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Два пъти повече нови безработни
За втори пореден месец безработицата в България се покачва,
а започналите работа стават все по-малко. С края на лятото се
очакват още повече безработни.
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Ново поскъпване
на парното от януари
Л
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КЕВР разреши над 20% по-висока цена
на природния газ за септември

ято, почивка, плажове, планински пътеки и добро настроение. Това му подхожда на края
на август и началото на септември. Политическата ситуация в
България обаче се стече по начин, който попречи на народните избраници да си почиват активно. Вместо това те бяха натоварени с отговорната задача
да оправят бакиите, оставени от
ГЕРБ, да се опитат да прекършат
изкривения модел на еднолично
и егоистично управление и явно
най-трудното - да намерят допирните точки помежду си.
46-то Народно събрание обаче е на път да се превърне в
едно от най-малко функционалните. Ако за предходното думата, определяща го, бе “шоу”, сега
имаме още от същото, но гарнирано с още повече егоцентризъм
и самоизтъкване. Всяка от партиите, които влязоха в НС, гледа да се изтипоса като най-загрижена за българите, най-мислеща, най-градивна. Когато обаче опре до действия и загърбване на личното его, нещата увисват във въздуха. Словата са
празни и популистки. Диалог
реално липсва, защото всеки
иска да е самостоятелен герой,
без необходимост от подкрепа
или помощ. Да де, ама българите си избраха разнопартиен парламент и се опитаха да принудят “звездите” да седнат на една
маса и да обединят усилия.

“Топлофикация София”
е поискала 20% поскъпване
заради увеличените цени на
газа и въглеродните квоти,
съобщи изпълнителният директор Александър Александров. Шефът на КЕВР
Иван Иванов вече обяви, че

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 извънредно поскъпване на парното и топлата
вода.

КЕВР одобри нова повисока цена на природния
газ за септември. Поскъпването е с малко над 20 на
сто и е по-голямо от очакваното.
Сметките на “Топлофикация София” пък може да

бъдат запорирани, ако дружеството не изплати до седмица част от дълга си към
“Булгаргаз” от близо 100
млн. лв., заплаши шефът на
газовото дружество Николай Павлов.
Стр. 6
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Директорът на Народния театър “Иван Вазов” Мариус Донкин е сред 257 души от екипа на театъра,
чиито звезди бяха поставени в “Алея на славата” в навечерието на новия сезон
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27 българи са евакуирани
от Афганистан
Засега не е необходимо включване на армията
по границата, смята премиерът Стефан Янев
27 българи са евакуирани от
Афганистан, помогнали сме за
изтеглянето на 34 афганистански граждани от страната, 22
българи се намират на територията на Пакистан и предстои
да се приберат у нас, чакаме и
14 афганистанци по линия на ЕС
от логистичния център в Испания. Това докладва министърът
на външните работи Светлан
Стоев пред депутатите в парламента. Той подчерта, че кабинетът е имал за приоритет извеждането на сънародниците
ни и афганистанските граждани, които са имали принос към
посолството и към нашата ми-

сия, както и афганистанските
служители, които са работили
за международни организации и
европейските служби.
Днес и утре външните министри от ЕС се събират във
формата ГИМНИХ, за да обсъдят ситуацията в Афганистан.
Предстоят срещи и между министрите на отбраната. На
всички тези съвети и срещи
българската позиция е съгласувана, координирана и в защита
на националните интереси на
България, увери Стоев. По думите му позицията на страната
е, че подкрепя усилията на Европарламента за сформиране

на правителство на съгласието,
преходно правителство, което
да доведе до крайното решение
на ситуацията в момента. Страната ни призовава да имаме
единна позиция по отношение
на международното хуманитарно право с акцент върху
правата на жените, момичетата
и децата, както и да не се допуска Афганистан да се превръща
в убежище за терористични организации, обясни Стоев. Приоритет за България обаче е да
се осигурят външните граници,
подчерта външният министър.
Премиерът Стефан Янев,
който бе извикан за втори път

да дава обяснение пред депутатите за обстановката на границата и ситуацията с бежанците,
напомни, че не може да даде
конкретна информация по темата, тъй като се навлиза в секретни данни. “Втори път казвам на границата са изпратени сили
от Главна дирекция “Гранична
полиция”, взети са решения на
МВР и предстои свикване следващата седмица на Съвета по сигурност на МС, една от темите
ще е тази. Прави се необходимото относно подготовката на
страната да приеме бежанци”,
заяви той. Според премиера на
този етап не е необходимо

включване на армията в охраната на границата.
Министърът на отбраната
Георги Панайотов посочи, че са
необходими 9,6 млн. лв. за участието на средно 600 военнослужещи и техника до края на
годината за охрана на границата, а МО не разполага с тези
средства. “Изпратили сме писмо до г-н Атанас Зафиров, председател на Комисията по отбрана, за средствата, от които се
нуждае Министерството на отбраната, за да осъществи реализацията на плановете”, каза той.
Панайотов уточни, че са разработени правила за използване на
сила, но не може да ги оповести
на открито заседание на НС.
Министърът на МВР Бойко
Рашков заяви, че освен афганистанци, на границата между
България и Турция влизат и
сирийци. В резултат на политическите процеси в Афганистан се насочват към Турция целта е да стигнат до европейските страни, включително през
България, каза той. Рашков
обясни, че във вторник е имало
заседание на министрите в
Брюксел и има единодушие да
се окаже съдействие на държавите-членки на първа линия.

ТОДОР БАЙЧЕВ:

Бюрото за защита е действало
като „щурмоваците на Гешев”

СНИМКА ПРЕССЕКРЕТАРИАТ НА ПРЕЗИДЕНТА

Президентът Румен Радев проведе среща “на четири очи”
с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел в Блед,
Република Словения. Разговорът се състоя в рамките на Бледския
стратегически форум, в който участва българският държавен глава

С 30% са се увеличили
даренията у нас
С 30 на сто са се увеличили
индивидуалните дарения у нас
през миналата година. Това
сочи проучване на “Алфа
Рисърч” през юни по поръчка
на Българския дарителски форум. Скокът се дължи на
вълната от съпричастност и
солидарност у хората, които
имаха желание да подкрепят засегнатите от КОВИД-19 кризата и да помогнат за преодоляване на здравните и социалните последствия от нея.
Традиционно социалните и
здравните каузи събират найзначителна подкрепа от дарителите. Най-висока е активността при хората между 30 и
50 години, които са икономически активни и живеят в големите градове. Пандемията обаче разширява профила - все повече и по-често даряват по-

млади хора и жители на помалки населени места. Тенденцията е и за по-голяма щедрост.
За последните 4 години значително нарастват дарените суми
над 100 лв. - от 4% през 2017
г. до 17% през 2020 г.
Хората продължават да
държат на лесния дарителски
акт - увеличават се помощите,
направени през дарителски
платформи. 40% от всички дарения за 2020 г. са направени
по този начин, следвани от дарителство с есемеси.
Сред интересните тенденции през годината е големият
бум в самоорганизирането на
хора в дарителски кампании, засилената вълна от доброволчество, разнообразните форми на
подкрепа за нужди, свързани с
КОВИД-19, коментира Красимира Величкова, директор на БДФ.

Бюрото за защита на свидетелите не стана известно със защита на
ключови свидетели и техните показания, благодарение на които се разкриват организирани групи, а по-скоро с това, че е действало като “щурмоваците на Гешев”, заяви депутатът от “БСП за България” Тодор Байчев
по време на дебатите за това на кого да е подчинена структурата.
Депутатите решиха на първо четене бюрото, което в момента е
към главния прокурор, да се върне отново в Министерството на правосъдието, както беше до 2014 г. Промяната се базира на три законопроекта, внесени от ДБ, ИБГНИ и ИТН. Предложението не беше
подкрепено само от ГЕРБ и ДПС.
Скандалът с Бюрото за защита на свидетелите се равихри, след като
вътрешният министър Бойко Рашков обяви, че в него работят 150 души,
повечето от които охраняват Иван Гешев на 3-сменен режим. “Този
орган, чиято основна цел е да пази защитени свидетели на държавното
обвинение, е с бюджет между 9-10 млн. лева годишно. Въпреки това в
отчета му за 2020 г. пише, че няма нито едно лице, което да е ползвало
охрана от Бюрото извън служителите в прокуратурата”, уточни Рашков.
По думите му това е Франкенщайн - нито е полицейски орган, нито орган
по сигурността, нито е разследващ орган. Това са служители, назначени
персонално от главния прокурор, и получават по-високи заплати от служителите в Националната служба за охрана и МВР, коментира Рашков.

ПЕТЪР ВИТАНОВ КЪМ ЕК:

Държите очите си затворени за
върховенството на закона в България
Страхува ли се ЕК да бъде
директна с някои държави-членки и да посочи ясно недостатъците във върховенството на
закона, с които те се сблъскват?
Този въпрос отправи евродепутатът от БСП Петър Витанов
към Европейската комисия след
заседанието на Комисията по
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE).
Повод за питането му бе представеният от еврокомисаря по
правосъдие Дидие Рейндерс
юлски доклад за върховенството на закона.
“Докладът е изпълнен с описателни твърдения и безсмислена статистика, не видях подходящ анализ, изводи, в които
да се посочват причините за

случващото се, както и реална
оценка за ситуацията. В настоящата си форма той е безполезен, защото можете да получите по-добра информация и анализ за състоянието на върховенството на закона в държавите-членки дори ако прочетете
“Политико””, възмути се Витанов. Той попита къде са коригиращият механизъм и мерките, предложени от Комисията,
за да се подобри положението.
Витанов отбеляза, че в голямата част докладът от 2021 г.
преповтаря този от 2020 г.
“Комисията се опитва да звучи
оптимистично и да използва
възможно най-мек език, за да
не обиди никого. Според вас
оценката на българските граж-

дани ли е погрешна или тази на
Комисията? И двете не могат
да бъдат верни едновременно”,
посочи социалистът. Той отбеляза, че в доклада има и съществени пропуски, като неспоменаването на мащабните протести от миналата година. “Хиляди български граждани излязоха на улицата с искане за справедливост, демокрация и върховенство на закона. Някои от тях
бяха жестоко бити от полицията и едва наскоро видяхме от
непоказвани видеозаписи колко брутално е действала полицията. А за Комисията всичко
това е “постепенен процес”.
Защо държите очите си затворени за случващото се в България?”, попита Витанов.
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Политологът Борис Попиванов
Парламентът отхвърли
предложенията на БСП за
съкращаване на сроковете
между първо и второ четене
на актуализацията на бюджета. Искането беше подкрепено само от социалистите и от
ДПС, а ГЕРБ не участваха в
гласуването.
“Актуализацията на бюджета е изключително необходима и важна, за да можем да
преизчислим пенсиите, да
осигурим средства за лекари
и медицински екипи на прага
на КОВИД-кризата, пари за
лекарства, средства за опазване на границите. Нужно е
да се осигурят пари за обезщетение на бизнеса и на онези работници, които ще останат в кризата без работа или
ще бъдат затворени”, мотивира се лидерът на БСП Корнелия Нинова. Социалистите
настояваха предложенията за

ваха те. Проявете разум, проявете отговорност, за да не
оставяме държавата в кризисно състояние, за да проявим
поне тази отговорност и да
гарантираме стабилност на
страната и сигурност на хората, настоя Нинова.
При близо двучасовите дебати в пленарната зала се
развихриха спорове, размениха се остри реплики между
формациите и взаимни обвинения в лобизъм. Депутатите
се замерваха с конспиративни теории за мистериозни телефонни обаждания, тайнствени срещи в офиси и подозрения за датата на парламентарните и президентските
избори.
Депутатът от ИБГНИ Арман Бабикян настоя актуализацията да бъде направена
детайлно, със съответните изчисления, а не на бегом, “за да

СНИМКА БГНЕС

Корнелия Нинова призова депутатите да се вслушат
в призива на БСП за спешна актуализация на бюджета

Не приеха искането
на БСП бюджетът
да се гледа по-бързо
Предложението беше подкрепено само от социалистите
и от ДПС, ГЕРБ не участваха в гласуването
Юлия КУЛИНСКА

промени да се направят до 3
септември включително и да
бъдат гласувани от НС на 7
септември. Комисията по
бюджет и финанси да проведе извънредно заседание в
събота до приключване на
гласуването на второ четене
на бюджетите на държавата
и на НЗОК и на ДОО, призо-

ходим на избори на Октомврийската революция”. Мария
Капон пък обвини БСП, че зад
искането им стоят телефонни
обаждания, които диктували
как да угодят на президента.
Това ядоса Георги Свиленски,
който припомни, че на среща
Мая Манолова е приела
възторжено да има съкратени
срокове за октуализацията. Тя
се оправда, че не е предполагала, че НС ще приключи толкова рано дейността си. “Как

искате за 3 дни да приемем
100 закона? Два месеца изслушваме министър след министър. Сега викаме и кметовете. Да извикаме и леля ми да
каже какво й е мнението за
НС”, репликира Монолова
Иван Иванов. Гербаджията
Тома Биков заподозря, че дебатите по промените в бюджета всъщност са за датата на
парламентарните и президентските избори, защото Румен
Радев не искал те да са 2 в 1.

