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Бивши военни
в САЩ настояват
за оставки
в Пентагона

Възможно е
извънредно
поскъпване
на тока и парното

Какво се случва
с магистрала
„Хемус” и къде са
парите за нея
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Орлин Горанов
за комфорта
на сцената
и на екрана

Без маски в забавачките
Здравният министър Стойчо Кацаров чака предложения от
бизнеса за мерки. Вече 12 области на страната са в червената
зона, а Търговище е на прага на тъмночервената.
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Прокурор е спрял
данни за Пеевски
Б

Информацията може да бъде предоставена
от ДАНС на парламента само със специално разрешение

абуване ли е, врачуване ли е, но
това натрапване на бъдещ политически проект вече нагарча от подслаждане. И отново се понасяме на
крилата на предизборното безвремие, празнословие и нищоправене.
Защото за негово величество
суверена времето между изборите - редовни или предсрочни - е
загубено време. Няма дългосрочни решения, няма задълбаване в
проблемите, няма обмислени реформи. Защото всеки е за кратко,
запълва временно нечий стол, докато продължава да общува със
суверена като с избирател, а не
като с работодател...
Не е за вярване, че служебният
кабинет работи с хъса и професионализма на редовно правителство.
За сметка на това повечето партии
и политици симулират нещо като
работа, докато обикалят телевизионни студиа. Дават ли си сметка, че
КПД-то на последните два парламента е близко до нулата? Но пък,
ако вържем микрофоните в пленарна зала с електроцентрала, ще захраним най-малко цяла София.
От 4 април насам всички са в
предизборна кампания. Цинична,
досадна, гротескна.
Основната цел на протеста разграждането на задкулисната
мутренска държава - днес изглежда така - да си прелеем авторитет
от рейтинга на служебните министри. И да изкажем другарчето как
рита по кокалчетата.
И докато някои си играят на
политици, народът ни пътува за
никъде, качен на влака на безвремието.
Докога?

EUR:
1.95583

GBP:
2.27753

USD:
1.65272

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
ПРОМЕНЛИВО

Върховната касационна
прокуратура е забранила на
ДАНС да изнася информация за Делян Пеевски пред
Народното събрание, заяви
зам.-председателят на агенцията Станислав Станчев.
Той уточни, че срещу бив-

шия депутат от ДПС тече
разследване и има досъдебно производство.
Станчев поясни, че агенцията е предоставила на
държавното обвинение анализите на финансовото разузнаване, но данните могат

да бъдат предоставени на депутатите само с нарочно
разрешение и документ,
потвърждаващ това. Той не
пожела да разгласи още информация за лицата по “Магнитски” и изрази опасения,
че ако стори това, ще стане

обект на прокуратурата.
Според депутатите обаче обществото има право да
знае какво се е случило и
защо контролните системи
в България не са сработили.
Стр. 2
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СНИМКА ММС

Министърът на младежта и спорта Андрей Кузманов посрещна на летището параолимпийските
вицешампиони от Токио 2020 Ружди Ружди (в средата) и Кристиян Стоянов (вдясно) и треньорите им
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Без маски в детските градини
Здравният министър пита бизнеса какви мерки иска
Министерството на образованието се отказа от идеята си
децата в задължителните предучилищни групи в детските
градини да носят маски през
деня. Ведомството излезе с насоки за обучение и действия в
условията на извънредна епидемична обстановка в забавачките. Дете ще може да носи
предпазна маска по препоръка
на лекар или при заявено желание на родител. Това задължение остава за учителите и непедагогическите специалисти в
общите закрити части на сградата и когато по изключение
работят с повече от една група.
Сред насоките на МОН е осигуряването на дистанция меж-

ду децата и персонала от различни групи, както и между родителите и персонала, които ще
контактуват основно с електронни средства. Препоръчва
се възможно най-много дейности да се провеждат на открито. При дете с КОВИД цялата
група ще минава към занимания от дистанция.
При зеления, жълтия и червения сценарий на заболяемост
детските градини ще работят
съгласно насоките на МОН.
При тъмночервен сценарий с
над 500 болни на 100 000 души
в съответната област могат да
работят само градини със 100%
преболедувал или ваксиниран
персонал. В този период ще се

приемат само деца, чиито родители отговарят на същите условия или работят на първа линия.
Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров
обсъди с експерти предложените от главния държавен здравен
инспектор доц. Ангел Кунчев
допълнителни противоепидемични мерки и се зарече политиката да отстъпи място на експертизата. Според експертите
трябва да има регионален подход и стъпаловидното въвеждане на нови мерки. Министърът
покани експертите на ново
обсъждане през следващите дни
за конкретни решения.
Д-р Стойчо Кацаров изпрати писмо и до работодателски-

те организации, браншови организации в туризма, ресторантьорството, хотелиерските
услуги, организации в сферата
на културата, спорта с искане
за становище по мерките на
Кунчев. Те са поканени да дадат свои предложения и виждания за ограничаване на разпространението на вируса,
както и идеи за компенсация
на засегнатите дейности.
Министърът издаде две заповеди за удължаване срока на
действие на противоепидемичните мерки до 30 ноември. Остават в сила задълженията на
работодателите за дезинфекция,
дистанция и предпазни маски в
офисите, а където е възможно

да има дистанционна работа.
Задължителни остават маските
в закрити помещения - в градския транспорт, религиозните
храмове, болници, магазини,
здравни заведения и др.
Вече 12 области на страната
са в червената зона, като Търговище е на прага на тъмно червената. Останалите 16 области са
все още в оранжевата зона.
Нови 2090 случая на коронавирус бяха регистрирани у нас за
едно денонощие, като за първи
път от април насам надхвърлят
2000. Починалите са 109, като
това е най-големият им брой от
23 април. В същото време ваксинираните за предходното денонощие са едва 10 000.

Прокуратурата забранила на ДАНС изнасянето на информация за Пеевски
Върховната касационна прокуратура забранила на ДАНС да оповести
информация за бившия депутат от
ДПС Делян Пеевски пред Народното
събрание, заяви зам.-председателят на
агенцията Станислав Станчев на заседание на временната парламентарна
комисия “Магнитски”. От думите му
стана ясно още, че ДАНС е предоставила информация на прокуратурата и
че оповестяването може да се случи,
само ако получат разрешение и имат
документ, потвърждаващ това.
От ДБ припомниха, че в момента
срещу Пеевски се извършва прокурорска
проверка, а не разследване, и смятат за
неправомерна забраната да се изнася информация. От ИТН поискаха да се предостави информация дали има свързани
лица с Пеевски, които да са давали пари
за протестите. От ГЕРБ пък попитаха
има ли настоящи депутати, които имат
връзка с лица от списъка “Магнитски”.
Станчев уточни, че срещу Пеевски
тече разследване и има досъдебно произ-

СНИМКА БГНЕС

Във временната парламентарна комисия “Магнитски”
бяха изслушани зам.-председателят на ДАНС Станислав
Станчев, директорът на Специализираната дирекция “Финансово
разузнаване” Георги Попиванов и подуправителят на БНБ Радослав
Миленков във връзка с прилагане на мерките срещу изпиране
на пари, наложени на български физически и юридически лица

водство. Той не пожела да разгласи още
информация за лицата по “Магнитски” и
изрази опасения, че по този начин ще
стане обект на прокуратурата. Зам.шефът на ДАНС увери, че всичко, което
им е вменено от закона, е направено.
Според председателя на комисията
Надежда Йорданова изнесената информация не е изненада. Според нея обаче
обществото има право да знае какво
се е случило и защо контролните системи в България не са сработили. Тя
каза, че е изключително притеснена от
това, че държавното финансово разузнаване и БНБ не виждат проблем. По
думите на Йорданова е недопустимо
да чакаме международните партньори
да ни вършат работата.
По време на заседанието стана ясно,
че от ДАНС не могат да разкрият дали
финансовото разузнаване знае за изтеглените от намиращия се в Дубай бизнесмен Васил Божков 70 млн. лв. и че на
такъв тип транзакции може да се противодейства в 15-дневен срок.

Бюрото по защита на свидетелите се мести в правосъдното министерство
С 12 “за”, 7 “против” и нито
един “въздържал се” правната
комисия в парламента прие на
първо четене три законопроекта, които предвиждат Бюрото
по защита на свидетелите да
бъде преместено от главния
прокурор, на чието подчинение

е в момента, в Министерството
на правосъдието.
По време на дебатите от
БСП обявиха, че подкрепят промените, но си запазиха правото
да предлагат промени преди второто четене. От ГЕРБ и ДПС заявиха, че няма да подкрепят про-

ектите. Според гербаджийката
Анна Александрова функциите
на Бюрото не се дублират с тези
на МВР. Мястото на бюрото е в
прокуратурата, обяви Хамид
Хамид от ДПС. Според него то
трябва да остане само с охранителни функции. Зам.- главният

прокурор Даниела Машева обяви, че законопроектите не бива
да бъдат подкрепяни, защото
няма сериозна оценка за въздействието от промените в закона
през 2014 г. досега, когато главният прокурор ръководи бюрото. Основната дейност на бю-

рото е специалната защита на
лицата, застрашени от наказание, подчерта Машева. По думите й за 7 години, през които
бюрото е под ръководството на
Гешев, няма случай да е възникнал проблем по отношение на
защитените лица.

Предотвратиха влизането СКРЪБНА ВЕСТ
Напусна ни колегата и приятел Петър Пъдев
на 480 бежанци у нас
Над 480 опита за нелегално преминаване на границата ни от мигранти са предотвратили от “Гранична
полиция” в края на миналата седмица. 268 от тях са
направени на българо-турската граница, останалите на българо-гръцката. Най-голям брой опити за влизане
в страната на нелегални имигранти е имало в неделя 341. В понеделник срещу вторник не са допуснати да
влязат 148 бежанци. Повечето от тях са направили
опит да влязат в страната отново от Турция.
В София в последните дни са заловени 16 нелегални имигранти. Най-голямата група е от петима
мъже от Афганистан, открити преди ден на “Ботевградско шосе”. Вероятно те са били изоставени в
района от трафиканти. В столицата при проверка са
заловени двама нелегално пребиваващи мароканци.
При операция на полицията в София на бул. “Никола Габровски” в ранните часове на вчерашния ден са
открити петима сирийци.

На 72-годишна възраст
ни напусна нашият колега
и приятел, журналистътмеждународник Петър
Пъдев (1949-2021).
Дълги години той е
журналист, отразяващ
компетентно и задълбочено събитията в света и
в Европа, както и проблемите на българската
външна политика. Запомнящо се е присъствието
му на страниците на вестниците “Работническо
дело”, “24 часа”, “Поглед”, ДУМА и ЗЕМЯ.
Бе част от нашия колек-

тив близо две десетилетия, а израз на доверието и уважението на колегите бе изборът му за
председател на Дружеството на Съюза на българските журналисти към
редакцията на ЗЕМЯ, на
този пост той бе преизбиран единодушно в течение на няколко мандата, бе активен деятел в
живота на СБЖ и в отстояването на каузата на
свободното слово.
Ще ни липсва неговата човечност, доброта, етичност и професи-

онализъм.
Ние, издателите и
творческите колективи на
в. ЗЕМЯ, “Русия днес-Россия сегодня”, “Китай
днес” и ДУМА, изразяваме искрените си съболезнования до семейството
на Петър Пъдев във
връзка с кончината му.
Поклон пред светлата
му памет!
***
Поклонението пред тленните останки на Петър
Пъдев ще се състои на 3 септември (петък) от 11,30
часа в храма “Св. Седмочисленици”.
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Д-р Александър Симидчиев
за КОВИД-мерките
“Демократична България”
отказа среща на БСП за разговори за редовен кабинет и
актуализация на бюджета,
защото не искат промяна на
модела ГЕРБ. Това заяви лидерът на левицата Корнелия
Нинова. “Това е тяхно решение, но решенията носят и
отговорност. Очевидно има
някакъв разнобой между тях,
защото в понеделник техни
представители обявиха, че ще
дойдат, а после се отказаха”,
коментира Нинова.
Отказа за среща обяви
по-рано съпредседателят на
ДБ Христо Иванов в радиоинтервю. Според него сре-

лени пенсии, медиците без
помощ за КОВИД-кризата,
МВР без помощ за охраната
на границата, икономиката
без помощ за мерки и така
нататък”, коментира Нинова.
Тя обяви, че в четвъртък
ще се проведе заседание на
Националния съвет, на коалиционните партньори и депутатите и на него ще се
реши какви ще са бъдещите
стъпки на БСП. Днес социалистите трябва да се срещнат с “Има такъв народ”.
По-късно БСП се срещна
с работодатели и с КНСБ и
КТ “Подкрепа”. Всички те

НИНОВА:

ДБ не искат промяна
на модела ГЕРБ
БСП обсъди актуализацията на бюджета с КРИБ и синдикатите
Юлия КУЛИНСКА

щата няма предмет. При изначалната яснота, че мандат,
даден на БСП, е обречен и
при реалността, че мнозинство няма, тази среща се
превръща в предизборен
пиар за г-жа Нинова, заяви
той.
“По-лошото е, че ДБ отказват разговори за актуализацията на бюджета. По този
начин рискуват да оставим
пенсионерите без преизчис-

бяха категорични, че актуализацията е наложителна.
Президентът на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов
заяви, че е ядосан и разочарован от демонстрацията на
тотална безотговорност по
отношение на съдбата на
държавата, от това, че “политически джуджета” се
опитват да говорят от името
на хората. Той поздрави
БСП за куража и отговорността в ситуация, която
изглежда обречена. Преобладаващата позиция на синдикати и работодатели за

минималната пенсия е, че тя
трябва да се допълва до линията на бедност през социалното подпомагане, както
предлага служебното правителство. Ваня Григорова от
КТ “Подкрепа” поиска да
бъде наложен таван на цената на ПСР тестовете и поясни, че българите са платили
от джоба си 122 милиона
лева за тестове. Тя призова
БСП да подкрепи предложението на служебния кабинет
за пенсиите и да се опита да
не допусне множеството
предложения да пропилеят

енергията за промяна на
дохода на възрастните хора,
която има в момента.
Икономистът от КНСБ
Любослав Костов поиска 36
милиона лева за “Автомагистрали Черно море” за изплащането на завършения
труд на работниците.
Актуализацията на бюджета наистина е най-важният въпрос в момента, заяви
Валери Николов от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България(КРИБ). Той очаква в
близките месеци в сферата

ИВА МИТЕВА:

Стефан Янев е готов да бъде
отново служебен премиер
Ако е необходимо,
съм готов да бъда отново служебен премиер, заяви Стефан Янев
в тв интервю. Според
него дали изборите
ще са 2 в 1 или поотделно до голяма степен зависи от решението на парламента,
който ще определи
датата на президентския вот. Янев припомни, че решението
на президента за насрочване на парламентарни избори ще е
на база на решението
на НС.
Организацията на
изборите не е лек
процес и трябва да за-

почне достатъчно
рано съвместно с
ЦИК, препоръча премиерът. По думите му
държавата е готова да
организира избори и
2 в 1, и поотделно.
Проблемите ще бъдат
към ЦИК, защото при
избори 2 в 1 ще има
необходимост от закупуване на нови машини, ще има нужда и
от пренастройване на
машините.
Липсва
връзка
между партиите и
гражданите, смята
Янев. “Това означава,
че се намираме в криза на политическото
лидерство и предста-

вителство. Хората не
се
чувстват
достатъчно добре представени от тези формации. Вероятно това
води до политическата криза, която отваря вратата на нови
политически субекти,
които вероятно ще
търсят да запълнят
тази ниша с правилно
политическо поведение и комуникация с
хората”, коментира
Янев. Той би гласувал
за партия начело с
Асен Василев и Кирил Петков и би се
включил във всеки
проект, който работи
за България.

