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ÍÎÂÎ ÏÎÑÊÚÏÂÀÍÅ ÍÀ ÏÀÐÍÎÒÎ ÇÈÌÀÒÀ?
До 12 август ще стане ясна новата цена на газа, заяви шефът
на КЕВР Иван Иванов. Не се очертавало тя да е съществено поразлична от предложението на “Булгаргаз”.
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Велизар ЕНЧЕВ

Социалистите призоваха президента да не се занимава
с левицата през следващите два месеца

И

Служебният кабинет започна чистка на кадри на
БСП във властта, обяви Борислав Гуцанов. От поста
зам.-генерален директор на
Националната компания
“Железопътна инфраструктура” е уволнена Гергана
Алексова още в първия работен ден на служебното
правителство. Тя е член на

скаш ли да си министър в служебен кабинет, трябва да си заклет
враг на Корнелия, за предпочитане
от БСП.
Не трябваше ли президентството да обяви в “Държавен вестник”
конкурс “Анти-Нинова”, за да има
честно състезание за министерските кресла?
Не трябваше ли да има публично изслушване на кандидат-министрите?
Конкурсният въпросник пък
трябваше да е явен, а не таен и
само за избрани душмани на икономическото вице.
А то какво? “Червените” министри на Гълъб Донев бяха ясни
още преди месец.
Системата за кадрови подбор е
прогнила и президентът не може
да избяга от своята отговорност за
непрозрачните рокади във властта.
Няма почтен подбор на служебни министри, конкурсното начало
е опорочено, евростандартите са
погазени.
Правителството е служебно, но
служебните победи в министерствата са на ръба на закона.
И защо Гешев толерира беззаконието?
Защо и Европрокуратурата
мълчи?
Даже и омбудсманът се спотайва, вместо да въздаде ред и справедливост в конкурсите за служебни министри.
Това не е държава, а службашки вилает.
Ще пусна една служебна сълза.

БСП и работи в компанията повече от 4 години.
Алексова е била на път да
разкрие корупционни схеми, след като е започнала
да разглежда “определени
сделки за доставките в компанията”. Според Гуцанов
това са причините за освобождаването й.
Няма да позволим пости¬

женията на последното правителство да бъдат унищожавани, за да бъде БСП
използвана и унижавана, заяви Георги Свиленски. Това
се внушава от президентската институция, за която ние
два поредни избора дадохме
всичко от себе си тези хора
да станат президент и вицепрезидент, бе категоричен

той. Вместо да се занимават
с това, което им е вменила
конституцията - да организират изборите, започват да
се занимават с реваншизъм и
чистки срещу основен играч
в тях, каза още Свиленски.
Той призова от “Дондуков”
2 да не се занимават с БСП
през следващите два месеца.
Стр. 3
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СНИМКИ БТА И ТУИТЪР

Служители на ООН заедно с руски, украински и турски инспектори провериха първия товарен
кораб с украинско зърно на входа на Босфора в Истанбул. “Разони”, плаващ под флага
на Сиера Леоне с крайна дестинация Ливан, превозва 26 000 тона царевица
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ÖÈÊ íàìàëè çàïëàùàíåòî
íà ñåêöèîííèòå êîìèñèè
Консултации за съставите на РИК ще се провеждат до 7 август
Централната избирателна
комисия (ЦИК) намалява заплащането на членовете на секционните избирателни комисии
(СИК) с 15-20 лв., става ясно
от първите й решения, свързани с провеждането на предсрочните парламентарни избори, насрочени за 2 октомври
2022 г. Освен размера на парите, те регламентират определянето на жребия при
попълване на съставите на
районните избирателни комисии (РИК) и провеждане на
консултации при областните
управители за определяне на
съставите им и назначаването
на членовете.
115 лв. ще получи председател на СИК вместо 130 лв.
преди година. Тогава обаче изборите бяха “две в едно”. На

14 ноември в СИК получиха и
50% бонус за работа в извънредна епидемична обстановка, а такава вече няма обявена
на територията на България.
Членове пък ще вземат по 85
лв. вместо 100 лв., които им
бяха платени за вота миналата
есен.
Заплатите обаче са увеличени в сравнение с парите,
които бяха давани за втория
тур на президентските избори
миналата година. За подготовка и произвеждане на предсрочните парламентарни в
райони с до 400 секции председателят на РИК ще получи
1150 лв., зам.-председателят 1090 лв., секретарят - 1090 лв.
и членовете - 1030 лева.
В районите с над 400 секции членовете на РИК на

