ÅÄÈ ÐÀÌÀ
ÍÀÐÓÃÀ
ÁÚËÃÀÐÈß
Â ÁÐÞÊÑÅË
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ÃÜÎÊÎÂ: ÐÚÑÒÚÒ
ÍÀ ÏÅÍÑÈÈÒÅ
ÎÒ 1 ÞËÈ
Å ÏÎÄ ÂÚÏÐÎÑ
Стр. 2

ÌÈËÅÍÀ ×ÅÐÂÅÍÊÎÂÀ
ÇÀ ËÞÁÎÂÒÀ
ÀÐÒ ÒÅÀÒÚÐ

Стр. 5

ЛЕВИЯТ
ВЕСТНИК

Стр. 7

ÂÐÚ×ÂÀÒ
ÄÍÅÑ
ÍÀÃÐÀÄÀÒÀ
„ÏÐÈÇ „ÎÐÔÅÉ”
Стр. 13
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АКЦЕНТ

НЯКОЛКО ÄÓÌÈ

ÄÂÀ ÑËÓ×Àß
ÍÀ ÌÀÉÌÓÍÑÊÀ
ØÀÐÊÀ Ó ÍÀÑ

Áëîêèðàõòå
äúðæàâàòà

×ÀÑÒ ÎÒ ÑÄÅËÊÈÒÅ ÍÅ ÑÅ ÐÀÇÏËÀÙÀÒ Â ÑÐÎÊ
Сред държавите сме с висок риск за събиране на вземанията
- фирмите се разплащат 30 дни след издаване на фактура, като
25% от дължимото не се покрива в договорения срок.

Стр. 2

Стр. 4

ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ:

Корнелия НИНОВА

Íîâàòà êîàëèöèÿ
ðàçèãðàâà ñòðàíàòà
Ш

6

За втори пореден ден заседанието на Народното
събрание се провали заради липса на кворум

окираща е безотговорността на
новата коалиция ГЕРБ, “Възраждане”, ИТН и ДПС. Днес (вчера б.р.) отново не влязоха в залата и
провалиха кворума на парламента.
Свалихте Минчев, свалихте правителството. Едни заради егото си,
други заради интересите си.
А интересите на народа?
Ако до петък не се приеме
бюджетът на Държавното обществено осигуряване, през юли няма
да има увеличение на пенсиите.
Ако не се приеме Законът за
енергетиката, няма да се изземат
свръхпечалбите от енергийните
дружества и няма да се подкрепят
фирмите. Следват фалити и безработица.
Ако не се намали ДДС и не се
премахне акцизът, горивата няма
да поевтинеят.
Новото мнозинство е прокризисно. То блокира държавата.
То ни вкара не само в политическа криза, но обрича народа на
глад на прага на тежка есен и още
по-тежка зима.
Събрахте се! Хайде, управлявайте!
Поемете и понесете отговорност за безотговорността си.

EUR:
1.95583

GBP:
2.27904

USD:
1.86394

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
КРАТЪК ДЪЖД

Провалът на заседанието на парламента за втори
ден предизвика гневната реакция на депутатите от
“БСП за България”. “За пореден път ставаме свидетели на саботаж на българския
парламент от страна на новата управляваща коалиция

¬

CHF:
1.93073

29

o

от “Възраждане”, ДПС,
“Има такъв народ” и ГЕРБ.
Те хвърлят държавата в
хаос и я разиграват”, избухна председателят на парламентарната група на партията Георги Свиленски.
За втори пореден ден депутатите не можаха да се

c

съберат и да започнат да работят заради отказа на новото мнозинство да се регистрира. Според социалистите въпросите за избор на
председател на НС и
обсъждане на процедурни
правила за избор на председател на Комисията за про-

тиводействие на корупцията са предизвикали реакцията на новото мнозинство.
Вчера трябваше да бъде
приет Законът за европейските средства, касаещ 2,5
млрд. евро за българските
семейства и бизнес.
Стр. 3 и 11

¿ƒ⁄–

СНИМКА БГНЕС

Многохиляден протест в подкрепа на правителството на Кирил Петков се събра на площад “Народно събрание” след вота
на недоверие в сряда вечерта. На площада излязоха министри и депутати, приветствани от множеството. Със скандирания
и ръкопляскания беше посрещната вицепремиерът, министър на икономиката и индустрията и лидер на БСП Корнелия Нинова
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ГЕОРГИ ГЬОКОВ:

Îïòèìèñò ñúì çà óâåëè÷àâàíåòî
íà ïåíñèèòå, íî åäâà ëè îò 1 þëè
Зеленият преход е справедлив за правещите пари,
но не за работещите за него, убедени са от КТ „Подкрепа”
Оптимист съм за увеличаването на
пенсиите като краен резултат, но не
съм оптимист, че това може да се случи от 1 юли. Това заяви пред журналисти министърът на труда и социалната
политика Георги Гьоков от кабинета
“Петков”. Ако в петък нямаме приет
бюджет на Държавното обществено
осигуряване и публикуван в понеделник, най-късно във вторник в “Държавен вестник”, експертите от Националния осигурителен институт нямат физическото и техническото време да
направят преизчисляване на пенсиите
и да разпределят по пощенски клонове
и по банки средствата, за да могат
пенсионерите да си получат в нормалния срок увеличените пенсии, комен-

тира министърът. Гьоков участва в
конференция на тема “Устойчиво икономическо възстановяване с по-добра
защита на правата на работещите: синдикални приоритети и политики”.
Политическото говорене за отговорност към хората, към пенсионерите няма нищо общо с действията в
парламента, посочи Гьоков и подчерта, че отново няма кворум за втори
пореден ден. Той изрази надежда, че
благоразумието ще надделее.
В предложенията на парламентарните групи от новосформираната опозиция също се предвижда увеличение
на пенсиите. По думите на Гьоков
българските пенсионери “може би” ще
го получат, защото всичко е в “сферата

на условностите”. Ако държанието в
Народното събрание продължи да бъде
такова, не виждам как ще се случи,
коментира Гьоков. Той подчерта, че
правителството, МТСП, НОИ си
свършиха перфектно работата с предложенията, които направиха. Моите
очаквания бяха и Народното събрание
да си свърши работата, за да могат
хората да получат увеличените пенсии,
добави министърът. Той коментира, че
в целия свят се увеличава неравенството, но в България стигна невиждани
размери. Най-бедните 20% от българите получават 8,5 пъти по-малко от найбогатите 20%. Това няма как да бъде
търпяно от българското общество и ще
има социални последици, ако управля-

ващите не вземат мерки за преодоляване на неравенството, смята Гьоков.
Разпространението на КОВИД-19
ще има дълготрайно въздействие върху
пазара на труда, каза на конференцията Гьоков. Според него политиките на
държавата в отговор на пандемията са
изиграли ключова роля. Наблюдава се
намаление на работната сила и спад
на икономическата активност.
Системното участие на социалните партньори е от съществено значение за успешното прилагане на новите
социални инструменти и политиките
по заетостта, подчерта Гьоков.
Нямаме причини да бъдем оптимисти в ситуацията, която ни очаква,
отбеляза президентът на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов. По думите му
зеленият преход е справедлив за тези,
които правят пари, но не е справедлив
за онези, които работят за него.

Óâîëíèõà äèðåêòîðà íà „Ïèðîãîâ”
Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова освободи
от длъжност директора
на “Пирогов” проф. д-р
Иван Поромански заради установени нарушения. През последните
четири месеца звеното
“Вътрешен одит” на ведомството е извършило
две последователни проверки в болницата, резултатите от които са предоставени на Софийската градска прокуратура

за последващи действия.
Те са направени след
сигнали, че ръководството с приоритет е
извършвало плащания по
сключени от него договори и е задържало плащания на стари задължения, по които текат лихви и неустойки.
Към 28 февруари
просрочените задължения на лечебното заведение към доставчици са
над 14,8 млн. лева, а към
31 март надхвърлят 16

млн. лв.
За временно изпълняващ длъжността директор на лечебното заведение, до провеждане на
конкурс, министър Асена Сербезова назначи др Валентин Димитров.
До момента д-р Димитров е председател на борда на директорите на
“Пирогов”. Бил е завеждащ интензивен сектор в
детската клиника към
Тракийския университет
в Стара Загора.

ÀÄÔÈ âëåçå â îíêîëîãèÿòà
â Áëàãîåâãðàä,
òúðñÿò 200 õèë. ëåâà
Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е започнала цялостна
проверка на административната дейност
на Онкологичната клиника “Св. Мина” в
Благоевград. Ревизията е възложена по
прокурорско разпореждане, заяви кметът
на общината Илко Стоянов.
През февруари кметското ръководство оповести злоупотреби в размер на
200 000 лева, извършени при управлението на предишното болнично ръководство. Кметът не коментира дали става дума за лошо администриране или за

злоупотреби.
Стоянов изнесе данни и за проблем,
възникнал при доставките на лекарства.
От три години не са извършвани плащания на контрагентите, а натрупаните
суми с лихвите са над 1 млн. лв.
На този етап няма проблем с доставчиците и лечебният процес на болните
не е застрашен, подчерта Стоянов. Предстоят разговори с Общинския съвет в
Благоевград, който е принципал на болницата, за да се търси решение на създалата се ситуация.

Ïîòâúðäèõà äâà ñëó÷àÿ
íà ìàéìóíñêà øàðêà ó íàñ
Първи два случая на
маймунска шарка са регистрирани в България,
съобщи Министерството
на здравеопазването.
Заболелите са мъже на
41 г. и на 44 г. И двамата
са хоспитализирани в лечебни заведения на тери-

торията на столицата и са
в добро общо състояние.
Лабораторните проби,
изпратени от лечебните
заведения, са потвърдени
в Националния център по
заразни и паразитни болести чрез специфични
real time PCR анализи.

По първоначални данни и двамата мъже съобщават за пътувания в чужбина в рамките на предходните две седмици - в
Испания и във Великобритания, без да дават информация за контакт с болни
от маймунска вариола.

Председателят на БСП в София и на групата на социалистите
в СОС Иван Таков подкрепи благотворителната кампания
“Мечта за дете”. Той избра фотокартина от изложба
на 12 бебета, откупи я и я подари на БНР

Èçñëóøâàò âñè÷êè
êàíäèäàòè çà äèðåêòîð íà ÁÍÒ
Всички осем кандидати за поста генерален
директор на Българската национална телевизия
са допуснати до следващия етап на конкурса,
който е изслушване. Решението е взето единодушно от членовете на
Съвета за електронни
медии (СЕМ).
Предвидено е изслушванията на кандидатите да се проведат на
27 и 28 юни. Изборът
на нов ръководител на
обществената телевизия
ще бъде на 29 юни.
Председателят на

СЕМ Соня Момчилова
коментира темата с получените писма с искане
настоящият генерален
директор на БНТ Емил
Кошлуков да не бъде допускан до изслушване.
Тя заяви, че няма да се
поддаде на подобни
въздействия. По думите
й в СЕМ са получени и
множество писма в подкрепа на Кошлуков.
За директорския пост
в БНТ се борят телевизионният водещ Сашо
Диков, бившият главен
юрисконсулт на БНТ и
бивш директор на прав-

ната дирекция в БНР
Ирина Величкова, спортният журналист Сашо
Йовков, членът на Управителния съвет на БНТ
Василена Матакева, настоящият генерален директор Емил Кошлуков,
бившият шеф на новините и актуалните предавания на Би Ти Ви Венелин Петков, директорът
на Радио “Кърджали”
Красимир Ангелов и
доц. Светлана Божилова
от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския
университет.
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Бойко Борисов го играе смирен
“За пореден път ставаме
свидетели на саботаж на
българския парламент от страна на новата управляваща коалиция от “Възраждане”, ДПС,
“Има такъв народ” и ГЕРБ”. Те
хвърлят държавата в хаос”, заяви председателят на парламентарната група на “БСП за България” Георги Свиленски след
проваления кворум в Народното събрание. За втори пореден
ден депутатите не можаха да се
съберат и да започнат да рабо-

е бил поставен въпросът от
предварителната програма да
отпаднат точките за избор на
председател на НС и предлагане на процедурни правила за
избор на председател на Комисията за противодействие на
корупцията. Според БСП именно това са причините, поради
които новото управляващо
мнозинство не желае парламентът да функционира.
Свиленски обърна внимание също, че вече 8 дни след

ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ:

Íîâàòà êîàëèöèÿ
ñè èãðàå ñ äúðæàâàòà
За втори пореден ден заседанието на Народното
събрание се провали заради липса на кворум
тят заради отказа на новото
мнозинство. Два пъти изпълняващият длъжността председател на НС Мирослав Иванов
опита да събере кворум, като
първия път се регистрираха 110
депутати, а втория - 112. “Явно
е важно да бъде гласуван вот
на недоверие на правителството, но не и Народното събрание да продължи нормалния си
ход на работа. За съжаление,
днес очевидно отново няма да
можем да работим”, обърна се
Иванов към присъстващите.
Свиленски разказа за разговорите на Председателски
съвет по-рано сутринта, когато

свалянето на председателя на
НС Никола Минчев новата коалиция няма кандидат за председател. Вчера трябваше да
бъде приет Законът за европейските средства, касаещ 2,5
млрд. евро за българските семейства и бизнес, изборните
правила за председател на
КПКОНПИ и да бъде избран
председател на българския
парламент. “Тези хора си играят с държавата. Те единствено гледат да оцелеят собствените им интереси и бизнес
интересите на тези, които вчера се разхождаха по площада
на “Александър Невски”, кате-

горичен бе Георги Свиленски.
Председателят на ПГ на БСП
потвърди позицията на партията, че докато не бъдат изпълнени ангажиментите, залегнали в
Договора от 2017 г. и Декларацията на Народното събрание
от 2017 г., няма да подкрепят
каквото и да е предложение за
РС Македония. “Но това не значи, че обсъждането трябва да
спре и че гражданите не трябва
да бъдат информирани. Ние
няма да бъдем тези, които ще
предадем българските национални интереси”, каза той.
По повод проваленото заседание коментари имаше и от

другите партии в НС. От “Демократична България” заявиха,
че има голям риск държавата да
влезе в спирала от избори, като
след тези през есента може да
има и втори през пролетта.
Затова според депутатите е от
изключителна важност да бъде
съставено правителство в рамките на текущия парламент и
то с първия мандат, който предстои да бъде връчен на най-голямата политическа сила
“Продължаваме промяната”.
Депутатът от ПП Искрен
Митев заподозря президента
Румен Радев, че прави всичко
възможно да свали кабинета.

КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

Áèòêàòà ñ ìàôèÿòà íå å ïðèêëþ÷èëà
“Битката с мафията не е приключила. Ние
от БСП я водим вече 6 години. Един вот
на недоверие няма да ни спре. Получихме
вот на недоверие от задкулисието и вот
на доверие от хората на площада”, заяви
след гласуването в сряда лидерът на БСП
и вицепремиер и министър на икономиката
и индустрията Корнелия Нинова. Тя благодари на хилядите българи за подкрепата и
ги призова да не се предават, тъй като

битката тепърва предстои.
“Задкулисие, олигархични интереси, мафия
се обединиха, за да свалят този кабинет,
който сериозно започна да засяга техните
интереси. “Има такъв народ”, “Възраждане”, ГЕРБ и ДПС направиха безпринципен
сбор, обединени само от това - да защитят интереса си от това, че промяната
започна”, коментира Нинова. Тя призова
всички депутати да се стегнат и в следва-

“Тези, които се обединиха срещу “Продължаваме промяната”, мислят, че българските
граждани са шарани и че никой
няма да види как Делян Пеевски се здрависа с протестиращи, подкрепящи “Възраждане”,
допълни той.
Президентът Румен Радев
ще започне консултации с парламентарните групи за връчване на мандат за съставяне на
ново правителство, след като
Кирил Петков подаде оставката на действащия кабинет в
Народното събрание, съобщиха междувременно от президенството.