на строителството да има
силно социално напрежение,
защото с промените в бюджета за отрасъла са предвидени едва 100 млн. лв. “Можем да се окажем в страшен
капан, защото за разплащането на работа са необходими около 700-800 милиона.
Какви ще бъдат критериите
на кого да се плати и на кого
не?”, попита Николов. Той
предупреди, че от неразплащането в строителството
първи ще пострадат работниците, които ще отидат на
борсата.

По отношение на
ситуацията в Афганистан премиерът очаква повишаване на натиска срещу българската граница. Работим активно, взели
сме адекватни мерки,
успокои той.
Янев даде висока
оценка на работата на
водения от него кабинет. Според него министрите са пример
за това как трябва да
функционира едно
правителство в демократична държава работа в екип, осъзнаването, че Министерският съвет е колективен орган.

14 ноември е
най-вероятната дата
за президентския вот
На-вероятната дата за провеждането на президентските избори, около която се е обединило мнозинството, е
14 ноември, заяви председателят на парамента Ива Митева. Тя съобщи, че ще покани лидерите на парламентарните групи преди председателския съвет днес, за да преговорят още веднъж решението.
Актуализацията на бюджета може да бъде приета, категорична е Митева. Тя обяви, че промените ще се разглеждат другата седмица и ако е необходимо, ще се
удължава пленарното време на заседанието, докато промените на държавния бюджет, на ДОО и на НЗОК не
бъдат приети.
В неделя лидерът на БСП Корналия Нинова заяви, че
ще забави мандата за правителство, докато не бъде приета актуализацията на бюджета. Тя подчерта, че социалистите ще настояват за извънредни заседания и срокът за
внясянето на предложения преди второто четене да бъде
скъсен.
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Рекордно малко училища ще
бъдат закрити тази година
Министърът на образованието е издал заповед само
две школа да не отворят врати през новата учебна година
Деси ВЕЛЕВА

Рекордно малко училища ще бъдат
закрити от новата учебна година заради липса на ученици. Министърът на
образованието е издал заповед за затварянето на общинските школа в село
Малки Искър, община Етрополе, и в
село Поленица, община Сандански,
съобщиха от МОН за ДУМА. За сравнение през миналата учебна година са
закрити 16 училища, от които 14 са
били общински, а две - държавни.
Закриването на Началното училище

“Свети Кирил и Методий” в с. Поленица е предложено на министъра след решение на Общинския съвет на Сандански от края на май. Подобна идея е
имало и преди три години и е била подкрепена от родители на деца заради
лошото състояние на сградата. Тогава
първокласниците са били 15.
През април общинските съветници от
Етрополе също са се съгласили със закриването на Основно училище “Георги Бенковски” в с. Малки Искър. 11 от тях са
подкрепили намерението, а трима са се
въздържали. Учениците са пренасочени
към ОУ “Христо Ботев” в село Лопян.
Предходната година в него е имало една

СУ търси още 1518 първокурсници
Софийският университет търси още
1518 първокурсници. Месец преди началото на академичната година най-старото
висше училище у нас обяви допълнителен
прием за 626 места по държавна поръчка
и още 892 за обучение срещу заплащане.
Това е рекорден брой незапълнени места
за последните три години. През миналото
лято допълнителният прием бе за 1468
първокурсници, а през предходната 2019
г. местата бяха 1280. Най-много свободни бройки има за специалности като информатика - 30, математика - 27, математика и информатика - 24, статистика -20,

биология - 20, агробиотехнологии - 16,
история - 14, теология - 16. В сравнение
с миналата година са намалели и кандидатите за Софийския университет - с 900,
което е 10 на сто по-малко. Тази година те
са били 9747, а пред 2020 г. - 10 600. От
13 до 17 септември е срокът за регистрация за новите класирания в сайта на вуза.
Записването на новоприетите студенти ще
бъде на 23 и 24 септември.
Както ДУМА вече писа, почти всички
университети у нас направиха допълнителен прием в извънредни класирания след
редовните в края на юли.

слята паралелка с 14 ученици от 1 и 2
клас, сборна с 16 деца от 3 и 4 клас, седем
са били учениците в 5 клас и 12 в 7 клас.
След писмено предложение на финансиращия орган и становище от съответното регионално управление на образованието и след направена проверка министърът
на образованието е преобразувал и две
училища в едно за следващата учебна година. Това са Първо ОУ “Георги Бакалов” и
СУ “Христо Ботев” в Стара Загора.
Справка на ДУМА показа, че Общинският съвет на Вълчедръм също е гласувал основното училище в село Златия да
бъде закрито и от новата учебна година
децата да бъдат извозвани до Първо ос-

новно училище “Васил Левски” във
Вълчедръм. Решението е от началото на
август и процедурата ще продължи с писмено предложение до министъра на образованието за закриване. През изминалата година в школото са били записани 26
деца, като в сборните паралелки от първи
и втори клас и от трети и четвърти е
имало по четири деца. Според общинарите издръжката на сградата е голяма и се
налага дофинансиране, което не е редно.
Без училище ще остане и село Воден,
община Първомай, след предложение на
кметството на Първомай от 19 август. В
защитеното начално училище “П.Р.Славейков” за следващата учебна година е
записано само едно дете от трети клас.
През миналата година учениците са били
трима, а през по-миналата - 15.
Коментар на стр. 8

С месец закъснява ремонтът
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—“ŒÀ»◊Õ¿ Œ¡Ÿ»Õ¿ - –¿…ŒÕ ì—≈–ƒ» ¿î
1202 —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π88 ÚÂÎ.:02/921 80 82;
Ù‡ÍÒ: 02/832 20 95, www.serdika.bg
—ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 31, ‡Î. 2 ÓÚ Õ‡Â‰·‡Ú‡
Á‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ë Â‰‡ Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ú˙„Ó‚Â Ë ÍÓÌÍÛÒË Ë ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡
«‡ÔÓ‚Â‰ π—Œ¿21 - –ƒ09 - 939/06.07.2021 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡ —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ Ë
«‡ÔÓ‚Â‰ π–—–21-–ƒ98-27/30.08.2021 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î,
Œ ¡ ﬂ ¬ ﬂ ¬ ¿:
”‰˙ÎÊ‡‚‡ Ò 15 (ÔÂÚÌ‡‰ÂÒÂÚ) Í‡ÎÂÌ‰‡ÌË ‰ÌË, Ò˜ËÚ‡ÌÓ ÓÚ 02.09.2021 „. ‰Ó
17.09.2021 „., ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇÚ ‚ ÛÚ‚˙‰ÂÌ‡Ú‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ π–—–21-¬ 66861/19.07.2021 „. Í‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚË Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ Ò ÔÂ‰ÏÂÚ:
ìŒÚ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Ì‡ ÌÂÊËÎË˘ÌË ËÏÓÚË - ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘Ë
ÒÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Á‡ ÒÓÍ ÓÚ 5 (ÔÂÚ) „Ó‰ËÌË.
»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ó·ÂÍÚ‡, ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡:
Œ·ÂÍÚ π2 - ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ - Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ
68134.513.426.1.96 ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ò˙Ò Á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ 137.53 Í‚.Ï, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘ Ï‡„‡ÁËÌ π2, ‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò ¿◊Œ— π2101/11.06.2020 „. Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ ÒÂ ‚ „. —ÓÙËˇ, Ê.Í. ¡‡ÌË¯Ó‡, ·Î. 92, ‚ı. √, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ‚ Ò„‡‰‡ Ò
Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.513.426.1, ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ‚ œ» Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.513.426 ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π–ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ
‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , ÔÓÔ‡‰‡˘ ‚ ”œ» I, ÓÚÂ‰ÂÌ Á‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÊËÎË˘ÌÓ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó,
Ï‡„‡ÁËÌ Ë Ú‡ÙÓÔÓÒÚ, Ï. ì√√÷ «ÓÌ‡ ¬-17î ÔÓ ÔÎ‡Ì‡ Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰
π–ƒ-50-09-204/08.04.1987 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ „. —ÓÙËˇ.
Õ‡˜‡ÎÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ
ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Ì‡ —Œ: 510,00 Î‚. (ÔÂÚÒÚÓÚËÌ Ë ‰ÂÒÂÚ ÎÂ‚‡ Ë ÌÛÎ‡
ÒÚÓÚËÌÍË) - 3,71 Î‚./Í‚.Ï, ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ƒƒ—.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: Á‡ Ï‡„‡ÁËÌ.
ƒ‡Ú‡, ÏˇÒÚÓ Ë ˜‡Ò: Ì‡ 20.09.2021 „. ÓÚ 11.00 ˜. ‚ Á‡ÒÂ‰‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Á‡Î‡ Ì‡ —Œ
- ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ. 4.
√‡‡ÌˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ: 100.00 Î‚., ‚ÌÂÒÂÌË ÔÓ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î:
BG49SŒMB91303327755001, BIC:SOMBBGSF, Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡, ‚
ÒÓÍ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ.
÷ÂÌ‡ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ: 60.00 Î‚. Ò ƒƒ—. «‡ÔÎ‡˘‡ ÒÂ Ì‡ Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡
—Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î - „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π88, ÂÚ. 2, ÒÚ. 214,
‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 09:00 ˜. ‰Ó 17:30 ˜. ËÎË ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚ Ô˙Ú ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡ ÒÏÂÚÍ‡:
IBAN:BG58SŒMB91303127755001, BIC:SOMBBGSF, Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡.
ÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÓÚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î,
ÂÚ. 2, ÒÚ. 225.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ: ‰Ó 17.00 ˜. Ì‡
17.09.2021 „.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ: 17.30 ˜., Ì‡ 17.09.2021 „., ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î ÂÚ. 2, ÒÚ. 225.
¿‰ÂÒ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡: —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ.
ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π88, ÚÂÎ. 02/931 51 18, 02/921 80 41, ÎËˆÂ Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ:
‡ÒËÏË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚.

СНИМКА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

С месец закъснява ремонтът по бул. “Цар Борис III”, стана ясно след
инспекцията на реконструкцията на релсовия път
на зам.-кмета по “Обществено строителство” към
Столичната община Ангел
Джоргов. Заради това ще
бъдат увеличени екипите
за работа.
Според Джоргов при-

ключва последното бетониране на бул. “Македония”, където е линейният
парк, след което продължават дейностите по изграждането на самия парк бордюри, настилки и алеи.
В обособеното трасе от
“Руски паметник” в посока “Княжево” се работи по
изграждането на релсовия
път при “Пирогов”.

От днес пък движението по бул. “Тодор Каблешков” ще бъде изцяло
възстановено, а от другата седмица започва работа при кръстовището на
бул. “Акад. Иван Евстатиев Гешов”. В края на тази
седмица ще бъде пуснато
движението по северното
локално платно на бул.
“Македония”.

www.duma.bg
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Възможно е извънредно
поскъпване на тока и парното
Това може да стане от януари,
ако газът не поевтинее рязко
Ако цените на природния
газ продължат да се повишават
на световните пазари и няма
рязък спад на тарифите, от 1
януари 2022 г. ще се наложи
да се приеме извънредно
поскъпване на електрическата
и топлинната енергия. Това
заяви председателят на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) Иван Иванов пред парламентарната комисия по енергетика, цитиран
от “Медиапул”. Иванов каза,
че от столичната топлофикация
вече са поискали от регулатора промяна на цените й още от
1 септември, но няма законова
възможност, която да позволява такава промяна на влезлите
в сила по-високи цени на ток и
парно от 1 юли 2021 г.
“Това е невъзможно да
стане в рамките на няколко

дни, има и ясна разпоредба,
че КЕВР има право веднъж
на шест месеца да променя
цената на топлинната и електрическата енергия при съществено изменение на цените
на газа спрямо реалната и
прогнозната определена от
комисията в цената за цялата
година”, обясни Иванов.
“След като на 1 юли влязоха
в сила новите цени, нямаме
законово и нормативно право да променим цената преди
1 януари 2022 г. На 1 януари
по необходимост, ако няма
рязко изменение в посока
намаление на цените, КЕВР
ще коригира цената на парното и тока”, каза регулаторният шеф. На 1 януари ще се
прегледа ситуацията и ще се
прецени, стана ясно още от
думите му.