длъжност председател ще получават 1280 лв., на зам.-председател - 1210 лв., на секретар
- 1210 лв., а членовете ще получават 1150 лв.
За получаването на устройствата за машинно гласуване,
бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и
за подреждане на помещението за гласуване ще бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 15 лв. на
всеки участвал.
За подпомагане на дейността на РИК може да се наемат
специалисти - експерти към
РИК, които ще получат 850 лв.
месечно, специалист - технически сътрудник с възнаграждание от 640 лв. месечно.
Членовете на РИК ще получават месечно възнагражде-

ние от 13 август 2022 г. до
14 дни след произвеждането
на изборите - 16 октомври
2022 г.
Консултации за съставите
на РИК се провеждат при областния управител с представителите на парламентарно
представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание
до 7 август включително. Това
са “Продължаваме Промяната” - с 67 народни представители, ГЕРБ-СДС - с 59 народни представители, ДПС - с 34
народни представители, “БСП
за България” - с 26 народни
представители, “Има такъв
народ” - с 19 народни представители, “Демократична България” - с 16 народни представители и “Възраждане” - с 12 народни представители.

В консултациите могат да
участват и други партии и коалиции, които не са представени в 47-то Народно събрание. Консултациите са публични.
“Възможно е бюлетината
да бъде толкова опростена, че
и хора, които се справят само
с дистанционното вкъщи, да
могат да гласуват. Но това вече
е в компетенциите на ЦИК”,
коментира Румяна Дечева от
Обществения съвет към ЦИК
в тв интервю. Тя припомни, че
навсякъде, където има 300 или
над 300 избиратели, ще има
машини и на предстоящия вот.
“В тези секции няма да се
допълват с хартиени бюлетини. С такива ще се гласува в
по-малките секции”, припомни
Дечева.

Çàðàäè ëèïñà íà ïàðè
çàêðèâàò ãîðåùà ëèíèÿ
çà áåçîïàñåí èíòåðíåò
Горещата линия на Центъра за
безопасен интернет ще бъде спряна
заради липса на пари. Организацията
няма държавно финансиране, а услугата е една от малкото такива.
Около 10 сигнала годишно за деца
в България, станали жертви на педофили в онлайн пространството, получават в Центъра за безопасен интернет. Сигналите за неподходящо
съдържание с непълнолетни обаче са
хиляди. Най-често това се случва в
социалните мрежи и онлайн игрите.
За миналата година сигналите за сексуално съдържание с деца, стигнали
до центъра, са били 15 000. Преди
време са достигали и до 18 000.
Педофилите атакуват и по-малки
деца, които още не са в пубертетна

възраст, като това се случва дори в
чатовете, свързани с онлайн игрите.
Доста пада възрастта, в която децата
стават онлайн потребители, регистрират от Центъра за безопасен интернет.
“Центърът няма да затвори. Ще
намерим някакъв изход, но към момента картината не е добра и пари
има до септември”, признава Яна
Алексиева, психолог, обучител, част
от екипа на центъра и част от Асоциация “Родители”. Тя посочи, че едната линия за горещите сигнали ще
работи до края на август, а другата,
която е консултативна, за подкрепа,
ще спре в края на септември. Сумата
за издръжката им на година е около
200 000 лева.

Áëèçî 4000 ïåíñèîíåðè ñúñ
çàïîðè çàðàäè íåïëàòåíè ñìåòêè
Пенсиите на 3869
пенсионери за 1 541 650
лв. са били запорирани
през миналата година заради неплатени сметки за
ток, вода и парно, дългове
към данъчните или банки,
както и за издръжка, показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ), обобщени
от “24 часа”. Най-много
са запорираните пенсии в
София, където са блокирани 178 хил. лв. на 391
пенсионери. На второ
място е Пловдив със запор от 118 815 лв. на 293
души. Пенсионерите в
Стара Загора пък дължат
78 790 лв.

Защитени от блокиране са пенсиите, които са
по-малки от минималната
заплата. През миналата
година тя бе 650 лв., а от
1 април е 710 лв. Всички
принудителни удръжки
от съдебни изпълнители
върху тези прагове се
преустановяват.
Удръжките от запорираните пенсии се определят в зависимост от
размера на дохода на
длъжника спрямо минималната заплата. Така,
ако през тази година пенсионерите получават
между 710 и 1420 лв., те
ще се разделят с 1/3 от
доходите си, ако нямат

деца, или с 1/4, когато се
грижат за непълнолетен
наследник.
Ако осъденото лице
получава месечно възнаграждение между 1420 и
2840 лева, то ще се раздели с половината или с
една трета от сумата,
съответно, ако няма деца.
Тук ще попаднат пенсионерите с по-високи пенсии, тъй като от 1 юли
максималната пенсия
стана 2000 лева.
Пенсионерите може
да бъдат осъдени за
дългове
независимо
какъв е размерът на доходите им, ако дължат
издръжка за деца.

