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ÎÒÑÒÚÏÊÀÒÀ ÇÀ ÃÎÐÈÂÎ - ÏÎ ÆÅËÀÍÈÅ
Само бензиностанциите, които желаят, ще предлагат отстъпката от 25 ст. на литър. Това може да стане от петък - три дни след
публикуването на промените в бюджета в “Държавен вестник”.
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Õëÿáúò ïîåâòèíÿ ñ 20%
â òúðãîâñêèòå âåðèãè

Валентин ГЕОРГИЕВ

За два месеца цените на храните са паднали с над 9 процента

С

Цените на хляба бяха намалени с 20% след приемането на нулев ДДС за хляба и
брашното. Мерките, предложени от министъра на икономиката и индустрията Корнелия Нинова, дадоха ефект.

трелба на детска площадка. В
София, Студентски град! С пострадал с порезни рани по главата и
побой. Заради невинна забележка
за изхвърлен боклук.
Ако за някои това изглежда
като обикновен “битов инцидент”,
то наистина здравата сме загазили,
без да знаем накъде вървим и докъде ще я докараме.
Дали не се връщаме в ония
мутренски времена в началото на
прехода, когато се стреляха през
ден по улиците? Или въобще не
сме ги напускали, така, както не са
ни напускали дебелащината, злобата, арогантността, които ни заливат всекидневно.
А може би започваме да приличаме на една друга държава, за
която се пееше “Как ще ги стигнем...” Защото там, от прекалената
криворазбрана слободия, вече се
избиват масово, а властта е безсилна срещу лошите новини и никой не я пита. Е, скоро май ще ги
стигнем.
С изумление чета как мнозина
намират “изход” просто и лесно:
Повече цеви огнестрелно оръжие
сред нормалните хора ще реши
проблема. Така се увеличавала “личната свобода”. Няма да уточнявам
кои са “нормалните” и кои - лошите. Априори. Защото тогава крачката към пожара е една. Остава да
легализират и оръжието. И всичко
ще е наред. Искахме демокрация,
получихме анархия.

EUR:
1.95583

GBP:
2.25721

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
СЛЪНЧЕВО

USD:
1.8761

Още на първи юли големите
търговски вериги започнаха
да сменят етикетите с нови на
по-ниска цена.
“Намаляването цената на
хляба беше наш ангажимент
към хората и производители¬

те, който изпълнихме”, заяви
след обявяването на новината
вицепремиерът Нинова. Тя
нареди проверки на Комисията за защита на потребителите, които потвърждават, че
търговските обекти изпълня-

ват стриктно закона.
Междувременно Държавната комисия по стоковите
борси и тържищата обяви, че
за два месеца храните у нас са
поевтинели с над 9 процента.
Стр. 4
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СНИМКА БТА

180 руски дипломати и служители на посолството у нас и техните близки напуснаха България
с два самолета на Руската федерация. Решението на Кирил Петков за експулсирането им
предизвика напрежение между София и Москва и провокира протести
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Ðóñêèòå äèïëîìàòè
íàïóñíàõà Áúëãàðèÿ
Решението на Кирил Петков предизвика напрежение
между София и Москва и провокира протести
180 руски дипломати и служители на
посолството у нас и техните близки напуснаха вчера България с два самолета
ИЛ-96 на Руската федерация. Полетите
бяха с хуманитарен статут заради ембаргото за руски самолети на територията на
ЕС.Нито един от тези, които бяха експулсирани, не е работил срещу България, а за
развиване на отношенията между двете
държави, заяви пълномощният министър
на Руската федерация у нас Филип Воскресенский. Според него тези действия по
експулсиране са незаконни и без основание. Воскресенский посочи, че сред заминаващите са генералните консули в Русе и
Варна, хора по поддръжката на посолството в София.Той обясни, че си заминава
с благодарност към България и българите,

които “ни подкрепиха за времето, в което
работихме”.
А въпросът дали мисията в столицата
ни ще бъде закрита, ще реши президентът
на Руската федерацията, посочи още
Воскресенский. Експулсирането се наложи след като на 28 юни премиерът в
оставка Кирил Петков съобщи, че страната ни отзовава 70 руски дипломати и
служители. Решението му предизвика
напрежение между София и Москва, а
руският посланик у нас Елеонора Митрофанова даде ултиматум решението да
бъде отменено. Тя предупреди, че ако
българското правителство не го ревизира, ще предложи на руския президент
Владимир Путин мисията у нас да бъде
закрита, което означава прекъсване на

дипломатическите отношения между двете страни.
От БСП настояха още в петък Народното събрание да разгледа казуса и незабавно да даде указания на премиера за
временно спиране на връчените ноти за
обявяването на “персона нон грата” на
руските дипломати. От левицата поискаха министърът на външните работи в оставка Теодора Генчовска да започне разговори с руската страна по трайно разрешаване на възникналата ситуация.
По-късно стана ясно, че председателят на Народното събрание Мирослав
Иванов е отказал предложението да се
гледа в пленарната зала. “Не считаме, че
е нормално да бъде неглижирано това,
което вълнува най-много българското

общество и което може да окаже трайно
влияние върху икономиката на страната, върху националната сигурност,
върху нормалния живот на всяко българско семейство и върху двустранните отношения между Русия и България”, заявиха БСП. Социалистите определиха
отказа като неадекватно на фона на обстановката в страната. Те изразиха надежда да не се стигне до крайности и да
не се налага извънредно заседание на
парламента за още по-сложна ситуация,
в която бихме изпаднали.
Решението за изгонването на руските
дипломати предизвика недоволството на
много българи. В София, Русе и Варна се
проведоха протести. Стотици столичани
се събраха пред храм-паметника “Св.
Александър Невски” под мотото “България не иска война срещу Русия”. Според
тях действията на правителството са зловредни и ще нанесат щети на българските народ, икономика и туризъм. Хората
са категорични, че няма доказателства за
връзки на дипломатите със службите.
Гражданите на Русе протестираха пред
Паметника на свободата. Те припомниха, че консулството на Русия има стогодишна история и е в помощ на над 5000
руски граждани от Североизточна България. В протеста се включиха и представители на БСП. Участниците определиха
изгонването на руските дипломати като
безпрецедентно и заплаха за добрите
отношения между двете страни.

ÌÒÑÏ ùå îòãîâàðÿ çà äåòñêèÿ òåëåôîí
Аида ПАНИКЯН

Служители от системата на
МТСП ще осъществяват 24-часово консултиране и приемане
на сигнали за деца в риск чрез
Центъра за обаждания на Националната телефонна линия за
деца с номер 116 111 (НТЛД).
Това предвижда проект на Постановление за промени в Устройствения правилник на
Държавната агенция за закрила
на детето (ДАЗД). Според него
функциите по осигуряването на
Центъра за обаждания на тел.
116 111 ще бъдат осъществявани като споделени услуги в системата на Министерството на
труда и социалната политика, а
ДАЗД ще изпълнява функции по
наблюдение и контрол на работата на Центъра за обаждания.

Към момента НТЛД се обслужва от щатни служители на
ДАЗД. С последните изменения
в Устройствения правилник на
агенцията от октомври 2020 г.
беше намалена числеността на
персонала в административните звена и към момента тя е 54
щатни бройки.
ДУМА припомня, че за
първите четири месеца на годината на тел. 116 111 бяха постъпили 116 обаждания за проблеми в семейството. Най-често
децата се обаждат, за да споделят ситуацията, в която се намират, и да потърсят съвет за
излизане от нея. Децата срещат
различни затруднения - от липса на внимание до поемане на
грижата за по-малки деца в семейството и домакинството.
От началото на 2022 г. до
април са регистрирани 70 обаждания с информация и сигнали

за риск от неглижиране и пренебрегване на дете. Консултантите са потърсени по тази тема
от 4 майки и 10 бащи, има сигнали и от съседи и роднини.
Създаването на телефонна
линия се обмисля още от 2001 г.
със създаването на ДАЗД. След
проучване на опита в 6 европейски държави, както и други
процедури, през 2009 г. телефонът става реалност и тогава е
подписан първият договор за
опериране на линията с Фондация “Асоциация Анимус”. Покъсно се налага убеждението, че
НТЛД е неразделна част от
агенцията. От началото на 2020
г. ДАЗД поема работата на телефона. От юни 2021 г. ДАЗД е
официален член на Глобалната
мрежа от национални телефонни линии за деца, която е представена в 139 държави и има
166 членове.

СНИМКА МТСП

Министърът на труда и социалната политика Георги
Гьоков и ректорът на Тракийския университет доц. д-р
Добри Ярков подписаха споразумение за партньорство
при провеждането на студентски стажове, презентации,
семинари, конференции, подготовката на проучвания
и научни изследвания в области от взаимен интерес
и реализиране на съвместни проекти

Óäúëæèõà äåéñòâèåòî Â òðè âèäèíñêè ñåëà íàñòîÿâàò çà
íà ÒÅËÊ ðåøåíèÿòà
îãðàíè÷àâàíå íà äâèæåíèåòî íà òèðîâåòå
С решение на Народното събрание с промени в
Закона за извънредното положение се удължава
действието на решения на ТЕЛК и НЕЛК. Тези,
чиито срок е изтекъл в периода от 13 март 2020 г.
до 30 юни 2022 г., се удължават до издаването на
ново експертно решение, но не по-късно от 31 декември 2022 г. Друго условие е съответното лице
да е предприело необходимите действия за преосвидетелстване в срок до 15 юли 2022 г., но поради
обективна невъзможност, свързана с извънредното
натоварване на съответните комисии, не могат да
преминат през процедурата в законоустановения
тримесечен срок.
Като мотив за промените вносителите посочват, че действието на изтичащите по време на извънредното положение/обстановка решения на ТЕЛК
и НЕЛК е било продължено до 30 юни т.г. и се
очаква към тази дата значителен брой лица, включително и такива, на които експертните решения изтичат след 31 март 2022 г., да останат без валидно
експертно решение, което ограничава възможността да се ползват от правата, регламентирани в действащото законодателство. В същото време преосвидетелстването на тези лица от органите на медицинската експертиза в кратък срок е сериозно затруднено.

Жителите на видинските села Арчар, Ботево и
Цар Симеоново настояват
за ограничаване на трафика на тежкотоварни автомобили. Хората твърдят,
че пътят не е пригоден да
понесе интензивното движение на тежкотоварни автомобили. Често стават и
катастрофи.
Пътят през трите села
е предпочитан за товарни-

те автомобили към Дунав
мост 2, въпреки че има и
друг маршрут, който е
първокласен. В Арчар
пътят пресича по дължина цялото село.
За да стигнат до този
път, шофьорите преминават по друг, през Монтанско, който е третокласен
и за него и сега за тировете не се плаща. Избират
го и защото е по-кратък.

Хората настояват да се
ограничи движението по
второкласния път и нямат
очакване, че тол таксите
ще намалят трафика.
От Агенция “Пътна
инфраструктура” съобщиха, че предстои през следващата седмица да бъде
издадена заповед за въвеждане на временната организация за движение, с
която ще се ограничи пре-

минаването на превозни
средства над 12 тона по
третокласния път. Спирането на тежкотоварния
трафик по него ще доведе
да намаляване на движението и през населените
места Ботево, Цар Симеоново и Арчар. Целта е
повишаване на безопасността на движение в населените места, през които минават двете трасета.

Íàä 17 000 ó÷åíèöè è ó÷èòåëè
íà áåçïëàòíà ïî÷èâêà
Над 17 000 ученици и учители
от близо 600 училища в страната
ще бъдат на безплатна почивка това
лято. Те ще отдъхват на море или
планина през юли и август.
Почивката на учениците и учи-

телите е в рамките на националната програма “Отново заедно”, съобщават от просветното министерство. Сред предпочитаните дестинации за тези два летни месеци са
Златни пясъци, Шкорпиловци, Пам-

порово, Банско, Разлог и Златоград.
За всеки участник държавата
осигурява шестдневен туристически пакет с 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни
културни и спортни занимания.
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Зам.-председателят на ПГ
“БСП за България” Филип Попов

ÌÎ â ÁÑÏ ïðîâåäå ïúðâîòî
èçíåñåíî çàñåäàíèå çà
íîâèÿ ìàíäàò âúâ Âàðíà
Националният съвет на
Младежкото обединение в
БСП проведе първото си изнесено заседание в новия мандат
във Варна. То имаше за цел да
начертае приоритетите за работа на младите социалисти до
края на 2022 г., да избере членове на Оперативното бюро
на МО в БСП и да сформира
комисии към Националния
съвет на обединението.
Официални гости на събитието бяха организационният
секретар на БСП Борислав Гуцанов, председателят на БСП

във Варна Павел Раличков и
членове на ръководството на
местната организация.
Председателят на Националния съвет на МО в БСП Габриел Вълков представи своя
план за работа до края на 2022
г. и направи предложения за
състав на ръководните органи
на обединението - членове на
Оперативното бюро и председатели на комисии към Националния съвет на Младежкото
обединение в БСП.
След избора на органи на
МО в БСП и приема на план

за работа младежите проведоха дискусия за актуалната политическа обстановка.
След заседанието младежите проведоха инициатива в
центъра на морския град и донесоха добро настроение на
гражданите и гостите на Вар-

на като раздадоха стотици балони.
Младежите организираха и
акция, с която още веднъж да
затвърдят нуждата от спешни
мерки, свързани с кражбата на
над 435 милиона лева, официално предназначени за удълбо-

чаване на канала на Варненското езеро, за който многократно сигнализираха представители на БСП във Варна.
Членове на МО в БСП участваха и в протест срещу изгонването на 70 руски дипломати от България.