СНИМКА БГНЕС

Иван Иванов
На 1 юли 2021 г. КЕВР
прие по-високите цени на
електрическата и топлинната
енергия. Средното повише-

ние на тока за страната бе
4,40%, а на парното - с
16,23%, като в София сметките за парно скочиха с 20 на

сто. Иванов сега обясни, че
ако комисията му е била приела тогава всички искания на
“Топлофикация София” за
разходи, цената на топлинната й енергия е щяла да се
повиши с 30 на сто.
Иванов не каза какво
поскъпване е поискало сега
столичното общинско дружество само два месеца след
влизане в сила на новите
цени. Те обаче пряко са
свързани с цените на природния газ. В действащата тарифа за парното е заложена
прогнозна цена на газа за
цялата година от 45,76 лв./
МВтч, а определената от
КЕВР за август цена на газа е
57,60 лв. Прогнозата на “Булгаргаз” за стойността на синьото гориво е над 67 лв., а
за октомври се очаква да е
около 70 лв./МВтч. На пазарите няма никакви индикации
за спад на цените, напротив,
очакванията са за още по-високи нива.

Скандал заради разрешителното НАП няма достъп до милионите
от „Златната локва”
на „Топлофикация София”
Скандал
заради
комплексното разрешително на “Тополофикация
София”
възникна в парламента. Абонатите на столичното дружество
може да останат без
парно и без топла вода
заради безхаберието
на предприятието и на
неговия собственик Столичния общински
съвет. Това обяви депутатката от ИБГНИ
Мая Манолова. Темата влезе за обсъждане
в парламентарната комисия по енергетика.
Манолова реши да
изпревари заседанието
на комисията и коментира пред медиите, че
има заплаха почти един

милион души (400 000
домакинства, фирми,
учреждения) да останат
без топла вода и парно. Поради неизпълнени изисквания за норми на азотни емисии от
“Топлофикация София”
има опасност тя да
спре да работи, алармира Манолова, като
обвини институциите и
най-вече столичната
община и ръководството на “Топлофикация
София” в нехайство.
Причината била, че
Изпълнителната агенция по околна среда не
е подновила комплексното разрешително на
столичната “Топлофикация” заради неизпълнение на изисква-

нията за емисиите, които дружеството отделя, по-специално за
азотните оксиди.
Пред комисията министърът на екологията Асен Личев обяви,
че комплекснато разрешително на столичната
топлофикация не е отнето. Няма нищо извънредно, коментира Личев. Той разясни, че е
трябвало да отговорим
на изискванията на директивата за емисиите
до 31.12.2020 г.
От 26 горивни инсталации 4 не са получили дерогация или не
са с потвърдени комплексни разрешителни,
каза той и добави, че
софийската е сред тях.

Изплащат помощта
за малките предприятия
Започва изплащането
на безвъзмездната финансова помощ по сключените договори за подкрепа за малки предприятия с оборот над 500
000 лв. за преодоляване
на икономическите последствия от пандемията КОВИД-19". Това
информираха от Министерството на икономиката. Общият бюджет на
мярката е 184,6 милиона лева.

Първоначално бяха
заложени 78 млн. лв., но
с изменение на ОПИК
2014-2020 и решение на
Министерския съвет бе
осигурен допълнителен
финансов ресурс в размер на близо 106 млн. лв.
Допълнителните средства ще позволят договаряне с фирми от резервния
списък, като по този начин програмата ще обхване много повече компании извън първоначал-

но одобрените. Очаква се
близо 3700 предприятия
да получат безвъзмездна
финансова помощ по
процедурата, съобщават
от министерството.
Вече е отворена системата за достъп в Информационната система
за управление и наблюдение на средствата от
ЕС в България ИСУН,
където одобрените фирми могат да подават отчетите си.

Националната агенция за приходите
(НАП) още няма достъп до рекордната
касова наличност на фирма “Пи.еф.си”
ЕООД, стопанисваща скандалната “Златна локва” на ГКПП “Капитан Андреево”.
Фирмата от години прибира такси за дезинфекция на преминаващите автомобили
без никаква процедура по ЗОП и при
скандални условия. При започналите проверки за отчитаните наличности НАП установи, че фирмата държи на хартия като
налични в каса 32 млн. лв., но сега се оказва,
че не може да ги предостави. Това се
разбра на заседанието на парламентарната комисия по ревизия в НС. На заседанието присъства финансовият министър
Асен Василев. “Искаме да преброим тази
наличност с броячни машини, но явно цяла
София ще ги събира тези пари. Не ни ги
предоставиха”, коментира зам.-директорът
на НАП Георги Димов. Той обясни, че
при започналата ревизия в дружеството
са открити редица нарушения, наложени
са съответните обезпечителни мерки, а
НАП изземва всяка заработена за сметка
на дружеството сума. “Имаме готовност
да предприемем мерки по два закона - за
корпоративното подоходно облагане и за
ДДС, но няма да споменавам конкретните
техники”, допълни Димов.
Българската агенция по безопасност
на храните (БАБХ) е нарушила Закона за
обществените поръчки, предоставяйки
тази дейност без никаква процедура, за-

яви финансовият министър Асен Василев.
От агенцията твърдят, че фирмата само
събира държавна такса вместо държавата
и на практика извършва безвъзмездна дейност, което изключва възможността от
провеждане на обществена поръчка. “В
договора има клауза, според която освен
държавните такси на МС фирмата събира
и такса обслужване 1 или 2 лв. на колите
и 10 лв. на тирове. Тоест не говорим за
безвъзмедна услуга и ЗОП е приложим”,
каза Василев. Той препоръча на земеделското министерство и БАБХ да изискат
становище от Агенцията за обществени
поръчки и да преценят какво да предприемат допълнително. Василев бе категоричен, че таксата обслужване е прекалено
голяма на фона на събираната държавна
такса за децинфекция.
Темата за “Златната локва” влезе в
дневния ред на комисията след получени
сигнали от водачи на автомобили и разследване на Антикорупционния фонд.
Освен “локва” за дезинфекция, на “Капитан Андреево” работи и лаборатория за
проверка на вносните храни на същата
фирма, както и частен паркинг. За преминаването през обеззаразителната процедура леките коли плащат по 5 лева, а тировете - по 20 лв., но единствено в брой,
не и с банкова карта. Идеята за частен
контрол на границата бе на Мирослав
Найденов, министър на земеделието в
първия кабинет на Бойко Борисов.
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Цената на селска къща колкото на апартамент в града
95 хиляди са новорегистрираните на адреси в селата
Средната цена на селска
къща по време на пандемията се е изравнила с тази на
едностаен или двустаен апартамент в най-близкия областен град. Това обяви Борислав Борисов, председател на
Асоциацията на българските
села, пред БНР. По думите
му в последните години интересът към селския туризъм
расте, но с пандемията се наблюдава силен ръст в заетостта на обектите и то
почти целогодишно.
В момента се запазват цели
къщи за гости за месец напред
заради поредната вълна на коронавируса, каза Борисов.
Според него най-отчетлив е
интересът към селския туризъм по празниците и през
лятото. При ваканционните
оферти търсенето надвишава
предлагането около четири
пъти и ръстът е най-големият,
откакто съществува селски
туризъм у нас. По думите му
към селата се отправят по-платежоспособните клиенти, ко-

ито не изпитват материални
затруднения. Селският туризъм залага на качествената
българска продукция, неща,

които няма как нито в чужбина, нито в големите хотелски
вериги да бъдат намерени, коментира Борисов.

Борисов очерта и тенденцията, че през последната годинадве, от началото на пандемията
много наши емигранти са ре-

шили да се върнат на село, тъй
като търсят нов стил на живот.
Високоскоростният интернет
в селата позволява дистанционна работа. “И се оказва
така, че с един малко по-скромен живот на село човек може
хем да изкарва от една страна
добри пари, хем да живее в
много по-спокойна обстановка и изключително чиста среда”, посочи Борисов. От преселване към селата на хора в
пенсионна възраст тенденцията е променена - към селата
се отправят хора в активна
възраст, основно в диапазона
25-45 години, уточни той.
През миналата година 95
хиляди са новорегистрираните на адреси в селата, но според Борисов това не е свързано с фиктивни премествания
за гласуване на избори. Това
са хора, които заради пандемията са направили решителна крачка, която дълго време
са отлагали. Експертът смята,
че това не е временно явление, а естествен процес.

Обсъждат 9% ДДС в туризма
да остане до края на 2022 г.

БЕХ преговаря за внос
на азерски газ през Кулата

Има принципно съгласие от финансовото министерство и в момента
се обсъжда мярката за 9% ДДС в туризма да се приложи до края на 2022
г., съобщава министърът на туризма
Стела Балтова. Това обаче ще стане
възможно, ако всички плащания бъдат
картови и банкови.
Програмата за безплатни ученически лагери “Отново заедно” продължава, което е особено важно за зимния
туристически сезон, като оставащите
средства ще се насочат именно за този
период, съобщава Балтова.
“Част от актуализирания бюджет за
тази година ще бъде използвана за сектор “Туризъм”, защото от тези 400 млн.
лева има около 240 млн. лева, които ще
бъдат предназначени за мярката 60/40",
казва Балтова. По нейните думи скоро
ще бъде изплатена помощта от 16,5 млн.
лева на около 120 туроператора за
възстановяване на средства за нереализираните пътувания.
Ако страната влезе в “червена
зона” според националния здравен
план, неработещият бизнес ще се
възползва от мярката 60/40, обявява
министърът. Тя напомня, че се предвижда възможност при ваксиниран
персонал и ваксинирани посетители да

Българският енергиен холдинг
(БЕХ) преговаря за внос на азерски газ
през Кулата. Договорът за доставка на
азерски газ не предвижда право на
българската страна едностранно да
определя или да променя точката на
доставка, което означава, че за временна промяна в точката на доставка е
необходимо съгласието на азерския
доставчик. Това се посочва в позиция
на БЕХ относно доставките на природен газ от Азербайджан за България.
Договорът за доставка и документите за изпълнението му предвиждат
“Булгаргаз” да получава доставките на
точка Комотини в Гърция. Това е
свързващата точка между Трансадриатическия газопровод и Междусистемната връзка Гърция-България, по която
е предвидено природният газ да достигне до България.
Поради продължаващото строителство на междусистемната връзка точка
Комотини не беше въведена в експлоатация към датата на начало на доставки по договора 31 декември 2020 г. и
се очаква да бъде въведена в експлоатация в средата на 2022 г. Това е наложило провеждането на преговори с
азерския доставчик и е била постигната договореност за временно използ-

Стела Балтова
няма ограничения в дейността.
За изходящия и входящ туризъм остават изисквания за ваксинация, отрицателен ПСР тест, както и при определени условия да се използват безплатни
антигенни тестове.
Общият брой на туристите, посетили България това лято, е близо 3,5 млн.
по неокончателни данни на системата
ЕСТИ. От тях около 2,1 млн. са българи. Броят на чуждестранните туристи,
които са летували в страната, е около
2,5 пъти по-голям спрямо миналата година. Това са несъпоставимо по-високи
резултати спрямо лятото на 2020 г.,
коментира министър Балтова.

ване на друга точка на доставка на
територията на Гърция (Неа Месемврия и оттам на север през Кулата) и
пренос на природния газ до България
по алтернативен маршрут за периода
от 31 декември 2020 г. до 30 септември 2021 г. Преговори за постигане на
договаряне се провеждат и към момента по отношение на доставки за периода 1 октомври 2021 г. - 30 юни 2022
г., информират от БЕХ.
Българският енергиен холдинг очаква Междусистемната връзка ГърцияБългария да бъде въведена в търговска
експлоатация в обявения от проектната компания срок до 1 юли 2022 г.

Румъния и Унгария ни „бият” по евтин алкохол
Цените на алкохола у нас
са сред най-ниските в ЕС,
показва изследване на “Евростат”. Въпреки това в
Румъния и Унгария плащат
по-малко за алкохол от
българите. В Унгария ниво-

то на цените е по-ниско от
средното за ЕС с 27,3%, в
Румъния - с 26,2%, а в
България - с 19,5%.
Най-скъпият алкохол в Европа се продава в Норвегия цените там са със 151,2% по-

високи от средното ниво за
Европейския съюз. Експертите са проучили данни за
37 държави. След Норвегия
в списъка се нарежда Исландия (цените на алкохола там
са със 139,4% по-високи от

средните за ЕС), Финландия
(92,7%), Ирландия (80,7%) и
Швеция (65,7%).
Според данните на “Евростат” Дания е водеща държава в ЕС по отношение на
дела на случаите на злоупо-

треба с алкохол през 2019 г.
(38% от възрастното й население е пило повече от 60
грама чист етанол поне
веднъж на месец), следват
Румъния (35%) и Люксембург (34%).
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НАКРАТКО

Обещават на Украйна,
че ще влезе в НАТО
Случващото се в Донбас не е
пречка за влизането на Украйна в
НАТО, заяви ръководителят на офиса на НАТО в Киев Александър Винников в интервю за вестник “Европейска правда”. “Няма такава норма
във Вашингтонския договор на НАТО.
В крайна сметка обаче съюзниците
трябва да бъдат убедени, че влизането на нов член ще повиши сигурността на алианса. Ето защо това решение се взема колективно”, каза той.

Шофирането в Париж
до 30 км/час

СНИМКИ БГНЕС

В Международния ден на насилствено изчезналите хора, техни роднини участват в шествие
в град Салтийо, Мексико. Междувременно, в Чили, местните осъдиха дясното правителство,
при което дори днес жени и мъже са в неизвестност по политически причини

Бивши военни
искат оставки
в Пентагона
Талибаните обявиха
победа, търсят
и възобновяват
учебната година
Около 90 пенсионирани генерали
и адмирали в САЩ призоваха за оставка на ръководството на Пентагона
заради непоправимите щети, нанесени по репутацията на страната с изтеглянето им от Афганистан, съобщи
Flag Officers For America. “Загубата
на милиарди долари от съвременното
ни военно оборудване и материали,
попадащи в ръцете на враговете ни, е
катастрофална. Щетите върху репутацията на САЩ са неописуеми. Го-

дини наред ще бъдем разглеждани
като ненадежден партньор във всяко
международно споразумение или военна операция”, се казва в писмото.
Началникът на централното командване на Щатите ген. Кенет Макензи заяви, че оставеното от САЩ
военно оборудване в Афганистан, е
неизползваемо: “Сметнахме за поважно да изтеглим нашата армия, а не
военната техника”. Според военния
26 военни превозни средства и 73 самолета са умишлено изведени от
строя. “Те никога повече няма да летят”, каза генералът.
Иначе САЩ окончателно се изтеглиха от Афганистан. Последният
им самолет излетя от Кабул една
минута след полунощ на 31 август
местно време (в Кабул). Макензи

Смъкнаха знамето от
консулството ни в Битоля
Вандали са свалили българското знаме от консулството ни в Битоля. Министерството на
външните работи на Република Северна Македония осъжда най-категорично увреждането на
пилона и оскверняването на националния ни флаг,
пише вестник “Нова Македония”.
Този вандализъм и безотговорно действие на
индивид, чиято самоличност ще подлежи на
проверка от властите, по никакъв начин не
трябва да се приравнява с населението на този
традиционно консулски и космополитен град,
казват от дипломатическото ведомство на
югозападната ни съседка.
Министерството на външните работи на Северна Македония подчертава, че подобно изолирано и
неконтролирано поведение не допринася за усилията за задълбочаване на приятелството, добросъседството и сътрудничеството между двете
страни, както и за съвместните усилия за
задълбочаване на интеграцията между РСМ и ЕС.

