Румъния), група
“Фолтин” от РС Македония, “Хюман тъч” от
Гърция, дуо “Вила Мадалена” (Сърбия), “Девет” (Австрия) - Йелена Кръстич,
Любомир Господинов и
Никола Станошевич, Билал
Караман от Турция със
специалното участие на
Иво Папазов-Ибряма, Васил Хаджиманов бенд от
Сърбия.
В България ще има и нов
Международен джаз фестивал и той ще се нарича
“Д-р Емил Илиев”, но няма
да е в Банско. Това съобщи
преди дни за “Артефир” на
БНР д-р Таня Илиева,
съпруга и наследник на д-р
Илиев, създателя на Международния джаз фестивал
в Банско. Новият фестивал
ще бъде различен от Банско джаз фест, който е вече
общински. Според семейството на д-р Илиев и досегашни организатори на фестивала общината на Банско е поставила към тях
условия, с които се формализират правата и отговорностите им към провеждането на джаз фестивала, а в
Патентното ведомство община Банско е внесла и
искане за правата върху
марката “Международен
джаз фест Банско”.

НАКРАТКО

Конкурсът „Бодлите
на таралежите” приема
творби за 15-и път
Пандемията още е тук - втора
година, но младите таралежи пишат и са награждавани вече за
петнадесета. Фондация “Братя
Мормареви” обяви
редовния си конкурс
“Бодлите на таралежите”. Може да
участват творби
на ученици от цялата страна и
чужбина, на възраст от 12 до 19 г.
Категориите на конкурса са две: есе
и разказ. Материалите, в обем до
3 стандартни машинописни страници, не трябва да са публикувани до
този момент и следва да се изпратят на електронен адрес:
office@mormarevibrothers.com, или по
пощата на адрес: София 1164, бул.
“Джеймс Баучер” 23, Фондация
“Братя Мормареви”, За конкурса
“Бодлите на таралежите”. Всеки
може да се включи в единия или и
в двата раздела на конкурса. Текстовете трябва да са придружени
с точен адрес и с телефон за
връзка, както и с информация за
възрастта, класа и училището.
Крайният срок за приемане на
творбите е 10 август 2021 г.

Как се създават,
управляват и развиват
творчески пространства
Новият наръчник “Как да започнем, управляваме и развиваме
творчески пространства” е част
от проекта “Проектиране на креативна екосистема в Грузия”,
подкрепен от Европейския съюз и
ЮНЕСКО. Проф. д-р Лидия Върбанова, ръководител на магистърската програма “Мениджмънт на
сценични изкуства и индустрии” в
НАТФИЗ, стана водещ експерт по
разработването на инструментариума. Той предлага основни насоки, меню от възможности, много
международни примери и съвети
как да създадем и управляваме
творческо пространство, хъб,
клъстер
в
градска
среда.
Наръчникът е разработен с екипа
на Creative Georgia и e резултат
от срещи и споделяне на опит и
компетентност на професионалисти от няколко държави в периода
януари 2020 - юни 2021 г. Насочен
е към културни организации и професионалисти, по-конкретно мениджъри и екипи на организации с
нестопанска цел в културния сектор и творческите индустрии, мениджъри на бизнес организации,
които са готови да подкрепят
културния сектор, администратори и лидери на местно ниво, отговорни за културната политика и
градското развитие, както и всички други професионалисти, желаещи да инициират и управляват
творчески пространства.
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Повечето хора биват удряни от мълния между 12 и 18 часа.
Размерът на главата при бебетата е една четвърт от
дължината на тялото им. При възрастен човек размерът на
главата достига една осма от дължината на тялото му.

Пречистват водата
за пиене с велосипед
Мобилната инсталация, създадена от експерти на Виенския
технически университет, работи изцяло без електричество
Специалисти от Виенския технически
университет използваха велосипед, за да
създадат алтернатива на промишленото пречистване на водата. Мобилната система за
обезсоляване на водата е евтин и щадящ
околната среда и природните ресурси начин за пречистване и получаване на питейна
вода от солена, категорични са експертите.
Водата е предпоставка за живот и следователно за упражняването на всички човешки права. Над 2 милиарда души нямат достъп
до безопасна питейна вода, която остава
сериозно предизвикателство в много части
на света. Всяка година над 361 хиляди деца
на възраст под пет години умират от стомашно-чревни разстройства, дължащи се на
лоши санитарни условия, неприемлива хигиена или опасна питейна вода. Климатичните промени все повече влияят върху наличието на вода и достъпа до нея. Качеството на ресурсите се влошава и заплахата от
недостиг на вода нараства, макар че в райони с малко сладководни ресурси солената
вода вече се пречиства в промишлени пред-