щата седмица да приемат актуализацията на бюджета. За Нинова предсрочните
избори са най-тежкият и неприемлив
вариант, а новата четворна коалиция
създава политическа криза. Според нея
предстоят тежка есен и зима, а е нужна
пълна мобилизация.
Лидерът на БСП съобщи, че ако от
“Продължаваме промяната” ги поканят на
преговори, ще се включат в тях. Нинова
смята, че коалиционното споразумение
трябва да се актуализира, защото от
миналата година досега са настъпили
много промени в икономическия и социалния живот.

ЯВОР БОЖАНКОВ:

ПРОФ. МИХАЙЛОВ:

Òðÿáâà äà ïðèåìåì
àêòóàëèçàöèÿòà

Îïîçèöèÿòà áëîêèðà äúðæàâàòà

“Известно ни е как ще се развие
процедурата и връчването на мандати, но колкото и да е тежко, този
парламент трябва да приеме актуализацията на бюджета”, заяви депутатът от БСП Явор Божанков. По
думите му актуализацията е добра от увеличаване на доходите на пенсионерите и домакинствата през на-

маляване на данъчните ставки.
“Това няма цвят и партийна принадлежност, става въпрос за българските граждани в този момент. Лесно е явно на мафията да сформира
ново мнозинство, да свали този парламент, но задачата пред нас остава
- актуализацията на бюджета”, настоя депутатът.

“Извършват пълен блокаж на дейността на парламента и цялата държава под всякакви предлози, опитвайки
се да малтретират с неприемането и
забавянето на бюджета. Ако до края
на тази седмица не се приеме бюджетът за ДОО, не могат да бъдат направени плащания на пенсионерите.
Това е много грозна постъпка”. Това
заяви проф. Георги Михайлов от БСП.
По думите му опозицията си

вкарва автогол и ще изпие горчивата
чаша на промяната на дневния ред
на нацията. Депутатът припомни, че
парламентът има изключително важни задачи - приемане на трите фрагмента на актуализацията на бюджета за максимално бързо време. “БСП
ще подкрепи ефективно действащо
правителство, защото България няма
нужда от предсрочни избори”, посочи Михайлов.
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Åäíà ÷åòâúðò îò ñäåëêèòå
íå ñå ðàçïëàùàò â ñðîê
България е сред държавите с висок риск за събиране на вземанията
България попада сред
държавите с висок риск за
събиране на вземанията компаниите у нас се разплащат средно за 30 дни
след издаване на фактура,
като 25% от дължимите
плащания не се покриват
в договорения срок. Това
показва изследване на компанията за застраховане
на търговски кредити
Allianz Trade (преди Euler
Hermes). Изследването е
класирало България на 17
място по риск на събиране на вземанията сред 49

държави в света, които
формират общо 0% от
световния БВП и 85% от
световната търговия.
Проблемът за България е, че тромавата процедурата по обявяване на
несъстоятелност не е
ефективно решение за
събиране на вземанията и
процесът отнема значително време и допълнителни разходи за бизнеса,
посочват от Allianz Trade.
Процесът по обявяване на
фалит у нас продължава
около 3 години, а освен

това накрая много често
исканията на кредиторите
остават неудовлетворени,
особено компаниите без
застраховка на търговските кредити.
Класацията групира
държавите в четири категории в зависимост от
риска за събираемостта на
вземанията. Най-добра е
оценката за държавите в
Западна Европа, като в
челната тройка тази година са Швеция, Германия и
Финландия. България попада във втората група на

държави с “висок риск”
заедно с Полша, Румъния,
Унгария и Гърция. Като
“много висок” се опреде-

ля рискът в Чехия, Словакия, Турция, както и в
САЩ. На дъното на класацията в зоната на “ост-

ра заплаха” са осем
държави, сред които и
Китай. Въпреки че Русия
не е включена официално
в рейтинга, анализаторите предупреждават, че тя
би попаднала също точно
в най-тревожната зона.
Компанията оценява
общия обем на вземанията под най-сериозен риск
в държавите в критичната
зона на над 4,2 трилиона
долара Тези с “много висок” риск са 3,5 трилиона
долара, а тези с “висок” 1,9 трилиона долара.

Ðúñòúò íà äåïîçèòèòå ñå çàáàâÿ
През май се запазва тенденцията на нарастване на банковите депозити и кредити на домакинствата, но растежът на
депозитите се забавя до 6,2%
спрямо година по-рано, докато
този на кредитите се ускорява
до 14,5%, показват данни на
Българската народна банка
(БНБ).

В края на май депозитите на
неправителствения сектор в
българската банкова система са
в размер на 105,692 млрд. лева
(72% от БВП), като годишното
им увеличение е с 9,7% след
растеж с 10,1% през април
2022 г.
В края на май 2022 г. депозитите на домакинствата и

НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 67,405
млрд. лева (45,9% от БВП), като
се повишават на годишна база с
6,2% след растеж с 6,5% през
април.
Кредитите за домакинства и
НТООД през май 2022 г. пък
са в размер на 30,562 млрд. лева

(20,8% от БВП), като спрямо
същия месец на 2021 г. те се
увеличават с 14,5% след повишение с 14,2% през април. През
май жилищните кредити са за
14,875 млрд. лева и нарастват
на годишна база с 18,3%.
БНБ работи много активно
и има техническата готовност
да приключи навреме процеса

Òåñòîâå íà èíòåðêîíåêòîðà
ñ Ãúðöèÿ ïðèêëþ÷èõà óñïåøíî
От средата на юни по
182-километровото трасе
на газовата връзка между
гръцкия град Комотини и
българския Стара Загора
вървят изпитания с 3,7
млн. куб. м тестови количества природен газ, съобщиха от проектната компания и бъдещ оператор на
тръбата “Ай Си Джи Би”.
В първата фаза на изпитанията газът е подаван
поетапно в посока Стара
Загора-Комотини. Всички
участъци са предварително продухани с азот с цел
недопускане на влага и
кислород в газопровода.
Това е едно от задължителните технически изиск-

вания при подготовка на
инфраструктурата за
въвеждане в търговска експлоатация.
В рамките на този етап
от тестовете целият газопровод функционира под
налягане, което се увеличава постепенно в съответствие с одобрената
процедура за изпитване.
Налягането, при което ще
бъде
експлоатирано
съоръжението след старта на търговските дейности, варира в зависимост от
количествата транспортиран природен газ за съответния ден. Газопроводът
е проектиран да работи
при максимално налягане

Öåíèòå íà íèâèòå
ñå âäèãíàõà
ñ 14% çà ãîäèíà

до 75 бара.
Предстои същият процес на запълване с тестови количества природен
газ да се случи и в газоизмервателната станция при
гръцкия град Комотини.
Съоръжението там е
завършено на 96% - то е
почти двойно като мащаб
в сравнение със станция-

та при Стара Загора и
това се отразява на необходимото време за провеждане на съответните
тестови процедури, отбелязват от “Ай Си Джи
Би”, в която 50% държи
Българският енергиен
холдинг, а останалият дял
е на италианско-гръцката
“Посейдон”.

Ïëàøàò ñ ïîñêúïâàíå íà òðàíñïîðòà
çàðàäè òîë òàêñèòå
ранспортните услуги ще
поскъпнат с до 20% заради вдигането на цената на тол таксите. Това се
казва в позиция на Камарата на автомобилните превозвачи в България,
изпратена до медиите. В сряда, малко преди гласуването на вота на недоверие, правителството на Кирил
Петков взе решение за увеличаване
на цената на тол таксите. Решението на кабинета е в резултат на дълги
преговори с превозвачите.
За целта правителството прие
изменение на Тарифата за таксите,

които се събират за преминаване и
ползване на републиканската пътна
мрежа. Според промените размерът
на тол таксата за изминато разстояние от тежкотоварни пътни превозни средства ще бъде увеличен
поетапно. Въвежда се и реално таксуване за второкласната пътна мрежа за тежкотоварния трафик.
Поетапната актуализация на
размера на тол таксите за пътни
превозни средства над 3,5 тона и
тол таксуване за пътищата втори
клас предвижда 50% от общото

по въвеждането на еврото като
национална валута от 1 януари
2024 г., заяви членът на нейния
управителен съвет Илия Лингорски на конференцията “Икономика на страха”, организирана от Висшето училище по застраховане и финанси и Лабораторията за научно-приложни
изследвания към него.

планирано увеличение да влезе в
сила от 1 юли 2022 г. С още 50%
ще е увеличението от 1 януари
2023 г., когато ще бъде достигнат
пълният размер на първоначално
предложените промени в тарифата
за таксите. Това ще важи и за второкласната пътна мрежа, която
вече също подлежи на толуване. От
1 януари се предвижда намаление с
по 10% на всички видове винетки
за лекотоварни автомобили. Така
годишната винетка от 2023 г. ще
струва 87 лв.

С 14,4% се е повишила през 2021 г. средната
цена на земеделската
земя в България, сочат
данни на НСИ. Това е
един от най-големите
ръстове за последните години, като в сравнение с
2013 г., когато един декар струваше 600-650
лв., сега вече се продава
за 1192 лв., т.е. поскъпването за последните десетина години е двойно.
Има съществена разлика
в цената между различните видове земеделски
земи. Например ливадите и пасищата са
поскъпнали през 2021 г.
само с 3,9% и сделките
са сключвани за средно
278 лв. Преди 10 години
средната цена на този тип
парцели е била само с
трийсетина лева по-ниска - 246 лв. за декар.
Миналата година повишение в цената на
сделките с ниви спрямо
предходната година е отчетено във всички региони в България. В Северозапада годишният ръст е
32,8% и в момента това
е вторият регион у нас
след Добруджа по цени
на земеделската земя с
1309 лв. средно за декар.
Най-висока обаче

продължава да е средната цена на сделките в Североизточния район 1569 лв. на декар, като
там годишният ръст е
само 6,8%. Най-евтино
се продават нивите в
Югозападния регион на
страната - по 678 лв. на
декар, независимо че
ръстът на цените там
през 2021 г. е бил гигантски - с 69,2% за една
година.
Арендата от земеделските земи също нараства устойчиво през последните години, като
ръстът само за 2021 г. е
20,5%. Средно за декар
размерът на арендата е
достигнал 55 лв., като в
Североизточна България
достига дори 82 лв., а в
Югозападния регион е
най-ниска - 32 лв. През
последната година найсъществено нарастване
на арендата има в Североизточна България,
където и без това наемателите на земеделски
земи плащат най-много
на собствениците на
ниви за обработката им.
Там ръстът на арендата
спрямо година по-рано е
51,3%, докато в останалата част от страната се
движи между 5 и 15%.

www.duma.bg
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Билетите за ферибот в
Гърция отново поскъпват
Ново поскъпване ще има на билетите за фериботите в Гърция
от следващия месец. Компаниите
обосновават случващото се с поредното покачване на цените на
горивата. Въпреки че решението още
не е влязло в сила, пътниците са
намалели с 50%.

Виена е най-добрият
град за живеене

СНИМКИ БТА

Пристанищни работници в Германия протестират под мотото “Спрете
това чудовище - инфлацията”. Синдикатите призовават за 24-часова стачка

Åäè Ðàìà íàðóãà
Áúëãàðèÿ â Áðþêñåë
Съветът на Европа обсъжда кандидатурите на Украйна и Молдова
Еди Рама наруга България
за ветото, което страната ни
наложи на кандидатурите на
Македония и Албания за ЕС.
“Вие сте хаос, пълен хаос!
Вие сте позор! Срамно е страна членка на НАТО да държи
като заложник други две
държави членки, докато в задния двор на Европа се води
гореща война”, заяви Рама
преди срещата на върха “ЕС Западни Балкани” в Брюксел.
Според него не е “приятно да виждаме как 26 други
държави демонстрират плашещо безсилие”.
Премиерът на Албания
заяви, че предпочита да няма

очаквания за добри новини от
срещата на върха, защото
“имаше известен оптимизъм,
но ето ни тук - нов ден в
Европа, но не и в България”.
Премиерът Кирил Петков
също бе в Брюксел за заседанието на Европейския съвет.
Пред журналисти той заяви,
че ще спази думата си за Северна Македония.
“Омръзна ми от страхливци! Аз съм обещал на българския народ, че решението за
РСМ и Албания ще се вземе
от българския народ. Аз си
държа на думата”, подчерта
Петков. Той посочи, че френското предложение за РСМ е

добро. Това мнение споделят
и от опозицията.
Според дипломатически
източник от ЕС, цитиран от
БНР, този факт дава ясен
сигнал, който може да постави на една линия управляващи и опозиция. Източникът
определя това обстоятелство като “положителна тенденция” и допълва, че ако
има решение на българския
парламент, тогава може да се
свика заседание на постоянните представители на ЕС,
след което Съветът на общността да одобри решението. Възможно е и да се
пристъпи към по-опростена-

та писмена процедура.
Междувременно германският канцлер Олаф Шолц
коментира, че ЕС трябва да
реформира правилата си за
гласуване в ключови области
като външната политика, преди да може да приеме нови
страни като Украйна, съобщава “Политико”.
“Ще положа всички усилия в Европейския съвет, за
да гарантирам, че целият ЕС
ще каже единодушно “Да” на
кандидатурите на Украйна и
Молдова за членство”, каза
канцлерът пред Бундестага в
Берлин преди срещата на
върха на Европейския съвет.

Ôðàíöèÿ çàñåãà
áåç ïðàâèòåëñòâî

8 ìèëèîíà äåöà
çàñòðàøåíè îò ãëàä

Френският президент Еманюел Макрон няма да състави
правителство на националното обединение с участието на
всички политически сили, след като партията му не получи
пълно мнозинство на парламентарните избори. В обръщение
към народа той призова към компромиси. Държавният глава
подчерта, че е нужен надпартиен консенсус и вярва, че може
да се постигне широко мнозинство за всеки проектозакон,
давайки за пример Германия.
Идеята за правителство на националния съюз “не е оправдана”, заяви президентът в първото си телевизионно обръщение след парламентарните избори.
“Не мога да пренебрегна разломите и дълбоките разделения
в нашата страна, отражение на които е и съставът на новото
Национално събрание”, каза той. И допълни, че в следващите
няколко дни ще трябва да стане ясно “каква степен на отговорност и сътрудничество са готови да приемат различните формации в Националното събрание”. Макрон добави, че докато
е на срещата на върха на ЕС, партийните лидери трябва да
решат “колко далеч са готови да стигнат”.

Почти 8 милиона деца от 15 страни на възраст под 5 години
са изложени на риск да умрат от недохранване, съобщиха от
УНИЦЕФ. Необходими са 1,13 милиарда евро за справяне със
задаващата се криза.
“Световните лидери, които се събират в Германия за министерската среща на Г-7, имат малка възможност да действат, за
да спасят животите на тези деца”, каза изпълнителният директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел. “Няма време за губене. Чакането да бъде обявен глад означава да чакаш децата да умрат”,
допълни тя.
Най-сериозно е положението в държави като Афганистан,
Етиопия, Хаити и Йемен, където има остър недостиг на храна
и медицинска помощ.
В доклад на агенцията за децата на ООН се казва, че недохранването е засегнало допълнителни 260 000 деца от началото на 2022 г. Цените на храните се покачват рязко заради
войната в Украйна, продължителната суша вследствие изменението на климата в някои части на света, както и заради
продължаващото икономическо въздействие.