призна, че талибаните са били “много полезни и прагматични” при провеждането на евакуацията и
поддържането на сигурността около
летището, въпреки дълбоката вражда между двете страни.
ДАфганистан придоби независимост, след като американските войски напуснаха странатаУ, прокламира талибанския представител Забихула Муджахид, цитиран от местната
телевизия 1TV. Според него ДСАЩ
бяха победени и не постигнаха целите сиУ. В същото време той заяви, че
талибаните биха искали да поддържа
добри отношения със САЩ. Отделно
те призоваха световната общност да
предостави помощ, съобщи телевизия
“Ал Джазира”, позовавайки се на техен представител. “Ние искаме от световната общност да помогне на афганистанския народ в области като икономиката, образованието и здравеопазването”, цитира го телевизията.
Талибаните призоваха също ректорите, деканите, преподавателите и
административния персонал на
държавните и частните университети
служителите на висшите учебни заведения да се върнат към задълженията
си от 31 август, “да възобновят административната и академичната си дейност, включително подходящата подготовка за началото на часовете”, се
казва в изявление на говорителя им
Мохамад Соахил в “Туитър”.

В Париж влезе в сила повсеместно ограничение на скоростта на
шофиране до 30 километра в час.
“С това се надяваме улиците на
столицата да станат по-безопасни, по-малко шумни и да се намали
замърсяването на въздуха”, заяви
заместник-кметът Давид Белиар,
цитиран от Ройтерс. Има изключения от драстичното ограничение. На “Шан-з-Елизе” например
все още максималната разрешена
скорост все още е 50 км/час.

Кървав обир на
две банки в Бразилия
Тежко въоръжени гангстери
привързали заложници на покривите
на колите, с които избягали, след
като ограбили две банки в Бразилия,
съобщава АФП. С експлозиви, дронове
и тежко оръжие, нападателите причинили паника по улиците в центъра
на югоизточния град Аракатуба, където живеят около 200 000 души.
Двама цивилни и един от крадците
са били убити по време на нападението, при което най-малко шестима
са ранени, съобщи полицията. Повечето престъпления от този характер
се извършват в градове със средно по
големина население, което осигурява
на престъпниците възможности да
се измъкнат със значителна наличност от пари от банките.

63 починали
от холера в Нигерия
Холерата отне 63 живота през
изминалата седмица в 10 щата в
Нигерия, съобщи Националният
институт за обществено здраве
на страната. През същия период са
регистрирани 3098 пациенти със
симптоми. От началото на годината в страната са регистрирани
2035 смъртни случая от холера.

EK замразява
евросубсидии за Чехия
ЕК е уведомила правителството на Чехия, че замразява част от евросубсидиите за страната. Причината е слабите мерки срещу конфликт на интереси
при разпределянето на
средствата, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.
Няма да бъдат възстановявани никакви бюджетни
разходи по европроекти,
изпълнители, на които са
компании формална собственост на тръстови фондове. Такъв е случаят с конгломерата от компании
“Агроферт”, управляван от
два такива фонда, но

всъщност е собственост на
чешкия премиер Андрей
Бабиш. За това още през
април Еврокомисията заключи, че той е в конфликт
на интереси.
“Агроферт” е сред найголемите работодатели в
страната в земеделието,
производството на храни,
химикали и дори в медийния сектор.
Въпреки скандала с парите обаче, оглавяваната от
Бабиш популистка политическа формация води в класациите преди парламентарните избори, които са насрочени за 8 и 9 октомври.

Служители на Националната
гвардия в щата Луизяна
претърсват района за изчезнали
хора по време на урагана “Айда”.
Той беше определен като 4 степен
заради силните и унищожителни
ветрове и дъждове, оставяйки
жилищни квартали без ток и
наводнени
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ДЕН НА ДВИЖЕНИЕТО НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ
СТРАНИ. Отбелязва се от 1981
г. На тази дата през 1961 г. в
Белград представители на 25
държави от Африка, Азия и Европа участват в Първата конференция на необвързаните страни. Движението на необвързаните страни е международна организация, обединяваща 120 държави и 17 страни
със статут на наблюдатели (към 2012 г.), които не
са членки на военни блокове.
1858 - РАЖДА СЕ ТРАЙКО КИТАНЧЕВ, УЧИТЕЛ, ОБЩЕСТВЕНИК, РЕВОЛЮЦИОНЕР (УМИРА
1895 Г.). Пръв председател на Върховния македоно-одрински комитет.
Учил в българското училище в Цариград (негов съученик е Димитър Благоев, а техен учител е П.Р. Славейков). Завършил Духовната семинария
в Киев. През 1884 г. става редовен
член на Българското книжовно дружество, народен представител.
АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Другата вълна
Деси ВЕЛЕВА

След като над 1100
български улилища затвориха окончателно врати
през последните повече от
30 години, можем ли да
кажем, че тази тенденция
замира? Положителен
факт ли е, че през следващата учебна година Ми-

нистерството на образованието е одобрило закриването само на две школа
в страната? Или просто
това означава, че свършиха училищата за затваряне? Че вече няма къде да
се хлопват кепенците, защото каквото можеше се
закри, деца в селата не
останаха, самите села позачезнаха?
Тъжната, мъчителна
картина от изоставената
сграда на някога пълно
училище е пред очите на
хиляди местни хора всеки
ден в стотици населени
места. Тя е символ на разрухата,
непросветеносттта, но и знак какво
очаква градчето или селцето, щом в него вече няма

деца.
Закритото училище
съвсем не е проблем само
на образователната система, то е социален проблем.
От друга страна, от гледна точка на обучението, се
предполага, че “бутиковите” школа с 20-30 ученици няма как да осигурят
качествен образователен
процес, така че закриването им може да се приеме
и като плюс за бъдещето
на децата. Друг е
въпросът дали те ще имат
възможност и желание да
пътуват всеки ден до близко населено място, за да
посещават друго училище.
Това ги прави силно застрашени от отпадане от системата. И така пак се

влиза в омагьосан кръг нужно ли е малко училище с маломерни и слети
паралелки или ефективният и качествен образователен процес е приоритет?
На фона на обраслите
дворове, които от година
на година скриват от погледите изоставени сгради
на някогашни училища,
днешните терзания за временно спрян достъп до
класните стаи заради КОВИД-вълната някак изглеждат нелепи. Две-три
седмици, месец или два
ограничения са нищо на
фона на завинаги затворения училищен портал.
Той е отнесен от друга, много по-тежка вълна.

Казваха ни, че...
Таня ГЛУХЧЕВА

Казваха ни, че КОВИД-19 ще ни направи
по-добри, ще сплоти семейства, ще сближи родители с деца. От сутрин до
вечер ни уверяваха, че
хигиената отново ще е на
мода и природата ще се
изчисти от боклуци.

Казваха ни, че хората
ще си дадем сметка за истински важните неща и ще
загърбим материалното.
Защото по време на пандемия разбираме кое е найстойностното и ставаме
по-смирени.
И така беше ... за
кратък период от време.
Толкова кратък, че вече
дори не го помним. Забравихме кадрите, обиколили
социалните мрежи на чистия въздух, делфините, които се появиха край Италия - нещо, невиждано от
години или дивите животни, които за пръв път не се
чувстваха заплашени от
ловци и бракониери.
Въпреки че милиони
хора реагираха възторже-

но, всяко чудо за три дни.
Равносметката малко повече от година по-късно е
потресаваща. Оказа се, че
в действителност броят на
разделените двойки е много по-голям от този на
събралите се, дори в страните от Южна Америка
се увеличи процентът на
убитите жени. Боклуците
са навсякъде, мръсотията
е чудовищна - на улиците,
морето, планините. А отношенията между хората?
Те удариха дъното. Казваха ни, че ще станем посъстрадателни, по-човечни, а на повърхността изплуваха цялата злоба, завист, мнителност и алчност. Сякаш КОВИД-19
имаше точно обратния

ефект. И става по-лошо.
Ставаме все по-разединени. Делим се на “ваксинирани” и “неваксинирани”,
някои си избират приятели на този принцип, а другите просто ги избягват.
Дори и заведенията обслужват на този принцип.
Така се и пътува - всяка
страна сама си определя
правилата: някъде може
само с отрицателен ПСР/
антигенен тест, на други
места задължително изискват да имаш две дози ваксина. Премахнатите граници отново ще се издигнат.
Казваха ни, че ... Казваха ни много неща и
продължават да говорят,
но няма кой да чуе.

1898 - РАЖДА СЕ ДИМИТЪР ТАЛЕВ, ПИСАТЕЛ
(УМИРА 1966 Г.). Автор на тетралогията “Железният светилник”, “Преспанските камбани”, “Илинден” и “Гласовете ви чувам”. Мястото му в българската литература се определя от огромния му принос на романист през 50-те
и 60-те години на миналия век. Творбите му са преведени на 18 езика, а по някои от произведенията
му се осъществяват успешни сценични реализации и
до днес.
1923 - ГОЛЯМО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В РАВНИНАТА КАНТО, ЯПОНИЯ. Опустошен е районът на
Токио, жертвите са над 140
000, а бездомните - 2,5 милиона. Магнитудът
се оценява на
7,9-8,4 по скалата на Рихтер, а
епицентърът е в
залива Сагами. Освен Токио са разрушени пристанището Йокохама и съседните префектури Чиба,
Канагава и Шидзуока. Предизвикано от земетресението цунами с височина на вълните до 10 м нанася
допълнителни щети по крайбрежието. Над 570 000
жилища са разрушени. Щетите на земетресението
се оценяват на около 1 млрд. щ.д. по стойността
им в началото на ХХI в.
1939 - НАЧАЛО НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. Германия напада
Полша и до 15 септември я завладява. Във Втората световна война вземат участие 61 държави. Военните действия се
водят на териториите
на 40 държави. Воюващи
страни са държавите от
т.нар. Ос - Германия,
Италия, Япония, Унгария,
Финландия, Румъния, България, Словакия, Хърватско,
Испания; и от другата страна - Англия, Франция,
СССР, САЩ, Полша, Чехословакия и др. На тази дата
се отбелязва Световният ден на мира.
2004 - ИЗВЪРШЕН Е ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ В
БЕСЛАН, СЕВЕРНА ОСЕТИЯ. Въоръжени чеченски
бунтовници превземат местно
училище и задържат като заложници най-малко
1200 възрастни и
деца. След двудневни преговори руски спецчасти щурмуват сградата. По време на акта и спасителната
операция умират над 300 от заложниците. Събитието е познато като “Трагедията в Беслан”.
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Людмил Вагалински

Градът на царете
Децим Генциан е бил сред
най-талантливите римски пълководци през II век, любимец на
Сената, смятан дори за бъдещ
император. Загива сравнително
млад и чак през ХIV в. монах
открива жалейка по него от сестра му. Но най-неочаквано при
разкопките на античния град Хераклея Синтика в местността
Рупите до Петрич екипът на доц.
Людмил Вагалински от Националния археологически институт
и музей при БАН откри невероятен надпис върху камък сред
останките на централния площад на града. Надписът е дълъг
- цели 19 реда, и съдържа... биографията на Генциан, който
очевидно е бил и тук. Николай
Шаранков от СУ разчете надписа, който започва с думите:
“Градът почита Децим Теренций Генциан, син на Децим, от
трибата Квирина, ...член на колегията на четиримата отговорници за пътищата, трибун на
благочестивия и верен Единадесети Клавдиев легион, ...почетен
с военни дарове от император
Нерва Траян Цезар Август Германски Дакийски във втората
война срещу даките...”
Античният град Хераклея
Синтика, който доц. Вагалински
проучва от 2007 г., е сред найинтересните археологически
обекти у нас в последните години. Десетки хиляди туристи го
посещават всяко лято, възползвайки се от близостта му до
църквата и къщичката на Ванга.
Екипът непрекъснато открива
тук свидетелства за непознати
досега тайнства и събития от
античността. Някои са един истински древен екшън. В едно от
малките помещения над площада например, е открито светилище на богинята на отмъщението Немезида - единственото,
което се проучва на територията на България. Силно земетресение през IV в., последвано от
мощна приливна вълна от р.
Струмешница, е разрушило архитектурата и тук. Тежките колони са паднали върху пейките. “Намерихме на пода натрошени плочки с релефно изображение на Немезида, част от
които обаче открихме на друго
място недалеч и ги слепихме.
Богинята е изобразена във фас,
стъпила е върху полегнало момиче с боядисани “руси” коси символ на греха, и го мачка, за
да предупреди за отмъщението.
Но лицето на Немезида е натрошено зверски”, разказва Ва-

В Хераклея Синтика учените съживяват
тайнства и събития от античността
СНИМКИ АВТОРКАТА

Велиана ХРИСТОВА

галински. Очевидно, някой яростно е нападнал светилището,
чупил е изображението, вероятно е това да са ранните християни, смята ученият. Отстрани има и изображения на гладиаторски оръжия, т.е. в града
са правени и гладиаторски
игри. А за поруганото светилище богинята си е отмъстила със страшното земетресение...
Хераклея Синтика е основан
от македоните, най-вероятно от
Филип Втори в IV в. пр.Хр. Бил
е царски град на територия,
обитавана от тракийските племена меди и синти. Следи от
траките археолозите не са открили досега, трудно се проуч-

Божидар “пазителят на града”

ва теренът в
дълбочина, защото отдолу избива вода. Но траките не са се изпарили, казва Вагалински, има ги
по надгробни
плочи, преобладават македоните. Имало е набези на келти,
които идвали за грабеж, но и са
помогнали на македоните срещу римляните с конница, сред
населението е имало и илири прадеди на албанците. Било е
добър етнически коктейл, контактна зона, обобщава ученият.