Ïðîäúëæàâàò ðàçãîâîðèòå
çà íîâî ïðàâèòåëñòâî
БСП, ДБ и независими депутати изразиха подкрепата си за кабинет на Асен Василев
И вчера продължиха консултациите за съставянето на ново правителство. От “Продължаваме промяната” и
номинираният за премиерт Асен Василев се срещнаха с независимите депутати, които напуснаха парламентарната група на ИТН. Целта на разговорите е подкрепа на програма за управление в следващите шест месеца и превеждането на България през икономическата и политическата криза. След
срещата стана ясно, че Георги Георгиев, Иво Атанасов, Светлин Стоянов,
Николай Радулов и Деян Петков подкрепят кандидата за премиер Асен
Василев и ще гласуват за правителство. Петима заявиха, че настояват за
ясно изразена и конкретна законодателна програма за следващите 6 месеца, по която да работи Народното
събрание, и ще работят заедно с ПП,
БСП и ДБ за изработването й. Асен
Василев отговори, че то й започва още

в понеделник. Министърът на младежта и спорта в оставка Радостин Василев не участва в разговора.
Първата консултация беше с БСП
в събота. Лидерът на партията Корнелия Нинова обяви, че левицата подкрепя кабинет с премиер Асен Василев. Дадохме си ясна сметка за слабостите, които проявихме, една от тях
беше, че не подготвихме от самото
начало ясна програма със задачи и
срокове, заяви след срещата Нинова.
Тя подчерта, че е решено екипи от по
трима души да изготвят план с политически приоритети, но и конкретна
законодателна програма за шест месеца. По думите на Нинова двете
формации са отчели, че постигнатото
за половин година не е никак малко,
особено за ситуацията на множество
кризи, които връхлетяха България. Тя
изрази благодарност, че е прието
предложението на БСП в програмата

да залегнат теми като здравеопазване,
образование, социална политика и
възстановяване на икономиката. От
БСП са възприели предложенията на
ПП да бъдат включени темите за борба с корупцията, промени в съдебната система и КПКОНПИ.
БСП и “Продължаваме промяната” са отчели грешки в комуникацията, затова ще предложат нов начин
на вземане на решения в коалиционния съвет с изграждането на секретариат. Нинова очерта краткосрочни
и средносрочни задачи, които да залегнат в конкретна програма, сред
които средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, съпътстващите ги 22 закона и подготовката на
бюджета за 2023 г. Като дългосрочни намерения тя посочи реформи в
различните сектори и промяна на
стария модел за управление на
държавата. Нинова уточни, че теми-

те за кабинет и министри са оставени за втори етап на разговорите, защото е по-важно в момента да се
подготви програмата и законодателната рамка за следващите 6 месеца.
Нинова отправи призив дипломатите на Русия и България да направят
всичко възможно да не се стига до закриване на посолството и до скъсване
на дипломатическите отношения между двете държави. Тя апелира да се
нормализира и възстанови диалогът
между Москва и София в полза на
българския национален интерес.
Втората среща беше с “Демократична България”. Съпредседателят
Христо Иванов декларира, че бъдещето правителство ще бъде подкрепено с целия ресурс на формацията.
От “Демократична Блъгария” са поискали по-активна дейност по отношение на културната дейност и демографските въпроси.

34-ãîäèøeí ïèàíèñò å íîâèÿò îáëàñòåí ëèäåð
íà ìëàäèòå ñîöèàëèñòè âúâ Âåëèêî Òúðíîâî
34-годишният пианист
Андрей Картунов е новият
областен председател на
МО в БСП във Велико
Търново. Той беше избран с
12 гласа на изминалото отчетно-изборно събрание. Заместници на Картунов в двугодишния мандат ще бъдат
общинският съветник от
Свищов и зам.-председател
на ОбС, София ВергиловаГеоргиева, общинският съветник от Полски Тръмбеш Иве-

лина Тодорова и председателят на младежкото обединение във Велико Търново
Жулиета Войнова. Досегашният председател Силвия Георгиева беше избрана за
член на Националния съвет
на МО на изминалата отчетно-изборна конференция.
Андрей Картунов е от Лясковец и общински съветник
от БСП. Средното си образование завършва през 2007 г. в
музикалното училище в Русе

със специалност пиано. Специализира в немските градове Карлсруе и Берлин. Лауреат е на 8 национални и
международни конкурси за
пиано. Има множество завършени майсторски класове
за пиано в страната и чужбина и 4 самостоятелни концерта. Картунов е завършил и ВУ
”Св. св. Кирил и Методий”
със специалност “Музикална
педагогика”. “Ще работя за
привличане на повече млади

хора към левите политики, за
затвърждаване на структурите в общините и за създаване
на нови. Държа на морала в
отношенията и вярвам, че
следващите две години ще
бъдем силен екип”, заяви след
избора Картунов.
Великотърновските социалисти възстановиха партийната организация “Бузлуджа
1”, която е петата възрадоне
структура след тези в Пушево, Емен, Ресен и Русаля.
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Õëÿáúò ñ 20% ïî-åâòèí â òúðãîâñêèòå âåðèãè
Цените на хляба
бяха намалени с 20%
след приемането на нулевата ставка на ДДС за
хляба и брашното. Мерките, предложени от
министъра на икономиката и индустрията
Корнелия Нинова, дадоха ефект. Още на
първи юли големите
търговски вериги започнаха да сменят етикети-

те с нови на по-ниска
цена.
“Намаляването цената на хляба беше наш
ангажимент към хората
и производителите, който изпълнихме”, заяви
след обявяването на новината министър Нинова. Тя нареди проверки
на Комисията за защита
на потребителите. Те
потвърждават, че са обя-

вени намаления на цените в големите вериги,
като съобщенията за
това в търговските обекти са коректни и отговарят на изискванията на
закона.
“С това изпреварващо влизането в сила на
закона действие търговците показват, че имат
волята да изпълнят поетия при представянето

на мярката ангажимент
за намаляване на цените” отбеляза Мариана
Кукушева, председател
на УС на Националния
браншови съюз на хлебарите и сладкарите.
“В тази тежка социално-икономическа ситуация основният ни
приоритет е грижата за
хората”, заяви вицепремиерът Нинова.

Îòñòúïêàòà çà ãîðèâî - ïî
æåëàíèå íà áåíçèíîñòàíöèèòå
Малките обекти
може да
се забавят
с предлагането
на услугата
Само бензиностанциите,
които желаят, ще предлагат на
гражданите отстъпката от 25
ст. на литър за бензин А95,
дизел без добавки, газ или пропан-бутан (втечнен нефтен газ
LPG). Това ще стане три дни
след обнародването на измененията на Закона за държавния
бюджет в “Държавен вестник”,
обявиха от финансовото министерство.
Браншът очаква това да
стане днес, което означава, че
отстъпката ще може да се предлага най-рано от петък. Все
още няма яснота дали и как ще
се комбинира с предлаганите в
момента отстъпки от различните вериги бензиностанции

за лоялни клиенти и такива с
клубни карти или мобилни
приложения.
Компенсацията ще се дава
при зареждане с гориво на леки
автомобили - категория М1,
мотопеди или мотоциклети от
категория L, собственост на
физически лица, като лицата
трябва да представят малкия
талон на превозното средство,

за да ползват отстъпката.
Друго важно условие е и
видът гориво да е с най-ниската цена, което значи, че при
зареждане на бензин А98 или
дизел с добавка няма да може
да се приложи намалението от
25 стотинки. Отстъпката ще се
предоставя от бензиностанции,
които са се съгласили да я дават, а не във всички, като не са

предвидени ограничения в
броя на зарежданията и количеството гориво, допълват от
НАП.
Компенсацията ще се начислява като намаление от крайната цена при плащане за зареденото количество на касата,
без значение дали това ще стане в брой или с карта.
За горивото с отстъпка бензиностанцията ще издава разширен фискален бон, в който
ще са вписани регистрационният номер на превозното
средство, вид и количество на
зареденото гориво, както и
отстъпката от 25 ст. на литър.
Това не налага някаква промяна в софтуера на фискалното
устройство, тъй като и сега
бензиностанциите издават разширени фискални бонове с
номера на зареждания автомобил, количеството и сумата.
Малките бензиностанции
няма как скоро да предоставят
на потребителите гласуваната
от депутатите отстъпка от 25

„ËÓÊÎÉË Íåôòîõèì” ïàê ùå ïëàùà äàíúöè
Рафинерията “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас”, която от 15 години
излиза на загуба и не
плаща данъци на хазната, е излязла на печалба

през 2021 г. Според подадения финансов отчет
за годината дружеството е на печалба от 75,2
млн. лв. и ще плати данъци върху тях в размер

ОБЯВА
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на 7 млн. лв. Положителният резултат идва на
фона на отчетена за
2020 г. загуба от 508
млн. лв., като според
отчета се дължи основно на новата схема, по
която дружеството работи - на ишлеме.
Заради новата схема
на работа на ишлеме
тази година финансовият отчет на дружеството
е много различен спрямо този от 2020 г. Според договора за процесинг, сключен с “ЛУКОЙЛ Бенелукс” Б.В.
Кралство Нидерландия
от началото на 2021 г.,
“ЛУКОЙЛ Нефтохим
Бургас” работи на ишлеме и преТова е довело
до много различна картина както на приходите, така и на разходите,
защото суровината вече
не се води собственост
на компанията.
Така приходите на
“ЛУКОЙЛ Нефтохим

Бургас” за 2021 г. са в
размер на 1,1 млрд. лв.
при 2,9 млрд. лв. за 2020
г., като приходите от
външни пазари са много
малки. Много намаляват
и разходите, защото
няма разходи за суровината. Така разходите
падат от 3,5 на 1 млрд.
лв. Общият резултат е
печалба в края на годината и плащане на данък
на държавата.
Както е известно, в
рафинерията бе разпоредена данъчна ревизия,
която за периода 20092014 г. доведе до увеличение на данъчния резултат с общо 519,5 млн. лв.
Тя не обжалва констатациите. През 2021 г. е
текла ревизия и за приходите по Закона за корпоративното подоходно
облагане от 2015 г., която не е приключила към
края на годината и резултатите още не са
ясни.

ст. на литър гориво, стана ясно
от изказване на председателя
на Националното сдружение
на малките търговци на горива
Николай Николов пред бТВ.
Причината са неуредиците
около стартирането на мярката, поради което част от обектите може да решат и да не я
прилагат.
По думите на Николов софтуерни фирми, обслужващи
бензиностанциите, са започнали да им се обаждат с предложения за обновяване на софтуера. Това обаче щяло да отнеме време, както и обучението на персонала за въвеждането на промяната. Според Николов има и проблем с обработката на личните данни.
Заради “недоброто сработване” на мярката има опасност
от противопоставяне на малките на големите бензиностанции, тъй като големите найвероятно по-бързо ще въведат
промяната, която ще повлияе
на цените, смята Николов.

Àçåðñêèÿò ãàç òðúãâà
îòíîâî ïðåç Êóëàòà
България ще започне
да получава целите количества природен газ по
договора с Азербайджан,
съобщи БНР, като се позовава на информация от
енергийното министерство. Това обаче няма да
става през българогръцката газова връзка, а
на временната точка за
доставка Неа Месемврия
и през Кулата. Очаква се
интерконекторът да бъде
готов през есента. Според договора по-евтиният в момента газ от
Азербайджан трябва да
влиза в страната ни през
интерконектора България-Гърция. Тази газова
връзка обаче продължава да не е напълно готова, а от енергийното министерство уверяват, че
“въвеждането в търговска експлоатация на интерконектора ГърцияБългария ще бъде навре-

ме за предстоящия отоплителен сезон, като се
работи активно в посока
търговската експлоатация да се случи и порано”. Към момента основните строителни дейности са завършени, успешно са преминали и
първите тестове с реални количества природен
газ в посока Стара Загора-Комотини. През този
месец предстои преносът
на газ да бъде тестван и
в обратна посока.
Отлагането на експлоатацията във времето не тревожи премиера
в оставка Кирил Петков,
който инспектира в края
на седмицата интерконектора. “Това е истинска диверсификация, а не
проекти като “Турски
поток”. Азерският газ ще
се доставя на много пониска цена”, коментира
Петков.

www.duma.bg
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Òîêúò ïîñêúïâà ñ 3,4%
îò íà÷àëîòî íà ìåñåöà
Средната цена на парното се
увеличава с 29,73 на сто
Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР) прие
в края на миналата седмица
окончателните тарифи за цените на тока за домакинствата и
на парното през новия регулаторен период от 1 юли 2022 г.
до края на юни 2023 г. Според
финалното решение на регулатора електроенергията за страната ще поскъпне средно с 3,4
на сто, докато дотогава разчетите бяха за поскъпване от
3,3%. За парното средното
поскъпване за страна е определено на 29,73% при първоначално очакваното вдигане на
цената с 39,26 процента.
Промените са заради получените от дружествата компенсации от държавата заради
скъпия газ, установеното пониско потребление на газ тази
пролет от някои от дружествата и установени реално пониски разходи за гориво при
определени топлофикации.
КЕВР
отбелязва,
че
утвърдената от нея промяна е
близо с 10% средно по-ниска
от предварителните разчети на
регулатора, които предвиждаха увеличение с 39,26% и значително по-ниска от исканото
от топлофикациите средно

123,58% увеличение. За “Топлофикация София” е предвидено малко по-голямо от планираното първоначално от регулатора увеличение, но за пловдивчани разликата от 15 процента спрямо предишните
сметки е съществена. Софиянци вече ще плащат за парно
137,86 лв./MВтч, което е с
около лев повече от предвижданото. Спрямо сегашната
цена от 98,48 лв. промяната е

Ïúëíè êîìïåíñàöèè
çà áèçíåñà
100 процента компенсация за горницата над 250
лв. за мегаватчас ток на борсата ще получава
бизнесът. Това решиха депутатите с приемането
окончателно на актуализацията на бюджета.
Първоначално имаше две предложения за записване
на помощта в бюджета - за 150 лв. мегаватчас
базова цена и 80% компенсация над този праг, и за
200 лв. базова цена и пак 80% компенсация. При
разглеждането на текстовете в бюджетната
комисия обаче предложенията не бяха приети. В
пленарната зала се стигна до ново гласуване и
приемане на 100% компенсации за цена над 250 лв.