Австрийската столица е класирана на първо място в списъка на
най-добрите за обитаване градове в
света според годишния индекс на
проучвателното звено на списание
“Икономист”. През 2018 и 2019 г.
Виена заемаше същата позиция в
класацията, но през миналата година бе преценено, че качеството на
живот в европейските градове е
спаднало значително заради локдауните и другите ограничения, свързани с Ковид-19. Затова начело бе
Оукланд, Нова Зеландия. В дъното
на класацията са Дамаск, Лагос,
Триполи, Алжир и Карачи.

САЩ ще отпуснат
300 000 работни визи
САЩ ще предложат 300 хиляди
работни визи за граждани на Мексико и държави от Централна
Америка, когато президентът Мануел Лопес Обрадор посети през юли
Вашингтон. Това съобщи мексиканският вътрешен министър Адан
Аугусто Лопес пред бизнес лидери в
граничния град Тихуана. САЩ не са
потвърдили информацията.

В Индия номинираха
жена за президент
Жена, произхождаща от бедна
общност в Индия, е вероятният
следващ президент на страната, след
като управляващата партия “Бхаратия Джаната” издигна кандидатурата й. Избирането на 64-годишната Драупади Мурму е почти сигурно, тъй като партията на премиера
Нарендра Моди е със силни позиции
в националния парламент и в щатските законодателни събрания.

Мълния уби човек
в Южна Калифорния
Мълния уби 52-годишна жена и
две кучета в южната част на американския щат Калифорния, предадоха властите. Заради буреносното
време са отменени събития на открито.

ООН е в пълна готовност да
помогне на Афганистан след
силното земетресение. По последни
данни загиналите са най-малко 1000,
а над 1500 души са пострадали,
много от тях тежко. Властите
очакват броят на загиналите да
нарасне, тъй като все още много
хора са под развалините на
срутили се сгради. Спасителните
операции продължават
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АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Срамна коалиция
Нора СТОИЧКОВА

След дълго отсъствие
от камерите, депутатът
от ДПС Делян Пеевски
цъфна преди ден цял и
невредим, в добро здраве
и настроение на площад
“Александър Невски” в
столицата. Заедно с цели
автобуси хора, платени
от ДПС, Пеевски се вля в
протеста, организиран от
ужким патриотичната
формация “Възраждане”

срещу правителството.
Невероятно, но факт.
Истинските патриоти,
втренчени в телевизора,
не вярват на очите си.
Докъде може да стигнат
политическите перверзии
за власт и пари.
Единствената утеха е,
че антиправителственият
протест под православния катедрален храм,
беше нищожен по мащаб,
въпреки усилията на ДПС
и “Възраждане”. Наблизо,
на площад “Народно
събрание”, многохиляден
протест
освиркваше
срамната коалиция между ГЕРБ, ИТН, ДПС и
“Възраждане”, които свалиха кабинета на Кирил
Петков.
Бедите обаче не идват
сами, а направо връхлитат
на бригади тези дни. След
събарянето на правителст-

вото, новото мнозинство
в парламента точи ножове и на актуализацията на
бюджета, от която зависят
доходите на пенсионери и
семейства с деца, удушеният от енергийната криза бизнес и стабилността
на икономиката.
След оставката на
правителството
се
завърта отново конституционната рулетка. Срамната коалиция обаче ще
бламира всичко, което не
е в нейната игра. Блокирането на държавата и
вкарването в изборна
спирала е само един от
похватите на мръсния
рекет, с който извиват
ръцете на народа.
Още неизстинали от
патардията, и ето ти го
Борисов, щастлив и дебел,
пак заел целия екран на
телевизора, да ни съобща-

ва новата завера: той бил
много за едно коалиционно правителство между
ГЕРБ, ДПС и представете си - “Демократична
България”. Привържениците на която само като
чуят за “Борисов и ко.”,
веднага започват да скандират “Мафия”!
Ще се нагледаме на
всякакви цинични властови комбинации, които
вече са в ход. В тях няма
ни идеология, ни морал,
ни елементарно домашно
възпитание. Чиста проба
политически караманьол.
Така че, мили деца,
които подкрепяте тлъстите чичковци да посягат
отново към властта, приберете се сега от площада,
качете си селфитата с
Пеевски и обяснете на
баба си защо няма да има
актуализация на пенсията.

Масло в огъня
Таня ГЛУХЧЕВА

Премиерът на Албания Еди Рама си позволи
недопустим в дипломацията обиден за България
език. Дали сме “хаос”,
дали сме “позор”, така
можем да коментираме
държавата си само ние.
Чужденците, които си
позволяват нагло и безпардонно поведение по
отношение на нашата
страна, вместо приятели
у нас, си създават излишно нови врагове. Така че

- при цялото ни уважение
към Еди Рама и албанския
народ, нека всеки да гледа първо собствената си
градина, преди да критикува съседите си.
В момент, когато има
голям международен натиск върху страната ни
да вдигнем ветото срещу
Северна Македония, когато за пръв път от години
имаме смели политици,
защитаващи националния
интерес - на сцената се
появява лидер от близкото минало, зажаднял за
похвала, с бонус - потупване по рамото.
Бившият премиер
Бойко Борисов заяви, че
подкрепя
френското
предложение и е съгласен
да отпадне ветото (сякаш
някой го е питал)... В
Брюксел веднага се обнадеждиха и провидяха лъч
светлина след неколкомесечните усилия да се по-

стигне напредък по болната за страната ни тема.
И той засия. Усети, че
слънцето отново изгря в
Банкя и най-вероятно
вече се вижда как ръководи държавата. Нищо чудно даже да подготвя речите си, като набляга в тях
как от ЕС не спират да го
хвалят. Може да припомни и как трима папи са го
галили по главата, а заклетите евроатлантици ще
му ръкопляскат.
За едната похвала! За
нея някои са готови да
продадат родната си майка, какво остава за страната си. Как може останалите членове на Съюза
успешно да представляват
народа си, щом тропнат
по масата - да успяват да
постигнат исканията си, а
България - винаги да се
съгласява? Помним преди години Мадам Йес Меглена Кунева, която

така и не се научи да казва “Не!” на Брюксел.
И така ги научихме, че
винаги ще се подчиняваме, а те ще се правят, че
ни уважават. Докато останалите си “опичат работата” навреме и отстояват националните си
интереси. Нашите вдигат
белия байрак заради едната похвала пред строя.
Защото не сме били в
позиция да отстояваме
своето. Така са решили
някои. А не искат да признаят, че не ги интересуват проблемите на другите, след като не ги засягат. Нима, ако не виждаха “руска заплаха” за Западните Балкани, щяха
толкова да настояват за
присъединяването на
РСМ и Албания?
В ЕС няма приятели има само интереси. Добре е нашите политици
най-сетне да го проумеят.

В цялата политическа шумотевица около вота
на недоверие стана нещо хубаво. Две партии найвероятно ще изпаднат от следващия парламент.
Със 100 процента от там изчезват създадените
от ДПС шоумени от ИТН. Лъсна и образът на
патриотарския аватар Копейкин. Политическото менте ИТН намирисваше на инженерно съоръжение на ДПС от самото си начало. След като
опропасти три поредни парламента, главният телевизионен артист на Републиката даде всичко
от себе си, за да не се преизчислят пенсиите, да
няма необлагаем минимум за децата на нормалните българи и да се спасят Пеевски и Гешев.
Това беше класически преврат за връщане на мутрите и олигарсите, за радост на лапнишараните, с които е пълен Фейсбук.
По-важният случай е предстоящият провал
на българския депесар Копейкин. За разлика от
другите патриотарски шмекери и крадци на червени гласове, като Сидеров, Марешки, Яне Янев,
ВМРО, които полегнаха на ГЕРБ и ДПС следизборно, този пореден политически герой, набеден
за русофил, всъщност е на каишка и на есемеси
при Бойко. Партията, на която Копейкин е собственик, подкрепя под строй във всички гласувания ГЕРБ и ДПС в този парламент. По-зле от
Сидеров, Марешки и Каракачанов. Най-красноречивата проява на Копейкин беше съвместният му
автобусен митинг с ДПС и лично с Пеевски. Нищо
общо с големите протести, организирани от
същата партия против официално подпомагане
на Украйна с българско оръжие. Нищо общо и с
масовите акции срещу зеления сертификат срещу
КОВИД, които събираха хиляди хора. Но идва и
моментът на истината, в който за броени часове всичко се срива. Маломерното мероприятие
на “Възраждане” с ДПС издаде, че избирателите
явно емигрират от “Възраждане” и Копейкин.
Със сигурност много от тях са отишли на
отсрещния площад - с хилядите в подкрепа на
кабинета. Какво беше огромното множество на
страната на свободата и бъдещето е без значение - русофоби, русофили, леви и десни, и всякакви,
но нормални хора. Без да ги докарват с автобуси,
мерцедеси и влакове. Те въстанаха срещу парламентарния преврат и подмяната на вота от новата сива четворна коалиция на ГЕРБ, ИТН, ДПС
и “Възраждане” (с извинение). Между другото,
много хубаво звучи и новото име на тази допотопна коалиция - “Ориент експрес”. Защото в
оригинала на това криминале фигурира и един
убит. Или в случая - политически самоубит...
“Възраждане” се издаде предварително, че е
менте, чиято задача е да върне на власт отново
ГЕРБ и ДПС. Опитът показва, че поредният фалшив русофил Копейкин нито ще извади България
от НАТО, нито ще я поведе към Евразия. Руският
посланик Митрофанова никога няма да заложи
на шаячен пишман-националист, който си строи
къща с партийната субсидия. Поне да му викаха
Рубльов, а то Копейкин... А който е ходил в Русия,
ще види, че там копейки отдавна няма.
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МИЛЕНА ЧЕРВЕНКОВА e родена на
22 май 1962 г. в семейство на артисти.
Учила е в Кюстендил от 1969 до 1976 г.,
където баща й Васил Червенков е директор на театъра. Завършила е Априловската гимназия в Габрово (1976-1981),
където той ръководи театъра. От 1981
до 1985 г. е студентка в НАТФИЗ. По
разпределение работи в Пазарджик от
1985 до 1989 г. През 1990-1991 г. играе
на гастрол в Софийски пътуващ театър
ролята на Пепеляшка в едноименния
мюзикъл. За един сезон са изиграни над
100 представления в зала 2 на НДК (сега
Театър “Азарян”). През есента на 1991 г.
заедно с драматурга-поет Сергей Литвиненко, композитора Нивелин Мирков и
артиста Георги Златарев създават Арт
театър. Той е с база и сцена в Арт сцена
на “Шипка” 34. От 2017 г. Милена става
неин мениджър. Биографията й от
основаването на театъра до днес съвпада с неговата. 58 представления, на
които тя е продуцент, изиграни 2100
пъти. По време на ремонта на Руския
културно-информационен център Червенкова премества театъра в НАТФИЗ и
вместо за една, остава там и играе на
голямата му сцена цели 8 години! После
отново се завръща в РКИЦ. По повод
своя 60-годишен юбилей актрисата
създава моноспектакъла “Арт театър толкова много любов!”. Той ще бъде
включен във фестивала “30 години Арт
театър - толкова много любов!” от
26 септември до 1 октомври т.г.

Интервю на Надежда УШЕВА

МИЛЕНА ЧЕРВЕНКОВА:

Това е единственият случай в Източна Европа на частна
и независима трупа, издържала проверката на времето,
казва известната актриса, създателка на Арт театър

 Госпожо Червенкова, чествате 60-годишен юбилей, каква
равносметка си правите? Доброто или лошото имат в живота
Ви превес? Казват, че хубавите
моменти са по-малко...
- На 22 май отбелязах наистина 60 години от раждането ми. Но
това са само цифри... Аз се чувствам на 25! (Хаха!). Равносметката
е много положителна - през септември Арт театър ще навърши
30 години. Това е единственият
случай в Източна Европа на независим, частен театър, който е
издържал проверката на времето и
го има толкова много години!
Ето това е факт, с който много
се гордеем. А в моя живот лошите
моменти са много по-малко от хубавите. Лошите са свързани с кончината на двамата ми прекрасни
родители. А хубавите - те са много! Всяка премиера при нас е истински празник. Създали сме
58 спектакъла, изиграни 2100 пъти
в София, страната и чужбина. И не
само премиерите. Ние се стараем
всяка среща с публиката да става
празник. Както казва Вахтангов:
“Нет праздника, нет спектакля!”
На стр. 8
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 Кой е най-ценният подарък, който сте получавали до момента?
- Получих страшно много
поздравления - над 1000! И
много подаръци също. Но
най-ценните бяха два: присъствието на проф. Сейкова нашия Почетен художествен
ръководител, на моя юбилей.
Тя е на 91 г., и подаръка й специално написано от нея
стихотворение, посветено на
мен! Вторият безкрайно ценен жив подарък беше кученцето Марси на 2 месеца - от
моя колега и приятел Теодор
Софрониев. Сега се грижа за
него с много любов.
 Името Ви се свързва
неразривно с Арт театър,
който създавате преди три
десетилетия. Вие не само
оцеляхте, но показахте с
професионализъм, всеотдайност и упоритост как
с малко средства се прави
добро изкуство, което
продължава и днес да пе-

чели усмивките и адмирациите на публиката. В
български условия е същински подвиг...
- Всъщност, като прескочим една ужасно трудна година на пандемия, ние ще отбележим 30 години на Арт
театър в края на септември с
фестивала, наречен “30 години Арт театър - толкова много любов!”. Ще бъде от
26 септември до 1 октомври.
Програмата вече е напълно
готова, но ще ви я кажа в средата на август, за да направим още едно интервю с вас.
Това винаги ми е било много,
много приятно.
Не обичам и не използвам
думата “оцелявам”. Арт театър през всичките си години
се е развивал много успешно!
Ще спомена само: 4 гастрола
в театралната световна столица Москва. Всички те бяха
двустранни и разменни с големи московски театри. Найотговорният от тях беше със
знаменития Академичен театър “Сергей Образцов”.

Друга наша победа е много
успешното ни участие на
Световния театрален фестивал в Авиньон, Франция, през
2005 г. със спектакъла ни
“Кучета” с постановчик
проф. Александър Великовски. Там от 750 представления от цял свят бяхме в топ
10! Играхме в пълната програма на фестивала - 24 вечери, и то изцяло на френски
език! “Кучета” се играе и до
днес, вече 17 сезона.
Всичко постигаме с много
любов и постоянен екип, който се чувства в Арт театър в
свои води. Всички АРТисти
работят и нещо друго, за да
могат да си позволят лукса да
играят в частен театър. Аз ги
избирам и те избират мен хората се събират по чувствителност. Ние сме от една
кръвна група. С мен са Камен
Коев - вече 22 години, съпругата му Марияна Коева - 21,
Здравко Здравков - 16, Тони
Христова, Сиана Миладинова, Сузана Катаривас, Теодор
Софрониев - по 8, Йордан Лю-

бомиров - 6, Красен Ханджиев - 3...
Повечето сме ученици на
проф. Надежда Сейкова. Възпитани сме в еднакъв вкус и
стил на театър. Това е много
важно в създаването и задържането на трупа дълги години.
Аз много обичам и уважавам
моите колеги и съм им безкрайно благодарна, че избраха мен и Арт театър. Вярвам,
че тези чувства са взаимни.
Това е основата, на която се
крепи нашият театър. Разчитам на помощта на моя баща
Васил Червенков - той е звездичка на небето вече 8 години, но аз усещам силно неговата помощ и закрила. А фактът, че проф. Сейкова е близо
до нас, ни дава кураж и радост.
Миналата година направихме страхотен празник по
повод нейния 90-годишен
юбилей. Пратихме лимузина
да я вземе от къщи и да я доведе при нас на Арт сцена на
“Шипка”. Шоуто беше страхотно - още от улицата...