СНИМКА TU WIEN

Тази мобилна инсталация е
достатъчна, за да задоволи
всекидневните нужди
от вода на едно семейство
приятия. Но този процес е изключително
скъп и едва малка част от хората, които
нямат достъп до питейна вода, могат да се
възползват от тази технология.
Тъй като ресурсите от естествени пресни води са ограничени, морската вода започ-

ва да играе все по-важна роля като източник
на питейна вода. Солената вода, която покрива 71% от Земята, може да се намери
навсякъде по повърхността на планетата, в
океаните, в реките и във водоемите.
За да се направи пречистването на солената и солено-сладката вода по-ефективно,
професорите от Виенския технически университет Маргит Гфьолер и Михаел Харасек са създали мобилна инсталация за обезсоляване на водата, която работи изцяло без
електричество. За този процес специалистите използват принципа на обратната осмоза, което означава, че налягането на естествената осмоза се обръща и солта се отстранява от солената вода. В комбинация с бутална помпа, която се задвижва с педал на
велосипед, и използвайки енергията от налягането, морската вода може да бъде пречистена. Разходите за поддръжка на инсталацията са много ниски и не натоварват финансово потребителите, уточниха от Ойроком-ПР София, част от мрежата за международни връзки на община Виена.

Звезден дъжд ще вали
три дни през август

Продават билети
за брак в капсула

Три поредни дни - на
11, 12 и 13 август, над планетата ни ще може да се
наблюдава метеорен поток,
известен още като звезден
дъжд. Той е само част от
завладяващите космически
явления, видими и с невъоръжено око от Земята.
Синя Луна ще изгрее При това астрономическо
на 22 август в 8,02 часа по явление за кратък период от
Гринуич. Името й обаче време се виждат много метеори
няма нищо общо с оттенъка. Когато фразата “веднъж на всяка синя Луна” е измислена,
това означава, че е нещо много рядко, поясняват от Центъра за
данни на НАСА. Това пълнолуние през август е известно още като
пълнолуние на есетрата, защото гигантската есетра в Големите
езера и езерото Шамплейн в САЩ е била улавяна по-лесно именно
през този сезон, сочат данни от алманаха на фермерите.

Американска компания от
Флорида започна да продава
билети за сключване на брак в
капсула на 30 километра от
Земята. Срещу 125 хиляди долара кандидат-младоженците
ще се издигат с огромен балон
с размери на футболен стадион. Подобни сватби ще са
възможни през 2024 г.,
твърдят организаторите на не- Срещу 125 хиляди долара
обичайните полети.
младоженците ще се издигат
Капсулите, които разпо- на 30 километра от Земята
лагат с баня, бар и безжичен
интернет, ще извеждат по 8 души в стратосферата в рамките на
6 часа. На пътниците ще се предлагат храни и напитки.
Клиентите вече са изкупили всички места в капсулите за групови събития, налични са само единични или смесени полети, уточняват от компанията.
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На летен
кинобар
канят
в Царево
Летен кинобар отскоро създава незабравими забавления за
почитателите на седмото изкуство в Царево. Богатата програма е част от културните събития на мястото, което предлага
свежа напитка и прожекции на
открито с актуални филмови
заглавия от България и отлични
чужди продукции.
Режисьорът на “Голата истина за група Жигули” Виктор
Божинов на 8 август ще разкаже историята на родна рок банда от 80-те години, която се
разпада точно когато е на върха
на славата си.
Романтичната българска комедия “Като за последно” на
Ивайло Пенчев ще може да се
гледа на голям екран на 12 август. Номинираната за “Оскар”
и “Златен глобус” Мария Бакалова играе момиче, което трябва да бъде спасено от самоубийство със силата на любовта и
поредица от комични ситуации.
Безброй персонажи и маниерни диалози очакват на 13 август ценители, които ще заложат на “Джентълмените” (The
Gentlemen) на Гай Ричи.
Всички прожекции започват
в 21,15 часа. Вратите на кинобара отварят 135 минути порано. Деца под 7 години влизат
безплатно. Домашните ви любимци са добре дошли, уточняват идеолозите на проявите.
Вечер с текстовете на Ваня
Щерева е планирана за 5 август
в 21 часа с участието на авторката, дъщеря й Мила Роберт, а
също с Юлиан и Алена Вергови.