39,99%. Поскъпване от 38,28
на сто е прието за Пловдив,
чиято цена става 137,66 лв./
MВтч при сегашна 99,55 лв. и
планирано
първоначално
поскъпване от 23,36 на сто.
По-голямо повишение е
прието и за Варна с тарифа от
136,51 лв./МВтч или с 38,28%
повече при първоначално изчислени 30,66%. Досега цената на “Веолия Енерджи Варна” бе 98,29 лв.
Намалението на общия
ръст идва от орязаното планирано поскъпване за Плевен,
Бургас, Враца, Русе, Перник и
Сливен, където съответно
първо бе изчислено повишение
с над 45 процента, но после е
сведено до малко над 10% за

Плевен и Бургас.
Всички топлофикации получават огромно повишение на
цените на произвежданата от
тях електроенергия, която се
изкупува преференциално.
Според утвърдените тарифи за
електроенергия около 21 ст. за
киловатчас без ДДС вече е
дневната тарифа на тока за битовите потребители, като средното поскъпване за страната е
3,4%. Клиентите на “Електрохолд”, бившето ЧЕЗ, ще плащат с 2,70% повече, което е
над разчетените от самия регулатор първоначални 2,39%.
Вдигането на сметките за бита
в София и Западна България е
най-ниското.
Потребителите на “ЕВН
България Електроснабдяване”
ще получат 3,47% увеличение
на цената - с 0,01 на сто повече от представените преди изчисления на регулатора.
Най-голямо
остава
поскъпването за домакинствата в Североизточна България 4,45 на сто, което обаче е малко под обявеното намерение за
ръст от 4,56 процента.
КЕВР припомня, че исканията за повишаване на тока са
били за доста повече, но тя е
успяла да потисне поскъпването до 3,4 на сто, като е премахнала
компонентата
задължения към обществото от
цената, тъй като тя ще се покрива от Фонда за сигурност
на електроенергийната система. Освен това е увеличена
квотата на АЕЦ “Козлодуй” за
производство на ток за регулирания пазар от 20 на 30% и
са премахнати премиите за
значителна част от ВЕИ производителите. Този освободен
ресурс е пренасочен към намаляване на поисканите цени
на битовите клиенти.

Âëèçà â ñèëà ñîöèàëíèÿò ïàêåò âúâ ÂÌÇ Ñîïîò Ïðîãíîçèðàò íàä
Изпълнителният ди- 1 ìëðä. ëâ. èçëèøúê

Новото ръководство
на ВМЗ Сопот задейства
социалния пакет и започна изплащане на ваучери
всеки месец. Те се увеличават от 80 на 200 лв.
Това се случва три седмици след като министърът на икономиката и индустрията Корне-

лия Нинова договори увеличение на заплатите с
200 лв. на работещите в
завода и след като бе сменено ръководството там.
В най-големия държавен завод отвори столова с топла храна. На територията бяха поставени кафе машини и обосо-

бени места за отдих.
Възстановено беше получаването на кисело
мляко за работещите в
цехове с вредни вещества, което е преустановено преди 22 години в
края на 2000 г. Започна
и ремонт на вентилационните системи.

ректор Иван Иванов в
момента организира и изплащането на еднократна
помощ за почивки през
летните месеци. Той е
разпоредил спешно да се
оборудва и линейка оказва се, че заводът до
този момент няма линейка и подсигурена първа
медицинска помощ. Заедно с това се организират
4 медицински пункта.
Иван Иванов е дал
указания за предприемане на действия по осигуряването на безопасни условия на труд във всички
звена на завода. Конкретните мерки по изпълнение на социалния пакет и
безопасността на труда
ще продължат и в следващите месеци, за което министърът на икономиката Корнелия Нинова се
ангажира лично.

На база на предварителни данни се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП)
към юни 2022 г. да бъде положително в размер на 1,16
млрд. лева (0,8% от прогнозния БВП), прогнозира финансовото министерство. В рамките на юни се очаква превишение на приходите над разходите в размер на 555
млн. лева, като подобрението на бюджетната позиция за
месеца се дължи основно на по-високите постъпления
във връзка с крайния срок 30 юни за подаване на годишната данъчна декларация за 2021 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно и за внасяне
на корпоративен данък, данък върху разходите, данък
върху приходите на бюджетните предприятия и на данък
върху дейността от опериране на кораби. Положително
влияние върху ръста на приходите оказват и постъпленията от косвени данъци, помощите - основно грантове
по програмите и фондовете на ЕС. Приходите, помощите и даренията по КФП към юни 2022 г. се очаква да
бъдат в размер на 28,223 млрд. лв. (49,3% от годишния
разчет) и нарастват с 3,462 млрд. лева ( 14%) спрямо
отчетените за същия период на 2021 г. Разходите по
консолидираната фискална програма (вкл. вноската на
Република България в бюджета на ЕС) към юни 2022 г.
са в размер на 27,063 млрд. лева (42,9% от годишния
разчет). За сравнение, разходите по КФП за първото
полугодие на 2021 г. бяха в размер на 24,645 млрд. лева.

Èçïëàùàò îùå 30 ìèëèîíà ëåâà îò ÊÒÁ
От днес започва изплащането на общата сума от 30 млн. лв., включени в
петата частична сметка за разпределение на приети вземания от КТБ, обявиха синдиците на фалиралата банка.
Изплащането на сумите от петата частична сметка се извършва чрез клоновата мрежа на “УниКредит Булбанк” АД.
Според официалната информация

всеки кредитор на КТБ може да провери каква е разпределената му за получаване сума в Единния портал за заявяване на електронни административни услуги към Агенцията по вписванията,
раздел “Търговски регистър и регистър
на юридическите лица с нестопанска
цел”, подраздел “Справки”, по партидата на КТБ.

Досега на кредиторите на КТБ са
изплатени около 1,25 млрд. лв., а с новите 30 млн. лв. общият размер на средствата, които са събрани от синдиците,
става 1,28 млрд. лв., при положение че
общата сума на активите на банката
беше около 6,6 млрд. лв. Най-големият
кредитор на КТБ е Фондът за гарантиране на влоговете, който през 2014 г.

финансира изплащането на гарантираните влогове с 3,7 млрд. лв. Освен този
фонд, признати за кредитори на банката
са още 7027 граждани и фирми. Както е
известно, Корпоративна търговска банка изпадна в несъстоятелност през 2014
г., а влоговете на клиентите й до 196
000 лева бяха изплатени от Фонда за
гарантиране на влоговете.
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Престрелка до границата
между Сърбия и Унгария
Един мигрант е убит, а шестима
са ранени, включително тийнейджърка, при престрелка между
групи мигранти в Сърбия до границата с Унгария. Инцидентът е станал в гора в покрайнините на Суботица. Случаят се разследва. Според местни медии стрелбата станала между мигранти от Афганистан
и Пакистан.

Джонсън обяви историческо
намаляване
на данъците

СНИМКИ БТА

“Не ни трябва Европа, ако трябва да се асимилираме” - това е посланието на председателя
на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски, отправено на протеста пред сградата на правителството
в Скопие срещу предложението на френското председателство за преговорна рамка на страната с ЕС.
Десетки хиляди изразиха недоволството си през уикенда

Ñêîïèå îáñúæäà
ôðåíñêîòî ïðåäëîæåíèå
Засега няма консенсус за вписването
на българите в конституцията, заяви Пендаровски
Президентът на Северна
Македония Стево Пендаровски свика Съвета за сигурност за обсъждане на предложението на френското
председателство за начало на
преговори за ЕС.
Според държавния глава
текстът е нещо преходно и
не подкопава македонската
идентичност. “Предложението се свежда до едно искане, за вписване на българите
в конституцията. Не вярвам,
че това е съдбовна дилема.
Моята позиция е, че решението да се приеме предложението е само за започване
на преговорите. Решението
да се приеме френското

предложение няма да бъде
исторически триумф или
исторически провал. Предложението е приемливо за
мен на този етап”, обясни
Пендаровски. По думите му
засега няма консенсус за
вписването на българите в
Конституцията. “Убеден
съм, че не можехме да спечелим повече. Не твърдя, че
с преговорите през последните две години не можеше
да се получи нещо по-качествено, но нямаше да има
съдържание, а детайли”, добави той.
Вицепремиерът по европейските въпроси Боян Маричич написа във Фейсбук,

че с предложението на френското председателство страната има възможност “да
започне преговорния процес
на македонския език, признат от целия ЕС”.
За пръв път вчера трябваше да се срещнат премиерът Димитър Ковачевски и
лидерът на опозицията Християн Мицкоски. До редакционното приключване на
броя нямаше информация за
разговорите.
След като РСМ получи
предложението от френското
председателство, Ковачевски
обяви, че всяко решение по
него ще бъде взето чрез диалог
и консултации “в интерес на

бъдещето на всички граждани”
на страната. От петък започнаха консултативни срещи с
лидерите на правителствената
коалиция, с дипломатическия
корпус, гражданския сектор, с
представители на експертната
общественост и медиите.
“Ако кажем “не”, ако Албания започне преговорите,
ако хората осъзнаят, че няма
бъдеще, повярвайте, че хиляди ще започнат да вземат
паспорти от съседните
държави, хиляди ще вземат
решение да заминат и да
напуснат страната, защото
няма бъдеще”, коментира
външният министър Буяр
Османи.

Áúëãàðñêè îãíåáîðöè
íà ìèñèÿ â Ãúðöèÿ

Êèïúð ñ ìåðêè ñðåùó
áîëåñòè ñðåä ìèãðàíòèòå

Български модул за гасене на горски пожари се включва
в инициираното от Европейската комисия “Предислоциране
на сили и средства за гасене на горски пожари в Република
Гърция”. Първите 16 български пожарникари заминаха от
Благоевград. Екипът е от служители от пожарните служби
в Благоевград, Кюстендил, Перник, Пловдив и София. Огнеборците ще останат в района на град Лариса до 16 юли,
когато ще бъдат сменени от нова българска група.
Над 200 огнеборци и техника от България, Франция,
Германия, Румъния, Норвегия и Финландия са в готовност
да окажат съдействие на Гърция през юли и август.
“Благодарим ви, че дойдохте да ни помогнете и че доказвате, че европейската солидарност е реална”, каза гръцкият
министър на гражданската защита Христос Стилианидис при
посрещането на първите огнеборци.

Засиленият мигрантски поток в Кипър изправя властите
пред сериозен здравен проблем. Предприемат се допълнителни
мерки срещу риска от разпространение на тежки инфекциозни
заболявания, съобщиха от министерствата на вътрешните работи и на здравеопазването. Ще бъде монтирана двойна външна
ограда за контрол на излизането от лагера.
Близо 1100 незаконни мигранти са били открити като носители на ХИВ/СПИН, хепатит В и С, сифилис и туберкулоза.
Случаите са установени при изследванията на малко над 20 000
души, преминали или настанени в приемния център за бежанци
близо до Никозия.
Избухването на сериозни заразни заболявания се дължи на
големия брой хора, живеещи заедно в пренаселения лагер,
обясни постоянният секретар на здравното министерство доктор Христина Янаки.

Британският премиер Борис
Джонсън и финансовият министър
Риши Сунак в статия за в. “Сън”
обявиха “историческо намаляване на
данъците”. Според тях то ще освободи 2,2 милиона души от задължението да плащат “каквито и да е
социални осигуровки и данъци върху
доходите си”, а “близо 70% от
британските работници” ще плащат по-ниски социални осигуровки”.
Промяната ще спести на 30 милиона британски работници до 330
британски паунда (400 долара) годишно.

Лула да Силва няма
да толерира заплахи
срещу институциите
Бившият бразилски президент
Луис Инасио Лула да Силва, водещ
в анкетите за изборите през октомври, заяви, че няма да толерира
заплахи срещу институциите и въоръжените сили трябва да вземат решение за демокрация. “Важно е да
победим авторитаризма и антидемократичните заплахи”, каза той
по време на предизборната си обиколка.

Аржентинският министър
на икономиката подаде
оставка
Аржентинският министър на
икономиката Мартин Гусман е подал оставка. Неговият приемник ще
има трудна задача, защото тази
година инфлацията може да достигне 80% и е налице почти стопроцентова разлика между официалния и паралелния обменен валутен
курс.

Мъж застреля трима
полицаи в Кентъки
Трима полицаи бяха застреляни
в американския щат Кентъки, докато се опитвали да дадат съдебна
заповед на мъж, обвинен в домашно
насилие, съобщи Би Би Си. 49-годишният стрелец е задържан.

Продавач на балони търси къде
да се скрие от проливния дъжд
в Индия. Такова ще е времето
от юни до септември
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ШОЙГУ ДОКЛАДВА НА ПУТИН:

Ðóñêàòà àðìèÿ âå÷å
èçöÿëî êîíòðîëèðà ËÍÐ
Въоръжените сили на Москва са превзели и Лисичанск, украинската страна отрича
Руската армия контролира изцяло Луганската народна република. Това е съобщил
руският министър на отбраната Сергей Шойгу на президента и върховен главнокомандващ Владимир Путин.
В официално съобщение
на военното ведомство в
Москва се уточнява, че в резултат на боевете през последното денонощие е уста-

новен пълен контрол над град
Лисичанск и близките населени места. Общата площ на
“освободената”, по думите на
Шойгу, за денонощие територия е 182 кв. км. Миналата
седмица Путин заяви, че специалната военна операция
върви по план и постигането
на поставените задачи не
трябва да се обвързва с конкретни срокове. “Ще припом-

ня, че официално обявената
цел на операцията е освобождаването на Донецката и Луганската народна република в
границите на Донецка и Луганска област в Украйна”,
напомни той.
Украинските бойци седмици наред отбраняваха Лисичанск и се опитваха той да не
последва съдбата на съседния
Северодонецк, който минала-

та седмица бе превзет от руските сили. Според украински президентски съветник
съдбата на града вероятно ще
бъде решена до дни.
Говорителят на украинското Министерство на отбраната Юрий Сак заяви
пред Би Би Си, че Лисичанск
не е под пълния контрол на
руските сили.
От украинското военно

министерство казаха, че,
дори Русия да установи контрол върху цялата Луганска
област, “играта не е свършила за Донбас”.
Луганск и Донецк са двете
области, образуващи региона
Донбас, върху който Русия се
съсредоточи, след като през
пролетта изтегли силите си от
Северна Украйна и столицата Киев.

Ìèíñê îáâèíè Êèåâ
çà ðàêåòè ïî Áåëàðóñ
Президентът на Беларус Александър Лукашенко съобщи, че армията е свалила ракети, изстреляни от Украйна към
територията на страната му. Това се случва на фона на
растящи спекулации за намесата на Минск в конфликта между
Украйна и Русия.
“Ние бяхме провокирани”, каза държавният глава, цитиран от държавната информационна агенция Белта. “Трябва
да ви кажа, че преди три дни, може и да са повече, те се
опитаха да поразят военни обекти в Беларус от Украйна.
Благодарение на Господ нашите зенитни системи “Панцир”
прехванаха всички ракети, изстреляни от украинските сили.”
Лидерът отрече каквато и да е намеса на страната му,
която да доведе до ескалация на конфликта. “Както казах
преди повече от година, ние не възнамеряваме да се бием в
Украйна,” категоричен бе той.