Зам.-председателят на ИТН
Тошко Йорданов обвини БСП,
че иска НС да се разпусне
бързо, за да не бъдат гласувани предложенията за отнемането Бюрото за защита на
свидетелите от Гешев, за да не
се промени Законът за НСО и
да се закрият специализираните съд и прокуратура.
По-късно БСП се срещна
в ИТН. Тошко Йорданов отново повтори, че няма да подкрепят правителство на леви-

Предлагат президентският
вот да е на 14 ноември

1279 българи зад граница
са поискали да учат у нас

14 ноември ще бъде предложението за дата на президентските
избори, което депутатите ще гласуват днес, обяви председателят
на парламента Ива Митева след
второто заседание на председателския съвет вчера. Ако НС гласува
решението, евентуалният балотаж
ще е на 21 ноември, когато по
Конституция е и последният срок
за избиране на президент.
От ГЕРБ са настояли изборите за държавен глава да са на 7
ноември, но предложението им е
било отхвърлено. Митева припомни, че парламентарно представените формации още от са-

Тази година 1279 българи от чужбина
и граждани на РС Македония са кандидатствали за български университети, съобщи
зам.-министърът на образованието Генка
Петрова на заседанието на Комисията по
политиките за българите в чужбина. За
бакалаври и магистри са одобрени 2000
места за бъдещи студенти.
Петрова поясни, че от миналата година заради коронавируса МОН е организирало електронно подаване на документи,
електронно провеждане на необходимите
тестове за кандидатите зад граница. “Те
са по “Български език и литература” и
“История на България” и тест по “Биология” и “Химия” за тези, които желаят да
кандидатстват във висшите медицински

мото начало са се обединили за
14 ноември, но дали ще бъде подкрепено и в залата, е друг въпрос.
Митева уточни, че дали президентските и парламентарните избори да са 2 в 1 е от компетенциите на държавния глава. Преди
това обаче Румен Радев трябва да
реши кога ще бъде разпуснат
парламентът.
Мисля, че 11 септември е датата, на която трябва да бъде насрочен вотът за 47-то Народно
събрание, защото и на ЦИК й
трябва време за организация, ако
изборите са 2 в 1, подчерта Митева.

цата. Най-разумното беше да
съставим трайно и дългосрочно мнозинство, което да започне промяна, а не просто
кърпене, заяви Нинова по
време на разговора.
Въпреки решението на
КС, че изцяло машинното гласуване е законно, от ГЕРБ направиха поредния безуспешен опит да включат в дневния ред промяна в Изборния
кодекс да се гласува и машинно, и с хартиени бюлетини.

училища. Това са и преобладаващата част
от кандидатите, които имаме. Имаме още,
както можете да си представите, неусвоени бройки. За съжаление тези, които са
за най-предпочитаните специалности, са
заети”, каза тя. Петрова уточни, че има и
72 души, чиито документи са отхвърлени
от Държавната агенция за българите в
чужбина.
Неделните български училища зад граница нараснаха изключително много, съобщи зам.-министърът на образованието. Тя
подчерта, че МОН има множество инициативи, с които подкрепя тяхната работа.
Министърът на образованието е подкрепил издаването на учебните програми и
одобряването им.
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Два пъти повече са останали
без работа през август
Над 23 хиляди повече от миналата година по това време са се
обърнали в бюрата по труда, сочат данните на Евростат
За втори пореден месец безработицата в България се покачва, а устроилите се на пазара на труда стават все помалко, сочат дaнните нa Haциoнaлния
cтaтиcтичecки инcтитyт (HCИ). През
август започналите работа са значително по-малко, а новорегистрираните безработни в бюрата по труда запазват
високия си брой. С наближаването на
края на летния сезон, който осигурява
временна заетост на много българи, се
очаква покачване на безработицата.
Данните на НСИ показват, че през

изминалата седмица новорегистрираните безработни в бюрата по труда са били
3918, а предишните две седмици бяха
регистрирани съответно 4162 и 4208. В
периода 23-29 август започналите работа са били 3233 души, а в двете седмици
преди това - 3428 и 3490. Според данните на НСИ нетната безработица за
изминалата седмица е 685 души.
За целия август новите регистрирани безработни са 17 802 за сметка
на малко над 18 хиляди през юли. Започналите работа през август са 13

756, а през предходния месец - над 15
800. Извън пазара на труда през август са останали 4046 души, което е
двойно повече спрямо юли, когато
бяха 2180 души.
Cпopeд пo-oбcтoйнитe дaнни нa
HCИ зa пepиoдa 28 дeкeмвpи 2020 г.29 aвгycт 2021 г. нoвopeгиcтpиpaнитe
лицa ca 185 397 дyши, a пocтъпилитe
нa paбoтa - 162 667, кoeтo oзнaчaвa,
чe извън пaзapa нa тpyдa ca ocтaнaли
22 730.
Най-много безработни през мина-

лата седмица са регистрирани в Coфия
(348), Пловдив (325), Благоевград (261)
и Пазарджик - 208 души, показват данните на НСИ.
Нaй-мнoгo пocтъпили нa paбoтa
мeждy 23-29 aвгycт имa в Coфия (338),
Блaгoeвгpaд (268), Пловдив (201) и Велико Търново - 185 души.
Безработицата за юли, която Евростат отчита за България, е 5,9% спрямо 5,2% за същия месец на 2020 г. За
април, май и юни 2021 г. безработицата е съответно 6,1%, 6,1% и 6%. Този
юли в България, по данните на Евростат, е имало 193 000 безработни при
170 000 година по-рано. През април и
май 2021 г. са отчетени по 202 000
безработни, а през юни - 197 000.

Едва 7500 деца са ваксинирани у нас
Около 7500 деца между 12 и 17 години имат
ваксина срещу КОВИД19. Около 5200 са ваксинираните на 18-годишна
възраст, съобщи директорът на Изпълнителната
агенция по лекарствата
Богдан Кирилов. У нас
децата над 12 години могат да се ваксинират с
препаратите на “Пфайзер” и “Модерна”. Родители на 12-годишно момче от Пловдив обаче получили отказ в болница и
медицински център то да
бъде ваксинирано. Обяснението било, че лекари-

те там не са педиатри и
не познават медицинското досие на момчето. От
здравната инспекция коментираха, че аргументите на колегите им не са
основателни.
От доставените досега около 5,4 млн. дози от
четирите разрешени за
употреба ваксини в България са поставени 2,3 млн.
дози. С пълен ваксинационен курс са близо 1,72
млн. души. Около 138
000 от тях са имунизирани с еднодозовата ваксина “Янсен”, към която
интересът се увеличава и

в последния ден на август
с нея са имунизирани над
3000 души. Толкова са и
онези, които досега са
смесили РНК и векторни
ваксини.
По последни данни
одобрените ваксини
срещу КОВИД-19 защитават между 6 и 8 месеца. Очаква се становището на ЕМА, преди да
се вземе окончателно
решение за поставянето
на трета доза.
2053 са новите случая
на коронавирус за предходното денонощие, а починалите са 56.

ОБЯВА

Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 44, ‡Î. 1 ÓÚ œ‡‚ËÎÌËÍ‡ Á‡ ÔËÎ‡„‡ÌÂ
Ì‡ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ
Œ¡À¿—“≈Õ ”œ–¿¬»“≈À Õ¿ Œ¡À¿—“ √¿¡–Œ¬Œ
Œ¡ﬂ¬ﬂ¬¿
˜Â Ò˙Ò Ò‚Óˇ «‡ÔÓ‚Â‰ π ƒ—-02-189/
31.08.2021 „. ÓÚÍË‚‡ ÔÓˆÂ‰Û‡ ÔÓ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ú˙„ Ò Ú‡ÈÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÓÚ‰‡‚‡ÌÂ
ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Ì‡ ËÏÓÚ - ˜‡ÒÚÌ‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ
‚ Ò„‡‰‡ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 14218.505.660.1.5
ÔÓ
– Ì‡ „. √‡·Ó‚Ó, ‡‰ÂÒ Ì‡ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌËˇ Ó·ÂÍÚ: „. √‡·Ó‚Ó, ÛÎ. ì¿ÔËÎÓ‚ÒÍ‡î
π10, ‚ı. ¡, ÂÚ. 3, ‡Ô. 5, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ:
ÊËÎË˘Â, ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ, ·ÓÈ ÌË‚‡ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡: 1,
ÔÎÓ˘ 58,86 Í‚.Ï, ÔËÎÂÊ‡˘Ë ˜‡ÒÚË: ËÁ·ÂÌÓ
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ π 7 Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 6,44 Í‚.Ï, Í‡ÍÚÓ
Ë 4,6 % Ë‰.˜. ÓÚ Ó·˘ËÚÂ ˜‡ÒÚË Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡,
Ò˙ÒÂ‰ÌË Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌË Ó·ÂÍÚË: ÔÓ‰ Ó·ÂÍÚ‡:
14218.505.660.1.3, Ì‡‰ Ó·ÂÍÚ‡: ÌˇÏ‡, Ì‡
Ò˙˘Ëˇ ÂÚ‡Ê: 14218.505.660.1.6, ÔË ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ:
1. œÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ - Á‡ ÊËÎË˘ÌË ÌÛÊ‰Ë;
2. œ˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡
ˆÂÌ‡ - 152,00 ÎÂ‚‡;
3. —ÓÍ Á‡ ÓÚ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ - 3 (ÚË)
„Ó‰ËÌË;
4. “˙„˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 04.10.2021
„. ÓÚ 11,00 ˜‡Ò‡ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ Œ·Î‡ÒÚÌ‡
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ √‡·Ó‚Ó, ÔÎ.
ì¬˙Á‡Ê‰‡ÌÂî π5, ÓÙËÒ π1;
5. ƒÂÔÓÁËÚ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ ‚ ‡ÁÏÂ
Ì‡ ‰ÂÒÂÚ Ì‡ ÒÚÓ ÓÚ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ Ì‡ÂÏÌ‡
ˆÂÌ‡, ‡‚Ìˇ‚‡˘ ÒÂ Ì‡ 15,20 ÎÂ‚‡, ÒÂ ‚Ì‡Òˇ
ÔÓ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚÂÌ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ
√‡·Ó‚Ó IBAN: BG09 STSA 9300 3305 0169
08, BIC: STSABGSF ÔË ì¡‡ÌÍ‡ ƒ— î ≈¿ƒ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ˆÂÌÚ˙ √‡·Ó‚Ó.
ƒÛ„Ë Ú˙ÊÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ:
1. “˙ÊÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÓÚ
÷ÂÌÚ˙‡ Á‡ ÛÒÎÛ„Ë Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ Œ·Î‡ÒÚÌ‡

‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ √‡·Ó‚Ó, ÔÎ.
ì¬˙Á‡Ê‰‡ÌÂî π5, ÂÚ. I, ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ‰Ó
16,00 ˜‡Ò‡ Ì‡ 01.10.2021 „. ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ,
ÒÂ˘Û ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÂÍÁÂÏÔÎˇ ÓÚ ‚ÌÓÒÍ‡
·ÂÎÂÊÍ‡ Á‡ ‚ÌÂÒÂÌË ‚ ÔÓÎÁ‡ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚÂÌ
ÛÔ‡‚ËÚÂÎ ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡ ÒÏÂÚÍ‡ IBAN: BG84 STSA
9300 3110 0280 01, BIC: STSABGSF ÔË
ì¡‡ÌÍ‡ ƒ— î ≈¿ƒ - ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ˆÂÌÚ˙ √‡·Ó‚Ó
20,00 ÌÂ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ËÏË ÎÂ‚‡, Ò ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ƒƒ—.
2. ƒÓ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË Ò ÌÂÔÓ„‡ÒÂÌË Í˙Ï ‰‡Ú‡Ú‡ Ì‡
ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ú˙„‡ Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ ÔÓ ÔÂ‰ıÓ‰ÌË ËÎË ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë ‰Ó„Ó‚ÓË Ò Ó·Î‡ÒÚÂÌ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ √‡·Ó‚Ó, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÒÔ‡‚Í‡,
ËÁ„ÓÚ‚ÂÌ‡ ÓÚ Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Œ·Î‡ÒÚÌ‡
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ √‡·Ó‚Ó.
3. Œ„ÎÂ‰ Ì‡ ËÏÓÚ‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ‚ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÒÎÛÊËÚÂÎ Ì‡ Œ·Î‡ÒÚÌ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ √‡·Ó‚Ó, ÒÎÂ‰ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡
Ú˙ÊÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Ë ÒÎÂ‰ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡
ÔËÒÏÂÌ‡ Á‡ˇ‚Í‡ ÔÓ Ó·‡ÁÂˆ, ÔÓ‰‡‰ÂÌ‡ ‚ ÷ÂÌÚ˙‡ Á‡ ÛÒÎÛ„Ë Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ Œ·Î‡ÒÚÌ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ - √‡·Ó‚Ó. «‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Á‡
ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ Ó„ÎÂ‰ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú ÌÂ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ
ÓÚ ÚË ‡·ÓÚÌË ‰ÌË, ÔÂ‰Ë ËÁÚË˜‡ÌÂ Ì‡ Í‡ÈÌËˇ ÒÓÍ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡.
4. ‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ
Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ - ‰Ó 17,00 ˜‡Ò‡ Ì‡
01.10.2021 „. «‡ˇ‚ÎÂÌËˇ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú ÓÚ Û˜‡ÒÚÌËÍ/ÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ ÎË˜ÌÓ ‚
÷ÂÌÚ˙‡ Á‡ ÛÒÎÛ„Ë Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ Œ·Î‡ÒÚÌ‡
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ - √‡·Ó‚Ó ËÎË ÔÓ ÔÓ˘‡/ÍÛËÂÒÍ‡ ÒÎÛÊ·‡, Ò ÔÂÔÓ˙˜‡ÌÓ ÔËÒÏÓ Ò Ó·‡ÚÌ‡ ‡ÁÔËÒÍ‡, Ì‡ ‡‰ÂÒ „. √‡·Ó‚Ó, Ô.Í. 5300,
ÔÎ. ì¬˙Á‡Ê‰‡ÌÂî π5.