Разкриха кои са най-популярните езици по света
Списък с 50 от най-популярните езици в различни държави
по света бе съставен от
“Уърдтипс” (Wordtips). Очаквано, английският се оказа на
първо място сред желаните за
изучаване, след като стана ясно,
че хората в 98 държави искат да
общуват на него. Японският пък
е един от най-известните в англоговорящите страни, каквито
например са Канада, САЩ, Австралия и Нова Зеландия. В Украйна населението фокусира
лингвистичния си интерес върху
местния език. А арабският е

следващият по популярност, избран за фаворит в 12 държави.
В Испания най-изучаваният
език е... испанският. Авторите
на изследването обясняват този
феномен с броя на чужденците,
които пребивават в страната на
коридата.
В останалата част на Европа
английският продължава да е
най-предпочитаният език. Но
има изключения, като в Швеция,
където населението предпочита
да знае португалски. А във Великобритания и Чехия се
вдъхновяват от испанския, кой-

Говоренето на различни
езици е богатство
то се избира за научаване и в
девет от страните на Северна
Америка. Триумф на японския
се наблюдава в САЩ, Канада и
Австралия.
В Южна Америка, Африка и

общо 28 страни английският
заема първата позиция, в Аржентина начело е италианският, а в
Чили и Перу предпочитат да
знаят корейски.
В Близкия Изток и Централна Азия дуелът е между английския и арабския. Хинди е изборът на населението във Фиджи.
В Африка френският се появява най-често, придружаван
от суахили, предпочитан за изучаване и в Танзания, или зулуски, който е най-популярен в
Малави.

Прожекциите
са на открито
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ДНЕС

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

42

o

С

40

o

С

38

o

С

ВИДИН
39 c

ПЛОВДИВ
42 c

СОФИЯ
39 c

РУСЕ
42 c

САНДАНСКИ
42 c

ВАРНА
33 c

ПЛЕВЕН
42 c

БУРГАС
35 c

38

o

С

34

o

С

33

o

С

Ще бъде слънчево, след обяд над планините - с незначителна
купеста облачност. Ще духа до умерен вятър от запад. Горещо, с преобладаващи максимални температури между 37 и
42 градуса. Над Черноморието ще бъде слънчево. След обяд ще
духа умерен югоизточен вятър. Максимални температури на
въздуха - 31-35 градуса. Температурата на морската вода е
27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Над
планините ще бъде слънчево, след обяд - с незначителна купеста облачност. Ще духа силен западен вятър.
НИМХ/БТА
ХОРОСКОП

06.00 ŒÚ‚˙‰ ÒÍÓÍ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ,
2017„./
07.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 ÌË„‡ Ì‡ ÍÌË„ËÚÂ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
09.35 ¬‡ÒÍÓ ‰‡ √‡Ï‡ ÓÚ ÒÂÎÓ
–ÛÔ˜‡ ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /
3 ÒÂËˇ/
10.45 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
11.00 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.25 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.30 ÀËÌËˇ ì“ÓÍËÓ 2020î
13.00 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: ÀÂÍ‡ ‡ÚÎÂÚËÍ‡,
—ÔÓÚÌ‡ „ËÏÌ‡ÒÚËÍ‡ /
¯‡ÏÔËÓÌ‡Ú Ì‡ ÛÂ‰ËÚÂ/
ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 «Î‡ÚÌËˇÚ ‚ÂÍ Ú‚ ÙËÎÏ /
2 ÒÂËˇ/
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ƒÌÂÒ Ì‡ »„ËÚÂ Ó·ÁÓ
Ì‡ ŒÎËÏÔËÈÒÍËÚÂ Ë„Ë
“ÓÍËÓ 2020
22.00 ƒ˙Î·ÓÍ‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡ Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÒÂÁÓÌ, 3 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ”ËÌÓÌ‡ ⁄Ô 13-ÒÂËÂÌ
Ú‚ ÙËÎÏ/ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ,
2016„./, 1 ÂÔËÁÓ‰, ÂÊËÒ¸Ó œ‡ÓÎÓ ¡‡ÁÏ‡Ì,
‚ ÓÎËÚÂ: ÃÂÎ‡ÌË —ÍÓÙ‡ÌÓ, “ËÏ –ÓÁÓÌ, ƒÓÏËÌËÍ œÓ‚ÓÒÚ ◊ÓÍÎË Ë
‰.(14)
00.15 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
01.10 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
02.05 ƒ˙Î·ÓÍ‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡ Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÒÂÁÓÌ, 3 ÂÔËÁÓ‰/Ô/ (12)
03.00 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: ÀÂÍ‡ ‡ÚÎÂÚËÍ‡
ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