Работим и с един и същи
режисьор от 1997 г. - това е
руският режисьор и педагог
проф. Ал. Великовски. Неговите постановки с нас винаги
се превръщат и в своеобразен мастер клас - “Малкият
принц” по Екзюпери, “При
закрити врати” от Жан-Пол
Сартър, “Пушкин - Анджело”
по Пушкин и Шекспир, “Кучета” от Л. и Ал. Чутко, “Господин, Сеньор, Дон Жуан!”
по Леонид Жуховицки. И
сега за 30-годишнината подготвяме нов спектакъл - “Драскотини от дъжда” от Яна
Добрева. Премиерата му ще
бъде в рамките на фестивала
ни в края на септември.
С проф. Сейкова имахме
щастието да правим сериозно Шекспир - “Напразни усилия на любовта”. Работили
сме също с Бойко Илиев,
Надя Асенова, Димитър Стоянов... Режисьорът е водеща
фигура в един театър и ние
сме имали щастието да си
сътрудничим с талантливи
постановчици.
А това, че и други наричат делото ни подвиг, не е изненада. То е и мисия, и начин
на живот, и вяра, че това,
което вършим, има смисъл и
сме полезни на хората. Да им
доставиш радост и да ги накараш да се усмихнат, да се замислят - струват си всичките
ни усилия и трудности.
За пандемията не ми се
говори. Ясно е, че беше много
трудно. Но вече, Слава Богу,
е зад гърба ни. Има хубава
поговорка: “Не се присмивай
на човек, който прави крачка
назад. Той може да се засилва...” Та и ние така по време
на пандемията - може би се
засилвахме. На фестивала ще
си проличи дали е така.
 Сега ли е по-трудно
или в началото, когато започвахте? От какво естество са проблемите?
- О, не! Сега не е в никакъв случай по-трудно, отколкото в началото! Имаме
постоянна трупа, талантлив
руски режисьор, постоянна
база. Тя винаги е била нашият дом - сцената на РКИЦ в
София на ул. “Шипка” 34. От
5 години създадохме и открита сцена - Арт сцена на
“Шипка”, на която съм мениджър. Каня талантливи
трупи от София, страната, а
се надявам от следващия сезон и от чужбина да имаме
гости. Трудностите, естествено, преди всичко са финансови - нямаме никаква подкрепа
от държавата и общината,
нямаме заплати. АРТистите
получават хонорари, които са
зависими от прихода от билети. Пак ще кажа поговорка:
“Чем полнее сбор, тем лучше
пьет и кушает актер!”
 Ако знаехте, какво Ви
очаква, бихте ли създали
Арт театър пак?
- Разбира се!!! Това е
моят живот и много си го
харесвам!

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

 За успеха е важен и
репертоарът, който представяте. Как подбирате
новите заглавия и решавате, че именно те ще бъдат?
- Репертоарът се избира
от мен и от руския режисьор
проф. Великовски. Изборът е
подчинен на два основни
принципа: да разкажем интересна на нас самите история
и да я покажем така, че тя да
бъде интересна и за зрителите. И да има хубави роли за
всички АРТисти.
 През лятото ще участвате ли на открити
сцени?
- Имаме съвсем нова инициатива - театър плюс вечеря,
която ще продължи и през
новия сезон. На вечерните
представления зрителите ще
могат да се възползват от новото ни предложение: да гледат спектакъла при нас, а след
това да вечерят в отсрещната
“О!Шипка”. И това общо само
за 30 лв. за всяка от вечерите.
Могат да си запазят места на
тел. 0895 437 822. През лятото няма да играем на други
сцени. Ние си имаме нашата
Арт сцена на “Шипка” и не
ми се местят представленията
другаде. Всичко, свързано с
показване на спектаклите извън нея, е много разходи камион за декора и костюмите, обезпечаване на хонорарите и пр. Освен това на откритите сцени няма професионално осветление (на повечето места) и това вече подсказва за компромис. Не искам да
допускам такъв!
 Предизвикателство
ли е човек да се занимава с
театър, с изкуство, особено днес? Какво бихте казали на всички млади хора,
които вече са се ориентирали към актьорската
професия?

- Не знам. Знам само, че
трябва безкрайно да обичаш
театъра и да му се посветиш.
Както казва Бертолт Брехт:
“С театър трябва да се занимава само онзи, който не
може да живее без него!”
 С какво ще започнете
новия сезон?
- Ще го открием с фестивала “30 години Арт театър толкова много любов!”, за който споменах, с премиера на
нов спектакъл на нашия руски
режисьор проф. Великовски “Драскотини от дъжда” от
Яна Добрева. Сценографка е
Марияна Коева. Участват Милена Червенкова, Сиана Миладинова, Тони Христова, Георги Златарев и Камен Коев.
Откриването ще бъде на
26 септември от 19,30 ч.
 Има ли житейски моменти, към които се връщате в мислите си? Ето, например, се сещам за малко
известния факт, че сте
завършила Априловската
гимназия в Габрово, и то
със златен медал... Какво си
спомняте за този период?
- Знаете ли, моето всекидневие е доста напрегнато и
нямам време да се връщам към
спомени и преживявания от
миналото. Предпочитам да гледам напред. Каквото е било,
било е, то е минало и никога
няма да се върне. Гледам напред и мисля колко много работа ме чака още. Само да сме
живи и здрави! А за Априловската гимназия пазя най-добри
чувства. И за учителите, и за
съучениците си. Не съм имала
възможност да отида на нито
една среща на випуска, а ние
бяхме 100-тен, юбилеен випуск! Защото по времето, когато се организират, обикновено имаме представления.
Може би за 50-годишнината от
завършването ще успея.
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Скъпи читателю!
Скъпи читателю! В приложението за литература, изкуство и култура ще си спомним за големия писател Антон Страшимиров, от чието рождение се навършват 150 години. Ще представим и новата книга на Светозар Казанджиев “Найсъкровеното”. А за настъпващото
лято нека се настроим с едно ведро
стихотворение на Вилдан Сефер.

Антон Страшимиров бунтовният дух
150 години от рождението на писателя

Приятно четене.
Боян БОЙЧЕВ

Ако попитате младите хора кой е
Антон Страшимиров, повечето ще вдигнат рамене в недоумение, малка част
ще посегнат за информация към телефона. Може би някои (с интерес към
театъра) са гледали “Свекърва” - найизвестната му пиеса, играна по родните сцени стотици пъти. Но колко са
чели “Хоро”?
Причините да е недостатъчно познат на читателите днес се крият във
времето ни, когато творци като него с
неспокоен бунтовен дух, с ярка гражданска позиция и критично социално
мислене са недолюбвани и премълчавани. Преди години бе включен в учебниците по литература, но сега името му
се споменава единствено мимоходом,
като част от литературния процес, и
нищо повече. Затова радостен е фактът,
че съвсем скоро издателство “Български писател” ще преиздаде емблематичния му роман “Хоро”. С надеждата
днешните читатели да го преоткрият.
А си струва. Защото Антон Страшимиров е сред явленията в съвременната българска литература. Един от
първите модернисти, автор на разкази,
повести, драми и романи, в които се
стреми да обхване в художествени рамки пълния хоризонт на съвремието си.
Определят го като писател - художник
на нравите, бита и времето. И още ярък публицист, обществен деец.
Роден е във Варна на 15 юни
1872 г. Едва навършил тринадесет гоСТИХОТВОРЕНИЕТО

Летен
стих
Вилдан СЕФЕР

Иде златокосо лято
с необятна синева,
с полудяло птиче ято,
с дъх на билки и трева,
с чуден танц на самодиви,
стъпили върху роса...
Глътка красота отпива
зажаднялата душа
и усеща близко родство
с пеперуден пъстроцвет.
Иде лято босоного
с лунна песен на щурец.

дини, заминава за Добруджа, където
работи какво ли не - келнер, словослагател, бояджия, книговезец... Учи в Разградската гимназия, а след това - и в
Садовското земеделско училище. Четири години (от 1890 до 1894) учителства из Варненско и Бургаско. Година покъсно е в швейцарската столица Берн и
в местния университет посещава лекции по литература и география.
Завръща се в България през 1898 г.
и става гимназиален учител във Видин,
а по-късно и в Казанлъшкото педагогическо училище. Но му забраняват упражняване на учителската професия
заради “непристойно поведение” към
властимащите - влиза в тежък сблъсък
с кмета. Интересува се от политика,
първоначално е повлиян от идеите на
т.нар. народнически социализъм. Друга
идея, която приема присърце, е за свободна Македония, дори се записва в
четата на Яне Сандански.
През 1902 г. Антон Страшимиров
става депутат от листата на Радикалдемократическата партия, после народът
още два пъти му гласува доверие да го
представлява.
Политическите възгледи на писателя се отразяват и в неговото творчество. През 1889-а публикува първото си
стихотворение в шуменски вестник, в
което недвусмислено заявява: “Мъчно,
тясно ми е - простор ми дайте.” Първият му разказ - “Дулчев”, излиза три

години по-късно в пазарджишкото списание “Лъча”. През годините редактира различни вестници и списания, на
други активно сътрудничи. Основни
теми в ранните разкази на писателя са
отруденият, беден живот на българските селяни и техните битки със силните
на деня. В други творби акцентът е
върху междуличностните конфликти и
психологическите преживявания, върху
драмата на интелигента, породена от
духовната криза в обществото. Но безспорният връх в Страшимировото творчество - връх, днес скриван зад мъглата
на политическата конюнктура, е романът “Хоро”. Това е протестът на
достойния творец срещу жестокостите
и зверствата на българските властници
при потушаването на Септемврийското въстание през 1923 г., за които самият писател казва: “Клаха народа,
както и турчин не го е клал!” В този
трагичен момент Антон Страшимиров
е с народа си, при страданието и покрусата. Може би няма в световната
литература друга творба, толкова ярко
изобразяваща ужаса на насилието и
гневно отричаща го. Няма друго такова
хоро, играно от полудели от мъка жени
върху труповете на невинните жертви!
През 1925 г. сътрудничи на Гео
Милев в издаването на сп. “Пламък”,
но успява да избегне трагичната участ
на поета. През същата година брат му
Тодор Страшимиров, депутат от БКП,
е убит от засада в центъра на София,
защото си е позволил да разобличи от
трибуната на Народното събрание репресиите и зверствата на фашисткия

режим. По този повод писателят пише
най-краткия некролог, изпълнен със
скръб и мъка: “Убиха и брат ми Тодора. Бог да пази България!”
Антон Страшимиров публикува
“Хоро” през 1926 г. Малко по-късно
през същата година романът е забранен от цензурата. При конфискацията
писателят заявява: “Аз съм този, който
ви открих психологията на народа си.
И аз ви казвам: кастов дух в България
не можете насади! Време е умът на
ръководните слоеве да не стига само до
върха на сабята.”
Днес романът не е забранен, но
услужливо е “забравен” от институциите и властимащите...
До последния си дъх писателят си
остава бунтар по дух. И няма сила,
която да го сломи. През 1933 г., когато
нацистите завземат властта в Германия,
Антон Страшимиров, проф. Асен Златаров, проф. Петко Стайнов и Екатерина Каравелова създават Комитет за защита на евреите, но властта забранява
и преследва дейността му, за да... не се
меси във вътрешните работи на такава
велика нация, каквато е немската...
Антон Страшимиров обаче е
напълно сломен след смъртта на съпругата си Стефка. Умира във Виена на
7 декември 1937 г. след неуспешна
сърдечна операция.

НОВИ КНИГИ

Съкровено идва от съкровище...
Кое е нашето разбиране за
най-скъпо, най-близко? Сигурно за всеки е различно и зависи
от ценностната му система.
Светозар Казанджиев дава своя
отговор в новата си книга с
публицистика “Най-съкровеното”, която неотдавна издателство “Български писател” представи на читателите. “Съкровено идва от съкровище. При
малко повече фантазия може да
открием връзка и със сърце.
Съкровището, което пазя в
сърцето си, включва родния
дом, родния край, родината под обща “резолюция” България. Сигурно и при вас е така.
Има ли нещо по-скъпо от Отечеството!... - казва авторът. -

Естествено е тогава думите в
настоящата книга да произтичат и отразяват любовта ми към
Татковината, в частност към
тази многострадална, непреклонна, несравнима по хубост
с никоя друга планина - Родопите. Честит съм, защото моят
свят е неотделим от нейния, а
думите, изтръгнати от вътрешното ми аз, са стигнали до ушите, надявам се и до сърцето на
онези, за които са предназначени. Копнея те да развълнуват и
вас, не да заглъхнат в пустинята на мълчанието.”
Според проф. д-р на ф.н.
Ваня Добрева в книгата “впечатлява умението на автора да
разкрива природата на думите.

Като че ли той много повече се
интересува от техния вътрешен

заряд, от вътрешносмисловата
им природа, чрез която по-цялостно може да бъде предадена
дълбочината на човешкия емоционален опит, духовната
свързаност с пространството
(Родопите) и населяващите го
хора. Посредством калейдоскопично вградени гледни точки,
чрез оживяване на спомени,
чрез включване на разнообразие от жанрови структури (статия, доклад, репортаж, интервю и т.н.) Казанджиев представя разбиранията си за родно и
отечество като памет, отношение, възприятия”.
Редактор Боян БОЙЧЕВ
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Íà Åíüîâäåí áèëêà
çà âñÿêà áîëêà
Свиване на момини китки и боядисване
на прежда са част от празника в музей „Етър”
Надежда УШЕВА

Ëþáîâòà ìåæäó
Åíüî è Ñòàíà
Регионалният етнографски
музей на открито “Етър” Габрово, и тази година ще зарадва жителите и гостите на
града с интересна и познавателна тридневна програма за
Еньовден - един от найслънчевите ни празници, който отбелязваме на 24 юни.
Проявите започват от 9 ч.
с преминаване през eньовденски венец, което ще продължи
до 19 ч. От 11 до 16 ч. е времето за свиване на момини
китки. В рамките на час - от
11,30 ч., ще бъде представена
книгата “Приказка за Еньовата буля, за други вълшебства
и чудеса по Еньовден”, като е
предвидена и среща с авторката Стойка Кайракова. На
25 юни празникът ще се развихри на Открита сцена с
изяви на Детска градина
“Явор” (11,30-11,45 ч.), Фолклорен ансамбъл “Сивек”
(11,45-12,15 ч.) и Фолклорен
танцов състав “Девет осми
БГ” (12,15-12,45 ч.). Междувременно, който иска, може
да се посвети в направата на
натурални сапуни, както и в
боядисването на прежда с

растителни багрила от 11 до
16 ч. на 25 и 26 юни. През
тези два дни организаторите
са включили в програмата
свиване на eньовденски китки и игра с награди, озаглавена “По Еньовден с Радумко”,
от 11 до 16 ч. За ценителите
и любителите на домашна
козметика с билки ще има
специален урок по приготвянето й от 13 до 13,30 ч., научи ДУМА от музея.