СНИМКА БГНЕС

Военната академия “Г. С. Раковски” тържествено
откри академичната учебна година

МОН обяви окончателен график
за изпити и ваканции
Министерството на
образованието обяви
утвърдения от министъра график с дати за матури, външни оценявания и ваканции за следващата година. На 18
май и на 20 май ще се
проведат задължителните държавни зрелостни
изпити, а матурите по
желание ще бъдат между 26 май и 3 юни. Дванадесетокласниците от
паралелките с профилиращо обучение ще положат изпит по български
език и литература и по
профилиращ предмет.
Втората матура за зре-

лостниците, които изучават професия, ще бъде по
теория за придобиване
на професионална квалификация. Досега те можеха да избират между
изпит по общообразователен предмет и по професия.
Националните външни оценявания за
четвъртокласниците по
български език и литература и по математика ще
бъдат на 26 и 27 май, за
учениците в VII и X клас
- на 14 и 16 юни. Изпитът по чужд език, който е по желание за учениците в тези два класа,

ще се проведе на 17 юни.
И през новата учебна година ваканциите за
учениците ще са четири.
Първата почивка ще е от
30 октомври до 1 ноември включително. Коледната ваканция ще бъде
10 дни - от 24 декември
до 3 януари включително. Междусрочната ще е
само един ден - на 1 февруари. Десет дни почивка ще имат учениците от
I до XI клас през пролетта - от 1 до 10 април. За
зрелостниците пролетната ваканция ще бъде
само четири дни - от 7
до 10 април.

www.duma.bg
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Българите дължат над 3,3 млрд.
лв. на фирмите за кредитиране
За година тази заеми са нараснали
с над 13%, повече от 40% е ръстът
на необслужваните
От юни 2020 г. до юни 2021
г., заемите, отпуснати от фирмите специализирани в кредитирането, са се увеличили чувствително, предава news.bg.
Данните са от БНБ. Към края
на юни 2021 г. вземанията по
кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са
3,346 млрд. лв. (2,6% от БВП)
при 2,945 млрд. лв. (2,5% от
БВП) в края на юни 2020 г.
Те се увеличават с 13,6%
(401,3 млн. лв.) спрямо края
на второто тримесечие на
2020 г. и със 7% (217,9 млн.
лв.) в сравнение с края на март
2021 г. Върху вземанията по
кредити оказват влияние и
нетните продажби на кредити
от дружествата, които за последните дванадесет месеца са
в размер на 111, млн. лева. На
годишна база продадените
кредити са в размер на 117,

млн. лв. (18, млн. лв. през второто тримесечие на 2021 г.), а
закупените - 6 млн. лв. (3 млн.
лв. през второто тримесечие
на 2021 г.).
Според централната банка преобладават кредитите
над 5 години, които са 1,81
млрд. лв. в края на юни 2021
г. Те нарастват с 9,1% (123,5
млн. лв.) спрямо края на юни
2020 г. и със 7,4% (101,9 млн.
лв.) в сравнение с края на
март 2021 г. Относителният
дял на тези кредити в общия
размер на вземанията намалява от 46,1% в края на юни
2020 г. до 44,3% в края на
същия месец на 2021 г.
В края на второто тримесечие на 2021 г. вземанията със
срок на погасяване над 1 до 5
години са 769,6 млн. лева. Те
нарастват с 2,5% (18,4 млн. лв.)
на годишна база. Най-бързо се

увеличават вземанията по кредити до 1 година. Те са 792,8
млн. лв. в края на юни 2021 г.,
като нарастват с 27,6% (171,3
млн. лв.) спрямо края на същия
месец на 2020 г.

Василев обеща 1,5 млрд. лв. за АПИ
Финансовият министър Асен Василев е уверил регионалния министър
Виолета Комитова, че в бюджета за
2022 г. ще бъдат заложени 1,5 млрд.
лв. за Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ). Това е станало на среща
между двамата министри. Василев е
обещал и допълнителни 100 млн. лв. за
пътната агенция, които да се използват за разплащане с фирмите за зимното почистване за сезон 2021/2022 г.
Годишният бюджет на АПИ за ремонти е под 400 млн. лв. Служебното
правителство обаче разкри, че в последните години е практика АПИ да

възлага ремонти на стойности в пъти
по големи от заложения в закона бюджет. Така в момента фирмите
изпълнители търсят 700-800 млн. лв.
за свършена, но неразплатена дейност. Такъв е случаят с “Автомагистрали Черно море”, чиито служители
протестираха и вчера заради непреведени 37 млн. лв. за ремонта на магистрала “Тракия” между Стара Загора и Чирпан. Протестът бе в центъра
на София пред сградата на Министерския съвет. Блокирано бе движението по булевардите “Дондуков” и
“Цар Освободител”.

Значителен ръст има при
необслужваните заеми. Според БНБ към края на юни
2021 г. размерът им е 303,2
млн. лева. Те се увеличават с
40,9% (88 млн. лв.) в сравне-

ние с края на юни 2020 г. и с
3,2% (9,4 млн. лв.) спрямо
края на март 2021 г. На фона
на общия портфейл на фирмите за кредитиране необслужваните заеми са малко над 9%.

Бизнесът иска обезщетения
от държавата при локдаун
Бизнесът настоява
за конкретни мерки при
влошаване на противоепидемичната ситуация
в страната и евентуален
локдаун. Българската
стопанска камара (БСК)
посочва компенсациите, от които се нуждаят
най-засегнатите сектори в страната. Предложенията са събрани
след допитване до всички членуващи браншови
организации и са изпратени до министъра на
здравеопазването
Стойчо Кацаров. Те
идват в отговор на запитване на Кацаров как
се възприемат предло-

жените по-строги мерки, които главният
държавен здравен инспектор доц. Ангел
Кунчев поиска.
Ако властите вземат
решение за затваряне,
туристическият бранш
трябва да бъде обезщетен с до 80% от оборота
на база 2019 г. В тази
ситуация е необходимо
при работа на 50% от
капацитета да има 30%
обезщетение от оборота.
При 30% капацитет 50% обезщетение, при
затваряне на бизнес 80% за бизнеса и поемане на заплатите по трудов договор на хилядите

ни служители, пишат в
писмото от БСК. Бизнесът изисква подкрепа
и за тези, които ще останат без работа заради
въвеждането на локални
мерки с решение на общините.
По отношение на
предложението на здравните власти обекти със
100% ваксиниран персонал да не бъдат затваряни, от БСК коментират,
че това ще накара работодателите да принуждават работниците им да
се имунизират. Служителите обаче трябва да
вземат това решение самостоятелно.

Запазват същите такси
на летище София през 2022 г.

СНИМКА БГНЕС

Пореден протест на работници
от “Автомагистрали Черно море” от Шумен имаше в София

Концесионерът на летище София
“СОФ Кънект” ще запази на същите нива
таксите си и през 2022 г. и така те ще
останат най-ниските в Източна Европа и
едни от най-ниските в Европа, съобщиха
от дружеството. Всички авиокомпании,
които през 2022 г. достигнат поне 70%
от броя на полетите, реализирани през
2019 г., ще имат право на отстъпка от
такса кацане. Най-високата отстъпка от
15% ще бъде за тези, които достигнат
или надхвърлят 90% от самолетния си
трафик през 2019 г. Другите стимули
включват 99% по-малко от таксата за
кацане за междуконтиненталните поле-

ти; отстъпка от таксите за паркиране за
базирани превозвачи; отстъпки от пътническите такси за трансферни пътници и
други. Запазването на ниските такси и
предвидените стимули ще намалят приходите на концесионера и очакванията
са финансовият дефицит през 2022 г. да
надхвърли 32 млн. евро. Новият летищен
оператор вече е започнал да обновява
поетапно санитарните помещения на терминалите с нов иновативен дизайн. Предстои реновация на интериора в терминалните сгради и обособяване на нови търговски пространства, които ще предлагат поголямо разнообразие от продукти.
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„Топлофикация София” иска
ново поскъпване от 20%
КЕВР разреши 20 на сто по-висока цена на природния газ за септември
Дружеството “Топлофикация София” е поискало поскъпване заради увеличените
цени на газа и въглеродните
квоти. Това потвърди пред БТВ
изпълнителният директор инж.
Александър Александров. Според него увеличението може да
е с до 20%. Преди ден пред
парламентарната комисия по
енергетика и климат шефът на
КЕВР Иван Иванов обяви, че
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 парното и топлата вода. На
1 януари ще се прегледа ситуацията и ще се прецени ще има
ли поскъпване, стана ясно още
от думите му. Иванов каза, че
от столичната топлофикация
вече са поискали от регулатора
промяна на цените й още от 1
септември.
Междувременно вчера
КЕВР одобри нова по-висока
цена на природния газ за септември. Синьото гориво се
повишава на едро от 57,60 лв./
MWh на 69,40 лв./MWh (без
цени за достъп, пренос, акциз
и ДДС). Поскъпването е малко над 20%. То е по-голямо от
очакванато повишение от около 17 на сто за септември.
“От юни досега увеличението на цената на газа е с над
43% (без новото повишение бел.ред.). Следващите месеци

сметки. Жалбите предстои да
бъдат разглеждани.
Няма опасност абонатите
в столицата да останат без
парно и топла вода през отоплителния сезон, обяви Александров. “Топлоподаването е
гарантирано с решение на
Конституционния съд от 2010
г., което казва, че в никакъв
случай топлоподаването за
софиянци не може да бъде
прекъсвано. Спирането би
било катастрофално за София”, заяви той.
Сметките на “Топлофикация София” може да бъдат запорирани, ако дружеството не
изплати до седмица част от

СНИМКА БГНЕС

Александър Александров
поскъпването ще продължи.
Дружеството трупа загуби”,
обясни Александров и добави,
че почти 77% от цената на топлинната енергия се определя от
цените на газа и въглеродните
емисии. Александров определи
ситуацията като извънредна и
форсмажорна. Той коментира,
че КЕВР трябва да реши дали
да одобри исканото увеличение
и с колко. “КЕВР определя какви да бъдат цените. Ние работим в тежка регулаторна среда”, каза той.

Увеличението, което КЕВР
одобри от юли, също бе с 20%.
Директорът на “Топлофикация
София” обясни, че поскъпването е било заради увеличението в цената на газа със 101%
от март. Ако КЕВР одобри
предложението, направено от
дружеството извън регулаторния период, абонатите в София, които хипотетично са
плащали 200 лв. месечно, ще
заплащат с 40 лв. повече. Около 3000 абонати са оспорили
сумите по изравнителните си

дълга си към “Булгаргаз” от
близо 100 млн. лв. Това пък
заяви изпълнителният директор на газовото дружество
Николай Павлов. Той припомни, че на 15 юли “Булгаргаз”
заведе дело срещу столичната
топлофикация за близо 71
млн. лв. “Очакваме до 7 септември да изплатят задълженията си по делото, в противен случай “Булгаргаз” ще
предприеме действие за запор
на сметки с цел събиране на
вземанията”, заплаши Павлов.
Той каза, че ситуацията е
“много тревожна”, и призова
“всички институции” да обединят усилия.

Една трета от тока се
изнася за съседни страни
Една трета от тока, произвеждан у нас, в момента
се изнася за съседни страни. Това обяви директорът
на БЕХ Валентин Николов. За да се намали рискът
от поскъпване на електроенергията за индустрията,
са натоварени допълнителни мощности. “В момента
износът е 1950 мегавата, образно казано, АЕЦ
“Козлодуй” работи изцяло за износ. Това показва, че
има дефицит в региона, не в България, и че този
дефицит се запълва най-вече от българската енергетика. ТЕЦ “Марица Изток 2” работи с шест блока.
Другите два няма как да бъдат пуснати, защото са
в планов ремонт”, обясни Николов.

Правителството Хазната излезе на плюс с 885 млн. лв.
ще емитира
Бюджетът на държавата е с излишък
от 885 млн. лв. в края на август, съобщи200 млн. лв. дълг ха от Министерството на финансите.
Служебният кабинет за първи път
ще прибегне до емитиране на дълг,
за да покрие очакваните дефицити
до края на годината. На 7 септември
БНБ ще проведе аукцион за пласиране на държавни ценни книжа за
200 млн. лв. с петгодишна срочност.
Държавата очаква да пласира книжата на вътрешния пазар при нулева лихва.
В началото на годината правителството на Бойко Борисов вече увеличи дълга на държавата с 800 млн. лв.,
след като на няколко пъти пласира 5годишни и 10-годишни ДЦК. При предишните емисии на 5-годишни ДЦК
бе постигната отрицателна доходност,
което означава, че вместо да плаща на
кредиторите си, държавата ще получи
пари от тях.
Тази година Законът за държавния
бюджет позволява на страната да поеме нов дълг до 4,5 млрд. лв., с който
трябва да се покрие заложеният дефицит в бюджета от 4,9 млрд. лв. Според предлаганата от служебния кабинет актуализация на бюджета дефицитът ще падне до 4,7 млрд. лв.

Месец по-рано превишението на приходите над разходите в хазната бе 705 млн.
лв. “През август продължи да се наблюдава положителното развитие от предходните месеци при основните данъци
и осигурителни вноски, като данъчните
приходи нарастват с около 18% (700
млн. лв.) спрямо същия месец на 2020
г.”, посочват от финансовото министерство. Всички постъпления в консолидирания бюджет (централния бюджет плюс
бюджетите на общините) към края на
август са в размер на 33,540 млрд. лв.,
като спрямо същия период на м. г. увеличението е с близо 4,7 млрд. лева.
За осемте месеца на 2021 г. най-голям ръст се отчита при корпоративните
данъци (с около 26%) и при данъка
върху дивидентите (с над 55%), което се
дължи и на проверките на НАП във
фирмите за големи касови наличности.
Разходите по консолидираната фискална програма към август 2021 г. се
очаква да достигнат 32,655 млрд. лв.,
което е 62,2% от годишния разчет. Те
също нарастват съществено спрямо
същия период на 2020 г., когато са били
27,203 млрд. лв. Ръстът тази година се
обяснява с по-ниската база през първото полугодие на 2020 г., когато са на-

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

правени значително по-малки разходи за
борба с пандемията от КОВИД-19.
Друга причина за увеличените разходи
са по-големите харчове за пенсии, за
издръжка на администрацията, за помощи за пострадалите от коронакризата
бизнеси и граждани.
Бюджетът за тази година е разчетен
с дефицит от 4,9 млрд. лв. Ако бъде гласувана актуализацията, предложена от
служебния кабинет, този дефицит ще
бъде намален с 200 млн. лв.
Постъпленията от най-големия приходоизточник в бюджета - ДДС, са с над

18% повече от миналата година. Това
показват по-подробните данни към юли.
За периода януари-юли 2021 г. в хазната от ДДС са постъпили 7,175 млрд. лв.
Съпоставени с края на юли 2020 г., увеличението е с 1,126 млрд. лв. Според
икономисти по-големите постъпления от
този данък се дължат в голяма степен на
инфлацията и в по-малка - на нараснало
потребление.
От акцизи към края на юли в хазната
са влезли 3,117 млрд. лв. Това е с около
100 млн. лв. повече от същия период на
миналата година.
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Искат 12 години затвор
за опозиционерка
Беларуската прокуратура поиска 12 години затвор за Мария
Колесникова, един от основните
лидери на опозиционното движение в страната, предаде Евронюз. Тя е обвинена в заговор за
сваляне на президента Александър
Лукашенко. Вече 11 месеца Колесникова е с мярка за неотклонение “задържане под стража” и е
съдена заедно с бившия си адвокат Максим Знак. Колесникова
беше арестувана през септември,
след като оказа съпротива при
опита на властите да я изгонят
от страната. Очаква се присъдата да бъде произнесена на 6 септември.