07.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
08.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
09.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
21.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
00.30 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
01.30 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
02.30 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
03.20 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
04.20 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
04.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ

06.00 ìƒÊË ¿È ƒÊÓ: –ÂÌÂ„‡ÚËî
- ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î,
ÂÔ.26
06.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./
07.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
(Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ)
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ (2014 „.)
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.87
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.38
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.6 ÂÔ.3,
4
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.13
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.46
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ (2014 „.)
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.3
00.00 ì«‡ÍÓÌ Ë Â‰: —ÔÂˆË‡ÎÌË ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇî - ÒÂË‡Î, Ò.19 ÂÔ.16
01.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.25
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.45, 46

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
09.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
12.00 ì¡ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
14.20 ì»‚‡Ì ÷‡Â‚Ë˜ Ë —Ë‚ËˇÚ
¬˙ÎÍî - ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ
ÙËÎÏ
16.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
19.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ì¬‡˜Í‡Ú‡î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
23.25 ì¿Á - ‰ÂÒ‡ÌÚ˙Ú!î
02.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
02.50 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
04.05 ì¬‡˜Í‡Ú‡î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ì¬‡˜Í‡Ú‡î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Методите ви на работа може да са подложени на съмнение. Приемете критиката към
вас спокойно.

Възможни са финансови трудности или проблеми със служебни
партньорства. Емоционално сте стабилни.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Сега е моментът да се
заемете с планиране на
стабилен бюджет, към
който да се придържате.

Ако вашият любим започне да анализира отношенията и плановете ви, проявете търпение.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Ако скоро сте приключили бурна връзка или
любов, върнете се към
рационалното си мислене.

Опитайте се да се въздържате от забележки. Важно е, че отношенията у дома са хармонични.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Близък човек или верен
приятел ще ви направи
неочаквана изненада.
Опитайте да се радвате.

Най-сложният етап в
общуването с началници е преминал. Бъдете
нащрек, дръжте всичко
под контрол.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Склонни сте да зарежете започната работа на средата. Това
може да доведе до напрежение.

Бъдете внимателни и
предпазливи във всичко.
Възможни са проблеми
при оформянето на
документи.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Разпределете внимателно времето си. Ще
получите нови предложения, подберете найдобрите.

Безпокои ви някаква
дреболия. Не се съмнявайте в себе си, а си
изяснете добре каква е
причината.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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Лудогорец разби с
резервите ЦСКА 1948
Мачовете на истината предстоят за „орлите”
Шампионът Лудогорец разби с 3:0
ЦСКА 1948 в мач от втория кръг на
efbet Лига. Разградчани, особено през
втората част, не оставиха съмнение, че
са по-класният тим, и спечелиха заслужено и без особени усилия. Бърнард
Текпетей (45+2), Дорин Ротариу (65) и
Елвис Ману (73) бяха точни за успеха.
Треньорът Валдас Дамбраускас даде
почивка на част от основните футболисти - в срещата не взеха участие Кристиан Кахлина, Пиерос Сотириу, Игор
Пластун и Антон Недялков, а Кирил
Десподов, Клод Гонсалвеш и Каули се
появиха като резерви. Заместниците им
не срещнаха големи проблеми.
Гостите трябва да са недоволни,
освен от категоричната загуба, и от
факта, че двама от основните им футболисти - Симеон Петров и Даниел
Наумов, получиха контузии и бяха заменени. Срещата бе дебют за новия им
наставник Мирослав Миндев.
Първата част на срещата бе равностойна, а чистите положения липсваха
и пред двете врати. Вандерсон и Текпетей пробваха удари към вратата на
Наумов, но неточни. Гостите отвърнаха с шутове на Валентин Йосков и
Галин Иванов, но те попаднаха в ръцете на Серджио Падт.
В последната секунда на първата
част обаче домакините откриха резултата. При центриране Текпетей успя да
засече топката с глава и прехвърли с
парабола току-що застаналия под рам-

РЕЗУЛТАТИ

II КРЪГ
Лудогорец - ЦСКА 1948
3:0 1:0 Текпетей (45+2)
2:0 Ротариу (65) 3:0
Ману (73); Ботев Вр - Левски 2:0 Бабунски (5 и 58-д), изп. дузпа: Б. Цонев
(Л-44); Славия - Царско село 0:0;
снощи: Локо Сф - Локо Пд; днес, 18.45:
Черно море - Ботев Пд; 21.00: Пирин
- Берое; Арда - ЦСКА (отложен).