Римляните идват във II в. сл.Хр.,
когато завладяват областта Македония. Разцветът на града е
бил през III-IV в. Когато на власт
идва Октавиан Август, Хераклея е бил почитан град, хора от
него са били в личната му гвардия, погребани са в Рим като
привилегировани. Разбира се, на
обекта може да видите изложена и римската обезглавена пищна статуя на мъж от I в., която
може би представя римски император или знатен гражданин.
Македоните са смятали, че
са наследници на Херакъл и
затова са нарекли града Хераклея Стримонска (на Струма), но
при римляните, а и у нас днес, е
възприето името Хераклея Синтика (на синтите). Градът много рано попада
под влиянието на
класическата
гръко-римска
култура, обяснява доц. Вагалински. Бил е богат,
много добре развит икономически и търговски
център. Имал е
театър, който
екипът засега не
е открил. Да не
се бърка с амфитеатър, усмихва
се археологът - в
България има само три амфитеатъра, докато театър са имали
всички градове. В едно малко
късче от II в. пр.Хр., което са
намерили тук, театърът на Хераклея е споменат още тогава.
Учените откриха и надпис

на старогръцки от I в. сл.Хр. в
чест на римския император Тиберий от трима агораноми на
Хераклея Синтика. Тези хора
са отговаряли за търговията включително цени, качество и
количество на стоките, изправност на теглилките и други измервателни средства; имали са
право да наказват търговци,
които мамят клиентите. В надписа съобщават факта, че са организирали в града специален
пункт, обзаведен с еталони и
средства за измерване за контрол над търговците.
Селището се е простирало и
нагоре по хълма към акропола.
Споменатото страшно земетресение в IV в. и още едно - през
V в., съсипват селището и земеделието в района и към края на
V в. градът запада и изчезва.
Приливната вълна от реката
след трусовете е била огромна,
пробила е дори стените на помещенията. Но някакъв живот
на това място е имало и в VI в.,
археолозите сега проучват останки от сграда от това време.
Откриха на акропола дори златна монета на Юстиниан Велики. И 30 бронзови монети - сред
останки от опожарено жилище
на акропола. А камъните от
строежите в Хераклея Синтика
са грабени, влачени за строежи
в целия регион - откриват ги
дори в градежа на Епископската
базилика в гр. Сандански.
А още при входа към обекта ви посреща и накрая ви изпраща любезно Божидар - “пазителят на града”. Ще ви скрие
от жегата под навес, и студена
вода ще ви подаде, и интересни истории ще ви разкаже, и
сувенирче ще ви предложи. От
рода на Ванга бил.
Разкопките в Хераклея Синтика продължават. Екипът проучва квартал на града, част от
форума, западния портик, един
некропол, част от римска крепост от II-III в. Цели пет надписа са открили тази година. Всички находки се прибират в Историческия музей в Петрич, чиято
нова сграда скоро ще отвори
врати официално.
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Какво се случва
с автомагистрала
„Хемус”?
За изграждането на магистрален
пръстен на България се говори
от 55 години, но краят не се вижда
Евгени ГАВРИЛОВ

“В Дискавъри” тея предавания, където са за строежите, си заслужава да го
видят този строеж”, така в края на миналия месец премиерът Борисов се замечта при поредното си посещение на
изграждащата се магистрала “Хемус”.
Малко вероятно е обаче световният телевизионен канал да обърне внимание
на поканата, защото в нормалните
държави и строителството на магистрали не се смята за инженерно чудо. Поскоро чудо е, че повече от 45 години
магистралата не може да бъде изградена
изцяло, а ремонтите по тотално износени стари участъци не свършват. Сега
отново ни обещават, че ремонтът на
виадуктите по “Хемус” ще свършат в
края на годината. Само че не уточняват
за коя година става дума.

Полуистини
Във фейсбук Борисов написа доста
полуистини за този брадясал проект.
“Никой преди нас дори не си е помислял да построи автомагистрала “Хемус”.
Ние ще я направим и ще я оставим за
поколенията. През 2024 г. от София до
Варна ще се пътува само по магистрала,
финансирането е осигурено, процесът е
необратим”.
С “Хемус” и пътя Ботевград-Видин
Северна България само за няколко години ще догони Южна България по развитие. А дано, ама надали, се пееше в една
песен. Поколения българи още чакат изграждането на магистралния пръстен на
страната. Решението за него е било взето през далечната вече 1964 г., когато
Той по всяка вероятност е бил питомник на детската градина в Банкя. Целта
е била да се построят магистралите
“Тракия” от София до Бургас, “Черно
море” от Бургас до Варна и “Хемус” от
Варна до София. Половин век по-късно
няма изгледи това намерение скоро да
бъде реализирано. От военно-стратегически съображения не се е говорело за
магистралите “Струма” и “Марица”,
които са водили към тогавашните врагове Гърция и Турция.
Когато си на власт 10 от общо 30
години демокрация, е странно все още да
говориш за хората “преди нас”. В миналия си мандат правителството на Борисов замразява “Хемус”. Преди пет години беше изработена една амбициозна
стратегия за съживяване на Северозападна България. Тя обаче по едно време се
загуби в небитието заедно с “Хемус”, за

да дойде краят на 2018 г. Тогава Бойко
Борисов строи кметовете на общините
по трасето и благосклонно обяви, че дава
1,4 млрд. лв., за да осигури необратимото
финансиране на магистралата. Зад това
“необратимо” финансиране обаче сегашното служебно правителство откри порочна практика, от която явно няма лесно измъкване. Как да продължи изграждането на магистрала “Хемус” между
София и Варна зависи от взимането на
решение на Народното събрание. В противен случай, ако работата продължи по
настоящия начин и се плаща на доставчиците на техника и материали, има риск
ръководството на държавната компания
“Автомагистрали” да лежи в затвора.
Това стана ясно по време на обсъждането на казуса от временната парламентарна комисия за ревизия на управлението
на Бойко Борисов.

Заобикаляне
Дострояването на магистрала “Хемус”
започна по времето на третия мандат на
ГЕРБ и “Обединени патриоти”. За целта
на два пъти правителството на Бойко
Борисов отпусна общо около 2,7 млрд.
лева. Средствата бяха заделени в специална сметка в БНБ. Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) възложи изграждането
на държавната компания “Автомагистрали” с вътрешно възлагане (in house
поръчка). Тя от своя страна, тъй като няма
достатъчно хора и техника, го превъзложи на строителни фирми с договори за
доставка на техника, материали и специфични дейности (наемането на хората).
По този начин беше заобиколен Законът
за обществените поръчки (ЗОП). Строителството на магистралата е разделено
общо на 9 участъка. По три се работи и
изпълнението е съответно 60% за първия
участък, 15% - за втория и 30% - за третия. Това са участъците от пътен възел
“Боаза” до разклона за Плевен/Ловеч. По
следващите три участъка - до разклона за
Велико Търново тече проектиране, а за
останалите 3 - до Търговище все още не е
започнала никаква работа. Въпреки това
всички частни компании с договори с “Автомагистрали” са получили авансови плащания от 30% до 50%, твърди Десислава
Христова, председател на Управителния
съвет на “Автомагистрали”.
По време на управлението на Бойко Борисов предишното ръководство на
“Автомагистрали” е платило аванси за
1,2 млрд. лв. Отделно е плащало и за
свършената работа. С идването на служебния кабинет на власт беше установено незаконно строителство на магистралата - без разрешения за строеж и
без проекти, както и незаконно депониране на отпадъци от строителни материали в гората.
Нови плащания за свършената работа няма, а причината е, че новото ръководство на “Автомагистрали” се страхува да плаща, тъй като има съмнения
относно сключените договори с т.нар.
доставчици на услуги. “Аз лично не смея
да се подпиша под нещо, за което има
съмнения. Тук става дума за прикрито

строителство”, заяви Десислава Христова пред парламентарната комисия. Тя
посочи, че именно за това са се обърнали към председателя на Народното
събрание и парламентарно представените групи с искане да се приеме проекторешение какво да се прави със строежа на магистрала “Хемус”.

Възможности
Финансовият министър предлага две
възможности за изход от ситуацията.
Едната е да се прекратят всички сключени договори между “Автомагистрали” и
частните фирми за строежа на “Хемус”
и да се обявят обществени поръчки. Другият е “Автомагистрали” сама да построи магистралата, което очевидно няма
как да стане, е мнението на финансовият
министър Асен Василев. Според него с
такива указания е излязла Агенцията за
обществените поръчки (АОП). Тя е установила, че сега има прикрито превъзлагане на поръчката за строежа на “Хемус”,
което е недопустимо по закон. Ръководството на Агенцията за обществени
поръчки е същото, каквото беше и по
времето на премиера Бойко Борисов, а
тогава не твърдеше такова нещо. Поради
обществения интерес от изграждането на
магистрала “Хемус” обаче може да се
реши за участъците, по които има
извършени значителни строителни дейности, да бъдат довършени по сегашния
ред, а за незапочнатите да се види какви
са възможностите за връщане на авансите и да се върви по нормалния ред, обясняват от регионалното министерство.
“Именно за това ни е нужна санкция
на парламента, за да не отидат колегите
в затвора”, коментира Асен Василев. При
предишните управляващи нямаше проблем с плащанията и публично прокуратурата не е обявила да разследва някой
от тях. Нещо повече, бившият изпълнителен директор Стоян Беличев отново
участва в конкурса за избор на независими членове на държавната компания “Автомагистрали”. Развалянето на договори,
сключени от “Автомагистрали” с частни
фирми, може да се окаже трудна задача,
стана ясно от фирмите.
“Автомагистрали” ЕАД наскоро обяви, че ще заплати част от дейностите по

магистрала “Хемус” по първи, втори и
трети участък, които обаче също са възлагани с ин хаус процедура и това бе описано в одита на Сметната палата, публикуван преди около месец и половина.
Това ще е от средствата, предвидени за
строеж на магистралата за тази година.
Преди две години в специална сметка в
БНБ бяха отделени близо 500 млн. лв. от
бюджетния излишък за 2019 г. с цел да се
плати за следващите участъци от магистралата. Преди около месец обаче, с решение на служебното правителство тези
средства бяха прибрани обратно в бюджета и в момента съставляват около една
пета от настоящия излишък в него.

Неяснота
В момента няма яснота къде са преведените аванси за общо 1,2 млрд. лв.
Проверката на Националната агенция по
приходите все още не е приключила и
първи резултати ще има чак през септември. Освен това договорите не са обезпечени с банкова гаранция, за да се търсят
парите, а със застраховка. Изключение
са само два договора за ландшафтно
оформление. Този нов способ беше въведен с промени в Закона за обществените
поръчки, приети от ГЕРБ и ДПС в 44тото Народно събрание. Полиците са
издадени от две застрахователни компании и няма допълнително обезпечение
по тях, защото са нови продукти. Очаква
се тази седмица да бъде организирана
среща между служебното правителство
и строителния бранш, на която ще се
разисква този въпрос. Десислава Христова от “Автомагистрали” каза, че пътните фирми, които сега строят “Хемус”,
предлагат да бъде направено едно дружество по Закона за задълженията и договорите, т.нар. ДЗЗД, с участието на държавната комапния и то да дострои магистралата. При всички случаи ще предложим
решение на проблема, което ще внесем
за одобрение в парламента, обеща финансовият министър Асен Василев.
При свършващият хоризонт пред това
Народно събрание обаче не е ясно за
кога се отлага решаването на проблемите около магистрала “Хемус”. Обещанията тя да бъде завършена през 2024 г. все
повече се превръщат в химера.
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говолението на Тръмп.
Струва ли си да припомням, че по
времето, когато Радев бе дамгосван
като “човек на Москва”, заради конструктивната си позиция спрямо Русия,
руският патриарх си позволи арогантни упреци срещу президента, на които
получи достоен отговор. Така и този
мит, режисиран в лабораториите на
ГЕРБ, бе разсеян.

Манипулаторите
паразитират

Оплетени в мрежите
Очакват ни два месеца на масирана манипулация
Иво ХРИСТОВ

“Който не чете нищо, е по-образован
от онзи, който чете само вестници” (Томас Джеферсън). Вестниците са на изчезване, но днес същото е валидно за социалните мрежи. Преди повече от десет
години мрежите растяха хоризонтално.
Всеки издирваше приятелите си, а пресичащите се множества от контакти раждаха нова близост.
Мрежите се превърнаха в проба за
всички авторитети, вкусове, идеи.
Осъзнали залога, кукловодите овладяха тази зона на мимолетна свобода и днес
мрежите са пирамидално структурирани.
На приземния етаж сме всички ние от
планктона: потребители, избиратели,
граждани. Над нас са агенциите, които
анализират и употребяват натрупаните
данни. Те ни профилират по-точно, отколкото сами себе си познаваме. Нагоре
са създателите на алгоритми, които ни
предлагат приятели, пробутват стоки,
оферти и облъчват с послания. Там, горе,
е и мрежовата полиция, която по донос
може да ни опандизи за дълго. Най-малкото за времето на една предизборна
кампания.
У нас тя предстои, но войната в мрежите е вече в разгара си. Медиите са
предплатени. Инфлуенсърите бълват на
конвейер, а тролският башибозук хваща
мазоли на пръстите.
Очевидно е, че президентът Радев е
обединяващата фигура на алтернативата.
Доказва го красноречивият му набор от
врагове: ГЕРБ, ДПС, колаборационисти
от другите партии, прокуратурата, казионни медии, токсичните сайтове, каканижещи всичколози, пишман-борци със статуквото.