Алар Карис е президент
на Естония
СНИМКИ БГНЕС

Опозицията във Венецуела даде пресконференция, на която обяви какви действия ще предприеме относно
президента Николас Мадуро. “На този етап трябва да има процес на мирно съществуване на различните
политически партии, в това число и управляващата Обединена социалистическа партия”,
заяви Фреди Гевара, приближен до самопровъзгласилия се за държавен глава Хуан Гуайдо

ООН:

Броят на бедствията
нараства по света
Климатичните събития са причина
за смъртта на над 2 милиона души
за последните 50 години
Над 2 милиона души са загинали
през последния половин век в света в
резултат на бедствия, свързани с опасни климатични, метеорологични и хидроложки събития, имуществени щети
възлизат на 3,64 трилиона долара. Тези
данни са представени в доклад, публикуван в сряда в Женева от Световната
метеорологична организация (СМО),
специализирана агенция на ООН. Експертите заключават, че “броят на бедствията, свързани с времето, се е увеличил през последните 50 години”.
Подчертава се, че “изменението на

климата води до увеличаване на броя
на екстремните метеорологични явления”. От 1970 г. до 2019 г. в света са
се случили над 11 000 бедствия, свързани с екстремни климатични, метеорологични и хидрологични събития.
Над 91% от смъртните случаи са
настъпили в развиващите се страни.
Първият ред в броя на жертвите е зает
от сушите, които доведоха до смъртта
на над 650 000 души. Над 577 000 са
загинали от бури, повече от 58 000 от
наводнения, около 55 000 от екстремни температури.

Нарастват икономическите щети,
причинени от бедствия. През 20102019 г. дневните материални загуби са
средно 383 долара, което е седем пъти
по-високо от същата цифра за 19701979 г. Най-честата причина за материални щети са бурите.
“В много части на света в резултат
на изменението на климата броят на
регистрираните екстремни метеорологични, климатични и хидрологични
събития се увеличава. Честотата и
големината им също ще се увеличат”,
каза генералният секретар на СМО
Петтери Таалас, коментирайки публикуването на доклада. “Това означава
увеличаване на горещите вълни, сушите и горските пожари, като тези, които видяхме наскоро в Европа и Северна Америка”, каза той.

Уволниха 10 000 гръцки
неваксинирани медици

Скопие и Атина отчетоха
добри отношения

10 000 здравни работници в Гърция са отстранени от
работа, защото не са ваксинирани срещу КОВИД-19, съобщи
БГНЕС. От 1 септември имунизацията им е задължителна.
Мярката предизвика недоволство и протести пред болниците,но правителството отказа да отстъпи. При нарушение на
заповедта, медиците са заплашени глоба до 50 000 евро и
отнемане на лиценза за работа. Лекарите предупреждават, че
“до седмица ще блокира здравната система”. Медиците съобщават за готовност за стачка във всички държавни болници.
Междувременно учени от Калифорнийския университет отрекоха принадлежността на КОВИД-19 към респираторните заболявания. Според тях болестта трябва да се отнася до кръвоносната система. Изследването е публикувано в “Джърнъл Сиркулейшън Рисърч”. Съдържащият се във вируса протеин разрушава митохондриите на клетките. Именно той е най-опасен за
сърдечно-съдовата система, смятат учените. Според тях при пациенти с КОВИД-19 първо се възпаляват тъканите на белодробната система и едва след това започват проблеми с дишането.

Външните министри на
Северна Македония и
Гърция са се съгласили на
проведената среща в Скопие, че двустранните връзки
са се подобрили стабилно,
откакто двете страни постигнаха споразумение за
промяна на името “Македония” в замяна на подкрепата на Гърция за присъединяване към НАТО и Европейския съюз.
Външният министър на
Северна Македония Буяр
Османи заяви, че двустранните търговски и икономически връзки са се задълбо-

чили от 2019 г., когато споразумението сложи край на
десетилетия хладни отношения с южната ни съседка.
След разговор с колегата
си, гръцкият първи дипломат Никос Дендиас коментира, че Атина подкрепя
целта на съседката си за
членство в Евросъюза, но
важна предпоставка за това
е пълното прилагане на споразумението от 2019 г. По
думите му, Скопие е предприела “важни стъпки” в
тази посока, но и добави, че
“остава значителна работа
по пълното прилагане”.

На втори тур парламентът
на Естония избра 53-годишния
Алар Карис, директор на националния музей, за президент,
съобщи Франс прес. Той беше
единствен кандидат и издигнат
от управляващата коалиция. При
необходими 68 гласа на първия
тур, той получи 63. На втория
тур получи подкрепа от 72 депутати в 101-местния парламент.
В първата си реч той обеща да
бъде “добър партньор на всички
фракции и политически сили”, докато е държавен глава, което е
основно церемониална длъжност
в Естония. Мандатът му започва
на 11 октомври.

Военен хеликоптер на
САЩ се разби в Сан Диего
Американски военен хеликоптер се разби в морето край бреговете на Сан Диего, съобщи Тихоокеанският флот на ВМС на
САЩ. “Продължават операциите по търсене и спасяване на
екипажа чрез бреговата охрана
и военновъздушните и военноморските сили”, съобщават властите. Засега е спасен един член
от екипажа, петима са в неизвестност. Максималният брой
хора на хеликоптер от модела
MH-60S може да се състои от
четирима, но все още не е разкрито официално колко души са
били на борда.

Жителите на столицата Ханой,
Виетнам, се разхождат по
украсените с националното знаме
улици. Страната празнува
националния си празник на
2 септември. По повод
76-годишнината от
провъзгласяването
нанезависимостта,правителството
обяви амнистия за 3000 затворници
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Борел: Европа трябва да е
по-независима от Америка
Байдън обяви, че с Афганистан приключва епохата на силова
смяна на чужди правителства от страна на САЩ
Събитията в Афганистан показаха,
че Европа трябва да бъде по-независима
от САЩ, заяви ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел.
“Времето и естеството на изтеглянето
(от Афганистан) бяха определени във
Вашингтон. Ние, европейците, се оказахме зависими от решенията на САЩ
не само по въпроса за евакуацията от
Кабул, но и в по-широк смисъл”, пише
Борел в статия във в. “Ню Йорк таймс”.
Според него Европа трябва да инвестира повече в своята сигурност, да мисли
и да действа стратегически.
Външните министри на ЕС се договориха за координирани мерки спрямо
бежанска вълна от Афганистан. ЕС ще
засили подкрепата си за съседните страни, които биха могли да дадат подслон
на част от тях, гласи съобщението за
заседанието им. Министрите подчертават, че ЕС и страните членки ще направят всичко необходимо Афганистан да
не се превърне отново в заплаха за сигурността на ЕС, а режимът на талибаните трябва да прекрати всякакви връзки
с международния тероризъм. Еврокомисарката Илма Йохансон заяви пред журналисти, че средствата по програмите за
развитие на страната няма да бъдат разблокирани, докато няма гаранции, че талибаните ще спазват правата на жените
и на момичетата, и ако ЕС не е признал
правителството им.
Във Великобритания назрява конфликт между министерствата на външните работи и на отбраната, разкри в.
“Таймс”. Външният министър Доминик
Рааб отхвърли твърденията, че министерството му е реагирало бавно на събитията. Той намекна, че военното разузнаване носи вина за неадекватната преценка и подценяването на талибаните.
Преди дни министърът на отбраната Бен
Уолъс критикува външното ведомство
заради оставени документи в посолството в Кабул, които могат да застрашат

СНИМКА БГНЕС

Афганистанци се редят на опашка пред клон на централната банка. Те имат право
да изтеглят от сметките си до 200 долара на седмица, разпоредиха талибанските власти
афганистанците, помагали на британците, както и за спъване на усилията при
масовото евакуиране от Кабул. От правителството заявиха, че премиерът Борис Джонсън има пълно доверие в Доминик Рааб. Отделно специалният представител Саймън Гас се е срещнал в
столицата на Катар Доха с висши представители на талибаните, за да договори
безопасното евакуиране на останалите
в страната британци и техни афганистански сътрудници. По-рано Доминик
Рааб призна, че все още не е ясно кога
отново ще започне да функционира ле-

През Беларус мигранти
стигат до Германия
Германската полиция отчита увеличен
брой мигранти по източноевропейския маршрут, те са иракчани, но
има африканци и афганистанци, съобщи в.
„Ди велт“.
Беларуският президент Александър Лукашенко умишлено ги
прехвърля към границите на Литва в отговор
на новите санкции на
ЕС. По този повод Вилнюс обяви извънредно
положение и засили
контрола по границите.
Това накара мигрантите
да търсят обиколни
пътища през Латвия и
най-вече през Полша,
обяснява вестникът.

От началото на годината в Германия са
влезли 250 души, минали през Беларус. Повечето мигранти стигат
до Минск по въздуха,
след което ги отвеждат
до границата с автомобили, микробуси и таксита.
Преминаването на
целия маршрут струва
на човек от 3300 до 15
евро. На разпити в германската полиция иракчаните са споделяли, че
са били придружавани
от въоръжени и облечени в черно маскирани
мъже.
Превозните средства
били без номера, а
стъклата им замъглени.

тището в Кабул и посъветва желаещите
да напуснат Афганистан да потърсят начини през съседни държави.
В специално обръщение към нацията президентът на САЩ Джо Байдън
заяви, че изтеглянето на страната му
тегли чертата на епохата на големите
военни операции с цел преустройството на други държави по силов път,
предаде РИА Новости.
Станаха ясни основните фигури в
талибанското правителство. Лидер на
ислямския емират Афганистан ще бъде
ръководителят на движението “Талибан”

Израел облекчава
ограниченията за Газа
Израел ще разшири риболовната зона на
Газа, ще увеличи водоснабдяването и ще
позволи на повече палестински търговци и
стоки да влизат в страната. Решението е
взето от институцията в Израел, която
отговаря за граждански дела в окупираните палестински територии. Водоснабдяването на Газа ще бъде увеличено с допълнителни 5 милиона куб метра. Броят на
търговците от Газа, които имат разрешение да преминат през пункта Ерец, ще бъде
увеличен от 2000 на 7000 души. През май
Израел и ислямистката групировка ХАМАС,
която управлява Газа, постигнаха примирие след едни от най-смъртоносните
сблъсъци от години. В Тел Авив подчертаха,
че новите “граждански мерки” имат за цел
“запазване на стабилността на сигурността в региона в дългосрочен план”.

емир Хайбатулла Ахундзада, който е
начело на талибаните от 2016 г., когато
замести Ахтар Мансур, убит от американците при ракетен удар по автомобила
му. Абдул Гани Барадар, първи зам-емир
и лидер на политическото крило на движението, ще бъде външен министър на
страната. Молла Якуб, военният лидер
на движението и син на основателя на
“Талибан” молла Омар, става министър
на отбраната. Вътрешен министър става
Халифа Хакани, син на Джалалудин Хакани, основател на мрежата “Хакани”,
смятана на Запада за терористична.

Безплатно наземно
пътуване в Москва
От 1 септември в
Москва влезе в сила безплатно пътуване в наземния обществен транспорт в продължение на
90 минути.
Това съобщи столичният градоначалник
Сергей Собянин, цитиран от ТАСС. „От днес,
1 септември 2021 година, прехвърлянето (на
пътниците) между автобуси, тролеи и трамваи по различни маршрути ще бъде безплатно в продължение на 90
минути от началото на
пътуването“, написа
Собянин в своя блог.
По думите му това
безплатно прехвърляне
от едно наземно транс-

портно средство на
друго ще икономисва
средства на около 500
000 пътници дневно.
Онези жители на столицата, които ползват наземния транспорт, ще
спестят годишно 11 000
рубли
Собянин отбеляза,
че новата мярка ще привлече нови пътници за
наземния транспорт,
защото досега мнозина
избираха неудобния и
дълъг, но по-евтин маршрут, а сега ще икономисват време и пари.
Кметът подчерта, че наземният транспорт на
столицата е готов за
увеличаване на пътническия поток.
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ПРАЗНИК НА ДИМИТРОВГРАД. На 2 септември 1947 г. с Постановление на Министерския
съвет селата Раковски и Марийно,
Хасковска околия, и Черноконево,
Чирпанска околия, се обединяват в
едно селище - Димитровград. Градът е построен
от 50 000 бригадири, които пристигат от 963
български градове и села. Част от тях стават и
жители на новия град. От 1948 до 1950 г. те
работят в самостоятелна бригада, наречена
“Млада гвардия”. Техният девиз е “Ние изграждаме града, градът изгражда нас!”
1889 - УМИРА ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ, РЕВОЛЮЦИОНЕР, ОБЩЕСТВЕНИК И ПИСАТЕЛ (Р.
1850 Г.). Водач и пръв историограф
на Априлското въстание с книгата
си “Записки по българските въстания”. Ръководи организацията на
Съединението на Княжество
България с Източна Румелия през
1885 г., а през остатъка от живота си е сред водачите на Народнолибералната партия. Депутат в
НС (1886), подпредседател (1887) и председател
на парламента (1888-1889).