СНИМКА LUDOGORETS.COM

Цесекарят Георги Русев (вляво) фаулира Елвис Ману
в опит да му избие топката
ката Димитър Тодоров.
В 65-ата минута Лудогорец поведе
с 2:0. При дълъг пас към резервата
Дорин Ротариу, когото бранителят на
гостите Костадин Илиев допусна
твърде леко, румънецът навлезе в наказателното поле и завърши хладнокръвно. В 73-ата минута резултатът
стана класически - прострелен пас по
земя към Ману в малкото наказателно

поле и холандецът без проблем засече
топката в мрежата.
До края на мача преднината на
“орлите” можеше да набъбне още. Домакините комбинираха успешно пред
вратата на Тодоров и само късметът
и липсата на концентрация лишиха играчите на Дамбраускас от още голове. Веднъж и гредата спаси гостите,
след като Ротариу остана сам срещу

Ботев Вр прати Левски на дъното
Ботев Вр прати Левски
на дъното на efbet Лига.
“Сините” загубиха с 0:2 в
мача от II кръг на шампионата. Така те останаха с един
вкаран гол, четири инкасирани и нула точки. По-зле е
само ЦСКА 1948, който
също е с две поражения, но
с 1:7 голова разлика. Сега
под Околчица точен беше
Дориан Бабунски (5 и 58-д).
Дори завърналите се Николай Михайлов и Иван Го-

ранов не успяха да помогнат на “сините”, които изпуснаха да вкарат от дузпа,
след като Красимир Костов
реагира и спаси удара на Борислав Цонев (42) при 1:0.
Гол на Билал Бари (21) бе
отменен с ВАР, след като нападателят беше зад защитата
на врачани.
В началото на втората
част Цонев напусна контузен за сметка на Андриан
Краев. Всичко приключи,

след като Георги Александров (58) извърши фаул срещу Бабунски в наказателното поле. Съдията Станимир
Тренчев отсъди 11-метров
наказателен
удар
и
потърпевшият оформи резултата.
“Вината е изцяло в нас.
Цялата седмица се опитах да
обясня на момчетата, че Ботев е млад отбор и ако им
дадем шанс, ще се опитат да
се покажат. Така се получи.

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚
√Î‡‚ÂÌ Â‰‡ÍÚÓ
»‚ÂÎËÌ ÕËÍÓÎÓ‚
inikolov@duma.bg
«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
√ÂÓ„Ë √ÂÓ„ËÂ‚
ggeorgiev@duma.bg
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

вратаря.
Гостите едва в последната минута
можеха да стигнат до почетно попадение, но на два пъти Падт трябваше да
се намесва, за да опази вратата си.
Лудогорец продължава с уверения
старт в шампионата. “Орлите” са с
пълен актив от 6 точки и вече мислят за
битките с Олимпиакос в Шампионската лига. Първият мач е утре в Атина.
“Червените” записаха втора загуба
след поражението с 2:4 от ЦСКА-Сф
преди седмица и остават с 0 т.

Отстъпвахме им в агресия, в
желание за победата, което
е най-важното. Оттам всичко се обърка. По-лошото е,
че не успях да видя мобилизиран отбор, който да търси
победата, който да показва
нужната агресия. Без агресия ще си изпатиш, както се
случи. Ако не върви отборът, е най-нормалното
нещо да си понеса отговорността”, заяви треньорът на
Левски Живко Миланов.