Над 2000 души се събраха в с. Дряново на най-стария и най-големия събор
в община “Тунджа” - Илинденският. За 157 път едно от най-малките
тунджански села спази вековната традиция и успя да обедини хиляди

Íàìàëÿâàò íîâèòå áåçðàáîòíè
Аида ОВАНЕС

След като в началото на юли бе отбелязан скок на постъпилите на работа
безработни, в края на месеца продължава и спадът на новорегистрираните в
бюрата по труда. В периода 25-31 юли
на трудовата борса са се регистрирали
3571 освободени от работа, като наймного са в София - 381, в Пловдив - 317,
Благоевград - 243. Това сочат най-новите данни на НСИ. За същия период
бюрата по труда са съдействали на 2454
безработни да си намерят препитание.
Най-много хора са наети в област Бургас - 471 души.
В периода 27 юни-31 юли в бюрата
по труда в страната са се регистрирали
общо 23 980 души. За същия период
безработните, намерили препитание, са
22 145.
В първата седмица на юли на работа
са постъпили чрез бюрата по труда 10

036 души. Това е вторият седмичен бум
на започнали работа от началото на
2020 г., когато НСИ започна специална
седмична статистика на безработицата
в условията на пандемия. Подобен скок
на назначени имаше в периода 1-7 юни
(10 963 души) - дни след отмяна на извънредното положение и въвеждането на
извънредна епидемична обстановка.
По-рано от Агенцията по заетостта
съобщиха, че и през юни безработицата
намалява, като регистрираните в бюрата по труда са 138 799 души, което е с
8678 по-малко от май и с 31 917 помалко от юни 2021 г. През месеца 11
691 безработни от рисковите групи са
били назначени на субсидирани работни места по програми и мерки за заетост и по схеми на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”.
В същото време се увеличават и заявените работни места на първичния
пазар на труда, като през юни те са 22
417, което е с 9466 повече от май, а
спрямо юни 2021 г. са с 2789 повече.
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Íåñòàáèëíèÿò
ïîëèòè÷åñêè è ÷åñòèòå
èçáîðè êëèìàò
îòêàçâàò õîðàòà
äà ãëàñóâàò
Цветозар Томов,
зам.-председател на ЦИК

Служебният кабинет започна още в първия си ден с показни чистки на социалисти,
алармира вчера на брифинг
членът на Изпълнителното
бюро на БСП Борислав Гуцанов. Уволнена е Гергана Алексова, която е заемала поста
зам.-генерален директор на
Националната компания “Железопътна инфраструктура”
(НКЖИ). От партията смятат
освобождането й за политическо. “Алексова е член на БСП
и работи в компанията повече
от 4 години. С безспорна експертиза и минала през цялата
йерархия в НКЖИ”, категоричен е Гуцанов. По думите му
Алексова е била на път да раз-

който предварително да не е
премерено дали става или не
за тази работа, обясни Гуцанов.
Държавата не е в някаква
нестабилност, каквото се опитват от президентската институция да внушават на хората,
заяви членът на Националния
съвет на БСП Георги Свиленски. Думите му идват в отговор на изказване на вицепрезидента Илияна Йотова, че
“служебният кабинет има две
основни задачи - да върне стабилността в страната и да осигури сигурността на българските граждани”. “Ето как се
борят с кризите и виждате
първите им действия. Кажете

БСП:

Ñëóæåáíèÿò êàáèíåò çàïî÷íà
ïîêàçíè ÷èñòêè íà ñîöèàëèñòè
Призоваваме президента да не се занимава с левицата
през следващите два месеца, заяви Георги Свиленски
Юлия КУЛИНСКА

крие корупционни схеми, след
като е започнала да разглежда
“определени сделки за доставки в компанията”. Гуцанов
предположи, че това са причините за освобождаването й.
Ще се въздържа да определя действията като реваншистки, но действията на служебния кабинет дават изключително лош сигнал. “Не е нормално подобно нещо да се случва
и то в една компания, която е
с особен обществен интерес и
борави с огромни средства.
Трябва много да се внимава
какво става там”, предупреди
Гуцанов. Той припомни, че
основната задача на служебното правителство е да бъдат
проведени честни избори, а не
да се започва с уволнения още
в първия работен ден.
При нас нямаше нито една
калинка, нито един човек, за