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Порой от безхаберие
Ева КОСТОВА

Два пъти повече хора
са останали без работа
през август. Втори месец
подред безработицата в
страната се покачва, а
устроилите се на пазара
на труда стават все помалко. С наближаването
на края на летния сезон,
който осигурява заетост

на много българи, се
очаква още покачване на
безработицата, прогнозират от НСИ.
Както се казва, де да
беше само безработицата.
Нормално е тя да расте.
Заетостта обаче остава на
заден план и въобще не
дава признаци за съживяване. Точно обратното фирмите започнаха да се
освобождават от работници, още преди да са ни залели напълно и вълната на
коронавируса, и тази на
икономическия колапс. Работодателите по принцип
гледат да плащат ниски заплати, сега мнозина ги
намаляват още. Но виж чиновниците в това отношение са много добре - за
тях криза няма, ние си ги

храним, за да ни “лаят”,
получават си немалките
заплати. А са и много, според европейските стандарти. На фона на минималното трудово възнаграждение на близо половин
милион българи.
Спасяването на хората и на бизнеса не е приоритет за никого. Все
едно ръми лек дъждец. Но
дори лека росица не се
усеща в парламента. Вместо по-скоро да гледат
бюджета, за да спасяват
хората, там тече порой от
обиди, подозрения, интриги и... безхаберие. Въпреки призивите на БСП. За
оглеждане на структурата на чиновниците и на
парите за тях звук не се
чува. Все едно в общест-

вото няма урагани от недоволство и безумно
обедняване. Усещането е
за недоучени и недорасли
комплексари, чисти родоотстъпници всъщност,
които нито знаят как, нито
искат да управляват държава, но ни правят заложници на своя егоизъм и на
абсурдни домогвания с
мръсни ръце. А милионите българи всеки ден си
представят, че ще се появят хора със знания, почтеност и готовност да
работят за общо благо.
Уви! Засега нито днес,
нито утре се очертава
смяна на караула пред
затръшнатите врати за народните тегоби и убити
надежди. А животът отминава много бързо...

Егоизъм
От стр. 1
Уж общото зло бе дефинирано. Уж имаше някакви основни темели, от
които да тръгне изграждането на смислена, законова и изчистена от далавери държава. Оказва се, че
е било само наужким. На
си ти куклите, дай си ми
парцалките - това им е
всекидневието на българските депутати. Единия
ден подкрепят някоя идея

на БСП, например, на другия се отмятат, ‘щото “те
БСП са статукво”. ИТН,
които уж само ГЕРБ и
ДПС тричаха, не могат да
дадат конкретен и постоянен аргумент защо няма
да дадат гласа си за друга,
определяна за протестна
партия. Сърдити го играят. ИБГНИ и ДБ също се
нацупиха, че не получиха
третия мандат. Всъщност,
май думата, определяща
това НС, е “сърдитковци”.

Закони не се гледат, макар
да се обещават. Елементарно съгласие за уж
съвпадащи приоритети
също няма, когато се стигне до гласуване.
Историята с актуализацията на бюджета още
повече разкри хаотичността, в която са затънали
депутатите. Да, българите
имат нужда от работещ
парламент, защото страната се дави в законодателен
хаос и лобизъм. Има

твърде много въпроси за
решаване, за които трябва
парламент. Ако обаче
приоритет ще е разчистване на лични сметки, изправяне на един олигарх
срещу друг, на един интерес срещу друг... То има
ли смисъл? Не ви ли писна от този егоизъм, господа и госпожи, които от
март ни обещавате промяна, загриженост, мисъл и
действие за целия български народ?

1896 - РАЖДА СЕ АСЕН ЙОРДАНОВ, ЛЕТЕЦ,
АВИОИНЖЕНЕР И АВИОКОНСТРУКТОР (УМИРА 1967 Г.). На 15 февруари 1912 г.
извършва за пръв път в България
полет на планер, конструиран от
него. На 10 август 1915 г. са проведени изпитания на първия български самолет “Експрес”, конструиран от 19-годишния тогава Асен
Йорданов, а датата е призната за начало на
българското самолетостроене.
1937 - УМИРА ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН, ОСНОВАТЕЛ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ОЛИМПИЙСКИ
ИГРИ (Р. 1863 Г.). Френският педагог, историк и общественик измисля международни състезания, за
да популяризира атлетиката.
Съставя план за възобновяването
на Олимпийските игри. Организира международен конгрес на 23
юни 1894 г. в Сорбоната. След него
е основан МОК, на който Дьо Кубертен става
генерален секретар. Вземат се решения първата
модерна олимпиада да се проведе в Атина, Гърция,
и игри да се организират на всеки 4 години.

1945 - КРАЙ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
слага подписването от представители на правителството на Япония на Акт за безусловна капитулация на японските въоръжени сили. Документът е подписан на борда на американския линеен
кораб “Мисури” Войната завършва с победата на
страните от антихитлеристката коалиция, в която СССР има водеща роля. Във Втората световна война са въвлечени 61 държави (над 80%
от населението на Земята), мобилизирани са около 110 млн. души. Загиват над 50 млн. души, от
които 20 млн. от СССР.
1996 - УМИРА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-ГЕЦ, АКТЬОР (Р. 1926 Г.). Създава ярко очертани образи от българската класическа и съвременна драматургия. Запомнящо е участието му във филмите “А бяхме млади”, “Осмият”,
“Сами сред вълци”, “Няма нищо похубаво от лошото време”, “Васко да
Гама от село Рупча”, “На всеки километър” и др.
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Първите дни на септември преди 77
години са решаващи за победата над
фашисткия режим у нас. Червената армия е близо до границата ни, формира
се правителството на Муравиев, а акциите на партизанските отряди ще станат основание, с което след войната в
преговорите за мир със страните победителки България ще запази териториалната си цялост. Днешните ни “демократи”, които пренаписаха историята,
се пазят като от огън от истината за
българската съпротива и за помощта,
Подготви
Христо ГЕОРГИЕВ която са й оказвали Англия, СССР и
САЩ. Съжалявам, че пак ще потревожа
съвестта им, ако я имат изобщо.
Англия спуска оръжие не само на сръбските и гръцките,
но и за българските партизани, макар и нередовно. Съветският съюз също. Такова е решението на тримата големи
на конференцията в Техеран в края на ноември 1943 г.
Те уж са били най-големите политици, а “чавка им е
изпила акъла” - да въоръжават шумкари, за да саботират
“презаконната власт в България” (нищо, че дори цар Борис
Трети Кървави, както го наричат по Би Би Си, е станал
цар незаконно, с фрапиращо нарушение на Търновската
конституция); да екзекутират най-верните хора на Хитлер у нас; да взривяват влакове и да палят складове с
кожуси за Източния фронт - справка спомените на Анжел Вагенщайн; да ограбват и палят мандри, за да не
хрантутят изгладнелите германци. Е, не разбирам защо
днешните ни неофашаги не приковат на позорния стълб
и тримата големи от Техеран...
Но да се върнем на темата за оръжието за българската
съпротива. Някои нелицеприятни изводи се надигат изпод забравата. Например, защо британците спират въоръжаването на нашата съпротива в навечерието на 9 септември 1944 г., а това прави Червената армия? Немного
известният отговор се крие по-долу - защото на власт в
България, колкото и да го прикриват, е дошло проанглийско правителство - това на Муравиев. И затова то хвърля
отчаяни последни усилия срещу просъветските шумкари
и десетки от тях загиват до самия 9-и ден на септември...
А само месеци преди това англичаните са на друг акъл
и не само изпращат мисията на майор Томпсън, но дори
снабдяват от самолети партизаните на Славчо Трънски и
Денчо Знеполски с оръжие и с тъй удобните английски
дрешки, с каквито са воювали и техните бойци. Но те
разбират, че напразно са се охарчили. Нашата Съпротива не става прозападна.

Ген. Денчо Знеполски, “Посмъртна изповед”, изд.
“Христо Ботев”, 1997 г.
Английската военна мисия
Съгласно решенията на Техеранската конференция на
тримата големи - Сталин, Рузвелт и Чърчил, Англия започва да оказва техническа помощ
на антифашистките партизански движения на Балканите от
името на съюзените народи.
САЩ се отказват от правата
си и ги прехвърлят на Великобритания, а СССР отделно
изпраща свои мисии за подпомагане на партизанската борба в този район.
(На Техеранската конференция е приета декларация за
съвместните действия във
войната срещу фашистка Германия. Съгласно декларацията, САЩ и Англия поемат
задълженията да снабдяват с
оръжие, боеприпаси и други
доставки партизанските движения в Гърция, Югославия и
България, чиято въоръжена
съпротива е трябвало да доведе техните народи до въстания срещу съответните правителства. За целта те са поели
ангажимента да изпратят военни мисии на Балканите.)
***
Мисията беше с чисто технически задачи. Тя си имаше
свои радиостанции, свързваше
се със своите щабове, изискваше с транспортни самолети
да се спускат на определени

площадки оръжие, муниции,
облекло, санитарни материали за българските партизани,
а освен това и специални доставки за самата мисия. Договаряхме се кога и къде ние да
извършим подготовката за
посрещането на въздушните
транспорти - палехме огньове
на подходящи плата високо в
планината под формата на
латинската буква V или на
българската П. Винаги се знаеше за конкретния случай в
каква посока ще бъдат ориентирани буквите и колко на
брой огньове ще очертаят
съответната буква, за да не би
самолетите да попаднат на
вражеска уловка. Самолетите
пристигаха, почваха да се
въртят над уговорената и обозначена площадка, след това се
снижаваха и започваха да спускат товарите си... По някой
път навръх планината изкарвахме повече от 200 шейни,
теглени от волове - не е шега
работа това, метал се спуска
отгоре! А англичаните ни доставиха не по-малко от 5000
пушки, 300-400 картечници,
700-800 автомата, много боеприпаси, санитарни материали и други неща, за които още
не е дошло времето да се говори. Спуснаха ни и много
дрехи, обувки, чорапи от найвисоко качество, с каквито
беше екипирана редовната английска армия. Целият наш

Оръжието
на българската
Съпротива
отряд, а след това и бойците
на II партизанска бригада бяха
облечени в зелената войнишка
униформа, та по едно време
заприличахме даже на английска войска...
“Девети септември”,
сборник със спомени, изд. на
БКП, 1957 г.
Из “Преди въстанието”
Генерал-лейтенант Славчо Трънски
Във връзка с бързо развиващите се събития на 5 август
на връх Кръста, близо до
Ерул, се проведе съвещание на
партийните отговорници на
Радомирска, Трънска, Брезнишка и Софийска околии. То
беше проведено под ръководството на представителя на
Софийски областен комитет
на партията и Отечествения
фронт - Мишо Мишев.
Основният въпрос, поставен от другаря Мишев на това
съвещание, беше въпросът за
въоръжаването на Софийската партийна организация,
Шопския и Царибродския
отряди... Колкото да беше недостатъчно оръжието и за самите нас поради непрекъснатото прииждане на нови партизани, бе решено да се отдели една част и да се изпрати в
София...
Макар че бай Пешо (Георги Аврамов) и Денчо се намираха на голямо разстояние от
мен, ние намирахме начин да
съгласуваме почти всички поважни въпроси, засягащи нашата политическа и военна
дейност.
Така в писмото си от края
на месец август и началото на
септември бай Пешо ме информира относно създаването
на ново ръководство на
Трънския отряд с командир
Захари Гюров и комисар
Александър Василев и за отказа на английската мисия да
ни достави оръжие. Този отказ английските офицери мотивираха с това, че тяхното
правителство гледало на правителството на Муравиев като
на правителство, което било в
състояние да изгони немците
от България и щяло да даде на
българския народ свобода и
независимост.
- Всъщност - казваше бай
Пешо - правителството на
Муравиев е правителство по
вкус на английската буржоазия, която очаква от него да
подчини България на волята
на Чърчил...
Московските другари дълго
чакаха в една от махалите на

Фашистката власт е предлагала
200 000 лв. за главата на Славчо Трънски

Полковник Борис Ташев

оттатък границата, се намира селото Добро поле. То е
приклекнало от двете страни на река Власина, а над
него са полегнали изпъстрени с храсти и букови гори
малки поляни... Там сега са
събрани партизани от
Трънския, Брезнишкия и Радомирския отряди. Между
тях са и тридесет войници,
току-що избягали от гарнизона на Ниш, и една сръбска
бригада...
Мяркат се силуети на партизаните и куповете дърва,
готови да бъдат запалени за
сигнали, но... над Средиземно
море - бури. Далеч е!... Не
може да се провери, и нима е
нужно... Англичаните лъжат,
отлагат. Спъват борбата и
задържат в бездействие няколкостотин души.
Групата около англичанина и Вельо се увеличава. Партизаните са ядосани. Дошло
им е до гуша от обещания. Те
подхвърлят остри реплики.
- Докога ще продължава
така?... Повече от десет дни
все бури и мъгли... - гласът на
Вельо е нервен.
Англичанинът вдига рамене и отвръща:
- Не знам, господине...
мора (трябва - б. Хр. Г.) да
чекаме...
Вельо дава знак на партизаните и те бавно и недоволно се разотиват. Някои псуват, но англичанинът се прави, че не разбира...
Вельо се съвещава със
сръбските партизани.
Намеренията на мисията са
ясни - да задържат разрастването на партизанската борба,
да има по-малко въоръжени
хора!
Решават: ако в два-три дни
не бъде спуснато оръжие, да
изоставят мисията в планината...
В тъмнината се очертаха
силуетите на четирма конници, едри и внушителни...