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚

Õ¿¡Àﬁƒ¿“≈À: ¬ÂÎËÒÎ‡‚‡ ƒ˙Â‚‡
¡⁄À√¿–»ﬂ: œ‡‚ÎÂÚ‡ ƒ‡‚Ë‰Ó‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 215; ¿Ë‰‡ œ‡ÌËÍˇÌ - 218; ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ ¬ÂÎÂ‚‡ - 230;
–ÓÒÚËÒÎ‡‚‡ »‚‡ÌÓ‚‡ - 233; ﬁÎËˇ ÛÎËÌÒÍ‡ - 224
» ŒÕŒÃ» ¿: Ã‡ˇ ‡ÎÔ‡˜Í‡-…Ó‚‡ÌÓ‚ÒÍ‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 246; ≈‚„ÂÌË √‡‚ËÎÓ‚ - 246
—¬ﬂ“: ﬁË ÃËı‡ÎÍÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 220;
“‡Ìˇ √ÎÛı˜Â‚‡ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬ÂÎË‡Ì‡ ’ËÒÚÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 238; ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232; ≈‚‡ ÓÒÚÓ‚‡ - 229
◊≈“»¬Œ: ¿Î¸ÓÌ‡ ÕÂÈÍÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 239;
¡ÓˇÌ ¡ÓÈ˜Â‚ - ìœÂ„‡Òî - 244; √ÂÓ„Ë √˙ÎÓ‚ - ìœ‡‰ÓÌî;
’Û‰ÓÊÌËÍ: ¿Ì‡ÚÓÎËÈ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚
—œŒ–“: ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 245;
Ã‡ËÌ ÃËÎ‡¯ÍË - 245
≈À≈ “–ŒÕÕŒ »«ƒ¿Õ»≈: –‡ÎËˆ‡ ÕËÍÓÎÓ‚‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 207; –ÓÒËˆ‡ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡

‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206;
ÃËı‡ÂÎ‡ ‡ÚÂËÌÒÍ‡
√–¿‘»◊≈Õ ƒ»«¿…Õ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿„ËÓ‚,
≈‚„ÂÌËˇ Û¯Â‚‡, œÂÚˇ –Ó„‡˜Â‚‡, —Ô‡ÒÍ‡ ¬ÂÌÂ‚‡
–≈ À¿Ã» » Œ¡ﬂ¬»: ﬁÎËˇ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚‡ - 205;
0879326034; e-mail: reklama@duma.bg, obiavi@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg, ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË

ВТОРА ЛИГА, II КРЪГ
Марек - Септември Сф 2:1 1:0 Каймакански (25) 1:1 Александров (73) 2:1
Панталеев (89); Спартак Вн - Струмска слава 2:1 1:0 Сабри (33) 1:1 Б.
Иванов (49) 2:1 Исуф (64); Левски
Лом - Созопол 0:0; Литекс - Спортист Св 0:1 Т. Павлов (29); Хебър Миньор 1:1 1:0 Хамдиев (34-д) 1:1
Васев (59); Добруджа - Ботев Пд-2
1:0 Димов (19) 1:1 Казаков (78); Марица - Монтана 4:1 2:0 Тонев (21 и
59) 3:0 Аврамов (64) 4:0 Тонев (71)
4:1 Буров (89); Септември Сим Янтра 5:2 0:1 Кожухаров (31) 1:1
Гогов (34-д) 2:1 Динев (40) 4:1 Любомиров (45 и 57) 5:1 Динев (72) 5:2
Петков (83); Лудогорец-2 Етър 4:1
1:0 Кельовлуев (19) 1:1 Цанков (22aвт) 2:1 Димитров (51) 3:1 Найденов
(59) 4:1 Кешерю (77); ЦСКА-1948-2 Нефтохимик 3:1 1:0 Илиев (28) 2:0
Георгиев (39) 2:1 Минчев (51) 3:1
Александров (90).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ã‡Ëˆ‡
—ÂÔÚÂÏ‚Ë —ËÏ
—Ô‡Ú‡Í ¬Ì
ÃËÌ¸Ó
’Â·˙
—ÓÁÓÔÓÎ
÷— ¿ 1948-2
ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ-2
Ã‡ÂÍ
—ÔÓÚËÒÚ
≈Ú˙
¡ÓÚÂ‚ œ‰-2
—ÂÔÚÂÏ‚Ë —Ù
—Ú. ÒÎ‡‚‡
ÀËÚÂÍÒ
ÃÓÌÚ‡Ì‡
ƒÓ·Û‰Ê‡
ÀÂ‚ÒÍË ÀÓÏ
ÕÂÙÚÓıËÏËÍ
ﬂÌÚ‡

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
2
2

6:1
7:3
5:2
4:2
3:1
3:0
4:2
5:4
3:3
1:2
4:4
2:2
2:3
2:3
1:2
2:5
1:4
0:3
2:6
2:7

III КРЪГ,
утре, 18.00: Миньор - Септември
Сим; 18.30: Нефтохимик - Марица;
сряда, 18.00: Янтра - Марек; Спортист Св - Добруджа; Струмска слава ЦСКА 1948-2; Септември Сф - Спартак Вн; 18.30: Етър - Хебър; 19.00:
Созопол - Лудогорец-2; 20.00: Ботев
Пд-2 - Левски Лом; Монтана - Литекс.
ГЛЕДАЙТЕ

duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ
‰‡ ÌÂ ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂ‰Ó
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