В нощта срещу
Еньовден се сбъдват
желания
небето се отваря и ако човек
си пожелае нещо силно, то
се случва. Стават чудеса, но
и черни магии. Сънищата са
пророчески. Съществува поверие, че тогава всички звезди слизат на Земята. Те придават на билките необикновена целебна сила и по това
време са най-лековити. Затова трябва да се откъснат още
преди изгрев слънце. Найсъбираните са еньовче, комунига, иглика, маточина, мащерка, жълт кантарион, бял
равнец. От тях се правят китки и венци - връзвани с червен конец, които през годината се използват за лечение.
На Еньовден започва далечното начало на зимата казва се “Еньо си наметнал
кожуха да върви за сняг”. Но

СНИМКИ РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО “ЕТЪР”

преди да “тръгне към зима”,
слънцето се окъпва във водоизточниците и прави водата лековита. После се
отърсва и росата, която пада,
е здравоносна, затова човек
е хубаво да се измие преди
изгрев в течаща вода или да
се отъркаля в росата. На този
ден при изгрева слънцето
“трепти” и който го види, ще
бъде здрав. Точно тогава всеки трябва да се обърне с
лице към него и през рамо да
наблюдава сянката си. Отразява ли се цяла, той ще бъде
здрав през годината, а ако е
наполовина - ще боледува.
Според народната вяра болестите са 77 знайни и една
незнайна. За всяка болка,
казват старите хора, има
билка. За незнайната - лек
трудно се намира. На Еньовден се прави венец от седемдесет и седем билки и половина, като половината билка
се слага за неизвестната бо-

лест. Нарича се още билкаразковниче, защото има способността да цери всичко.
Може да бъде намерена и
откъсната със затворени очи
в потайната доба на магичната нощ.
Най-късата нощ - тази срещу празника, е най-подходяща за крадене (примамване)
на плодородието. Жени мамници чрез магия вземат от
нивите и добитъка берекета

Легендата разказва, че преди много, много години в
едно село се залюбили двама млади. Това били Еньо
и Стана. Всеки миг мислели един за друг. Нито
хлябът, нито гозбите им били сладки, ако не успеели
да се видят през деня. Но бащата на Стана бил
против тази любов. Той сгодил дъщеря си за друг.
Минало се време и уговорили сватбата. Дошли
сватове и сватбари да вземат невестата. Нямало
как, тръгнала девойката, че сватба назад не се
връща. Когато стигнала големия мост над Тунджа,
тя смъкнала булото и се хвърлила в реката. Като
разбрал за случилото се, любимият й Еньо се поболял от мъка. Залежал се. Цели девет години плакал
и не ставал от леглото. Постелите изгнили под
него. А през цялото това време капка дъжд не
паднала. Реката пресъхнала. Добитъкът и хората
започнали да измират. Земята се напукала и всичко
изсъхнало. На десетата година сестрата на Еньо
взела от тъкачния стан кроеното, поставила на
кръст точилката и с детски повой ги обвила.
Облякла го с женски дрехи и го пребулила с бяло.
Отишла при Еньо с куклата и му продумала:
- Стани, Еньо, стани, братко! Стани да видиш
твоята Стана е дошла булка да ти стане!
Отворил широко очи Еньо, усмивка грейнала на
лицето му, протегнал ръце, надигнал се леко и
издъхнал. Изведнъж задухали силни ветрове. От
небето се изсипали проливни дъждове. Тревите и
нивята се раззеленили. Заблеяли стада по полята.
Момите запели. Оттогава е останал обичаят на
Еньовден да се прави Еньова буля. Изпълняват се
песни за любов и берекет.

и млякото и го пренасят на
своите ниви и животни. Грижата за съхраняване на реколтата води стопаните до
практиката да заженат нивите си в четирите края, но
страхът от природните сили
е породил забраната да се
жъне на самия Еньовден, за
да не порази светията с гръм
нивата на онзи, който не го е
уважил.
Известен е и ритуалът

Еньова буля - жените в селото преобличат с хубави
одежди малко момиче и му
слагат червено було. Понасят го сред нивите и по улиците, като съпровождат минаването си с песни. Говори се, че така молят
св. Еньо за здраве. А старите знахари отиват през нощта и наливат вода от планински извор. Това трябва
да стане при пълна тишина,
а водата наричат “мълчана”.
Тя придобива свръхестествена сила, която обаче ще
изчезне, ако някъде се чуе
човешки глас. Има и поверие, че там, където някой е
заровил и скрил своето имане, на Еньовден ще пламне
син пламък и може да бъде
намерено... Митичният ден
се чества с мистични и стари обичаи, които често озадачават чуждоземците. Красотата и силата на Еньовден се крият в българската
традиция и дух, които са
живи и ни връщат към
безвъзвратно отминали времена.
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ВЯРА ЕМИЛОВА:

Ìàôèÿòà îòíîâî èñêà
äà ñå âúðíå íà âëàñò
Правителството беше свалено от ново мнозинство и
безпринципна коалиция. Политици, които мимикрират един
върху друг на базата на интереси. Площадът каза, че иска
промяна - направихме първата
крачка и продължаваме заедно.
Това заяви народният представител от “БСП за България”
Вяра Емилова пред “България
Он Еър”.
Предстои заседание на Националния съвет на БСП, за да
направим оценка и да решим
какви ще са следващите ни действия. Вървяхме до нашите политически партньори, бяхме
предвидими, бяхме тези, които
отстояваха социалната политика, така че сме готови отново
за разговори.
Ние бяхме тази партия,

която успя да извоюва найвисокия социален бюджет.
Най-важната ни задача е да
приемем актуализацията на
бюджета. Всички други разправии по ъглите, по кулоарите,
които ще ни предоставят от новото мнозинство, не са на дневен ред. На дневен ред са доходите, високите цени, увеличението на пенсиите, което
ние заложихме в бюджета. Обществото очаква това от нас, а
не политически игрички, на
които станахме свидетели в последните дни. Ако бюджетът
не бъде приет, новото мнозинство ще тикне държавата в поредния хаос.
Наистина се надявам на
морал, на мислещи за българските граждани депутати, за да
бъде приета актуализацията на

ИВАН ЧЕНЧЕВ:

ÈÒÍ õâúðëèõà
äúðæàâàòà â õàîñ

Ситуацията не е добра за България и бързо
трябва да се излезе от
нея. Най-малкото с подкрепа на бюджета, това
е изключително важно и
трябва да се случи. Иначе няма да има актуализация на пенсиите, няма
да има данъчни облекчения за младите семейства, няма да има повече
пари за ваучерите за работниците. Това заяви
зам.-председателят на ПГ
“БСП за България” и
председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта

Иван Ченчев пред БНТ.
Не става дума за
власт и позиции, а за
българските граждани.
Винаги е ставало дума за
тях, но някои играчи
подходиха по друг начин и хвърлиха държавата в хаос. Това са например ИТН или остатъците от него. Има ли
изобщо такава партия,
защото не може в такава
ситуация, в застигащите
ни кризи, на фона на
война, да хвърлиш
държавата в хаос.
Сега за този хаос някой трябва да носи отго-

бюджета и пенсионерите да
получат не само увеличение,
но и така дълго очакваното
преизчисление на пенсиите. В
последните години имаше пари
за магистрали, но винаги пенсионерите и младите хора оставаха на заден план. Ние бяхме тези, които успяхме да отвоюваме безплатните детски
градини, повишението на майчинските през втората година.
Новото мнозинство няма
намерение да прави нещо градивно за държавата, а да я тика
към хаос и безредици. Това е
мнозинство на разрухата. Хората на улицата казаха какво
искат. Стана ясно, че “Възраждане” се прегърна с ДПС. Че
ИТН, които искаха да “изчегъртват” ГЕРБ, застанаха
рамо до рамо с тях. Че без-

ворност. Истината е, че
ние разделихме хората
не на две, а на много повече. Именно заради
това, което се случва по
диванчетата или в тъмните стаи. Присъствал съм
на коалиционните съвети и това, което се говори, е истина. Истина е и
това, че искаха допълнителни милиарди в “12
без 5”, как става това
нещо?
В този хаос може ли
някой да гарантира какво ще се случи, ако има
нови избори? Може ли
някой да гарантира, че
ще има парламент и правителство? Ами ако пак
влезем в новата година
без бюджет?
Очаквах президентът
Радев да направи изказване в българския парламент. Очаквах да призове за единение, защото това е най-висшият законодателен орган. Това
не се случи.
Ние ще участваме в
преговори, когато бъде
връчен първият мандат,
ако ни поканят от
“Продължаваме промяната”. Вторият мандат
няма да го коментирам,
той ще се връчи на ГЕРБ.
Кой ще вземе третия зависи от президента и
това е неговата роля балансирано да помисли
къде ще отиде той. Едва
тогава БСП ще вземе
решение като партия,
която има своите колективни органи.
Разчитаме на диалогичност, винаги сме били
такива. Не можем да
преговаряме с модела на
задкулисието. Шест години водихме тази битка, ядохме много шамари за тези наши позиции,
но ние заговорихме и за
паралелна държава, и за
дълбока държава, и за
изтичащи милиарди.

принципността, мимикрията,
договорките на ухо, в кулоарите, в тъмните стаи са факт. Че
мафията отново иска да се

върне на власт. Много ще ни
бъде трудно, но няма да се откажем, защото работим в интерес на българските граждани.

ИРЕНА АНАСТАСОВА:

Çàïî÷íàõà ðåôîðìè
è êîàëèöèÿòà
ñòàíà íåóäîáíà
Тази коалиция стана
възможна с една основна и единствена цел, която обедини всички толкова различни и тази цел
беше да променим модела на управление в
държавата. Когато този
модел се е сраснал с
всички държавни структури и институции, това
не е лесно. И когато наистина се направиха
първите стъпки, с които
се правеше тази промяна, и когато почнахме да
издърпваме черджето
под краката на тези, които бяха свикнали в годините да се ползват, реакцията я видяхме. Това
заяви зам.-председателят
на БСП и председател на
Комисията по образование и наука в НС Ирена
Анастасова пред БНР.
12 години ГЕРБ управлява с насилие и задкулисие. Стигнахме дотам, че
дори чистачки в училищата се назначаваха с благословията на кметовете
на ГЕРБ. Това не може да
продължава, публична
тайна е, всеки го знае, но
трудно се доказва. Затова
трябва реформа и в правосъдната система, трябват промени и в законите, които уреждат дейността на правосъдната
система. Когато стъпка
по стъпка започнаха да се
правят тези реформи, коалицията стана неудобна
и се намериха хора, които да я свалят. Но това не

означава, че ние ще се откажем.
Проблемът в коалицията беше липсата на
добра комуникация.
Това го констатираме
от първия момент и е
поставяно от г-жа Нинова и на коалиционни
съвети. Липсата на тази
комуникация доведе и
до липса на управленска програма. Дълго
време смятахме, че коалиционното споразумение може да изиграе
ролята на управленска
програма. Само че не е

така, защото в една програма има срокове, които трябва да се спазват.
При нас евентуално
може да дойде третият
мандат, въпрос на право
и задължение на президента е да прецени кому
да го връчи. Ако го
връчи на БСП, ние сме
доказали и миналата година, че се отнасяме отговорно, водим всякакви
видове разговори, защото България трябва да
има час по-скоро действащо правителство, важно е за българите.
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Êèòàé è Èíäèÿ „íóëèðàõà”
åôåêòà îò ñàíêöèèòå
Рязко нарасналият износ на руски
енергоносители за Китай и Индия “нулира” ефекта от енергийните санкции спрямо Русия, пише японското издание Nihon
Keizai, цитирано от “ИноСми”. От началото на годината енергийните експортни
приходи на Москва са се увеличили с
50%. Според японския вестник “енергийното оттегляне” от Русия се е оказало
трудна задача и Западът най-много ще
пострада от това.
Китай и Индия увеличават покупките
на руски петрол, отбелязва и Ройтерс.
Това е свързано със забраните за внос на
руски петрол в САЩ и Европейския
съюз, което намали броя на купувачите
му. В същото време руските енергийни
ресурси станаха по-евтини в сравнение
със средните цени в света и икономическите ползи за вносителите им нараснаха
значително.
Китайският внос на руски петрол е
нараснал с 55% на годишна база до рекордно високо ниво през май. Така Русия
измества Саудитска Арабия като основен доставчик на суровината за страната.
Същевременно нараснаха и приходите на Русия от увеличените доставки на
нейните енергоносители за алтернативни
купувачи. Страната получава повече приходи от износа на енергоносители, подкрепен от покупките от Китай и Индия,
при което ефективността на санкциите на
САЩ и Европа съществено намалява.
По данни на компанията за финансова информация Refinitiv (американскобритански глобален доставчик на данни
за световните финансови пазари), обемът
на руски суров петрол, внесен от Китай
по море (без тръбопроводния), през май
е около 800 000 барела на денонощие,
което е увеличение от над 40% в сравнение с януари. От това става ясно, че
покупките на петрол от Русия стават
приоритетни за Китай. Вносът по море
на руски суров петрол в Индия също
нарасна - от нула през януари до малко
под 700 000 барела на денонощие през
май, което е доста впечатляващо.
В резултат на това основният руски

Русия измести Саудитска Арабия като основен
доставчик на петрол за Поднебесната империя

петрол марка Urals за Европа, сега се
търгува на цена от около 90 долара за
барел, което е с около 35 долара (около
30%) по-евтино от северноморския петрол марка Brent. Петролът марка Espo,
който се изнася основно за Азия, струва
около $94 за барел, т.е. с около $20 за
барел по-малко от дубайския суров петрол. Разликата в цената между тези две
марки суров петрол в началото на годината беше само няколко долара.
В месечния доклад на Международната енергийна агенция (IEA) за май тази
година се казва, че индийският нефтопреработвателен комплекс, чрез най-големите корпорации за търговия с петрол в
страната Transfigula и Vitol, е закупил от

ОБЯВА
Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î.44, ‡Î.2, ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ˜Î. 44, ‡Î.
1, Ú. 8 ÓÚ «Ã—Ã¿, ˜Î. 25, ‡Î.2, Ú. 7 Ë ˜Î. 29, ‡Î.3, Ú.3
Ë ˜Î. 64, ‡Î.1 Ë ‡Î. 3, Ú. 1, ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ‡Î.2 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡
Á‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë Ë ˜Î. 91 ÓÚ œ‡‚ËÎÌËÍ‡ Á‡ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë, ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò˙Ò
«‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-1058/29.05.2019 „. Ë «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ1874/09.10.2019 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿„ÂÌˆËˇÚ‡ Á‡ ÒÓˆË‡ÎÌÓ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂ, ÍÏÂÚ˙Ú Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ –ÛÒÂ Ò˙Ò Ò‚Óˇ «‡ÔÓ‚Â‰ π–ƒ-01-1880/23.06.2022 „. Œ¡ﬂ¬ﬂ¬¿
ŒÕ ”–— Á‡ ‚˙ÁÎ‡„‡ÌÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡ ì÷≈Õ“⁄– «¿ —Œ÷»¿ÀÕ¿
–≈’¿¡»À»“¿÷»ﬂ » »Õ“≈√–¿÷»ﬂî Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ –ÛÒÂ:
1. ¬ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú:
1.1. ·˙Î„‡ÒÍË ÙËÁË˜ÂÒÍË ÎËˆ‡, Â„ËÒÚË‡ÌË ÔÓ “˙„Ó‚ÒÍËˇ Á‡ÍÓÌ, Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË
ÎËˆ‡, Ë
1.2. ÙËÁË˜ÂÒÍË ÎËˆ‡, ËÁ‚˙¯‚‡˘Ë Ú˙„Ó‚ÒÍ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ, Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡, Â„ËÒÚË‡ÌË ÔÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‰Û„‡ ‰˙Ê‡‚‡ - ˜ÎÂÌÍ‡ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á, ËÎË Ì‡ ‰Û„‡
‰˙Ê‡‚‡ - ÒÚ‡Ì‡ ÔÓ —ÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂÚÓ Á‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó.
2. »ÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ:
- ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ –ÛÒÂ - www.ruse-bg.eu
3. ƒÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ:
- ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ –ÛÒÂ - www.ruse-bg.eu
4. ƒ‡Ú‡, ˜‡Ò Ë Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡:
Õ‡ 12.08.2022 „. ÓÚ 14:00 ˜‡Ò‡ ÍÓÏËÒËˇÚ‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÔÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ
‰ÓÍÛÏÂÌÚË.
»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ –ÛÒÂ: www.ruse-bg.eu - ‚ –‡Á‰ÂÎ ì«‡ „‡Ê‰‡ÌËî
- ìŒ·ˇ‚Ë, Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ Ë Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËˇî, ìŒ·ˇ‚Ë Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËˇî.
5. ‡ÂÌ ÒÓÍ Ë ÏˇÒÚÓ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË:
‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ ‰Ó 10.08.2022 „., ‰Ó 17:30 ˜., ‚ Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì
ÌÂÔÓÁ‡˜ÂÌ ÔÎËÍ, ÎË˜ÌÓ ËÎË ÔÓ ÔÓ˘‡Ú‡ Ò ÔÂÔÓ˙˜‡ÌÓ ÔËÒÏÓ Ò Ó·‡ÚÌ‡ ‡ÁÔËÒÍ‡
‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ –ÛÒÂ. ¬˙ıÛ ÔÎËÍ‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú ‡‰ÂÒ Á‡ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌˆËˇ Ë ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÚÂÎÂÙÓÌ, Ù‡ÍÒ Ë ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ ‡‰ÂÒ.
6. ‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ Ó·ˇ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ ÍÓÌÍÛÒ‡:
ƒÓ 14-‰ÌÂ‚ÂÌ ÒÓÍ ÍÓÏËÒËˇÚ‡ ËÁ„ÓÚ‚ˇ ÔÓÚÓÍÓÎ Á‡ ÓˆÂÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÍÎ‡ÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡
Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ.
œ⁄ÀÕ»ﬂ“ “≈ —“ Õ¿ Œ¡ﬂ¬¿“¿ —≈ Õ¿Ã»–¿ Õ¿ —¿…“¿ Õ¿ Œ¡Ÿ»Õ¿ –”—≈: www.ruse-bg.eu
«‡ ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ: √Â„‡Ì‡ œ‡¯Â‚‡ - „Î‡‚ÂÌ ÂÍÒÔÂÚ ‚ ÓÚ‰ÂÎ ì—ÓˆË‡ÎÌË
‰ÂÈÌÓÒÚËî ‚ ƒËÂÍˆËˇ ì’ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌË ‰ÂÈÌÓÒÚËî, ÚÂÎ.: 082/506 769