На югозапад от Знеполе,
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село Добро поле. Макар да
знаеха събитията в най-големи
подробности, те се безпокояха, вълнуваха се, че не идва
наш представител. Най-после
той дойде. В малкия двор на
един беден селянин стана трогателна среща. Под странните
псевдоними на московските
другари се криеха популярните имена на старите революционери Щерю Атанасов,
Иван Винаров, Димо Дичев,
Димитър Гилин, Илия Денев и
Марко Кацаров. Те бяха прекарали редица години в Съветския съюз. Московците не идваха сами. С тях се движеше и
отдавна формираният войнишки батальон, командван от
Боян Михнев, изминал стотици километри в бой с врага. В
техния багаж шумеше радиостанция. Въпросът с оръжието беше решен. Още същия ден
по етера отлетя към Москва
гласът на партизаните, за да
достигне до вожда на партията
Георги Димитров, който денонощно следеше нашата дейност...
Не се мина много време...
и над Добро поле забръмчаха
самолети. Направиха няколко
кръга, а след това над гората
се разтвориха десетки парашути.
- Това е то Москва, това е
то съветска техника - мълвяха
стотици партизански уста и
отправяха упрек към нашите
английски и американски
съюзници, които по различни
поводи протакаха доставката
на оръжие...
Събирането, разопаковането и раздаването на оръжието се извърши при голям ентусиазъм. То беше толкова
много, че с него се въоръжиха около 10 000 български и
югославски партизани и остана резерв.
Из “Братска помощ”
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Дискриминираният
дядо Благоев
Тъжна съдба имат паметниците в Мездра
Стефан ЗДРАВКОВ

Преди почти месец
бишнаха паметника на
Димитър Благоев в двора на гимназията “Иван
Вазов” в Мездра. Пратих сигнал за това безобразие до различни компетентни държавни институции. Явно това е
накарало в общината да
се разбързат. На 25 август седем работници и
товарен камион на ОП
“Чистота” заемат позиция към 7,30 ч. на източния вход на СУ
“Иван Вазов”.
Все познати, че и
приятели, приседнахме
под навеса на оградата
на гимназията и зачакахме кран, който трябвало да натовари паметника на Дядото и да го отнесе на новото му място. По съвпадение в
този час в НС се
обсъждаше важната
“Зелена политика” на
ЕС и конкретно разделното събиране на отпадъци в България. Та,
като дойде по едно време и Полковника, шеф
на “Чистота”, добронамерено предложих: Докато чакаме този кран с
часове, за минути да
помогна и да натоварим
на камиона натрупаните клони и други от-

падъци до оградата на
гимназията. И по тази
тема неведнъж съм писал на кмета Цанов. Как
преди, при кмета Любомир Йотов, всеки общински служител имаше
зачислена улица, разговаряше със своите хора
и имахме много по-малко боклук. Настоявах да
праща еколозите да говорят с магазинерите за
разделно събиране поне
на кашони и хартия. От
магазина набутат в контейнера няколко кашо-

рак”, да четат и да гледат снимките за кого са
гласували при последните два избора. Защото
явно пак ще има избори.
Най-сетне към 11,30
ч. се зададе някакъв грамаден кран, който едвам
се провря по тясната
улица. Оказа се, че камионът излишно е стоял
четири часа, както и
другите работници. Защото кранистът сам се
справяше автоматично с
товаренето. Само дето
някой трябваше да вди-

на, той се напълни и
съседите хвърлят боклука на земята.
Кранът все не идваше и затова на всички
раздадох по един в. “Си-

га с ръце десетината
провесени проводници.
Всички бяха без маски.
А аз, разбира се, снимах всичко. Кранистът,
с “товара”, вече мина по

От стр. 10
Това беше дългоочакваната група “Виктор”, водена от
Щерю Атанасов... Радостта на
партизаните нямаше край.
Нова силна партизанска част,
радиовръзка с Москва и Георги Димитров - мечта ли е това
или действителност?
Още същата вечер морзовият ключ на Саша изпрати
поздрави на българските партизани до Москва. “Бурите”
не попречиха и още същата
вечер се получи отговор:
“Оръжие ще бъде спуснато”.
На другия ден групата
“Виктор” пое ръководството
на партизаните и нареди в
съгласие с ЦК на БРП да се
съберат част от отрядите на
Западна България, да се мобилизират нови партизани и се
образува голяма партизанска
единица - дивизия, която да
може да води решителни боеве с фашистите...
След няколко дни щабът
изпрати Вельо при английската мисия. Този път Вельо
беше дошъл като при равноправни съюзници и твърдо

други улици и с работниците се шегувахме, че
развеждат Дядото за последен път да огледа целия град! Като монтираха паметника на новото
място, и аз взех лопата
и забъркахме в бъркалото бетон за нужното укрепване на площадката.
Та, след като и аз бях
неотлъчно със седемте
работника от “Чистота”
цял един работен ден,
бъркахме бетон, защо и
аз да не получа надница
този ден?
Така, след като престоя месец в задния
двор на гимназията, паметникът на Димитър
Благоев - Дядото зае
новото си място в началото на улицата, за която ние с комшиите се
преборихме с общинарите и тя продължава да
носи неговото име!
Само между другото
ще спомена, че аз лично
се боря да бъдат поставени на мястото им в
Мездра и с. Люти брод
следните паметници:
1. На мястото на зейналата дупка на дискриминирания Дядо Благоев има нужда от нов постамент за паметник на
заслужилия всеобщо
уважение Иван Вазов!
2. Осем години се
боря дарената на сърбите от Върнячка баня ка-

заяви:
- Ако вие не пуснете
оръжие още тази нощ,
ние ще се обърнем към
друга база, откъдето ще
получим оръжие.
Англичаните останаха
учудени от тона на Вельо.
Те не знаеха за връзката с
Москва и Георги Димитров и сигурни, че отникъде не може да се получи
оръжие,
отговориха
дръзко и нахално:
- Оръжие не можем да
ви дадем. Вашето правителство скоро ще сключи
мир. Няма нужда повече
от вашата борба.
Около нас се прегрупирваха войски, които се
готвеха да ни нападнат.
Под носа ни се изтегляха
германски части, а Англия ни съветваше да
спрем борбата. Същото
ни съветваше и правителството на Багрянов. КакНякои наричат Чърчил и Сталин
во единомислие!...
Отговорихме на анг- “бащите на Девети септември”
ния фронт и ще се борим до
лийската мисия:
- Ние ще признаем само пълна победа над фашистката
правителство на Отечестве- власт.

менна фигура, наречена
от мен “Мадонна Мездра”, срещу което те
трябваше да ни подарят
модерна детска площадка, да бъде изнесена от
задния двор на “Хемус
М”, където я препикава
кучето-пазач!
3. По случай 80-та
годишнина от началото
на Отечествената война
1941/45 г. (ако двамата
кметове Генади Събков
и Иван Цанов бяха отделяли по хиляда лв. на
година кметуване), аз
предложих официално с
писмо да платя остатъка от сумата на фирмата в с. Бели извор, където стои седма година готовата каменна фигура
бюст на ген. Иван Кинов. Същото заявих и
на предизборно събрание на БСП в с. Люти

Още същия ден ръководството влезе във
връзка с Георги Димитров и поиска да се уточни денят за пускане на
оръжието. Отговорът
дойде веднага: “Чакайте
тази нощ. Запалете огньове след полунощ!”
...Полунощ
мина.
Нощта беше светла и спокойна... Ако някой се обадеше, смушкваха го да
млъкне - зер може да не
се чуе шумът... И ето, изведнъж се чу едва доловим далечен тътнеж... Самолетите започнаха да се
извиват в кръг един след
друг. Те се ориентирваха. Кръг, втори и първите парашути разтвориха
белите си куполи...
Един, два..., десет,
двайсет, петдесет!...
Английската мисия
дойде да поиска обяснение. Никой освен тях
нямал право да пуска
оръжие, а и летището
било тяхно. Майорът е пак
със захапаната лула... Вельо
вдигна рамене и невъзмутимо

брод. Ще го сторя в памет на майка ми Янка и
баща ми Стойчо - единствената двойка доброволци в тази война, както и на пастрока ми
Иван Коцев, участвал
заедно с Иван Кинов в
Септемврийското въстание. И да поканят посланика на Русия Н.Пр.
Митрофанова!
4. В Алеята в града,
където някога съм засадил първите три рози,
вече има поне стотина
различни каменни фигури на творци от цялата
страна, но нито една на
Маестро Иван Фунев!
Предложих да бъде поставена там фигурата
“Ученикът” на Фунев. И
за деветата годишнина
да насадим девет рози!
Нали в ЕС всички трябва да живеем заедно...

отговори:
- Имате грешка, господин
майор. Вашите летища са в
Англия, а не тук...
Втората и третата вечер,
все на същото място, стоманените съветски машини пак
хвърляха парашути и камарата от оръжие ставаше все поголяма и по-голяма...
С помощта на спуснатото
оръжие в родния балкан започна образуването на най-голямата партизанска единица у
нас - Първа софийска народноосвободителна дивизия, която трябваше да настъпи през
Трън, Брезник и Перник към
София...
На 6 септември партизанската дивизия бе официално
обявена от представителя на
ЦК на БКП Димо Дичев и потегли за изпълнение на поставените задачи. По пътя на
дивизията се намираше една
дружина от 50-и пехотен
полк. Подготвена предварително и разбрала близостта на
партизаните, дружината се
разбунтува, ликвидира няколко фашистки офицери и се
присъедини към нас...
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Най-младият град
„Необходимо е младите да станат задружни, както едно време.
Само тогава ще има прогрес”, твърди председателят
на БСП в Димитровград и общински съветник Пламен Панев
Таня ГЛУХЧЕВА

Много от младите хора
днес свързват Димитровград
с “Пайнер”, меката на чалга
индустрията. Но това са
само тези, които не живеят
там. За местните градът
продължава да бъде едно
романтично място, най-зеленият в България, който предлага много на посетителите
си. На 2 септември се отбелязва създаването му. По
този повод ще ви запознаем
с любопитни факти за него.
В миналото там, където се
намира днешният Димитровград, е имало три села - Раковски (Каяджик), Марийно (Кокарджа) и Черноконево (Караатли). Село Раковски възниква в началото на XIX век на
мястото на 2 турски чифлика.
През 1873 г. край селището
се изгражда гара и това ускорява развитието му.
От 1944 г. социалистическата власт продължава развитието на промишления комплекс, придавайки му голямо
пропагандно значение и обявявайки изграждането на изцяло нов град по модела на
съветския Комсомолск на
Амур. Проектът е прословут
с това, че в него е ангажирано
бригадирското движение, в
което младежи от различни
краища на страната работят
безплатно. Първите от тях
пристигат на 10 май 1947 г.
Момчета и момичета планират
мястото, което сами ще изградят. Въпреки че голяма част
от идеите им не се осъществява, те работят неуморно от

сутрин до вечер. Димитровград е създаден официално с
обединението на Раковски,
Марийно и Черноконево на 2
септември 1947 г. с решение,
подписано от тогавашния министър-председател Георги
Димитров. В духа на култа
към личността, характерен за
епохата, му дава собственото
си име. Така и не успява да
отиде да го види.
Градът е построен от 50
000 бригадири, които пристигат от 963 български градове
и села. Част от тях стават
негови жители. От 1948 до
1950 г. те работят в самостоятелна бригада, наречена
“Млада гвардия”. Техният девиз е: “Ние изграждаме града, градът изгражда нас!”.
Бригадирите построяват десетки жилища, химически заводи, фабриката “Вулкан”,
азотно-торовия завод, пътната мрежа на днешната община Димитровград.
А какъв е градът днес?
Председателят на БСП в Димитровград Пламен Панев
уверява, че много неща са се
променили през последните
30 години. Така например
днес младежите нямат никакво мото. “Това е проблем не
само при нас. Важи за всички
населени места в България.
Когато е строен градът, хората са имали възпитание, национално самосъзнание. Не са
го правили за финансова изго-

Пламен Панев

да. Всички са работили с желание, искали са да бъдат полезни”, казва той, едновременно със смесени нотки на гордост и носталгия.
Димитровград е сред найозеленените градове в България, според местните дори е
най-зеленият. В двата му края
са разположени 3 големи парка, а градинките и залесените
площи са характерни за цялостния градски стил. В парковете “Пеньо Пенев” и “Никола Вапцаров” може да се видят постиженията в озеленителната архитектура на България през 50-те години: десетки видове дървета, храсти и
цветя, множество скулптури и
скални късове с гравирани
стихове в тях, белокаменни
алеи с варовикови бордюри,
живописни пасарелки и моза-

ечни стълбища, беседки и детски площадки, водни каскади,
фонтани, езера с водни лилии
и др. Идеално място за влюбените двойки. Преди години е
имало канали, по които от
сутрин до вечер са се виждали лодки и водни колела. Много малко европейски градове
по онова време са могли да се
похвалят с подобни атракции.
Имало е и заведения, до едно
затворени днес. През 2011 г.,
по инициатива на БСП, в парк
“Марица” е създадена “Алея
на младия живот”, където родители засаждат дърво, щом
им се роди дете. Традицията
продължава и до днес.
Културният живот е в разцвет. Театърът “Апостол Карамитев” е единственият
държавен театър в неокръжен
град и привлича жителите с
интересните си постановки.
От град на младежта днес
е селище на възрастното население, с болка споделя Панев. “Ниските доходи прогонват учениците, след като
завършат гимназия. А точно
те трябва да подпомогнат
родното си място”, категоричен е той.
Не е ли странно, че във
времена, когато се отрича миналото и се събарят паметници, сменят се имена,
въпросът за промяна на названието на града изобщо не

стои на дневен ред? Защо
трябва се дава ново име, недоумява младият политик.
“Димитровград е изграден с
доброволчески труд, има история. Няма как да се заклейми това. Ние сме научени да
си ценим историята. Градът е
създаден при определени обстоятелства, не можем да ги
променим. Всеки с гордост
би заявил: “Това е моят град!”
Друга любопитна подробност
е, че жителите нямат нищо
против да бъде монтиран отново паметникът на Георги
Димитров. Събрани са необходимите средства, кметът е
дал съгласието си, трябва
само подпис от компетентните инстанции.
Какво би пожелал на младите навръх празника на родното им място? “Да се учат и
да се учим от възрастните. И
да се образоват, да разсъждават, да мислят с главите си.
Независимо дали учат в чужбина, да се върнат. А не да
бягат. Това няма да доведе до
нищо добро. Бъдещите политици и управляващи да имат
не само желание да влязат във
властта, но и да имат здраво
изградена ценностна система.
Да слушат повече народа, а не
вътрешното си его! Необходимо е младите да станат задружни, както едно време. Само
тогава ще има прогрес.”
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Юли Жербасе получава
наградата „София - град
на киното”
Бразилската
режисьорка е сред
специалните гости
на 25-я „София филм
фест Есен”
Международното жури на 25-я
“София филм фест” с председател Тео
Ушев присъди голямата награда “София - Град на киното” на бразилския
филм “Розовият облак”. Неговата авторка Юли Жербасе ще бъде специален гост на есенното издание на “София филм фест” и ще получи лично
престижната награда преди ексклузивната прожекция на филма й на 17 септември в кино “Люмиер”, научи
ДУМА от Светлана Дамянова от пресофиса на СФФ.
Юли Жербасе започва да се занимава с режисура на 20-годишна
възраст. Творбите й се отличават със
силни диалози и изследване на вътрешните конфликти. Сценаристка и режисьорка е на шест късометражни филма, участвали на кинофестивалите в