Çàïàäúò êóïóâà ðóñêè
ïåòðîë îò Èíäèÿ
Редица западни държави
купуват руски енергийни ресурси, заобикаляйки наложените от тях санкции - по-специално петрол от Русия се
купува от Индия, заяви сенатор Алексей Пушков в своя
канал в Телеграм.
Ситуацията с руския газ
е подобна: Полша го купува
от Германия в обратна посока, а Финландия и Франция
го купуват под формата на
втечнен природен газ, твърди
Пушков. В същото време
много европейски страни
казват, че не се нуждаят от

руски нефт и газ.
В средата на юни световни медии съобщиха, че
Индия е увеличила 31 пъти
покупката на руски петрол.
Един от източниците
свързва това с предложената отстъпка от до 30% от
руските енергийни доставки. Индийският външен министър Субраманям Джайшанкар обясни увеличаването на доставките с факта, че
световните пазари са станали по-малко отворени, и отхвърли обвиненията за политизиране на покупките.

СНИМКА БТА

Китайският външен министър Ван И е на първата си визита в Мианмар,
откакто военните дойдоха на власт в страната миналата година. Пекин
е инвестирал милиарди долари в мини, петроло- и газопроводи и друга
инфраструктура в държавата и е един от основните доставчици на оръжие

Èñïàíèÿ ñ 1200 ïîòâúðäåíè
ñëó÷àÿ íà ìàéìóíñêà øàðêà
Испания потвърди 1200 случая на
маймунска шарка. Това я прави една
от най-засегнатите страни в света, след
като по данни на Световната здравна
организация в 51 държави са открити
общо около 5000 случая.
Според испанските здравни власти
е въпрос на дни в страната да бъдат
регистрирани заболели деца под 18годишна възраст, затова започнаха
информационна кампания. Те призо-

вават предварително за спокойствие,
тъй като на този етап не се налагат
допълнителни мерки, освен изолация
на заразените.
Почти 90 на сто от случаите в световен мащаб са регистрирани в Европа.
Най-засегнатата група остават мъжете
хомосексуалисти, но все по-често болестта се среща и сред жени. През последните дни бяха официално потвърдени и първите заразени малолетни.

Óçáåêñêèÿò ïðåçèäåíò
îòñòúïè ïðåä ïðîòåñòèòå
Президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев заяви, че е готов да
се откаже от някои от предложените промени в конституцията, след
като те предизвикаха протести в
западния автономен район Каракалпакстан, предаде ДПА, цитирана от
БТА. Демонстрации и сблъсъци са
рядкост за авторитарната централноазиатска държава.
Предложената реформа разгневи

хората в този район, защото отнема
официалния статут на майчиния им
език. Според ТАСС Мирзийоев се бил
отказал и от намерението си от основния закон да бъдат премахнати текстовете, че Каракалпакия е суверенна
република в състава на Узбекистан,
която може да се отдели след референдум. В Каракалпакстан живеят тюркският етнос каракалпаки и други малцинствени групи.
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КАРИКАТУРА НА ДЕНЯ

Ìàêåäîíèÿ - äúëã
êúì Áúëãàðèÿ

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Диагноза
Велизар ЕНЧЕВ

Антикомунизмът и
русофобията на родна
почва са контрапункт на
патриотизма и отстояването на националните интереси. Това ясно се видя
при падането на ветото
над македонското еврочленство, когато знакови

антикомунисти и русофоби загърбиха националния интерес заради лоялността си към евроатлантизма. Ето някои факти по
този казус:
Антикомунистът и
русофобът Андрей Ковачев, който като евродепутат от ГЕРБ искрено се
бори за българската кауза
в Северна Македония, изведнъж се отрече от каузата и подкрепи падане на
ветото. Защото РС Македония трябвало да се спаси от... руското влияние.
Свещена простота!
Струва ли си да
обсъждаме пламенния антикомунист и русофоб
Александър Йорданов,
попаднал в евролистата

на ГЕРБ като знаков седесар? До 24 юни той
бранеше ветото и громеше македонизма на президента Пендаровски. Но
щом ГЕРБ свалиха ветото, Ал Йо изригна като
Везувий срещу комунисти и русофили, които коварно минирали пътя на
братята-македонци към
лелеяното евросемейство.
Дни преди падане на
ветото в Народното събрание проф. Павлов, проф.
Кочева и проф. Овчаров
посетиха Европарламента
и като лъвове отстояваха
истината за македонизираната ни история. Но когато антикомунистическото
и русофобско мнозинство
в НС свали ветото, трима-

та историци се отрекоха
от брюкселските си филипики срещу македонизма и
подкрепиха политкоректната директива на Брюксел по “македонския
въпрос”. Щото така македонизмът щял да се европеизира. Така антикомунизмът и русофобията редактираха и историческите факти.
Антикомунистите и
русофобите наистина са с
диагноза, замъгляваща
разсъдъка и погубваща
националните идеали и на
интелигенцията, и на политическия елит.
Дясната интелигенция,
десният елит!
Фейсбук

Наздраве, БФС!
Марин МИЛАШКИ

БФС намери заместник на Ясен Петров. Националният отбор ще бъде
поет от Младен Кръстаич. 48-годишният сърбин
вече се е договорил с Боби
Михайлов и скоро започва работа.
Практически в БФС са
се отказали да работят с
българи, защото според

тях няма такива достойни.
Те всъщност и не останаха. Последните 15 години
почти няма стойностен
треньор, който да не е бил
начело на националния ни
отбор.
Но какво от това? Точно треньорът ли винаги
трябва да е виновен за
провалите на “лъвовете”,
които вече са четвърта
ръка отбор - всеки ни бие?
Какво можеше да направи Ясен Петров, след
като националите ни не
искаха да тичат в мачовете с Гибралтар (1:1), Република Северна Македония (1:1) и Грузия (2:5 и
0:0)? То беше ясно в началото на юни, че на футболистите им е ваканционно
и въобще не мислеха за
футбол. Те обаче нали са

професионалисти...
Какво ще прави
Кръстаич, когато попадне
в такава ситуация? Той
неминуемо ще се сблъска
с родната действителност.
Проблемът с националния ни отбор е подълбок. Той е свързван с
изграждането на самите
футболисти. Т.е. работата
в школите трябва коренно
да се промени. Няма как
да имаш силен национален
отбор, след като не произвеждаш играчи. А и футболистите няма как да се
развият, след като вече
няма и ограничения за
чужденците в първенството. Физиката на 20-годишен тъмнокож е доста поразвита от тази на българите. И президентите взимат готови играчи, вместо

да изграждат наши.
Нека в БФС вземат
пример от баскетбола.
Там клубовете са длъжни
да имат на паркета по двама млади българи. И резултатите в този спорт се
виждат с просто око.
А във футбола е важна далаверата - да се уговори някой мач, някое
футболистче да стане национал, за да бъде продаден. Същият след 6 месеца се връща, защото го
разкриват. И така.
С идването на Кръстаич в “Бояна” ще решат
сериозен ребус. Там вече
няма да липсва алкохол,
защото сърбинът е сред
най-известните производители на ракия в родината си. Това не е шега. Така
че, Боби, наздраве!

“Син ти се, майко, ожени за една Македония
поробена...” Така започва българската песен “Кога
зашумят шумите”, разказваща за офицер от
българската армия, който загива в битка с поробителя.
Темата за Македония вълнува живо българската общественост не от вчера. Още през
Възраждането съдбата на тази област, населена предимно с българи, предизвиква интереса
на нашите интелектуалци и кара много от тях
да се включат в борбата на сънародниците ни.
Едни от най-активните застъпници на българската кауза в Македония винаги са били родните писатели и поети. “Аз съм гледал и си гледам работата в Македония като дълг към
България”, казва гениалният Яворов, който
съзнателно се посвещава на борбата на македонските българи. “Всичко за Македония! Може
би ще пропаднем, но връщане няма. Не малко
съдействах и аз, за да ни стане тя тъй скъпа!”,
заявява Иван Вазов.
В същото време вече десетилетия наред
цели екипи от филолози, лингвисти, литературни историци, естети в Северна Македония чрез
откровени фалшификации “доказват”, че
българските писатели с “потекло” от географската област Македония принадлежат на македонската литература, като се започне от
IX в. и се стигне до ден днешен. За “македонски
автори” са представени редица български писатели и поети, сред които Христо Смирненски, Никола Вапцаров и Димитър Талев. Техните творби са преведени на днешния така наречен “македонски книжовен език”, който в Скопие отказват да признаят, че е югозападен
диалект на българския. Както и че цар Самуил
е българин и български цар.
Процесът на изкуствено създаване на “македонски” език, нация и история започва след 1945
година. Поколения наред “македонци” са възпитавани в език на омразата към всичко българско.
Най-големият грях в Северна Македония е да си
българин.
А историята ни е обща - българска, както и
езикът ни, каквото е становището на БАН по
този въпрос.
Затова се чудя как така родните ни политици решиха да направят де факто компромис с
всичко това и да отхвърлят ветото? И как така
бързо промениха мнението си? Интеграцията на
Западните Балкани била от стратегически интерес за Европейския съюз. Ясно е накъде бие
тази стратегия - срещу Русия и нейните исторически връзки със славянските народи тук.
Само че далеч не всичко, което представлява
интерес за ЕС е от интерес за България. Това
май не могат, не искат или не им дават да разберат. И първата стъпка от компромиси до
какви още компромисни стъпки ще доведе?
Затова нека да завършим пак с Вазов, неслучайно наречен Патриарха. В трудни исторически моменти към него, а не към политиците се е
обръщал народът:
Не даваме я, не - земята мила,
земята на светите ни отци.
Не даваме праха на Самуила,
ни славата на двамата светци!
Само тук на Балканите една българска майка може да има четирима сина и всеки да е от
различна националност, според територията
на която е останал - я българин, я грък, сърбин
или македонец! Знаем как беше разпокъсана
България.
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ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ:

Èçëèçàíå îò êðèçàòà
å îñíîâíàòà íè öåë
â ìîìåíòà
“Пенсиите ще бъдат три
пъти повишени. Преди една
година минималната пенсия
беше 300 лева, а преди 13 години беше близо 170 лв., т.е. за 13
години минималната пенсия
беше повишена с общо 130
лева. Сега за 1 година е повишена със 170 лева. Всеки, който може да смята, сам ще си
направи изводите дали пенсионерите са излъгани.” Това заяви председателят на ПГ “БСП
за България” Георги Свиленски
в ефира на Nova News.
По думите му инфлацията
изяжда всичко и задачата на
управляващите е да съставят
работещо правителство и парламент, които да вземат решения, свързани с намаляването
на цените и борбата с инфлацията. “От днес (3 юли) цената
на хляба в търговските вериги
е с 20% по-ниска и това, за
което бяхме критикувани, че
като намалим ДДС на хляба,
няма да се отрази в търговските вериги, ето - сега всеки може
да отиде в магазина и да види
намалението на хляба”, допълни Свиленски.

“Разговорът за министрите
ще има смисъл след сряда, когато бъде изготвена програмата
на правителството и трите партии, които към момента го подкрепят, както и като стане ясно,
че има необходимото мнозинство. В момента БСП не знае
кои министерства би поела да
управлява. Ние на нашите министри сме им дали положителна оценка за тяхното участие
във властта и евентуално, когато дойде времето, ще обсъдим
и може би ще продължим със
същите министерства”, коментира Свиленски предстоящите
преговори и разпределението
на министерствата в евентуалното следващо управление.
Той бе категоричен, че социалистите никога не са си
позволявали да коментират
предложенията за министри на
другите партии. “Така, както
преценяват “Продължаваме
промяната”, “Демократична
България” - така ще си внесат
кандидатите за министри.
Явно е, че мандатоносителят
не желае да разговаря с председателя на “Има такъв народ”

Слави Трифонов. Когато двама души не искат да разговарят, сигурно ще се стигне до
индивидуални разговори с народни представители”, добави
социалистът.
И още: “Решение на парламентарната ни група и Изпълнителното бюро на партията е, че
ние няма как да водим разговори за съставяне на правителство с Кирил Петков като кандидат за премиер и това бе след
ситуацията с изгонването на
70-те дипломати”.
“Решихме да излъчим по
трима представители от парламентарните групи, подкрепящи
коалицията, за да подготвят
конкретни законодателни инициативи и да се знае какво ще
се случва в рамките на следващите шест месеца. Това ще бъде
срокът, в който обявената про-

грама трябва да бъде изпълнена, и след като се случи, ще
преминем на следващия етап”,
коментира социалистът.
“В момента посоката е изваждане на България от кризата. Ние сме внесли предложение в НС за оттегляне на нотата за изгонване на дипломатите. Нашите претенции и критики към изгонените по този
начин дипломати продължават.
Мотивите да искаме оставката
на председателя на ДАНС са,
че не ни бяха предоставени доказателства за причастността
на тези хора към шпионска
дейност. Причината е била намаляване на бройката, т.е. постигане на някаква реципрочност, а начинът, по който е направено, е шпионска дейност
и тези две неща си противоречат”, обясни той приоритети-

те на левицата и причините за
исканата оставка на председателя на ДАНС.
Георги Свиленски изрази
опасение, че ако се стигне до
прекъсване на дипломатическите отношения между България
и Русия, е възможно това да
доведе до евентуална липса на
резервни части за АЕЦ “Козлодуй”. “В Русия също има
наши фирми, около 140 са в
търговската палата в Москва,
и щетите ще бъдат огромни,
ако бъдат преустановени дипломатическите отношения”,
допълни той.
В заключение Георги Свиленски припомни, че БСП има
последователна позиция по темата Северна Македония. “Ние
казахме, че няма да подкрепим
френското предложение и не го
направихме”, отбеляза той.