Ïëåíóìúò äàâà ñòàðò íà
ïðåäèçáîðíàòà êàìïàíèÿ â ïåòúê
В петък Националният съвет на БСП
ще даде старт на предизборната
кампания на социалистите. На него ще
бъдат обсъдени организационните
въпроси и провеждането на срещите с
избирателите.
Свиленски отрече да е обсъждано в
Изпълнителното бюро дали ще бъдат
наложени санкции на членовете на БСП,
станали служебни министри, и обясни, че
това е в правомощията на пленума. Той
ги попита задочно как ще работят за
победата на партията на предсрочните
избори, като едновременно с това
трябва да се грижат за честността на

с уволнението на зам.-генерален директор на НКЖИ как
точно се борят с КОВИД-кри-

изборния процес. Според Свиленски
партийното ръководство трябва да се
произнесе по казуса по какъв начин ще
участват тези хора във вота. “Примерно,
аз искам да поканя поне двама от министрите да се включат в моята кампания,
като раздават листовки за Георги Свиленски. И искам да ги видя с мен, на
шатрата, сред хората. Ако не се включат, значи работят против партията”,
подчерта той. Свиленски напомни, че
според устава на БСП участието на
партийни членове в служебни кабинети
изисква предварителното съгласие на
ръководството, каквото не е било искано.

зата? Как точно ще проведат
честни избори или ще възстановят доверието в държава-

та?”, обърна се Свиленски към
президентската институция.
“Няма да позволим пости-

женията на правителството да
бъдат унищожавани, само и
само БСП да бъде използвана,
унижена и да отиде на изборите с петно. Още повече, че това
се внушава от президентската
институция, за която ние два
поредни избора дадохме всичко от себе си тези хора да станат президент и вицепрезидент.
Гергана Алексова е гласувала
за Радев, разнасяла е плакатите
му, а сега е предадена”, изтъкна
Свиленски. Той обаче отрече да
има напрежение между БСП и
президента Румен Радев.
“Вие знаете кой има интереси в НКЖИ и кой вече пие
шампанско за освобождаването
на Гергана Алексова. Очакваме
най-големите удари да ги получим от президента. Такива удари нямаше по времето на управлението на Бойко Борисов
и това ни учудва. Иначе напрежение няма как да има, молбата
ни е да не се занимава с БСП
през следващите два месеца”,
призова Свиленски.

Åêèïúò íà Ãåîðãè Ãüîêîâ ïîäãîòâè ïðîãðàìà çà ïîäêðåïà íà 740 õèë. áúëãàðè
Програма “Развитие на човешките ресурси” (2021-2027) е официално одобрена от ЕК и е първата програма в България, която получи “зелена светлина” от Брюксел, заяви
Иван Кръстев от екипа на бившия
социален министър Георги Гьоков.
Бюджетът на програмата е в размер
на повече от 3,8 млрд. лв., с които
се очаква да бъдат подкрепени над
740 000 души в България.
Чрез изпълнението й ще бъде
предоставена подкрепа за развитие

на работната сила в България и преодоляване на предизвикателствата
пред пазара на труда. В следващите
7 години ще бъдат реализирани мерки, с които ще бъдат осигурени повече възможности за повишаване на
квалификацията, знанията и уменията на заетите. Най-уязвимите групи
в обществото - безработни, хора с
увреждания, хора, живеещи в бедност, деца, възрастни, представители на ромската общност, ще получат
подкрепа за пълноценно включване

в икономическия и социалния живот
на страната.
С парите ще бъде оказана подкрепа на уязвимите хора и техните
семейства. Ще бъдат създавани
възможности за професионална реализация и ще бъде подобрен
достъпът им до качествени социални и здравно-социални услуги, уточнява Кръстав. Социално-икономическата интеграция на хората в неравностойно положение ще бъде
насърчавана чрез увеличаване обхва-