Всички те са против Радев
В последните седмици се забелязва
пренасищане на форумите в медиите с
коментари срещу президента. Обикнове-

но те заемат първите няколко десетки
мнения, появяват се мълниеносно след
публикацията. Отличават се с баналност,
повторяемост, полуграмотност и лош
правопис. Но всички те набиват методично ключови думи и интерпретации.
Ключовите думи и понятия от пет
години са: фатмак, зелен чорап, льотчик, Мунчо. Те са част от провалената
стратегия президентът да бъде клеймосан като недорасъл за поста, но
предвид ниската грамотност и правописа на троловете имат бумерангов
ефект. Накратко: кьорфишеци.
Дълго време ГЕРБ се опитваше да
патентова Радев като “разединител”. В
лексиката на българския преход “обединител” е онзи, който потиска гражданската енергия и осигурява комфорт на
клептокрацията. Радев формулира единението като консенсус около ценности.
Тъй или иначе, понятието “разединител”
така и не се прихвана, достатъчно е да
видим човешкото множество при посещенията на Радев в страната.
Най-актуалните ключови думи са:
натовец, Триморец (с главна буква),
Козяк, Херо Мустафа.
За отбелязване е, че през 2016 г. бе
направен тъкмо обратният опит: Радев да бъде изкаран човек на Москва.
Опитът завърши с провал.
През 2021 г. тактиката е преосмислена: да се вбие клин между Радев и
голяма част от българските избиратели, които си остават преимуществено
русофили, макар и в по-малък процент,
отколкото през 2016 г.

Основните внушения са:
президентът е зависим от САЩ, на път
е да вкара България във война с Русия,
служебното правителство е назначено
от “Козяк”, президентът разединява нацията и прочее.
В периода преди срещата на “Три
морета” в София форумите бяха залети с понятието “фронтова държава”, а
у читателите се насаждаше разбирането, че “Три морета” са едва ли не нов
военен пакт. Форумът отмина кротко.
И да е имало война, не сме я забелязали. Кампанията отшумя, но на базата
на натрупания негативизъм вирее дамгата “Триморец”. Каквото и да значи
тя. Сметката е политическите хейтъри
да вложат в дамгата съдържание според вкуса си (войнолюбец, натовец, и,
едва ли не, враг на Русия). Важното е
да се върти в оборот.

Знак за напрежението, под което
са поставени актьорите на статуквото, е фактът, че прибегнаха до заигравки със свещения етнически мир.
Традиционно ДПС си приписва заслугата за него, но в последните две години се видя принудено на два пъти да
го залага на масата. Най-напред, мобилизирайки младежите от партията като
жив щит около сараите на лидера в
Росенец. За втори път сега, след консултациите в президентството, когато
президентът Радев принуди лидера Карадайъ да заяви, че България е неговата родина. При посещението си в Турция г-н Карадайъ обяви Турция за своя
родина.
Въпросът на Радев бе по конкретен повод и адресиран лично към Карадайъ, но технолозите на манипулацията се опитаха да прикрият гафа на
Карадайъ в Турция зад инсценираното
възмущение на български мюсюлмани.
Старателно, премълчавайки повода за
въпроса. Посещението на Радев в Родопите доказа цялата несъстоятелност
на мита за “възмутените мюсюлмани”.

ДПС е в труден период
След дългогодишни клетви в евроатлантизма, сега партията е в конфузното положение да брани своя бивш
депутат Делян Пеевски от санкциите
на американското правосъдие по закона “Магнитски”. Оттам и високият
градус на декларациите.
Пропагандните лаборатории на
статуквото не залагат на убедителни
аргументи, а на задавящото числено
превъзходство.
Между април и юли манипулаторите внушаваха, че президентът си
партнира с ДПС. Разчитат никой да не
помни, че още преди година ДПС поиска оставката на Радев. Че близкият
до ДПС сайт “Епицентър” е основната трибуна за атаки срещу президента.
Тъй или иначе, диалогът с Карадайъ
сложи точка на тази манипулация.
Между юни и април манипулаторите втълпяваха, че президентът действа в синхрон с ИТН. Методичните
атаки на ИТН срещу служебния кабинет разсеяха и този мит.
Най-актуалното внушение, разбира
се, е, че “Радев е човек на Козяк”. Манипулаторите разчитат гражданството
да е забравило, че президентът се обяви против многомилиардната сделка на
F-16, с която Борисов си откупи бла-

върху насаждания с години комплекс
за политическа непълноценност на
България, който изключва възможността да се заяви и отстои независима
национална позиция. В историята ни
има достатъчно примери за обратното
(Съединението, обявяването на независимостта, отказът на Борис за изпрати войски на Източния фронт и
дори деидеологизацията на културата
от 70-те), но комплексите нали са затова, за да не мислим излишно.
Пропагандните лаборатории на
статуквото не предлагат аргументация, но удавят здравия разум в отровна магма от дезинформация и внушения, които надделяват със своята
еднотипност.
Критичната мисъл е като несретна
пчела, полепнала по тинята от дезинформация, обречена да загине и да се
превърне в неразличима част от блатото, в което тихо и непрестанно гние
всичко различно от блатната екосистема. Колко тежи едно аргументирано
мнение, което се губи сред десетки
тролски и изкуствено генерирани лъжи.
Кампанията по моделиране на
мрежовия дебат с манипулативни
ключови думи се съчетава със стратегия за препиране на имиджа на
Борисов. Тя приписва всички грехове на борисовия режим на президента Радев. Можем да я наречем стратегия на огледалото.
Вече три месеца

един бабаит с пембяна риза
обикаля страната и се жалва от “диктатурата” и “хаоса”. Същият този,
който 12 години раздаваше бюджета
от първо лице единствено число, който приватизира службите за лична
употреба, същият, който отмени парламентарния контрол, разврати медиите с държавни пари, феодализира местната власт и съветваше министрите
си да “крадат умно”, днес вопие срещу
образа си в огледалото.
Пропагандната перверзия стига дотам, че ГЕРБ се опитва да прехвърли
върху служебното правителство отговорността за закупуването на нови изтребители, с които не друг, а тъкмо
кабинетът Борисов ангажира България,
за да откупи властта на своя лидер.
Спектакълът е патетичен, но не пада
от афиша благодарение на две предпоставки: актьорските дарби на Борисов
и журналистическата нефелност на покварените от него медии, които образуват ин/ян единство.
В резюме: очакват ни два месеца
на масирана манипулация.
Потребителите на фейсбук ще
бъдат подложени на уотърбординг с
дезинформация като онези клетници в
Абу Гариб, на които сипват вода през
тензух, докато се задавят и изповядат
тайните си. Ваксината срещу дезинформацията е критичното мислене, но
ваксинация би трябвало да се провежда още в училище. Пропуснем ли тази
възраст, вече не гарантира надеждна
защита срещу коварните щамове в
мрежите. Пък и българите мислим
емоционално, помним кратко и се чувстваме вечно излъгани. Защо ли?
Затова излезте от фейса, зарежете
туитър.
Денят за размисъл е безсмислица.
Трябва поне месец детокс.
Фейсбук
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На „Холивудска нощ”
канят под тепетата
Известният актьор и музикант Рон Мос, прочул се
и като Рич Форестър от „Дързост и красота”, ще зарадва
публиката в Античния театър заедно с чаровната
Мaрия Eлeнa Инфaнтинo и харизматичния Орлин Горанов
Альона НЕЙКОВА

Част от най-големите ценители на
хубавата музика е в очакване на концерта под наслов Hollywood Night (“Холивудска нощ”), който ще се състои на
2 септември под тепетата. На сцената
на Античния театър в Пловдив ще излязат известният актьор и изпълнител Рон
Мос, прочул се с ролята си на Рич Форестър в сериала “Дързост и красота”, а
също така очарователната Мaрия Eлeнa
Инфaнтинo и харизматичният български
певец Орлин Горанов.
Звездите ще зарадват присъстващите
с над 90-минутно бляскаво представяне
на хитове на Далида, Едит Пиаф, класики като Baby Come Back на британскоамериканската рок банда Player, Angel
на английския поп идол Роби Уилямс,
Quando Quando и други. А Орлин Горанов, който съвсем скоро отпразнува
своя рожден ден и издаде нова песен. ще
заложи на Parla piu piano, “Към една
жена” и т.н., за да може романтиката
под звездите на нощен Пловдив да бъде
усетена от всеки присъстващ.
Няма да липсват и изненади в това

Рон Мос и Мaрия Eлeнa Инфaнтинo
бляскаво музикално шоу. Почитателите на тримата певци ще чуят и вълнуващи съвместни изпълнения, които организаторите пазят в тайна до последния момент.
Билети за шоуто Hollywood Night с
Рон Мос, Мария Елена Инфантино и
Орлин Горанов се продават в мрежата на
Eventim.bg на цени от 35 до 80 лева. А
за най-големите фенове на именитите
певци са предвидени и ВИП пропуски,

които дават достъп до специално парти
след концерта, където ще имат шанса да
се срещнат лично със световните звезди.
“Възхитен съм от България. Толкова е
красиво и зелено тук. Виното ви е много
добро, а за храната нямам думи. Радвам
се, че ще имам възможност да прекарам
повече време в страната ви - в компанията
на изключително сърцати и гостоприемни
хора. Нямам търпение и да се срещна с
българската публика. Ще бъде страхотен

ОРЛИН ГОРАНОВ:

Винаги ми е комфортно,
когато съм на сцената
И 10 човека публика да има, ще пеем
за тях, сподели известният изпълнител
 Предполагали ли сте
някога, че ще пеете на една
сцена с Рон Мос, господин
Горанов? Или повече се
вълнувате от срещата с
Мария Елена Инфантино?
Макар че, според много ваши
почитатели (в кръга на шегата, разбира се), по-скоро
тези изпълнители трябва да
приемат за чест, че ще имат
общ концерт с вас...
- Благодаря на Мария, че
ме покани да участвам в този
проект, и се надявам и публиката да се забавлява заедно с нас.
 Как се подготвяте за
този концерт? За кого според вас ще е интересно това
музикално шоу? Представя-

те ли си по някакъв начин
хората, които ще се съберат
под звездите на нощен Пловдив в четвъртък?
- Очаквам с нетърпение
2 септември и съм сигурен, че
купонът ще е незабравим.
 Притеснява ли ви
фактът, че заради пандемичната обстановка публиката
ще е в намален състав? Има
ли за вас значение, дали ще
пеете пред 30, 50 или 100%
от капацитета на Античния
театър?
- И 10 човека публика да
има, ще пеем за тях!
 Изпълнител сте на
страхотни хитове, както и
на прекрасни дуетни композиции. Кога ви е по-комфортно - да сте сам или да имате
компания пред микрофона?

Изпълнителят се надява
повече качествена музика
да звучи в българския ефир
- Винаги ми е комфортно,
когато съм на сцената. Сам
или с колеги - няма значение.
 Преди време изразихте подкрепа на инициатива-

концерт, не го пропускайте!”, сподели Рон
Мос при пристигането си у нас.
Актьорът, който за първи път е на
посещение в България, кацна на летището заедно с жена си Девин и кучето им
Господин Принс. Стана ясно, че съпрузите, заедно с Мария Елена, се включиха
в традиционен български гроздобер край
Пловдив. Чуждестранните гости имаха
уникалната възможност да се запознаят с
начина на приготвяне на вино още от
първата стъпка. Знаменитостите с удоволствие опитаха различни вина и искрено се насладиха на българската природа,
преди да отпътуват обратно и да се впуснат в репетиции за съвместния концерт в
пловдивския Античен театър.
Рон Мос е изиграл един от най-легендарните образи в историята на телевизионните сериали. Когато е едва 25-годишен, се превъплъщава в Рич Форестър в
“Дързост и красота” и се сдобива с огромна популярност. Ролята на
eмблeмaтичния герой е все едно създадена специално за актьора, но той се оттегля oт продукцията през 2012 г., за да се
отдаде изцяло на музикалната си кариера, датираща още от края на 70-те години
на ХХ век, когато се изявява с групата
Plаyеr. Съставът се радва на завиден успех и дори пътува на турнета с Eрик
Клептън и Littlе Rivеr Bаnd. Успоредно
с шеметния си успех пред камера, Рон
Мос не спира да прави музика самостоятелно, като издава два солови албума I`m Yоur Mаn и UnСоvеrеd.
На приятелството на актьора с талантливата Мaрия Eлeнa Инфaнтинo
публиката дължи и идването му в България. Зад биографията на прекрасната
изпълнителка се крие много интересна
лична история и изключително успешна
кариера. Нейният баща е оперният тенор Луиджи Инфaнтинo, партнирал си
на една сцена с великото сопрано Мaрия
Кaлac и писал музика за филми на легендарния Фрaнcиc Фoрд Кoпoлa. Майката
на Мария Елена е една от възпитаничките на Римската академия “Caнтa Чeчилия” - Райна Николова Инфaнтинo, която е изпълнявала оперни арии с прочутия Мaриo дeл Мoнaкo.
Орлин Горанов надали се нуждае от
представяне. Почти всеки българин е
чувал песните му, гледал е превъплъщението му в киното, а през последната
година има възможност да го види и
като водещ на телевизионно предаване
за знания. Именитият изпълнител се
съгласи да отговори на няколко въпроса за читателите на ДУМА.