ФИЛИП ПОПОВ:

ÁÑÏ îòíîâî äîêàçà, ÷å å
íàöèîíàëíîîòãîâîðíà ïàðòèÿ
“Националноотговорното поведение надделя. Освен това от “Продължаваме промяната” изпълниха нашите
условия - Кирил Петков да не е кандидат за премиер. И ние се върнахме на
масата за преговорите, тъй като сме
националноотговорна партия, както и
парламентарната ни група.” Това заяви
заместник-председателят на ПГ “БСП
за България” Филип Попов пред БНР.
В момента коалиционните партньори работят в посока подобряване на
комуникацията помежду им, за да не се
взимат повече еднолично решения. “Нашата позиция винаги е била тази, която
нашите органи решават, която е в защита на националния интерес и максимата “Дще питам нещо, отговорът е “да”,
не важи за “БСП за България”, каза
народният представител от левицата.
Според Филип Попов БСП никога
не е “мърморила” и пример за това са
случаите с Кирил Петков, Република
Северна Македония и оръжията за
Украйна. “Голямата част от социалните разходи в бюджета, близо 23
млрд. - увеличаване на пенсии, майчински, безплатни детски градини, са
благодарение на БСП. И то не, защото мърморим, а защото ясно и категорично поставяме на масата проблемите, които искаме да разрешим”,
заяви социалистът.
“Един от проблемите на тази коа-

лиция, за която ние артикулирахме,
беше липсата на конкретна програма”,
припомни Попов и продължи: “Затова
от понеделник започват да работят работни групи, които да запишат ясна и
конкретна програма във всяка една
сфера с времеви хоризонт и законодателни инициативи.” Той даде пример
със Закона за съдебната власт и Закона за КПКОНПИ.

По отношение на образованието и
здравеопазването, Попов обясни, че и
двете системи изпитват, меко казано,
тежки дефицити и затруднения. “Липса на лекари и медицински сестри,
поради недоброто заплащане, отношението пациент-лекар се е превърнало
в търговско. Има много какво да се
подобри. Има редица проблеми по
отношение на разходите на здравната

каса, дисбаланс в териториалното разпределение на болниците в България”,
коментира още той.
Във връзка с казуса с руското посолство народният представител изрази надежда, че ще бъде проявена необходимата дипломатичност. “Необходимо е да имаме нормални взаимоотношения с всички съседи, включително и
с Русия. Това е в защита на националния интерес на България и се надяваме
да се намери дипломатичен изход от
създадената ситуация”, каза той.
“По отношение на консултациите разговаряхме по това, което трябва да
се направи, а не сме говорили за т.нар.
червени линии. Разговорът беше градивен. Те приеха нашите политики, които
искаме да включим в тази конкретна
програма - борба с корупцията, промяна в Закона за съдебната власт,
КПКОНПИ, социалната политика, образование, здравеопазване, енергетика.”
Филип Попов бе категоричен, че
на този етап не са коментирани нито
имена, нито ресори. “Но министерствата на земеделието, на икономиката, социалното и на туризма се
справиха изключително добре. Това
са важни министерства, които имат
своите политики и имат пряко отражение върху живота на българските
граждани. За тези няколко месеца
министрите на БСП се справиха
много добре”, смята социалистът.
Той обясни, че в момента партиите
са се съсредоточили върху реалните
възможности за реализиране на първия
мандат. “Националноотговорно е да не
се стига до връчване на трети мандат,
тъй като необходимо за България е
съставяне на правителство още с
първия”, отбеляза Филип Попов.
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Все още не е ясно докъде ще стигне
сегашната криза, но тя бърка дълбоко в една
от най-страшните линии на разделение
в обществото ни - русофили и русофоби
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ва страната ни успява да излезе
от прегръдката на нацистка Германия. Българската войска се
включва в усилието на Червената армия за очистването на Балканите от нацизма.
Скоро след като Георги Димитров умира през 1949 г.,
страната ни ще изпадне под
почти пълен контрол на генералите, изпратени от Москва. Този
период е кратък.
Смъртта на Сталин и настъпилите политически промени
след 1956 г. коренно променят
картината. Както през 70-те години се шегува първият секретар на партията Тодор Живков
- “България е богата, защото има

Александър СИВИЛОВ*

На 28 юни министър-председателят в оставка Кирил Петков обяви, че изгонва от Република България 70 души от руското посолство. Ден по-късно
след ултиматум от Москва се
стигна до ръба на прекъсването на дипломатическите връзки.
Двустранните ни отношения достигат най-ниската си
точка от 1886 г. до днес. Тогава
правителството на Стефан
Стамболов отказва да се съобрази с интересите на империята и руският дипломатически
представител генерал Николай
Каулбарс решава да прекрати
двустранните контакти. България и Русия остават без дипломатически отношения до 1895
г., когато правителството на
Константин Стоилов успява да
възстанови нормалните връзки.
Все още не е ясно докъде
ще стигне сегашната криза, но
тя бърка дълбоко в една от найстрашните линии на разделение в нашето общество - русофили и русофоби.
Историята ни показва, че
съвременните отношения между Русия и България минават
през много перипетии, но
обикновено се възобновяват.
Причината е ясна - Русия винаги ще има специален интерес към Балканския полуостров, а страната ни е със стратегическо геополитическо местоположение. Съществуват и
много други причини да има
традиционно близки отношения, които обаче не се коренят
в политиката, а в отношенията
между обикновените хора. За
съжаление, разделението на
обичащи и мразещи и в двете

* Авторът е дългогодишен
преподавател по история на
СССР в Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”
и координатор на евразийския
център Via Evrasia

най-голямата колония - СССР”.
Благодарение на това, че страната ни е най-близкият съюзник
на Съветите, към нас потичат
безплатни ресурси, които
поддържат висок стандарта на
живот.
Преустройството и последвалата декомунизация отново
идват като ехо от процесите,
започнали в СССР. Българската
номенклатура и създаденият от
нея псевдоелит успяват да получат контрола над икономическите лостове, но с условието да
се отрекат и прокълнат комунистическото си минало. България
тръгва по пътя на своята европейска мечта, като се отрича от
съюзника си Русия. Скоро и
двете страни потъват

в неолибералния
пъкъл на 90-те

Сегашната ни държавност е възстановена през 1878 г. благодарение на войната,
която води руският цар Александър II срещу Османската империя
държави отново започва да излиза на преден план. За да се
ориентираме в сегашната ситуация, е добре да се обърнем
назад към историята, макар и в
почти телеграфен план.
От около десет години

много български
политици се опитват
да забравят,
че сегашната ни държавност е
възстановена през 1878 г. благодарение на една война, която
води руският цар Александър
II срещу Османската империя.
Последвалото Временно руско
управление поставя основите
на политическата и обществената система на Третото
българско царство. Естествено,
зад Руско-турската война стоят
геополитическите интереси на
Петербург, но независимо от
това държавата ни е независима днес заради усилието на стотици хиляди поданици на Руската империя.
Намесата във вътрешните
ни работи през следващите десетилетия ще доведе и до вече

споменатото прекъсване на отношенията по време на управлението на Стефан Стамболов.
Тук трябва да уточним, че той
не е твърд русофоб, но неговите вътрешни политически противници разчитат на подкрепата от царската дипломация. За
да остане на власт, министърпредседателят трябва да
прекъсне връзките и го прави с
нечувана жестокост и репресии
срещу всички инакомислещи.
След 1895 г. Русия отново
се превръща в благосклонния
покровител на страната ни.
Постепенно, благодарение на
династията Сакс-Кобург-Готски,
политическият елит в България
завива в посока към Германия и
Австро-Унгария. В същото време империята се обвързва с
Великобритания и Франция.
Злополучното решение да влезем в Първата световна война
изправя руснаци срещу българи
на фронта. Странно, но независимо, че са в различни лагери и
двете държави излизат като парии от световния конфликт. В
Петроград и Москва управляват
комунисти, а властта у нас е взе-

та от земеделското движение.
Сближаването започва, но установяването на дипломатически
отношения с неудобния СССР
идва чак през 1934 г.

Новият световен
конфликт
хвърля двете държави в противоположните лагери. Българският политически елит отново
се обръща към Германия и Оста.
Настроенията в обществото са
коренно противоположни и царят не посмява да изпрати
български войски на Източния
фронт. Независимо от неимоверните жестокости и тоталната война, България и Съветският съюз не скъсват отношения
до 5 септември 1944 г., а на 8
септември съветските войски
навлизат на наша територия.
След победата на правителството на ОФ, само дни по-късно,
контактите са възстановени, макар официално това да става
през лятото на 1945 г. Дори в
това тежко време те продължават да съществуват. Благодарение на военния натиск от Моск-

Âðåäíî è îïàñíî çà ñòðàíàòà äåéñòâèå
Решението на българската страна
да обяви за “персона нон грата” 70
сътрудници на посолството на Руската федерация е безпрецедентно и представлява вредно и опасно за страната
ни политическо действие, с което отношенията между двете страни навлизат в нов, пореден етап на конфронтационната спирала и поставя България
сред “ястребите” в сегашната международна политическа криза. Това заявяват в своя позиция Българското дипломатическо дружество и Националната асоциация за международни от-

ношения. Тази акция на българското
правителство в оставка е съобразена с
моментната конюнктура, но не е съобразена с утрешния ден, когато, рано
или късно, тази война ще приключи и
ние, Европа, ще трябва да мислим за
нормализация на отношенията с Русия.
Обявените за това действие причини - принципът на реципрочност и осъществявана “нерегламентирана дейност” - са неумел опит за оправдаване
на един определено политически акт,
изпълнен хаотично и непрофесионално
в стила на небалансираната ни външна

политика от последните 12 години и
осъществен с неглижиране на националните институции, натоварени с нейното формиране и провеждане.
Обявяване от българска страна за
“персона нон грата” на 70 души от
персонала на руското посолство
надхвърля възприетите норми на дипломатическо общуване.
Руската агресия не може да бъде одобрена, защото, каквито и да са причините, няма проблем, който да не може да
бъде решен, и винаги е правилно да се
остави отворен дипломатическият канал.

Историческата реалност не
може да бъде заобиколена и
огромна част от обществото
продължава да има сантименти към страната, която ни освобождава.
Историята ни показва, че
България и Русия са имали
търкания и дори военни
сблъсъци, но обикновено успяват да възстановят нормалните си контакти. Доста почесто руската страна е предизвиквала прекъсванията във
връзките със стремежа си да
влияе у нас и да поддържа геополитическото си влияние.
За съжаление, днес виждаме
съвсем неадекватно изцяло политическо решение, взето от
един кабинет в оставка. Правителството само предизвиква
задълбочаването на икономическата криза у нас, като отказа
да купува газ, при условие че
страни като Италия и Германия продължиха. България не
иска да играе ролята на значим
дипломатически посредник за
приключването на войната
между Русия и Украйна, за да
докаже, че е послушен последовател на САЩ. Най-накрая
Кирил Петков обявява, че трябва да има реципрочност в дипломатическите ни връзки и изгонва 70 души от персонала на
посолството на Русия. Странно колко е голямо посолството
ни във Вашингтон и може ли да
се сравнява с крепостта, построена на ул. “Козяк”?
Много пъти българският и
руският елит са водили страните ни една срещу друга, но досега винаги отношенията са се
подобрявали. България ще стане сериозен международен фактор, само когато политиците ни
осъзнаят, че може да имаме самостоятелна политика и да използваме всичките си контакти,
за да подобрим живота у нас.
БНР

Не може да бъде одобрена и ултимативната реакцията на руския посланик, която не съответства определено
на допустимия тон.
Изказваме сериозно безпокойство,
че с това си действие правителството в
оставка оставя на следващото правителство и на страната наследство, което много трудно ще бъде преодоляно.
То ще се отрази не само върху начина
на бъдещото общуване на нашите страни и народи, но вероятно ще има икономически последствия от ответната,
“асиметрична” реакция на руската страна и геостратегически последствия
върху региона на Балканите и Черно
море, се казва в позицията.
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Áúëãàðèÿ óäàðè ïî ñêúïîòèÿ
íà ìîðåòî Òóðöèÿ è Ãúðöèÿ
Почивка за двама за седмица в Oбзop излиза 4006 лв.,
а нaeмът нa цялa вилa нa Maлдивитe зa 7 дни e 1456 лв.
Почивка на родното Чepнoмopиe
тази година може да ни излезе много
по-солено, отколкото ваканция в чужбина, при това в приличен хотел и с
изхранване. Оказа се, че освен такситата, хотелиерите също масово ca
вдигнaли цeнитe - c oкoлo 20% пpeз
тoзи ceзoн, зapaди инфлaциятa.
Прогнозите обаче са за наплив на
тypиcти през целия сезон, a peзepвaциитe и сега нe cпиpaт дa pacтaт. Bъпpeки
тoвa ресторантьорите нe ca дoвoлни и
пpeдyпpeждaвaт, чe cилитe нa тypиcтичecкия бpaнш в Бългapия вeчe ca нa
пpивъpшвaнe.
Пpoблeмът e, чe пpeди xopaтa ca
xoдeли нa мope пo някoлкo пъти, дoкaтo
ceгa xoдят caмo зa yикeнд пoчивкa в
масовия случай, което с горивото и
новите му високи цени допълнително
оскъпява престоя.
Хoтeлиepитe oчaквaт зaпълвaнe нa
cтaитe, бeз дa имa дopи дeн, в кoйтo дa
e пpaзeн даден хотел, но едно са очакванията, а друго - реалностите. Желанието им е рeзepвaциитe дa бъдaт oт
cъбoтa дo cъбoтa. Toвa лятo oбaчe
мacoвo xopaтa зaпaзвaт cтaи зa пoчивкa
caмo зa тpи дo пeт дни.
Проверка и сравнение в цeнитe зa
пoчивкa тoвa лятo мeждy Бългapия,
Typция, Гъpция и Maлдивитe, показват
разликата.

Офертите
Paзглeждaният пepиoд, в кoйтo ca
тъpceни oфepти зa cpaвнeниe, e 15-22
юли, a инфopмaциятa зa цeнитe в
мecтaтa зa нacтaнявaнe e взeтa oт
плaтфopмaтa Вооking.
Чeтиpизвeздeн xoтeл в Heceбъp зa
eднa ceдмицa в paзглeждaния пepиoд
cтpyвa 1526 лв. Цeнaтa e зa двaмa

пpeд нeя имa чacтeн плaж, кoйтo e
дocтъпeн caмo зa гocтитe нa кoмплeкca,
cтaвa яcнo oт oпиcaниeтo нa местен туристически комплeкc в Вооking.