Торонто и Хавана. “Розовият облак”
(“The Pink Cloud”) е нейният пълнометражен дебют. Когато през 2017 г.
пише този научно-фантастичен трилър,
Жербасе не може да предположи колко актуална ще се окаже темата, особено в реалността, която е част от
всекидневието ни днес.
Разказът е за мъж и жена, които
решават, че са открили сродната си
душа, но един смъртоносен облак надвисва над света. Неизбежната карантина води до повишаване на напрежението в отношенията между двамата,
които трябва да преодолеят различията, ако искат да спасят връзката си...
“Розовият облак” имаше световна премиера в конкурсната програма на
“Сънданс 2021”. Той получи много
положителни оценки от международната филмова критика и бе определен
като “амбициозно стилен пълнометражен дебют”.
“Още от момента, в който започнах да пиша тази история, чувствах, че
съм изключително привързана към
главните герои, споделя Жербасе в
интервю пред “Metal Magazine”. Интересното е, че след като пандемията
се случи в реалността, аз започнах и

СНИМКA “СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ”

Юли Жербасе
да се чувствам като тях - в някои от
дните бях оптимист и си правех списъци с нещата, за които съм благодарна,
в други дни усещах, че не мога да
издържам повече тази ситуация. Хора,
които са гледали филма, са ми казвали,
че им е подействал терапевтично. Надявам се да помогне на хората да осмислят емоциите си в този труден
период, в който се намираме всички.
Това не беше първоначалната идея на
историята, която се роди през 2017 г.,
но ако може да е от полза - това е
прекрасно!”

Стайко Мурджев поставя
„Амадеус” от Питър Шафър
във Варненския театър

СНИМКИ ТОНИ ПЕРЕЦ

Стоян Радев в ролята
на Салиери
Драматичният театър
“Стоян Бъчваров” продължава да празнува своята
100-годишнина с премиерни
постановки. След юбилейния

спектакъл “100!” на режисьора Боян Иванов следва “Амадеус” от Питър Шафър на режисьора Стайко Мурджев,
сценографка Петя Бoюкова,
композитор Петър Дундаков,
хореограф Станислав Генадиев, превод Деница Димитрова, пом.-режисьор Валентина
Андонова. Плакат Радослава
Боор. Премиерата е на 2 и
3 септември.
В ролите са Стоян Радев
(Антонио Салиери), Ненчо
Костов (Моцарт), Христина
Джурова (Констанца Вебер,
съпруга на Моцарт), Симеон Лютаков (Йозеф II, импе-

СБХ представя
живопис на
Данаил Атанасов
на „Шипка” 6
Съюзът на българските художници
представя изложба живопис на Данаил
Атанасов в галерията на СБХ на ул.
“Шипка” 6. Откриването е на 2 септември от 18 ч., творбите ще може да
се разгледат до 23 септември.
Данаил Атанасов е от тези художници, които отстояват модернистичния
си възглед върху живописта и последователно развиват личния си стил.
Роден е в Перник през 1943 г., живее

ратор на Австрия), Пламен
Димитров (Граф Йохан Килиан Фон Щрак, камерхер
на императорския двор),
Ивайло Иванов (Барон Готфрид Ван Свитен, префект
на имперската библиотека),
Веселина Михалкова (Граф
Франц Орсини-Розенберг,
директор на имперската
опера), Свилен Стоянов (капелмайстор Боно), Константин Соколов, Недялко Стефанов, Роберт Ваханян, Велизар Емануилов (“вентичели” - “вятърчета”) - приносители на информация, клюки и слухове, Гергана Арна-

Ненчо Костов в ролята
на Моцарт
удова (Тереза Салиери,
съпруга на Салиери), Александра Майдавска (Катерина Кавалиери, ученичка на
Салиери), Даниела Викторова (Баронеса Валтщаден).

и твори в родния си град и в чужбина.
Има над 40 самостоятелни изложби в
страната и зад граница - в Берлин,
Париж, Атина, Варшава, Тузла, Грайсфалт, Вашингтон, Люксембург и др.
Творбите му са притежание на Националната художествена галерия, музея
“Барсело” - Майорка, музея “Оу Атона” - Минеаполис, и частни колекции.
Хармонични и красиви, картините
на Данаил Атанасов най-вече притежават съзерцателност и изразяват
възглед за самостойността на живописния образ. Художникът се занимава и
с музика и смята, че двете изкуства са
неделими, а общото между тях е хармонията. Той е свирил в една от найстарите рок групи в България “Стримони”. През 2019 г. бе отличен с Голямата награда на СБХ в зоналната
изложба “Струма”.

НАКРАТКО

Художници от страната
ще творят
на Шуменското плато
Дванадесетото издание на
Националния пленер по живопис
“Шуменско плато” ще се състои
от 2 до 9 септември сред красивата природа на платото,
съобщи БТА. Пленерът няма тематична или жанрова насоченост. Целта е да се опознаят
културно-историческото наследство и природните забележителности на Шумен и това да
помогне за популяризирането на
района като място за създаването на изкуство, отбелязват
от общинския пресцентър. Пленерът ще бъде открит на
2 септември от 16 ч. в базата
на зеленото училище на територията на природния парк. Изложба с произведения на участващите художници ще бъде подредена на 9 септември пред сградата на общината в областния
град.

Фестивалът за улични
изкуства „6Fest”
ще се състои в Троян
Фестивалът за улични изкуства “6Fest” ще гостува за първи
път в Троян на 4 и 5 септември.
Осмото издание ще се състои с
подкрепата на община Троян,
съобщи БНР. Гостите и жителите на града ще се насладят на
двудневен мултижанров уличен
фестивал, чиято програма ще
бъде представена на централния
площад “Възраждане”. Тя е
пъстра и включва съвременен
цирк, куклен театър, “огнени” артисти, кокили, клоуни, музиканти и танцьори. “Това е осмо
издание на фестивала “6Fest”,
който създадох през 2017 г. и две
години, в три издания се провеждаше в Габрово. През 2019 г. за
първи път гостува, с едно пътуващо издание в Пловдив, като
част от официалната програма
на Европейската столица на културата, където се провеждат
следващите 4 издания на фестивала”, разказва Момчил Цонев организатор на “6Fest”. Идеята
за пътуващ уличен фестивал е
стара негова хрумка, като до
момента е имал малко гостуване
на Квартал фестивал, през 2018 г.,
и сега събитието отново се връща
на север от Балкана - в Троян.

СНИМКА TROYAN.BG
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ДНЕС

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

ПРЕДИМНО ОБЛАЧНО

ПРОМЕНЛИВО

СЛЪНЧЕВО

СЛАБ ДЪЖД

СЛАБ ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
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o

С

24

o

С
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o

С

ВИДИН
26 c

ПЛОВДИВ
27 c

СОФИЯ
20 c

РУСЕ
26 c

САНДАНСКИ
23 c

ВАРНА
26 c

ПЛЕВЕН
26 c

БУРГАС
27 c

25

o

С

24

o

С

22

o

С

Ще има променлива, след обяд над източните и планинските
райони по-често значителна облачност, но без съществени валежи.
Ще духа предимно умерен северозападен вятър, който до вечерта
почти навсякъде ще отслабне. Хладно за началото на септември
с максимални температури между 21 и 26 градуса. Над
Черноморието облачността ще е променлива, без съществени
валежи. Максимални температури на въздуха 24-26 градуса,
на морската вода - 25-26. Над планините облачността ще е
променлива, без съществени валежи. Максимална температура
на 1200 м - около 15 градуса, на 2000 м - около 7.
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 ‡Ô‡Ì Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
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 ƒÛı˙Ú ÓÒÚ‡‚‡ Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
13.35 ƒ‡Ì˙ ÓÎÓ‚˙ Ú‚ ÙËÎÏ
/4, ÔÓÒÎÂ‰Ì‡ 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 ≈‚ÓÔÓÎËÒ: „‡‰˙Ú Ì‡
‰ÂÎÚ‡Ú‡ ‰ÓÍ. ÙËÎÏ
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19.00 ≈‰Ì‡ Í‡ÎÓËˇ ÌÂÊÌÓÒÚ
2-ÒÂËÂÌ Ú‚ ÙËÎÏ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 —ÚÛ‰ËÓ ‘ÛÚ·ÓÎ
21.45 ‘ÛÚ·ÓÎ: »Ú‡ÎËˇ - ¡˙Î„‡Ëˇ, Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ‡
ÒÂ˘‡ Á‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ
Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ ‘ÎÓÂÌˆËˇ
00.10 Œ·ÁÓ ì—‚ÂÚÓ‚ÌË ÙÛÚ·ÓÎÌË Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËËî
00.40 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
01.40 “ÛËÁ˙Ï.·„ /Ô/
02.10 ‡Ô‡Ì Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /Ô/
03.35 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.40 ƒÓÏ˙Ú Ì‡ ‚ˇ‡Ú‡ ŒÚÂˆ
ÃËı‡ËÎ Ë ÌÂ„Ó‚‡Ú‡
ÂÌÓËˇ/Ô/

00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.15 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
02.10 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
03.05 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
04.00 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.00 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 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡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 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡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—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)

05.20 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî /Ô./ ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.1
05.30 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: –Ó·ÓÚË
ÔÓ‰ ÔËÍËÚËÂî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, ÂÔ.11
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.110
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.4
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.35
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.69
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ (2014 „.)
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.2
00.00 ì«‡ÍÓÌ Ë Â‰: —ÔÂˆË‡ÎÌË ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇî - ÒÂË‡Î, Ò.20 ÂÔ.15
01.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.18
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.20 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.88, 89

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
23.40 «‡ 80-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡
ÔËÒ‡ÚÂÎˇ. ìÕ‡ÔËÒ‡ÌÓ ÓÚ
—Â„ÂÈ ƒÓ‚Î‡ÚÓ‚î
00.35 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
03.55 ìÿËÙ˙î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ìÿËÙ˙î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Отделете време за приятелите и за хобитата
си. Вечерта се посветете
на семейството.

Натоварени сте с много
работа, с която се налага
да се справите колкото
може по-бързо.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Силно успешен ден за Телците; ще реализират материален успех и парични
печалби.

Най-важното днес е да не
рискувате, най-вече по
парични въпроси. Очаква
ви спокоен ден.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Бъдете особено предпазливи на работното място.
Подходящ ден за спортни
занимания.

Пригответе се за рутинна работа, но и за трудности, които сами ще
предизвикате.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Обърнете внимание на
дома и текущите ремонти. Не взимайте прибързани решения.

Не се занимавйате с колективна работа, днес
успех ви носят само индивидуалните изяви.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Не е желателно да искате пари назаем. Свършете важното и неотложното до обяд.

Внимавайте да не възникнат конфликтни ситуации в отношенията с човека до вас.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Обмислете още веднъж намерението да смените
работата си. Бъдете дипломатични и тактични.

Най-хубав е денят за любов и радост, гледайте
на нещата през тази
призма.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Когато се ражда, бебето има приблизително 300 кости,
но с порастването му те намаляват и остават едва 206.
До времето, в което човек се почувства жаден, тялото му
вече е загубило 1 процент от всичките водни запаси.

Графиня ще учи българи
на протокол и етикет
Френската аристократка Мари дьо Тили пристига
за откриването на Академия „Живей елегантно”
Световноизвестната
експертка по протокол
и етикет - графиня
Мари дьо Тили, пристига в София, за да
внесе стил, финес и елегантност сред българските ВИП особи. Смятат я за една от найпопулярните специалистки по добри обноски.
Потомствената аристократка преподава международен светски и
бизнес етикет във
Франция, САЩ, Русия,
Китай и Африка. В
България графинята
пристига, за да направи две последователни обучения по бизнес
и светски етикет на
21 септември.
Лекциите на графиня Мари дьо Тили са

“Елегантността е признак на интелект”,
убедена е графиня Мари дьо Тили
стартови за Академия
“Живей елегантно”,
чийто слоган е “Ние
инвестираме в личности, които инвестират в
себе си!”. В тези думи

твърдо вярват трите основателки на академията, всяка със специална
тежест в обществото:
Антонина Стоянова бивша първа дама, дип-

ломат и юрист с международна кариера в
Световната организация за интелектуална
собственост; Богдана
Карадочева - изпълнителка, чиито проникновени песни са докосвали душите на поколения българи, пяла със
световни звезди като
К. Френсиз, Адамо,
Жилбер Беко, Клиф Ричард, Шарл Азнавур,
Жозефин Бекер; и Нели
Беширова - бизнесдама,
която управлява многомилионна корпорация с
интереси в енергетиката, но е и автор на две
книги, член на Международния ПЕН-клуб.
Интелигентни и атрактивни преподаватели в Академия “Живей

елегантно” ще споделят
опита си в бизнес етикета, във фолклорните
ритуали, в здравословното и гурме хранене,
в спецификите на дипломатическия и тънкостите на японския протокол. И още много интригуващи области на
познанието.
Началото ще бъде
дадено на 21 септември
от емблемата в жанра
графиня Мари дьо Тили,
а повече за академията,
плануваните обучения и
преподавателите, сред
които Силвена Роу, Георги Лозанов, Ана Динкова, Кристина Крънчева, Юлияна АнтоноваМурата и др., може да
се научи от сайта на
платформата.