та и качеството на предоставяните
услуги. Планирано е идентифициране на индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се и изготвяне на профили с най-подходящите за съответния човек мерки.
С бюджет от над 735 млн. лв. ще
бъдат реализирани мерки за идентифициране, информиране и мотивиране на неактивни младежи, включване в заетост, стажуване, чиракуване, обучения и подкрепа при
първа работа.
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Âàðíà çàòúíà â ñìåò
Общината е безпомощна да се справи с трупащите се боклуци, туристите са в шок
По време на активния летен сезон Варна затъна в боклуци. Контейнерите се изпразват рядко и заради това около
тях се трупат купове със смет.
Част от тях остават и след извозването, тъй като не се
събират от работниците по
чистотата, оплакаха се местни жители. Кучета и птици
допълнително разнасят отпадъка и това предизвиква шок
у туристите.
Обикновено градската управа се оправдава с пренаселеността през лятото, но този
път проблемът започна още
преди старта на туристическия сезон, а и общината призна за него.
Преди ден зам.-кметът Тодор Иванов обяви, че има пропуски в сметоизвозването в
районите “Одесос” и Приморски”. Затова от началото на
годината са наложени санкции
от 118 000 лв. на фирмата по
чистота “ЗМБГ”. Варненци от
жк “Възраждане” 3 обаче
също се оплакаха от този проблем. “Освен, че има купчини
смет всеки ден, фирмата, която ги обслужва, много често
ги поставя на половината от
платното и затруднява движе-

нието на автомобилите”, пишат недоволни варненци.
ДУМА припомня, че Варна ще плати 90 млн. лева без
ДДС за сметопочистване за
пет години - от 2021 до 2026
г., или средно по 18 млн. лева
на година. Парите отиват при
фирмата, свързана с името на
братя Домусчиеви, “ЗМБГ”.
Тя почиства и част от районите на София.
Пред общината във Варна
вчера бе организирана и демонстрация, като недоволни граждани донесоха чували с боклуци. От администрацията пък им
написаха пет акта за административно нарушение, въпреки че
през това време целият град е
затънал в отпадъци. “Боклукът
е навсякъде, а общинската администрация е неспособна да
се справи с проблема” и “Гето
сме, а не областен град”, коментираха хората.
От няколко седмици
Кърджали също има сериозни проблеми със сметта. Недоволството на жителите на
града също е масово, а общинската управа не може да
се справи. Като един от проблемите се посочва липсата
на служители, тъй като работ-

ниците са на гурбет в Германия. Затова в момента спешно се търсят хора за 10 ва-

кантни места. Според градската управа проблемът е и в
търговците, които изхвърлят

кашони до контейнерите.
Коментар на стр. 9

Ïîïóëÿðíè ëè÷íîñòè â êàìïàíèÿòà #Ïúðâà ðàáîòà â Ðóñå
Популярни личности от киното и
театъра, музиката и журналистиката ще бъдат “гласът на младите хора”
в събитие от Националната кампания #Първа работа. То ще се проведе на 5 август в голямата зала на
Доходното здание в Русе. На сцената ще се качат актрисите Албена
Павлова и Алена Вергова, поп певицата Дивна, Део и забавният водещ
на прогнозата за времето по Нова

телевизия Николай Василковски. Две
от популярните личности - актрисата Албена Павлова и поп певицата
Дивна, са родени в Русе. Пред родна публика те ще споделят каква е
била първата им работа и с какво са
се справили по пътя към професионалната реализация.
Националната кампания #Първа
работа е организирана от програмата “Развитие на човешките ресур-

ЕКСПЕРТ:

Ìèíèìàëíàòà çàïëàòà
òðÿáâà äà å ïîíå 850 ëåâà
“Минималната работна заплата трябва да е поне 850 лв.
Служебното правителство трябва да продължи заложените
мерки и не може да прави резки движения”, призова икономическият съветник от КТ “Подкрепа” Ваня Григорова в радиоинтервю. Служебните министри са длъжни да подготвят колкото е възможно по-бързо следващия бюджет и в него може да
бъде заложено и повишението на минималното възнаграждание, смята тя.
Според Григорова повишението е наложително, ако искаме
да изпълним директивата на Европейската комисия. Преизчислението на пенсиите от 1 октомври е заложено в бюджета,
успокои тя. Григорова изтъкна, че поради липсващото определение за енергийно бедни много хора, които имат нужда, няма
да получат подпомагане. Тя предупреди, че идва времето, когато хората няма да могат да си плащат тока през лятото, преди
да дойдат помощите за отопление през есента и зимата. Не е
приемливо в 21 век да се стараем да си върнем хигиенните
навици от 18 век, коментира Григорова ограниченията, които
Западна Европа препоръчва, за да се пести в ситуация на газова
криза и нарастващи цени на енергоносителите. Тя даде пример
с хотели в Австрия, където след 22 ч. вечерта вече спират
топлата вода, и с Германия, където организират обществени
топли стаи, където могат да отидат да се стоплят онези, в чиито
домове няма да бъде достатъчно топло.