Проблемите - все същите

възpacтни и e бeз включeнa xpaнa. Ако
иcкaтe зaкycкa, щe тpябвa дa ce дoплaти
пo 15 лв. нa дeн. Ha бaзa cъщитe
ycлoвия и cъщия пepиoд, цeнaтa в
Kyшaдacъ, Typция, e 1090 лв., a
зaкycкaтa e 10 лв. нa дeн.
B пeтзвeздeн oлинклyзив xoтeл в
Kyшaдacъ и пpи нacтaнявaнe в
cyпepиopнa cтaя (пo-гoлямa oт
oбикнoвeнaтa двoйнa cтaя) c изглeд към
мopeтo цeнaтa e 2644 лв.
B cъщoтo вpeмe в xoтeл oт cъщия paнг
в Heceбъp, oтнoвo нa бaзa oлинклyзив, нo
в oбикнoвeнa двoйнa cтaя и бeз изглeд към
мopeтo, цeнaтa e 2869 лв.
Bъпpeки oчeвиднитe paзличия,
xoтeлиepитe в Бългapия cмятaт, чe нямa
бaзa зa cpaвнeниe, и твъpдят, чe
пoчивкaтa в чyжбинa e в пъти пo-cкъпa.
B Typция ceгa aкo oтидете дa пoчивaте,

тpябвa дa извадите 2000 лв. зa 7 дни. A
тyк, в Бългapия, зa тeзи пapи щe
пoчивaте 18 дни, твърдят нашите браншовици.
Paзликa в цeнaтa нa пoчивкaтa имa и
мeждy Бългapия и Гъpция. B южнaтa ни
cъceдкa мopeтo зa двaмa възpacтни зa 7
дни в чeтиpизвeздeн xoтeл c включeнa
зaкycкa e нa цeнa oт 1746 лв. Дoкaтo в
Cлънчeв бpяг щe тpябвa дa плaтят 1776 лв.
И aкo paзликaтa в цeнaтa нa лятнaтa
пoчивкa мeждy Бългapия, Гъpция и
Typция нe e чaк тoлкoвa фpaпaнтнa, тo
тaзи мeждy Бългapия и Maлдивитe e,
мeкo кaзaнo, шoкиpaщa. Цeнaтa зa
двaмa дyши в чeтиpизвeздeн xoтeл в
Oбзop, нa бaзa oлинклyзив в cтaндapтнa
cтaя зa ceдeм дни e 4006 лв. B cъщoтo
вpeмe нaeмът нa цялa вилa нa Maлдивитe зa eднa ceдмицa e 1456 лв. Toчнo

Oтнoвo липca нa пepcoнaл пo родното Чepнoмopиe - оcвeн вcичкo дpyгo,
бългapcкитe xoтeлиepи oтнoвo
aлapмиpaт зa този проблем. Paзчитaли
много нa yкpaинцитe, oбaчe ce oкaзaло,
чe тe нямали особено желание за работа. “Дъp-жaвaтa ce пoгpижи дoбpe зa
тяx и тe ce oткaзaxa дa paбoтят”, твърди
хотелиерът от Срънчев бряг Pyмeн
Moнчeв пред bTV.
Това лято кризата с намиране на персонал е още по-голяма, а изискванията
са сведени до минимум, оплакват се работодатели по Черноморието.
В Бургас все още има обявени близо
1600 свободни работни места, свързани
с туризма. 1/3 от тях са за Слънчев бряг.
Във Варна още се търсят над 1000 сезонни работници. Според бранша обаче
липсващият персонал по курортите е
поне няколко пъти повече. Голям недостиг има при всички позиции - камериерки, сервитьори, готвачи, работници в
кухнята, бармани, рецепционисти.
Според хотелиери заплатите в сектора са увеличени средно с около 20%,
като се осигурява допълнително изхранване, нощувка и транспорт до хотела. В разгара на сезона търсенето на
персонал тече с пълна сила, дори за
плажни заведения в самия Бургас.
22 хотела в Албена вече са отворени. Наред с българите, в курорта работят и чужденци. Чужденците заемат
позиции, за които владеенето на български не се изисква.
Lupa.bg, bTV

Ñåëñêèÿò òóðèçúì èçìåñòè ïëàíèíñêèÿ
След ръста в търсенето на
къщи с цел дългосрочен наем,
сега се наблюдава значителен
ръст в търсенето на възможности за почивка в сферата на
селския туризъм. Този ръст е
над два пъти по-висок от
търсенето на традиционни
възможности за планински
туризъм. Това съобщават от
платформа за онлайн търговия OLX, която отчете данни
за търсенето и предлагането
на апартаменти, бунгала и
каравани за краткосрочен
наем с цел почивка.
Традиционно обаче за
късна пролет до началото на
лятото - месеците април, май
и юни, най-голямо е търсенето и предлагането на почивки
на българското Черноморие,
отделни нощувки и почивки в
чужбина.
От април до юни най-често регистрираните търсения
включват “бунгала” и “каравана под наем”. През април и
май най-търсени са дестина-

ции в Гърция, но през юни
Варна и Приморско изпреварват интереса към Керамоти и
вили в други части на Гърция.
Когато става въпрос за ваканции в чужбина, очаквано,
Гърция е най-желаната дестинация. За нощувки обаче топ
3 български града са Варна,
Бургас и София.
Платформата регистрира
60 пъти по-високо търсене на
апартаменти и бунгала под
наем с цел почивка в морските
дестинации спрямо планинските за месец юни. Поморие, Несебър и Созопол са най-желаните дестинации за почивка
край морския бряг. Най-търсените планински дестинации са
Смолян, Троян и Ловеч, а найатрактивни за селски туризъм
според потребителите на OLX
са местата около Пловдив,
София и Варна.
“Не е изненада, че българските ни потребители през
летните месеци се интересуват предимно от почивки край

морския бряг. Позитивна обаче е тенденцията за високо
търсене не само в Гърция, но
и на българското Черноморие. Щастлива съм, че OLX е

предпочитан съюзник за откриването на най-подходящото място за отсядане. Добре
знаем, че лятната почивка е
най-важната за голяма част от

хората. Данните, които отчитаме, са абсолютното доказателство за това”, коментира
Андрея Пачеко, старши бранд
мениджър в OLX.
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Äàðèÿ Ðóñåâà ñ ïðèçà
íà Êëàñèê FM ðàäèî
12-годишната виолончелистка
спечели и трета награда в
своята категория, присъдена
от журито на Националния
конкурс „Кантус фирмус”
Носителка на Специалната награда на Класик FM радио от Националния конкурс
и академия за оркестър “Кантус фирмус” е 12-годишната
виолончелистка от Пловдив
Дария Русева. Аудиторията
на единственото в България
радио за класическа музика
подкрепи нейното изпълнение на “Allegro appassionato”
от Камий Сен-Санс с 375 гласа, изпреварвайки другите
претенденти със 17 гласа
повече. На сайта на медията
бяха публикувани видеозаписите на всички 25-има участници във втория тур и публиката даде своя независим
вот. Резултатите бяха обявени от директора на “Кантус
фирмус” Васил Димитров в
ефира на предаването “Сутрешно кафе” с водеща Радостина Узунова.
Дария Русева спечели и
трета награда в своята категория, присъдена от журито
на конкурса. Талантливата

виолончелистка е родена в
Пловдив и учи в класа на
Юлия Марковска в НУМТИ
“Добрин Петков”. Тя е лауреат на множество други
конкурси в България и на
музикални състезания в
Сърбия, Русия, Испания и
Канада. Само през последната година е спечелила няколко отличия, сред които първа
награда и златен медал от
Международния музикален
конкурс в Москва и трета
награда от London Classical
Music Competition.
Националният конкурс и
академия за оркестър “Кантус фирмус” се реализира за
втора поредна година с финансовата подкрепа на НФ
“Култура” по програмата
“Едногодишен грант”. В
първото издание отличието
на Класик FM радио бе спечелено от пианиста Радослав
Чиколов.
През септември предстои
третият етап от събитието -

Театър на открито
в центъра на Габрово

СНИМКА “КАНТУС ФИРМУС”

Академия за оркестър, в която ще вземат участие финалистите от втора и трета
възрастова група на конкурса, както и тримата носители
на награди в първа група.
Академията има за цел да
развие оркестрови умения у
младите музиканти, които ще
бъдат полезни за тяхната
бъдеща реализация. Основен
ментор и преподавател в нея
ще бъде Веско Ешкенази -

СНИМКА СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ

дългогодишен концертмайстор на Концертгебау оркестър Амстердам.
Заключителният концерт
на събитието е на 1 октомври от 19,30 ч. в зала “България” в рамките на Европейския музикален фестивал,
който се провежда с финансовата подкрепа на Столичната община и Министерството на културата, научи
ДУМА от Ирена Данкова.

песни и канцонети от Веласкес, Родриго, Денца и др. Емоционалното
изпълнение на “Nessun dorma” на
финала предизвика сълзи в очите на
публиката, която не искаше концертът да има край.
Бочели и неговият екип оцениха
високо професионализма на хоровата
формация на Софийската филхармония, а големият артист им благодари
специално от сцената под бурните
аплодисменти на шотландската публика, научи ДУМА от Кремена Николова-Флор, реклама и връзки с медиите на Софийската филхармония.

„Ñòàðèííèÿò ôàéòîí” ïðåäñòàâÿ
äâå êíèãè íà Çèíàèäà Õàäæèìèòîâà

В поредното издание на
Националния литературен
салон “Старинният файтон”
ще бъде представен романът
“Изумрудена памет” (2022)
на белетристката Зинаида
Хаджимитова. Театралният
режисьор и литератор Лю-

бомир Малинов е категоричен, че в “Изумрудена памет” “изключителното постижение e в словото, особено в диалога - изчистен
максимално от словесни украшения, стремителен и увличащ, звънтящ като удар с
шпага в ръцете на опитен
фехтовач”.
В самото начало Зинаида Хаджимитова е подтикната да издава от поета Велин Георгиев, основателя на
Файтона, и от съпругата му

¿À≈ —¿Õƒ⁄– ’¿…“Œ¬, ÒÍÛÎÔÚÓ
¿ÕÕ¿ —≈ÕƒŒ¬¿,
Û˜Â‰ËÚÂÎÍ‡ Ì‡ ÙÓÌ‰‡ˆËˇ
ì ÛÎÚÛÂÌ ‰Ë‡ÎÓ„ 21î
¡»ÀﬂÕ¿ ¿«¿ Œ¬¿-”√–»Õ— ¿,
‡ÍÚËÒ‡
¬≈—≈À¿ ¿«¿ Œ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
ƒ»ﬂÕ Ã¿◊≈¬-ƒ»ƒŒ, ‡ÍÚ¸Ó
Ã»’¿»À Ã”“¿‘Œ¬, ‡ÍÚ¸Ó
—¿¬¿ ÷ŒÕŒ¬— », ıÛ‰ÓÊÌËÍ
—≈–¿‘»Ã,
ÕÂ‚ÓÍÓÔÒÍË ÏËÚÓÔÓÎËÚ
НАКРАТКО

Íàöèîíàëíèÿò ôèëõàðìîíè÷åí õîð â êîíöåðò
ñ Àíäðåà Áî÷åëè â Îáåäèíåíîòî êðàëñòâî
Националният филхармоничен хор
бе специален гост на концерта на
Андреа Бочели в Обединеното кралство. Повече от 8 хиляди души аплодираха шоуто на прочутия тенор на
Каледонския стадион в Инвърнес,
Шотландия. Сред специалните гости
на Бочели беше и световноизвестната
цигуларка Никола Бенедети.
Дъждът не изплаши хилядите
оперни фенове, които екзалтирано
пееха известните арии, заедно с
изпълнителите на сцената. В програмата звучаха арии от опери на Верди,
Пучини и Белини, както и популярни

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

литератор Снежана Пейчева. Първата й книга - сборникът с разкази “Приказки
за живота” (2013), е представена в Салона на Велин.
А по повод на първия й
роман “Дъщерите на огъня”
(2017) поетът твърди, че “си
имаме работа с една нестинарка в българското художествено слово”. Тя е авторка и на сборниците с разкази “С цвят на розово мартини”, “С боси нозе” и на романа “Вятър за глухарчета”.

Срещата със Зинаида
Хаджимитова е на 4 юли от
18,30 ч. в къщата музей “Димитър Благоев - Дядото” в
столицата (ул. “Лайош Кошут” 34, сп. “Руски паметник”). Слово за “Изумрудена памет” ще произнесе д-р
Елена Алекова, художествен
ръководител на Салона.
Актрисата Ангелина Хаджимитова ще изпълни откъси
от романа. С участието на
флейтистката Майя Сергиева-Богданова.

Градинките около театъра в Габрово стават сцена по проекта
“Театър в парка” - инициатива на
Драматичния театър “Рачо Стоянов”, научи ДУМА от gabrovonews.bg.
Идеята е да се изнесат театралните спектакли близо до публиката в
необичайна среда. Освен нетрадиционното пространство, екипът е
предвидил заглавия, които също са
нетрадиционни по своята форма и
съдържание. Следващото събитие е
на 8 юли в 20,30 ч. в Парка с мечето.
На сцената ще излезе актьорът
Милко Йовчев (Театър “Реплика”),
който не само ще изиграе спектакъла “Списък на всички страхотни
неща” по пиесата на Дънкан Макмилън, но и по фин начин ще включи
публиката в увлекателната история. На 10 юли програмата предлага
две събития. “Четем с Ангел: представяне на пиесата “Техническа проверка” започва в 20,30 ч. в Парка с
мечето. Няколко актьори от драматичния театър в разговор с автора
Ангел Иванов и сценично четене ще
изиграят пиесата, написана по дебютния едноименен роман на габровеца. В 21,30 ч. следва концертът на
акустичната група “A Cloud
Embraced music project”. В неделната
вечер музикантите ще озвучат с
красивата си музика центъра на
града. Всички събития са безплатни.

Българин обиколи Европа
с авторско комеди шоу
Един от най-колоритните ни
стендъп комедианти направи истински фурор зад граница. Георги
Николов-Жорони разсмя “нашенските европейци” с хитовото си
шоу “Смях по български”. Преди да
потегли за чужбина, авторската
стендъп комедия обиколи цяла
България, като се радваше на
препълнени зали и клубове. В началото на топлите месеци талантливият комик успя да “превземе”
пет европейски града - Мюнхен,
Берлин, Бремен, Мюнстер и Лондон, и да зарадва любителите на
качествения хумор с автентичните си типично “по български” шеги,
научи ДУМА от Directo Agency.