¬≈—“Õ» ìƒ”Ã¿î ≈ Õ¿—À≈ƒÕ» Õ¿ “–¿ƒ»÷»»“≈ Õ¿ ¬≈—“Õ»÷»“≈
ì–¿¡Œ“Õ» ⁄î, ì–¿¡Œ“Õ»◊≈— » ¬≈—“Õ» î
» ì–¿¡Œ“Õ»◊≈— Œ ƒ≈ÀŒî

¿‰ÂÒ Ì‡ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡:
—ÓÙËˇ - 1000,
ÛÎ. ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20¿
‘‡ÍÒ: 975 26 04,
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ
ÌÓÏÂ‡ÚÓ 97 05
+ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ÌÓÏÂ
œÂ˜‡Ú
—ÓÙËˇ, ÊÍ. "ƒÛÊ·‡" 1,
ÛÎ. "»ÎËˇ ¡Â¯ÍÓ‚" 3¿

6
6
6
4
4
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
0
0

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
18.45 Черно море - Ботев Пд
21.00 Пирин - Берое
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
21.00 и 2.00 Турнир
във Вашингтон (мъже)
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Стр. 15
ПОНЕДЕЛНИК
2 АВГУСТ

България вече е с два медала на Олимпиадата в Токио.
Боксьорката Стойка Кръстева
(51 кг) се класира за 1/2-финалите и заслужи поне бронз.
Така тя се нареди до Антоанета Костадинова, която преди
седмица донесе сребро в спортната стрелба. Това ще бъде
първи медал за родния бокс от
Игрите в Лондон 2012, когато
Тервел Пулев (91) спечели
бронз.
В III кръг 35-годишната
добричлийка сломи световната №2 Юан Чан (Кит) с 4:1
съдийски гласа (30:27, 30:27,
30:27, 30:27, 28:29). Китайката е действаща шампионка от
Азиатските игри и златна медалистка от младежката Олим-

“Най-важното е дългогодишният труд и екипната работа. Това го има в играта всеки противник си изгражда
различна стратегия. В нашия
случай нашата беше по-добра
и печеливша. Комбинацията от
удари е тактиката, която ми е
изградил треньорът. Длъжна
съм като състезател да
изпълнявам тактиката на треньора и смятам, че това е разковничето да се поздравим с
успеха.
Още тръгвайки от България
казах - тренирали сме достатъчно, подготвени сме, надявам се просто да успеем да
покажем всичко, което сме
изградили през последните години. Какъв ще е медалът, вре-

СНИМКИ БОК

Стойка Кръстева (вляво) вкарва пореден удар в главата на Юан Чан

България с втори медал в Токио
Стойка Кръстева си осигури поне бронз от Олимпиадата
пиада в Нанкин 2014.
За място на финала Кръстева ще играе с местната звезда
Цукими Намики. Двубоят с
японката е в сряда от 8,15 часа.

мето ще покаже. Знаем доста
за съперничката на полуфинала”, каза Кръстева.
В бокса тя остана последната ни представителка, след като

Даниел Асенов (52) отпадна във
II кръг след загуба от Габриел
Маскурано (Исп) с 1:4 гласа.
“Разочарован съм, защото
показах, че с повечето си точ-

ни удари имах по-голямо желание да спечеля мача. Съдиите отново прецениха друго.
Видя се, че аз бях по-активният. За съжаление, реферите

Костадинова предвижда още родни отличия
Антоанета Костадинова вещае
България да спечели още медали на
Олимпиадата. Шансовете доста намаляват, но все пак предстоят да се състезават борци, гимнастички и др.
Сребърната ни олимпийска медалистка от Токио 2020 се прибра от Япония
и бе посрещната по шампионски на
летище София. С нея се завърна и легендата Мария Гроздева, за която Игрите в Токио бяха последният спортен
форум.
“На 100% съм сигурна, че ще имаме още медали, няма да съм само аз.
Няма да назовавам имена, само ще
кажа, че борбата ни е много силна,
особено женската.
За мен бе чест да съм рамо до рамо
с Гроздева. Да знае, че и аз мога, и да
покажа, че в мен може да види добра
заместничка. Мария винаги ще бъде
номер 1. България трябва да се гордее

с нея. Има много медали и титли, които и културист няма да може да вдигне. Този медал ми донесе спокойствие.
Пандемията ми позволи да си взема
по-дълга почивка. Завърнах се с нови

сили. Подготовката протече така, че
точно на Олимпиадата дойде найвърховият ми момент. В никакъв случай този момент няма да избледнее за
дълго. Децата са нещото, заради което

прецениха друго. Всъщност,
съдиите не знаят какво искат.
Първо искат повече атракция
и движение с краката, после точни удари”, каза Тайсъна.