си” към Министерството на труда
и социалната политика и се реализира в партньорство с литературния формат “Пощенска кутия за
приказки”. Кампанията е част от
Европейската година на младежта.
В първия етап от нея бе организиран литературен конкурс, в който
младежи изпратиха разкази, есета и
стихотворения на тема #Първа работа, в които споделиха предизви-

кателствата, пред които са се изправили по пътя към първото работно място. Творбите бяха селектирани от жури, а най-добрите от
тях ще бъдат представени на сцената от популярни личности в седем
български града. По този начин ще
бъде дадена по-голяма публичност
на проблемите, пред които се изправят младежите в професионалната си реализация.

ÍÎÈ ïëàùà çà ïîñëåäíî
äîáàâêè çà âàêñèíàöèÿ
От началото на този месец е в ход последното плащане на еднократната добавка от 75 лв. През август на
нея имат право пенсионерите, които отговарят на изискванията за завършен ваксинационен курс през юни
2022 г. Според данните,
предоставени в НОИ от Министерството на здравеопаз-

ването, в това плащане са
включени 4887 пенсионери.
Така общият брой на имащите право на тази сума ще
се фиксира на 760 777 души.
Изплащането на пенсиите през август 2022 г. чрез
пощенските станции ще започне на 8 август, понеделник, и ще приключи на 22
август. То ще се извършва

съобразно изготвен график,
който ще бъде обявен във
всяка една от тях. Преводите на сумите за августовските пенсии по сметките
на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 8 август, съобщи Националният осигурителен
институт.

Îòëè÷èÿ çà ÷èòàëèùåòî â ñ. Àñåíåâöè
С отличия се завърна от VII фолклорен
събор “Тараклъка пее и танцува” в с. Градище
читалището в с. Асеневци, община Левски.
Жури с председател доц. Митко Димитров и
членове народната певица Галина Дурмушлийска и Джейлян Демирев, хореограф, отсяваха
най-добрите изпълнители.
НЧ “Съзнание 1894” в с. Асеновци взе
участие с група “Осъмски ритми” и Тея Ми-

хайлова като индивидуален изпълнител.
“Осъмски ритми” бяха класирани на второ
място и взеха сребърен медал, както и наградата на спонсорите.
Тея Михайлова получи награда лично от
народната певица Галина Дурмушлийска, която я кани два дни в дома си на обучение.
Читалището взе участие във фотоконкурса
“Моето любимо цвете” и бе отличено с диплом.

www.duma.bg

ЧЕТВЪРТЪК
4 АВГУСТ

5

ИКОНОМИКА

2022

Âúçìîæíî å ïîñêúïâàíå
íà ïàðíîòî ïðåç çèìàòà
До 12 август ще стане ясна
новата цена на газа, заяви
шефът на КЕВР Иван Иванов
От юли до края на тази
година цената на парното,
която вече беше вдигната
средно с 40%, ще остане на
сегашните нива. От 1 януари
2023 г. обаче може да се наложи ново увеличение заради
ескалацията на енергийната
криза в Европа и постоянно
покачващите се цени на природния газ. Това се разбра от
думите на председателя на
Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР)
Иван Иванов, който даде брифинг. Той все пак се надява,
че в оставащите месеци до
края на годината ще се предприемат мерки за ограничаване на цените и ще се поуспокоят международните пазари.
При този оптимистичен сценарий “няма да се наложи
корекция на цената на топлинната енергия”, каза той.
Иванов обясни, че за новия регулаторен период е заложена средна цена на “Топлофикация София”, на която
да купува енергия от “Булгаргаз”, от 120 лева на мегаватчас. В същото време общественият доставчик поиска

увеличение от 60% за август,
а цената достига 297 лв. за мегаватчас - двойно над определената за общинското дружество.
“Откритото заседание за
утвърждаване на новата цена
на природния газ ще се проведе от 9 август, но не по-късно
от 12 август, КЕВР ще се произнесе с решение за предложението на “Булгаргаз” за
увеличаване на цената с 60%”,
обяви Иванов. “Към момента
не може да се промени тази
цена съществено”, смята той.