та за повече българска музика в родния радио- и телевизионен ефир. Има ли според
вас реален шанс наистина да
се случи подобно увеличение
- не само в количествено, но
и в качествено отношение?
- Силно се надявам.
 Много хора ви преоткриха като артист и човек, след като станахте
водещ на “Последният печели”. Така естествено
се превъплътихте в
тази роля, все едно цял
живот сте го правили.
Наистина ли ви е толкова лесно да сте лице
на това предаване за
знания или само така
изглежда на зрителите от дивана вкъщи?
- Да продължават
всяка делнична вечер да
са на дивана в 19 ч. и може
би ще разберат.
 Присъединихте се и
към инициативата “Модерно е да се чете”. Кога посягате към книгите - в моменти на тъга, на умора, на щастие?...
- Винаги, когато имам малко свободно време.
 Направихте страхотно впечатление и с актьорското се превъплъщение в

“Мисия Лондон”. Липсва ли
ви киното? Очаквате ли
(иска ли ви се) да ви поканят пак да се снимате в
някой филм?
- Благодаря, ако някой има
нужда от мен, знае как да ме
намери.
 Получавали сте безброй
награди за вашето творчество - и български, и международни... Има ли сред тях
такава, която да ви е поскъпа (по-ценна) от другите?
Важни ли са отличията за
хора на изкуството?
- За мен всеки конкурс е
сверяване на часовника - да
разбера къде съм, какво правя, как го правя и какво трябва да подобря. Всичко друго
е суета.
 Как успявате да запазите доброжелателното си
отношение и ведрото
излъчване? Какво ви коства
това?
- Така съм възпитан. Има
ли нещо по-хубаво от една
усмивка на приятел, дори и
непознат?
 Какво все още не знаят хората за Орлин Горанов, а бихте разкрили поне
отчасти?
- Имайте търпение, ще
разберете. Скоро...
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Сливен преоткрива
Никола Балтаджиев
Има творци, чието дело оценяваме
едва когато ги загубим. Един от тях е
художникът Никола Балтаджиев-Балтата. С него се разделихме през 2019 г.
Една-единствена самостоятелна изложба в родния му Сливен, участия в общи
експозиции в столицата. Десетки картини, подарени на приятели. Присъствие в
колекциите на интелектуалци от Австрия, Русия, Чехия. Това е Балтата.
Роден е на 5 октомври 1925 г. в
Сливен. Потомък е на един от найстарите родове в града. След гимназията постъпва в Художествената академия в София. Негови учители са Илия
Бешков и Панайот Панайотов - по
онова време ректор на академията. И
двамата оценяват таланта на младежа
от Сливен. Балтата се сближава с Бешков, грабват го думите на майстора:
“Не рисувам, за да продавам.” Подобно на учителя си, той цял живот ще си
остане безсребреник - няма да търси
материални облаги от изкуството.
Думите му “Човек не може да стане
богат, без да е обогатил другите” са
негово верую през целия му живот.
Никола Балтаджиев завършва илюстрация и живопис. Работи като художник в издателство “Фотоиздат Септември”, където остава до 1960 г.
После в продължение на 10 години е
художествен редактор и оформител
във
вестник
“Септемврийче”.
Прехвърля се в редакция “Телевизионна реклама” на Българската телевизия.
По онова време всички заставки в телевизията се пишат на ръка. През ръцете на Никола Балтаджиев минават заставките за популярните поздравителни концерти, заръчани от големите

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

Вдовицата на художника подари ценни картини на родния му град

Никола Балтаджиев

Никола Балтаджиев, Пейзаж от
балканско село

предприятия. Балтаджиев не престава
да рисува - оформя и илюстрира книги, твори в областта на приложната
графика, има реализирани плакати на
културно-агитационнна тематика.
В Общата художествена изложба в
София през 1956 г. показва платното
“Тежкотоварници”. Пет години покъсно в Младежката обща художествена изложба участва с “Утро в
ТКЗС”. Оформя пространствено експозиции у нас и в чужбина. В общата
изложба за оформление на книгата
през 1962 г. се представя блестящо с
албума “Български курорти”, получил
втора награда. Негови портрети, пейзажи, натюрморти са притежание на
частни лица в Австрия, Русия, Чехия.
Щастлив е със съпругата си Рита Генчева, негова колежка от редакция “Телевизионна реклама”, дъщеря на изве-

стния юрист Христо Генчев, станал
жертва на сталинските репресии в
СССР. “Живяхме щастливо с Никола.
Не бяхме богати, но пътувахме из цяла
България с колата. Никола обичаше
много природата. Беше привързан към
родния си град. Когато заболя, поиска
да му обещая, че ще пръсна праха му
над Карандила. Изпълних молбата му”,
разказва Рита Генчева.
Приживе Никола Балтаджиев изпитва голямо удовлетворение, след
като сливенската галерия “Димитър
Добрович” му прави самостоятелна
изложба. След кончината му Рита Генчева дари на галерията 24 картини на
съпруга си. “Не съм дори помисляла
да ги продавам. Бях щастлива, че творбите му се пазят в родния му град”,
казва г-жа Генчева. Така Сливен преоткри художника Никола Балтаджиев.

„Атлантик” представя 12-я си албум
с концерт в „Swinging Hall”
Да жертваш живота си за
една идея, да посветиш делата
си на една мечта. Готови ли
сте за дванадесетия албум на
група “Атлантик”? Готови ли
сте да споделите пътя ни на

4 септември в рок клуб
“Swinging Hall” в София от
22.30 ч. Тази покана отправят
музикантите от “Атлантик”
Димитър Димитров - соло китара и вокал, Димитър Йорда-

нов - бас китара и вокал, Огнян Тодоров - барабани и вокал. Албумът е на английски
език, с 11 песни и е озаглавен
“Army of One”. Музикален
продуцент е Христо Ламбрев,

СНИМКА “АТЛАНТИК”

който е записал и клавирите в
него. След концерта в София,
с който групата открива националното си турне, на 11 септември ще гостува в клуб
“Найлон” в Пловдив.
Две значими изяви бяха
акцент в програмата на музикантите през изминалия месец
- на 14 август на Сливница рок
фест и на 22 август в Ниш,
Сърбия.
Група “Атлантик” е създадена през 1983 г. от китариста
Димитър Димитров и басиста
Росен Литов.
След създаването си групата преживява множество
превъплъщения както по отношение на състава си, така и по
отношение на музикалните
насоки, в които се разгръща с
всеки следващ албум. Резултатът: огромно родословно
дърво от музиканти и над десет албума от най-енергичния
рок и метъл, който може да си
представите. Многобройни
участия по международни и
местни фестивали. Богат репертоар, верни фенове и още
по-верни другари по един труден път през годините, в които
групата служи на рок музиката дори в най-трудните моменти, в които това е възможно в
България.

НАКРАТКО

Фотоизложбата
„Живо наследство”
представят в Пловдив
Регионалният етнографски музей
в Пловдив представя фотоизложбата “Живо наследство”. Тя е реализирана съвместно с фондация “Живите български корени” и със съдействието на ЕКОНТ ООД. Представя на
големи фотоси сбирка от традиционни носии от различни региони на
България. По-голямата част от тях
са изработени преди повече от век и
може да се видят само в музея. Освен
всекидневното си предназначение,
българският традиционен костюм има
и социокултурна роля, която се усеща
и разпознава във всяка носия, без
значение от нейната териториална
принадлежност. Облеклото отразява усета за красота, цветова хармония и симетрия, а от друга страна,
разкрива и познаването в детайли на
природните дадености. За богатството и културното многообразие на
костюма, освен принадлежността към
конкретен етнос или етнографска
група, определяща роля са имали
полът, възрастта, семейното положение, поминъкът, вярата, традициите. Това многообразие може да се
види в кое да е село или паланка, а
може да бъде открито и в елементите на облеклото. Всяка носия разказва своята история... Изложбата е
част от инициативата “Европейски
дни на наследството” и може да се
разгледа в двора на РЕМ - Пловдив,
от 1 до 30 септември.

СНИМКА РЕМ - ПЛОВДИВ

Шоуто на Таря Турунен
в София е с нова дата
и зала през 2022 г.
Финландската метъл кралица
Таря Турунен съобщи, че отлага
цялото си турне за 2022 г. Шоуто
в София, което трябваше да се
състои през октомври т.г., ще бъде
с нова дата - 17 октомври 2022 г.,
както и с нова зала - клуб “Joy
Station”. Като подарък към многобройните си фенове Таря Турунен
и целият й екип ще пристигнат в
София заедно със специални гости
- бандите “Abakas” и “Serpentyne”.
Всички купени билети ще важат,
без да се налага да бъдат презаверявани за новата дата и място.
Купилите билети за балкон в клуб
“Music Jam” ще бъдат настанени
в специална VIP зона в “Joy Station”.

СНИМКА АРХИВ ДУМА
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Ще премине студен атмосферен фронт, ще превали и прегърми
на отделни места, главно в Южна България. По-интензивни
ще са явленията в Рило-Родопската област. Вятърът
от запад-северозапад ще се усили, в Дунавската равнина
до силен и с него в станата ще нахлуе по-хладен въздух.
Максималните температури ще бъдат между 23о и 28о.
Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни
увеличения на облачността ще има по-късно през деня
и вечерта, и на отделни места по южното крайбрежие
ще превали. Максимални температури на въздуха 27о-28о.
Температурата на морската вода е 25о-26о.
НИМХ/БТА
ХОРОСКОП

05.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ /Ô/
05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
09.30 œÎÂÏÂÌÌËÍ˙Ú ˜ÛÊ‰ÂÌÂˆ
Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ, 1989„./
11.00 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 »ÒÚËÌÒÍÓÚÓ ËÓÚÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
13.30 ƒ‡Ì˙ ÓÎÓ‚˙ /3 ÒÂËˇ/
14.30 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.45 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.40 ¡‡Î‡‰‡ Á‡ √ÛÌ‰Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 ÃÓÂÚÓ Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
/¡˙Î„‡Ëˇ, 1967„./,
ÂÊËÒ¸Ó œÂÚ˙ ƒÓÌÂ‚
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /3
ÒÂÁÓÌ, 6 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
22.10 ˙„˙Ú ¡ÎÂ˜ÎË: —‡Ì
‘‡ÌˆËÒÍÓ Ú‚ ÙËÎÏ /3
Ò., 8, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔ./ (14)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ”ËÌÓÌ‡ ⁄Ô Ú‚ ÙËÎÏ /
2 ÒÂÁÓÌ, 11 ÂÔ./ (14)
00.15 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
01.15 ¡‡Á‰Ë /ËÁ·‡ÌÓ/
01.45 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /3
ÒÂÁÓÌ, 6 ÂÔ./Ô/ (12)
02.45 ˙„˙Ú ¡ÎÂ˜ÎË: —‡Ì
‘‡ÌˆËÒÍÓ Ú‚ ÙËÎÏ /3
ÒÂÁÓÌ, 8, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ
ÂÔËÁÓ‰/Ô/ (14)
03.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô/
04.25 ”ËÌÓÌ‡ ⁄Ô Ú‚ ÙËÎÏ /
2 ÒÂÁÓÌ, 11 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
(14)

00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.15 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
02.10 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
03.05 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
04.05 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.05 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
09.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (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 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
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 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
21.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)

05.20 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî /Ô./ ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.23
05.30 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: –Ó·ÓÚË
ÔÓ‰ ÔËÍËÚËÂî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, ÂÔ.9
06.00 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 (2015 „.)
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.108
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ΔÂÌË Ã‡˜Â‚‡
18.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.7 ÂÔ.2
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.33
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.67
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.24
00.00 ì«‡ÍÓÌ Ë Â‰: —ÔÂˆË‡ÎÌË ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇî - ÒÂË‡Î, Ò.20 ÂÔ.13
01.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.16
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.20 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.84, 85

06.00
07.00
08.00
09.00

“ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
»Á·ÓË-2021
“ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
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 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
12.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
15.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
16.00 Ã˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓ
17.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ
Ì‡ ËÒÚËÌ‡Ú‡
19.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ìÿËÙ˙î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
22.35 —Â„ÂÈ √‡Ï‡¯. ì ‡Í˙‚
–ÓÏÂÓ Ò˙Ï ‡Á!î
23.30 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî
00.20 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
03.25 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
04.05 ìÿËÙ˙î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË

ОВЕН

ВЕЗНИ

Промени на работното
място са свързани с още
отговорности. Трудностите няма да ви откажат.

Не планувате развлечения
и разтоварващи занимания. Нуждаете се от тях,
уморени сте.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

В делови план ще пристъпите към изпълнение на
значим проект. Ще привлечете приятели.

Подготовката на значимо
за близък човек събитие
ще е основна грижа. Съсредоточете се.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

С информацията и опита
си може да бъдете полезни. Не се колебайте и го
направете.

В работата трябва да се
съобразявате с чуждо
мнение и да се вслушвате
в препоръки. Изненади.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Допитайте се до специалист, за да се ориентирате. Бъдете по-милостиви
към другите.

Не може да се оплачете
от липса на възможности, остава да изберете
най-добрата.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Ще се радвате на творческо вдъхновение, което ще
ви се отрази. Ще мотивирате другите.

Податливи сте на настроения, но изберете онова,
което ще ви направи работоспособни.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Отегчени сте и ще работите без престараване, но
ще бъдете отговорни към
новите си ангажименти.

Да сте на нивото, за което претендирате, е важно. Ще имате добри резултати от изпити.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

15

СРЯДА
1 СЕПТЕМВРИ

2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Мъжете с руса коса се радват на по-бързо
растяща брада в сравнение с чернокосите.

- ƒÓÍÚÓÂ, ÔË¯‡ ÔËÒÏ‡ Ò‡Ï Ì‡ ÒÂ·Â
ÒË.
- » ÍÓ„‡ „Ó Ì‡Ô‡‚ËıÚÂ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ Ô˙Ú?
- ¬˜Â‡.
- ¿ Í‡Í‚Ó ÔË¯Â ‚ ÔËÒÏÓÚÓ?
- ÕÂ ÁÌ‡Ï, Ó˘Â ÌÂ Ò˙Ï „Ó ÔÓÎÛ˜ËÎ...

Научно доказано е, че синеоките хора имат
по-високо развита чувствителност на болка.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Японския Малечко Палечко
показват в столицата
Премиерата на новия спектакъл на Театрална
формация „Сенджу” ще е на 10 и 11 септември

Иссън Боши е малък, но въпреки
всичко е умен и смел

Зрителите в София ще имат възможност да видят представлението “Иссън
Боши”, което разказва за японския Малечко Палечко. Премиерата на новата постановка на Театрална формация “Сенджу”
ще е на 10 и 11 септември, от 19,30 ч., в
Кино-театър “Освобождение”.
Оригиналният спектакъл е българояпонска колаборация, с много внимание
към детайла и културата на Страната на
изгряващото слънце. Зрителите ще могат
да се насладят на ръчно изработени кукли “Такеда”, както и на марионетки-гиганти, театър на сенките, авторска музика (дело на Мария Михайлова) и стихове
(написани от Мария Донева).
Иссън Боши е толкова малък - колкото
оризово зрънце. Но въпреки всичко е умен
и смел. Може да чете и пише, а освен това
учи за самурай. С помощта на купа, игла
и една очарователна риба Кои, Слънчевото момче стига до големия град Киото.
Там успява да си намери работа, среща

красивата девойка Ханако и се изправя
срещу страшното чудовище Они. Вълнуваща и магична, историята ни учи, че:
“Целият свят е така подреден!
Аз ти помагам - ти утре на мен!”
Театрална формацията “Сенджу” е
създадена през 2018 година с премиерата
на спектакъла “Дъщерята на самурая”.
Мисията й е да пази традициите на театър “Такеда” и да ги представя пред
широката публика в България и по света.
Ментор на формацията и част от екипа е
Сенджу Такеда - последният представител на театър “Такеда” в Япония и единственият наследник на тази марионетна
традиция в света.
Билети за спектакъла “Иссън Боши”,
който ще се играе другия петък и събота,
може да се купят от сайта Bilet.bg, както
и на място в дните на представленията.
Проектът се реализира с подкрепата на
Министерството на културата и Столичната програма “Култура”.