Òúðãîâñêèòå ïîòîöè ñå
ïðåíàñî÷âàò êúì ÁÐÈÊÑ
Президентът Владимир Путин заяви, че Русия е в процес на пренасочване на търговския и петролния си износ към страните от групата на
най-големите развиващи се икономики БРИКС на фона на наложените
от Запада санкции заради Украйна, предаде Ройтерс. Страните от
БРИКС са Бразилия, Русия, Индия, Китай и Република Южна Африка.
Във видеообръщение към участниците в “Бизнес форум на БРИКС”
Путин каза, че в Русия се обсъжда увеличаване на присъствието на
китайски автомобили на руския пазар, както и отварянето на индийски вериги супермаркети. “На свой ред присъствието на Русия в
страните от БРИКС расте - има забележимо увеличение на износа на
руски петрол за Китай и Индия”, добави Путин. По информация от
Китайската главна митническа администрация вносът на суров
петрол от Русия в Китай се е повишил с 55% в сравнение с година порано и е достигнал рекордни нива през май. Русия е изместила Саудитска Арабия като основния доставчик на Китай, след като китайските
рафинерии са се възползвали от евтините доставки.
Путин също така каза, че Русия разработва алтернативни механизми
за международни финансови разплащания заедно с партньорите си от
БРИКС. “Руската Система за финансови съобщения е отворена за
връзка с банките на страните от БРИКС. Руската система за разплащания Мир разширява присъствието си. Разглеждаме възможността
за създаване на международна резервна валута, базирана на кошница
от валутите на страните от БРИКС”, добави руският лидер.

Русия “от 25 до 30 милиона барела петрол, които могат да бъдат доставени от
май до юни”. В същия доклад има данни
и за това, че руската и индийската страна
активно преговарят за сключване на подългосрочни и за по-големи доставки договори.
Международните експерти подчертават най-важния аспект: такива големи
покупки от алтернативни на досегашните
купувачи на руски петрол рязко забавят
отбелязания по-рано спад на цените му.
Суровият петрол Urals сега струва с
около 30% повече, отколкото преди година, отчасти защото световната базова
цена на петрола се покачва стремително
поради нарастващото търсене. Също по
данни на Международната енергийна
агенция, приходите на Русия от износ на
петрол за първите 4 месеца на годината,
са се увеличили с повече от 50% спрямо
същия период на миналата година.
Руските въглища за производство на
електроенергия - забранени за внос в
Европа от август - останали с малък брой
купувачи, като Китай и Индия, задържат

по-ниска цената си. По данни на британската изследователска компания Argus
Media, цената на руските въглища на
балтийско пристанище в края на май е
около $148 за тон.
Това е по-малко от половината от
цената на фючърсите за въглища на енергийната борса ICE Futures Europe (около
$330 за т) в Ротердам, но пък е двойно
по-висока от цената на руските въглища
преди година. Докато покупките на руски твърди горива от Япония и други страни намаляха, износът на руски въглища
за Индия се увеличи значително. Китай
също разширява доставките си от Русия.
Политиката на “енергийно оттегляне”
на Запада от Русия се оказа много трудна,
обобщава японското издание. В тази
връзка към момента най-важният въпрос
е дали напрегнатата ситуация на световните енергийни пазари ще може да бъде
облекчена чрез увеличаване на добива на
петрол от САЩ и от Близкия изток.
По материали от Money.bg и
Блумбърг
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Âðú÷âàò íàãðàäàòà
„Ïðèç „Îðôåé” äíåñ
Българският писател трябва да може да се отдаде на
творчеството си, а не да се чуди как да си изкарва хляба,
казва Стоил Рошкев, учредител на конкурса
Дебат за възможността на българските писатели да се отдадат изцяло на
творчеството си, вместо да пишат след
10 или 12-часов работен ден, иска да
повдигне журналистът Стоил Рошкев.
Той е учредител на наградата “Приз
“Орфей”, чийто първи лауреат ще бъде
обявен на 24 юни в БТА. “Това е много
голям дебат изобщо за цялата система,
политика и начин на живот в България.
Затова мисля, че трябва да се обръща
по-голямо внимание на литературата”,
коментира Рошкев пред БТА. В основания от него конкурс са участвали 100
неиздавани романа. В журито, освен
Рошкев, са проф. дфн Симеон Янев,
Румен Леонидов и Нора Стоичкова,
първи зам. главен редактор на ДУМА.
Пред БТА журналистът и писател споделя, че е останал изненадан от романа
на избрания победител и го определя
като “възхитително откритие”.
Стоил Рошкев е решил наградата
да бъде на стойност от 12 000 лв.,
като се надява, че много български
родолюбиви бизнесмени ще вземат
пример и наистина ще може да се
учреди една много по-голяма награда,

СНИМКА ФЕЙСБУК

защото българите и българските автори го заслужават. По неговите думи
смисълът е в една наистина голяма

награда, за да може върху нея да се
фокусира вниманието не само на писателите, а и на обществото.
Журито е търсило големия български роман - когато го прочетат българите, да се идентифицират с героите,
да открият себе си, по някакъв начин да
си обяснят живота, нашите мечти, илюзии и това, което става тук. В същото
време романът да е общочовешки. За
щастие, този роман на лауреата не е
роман за прехода, но обяснява целия
преход в България, казва Рошкев.
Културата е основата, а не надстройката, както се смята. И държавите,
които дават повече пари за култура, са
и много по-успешни. При тях няма
икономически кризи. При тях най-големите политици всъщност са хора с изключително добра литературна подготовка. Докато при нас повече като че
ли се гледа на алъш-вериша и на търговията. И някои хора не могат да разберат, че много повече ще спечелят от
това да бъдат филантропи за култура и
литература и много повече ще им се
прослави името, отколкото да си купят
поредната кола, смята Стоил Рошкев.

Ïîñòèæåíèÿ íà ðîäíè òâîðöè â îáëàñòòà íà òàíöà
ïîêàçâà öåðåìîíèÿòà íà îòëè÷èÿòà „Èìïóëñ”
Церемонията по връчване на годишни награди на
професионалната танцова
общност “Импулс”” ще се
състои за втора поредна
година. Събитието е на
27 юни от 21 ч. на сцената
на парк-театър “Борисова
градина”, научи ДУМА от
Росен Михайлов, хореограф, инициатор и продуцент на наградите “Импулс”. В спектакъла ще вземат участие международни
и български артисти, които
ще разкрият и отбележат постиженията на класическия
и съвременния танц у нас.

Учредяването на национални годишни награди за
танц през 2021 г. имаше за
цел да отбележи и популяризира постиженията на
българските творци, да
провокира процеси на консолидация в професионалните танцови среди и да
издигне профила на танца в
общественото съзнание.
Превръщането на подобна
инициатива в ежегодно събитие допринася за запълване липсата на самостоятелен форум на българския танц, който да затвърди позицията му като

самостоятелно изкуство,
отразявайки тенденциите в
неговото развитие.
Годишните награди “Импулс” целят да окажат дълготрайни ефекти върху развитието на цял сегмент от
културата на страната ни. С
популяризирането на постижения на отделни творци, и
на танца като цяло, ще се
повиши видимостта на това
изкуство за широката общественост, формирайки вкус
и апетит за танц. Възможността на всеки творец в
областта на танца да направи своите предложения и

след това пряко да участва в
определяне на победителите, чрез онлайн гласуване,
ще помогне за създаването
на чувство за принадлежност към определена професионална гилдия, смятат организаторите.

„×åòèðèìàòà èòàëèàíñêè òåíîðè”
èçíàñÿò â Ñîôèÿ ñòîòíèÿ ñè ñïåêòàêúë

СНИМКА СИМФОНИЕТА - ВРАЦА

Спектакълът “Viva Italia” на “Четиримата италиански
тенори”, който обиколи САЩ с 56 концерта в продадени
зали, спечели критиката и любовта на публиката, пристига
в София на 26 юни. С представлението от 20,30 ч. в парктеатър “Борисова градина” очарователните изпълнители
отбелязват стотното си шоу и ще представят новата си
програма. Ще прозвучат едни от най-популярните оперни
арии и канцонети под съпровода на Симфониета - Враца.
“Четиримата италиански тенори” е сензационен вокален
квартет, който пристига у нас за пореден гастрол. Младите
певци се завръщат на българска сцена, след изключително
успешното си гостуване в България през изминалия сезон с
поредица от концерти с врачанските симфоници.
Джовани Мария Палмия, Уго Тарквини, Алесандро Д’Акриса и Федерико Сера очароват почитателите си в цял свят
с пленителните си гласове, артистичност и атрактивни
изпълнения на прочути класически хитове.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ
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ÔÓÂ‰ÌËˇÚ Ô‡ÁÌËÍ Á‡ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ƒ”Ã¿ ÓÊ‰ÂÌËˇÚ ‰ÂÌ Ì‡
–Œ—“»—À¿¬¿ »¬¿ÕŒ¬¿
— ÂÏÓˆËË Ë ÂÌÚÛÒË‡Á˙Ï
ÓÚ „Ó‰ËÌË Ì‡¯‡Ú‡ ÍÓÎÂÊÍ‡
ÓÚ‡Áˇ‚‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ Ë ÃËÌËÒÚÂÒÍËˇ Ò˙‚ÂÚ. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ‚
ÏÓÏÂÌÚ‡ Â ÙËÁË˜ÂÒÍË ‰‡ÎÂ˜
ÓÚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÚÂ Ò˙·ËÚËˇ,
Úˇ Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ „Ë ÒÎÂ‰Ë Ë ˙ˆÂÚÂ ˇ Ò˙·ˇÚ
‰‡ ÔÓ‰ı‚‡ÌÂ ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡Ú‡ Ë ‰ËÍÚÓÙÓÌ‡.
œÓÊÂÎ‡‚‡ÏÂ Ì‡ –ÓÒË ÏÌÓ„Ó Á‰‡‚Â Ë
Ò˙‚ÒÂÏ ÒÍÓÓ ÓÚÌÓ‚Ó ‰‡ ‚ÎÂÁÂ Ò Û‚ÂÂÌ‡
Í‡˜Í‡ ‚ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡!
Õ‡Á‰‡‚Â!
ŒÚ ÂÍËÔ‡ Ì‡ ƒ”Ã¿
НАКРАТКО

Бойко Ламбовски
представя новата книга
на Красимир Димовски
Премиера на
книгата на Красимир Димовски
“Ловецът на русалки” организира ИК “Хермес”
на 28 юни от
18 ч. в Книжен
център “Гринуич”
в София. Книгата ще бъде представена от Бойко
Ламбовски. “Ловецът на русалки” съдържа три новели
за любовта и яростта. Три истории,
пропити с мистичност, вълшебна еротика и драматизъм, олекотен от хумористичните ситуации, в които изпадат
героите, водени от своите страсти и
стремежи. Смъртоносният стремеж на
един мъж да владее света, любовният
на една жена да владее мъжа и стремежът към свободата носят хоризонт
на “малкото човечество”, обречено да
живее между Могила и Могилчица...

Седмица на традиционните
занаяти в Пловдив
Регионалният
етнографски музей в Пловдив
представя 14-ото
издание на Седмица на традиционните занаяти от 27
юни до 3 юли. Откриването е на 28 юни
от 12 ч. в живописния двор на музея.
На 29 юни подобаващо ще бъде отпразнуван Петровден, а по стар български
обичай през цялата седмица ще има
музика и танци, ще се вият кръшни хора
между чимширите в двора. В настоящото издание на майсторската седмица
акцентът ще падне върху преливането
или играта на цветовете, което ще бъде
илюстрирано чрез три коренно различни
занятия - плъстене на вълна, стъклодухане и писане на великденски яйца.