СНИМКА БТА

Âðàòàòà êúì „Ãàçïðîì” íå å çàòâîðåíà
Междувременно председателят на Съвета на директорите на “Булгаргаз” Иван
Топчийски също коментира, че за по-ниска цена на природния газ може да се
говори само при дългорочни договори. Шефът на “Булгаргаз” подчерта и че вратата към “Газпром” не е окончателно затворена. “Въпреки че в момента няма
доставки, все още текат разговори. Ние не знаем как ще се развие кореспонденцията, но има вероятност за възобновяване на доставките. Това е един казус, който
не е затворен напълно. Става дума за договора, който имаме до края на годината. Хипотетично е възможно те да променят условията си. Ние не затваряме
страницата, стига да има гаранции, че няма да има рискове за “Булгаргаз” при
промяна на условията”, заяви Топчийски.

“Напълно разбирам трудностите, които изпитват топлофикационните дружества.
Към момента сме извън отоплителния сезон, нека изчакаме
решенията на КЕВР за октомври и последващите месеци до
края на годината”, каза той.
Иванов предупреди, че найголемият проблем е липсата
на дългосрочен договор за
доставка на газ за България.
“Трябва да се направят бързи
постъпки и да се сключат
дългосрочни договори за газ,
което ще донесе спокойствие
и предвидимост за битовите
потребители и бизнеса. Иначе
всеки месец ще се търси къде
да се разтовари танкер с газ,
има ли слотове и резервирани
капацитети, а те доста по-рано
са резервирани от определени
търговци на газ”, коментира
Иванов. Той предупреди, че
при този вариант няма как да
не се плаща скъпо, тъй като
търговците си слагат своята
надценка, която не е малка.
Този месец има сегмент
втечнен природен газ, цената,
която не мога да обявя, е много по-висока от дългосрочните договори за втечнен природен газ (LNG), каза Иванов.
Ръководството на КЕВР ще
направи среща със служебния
министър на енергетиката, за
да се потърсят последващи
действия и решения за облекчаване на потребителите на
природен газ. Особено важно
е да се въведе максимално
бързо експлоатацията на интерконектора Комотини-Стара Загора, тъй като това ще
доведе до намаляване на цената на природния газ - първото
от доста месеци насам, прогнозира Иванов.

Ôèíàíñèðàò ïðîåêòè çà ñïðàâÿíå Ñïàä íà ïðîäàæáèòå íà äðåáíî
ñ õðàíèòåëíèòå îòïàäúöè
â Áúëãàðèÿ è öåëèÿ ÅÑ
До 20 септември секторите “Хотелиерство”
и “Ресторантьорство”
могат да кандидатстват
за финансиране към Европейската комисия
(ЕК) за подобряване на
измерването и предотвратяването на хранителните отпадъци, съобщи
на сайта си Националната селска мрежа. Общият бюджет на подпомагането е 2 250 000 евро.
Борбата срещу разхищаването на храни е едно
от ключовите направления на действие, заложени в стратегията на ЕС
“От фермата до вилицата”, която има за цел да
направи продоволствените системи справедливи, здравословни и екологосъобразни.
По данни на ЕК, в ЕС
годишно по веригата за
доставки на храни се генерират около 88 млн.
тона хранителни отпадъци, като свързаните
с това разходи се оценяват на 143 млрд. евро.
Намаляването на хранителните отпадъци има
огромен потенциал за
намаляване на ресурси-

те, използвани за производството на храната,
която ядем, както и на
въздействието на хранителните системи върху
околната среда и климата. То също така има
важно социално измерение, което спомага за
справяне с предизвикателствата пред продоволствената сигурност.
Комисията търси решения, които са готови
да бъдат приложени от
малките и средни предприятия, в близки до па-

зара условия и в промишлен или търговски мащаб. От ЕК посочват, че
по програмата могат да
бъдат подпомогнати широк спектър от дейности, като например интегриране на предотвратяването на хранителните
отпадъци в стопанските
дейности, програми за
мониторинг на хранителните отпадъци, комуникационни материали,
разработване на нови
бизнес модели, програми
за обучение и други.