СНИМКА DIRECTO AGENCY
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ƒÓ‡ ’ËÒÚÓ‚‡. ŒÍÓ. ”ÚÓ. ƒ‡. ≈ÏËÚÂ. –––.
»ÁÊË‚ˇ‚‡ÌÂ. ì»ÎÓ‚Ëî. ¡Ó‰ËÎ. ¿Â‰Ë. ¿‡. »ÏÂ.
ìÃÂ‰ÂÚî. ÕÓÌ‡Ì. “Ó‡. »Ì‡ /î“‡ÌˆËÚÂ Ì‡ »Ì‡
–‡Ù‡Èî/. ¬ËÓÎÓÌ˜ÂÎÓ. ÷ËÓÎÍÓ‚ÒÍË / ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ/. ƒÌÂ‚ÌËˆË. ƒËÂ‚ /“Ó‰Ó/. ¿ÂÚË.
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ПОНЕДЕЛНИК
4 ЮЛИ

СПРАВОЧНИК
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ВТОРНИК

СРЯДА

2022

ЧЕТВЪРТЪК

ХОРОСКОП
ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

С

С

С

С

32

05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ - ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
Ë —ËÏÂÓÌ »‚‡ÌÓ‚
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·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 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ìœËÌˆÂÒ‡ ÀËÎËÙÂÂî ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
14.30 ìœËÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÏÎ‡‰Ëˇ Ã‡ÍÓ œÓÎÓî - ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚ ÙËÎÏ
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË/Ô/
16.40 —‚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 »ÒÚÓËˇ.bg - ◊ÂÌÓÏÓÒÍËˇÚ ÔÓÚÓÔ - ÏËÚÓ‚Â Ë
Ù‡ÍÚË /Ô/
22.00 ìŒÚ‚˙‰ ¿ÚÎ‡ÌÚËÍ‡î - Ú‚
ÙËÎÏ /8, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ì’‡ÌË·‡Îî - Ú‚ ÙËÎÏ /3
ÒÂÁÓÌ, 5 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.10 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.30 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.15 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.10 ¡‡Á‰Ë /ËÁ·‡ÌÓ/Ô/
03.40 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚ ÙËÎÏ
04.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20.00 ˜‡Ò‡/
05.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ /Ô/
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00.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
01.30 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
02.25 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î /Ô/
03.20 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
04.15 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î /Ô/
05.15 ì¿ÌÚË‰ÓÚî /Ô/
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.20 ì¿ÌÚË‰ÓÚî /Ô/
07.45 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î /Ô/
08.45 “¬ Ô‡Á‡
09.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
/Ô/
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî /Ô/
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î /Ô/
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.10 “¬ Ô‡Á‡
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË. ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
21.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ /Ô/
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî /Ô/
23.05 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î /Ô/
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06.00 ìƒ‡ ÊË‚ÂÂ Í‡Î ƒÊÛÎË˙Ì!î - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ
06.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./ - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
07.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.20 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ - ÍÛËÁ
¯ÓÛ
14.20 ìœÓ-Í˙ÒÌÓÚÓ ¯ÓÛ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ ÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
15.00 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.4
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ - ¯ÓÛ
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î, Ò.3
ÂÔ.62
21.00 œÂÏËÂ‡: ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.81
22.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
22.30 ìœÓ-Í˙ÒÌÓÚÓ ¯ÓÛ Ì‡
ÕËÍÓÎ‡ÓÒ ÷ËÚËË‰ËÒî
/Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ/
23.00 ìƒÓ·ËˇÚ ‰ÓÍÚÓî - ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.19
00.00 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, Ò.13 ÂÔ.12
01.00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.5
ÂÔ.9
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì¡Ûˇ ÓÚ Î˛·Ó‚î /Ô./ ÒÂË‡Î, Ò.12
05.30 ì¡Ó„‡ÚÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇî - ‰ÓÍ. ÔÓÂ‰Ëˆ‡

ОВЕН

ВЕЗНИ

Денят е подходящ за
обучение и интелектуална работа. Партньорите ще могат да ви
подкрепят.

Вселената ще ви дари с
проницателност, а инстинктите ще ви подскажат как да постъпите.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

В личния живот нещо
ще потръгне не така,
както очаквате, но без
колебание импровизирайте.

Най-добрият подход
към този ден: по-скоро
да се избавите от всичко, което стои на пътя
ви.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

10.45 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

12.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/

Не провокирайте съдбата - няма да ви е излишен
консерватизъм.
Препоръчват се по-малко експерименти.

Вашият знак е известен със свободолюбие,
но малко знаят, че сте
предан и всеотдаен
партньор.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Не е изключено въздействие на вашето партньорство да окаже влияние и на отдавнашно
пътуване.

Звездите ще бъдат безжалостни към стеснителните, готови да се
изчервяват за щяло и
не щяло.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Вашият любим ще се
издигне в очите ви независимо дали ще
направи нещо за тази
цел.

Не без значение ще се
окажат материалните
въпроси, отделете внимание на спестяванията си.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

02.55 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî - ÚÓÍ¯ÓÛ

ДЕВА

РИБИ

04.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆË-

Ще кажете най-точните думи и неловкостта
ще се превърне в достойна за уважение
честност.

Външният свят няма
какво да ви предложи,
затова просто се опитайте да го игнорирате.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

Ò‡ÏËˇ ËÏÔÂ‡ÚÓ. “ÓÈ ÒÂ
ÔÓˇ‚ˇ‚‡Î ÔÓÚË‚ ÂÂÚËˆËÚÂ Í‡ÚÓ ‰Ó·ÎÂÒÚÂÌ ’ËÒÚÓ‚ ‚ÓËÌ Ë ‚Ó˛‚‡ÈÍË
ÛÒ˙‰ÌÓ Á‡ ·Î‡„Ó˜ÂÒÚËÂÚÓ,
ÏÌÓ„Ó ÔÓÏ‡„‡Î Ì‡ Ò˙·Ó‡
Ì‡ Ò‚ÂÚËÚÂ ÓÚˆË.
—ÎÂ‰ Á‡‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ò˙·Ó‡ Ò‚ÂÚË ¿Ì‰ÂÈ ÒÂ
‚˙Ì‡Î ‚ …ÂÛÒ‡ÎËÏ Ë
ÔÂ·Ë‚‡‚‡Î ‚ Ó·Ë˜‡ÈÌËÚÂ
ÒË ·Ó„ÓÛ„Ó‰ÌË Á‡ÌËÏ‡ÌËˇ,
„ËÊÂÈÍË ÒÂ, ÔÓ ÔÓ˙˜ÂÌËÂ Ì‡ Ô‡ÚË‡ı‡, Á‡ ÒË‡ˆËÚÂ, ı‡ÌÂÈÍË ÒÚ‡ÌÌËˆËÚÂ, ÒÎÛÊÂÈÍË Ì‡ ·ÓÎÌËÚÂ.

ÌËÚÂ ‚Ó˛‚‡ÎË ·ÂÁÛÒÔÂ¯ÌÓ Ë Ò˙Ò Ò‡Ï ÓÚÒÚ˙ÔËÎË,
ÔÓ„ÓÌÂÌË ÌÂ Ò Ó˙ÊËÂ, ‡
ÓÚ ÔÓ-ÒËÎÌËÚÂ ÓÚ ‚ÒˇÍÓ
Ó˙ÊËÂ ÏÓÎËÚ‚Ë Ì‡ Ò‚ÂÚËÚÂÎˇ, ÍÓËÚÓ ËÁÎË‚‡Î Ò˙Ò
Ò˙ÎÁË Í˙Ï ¡Ó„‡.
¬Â‰Ì˙Ê ÓÚË¯˙Î ‚ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓÔÓÎ ÔÓ ÌˇÍ‡Í‚‡
ˆ˙ÍÓ‚Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ë Ú‡Ï ÒÂ
ÓÍ‡Á‡Î ÔÓÎÂÁÂÌ Á‡ ÏÌÓÁËÌ‡. ¬ÒÂÍË ÒÂ ÛÒÎ‡Ê‰‡Î ÓÚ
ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ ÏÛ Ë ÓÚ ÏÂ‰ÓÚÓ˜Ë‚ËÚÂ ÏÛ ÒÎÓ‚‡, Ë ÒÂ
ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Î ‰ÛıÓÏ.
»Ï‡ÈÍË Ì‡ÏÂÂÌËÂ
‰‡ ÒÂ ‚˙ÌÂ Ó·‡ÚÌÓ ‚
ËÚ, Ò‚ÂÚÂˆ˙Ú ÔÂ‰ÛÁÌ‡Î
ÒÏ˙ÚÚ‡ ÒË Ë Í‡Á‡Î Ì‡
Ò‚ÓËÚÂ Î˛·ÂÁÌË ÔËˇÚÂÎË
‚ ’ËÒÚ‡, ˜Â ÔÓ‚Â˜Â ÌˇÏ‡
‰‡ ‚Ë‰Ë ÓÒÚÓ‚‡. ‡ÚÓ ÒÂ
ÔÓÒÚËÎ Ò Úˇı Ò ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ
ˆÂÎÛ‚‡ÌÂ, ÚÓÈ ÒÂ Í‡˜ËÎ Ì‡
ÍÓ‡· Ë Ú˙„Ì‡Î Ì‡ Ô˙Ú.
Ó„‡ÚÓ ÒÚË„Ì‡Î ‰Ó ÓÒÚÓ‚
ÃËÚËÎÂÌ‡, Á‡·ÓÎˇÎ, Ë Ì‡
Â‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ, Ì‡Â˜ÂÌÓ »ÂËÒ, ÔÂ‰‡Î ‰Û¯‡Ú‡ ÒË ‚
¡ÓÊËËÚÂ ˙ˆÂ.
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05.30 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË
09.20 ì¿ÌÚË‘ÂÈÍî
10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î

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/
18.20 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
21.45 ìÃËÒËˇ ì¿ÏÂÚËÒÚî - ÒÂË‡Î, ÂÔ. 5
22.45 ì√ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡î - Ú‚ ¯ÓÛ
23.45 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
01.20 ìÃ˙ÊÍÓ/ΔÂÌÒÍÓî
02.05 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî - Ú‚
¯ÓÛ

ÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
04.45 ìÃËÒËˇ ì¿ÏÂÚËÒÚî - ÒÂË‡Î, ÂÔ. 5

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 4 ˛ÎË —‚. ¿Ì‰ÂÈ, ‡ıËÂÔËÒÍÓÔ ËÚÒÍË. —‚. Ô‡‚. Ã‡Ú‡
—‚ÂÚË ¿Ì‰ÂÈ ·ËÎ
ÌˇÏ ÔÓ ÓÊ‰ÂÌËÂ ‰Ó
ÒÂ‰ÂÏ„Ó‰Ë¯Ì‡ ‚˙Á‡ÒÚ,
ÌÓ ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÎ
—‚ÂÚÓÚÓ œË˜‡ÒÚËÂ, ÔÓ„Ó‚ÓËÎ
—‚ÂÚË ¿Ì‰ÂÈ ÒÂ Ó‰ËÎ
‚ „‡‰ ƒ‡Ï‡ÒÍ Ë ·ËÎ ÌˇÏ
ÔÓ ÓÊ‰ÂÌËÂ ‰Ó ÒÂ‰ÂÏ„Ó‰Ë¯Ì‡ ‚˙Á‡ÒÚ. Ó„‡ÚÓ
Á‡Â‰ÌÓ Ò Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ÒË ÒÂ
ÔË˜‡ÒÚËÎ ‚ ˆ˙Í‚‡Ú‡ Ò
·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ “‡ÈÌË Ì‡
“ˇÎÓÚÓ Ë ˙‚Ú‡ ’ËÒÚÓ‚Ë, ÔË ÔË˜‡ÒÚˇ‚‡ÌÂÚÓ
ÂÁËÍ˙Ú ÏÛ ÒÂ ‡Á‚˙Á‡Î Ë
ÚÓÈ ÔÓ„Ó‚ÓËÎ. ’ËÒÚÓÒ,
ËÒÚËÌÌËˇÚ —ËÌ ¡ÓÊËÈ, ËÁÂÍ˙Î ÔÓı‚‡Î‡ Ì‡ —Â·Â —Ë
˜ÂÁ ÛÒÚ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÌˇÏÓ
‰ÂÚÂ, ÔÓÍ‡Á‡Î ÍÓÎÍÓ ‚ÂÎËÍ‡ Â ÒËÎ‡Ú‡, ÒÍËÚ‡ ‚ œÂ˜ËÒÚËÚÂ “‡ÈÌË.
—ÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÎ
˜ÂÁ Ò‚ÂÚÓÚÓ œË˜‡ÒÚËÂ
‰‡‡ Ì‡ ÒÎÓ‚ÓÚÓ, ·Î‡ÊÂ-

ÌËˇÚ ¿Ì‰ÂÈ ·ËÎ ‰‡‰ÂÌ ‰‡
ÒÂ Û˜Ë Ì‡ ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ
ÍÌË„Ë, ‡ ‚ ˜ÂÚËËÌ‡‰ÂÒÂÚ‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË
·ËÎ ÓÚ‚Â‰ÂÌ ‚ Ò‚ÂÚËˇ „‡‰
…ÂÛÒ‡ÎËÏ Á‡ ÒÎÛÊÂÌÂ Ì‡
¡Ó„‡. —‚ÂÚÂÈ¯ËˇÚ …ÂÛÒ‡ÎËÏÒÍË Ô‡ÚË‡ı „Ó ÔËÂÎ
Ë „Ó ÔË˜ËÒÎËÎ Í˙Ï ÍÎË‡
Ë ÒÎÂ‰ ‚ÂÏÂ „Ó Ì‡ÁÌ‡˜ËÎ,
Í‡ÚÓ ‡ÁÛÏÂÌ ˜Ó‚ÂÍ, Á‡
ÌÓÚ‡ËÈ. —‚ÂÚË ¿Ì‰ÂÈ
‚Ó‰ÂÎ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎÂÌ
ÊË‚ÓÚ, ÔÓ‰‚ËÁ‡‚‡ÈÍË ÒÂ ‚
ˆÂÎÓÏ˙‰ËÂ, ‚˙Á‰˙Ê‡ÌËÂ
Ë ÍÓÚÓÒÚ, Ú‡Í‡ ˜Â ÏÛ ÒÂ
Û‰Ë‚Îˇ‚‡Î Ë Ò‡ÏËˇÚ Ô‡ÚË‡ı; ÚÓÈ ·ËÎ Û„Ó‰ÂÌ Ì‡
¡Ó„‡ Ë Ó·Ë˜‡Ì ÓÚ ‚ÒË˜ÍË.
—ÎÂ‰ ÏÌÓ„Ó „Ó‰ËÌË ÔË
ˆ‡Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÏÔÂ‡ÚÓ
ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ œÓ„ÓÌ‡Ú ‚
ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓÔÓÎ ·ËÎ Ò‚ËÍ‡Ì ÿÂÒÚËˇÚ ‚ÒÂÎÂÌÒÍË
Ò˙·Ó Ì‡ Ò‚ÂÚËÚÂ ÓÚˆË
ÔÓÚË‚ ÁÎÓ˜ÂÒÚË‚‡Ú‡ ÂÂÒ
Ì‡ ÏÓÌÓÚÂÎËÚËÚÂ. Õ‡ ÚÓÁË