14

ПЕТЪК
24 ЮНИ

СПРАВОЧНИК
ДНЕС

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

2022

ПОНЕДЕЛНИК

ХОРОСКОП
КРАТЪК ДЪЖД

СЛАБ ДЪЖД

ГРЪМОТЕВИЦИ

КРАТЪК ДЪЖД

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

29

С

5.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡
9.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
9.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
15.00 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚ ÙËÎÏ /5 Ò., 14 ÂÔ./
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊÂÒÚÓ‚ÂÚÂ
16.45 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË
Ò Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚
22.00 ìŒÚ‚˙‰ ¿ÚÎ‡ÌÚËÍ‡î - Ú‚
ÙËÎÏ /3 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ì’‡ÌË·‡Îî - Ú‚ ÙËÎÏ
/2 ÒÂÁÓÌ, 12 ÂÔ./ (16)
0.10 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
0.30 100% ·Û‰ÌË /Ô/
2.15 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
3.10 ¬Â˜Ì‡Ú‡ ÏÛÁËÍ‡ /Ô/
3.40 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚ ÙËÎÏ /5 Ò., 14 ÂÔ./
4.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
5.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ/Ô/
5.40 ìﬁ¯Ë - ‚ËÊÚÂ Í‡Í ÒÍ‡˜‡Ï Ë ÎÂÚˇî - ‰ÂÚÒÍË
Ú‚ ÙËÎÏ

31

С

00.20 "Õ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬" /Ô/
01.30 "ƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·" /Ô/
02.25 "Àˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡" /Ô/
03.20 "«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ" /Ô/
04.15 "ƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡" /Ô/
05.15 "¿ÌÚË‰ÓÚ" /Ô/
05.40 "Õ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬" /Ô/
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 "¿ÌÚË‰ÓÚ" /Ô/
08.00 "ƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·" /Ô/
09.00 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌÓ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Ì‡ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ
Ò˙·‡ÌËÂ - ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 "Õ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬"
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
16.30 "ƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡" - 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 "¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇ"
20.00 "ƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·"
21.00 "«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ" /Ô/
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ /Ô/
22.30 "¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇ" /Ô/
23.05 "ƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·" /Ô/

30

С

06.00 "“‡ÁË ÒÛÚËÌ" - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
09.30 "œÂ‰Ë Ó·Â‰" - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 " ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎË"
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.30 "—Ú‡ÌË ·Ó„‡Ú" /Ô./ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
14.30 "œÓ-Í˙ÒÌÓÚÓ ¯ÓÛ Ì‡
ÕËÍÓÎ‡ÓÒ ÷ËÚËË‰ËÒ"
/Ô./
15.00 œÂÏËÂ‡: "¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚" - ÒÂË‡Î, Ò.12
16.00 œÂÏËÂ‡: "Œ·Â˘‡ÌËÂ"
- ÒÂË‡Î, Ò.4
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 "ÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂ" - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 "—Ú‡ÌË ·Ó„‡Ú" /Ô./ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 "—ÏÂÌË ÊÂÌ‡Ú‡" - ÒÂÏÂÈÌÓ Ë‡ÎËÚË, Ò.4
21.30 "ƒ˙ ÿÓÛÚÓ" - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
22.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
22.30 "œÓ-Í˙ÒÌÓÚÓ ¯ÓÛ Ì‡
ÕËÍÓÎ‡ÓÒ ÷ËÚËË‰ËÒ"
/Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ/
23.00 "ƒÓ·ËˇÚ ‰ÓÍÚÓ" ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.13
00.00 "—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Â" ÒÂË‡Î, Ò.13 ÂÔ.6
01.00 "—ÚÂÎ‡Ú‡" - ÒÂË‡Î,
Ò.5 ÂÔ.3
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.30 "œÂ‰Ë Ó·Â‰" /Ô./ ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 "¡Ûˇ ÓÚ Î˛·Ó‚" /Ô./ ÒÂË‡Î, Ò.12
05.30 "ƒ˙ ÿÓÛÚÓ" /Ô./

СКРЪБНИ ВЕСТИ

ОВЕН

ВЕЗНИ

Не си правете сметките
без кръчмаря. Ще разберете, че не e трябвало да се
предоверявате.

Без колебание направете
нещо необичайно за себе
си. Важно е да разчупите
допотопния модел.
.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Близо сте до целта, за да
се отказвате в последния
момент. Остава ви съвсем
малко.

Покажете най-добрата си
страна. Дайте всичко найсветло от себе си. Ще
успеете, повярвайте си.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Ако ви споделят нечия
тайна, споделете своя.
Взаимността е основа за
бъдещи отношения.

Колкото и да ви се повтаря нещо, ако не ви допада,
няма да го направите.
Нужни са усилия.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

ÒÂÈ œËÏ‡ÌÓ‚

РАК

КОЗИРОГ

19.45 "œÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡"

Не е моментът за нови
начинания. За сериозни
връзки времето ще дойде
после. Внимавайте.

Скоро ситуацията ще се
промени във ваша полза.
Днес е ден за търпение.
Въздържайте се.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Не си мислете, че всички
ви разбират. Търпеливо
обяснете какво искате и
не се сърдете.
.

Колкото и да не ви се
иска, сега е моментът да
направите план за бъдещето. Бъдете уверени.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Не се оставяйте на рутината. Дори да сте прекалено заети, правете нещо,
ще е от полза.

Умереността трябва да е
вашето мото. Лесно може
да се отплеснете. Нуждаете се от почивка.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

28

С

05.35 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î "ƒÓ·Ó ÛÚÓ"
09.00 ÕÓ‚ËÌË
09.20 "¿ÌÚË‘ÂÈÍ"
10.00 "ΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!"
10.45 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
12.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
12.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
15.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
15.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË /Ò˙Ò
ÒÛ·ÚËÚË/
18.40 "◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌ" Ò ¿ÎÂÍ-

21.00 "¬ÂÏÂ" - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
21.45 œÓ ÔÓ‚Ó‰ 60-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡ ¬ËÍÚÓ ÷ÓÈ.
œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÍÓÌˆÂÚ
22.45 "√ÛÔ‡ " ËÌÓ" - 2021"
- ÔÂÏËÂ‡
00.40 "¿ÎÂÌË ÔÎ‡ÚÌ‡ 2022" ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ
—‡ÌÍÚ œÂÚÂ·Û„
01.50 "÷ÓÈ - " ËÌÓ" - ÙËÎÏ
02.00 "◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌ" Ò ¿ÎÂÍÒÂÈ œËÏ‡ÌÓ‚
02.50 "œÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡"
04.00 "¬ÂÏÂ" - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
04.45 "—Ô‡Ú‡" - ÙËÎÏ

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

На 24.06.2022 г. се навършват 100 години от рождението
на нашия скъп и непрежалим баща и дядо

арх. БОРИС РАДОЕВ БОЕВ (ДЯДО БОЙЧО)
24.06.1922 г. - 18.02.1987 г.
Роден в село Стефаново
(Ловешки окръг) в семейството на прогресивния учител
Радой Боев Перчевски. Отрано неговите другари виждат
необикновените му способности и уважително го наричат
Дядо Бойчо.
Гражданската смелост и
дълг завинаги свързват неговите съдба и живот със съдбата и
живота на Родината. Участва
като доброволец в Отечествената война на България (1944 – 1945 г.) и
е награден с орден за храброст. С отличие
завършва две висши образования (архитектура и икономика). Времето, в което
живя, даде простор за изява на неговите
творчески сили и възможности.
Където и да работи, той проявява изключителни способности и пословично
трудолюбие. Държавата, оценила неговите качества на организатор и новатор,
му възлага отговорни задачи. Участва в
създаването на Съвета за икономическа

взаимопомощ (СИВ). Работи на
висши ръководни длъжности в
Държавния комитет за планиране и в Министерството на металургията и минералните ресурси. До последния ден от живота си той е неуморим радетел
за процъфтяването на родната
промишленост и за възхода на
българското строителство и металургия.
Борис Боев остави пример
за достойно изпълнен дълг, за
богат по смисъл и съдържание живот, отдаден изцяло за тържеството на своите идеали. Кристално чист, организиран, самодисциплиниран и взискателен – образец на човешка топлота, грижовност и скромност –
такъв ще остане в нашите спомени.
Със своята съпруга Бонка Цанкова Койнакова споделят труден, но щастлив живот,
пълен с обич и топлота към синове, снахи
и внуци, към близки и приятели.
Дълбок поклон пред светлата ти
памет, скъпи тате и дядо!

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 24 ˛ÌË –ÓÊ‰ÂÌËÂ Ì‡ Ò‚. …Ó‡Ì
˙ÒÚËÚÂÎ. —‚. ÕËÍËÚ‡, ÂÔ. –ÂÏÂÒË‡ÌÒÍË
≈Ì¸Ó‚‰ÂÌ
—‚ÂÚË …Ó‡Ì ËÁ‡Ò˙Î ‚
ÔÛÒÚËÌˇÚ‡ Ë ÓÒÚ‡Ì‡Î Ú‡Ï ‰Ó
‰ÂÌˇ, ‚ ÍÓÈÚÓ ÒÂ ˇ‚ËÎ Ì‡
»Á‡ËÎˇ
¬ ‰ÌËÚÂ Ì‡ ˆ‡ »Ó‰
ÊË‚ˇÎ ‚ „‡‰ ’Â‚ÓÌ Ò‚Â˘ÂÌËÍ Ì‡ ËÏÂ «‡ı‡ËÈ, Ò ÊÂÌ‡
ÒË ≈ÎËÒ‡‚ÂÚ‡, ÍÓˇÚÓ ·ËÎ‡
·‡ÚÓ‚˜Â‰Í‡ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡ ¿Ì‡,
Ï‡ÈÍ‡Ú‡ Ì‡ Ò‚. ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡.
«‡ı‡ËÈ Ë ≈ÎËÒ‡‚ÂÚ‡ ·ËÎË ‚
Ì‡ÔÂ‰Ì‡Î‡ ‚˙Á‡ÒÚ Ë ÌÂ
ÏÓÊÂÎË ‰‡ ÒÂ Ì‡‰ˇ‚‡Ú, ˜Â ˘Â
ËÏ ÒÂ Ó‰Ë ˜Â‰Ó. ¬˙ÔÂÍË
ÚÓ‚‡ ÒÂ ÏÓÎÂÎË Ì‡ ¡Ó„‡ ‰‡
ÒÚÓË ˜Û‰Ó Ë ‰‡ ËÏ ‰‡‰Â ÒËÌ.
—‚Â˘ÂÌËˆËÚÂ ÔË …ÂÛÒ‡ÎËÏÒÍËˇ ı‡Ï ·ËÎË ‡Á‰ÂÎÂÌË Ì‡ 24 ÒÏÂÌË. Ó„‡ÚÓ
‰Ó¯˙Î Â‰ Ì‡ «‡ı‡ËÈ, ÚÓÈ
ÒÂ ÓÚÔ‡‚ËÎ Á‡ …ÂÛÒ‡ÎËÏ.
œ‡‰Ì‡ÎÓ ÏÛ ÒÂ ‰‡ ‚ÎÂÁÂ ‚
ı‡Ï‡ √ÓÒÔÓ‰ÂÌ, Á‡ ‰‡ ÔÓÍ‡‰Ë. Ó„‡ÚÓ ÔËÌ‡ÒˇÎ Í‡‰ËÎÌ‡Ú‡ ÊÂÚ‚‡, ‡Ì„ÂÎ √ÓÒÔÓ‰ÂÌ

ÏÛ ÒÂ ˇ‚ËÎ Ë ‚˙Á‚ÂÒÚËÎ, ˜Â
˘Â ÏÛ ÒÂ Ó‰Ë ÒËÌ Ë ˜Â ˘Â
·˙‰Â ‚ÂÎËÍ Ò‚ÂÚÂˆ Ë ÔÂ‰ÚÂ˜‡ Ì‡ »ÁÍÛÔËÚÂÎˇ Ì‡ ˜Ó‚Â˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ. —ÎÂ‰ Í‡ÚÓ ËÁÏËÌ‡ÎË
‰ÌËÚÂ Ì‡ ÒÎÛÊ·‡Ú‡, «‡ı‡ËÈ
ÒÂ ‚˙Ì‡Î Û ‰ÓÏ‡ ÒË. —ÍÓÓ
≈ÎËÒ‡‚ÂÚ‡ Á‡˜ÂÌ‡Î‡.
Õ‡ ¯ÂÒÚËˇ ÏÂÒÂˆ ÒÎÂ‰
ÚÓ‚‡ Ò˙·ËÚËÂ ‡ıËÒÚ‡ÚË„
√‡‚ËËÎ ·ËÎ ËÁÔ‡ÚÂÌ ÓÚ
¡Ó„‡ ‚ „‡ÎËÎÂÈÒÍËˇ „‡‰
Õ‡Á‡ÂÚ ‰‡ ‚˙Á‚ÂÒÚË Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‡Ú‡ ƒÂ‚‡ Ã‡Ëˇ, ˜Â ˘Â
·˙‰Â Ï‡ÈÍ‡ Ì‡ —Ô‡ÒËÚÂÎˇ
√ÓÒÔÓ‰‡ »ËÒÛÒ‡ ’ËÒÚ‡. “ˇ
ÒÂ ÓÚÔ‡‚ËÎ‡ Á‡ ’Â‚ÓÌ, Á‡
‰‡ ÒÔÓ‰ÂÎË ‡‰ÓÒÚÚ‡ ÒË Ò
≈ÎËÒ‡‚ÂÚ‡ Ë ÓÒÚ‡Ì‡Î‡ ÔË
ÌÂˇ ÓÍÓÎÓ ÚË ÏÂÒÂˆ‡. —ÎÂ‰
ÚÓ‚‡ ÒÂ ‚˙Ì‡Î‡ Û ‰ÓÏ‡ ÒË.
Ó„‡ÚÓ Ì‡ÒÚ˙ÔËÎÓ ‚ÂÏÂÚÓ,
≈ÎËÒ‡‚ÂÚ‡ Ó‰ËÎ‡ ÒËÌ Ë ÏÛ
‰‡Î‡ ËÏÂÚÓ …Ó‡Ì.
¬ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ
ÒÂ Ó‰ËÎ »ËÒÛÒ ’ËÒÚÓÒ.
“Ó‚‡ ı‚˙ÎËÎÓ ‚ „ÓÎˇÏ‡ ÚÂ‚Ó„‡ ÊÂÒÚÓÍËˇ ˛‰ÂÈÒÍË ˆ‡

»Ó‰. “ÓÈ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Î, ‰‡
ÌÂ ·Ë ÚÓˇ ÃÎ‡‰ÂÌÂˆ, Í‡ÚÓ
ÔÓ‡ÒÌÂ, ‰‡ ÏÛ ÓÚÌÂÏÂ ÔÂÒÚÓÎ‡. «‡ÚÓ‚‡ ËÁ‰‡Î Á‡ÔÓ‚Â‰
‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ·ËÚË ‚ÒË˜ÍË ‰Âˆ‡
ÓÚ ‰‚Â „Ó‰ËÌË Ì‡‰ÓÎÛ ‚˙‚
¬ËÚÎÂÂÏ Ë ÓÍÓÎÌÓÒÚËÚÂ.
ƒÂÚÂÚÓ Ì‡ ≈ÎËÒ‡‚ÂÚ‡ Ò˙˘Ó ·ËÎÓ Á‡ÒÚ‡¯ÂÌÓ, Á‡ÚÓ‚‡
Úˇ ÒÂ ÒÍËÎ‡ Ò ÌÂ„Ó ‚ ÔÛÒÚËÌÌ‡ ÔÎ‡ÌËÌÒÍ‡ ÔÂ˘Â‡. —ÍÓÓ
ÔÂÒÚ‡ÂÎËÚÂ Ó‰ËÚÂÎË ÔÓ˜ËÌ‡ÎË. «‡ÍËÎˇÌ ÓÚ ¡Ó„‡, …Ó‡Ì
ËÁ‡Ò˙Î ‚ ÔÛÒÚËÌˇÚ‡ Ë ÓÒÚ‡Ì‡Î Ú‡Ï ‰Ó ‰ÂÌˇ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ
ˇ‚ËÎ Ì‡ »Á‡ËÎˇ.
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ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ –‡‰ÓÒÚËÌ‡ ¡Î‡„ÓÂ‚‡

œ˙‚Ë Á‡Ï. „Î‡‚ÂÌ
Â‰‡ÍÚÓ
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡
«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

¡⁄À√¿–»ﬂ: ¿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“: “‡Ìˇ √ÎÛı˜Â‚‡ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232
◊≈“»¬Œ: ¡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»≈: –ÓÒËˆ‡ ¿Ì„ÂÎÓ‚‡
‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206