Пътя на графитите
представят с изложба
Изложбата “От вандализъм до изкуство” показва
пътя на български и холандски графити артисти - от
улицата до най-престижните
галерии, музеи и частни колекции по света. Експозицията ще бъде открита днес,
1 септември, в столичната галерия Doza (ул. “Цар Самуил” 52). Събитието, курирано от холандската легенда в
тази област Nash, е инициатива на Sofia Graffiti Tour и

посолството на
Кралство Нидерландия.
Проявата представя 13 български
и 7 холандски арТворбите носят бунтарски дух и имат
тисти с различен богата художествена стойност
прочит на стрийт
арта, като проследява еволю- формира изоставени градски
цията му. Инициативата цели пространства и връща живода покаже, че графитите но- та в тях, а също така все посят бунтарски дух и имат бо- често стига до престижните
гата художествена стойност. колекции на меценати и галеУличното изкуство транс- рии за съвременно изкуство.
ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

На „Фантом от
спомени” залага
онлайн галерия
Новата месечна изложба на тема
“Фантом от спомени” представя онлайн
галерията КупиИзкуство.БГ. Експозицията предлага както нови творби на лоялни автори, така и свежи имена, стилове
и цветово усещане. Идеолозите на платформата се надяват тази палитра от стилове да се хареса на ценители и те да намерят в нея творбата, която да подарят
на приятел, да окачат в хола или на друго приятно място. И така да подпомогнат съвременното българско изкуство.
»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚

«‡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

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
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¿

¿Í‡‰. ¡Œ√ƒ¿Õ œ≈“–”ÕŒ¬,
‡ÎÂ„ÓÎÓ„, ËÏÛÌÓÎÓ„
√–Œ«ƒ¿Õ »À»≈¬,
ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÂÌ Ò˙‰Ëˇ
ƒ¿ÃﬂÕ Œ¡–≈ÿ Œ¬, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ
ƒ»Ã»“⁄– √Œ–Œ¬, ÔÓÎËÚËÍ
≈Ã»À ¿Õƒ–≈≈¬,
ÔËÒ‡ÚÂÎ, ‰‡Ï‡ÚÛ„
œÓÙ. …Œ¬◊Œ –”ÿ≈¬,
ÔË‡ÌËÒÚ Ë ÍÓÏÔÓÁËÚÓ
…Œ–ƒ¿Õ ¡¿ ¿ÀŒ¬,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ Ã¬–
¿“≈–»Õ¿ ≈¬–Œ, ‡ÍÚËÒ‡
ƒ- ÀﬁƒÃ»À¿ ≈Ã»ÀŒ¬¿,
‰ËÂÚÓÎÓÊÍ‡
Õ≈À» “Œœ¿ÀŒ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
»–»À “≈–«»≈¬,
·ÓÂˆ, ÓÎËÏÔËÈÒÍË ÏÂ‰‡ÎËÒÚ

Котарак оцеля
52 дни без храна
Холандски котарак е оцелял
след 52 дни гладуване, съобщи
Dutch News. Новите собственици на къща в Схидам изпаднали
в шок, когато отворили входната врата и край тях профучал
измършавял домашен любимец.

Фин се възстановява,
но е травмиран
От местния приют за животни
успели да хванат котарака.
Изследванията показали, че
Фин, както са го кръстили, е
останал затворен без храна и
вода в къщата в продължение на
близо два месеца. Котаракът е
бил принуден да се храни с хартия, а вода е пиел, по всяка вероятност, от течащия кран. Фин
вече се възстановява, но е травмиран и страни от хората. Кампания по набиране на средства е
успяла да осигури необходимата сума за заплащане на медицинските разходи за котарака.
Полицията издирва предишния собственик на къщата.

Съд грози китайци,
изяли крокодил
Китайци, които работили на индонезийския остров Сулавеси, може да бъдат
съдени и да получат до пет години затвор за убийството на крокодил, съобщи
агенция AsiaOne. Мъжете взели от местните жители хванатото от тях влечуго,
вързали го, сложили му каска и слънчеви
очила и започнали да се снимат с него.
А след това го сготвили и изяли.
Държавната агенция за защита на
природата разбрала за гаврата с животното от очевидци. Служителите на институцията разчитали да спасят крокодила, но пристигнали твърде късно и открили на местопроизшествието само следи от кръвта на влечугото и остатъците
от супа, приготвена с крокодилско месо.
Мъжете не знаели, че в Индонезия
крокодилите са защитен вид.
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„Лъвчетата” на полуфинал в Иран
Националният отбор на
България за юноши (до 19 години) се класира за полуфинали на Световното първенство
в Иран. Момчетата на Мартин
Стоев пречупиха европейския
шампион в тази възраст Италия след оспорвана битка с 3:2
гейма (25:27, 27:25, 21:25,
31:29, 18:16) в Техеран. Успехът класира “лъвчетата” във
финалната четворка на турнира и нашите ще имат възможността да се борят за медали.
Шансът за ново отличие
идва двадесет години след последния ни успех, в който
България взе бронзовите медали на Световно за юноши отново в Иран. Загубата пък
прати Италия да играе за раз-

пределение на местата от пето
до осмо в крайното класиране.
Националите ни показаха
невероятен дух, сърцатост и
психическа устойчивост. Силите в дуела бяха изключително изравнени и това доведе до размяна на геймовете.
И двата тима надделяваха в
решителните минути след
много борба и с минимална
разлика. След като Италия
поведе с 2:1, състезателите ни
успяха да се върнат в играта.
Нашите спасиха четири мачбола и изравниха геймовете
след успешна атака на Венислав Антов.
В тайбрека “лъвчетата” започнаха страхотно и поведоха
със 7:4, но “адзурите” израв-

СНИМКА FIVB

Радостта на младите волейболисти бе безгранична
след победата над еврошампиона Италия в Техеран,
ниха. Те проявиха психическа
устойчивост, а съперниците
им допуснаха грешки в найважния момент. Топ реализа-

тор бе Александър Николов с
28 т. Антов добави 20, а Владимир Гърков - 14.
За място на финалите

ГЛЕДАЙТЕ

Нов шеф в Левски

ПО РИНГ
ЕВРОВОЛЕЙ (ЖЕНИ)
20.30 България - Полша
ШАМПИОНСКА ЛИГА,
РЕВАНШИ
22.00 Брьондби - Залцбург (1:2)
ПО БТВ ЕКШЪН
22.00 Шахтьор - Монако (1:0)
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
22.00 УБА - Арсенал
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
21.10 Бремер Байерн М

Бившият собственик Тодор Батков
отново подпомага финансово „сините”
На Общото събрание на ПФК Левски беше избран нов член на Надзорния
съвет. Това е Венцислав Димитров, представител на новия партньор на клуба
“Палмс Бет”. В състава на Надзорния
съвет остават досегашните членове Наско Сираков, Константин Папазов и
Петър Ганев.
Събранието бе открито от Константин Баждеков, временно изпълняващ
длъжността изпълнителен директор и
член на Управителния съвет. Той отбеляза, че присъстват в залата притежателите
на 96,5% от акциите на клуба и решенията на форума са законни.
След повече от 7 часа обсъждания
някои от миноритарните собственици
напуснаха форума.

Някогашният президент на “сините’
Тодор Батков също присъства на събранието, вече в качеството си на миноритарен собственик. Той се регистрира за
форума заедно с притежателя на най-голям дял от акциите на Левски - Наско
Сираков, като двамата се поздравиха
радушно.
За да отклони вниманието на медиите, адвокатът коментира в типичния си
стил: “Момчетата показаха дух срещу
Берое. Мисля, че съдията изгони малко
пресилено Хубчев. Дано продължават
така - да играят мъжки”, заяви Батков.
Той обяви, че здравословното му състояние не позволява да се върне в управлението на клуба, но ще вложи значителна
сума за подпомагане на изпадналия във
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Новият член на Надзорния съвет
на ПФК Левски Венцислав
Димитров (вляво)
с Константин Баждеков
финансова криза вековен клуб. Батков
изрази и увереност, че с привличането на
“Палмс Бет” като основен спонсор, трудните времена над отбора ще приключат.

Гришо би леко, Цвети падна тежко на US Open
Най-добрият ни тенисист Григор Димитров
(№18) стартира с трисетова победа на US Open.
Българинът се наложи без
особени проблеми с 6:1,
7:6 (3), 6:3) срещу колежанина Сам Рифис (САЩ,
№542) за 2:07 ч.
Димитров не остави никакви шансове на 22-годишния си съперник, който
игра в турнира с “уайлд
кард”. В откриващия сет
той му даде да вземе само
един гейм. Във втората
част Григор отново започна силно и проби в третия
гейм, но допусна моментален рибрейк. Рифис се
съвзе и докара сета до тайбрек. В него Гришо направи минипробив за 3:1 и
после увеличи аванса си, за
да спечели със 7-3.
В третата част Димитров записа пробив във втория гейм и макар че при 5:2
пропусна 2 мачбола, затво-

ри мача с четвъртата крайна топка. Българинът направи 14 аса срещу само 1 на
съперника и завърши с 42
уинъра. Той допусна 5
двойни грешки срещу 9 на
американеца.
30-годишният хасковлия,

който стигна до полуфиналите в Ню Йорк през 2019
г., но отстъпи на Данийл
Медведев (Рус), ще играе за
място в III кръг срещу Алексей Попирин (Авл, №73),
който отстрани Раду Албот
(Молд) с 6:3, 6:7 (3), 6:3, 6:3.

Григор Димитров получава поздравления
от Сам Рифис, когото срази с 3:0 сета
на старта на US Open

българските юноши ще играят
днес отново срещу тима на Русия, от който загубиха в групата с 1:3 гейма.

Гришо и Попирин имат един
двубой досега - в Мелбърн
през май, когато хасковлията спечели трудно с 6:4, 6:7
(5), 6:3.
Първата ни ракета при
жените Цветана Пиронкова
(№107) обаче отпадна на
старта в Ню Йорк, след тежка загуба от Дария Касаткина (Рус, №27) с 2:6; 1:6 само
за 65 минути., Така Пиронкова не можа да защити миналогодишното си великолепно представяне, когато
достигна до 1/4-финал в Ню
Йорк и не може да защити
спечелените тогава 430 т., и
ще се смъкне значително в
ранглистата. От м. март
пловдивчанката не е преодолявала I кръг на турнирите.
Снощи в турнира стартира и Виктория Томова
(№107) срещу Лорън Дейвис (САЩ, №98) и при всеки резултат тя ще бъде
първа ракета на България
след края на US Open.

РЕЗУЛТАТИ

ВТОРА ЛИГА, VIII КРЪГ:
Марек - Марица 1:0 Панталеев (42).
1. ’Â·˙
8
6 1
2. ÃËÌ¸Ó
8
5 3
3. —Ô‡Ú‡Í ¬Ì
8
5 2
- - - - - - - - - - - - - - - 4. —Ú. ÒÎ‡‚‡
8
5 2
5. ≈Ú˙
8
5 1
6. —ÂÔÚÂÏ‚Ë —Ù 8
5 1
7. Ã‡Ëˆ‡
8
4 1
8. ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ-2
8
3 3
9. ¡ÓÚÂ‚ œ‰-2
8
2 5
10. —ÂÔÚÂÏ‚Ë —ËÏ 8
3 2
11. Ã‡ÂÍ
8
2 4
12. ÷— ¿ 1948-2 8
2 3
13. ÃÓÌÚ‡Ì‡
8
2 3
14. —ÓÁÓÔÓÎ
8
2 3
15. —ÔÓÚËÒÚ
8
3 0
16. ÀËÚÂÍÒ
8
1 3
- - - - - - - - - - - - - - - 17. ƒÓ·Û‰Ê‡
8
1 2
18. ÀÂ‚ÒÍË ÀÓÏ
8
1 1
19. ÕÂÙÚÓıËÏËÍ
8
1 1
20. ﬂÌÚ‡
8
0 3

1
0
1
1
2
2
3
2
1
3
2
3
3
3
5
4
5
6
6
5

19:6
15:7
18:12
- - - 11:6
21:12
15:8
17:15
14:12
12:9
15:14
6:11
7:9
7:10
7:8
6:10
5:7
- - - 6:12
3:13
7:21
4:13

19
18
17
- 17
16
16
13
12
11
11
10
9
9
9
9
6
- 5
4
4
3

IX кръг, 11 септември:Созопол - Марек; Ботев Пд-2 - Етър; Спортист - Миньор; Монтана - Янтра; Нефтохимик - Септември Сим; Струмска слава - Хебър;
Септември Сф - Лудогорец-2; Спартак Вн
- Левски Лом; ЦСКА 1948-2 - Добруджа;
Марица - Литекс. Датите и часовете на
мачовете още не са уточнени.
КУПА НА БЪЛГАРИЯ,
II ПРЕДВАРИТЕЛЕН КРЪГ
4.09: 16.00: Дунав - Марица; 17.00:
Черноморец - Миньор; 7.09, 16.00: Септември Тервел - Янтра; Ямбол - Струмска слава; 17.00: Витоша Бистрица Хебър; 19.00: Локо ГО - Нефтохимик;
8.09, 16.00: Надежда Доброславци Спартак Вн; Локо Мз - Монтана; Родопа
- Добруджа; Балкан Бтгр - Етър; Банско
- Созопол; Левски Крумовград - Литекс;
Партизан Ч. бряг - Левски Лом; Севлиево - Спортист Своге; Черноломец Попово - Марек.
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