всичко си заслужаваше”, заяви Костадинова.
“Не беше трудно да се откажа от
спорта, защото се подготвях за този
край от половин година. Дори съжалявам, че подготовката ми беше добра,
не бе за такова представяне. Малко ми
е мъчно, че едва ли това “семейство”
повече ще го видя. Чаках този момент
с радост - да не мисля за оръжие, за
тренировки, за състезания”, обяви
Гроздева.
ГЛЕДАЙТЕ

Мария Гроздева (вдясно) и Антоанета Костадинова
се прибраха с широки усмивки от Токио

Александър Зверев взе
титлата на сингъл

Боркините са готови за
призове, твърди треньорът им

Александър Зверев е новият шампион в олимпийския турнир по тенис. На финала в Токио руснакът, който се състезава за Германия, прегази
Карен Хачанов (РОК) с 6:3, 6:1. Той е първият
тенисист от Германия с олимпийска титла. В Сидни 2000 Томи Хаас загуби финала от Евгений Кафелников (Рус).
В Токио Зверев спря на 1/2-финал водача в ранглистата Новак Джокович (Сър) в опита му да направи “Златен шлем”. Впоследствие Ноле загуби
малкия финал от Пабло Кареньо Буста (Исп) с 4:6,
7:6 (6), 3:6, а заради контузия сърбинът отказа да
излезе в мача за бронзовото отличие на смесени
двойки, където с Нина Стоянович трябваше да
играят с Ашли Барти/Джон Пиърс (Авл).
При жените шампионка стана Белинда Бенчич,
която на финала сломи Маркета Вондрушова (Чех)
със 7:5, 2:6, 6:3. Тя е втората швейцарка със златен
медал поединично след Марк Росе от Барселона 1992.

Треньорът на женския ни
национален отбор по борба
Петър Касабов смята, че момичетата му са подготвени за
отличия. Тайбе Юсеин, Мими
Христова, Миглена Селишка и
Евелина Николова бяха на лагер в Япония и вече са в олимпийското село.
“Доволен съм, че сме нагласили нещата точно, както се
иска. Остава ни само настройката, мобилизацията, как ще
станат момичета, дали ще се
наспят. Мерките в олимпийското село им понасят добре.
В Окаяма можехме единствено да отидем да тренираме и
да слизаме да ядем. Тук е на-

право свободия и е рай.
Нямаме оплаквания. Всички
се аклиматизираха добре.
Свикнаха с времето и с влагата. Сега се надявам, че нещата
наистина ще се получат, защото виждам, че момичетата са
усмихнати и щастливи. Говорим си. Все още не са се затворили, както обичат да правят,
когато наближи състезанието.
Обсъждаме нещата и мисля, че
са добре”, каза пред БНТ Касабов.
Първа от нашите днес ще
излезе Мими Христова (68 кг),
а при мъжете се пускат “класиците” Айк Мнацаканян (77) и
Кирил Милов (97).

ОЛИМПИАДА
ПО БНТ 1
13.00 Лека атлетика,
спортна гимнастика
(шампионат на уредите)
21.00 Днес на Игрите
(обзор)
3.00 Лека атлетика
ПО БНТ 3
11.00 Спортна гимнастика
(шампионат на уредите), колоездене на писта (отборен
спринт, жени)
13.40 Лека атлетика
5.30 Кану-каяк (финали), бокс,
борба (кат. до 62 кг, жени)
ПО ЕВРОСПОРТ 1
9.45 Вдигане на тежести
(кат. до 87 кг, жени)
16.00 Волейбол: Бразилия Кения (жени)
ПО ЕВРОСПОРТ 2
7.00 Плажен волейбол
(1/8-финали)
7.45 Баскетбол: Франция - САЩ
(жени)
10.50 и 13.50 Футбол:
1/2-финали (жени)
16.00 Баскетбол: Австралия Пуерто Рико (жени)
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