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

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

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

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

Œ“√Œ¬Œ–» Õ¿ –⁄—“Œ—ÀŒ¬»÷¿“¿
Œ“ ¡–Œ… 120
¬ŒƒŒ–¿¬ÕŒ: ‡‚‡‡‰ÓÒË. ¿ÏÛ. À‡ÌËÚ‡Î. ¬ÂÌÂÚ‡. ¿“. ¡‡ËÚ. À‡ÚÂÍ /”‰Ó/. Õ‡Ô.
–Ë„‡Ì. œËË /–Ó·˙Ú/. ŒÚÎË‚. ÓÎÂ /¿ÎÂÌ/.
—ÂÚ. »ËÒ. Õ‡ÔÓ. Õ‡. ÃËÌÓ‡Ú. –Â·ÛÒ. Õ‡Ú‡Ì
/Δ‡Í/. –ÓÔÓÚ. ◊Âı. ìΔËÎÂÚî. “ÓÔÓ. Õ‡Ú /Ã‡ËΔÓÁÂ/. –ËÏ‡Ì /¡ÂÌı‡‰/. –ÓÚÓ. œ‡Î‡Ú. Õ‡ÍÓ‚. “ÂÏ. ¿Î‡Ì. ÕÓÏ‡‰. ¬‡. —‡ÚÂÎËÚ. ¬ÂÓÌ /
’Û‡Ì/. ¬ÓÍËÎ. –‡ÌÂÚ /≈„ÓÌ/. “ÂÎ. ÕÂËÚ. ÓÒ‡Ú.
–‡Î /‘¸Ó‰Ó/. À‡Ï‡. –ËÎ‡. ÀËÏËÚ. ÕÓËÚ.
ìÕ»Õî. ÂÌ‡. Õ‡·‡Ú. Ã‡. ¡‡ÎÂËÌË. ¿Î‡·‡Í.
Õ‡ÌÓÒ. “‡‡Ô‡Ì‡.
Œ“¬≈—ÕŒ: “‡Î‡ÌÚ. »ÏÂÌ‡. ¿ÏÂËÍ‡Ì. ¬‡Ú‡ÎËÌ. ’‡Î‡Ú. À‡ÏÂÎ‡. ¡¿Õ. œËÓÌ. “‡ÎÂ‚ /
ƒËÏËÚ˙/. ÀËÌÂÌ /‘¸Ó‰Ó/. –Ë· /Œ„˛ÒÚ/.
¬Ë‡Ê. “‡ÎÓÌ. “‡Ó. ‡Ú‡. —‡ÚË. ÕËÍÂÎ.
–ËÒ. ìƒ‡ËÍî. “‡ÎËÌ. “Ë‡Ì. œÓÎË„ÓÌ. ÕÂÏ‡Ì. ÀËÏÓÌËÚ. “‡Î‡. “‡ÍÓ‚ /ÃËı‡ËÎ/. “‡‡.
—Ë‚. ÕÂÔÂ. ÕÓÏÂ. –Ë·‡. ì≈Îî. –Ó·ÓÚ.
¬‡‡Í. “‡Î‡. ‡Ì‡Ô. –ÛÔÓ. ƒÓÌÓ. “¿œ.
ÃÂÚËÒ. —ÓÔÓÚ. ÕÂÒËÌ /¿ÁËÒ/. ¡‡. —ÛÚÂÂÌ.
“ÓÚÂ‚ /¬‡Î‰Ë/. “‡ÎËÏ‡Ì. –‡ÍËÚ‡Í. –ÓÏ‡Ì.
“‡Ì‡Í‡ / ‡ÍÛÂÈ/.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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È Ãàáðèåëà Ãåîðãèåâà
íà ïîëóôèíàë â Áóäàïåùà
Габриела Георгиева записа втори полуфинал за българското
плуване на Световното първенство в Будапеща. След 13-ото
място на Любомир Епитропов на 200 м бруст, софиянката даде
12-о време в сериите на 200 м гръб - 2:12,69 мин., и плува
снощи на полуфиналите.
Българката, която преди седмица навърши 24 години, стартира силно и се движеше втора в своята серия до 150-ия метър,
но свали темпото след последното обръщане и все пак успя да
влезе в полуфиналите. Най-бърза в сериите бе Фоуби Бейкън
(САЩ) с 2:07,89 мин.
Антъни Иванов остана 35-и в сериите на 100 м бътерфлай
с 53,36 сек, след като завърши последен в своята пета серия.
Унгарската звезда Крищоф Милак бе най-бърз с 50,68 сек.
Той спечели златото на 200 м с нов световен рекорд и ще опита
да стори същото и на 100 м в “Дуна Арена” днес.

СНИМКА БТА

Състезателката по синхронно плуване Анита Алварес (в средата) припадна
в басейна по време на изпълнението си на Световното в Будапеща.
Американката бе спасена от удавяне, като вече се чувства добре

Äàâàò 100 ìëí. ëâ. çà ôóòáîë
Парите ще отидат за стадиони
Държавата планира да отпусне 100
млн. лв. за футбол. Парите са предназначени за инфраструктура. Това разкри спортният министър в оставка Радостин Василев.
“Изготвихме програма за футболните клубове, която, може би, ако имаме
още 2-3 седмици, ще представя. 100 млн.

лв. ще отидат в помощ на професионалните клубове за инфраструктурата им.
За спорт щяха да се отделят, надявам се
да се отделят, много повече средства.
Не защитавам ничии интереси в
спорта и това е ясно. Не приемам такива критики. Тръгвам си с високо вдигната глава. Много хора има да ме изпра-

щат с музика. Г-н Кралев може да ме
изпраща с музика, много бизнесмени,
които са завладели наши бази. И ние ги
принуждаваме да си тръгнат, защото не
инвестират така, както трябва, но развиват собствен бизнес на гърба на държавата. Те са свикнали държавния ресурс
да го харчат за коли, апартаменти и
почивки. Така че, повярвайте ми, има
много хора, които искат да ме изпратят
с музика. В БФС нещата са по-страшни.

Боби Михайлов е разпитан в ГДБОП.
Надявам се да продължат по тази линия,
защото на него мястото му е по такива
институции, със сигурност не е в БФС”,
обяви пред БНТ Василев.
Общинският съвет в Пловдив ще даде
по 12 млн. лв. на Ботев и Локо, които да
довършат ремонтите на стадионите си.
Парите ще бъдат осигурени чрез заем. С
други 20 млн. лв. в Пловдив ще бъде
построен плувен комплекс.

Õ≈ƒŒ—“»√⁄“ ƒŒ–» Õ¿ ≈ƒ»Õ ≈Õ«»Ã
œŒ¬À»ﬂ¬¿ Õ¿ ◊Œ¬≈ÿ »ﬂ Ã≈“¿¡ŒÀ»«⁄Ã
≈ÌÁËÏËÚÂ Ò‡ ÔÓÚÂËÌË ËÎË ÔÓÚÂËÌÓ‚Ë ÍÓÏÔÎÂÍÒË, ÍÓËÚÓ Í‡Ú‡ÎËÁË‡Ú ıËÏË˜ÂÒÍËÚÂ Â‡ÍˆËË ‚ Ó„‡ÌËÁÏ‡, Í‡ÚÓ ÔÓÌˇÍÓ„‡ „Ë ÛÒÍÓˇ‚‡Ú ‰Ó Ë Ì‡‰ 1000 Ô˙ÚË. ¡ÂÁ
Úˇı ÏÌÓ„Ó ÓÚ Â‡ÍˆËËÚÂ ‚ ÍÎÂÚÍËÚÂ ·Ëı‡ ÔÓÚË˜‡ÎË ÚÓÎÍÓ‚‡ ·‡‚ÌÓ, ˜Â ÌÂ ·Ë ÏÓ„Î‡
‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡. ÕÂ‰ÓÒÚË„˙Ú ‰ÓË Ì‡ Â‰ËÌ ÂÌÁËÏ ·Ë
ÔÓ‚ÎËˇÎ ‚˙ıÛ ˆÂÎËˇ ÏÂÚ‡·ÓÎËÁ˙Ï.
¬˙ÔÂÍË Ù‡ÍÚ‡, ˜Â Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÛÔÓÚÂ·‡ Ì‡ ÂÌÁËÏËÚÂ Í‡ÚÓ ı‡ÌËÚÂÎÌË ‰Ó·‡‚ÍË
Ë ÚÂ‡ÔÂ‚ÚË˜ÌË ‡„ÂÌÚË ÒÂ Â ‡Á‚Ë‚‡Î‡ Ò‡ÏÓ ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ ‚ÂÍ, ıÓ‡Ú‡ Ò‡ „Ë
ÔËÂÏ‡ÎË ‚ËÌ‡„Ë ˜ÂÁ ÒÛÓ‚ËÚÂ ı‡ÌË ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ ÒË. ¬ ˜Ó‚Â¯ÍÓÚÓ ÚˇÎÓ ËÏ‡ Ì‡‰
3000 ÂÌÁËÏ‡, ‡Á‰ÂÎÂÌË ‚ 3 ÍÎ‡Ò‡ - ÏÂÚ‡·ÓÎËÚÌË (Ó·ÏÂÌÌË), ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌË
(ÓÚ„Ó‚ÓÌË Á‡ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌËˇ ÔÓˆÂÒ) Ë ı‡ÌËÚÂÎÌË (ÚÂ Ò‡ ‚ Ò‡ÏËÚÂ ı‡ÌË Ë
Ò˙˘Ó ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡Ú ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂÚÓ). Œ„‡ÌËÁÏ‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ ÚË ÓÒÌÓ‚ÌË ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌË ÂÌÁËÏ‡ - ‡ÏËÎ‡Á‡, ÎËÔ‡Á‡ Ë ÔÓÚÂ‡Á‡. ¬ÒÂÍË Â‰ËÌ ÓÚ ÚÂÁË ÂÌÁËÏË ÓÚ„Ó‚‡ˇ
Á‡ ‡Á„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÂÌ ‚Ë‰ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó, Í‡ÚÓ ‡ÏËÎ‡Á‡Ú‡ ÔÓÏ‡„‡
Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙„ÎÂıË‰‡ÚË, ÎËÔ‡Á‡Ú‡ Á‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ Ï‡ÁÌËÌË, ‰‚‡Ú‡ ‚Ë‰‡
ÔÓÚÂ‡Á‡ ‚ ≈ÌÁË-ÃËÎ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Á‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÚÂËÌË ‚ ‡ÁÎË˜Ì‡ ÍËÒÂÎËÌÌ‡
ÒÂ‰‡ (ÔÓÏ‡„‡Ú Á‡ ÛÒ‚Óˇ‚‡ÌÂÚÓ Í‡ÍÚÓ ‚ ÒÚÓÏ‡ı‡, Ú‡Í‡ Ë ‚ Ú˙ÌÍËÚÂ ˜Â‚‡). — ‚˙Á‡ÒÚÚ‡
Ë Á‡‡‰Ë ÌÂÁ‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌËˇ Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ ÚˇıÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡Ï‡Îˇ‚‡. ¬ÒË˜ÍË
ÒÛÓ‚Ë ı‡ÌË Ò˙‰˙Ê‡Ú ı‡ÌËÚÂÎÌË ÂÌÁËÏË, ÍÓËÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡Ú Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ˜Ó‚Â¯ÍËÚÂ
ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌË ÂÌÁËÏË. “‡Í‡ ı‡Ì‡Ú‡ ÒÂ ÒÏËÎ‡ ÔÓ-·˙ÁÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡
ÂÌÁËÏÌ‡Ú‡ ÚÂÊÂÒÚ ÓÚ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂÚÓ Á‡ ÚˇÎÓÚÓ.
¿ÍÓ ‰ÓË Ò‡ÏÓ Â‰Ì‡ ÓÚ ‚‡ÊÌËÚÂ Ò˙ÒÚ‡‚ÍË ‚˙„ÎÂıË‰‡ÚË, ·ÂÎÚ˙ˆË ËÎË Ï‡ÁÌËÌË,
ÌÂ ·˙‰Â ÛÒ‚ÓÂÌ‡ Ô‡‚ËÎÌÓ, ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓˇ‚ˇÚ ÔÓ·ÎÂÏË Ò ˜ÂÌËˇ
‰Ó· Ë ·˙·ÂˆËÚÂ, Á‡ÚÎ˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ, ‚ËÒÓÍÓ Í˙‚ÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÍÓÊÌË ÔÓ·ÎÂÏË, Ì‡ÚÛÔ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÍÒËÌË ‚ ÚˇÎÓÚÓ, „‡ÁÓ‚Â Ë ‰.
¿ÍÓ Â‰ÌÓ ÚˇÎÓ ËÏ‡ ÂÌÁËÏË ‚ ËÁÓ·ËÎËÂ, ÚÓ Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌÓ Ò ÊËÁÌÂÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ.
«‡ÚÓ‚‡, ‡ÍÓ ÒÂ ˘‡‰ˇÚ ÚÂÎÂÒÌËÚÂ ÂÌÁËÏË, ˘Â ËÏ‡ÚÂ ÔÓ‚Â˜Â ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÚˇÎÓÚÓ ¬Ë ˘Â
·˙‰Â ÔÓ-Á‰‡‚Ó. »Ï‡ ÚË ÓÒÌÓ‚ÌË Ì‡˜ËÌ‡ Á‡ Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂ Ë ÔÓÔ˙Î‚‡ÌÂ Ì‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡
ÂÌÁËÏËÚÂ: ˜ÂÁ ˇ‰ÂÌÂ Ì‡ ÒÛÓ‚‡ ı‡Ì‡, ˜ÂÁ Ô‡‚ËÎÌÓ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ ÔÓ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ˜ÂÁ ÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÁËÏÌË ‰Ó·‡‚ÍË.
œÓ‰ÛÍÚ˙Ú Enzy-Mill Ò˙‰˙Ê‡ Ì‡È-‚‡ÊÌËÚÂ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌË ÂÌÁËÏË ÓÚ ‡ÒÚËÚÂÎÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ë ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË Amylase, Lipase, Protease 4.5, Protease 3.0,
Alpha-galactosidase, Lactase, Cellulase Ë Bromelain ÔÓ‰·‡ÌË ‚ National Enzyme
Company - USA, ÎË‰Â ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÌÁËÏË. “Â ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú ÛÒ‚Óˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚‡ÊÌËÚÂ Á‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÌÛÚËÂÌÚË, Í‡ÚÓ ‚˙„ÎÂıË‰‡ÚË, Ï‡ÁÌËÌË, ÔÓÚÂËÌË, ‚ËÚ‡ÏËÌË
Ë ÏËÌÂ‡ÎË. “‡·ÎÂÚÍËÚÂ Ò‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡ ÒÚÓÏ‡¯Ì‡Ú‡ ÍËÒÂÎËÌÌÓÒÚ, ËÏ‡Ú ¯ËÓÍ
ÒÔÂÍÚ˙ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. “Â ËÏ‡Ú ÔËˇÚÂÌ ‚ÍÛÒ Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Ò‰˙‚˜‡Ú. “‡·ÎÂÚÍËÚÂ ‚
Enzy-Mill ÌÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú ÊË‚ÓÚËÌÒÍË ÔÓ‰ÛÍÚË, Óˆ‚ÂÚËÚÂÎË Ë ÍÓÌÒÂ‚‡ÌÚË. ÃÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú Ë ÓÚ ‚Â„ÂÚ‡Ë‡ÌˆË Ë ÔÓÒÚÂ˘Ë.
Enzy-Mill ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂÚÓ, Í‡ÚÓ ÔÓÏ‡„‡ Ì‡ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌËÚÂ
ÂÌÁËÏË ‚ ˜Ó‚Â¯ÍËˇ Ó„‡ÌËÁ˙Ï Ò ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒË ÒËÎ‡, ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú, Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÌÂ
˜Û‚ÒÚ‚‡ÏÂ ÚÂÊÂÒÚ Ë ·ÓÎÍË ‚ ÒÚÓÏ‡ı‡, ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ÔÓ‰Û‚‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ „‡ÁÓ‚ÂÚÂ. Enzy-Mill ˘Â Ì‡ÏÂËÚÂ ‚ ‡ÔÚÂÍËÚÂ Ë ·ÂÁ ÂˆÂÔÚ‡ ËÎË ÓÌÎ‡ÈÌ Ì‡ www.botanic.cc.
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