Хмелът увеличава антиоксидантите в пивото
Умереното обогатяване на бирата с хмел е благоприятно за повишаване
на антиоксидантния капацитет на пивото. Това стана ясно от експеримент,
направен от проф. Габриела Маринова и екип от
Института по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ).
За целите на проучването при охмеляването на
пивната мъст са вложени

хмелов гранулат от горчив
сорт хмел и два хмелови
гранулата от ароматни
сортове хмел. Всички са
висококачествени и са отгледани в България. Ферментационните опити са
проведени с два щама пивни дрожди от колекцията
на ИКХТ. В процеса на изследването се установи, че
по-високата степен на охмеляване на пивната мъст
не води до смущения в раз-

витието и размножаването на дрождите. Не са установени и отклонения в
нормалните параметри на
ферментационния процес.
Едното пиво има по-добра
дегустационна оценка от
второто, което се отличава с по-силна горчивина и
по-груб вкус, но и двете
са с отлични за консуматорите органолептични
свойства, категорични са
експертите.

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

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‚‡

Основните фактори, с които
пивоварите се съобразяват
при избора на хмел, са спазването
на стила и традициите
»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ

‘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

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¿À≈ —¿Õƒ⁄– “ŒÃ¿ÿ,
ÙÛÚ·ÓÎÂÌ ÚÂÌ¸Ó
≈À»÷¿ “ŒƒŒ–Œ¬¿,
ÔÂ‚Ëˆ‡ Ë ·‡‡·‡ÌËÒÚÍ‡
»¬¿Õ “≈Õ≈¬, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ,
ıÛ‰ÓÊÌËÍ, ÚÂÍÒÚÓÔËÒÂˆ
Ã¿–“»Õ »¬¿ÕŒ¬,
·Ë‚¯ ÒÎÛÊÂ·ÂÌ
ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡
œ≈“⁄– ¬”◊ Œ¬,
‡ÍÚ¸Ó Ë Ú‚ ‚Ó‰Â˘
–¿ƒŒ—À¿¬ ¬≈À» Œ¬,
·ÓÂˆ, Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ¯‡ÏÔËÓÌ,
ÓÎËÏÔËÈÒÍË ÏÂ‰‡ÎËÒÚ
–¿ÿ Œ ”«”ÕŒ¬, ÂÊËÒ¸Ó

— Ó˘Â Â‰Ì‡ „Ó‰ËÌ‡
Ì‡‡ÒÚ‚‡ ÊËÁÌÂÌËˇÚ Í‡ÔËÚ‡Î
Ì‡ Ì‡¯Ëˇ Î˛·ËÏ ÍÓÎÂ„‡
œ≈“⁄– ¡Œ◊” Œ¬
ΔË‚‡Ú‡ ÎÂ„ÂÌ‰‡ Ì‡
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇ ÓÚ‰ÂÎ
Ì‡ ƒ”Ã¿, Ï‡Í‡ Ë ÓÚÚÂ„ÎËÎ ÒÂ Ì‡ Á‡ÒÎÛÊÂÌ
ÓÚ‰Ëı, ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‰‡
Â ‚‰˙ıÌÓ‚ÂÌËÂ Ë ÔËÏÂ Á‡ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ ÔÓÍÓÎÂÌËˇ ÊÛÌ‡ÎËÒÚË-ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˆË, ÍÓÂÚÓ Â
Ë Ì‡È-„ÓÎÂÏËˇÚ ÔÓ‰‡˙Í Á‡ ÌÂ„Ó.
—Í˙ÔË œÂÚ¸Ó, ·˙‰Ë ÊË‚ Ë Á‰‡‚.
–‡‰‚‡È ÒÂ Ó˘Â ‰˙Î„Ë „Ó‰ËÌË Ì‡ Ò‚ÂÚ‡ ÓÍÓÎÓ ÚÂ·, Á‡·‡‚Ë Í‡ı˙ËÚÂ Ë ÌÂÍ‡ ÛÒÏË‚Í‡Ú‡ ÌÂ ÒÎËÁ‡ ÓÚ ÎËˆÂÚÓ ÚË.
ŒÚ ÂÍËÔ‡ Ì‡ ƒ”Ã¿

Изгубено куче
измина 380 км

”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

œËÚ‡Ú ‰˙Î„ÓÎÂÚÌËÍ:
- ‡Í‚‡ Â Ú‡ÈÌ‡Ú‡ ‚Ë, Á‡ ‰‡ ‰ÓÊË‚ÂÂÚÂ 100 „Ó‰ËÌË?
- ¬Â‰Ì˙Ê Ì‡ 12 ÏÂÒÂˆ‡ ÛÒÚÓÈ‚‡Ï
Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÒË ‡ÎÍÓıÓÎÌ‡ ¯ÓÍÓ‚‡
ÚÂ‡ÔËˇ.
- » ÍÓÎÍÓ ËÁÔË‚‡ÚÂ ÚÓ„‡‚‡?
- ¬ ÚÓÁË ‰ÂÌ ÌÂ ÔËˇ!

¿‰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¿

Куче, изгубено по време на
пътуване на 380 км от дома си
във Франция, се прибра само,
съобщи ДПА. Собствениците на
ловния териер Пабло спрели да
преспят в Савоя, когато се връщали от ваканция в Италия. Двегодишното куче слязло от караваната, за да се раздвижи, но не се
върнало. Хората го обявили за
изчезнало, а след няколко дни то
се прибрало вкъщи.

Превръщат утайка
от кафе в алкохол
Експерти от Националния университет на Сингапур са разработили система
за превръщане на утайка от кафе в алкохол, пише на сайта на учебното заведение. Получените по този начин напитки
са наситени с биологично активни вещества и аминокиселини, разкриват специалисти.
Всяка година в света се произвеждат
10 милиона тона кафе, а потреблението
на напитката се увеличава. Утайката се
образува в процеса на приготвянето й.
Търсейки начин за оползотворяването й,
сингапурски експерти са създали и патентовали впечатляващата технология. Напитките от утайката от кафе са с различни
аромати. Вкусът им донякъде напомня за
този на бирата, но в същото време се
долавят плодови, цветни и печени нотки.
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„Лъвчетата”
на финал
Александър Николов в челото на 3
индивидуални класации на световното
Юношеският национален
отбор по волейбол се класира
на финала на Световното
първенство в Иран. Тимът на
Мартин Стоев пречупи с 3:2
гейма (-14, 21, 20, -20, 13) от-

бора на Русия и взе реванш за
загубата от “Сборная” с 1:3 в
предварителната група. На финала днес “лъвчетата” ще срещнат победителя между Полша и
домакина Иран, които играха

по-късно вчера. За нашите наймного точки (23) постигна Георги Татаров, 17 добави Александър Николов. Най-резултатен в мача бе руснакът Тимофей Тихонов с 25 т.

Александър Николов от
Левски София, най-големият
син на легендата Владо Николов, е в челото на три индивидуални класации.
17-годишният посрещач е

Без Ники Николов в Чехия
Мъжкият национален
отбор на България замина вчера рано сутринта
през Катовице за Чехия,
където започва участие на
Евроволей в Група В в Острава. Там “лъвовете”
стартират утре срещу
Черна гора, а съперници
са им още Беларус, домакинът Чехия, Италия и
Словения. Първите 4 отбора продължават в елиминациите.
Веднага след пристигането тимът на Силвано
Пранди даде PCR тестове,
тъй като България попада
в червената зона на КО-

ВИД пандемията.
От групата, която се
готвеше за шампионата,
отпадна опитният Николай Николов, който получи болки в рамото на предпоследната тренировка.
Силвано Пранди извади
от групата още Жани Желязков, Георги Петров и
Петър Каракашев. Капитанът Цветан Соколов е
възстановен от травмата в
дясната ръка, която го
измъчваше в последните
месеци и го спираше от
игра.
“Минималната задача,
която е поставена, е кла-

сиране в шестицата. Стремежът е влизане в Топ 4.
Това беше и за женския
отбор. Предвид групите,
тези неща са възможни.
Дори да приемем, че ще
паднем от Словения, ако
сме втори в групата, ще играем с третия от другия
поток. След това отиваш
на четвъртфинал срещу отбор, който е силен колкото теб или малко по-силен.
Нищо не пречи да играеш
добре и да го победиш. При
жените не успяхме да
оползотворим шансовете,
но при мъжете все още
страницата е отворена”,

заяви президентът на БФ
Волейбол Любо Ганев.
Избраниците
на
Пранди:
Разпределители: Георги Сеганов, Владимир
Станков; Диагонали:
Цветан Соколов, Велизар Чернокожев; Посрещачи: Тодор Скримов,
Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов, Гордан
Люцканов; Централни
блокировачи: Алекс
Грозданов, Светослав
Гоцев, Николай Колев,
Стефан Чавдаров; Либера: Владислав Иванов,
Мартин Иванов.

Мъри Стоилов
решава за Левски
Станимир Стоилов проведе финални преговори
със собственика на Левски Наско Сираков и новия
член на Надзорния съвет Венцислав Димитров. Срещата между тримата е започнала вчера в 15.30 ч. и до
редакционното приключване на вестника не беше
ясно решението.
Стоилов се запознал с вижданията от страна на
генералния спонсор “Палмс Бет” в лицето на изпълнителния директор Лъчезар Петров. От страна на Левски Сираков му е предложил конкретна финансова
оферта за него и щаба му и договор с определен срок.
Очакванията са след тази среща Мъри да приеме или
да откаже, или да му бъде даден ден за размисъл дали
да поеме отново Левски. В момента първенството е
спряно заради базата на националните отбори.
“Сините” имат контрола със Спортист Своге утре
от 11.00 ч. на “Георги Аспарухов”.

ЯСЕН ПЕТРОВ:

РЕЗУЛТАТИ

Срещу Италия можем само да спечелим

Националният селекционер Ясен Петров говори
преди заминаването на отбора за Италия. Нашите излизат днес от 21.45 часа на
стадион “Артемио Франки”
във Флоренция за четвъртата си квалификация за Мондиал 2022, след като до момента имат само 1 т. и заемат четвърто място .
“Настроението е много
добро в отбора. Отиваме в

Италия, така че настроението трябва да е добро. Имаме
дребни проблеми с контузии, но това е нормално. Ще
гледаме да извлечем максимума от играчите, които са в
добър ритъм”, заяви Петров.
Той изрази задоволството си
от старанието на националите в краткия лагер.
“Доволен съм от момчетата, макар че всички заедно имахме само една тренировка. На първата тренировка бяхме 10 човека, на
втората също 10, на третата 12. Вчера за първи път
бяхме всички заедно, макар
че Иван Турицов не тренира с групата, тъй като тряб-

ваше да го възстановим.
Предполагам, че при колегите от Италия ситуацията
е същата. В крайна сметка
това е реалността в момента и гледаме да извлечем
максимума от нея”, заяви
пловдивчанинът.
“Първо при мене няма
притеснение. Това е един
мач, в който няма какво да
губиш. Вчера за първи път
разговаряхме малко подълго с отбора. Италия е европейски шампион и от този
мач можем само да спечелим. Иначе е ясно - Италия
е класен отбор и срещу тях
трябва да предложим каквото можем”.

Скандално завърналият
се на поста президент на
БФС Борислав Михайлов
поведе делегацията ни за
Италия. Той отказа изявления, но по-рано през седмицата бе обявил, че мачовете
с Литва и Грузия у дома
влизат в графата задължителни и те трябва да бъдат
спечелени.
“В момента на преден
план е Италия. Нека мине
този мач, после ще мислим
за другите. Ние търсим победа и казах на момчетата,
че оттук нататък трябва да
търсим победи, всичко е
много простичко и много
ясно”, завърши Ясен Петров.

И Бербатов дава показания
Кандидат-президентът на Българския
футболен съюз Димитър Бербатов също
се яви на разпит в Районната прокуратура в София, съобщи БНТ. Бившият голмайстор на България и Манчестър Юнайтед е призован да даде показания във
връзка със сигнала, който пусна срещу
Борислав Михайлов.
“Вие чухте когато един представител
на отборите говори публично. Излезе и
каза за какво става въпрос. И ние сме

№1 по реализирани асове - 15,
колкото има и Кирил Власов
(Русия). Той е втори при реализаторите с общо 132 т. и
втори при нападателите със
109 т. от атака.

тук, за да добавим по тази тема, помолиха ни да дойдем и е напълно нормално.
Ще кажем, каквото са ни казали клубовете. Оттам нататък вече зависи от хората,
които ще работят по това нещо. В крайна сметка клубовете искаха помощ, ние
можехме да откажем или да се опитаме
да помогнем, което и направихме”.
Всички губим. Кой иска да се занимава с такива неща? Да идваме, и да говорим по сигнали. Абсолютно разочарова-

що за всички, които сме въвлечени в това
нещо. Това е последното нещо, което
исках да се случва. Но в един момент,
когато даден отбор, дори един да е, сам
помоли за някаква помощ, трябва да се
опиташ да му помогнеш, а не да казваш:
“Съжалявам, нищо не мога да направя”.
Затова се опитваме да помогнем”, обясни Бербатов пред БНТ 1. Преди дни на
разпит в прокуратурата бе повикан и Борислав Михайлов.

Полуфинали: БЪЛГАРИЯ - Русия
3:2 (-14, 21, 20, -20, 13); снощи: Иран
- Полша; 5-8: ИТАЛИЯ - Бразилия
3:0; АРЖЕНТИНА- Германия 3:0.
ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО БНТ 1
21.45 Италия - България
ПО БНТ 3
21.40 Унгария - Англия
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
13.35: Обиколка на
Испания, XVIII етап
ТЕНИС
18.45 US Open
ПО ЕВРОСПОРТ 2
КОЛОЕЗДЕНЕ
15.00 Обиколка
на Бенелюкс, IV етап
ТЕНИС
15.00, 17.50 US Open
ГОЛФ
22.00 PGA тур финал
ПО РИНГ
ЕВРОВОЛЕЙ (ЖЕНИ)
14.00 и 15.00 1/4-финали
ЕВРОВОЛЕЙ (МЪЖЕ)
17.00 Русия - Турция
20.00 Нидерландия - Испания
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