Ò˙·Ó ÓÚ ÚÓ„‡‚‡¯ÌËˇ Ò‚ÂÚÂÈ¯Ë …ÂÛÒ‡ÎËÏÒÍË Ô‡ÚË‡ı “ÂÓ‰Ó ·ËÎ ËÁÔ‡ÚÂÌ Ë ·Î‡ÊÂÌËˇÚ ¿Ì‰ÂÈ,
ÍÓÈÚÓ ÚÓ„‡‚‡ ·ËÎ ‚ ‡ıË‰ˇÍÓÌÒÍË Ò‡Ì; Ò‡ÏËˇÚ Ô‡ÚË‡ı ÌÂ ÏÓ„˙Î ‰‡ ÓÚË‰Â
Ì‡ Ò˙·Ó‡ ‚ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ-

œË ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
ËÏÔÂ‡ÚÓ ﬁÒÚËÌË‡Ì II
·ËÎ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ Á‡ ‡ıËÂÔËÒÍÓÔ ‚ ËÚ
ÔÓÎ, Ú˙È Í‡ÚÓ …ÂÛÒ‡ÎËÏ
ÔÓ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ ·ËÎ ÔÓ‰ Ï˛Ò˛ÎÏ‡ÌÒÍÓ ‚Î‡‰Ë˜ÂÒÚ‚Ó.
“Ó„‡‚‡ ·Î‡ÊÂÌËˇÚ ¿Ì‰ÂÈ,
ÔÓ ·Î‡„Ó‰‡ÚÚ‡ Ì‡ —‚ÂÚËˇ
ƒÛı, Ò ÍÓˇÚÓ ·ËÎ
ËÁÔ˙ÎÌÂÌ, ÒÚ‡Ì‡Î ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Ì‡ Ò‚ÂÚËÚÂ ÓÚˆË Ë Ì‡

¬Â‰Ì˙Ê ÓÒÚÓ‚˙Ú ·ËÎ
Ì‡Ô‡‰Ì‡Ú ÓÚ ÔËÒÚË„Ì‡ÎË
Ì‡ ÍÓ‡·Ë Ò‡‡ˆËÌË. “Â
Ó·Ò‡‰ËÎË „‡‰ ƒÛÏÂÓÒ,
Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ Á‡Ú‚ÓËÎË ıËÒÚËˇÌËÚÂ Ò˙Ò Ò‚Óˇ Ô‡ÒÚË
Ò‚ÂÚË ¿Ì‰ÂÈ. ÕÓ Ò‡‡ˆË-

ПОНЕДЕЛНИК
4 ЮЛИ
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Ñúðáèí ïîåìà
íàöèîíàëèòå
Младен Кръстаич се договори с БФС
Младен Кръстаич ще е новият
селекционер на националния ни
отбор по футбол. Сърбинът започва работа скоро, а в родината му
медии твърдят, че договорът вече е
подписан. Лично шефът на БФС
Боби Михайлов и техническият
директор Георги Иванов-Гонзо
пътуваха до Сърбия, за да преговарят. Дебютът на Кръстаич е на
23 септември срещу Гибралтар в
Лигата на нациите. Три дни покъсно България гостува в Скопие
на Северна Македония.
Кръстаич изведе Сърбия на
Световното в Русия 2018, а е работил още като треньор на ТСЦ
Бачка Паланка и Макаби ТА. Той
заменя Ясен Петров, който подаде
остава през юни.
48-годишният специалист ще

бъде 13-ият чужденец, който
ще води “лъвовете”. Половината от досегашните 12 са
били начело на страната ни в
годините преди Втората световна война.
Кръстаич е роден в Зеница, Босна и Херцеговина, играл е като централен защитник и прави 9-годишна кариера в Бундеслигата с Вердер
и Шалке. В Сърбия прогресира с Партизан. За националния отбор на страната си записва 59 мача и вкарва 2 гола.
Има и мачове на Световното
първенство в Германия 2006.
Кръстаич има и бизнес.
Той произвежда по около 50
тона ракия на година, а също
така е и ресторантьор.

СНИМКА MAXBETSPORT.RS

Боби Михайлов уговаря на маса Младен Кръстаич
да поеме националния ни отбор по футбол
ГЛЕДАЙТЕ

Êàøàé ñå çàêàíè íà ðåôåðèòå
Представянето на всеки
футболен съдия ще бъде гледано под лупа, заяви председателят на Съдийската комисия към БФС - унгарецът
Виктор Кашай, преди началото на новия сезон и след
тридневен съдийски семинар.
“Много хора си мислят,
че работата на съдиите се изчерпва с 90-те минути на терена. При тези тежки климатични условия и реферите се
подготвят. Правят физически
тестове. Както и футболистите, които тренират цяла
седмица и се готвят, същото
важи и за футболните съдии.
Искаме да им помогнем да са
възможно най-добре подготвени за новия сезон”, каза
Кашай.
“Ще има промени в категориите, ще има промотирани рефери. Не можем като
клубовете да привличаме
футболисти, трябва да си откриваме сами талантите в
различните региони и затова

СНИМКА BFUNION.BG

Екипировката на съдиите за новия сезон
вече беше представена в БФС

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

работим с различни програми, за да открием най-талантливите рефери и да им дадем
шанс да се проявят на найвисокото ниво.
Още от април и май започнахме ВАР обучение на
съдии. Петима от тях преминаха тестовете, сега е време
да започнат да прилагат знанията си на практика. Няма
да започнем с дербитата, но
постепенно ще започнат да се
изявяват. Започваме първенството с 21 съдии от миналия сезон и добавяме един за
новия шампионат. Започнах
работа през февруари, а
първенството приключи през
май. Имах малко време да
проверя качествата на всички. Като трансферите при
клубовете, когато някой дойде, друг е аут. Така че през
декември бройката от 22-ма
рефери ще бъде намалена.
Представянето на всеки ще
бъде гледано под лупа”, закани се 40-годишният унгарец.
»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¿

БАСКЕТБОЛ
ПО НОВА СПОРТ
18.00 Грузия - Испания
21.00 Босна и Херцеговина България
ПО ДИЕМА СПОРТ
20.30 Нидерландия - Италия
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
19.00 Северна Македония - Украйна
21.00 Португалия - Черна гора
ПО ЕВРОСПОРТ 2
ТЕНИС
13.00 “Уимбълдън”
РЕЗУЛТАТИ

КОНТРОЛИ
Черно море - Добруджа 2:1; Хебър
- Витоша Б 1:1; Арда - Родопа 7:0;
Шибеник (Хър) - Марица Пд 3:0; Локо
Сф - Септември Сф 2:3; Локо Пд - Созопол 4:0; Пирин - Беласица 1:0; Етър
- Спартак Пл 0:0; ЦСКА 1948 - АПОЕЛ
(Кип) 0:0; Ботев Пд - Янтра 0:0.
НАКРАТКО

Славия освободи двама
Нападателят Мартин Петков
и защитникът Константин Иванов
напускат Славия. Двамата се разделиха с клуба по взаимно съгласие.
Те са информирани, че няма да се
разчита на тях през новия сезон.
Иванов вече се върна в Янтра. Той
има 35 мача за тима, в който игра
като преотстъпен именно от Славия - 17 през сезон 2020/2021 и 18
до есента на миналия. След завръщането си при “белите” през пролетта бранителят не попадаше в
сметките на Златомир Загорчич и
влезе само в последните минути на
двубоя срещу Лудогорец от XXI кръг.
Столичани стартират новия сезон
с гостуване на новака Спартак Вн
следващия понеделник.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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Îòáîð îò ÍÁÀ èñêà
Àëåêñàíäúð Âåçåíêîâ
Сакраменто Кингс иска да вземе Александър Везенков в
НБА. “Кралете” държат правата на българския баскетболист,
който продължава да блести на паркета. За последно тежкото
крило реализира 29 точки при загубата на България от силния
отбор на Литва със 70:72 в световна квалификация в Самоков.
“Правата ми в НБА отидоха в отбор, който наистина ме
иска и се интересува от мен. Ще видим какво ще стане, лятото
е дълго. Силите ми са насочени в националния отбор. Радвам
се, че работата ми се признава. Това е само началото. Баскетболът е отборен спорт, когато отборът е успешен, може да
дойдат и индивидуалните награди. Искам идния сезон да е поуспешен както отборно, така и индивидуално”, каза пред БНТ
Саша. Тази вечер той ще изведе “лъвовете” при визитата на
Босна и Херцеговина.

СНИМКА БТА

Александър Везенков (в средата) атакува коша на Литва при загубата на България

ÖÑÊÀ ïðîäàâà
Êàéñåäî â Ìåêñèêî
Преговорите са финализирани,
остават само медицински прегледи
Ръководството на ЦСКА проведе
среща с нападателя Жорди Кайседо с
цел изясняване на всички въпросителни
около поведението му през последните
седмици, обявиха от футболния клуб. От
нея стана ясно, че еквадорецът ще бъде
продаден на мексиканския Тигрес.
“Кайседо беше категоричен, че
няма интерес да продължи кариерата
си в ЦСКА. Футболистът настоя да
бъде трансфериран в конкретен клуб.
Предвид нежеланието на Кайседо да
играе за ЦСКА, непрофесионалното
му отношение и неуважение, демонстрирано към клуба и отбора, собствениците се съгласиха, че продажбата на

еквадореца е най-добрата опция”, обявиха от ЦСКА.
“Последваха няколко тежки дни на
преговори, в които водещото за всички
в ЦСКА беше интересът на клуба да
бъде запазен. В крайна сметка Кайседо
ще бъде трансфериран в чужбина, като
условията между двата клуба са финализирани, договорени са и личните условия на футболиста. Остава той да
премине медицински тестове, след което трансферът ще може да бъде обявен
официално. В клуба се работи усилено
по намирането на класен централен нападател”, добавиха “червените”.
Кайседо трябва да пътува за Мекси-

ко в близките дни, за да подпише с Тигрес. Преговорите между двата клуба
вече били приключили и са успешни,
твърдят медии в Еквадор и Мексико.
Голмайсторът на “червените” отказа да
пристигне за началото на подготовката
на ЦСКА, въпреки че всичко му бе платено. След това реши да се прави на
обиден от хвърлените по него банани
преди мача с Ботев Пд, заради което си
тръгна и Брадли Мазику.
Откупната клауза в договора на еквадорския национал е $5,5 млн.
В Тигрес Кайседо трябва да замени
продадения на Толука Карлос Гонсалес. Треньорът Мигел Ерера е одобрил
пред ръководството закупуването на
24-годишния еквадорски национал.
Тигрес загуби у дома с 2:3 от Крус
Асул на старта на шампионата в Мексико.

„Ëúâèöèòå” ñ äâå
òåæêè çàãóáè

СНИМКА БФ ХАНДБАЛ

България отстъпи на Латвия с 26:32 в първия си мач от група
А на Евро 2022 по хандбал за младежи до 20 години във Варна.
Нашите направиха редица пропуски и улучиха няколко греди

Волейболистките
ни не взеха нито гейм
срещу европейския
шампион Италия и срещу Бразилия у дома в
Лигата на нациите.
“Скуадра адзура”
се наложи с 3:0 (25:12,
25:19, 25:21) въпреки
подкрепата на 2500
фенове в “Арена Армеец”. В петък “лъвиците” отстъпиха на
олимпийския вицемпион Бразилия също с 0:3
(21:25, 20:25, 18:25).
Оставането им в Лигата на нациите се реши
от последния мач с
Полша снощи. По
същото време в Канада Белгия игра с Япония. Белгийките имаха
3 победи и 6 т., а нашите бяха също с 3
победи, но с 9 т. Загуба на Белгия с всякакъв
резултат оставя в Лигата нашия отбор, който бе включен в елитната надпревара вместо наказаната Русия.

Играта на нашите
им вървеше равностойно до 10:11, когато
сервисът на Кристина
Кирикела затрудни посрещането и разби организацията на атаките
ни. Нашите спечелиха
само едно от 12 разигравания след атака на
Радостина Маринова.
Друга резерва - Ралица Василева, донесе
последната точка в
един от най-слабите
геймове на нашите.
Първият успешен блок
направи Радостина
Маринова за 2:1 в третия гейм. При 11:11
след ас на Нася Димитрова и нейно страхотно спасяване в защита,
Нуакалор атакува покрай блока ни и даде
старт на серия от 4
поредни точки за Италия. Ас на Съйкова ни
доближи до 17:18, но
Давиде Мадзанти взе
таймаут и след него
италианките взеха 3 т.

НАКРАТКО

Голям скандал
на „Уимбълдън”
Голям скандал се разрази на
“Уимбълдън”. Стефанос Циципас
(Гър, №5) нарече своя опонент Ник
Кириос (№40) “гамен”, след като
беше победен от австралиеца в
нервен и напрегнат двубой от III
кръг. Поставеният под №4 грък
допусна обрат със 7:6 (2), 4:6, 3:6,
6:7 (7) в 3-часов мач. Двамата
получиха три предупреждения за
нарушаване на етичния код - едно
за Кириос заради нецензурни реплики и две за Циципас. Последният
“злоупотреби с топката”, което
доведе до служебна точка за противника му. “Става дума за постоянен тормоз. Това е, което
той прави. Тормози съперниците
си. Вероятно е бил гамен още в
училище. Не харесвам гамените. Не
харесвам хора, които унижават
другите”, каза Циципас. “Не знам
какво да кажа. Не съм сигурен как
съм го тормозил. Той се опитваше
да ме удари с топката, той удари
зрител. Да дойде тук и да каже,
че съм го тормозил не е мъжко.
Явно не сме направени от едно
тесто. Аз съм един от най-харесваните. Той не е. Нека просто го
оставим така”, защити се Кириос.
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СНИМКА БТА

Вут ван Аерт (Йъмбо-Висма)
се радва на подиума с жълтата
фланелка за водач в “Тур дьо
Франс”. Белгиецът завърши втори
в етап II, а пръв е Фабио Якобсен
(Нид). Третият етап от Вейле
до Сондерборг (182 км) завърши
снощи. От утре колоездачите
се местят от Дания във Франция