През юни продажбите на дребно в
еврозоната и в целия ЕС отбелязаха
по-силен от очакваното спад в резултат на рязко намаление на потреблението на нехранителни стоки и автомобилни горива заради растящите
цени, показват данни на “Евростат”.
Според официалната европейска статистика продажбите на дребно в България отбелязаха спад през юни за трети
пореден месец.
През юни 2022 г. продажбите на
дребно в еврозоната се понижиха с
1,2% спрямо май, когато се повишиха
с 0,4%, докато осредните очаквания
бяха за запазване на нивата им от
предходния месец, а в рамките на целия ЕС се свиха с 1,3% спрямо май,
когато нараснаха слабо с 0,2 на сто.
Спадът на продажбите на дребно през
юни се дължи до голяма степен на рязко
свиване на потребителските покупки на

нехранителни стоки (с 2,6% в еврозоната и в целия ЕС) и на автомобилни горива (понижение с 1,1% в еврозоната и с
1,4% в ЕС като цяло) с оглед на
продължаващото повишаване на цените.
Спрямо юни 2021 г. продажбите на дребно в еврозоната се понижиха с 3,7% след
нарастване с 0,4% през май, докато в
рамките на целия ЕС те се свиха с 2,8%
след растеж с 1,1% месец по-рано.
Продажбите на дребно в България
се понижиха през юни с 1,4% спрямо
май, когато се свиха с 0,5% и след
понижение с 1,1% през април, според
европейската официална статистика. В
България продажбите на дребно през
юни пък се увеличиха на годишна база
с едва 0,1% след повишение с 5% през
май, като в 11 други членки на ЕС беше
отчетен по-добър растеж на търговията на дребно през шестия месец на текущата година.
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Öåíàòà íà ìåòàíà ñêî÷è
äî 6 ëâ. çà êèëîãðàì
Бензинът
и дизелът леко
поевтиняха
Огромен скок в цената
само за два дни направи метановото гориво за автомобили
в България. В последния ден
на юли средната цена на метана бе 3,71 лв. за кг. и само
за 48 часа рязко се покачи на
средно 4,53 лв. за кг, според
данните на специализирания
портал fuelo.net. Това е огромен ръст - 22,1%, а на някои
бензиностанции цената удари
рекордните 6 лева.
През последния месец
това автогориво е поскъпнало с общо 29,06% (от 3,51 лв.
на кг на 3 юли). Очаква се
тази тенденция да продължи,
което се обяснява със затруднените газови доставки зара-

ди войната в Украйна, предаде segabg.com. При това има
места в страната, които продават метана и на цени над
считаната доскоро за немислима граница от 5 лв. На отделни места цената достигна
и 6,10 лв. за кг. На повечето
от големите вериги засега цената е около средната - т.е.
доближава 4,50 лв. за кг.
Затова пък пропан бутанът поевтинява, и то съществено, като в момента е
средно 1,30 лв. за литър. В
началото на юли автомобилите с газови уредби трябваше
да зареждат срещу 1,55 лв. - с
16,63% по-скъпо. Под средните 1,30 лв. продават както
малки бензиностанции, така и
някои от големите вериги
като “ЛУКойл” (1,27 лв./л) и
OMВ (1,29 лв./л).
Същевременно, заради успокояващите се и вече нама-

ляващи цени на петрола на
световните пазари, се забелязва леко поевтиняване на бензина и у нас. Масовият А95
на някои бензиностанции
вече е под 3,30 лв. за литър.
Средната цена също доближава тази граница и е 3,34 лв.
на литър, след като в началото на месеца бе достигнала

3,41 лв. Това е намаление с
2%, като тенденцията е това
поевтиняване да продължи и
в следващите дни.
Цената на бензин А98
също спада леко - със средно
4 ст., и в рамките на последния месец е слязла надолу с
0,84% - до 3,55 лв. Малко
повече е поевтинял А100 -

със 7 ст. до средна цена от
3,69 лв. (-1,8%).
При дизеловото гориво
също се наблюдава поевтиняване през последните 30 дни.
От 3,56 лв. на литър в началото на юли сега дизелът
струва средно с 8 ст. по-евтино (3,48 лв./л) или с 2,25%
по-малко.

Ïåòêîâ è Âàñèëåâ çàêðèõà Äúðæàâíàòà ïåòðîëíà êîìïàíèÿ
Държавната петролна
компания, създадена от
третото правителстно на
Бойко Борисов, да се закрие. Това решение е взело в последния си ден
правителството на Кирил
Петков. Закриването на
Държавната петролна
компания е било одобрено от Министерския
съвет на 1 август, но не
бе обявено. В понеделник,
часове след като прези-

дентът Румен Радев обяви състава на служебния
кабинет, бе свикано последното заседание на
правителството на Кирил
Петков. Една от обявените точки за него бе преобразуването на държавни предприятия.
Закриването на Държавната петролна компания е било едно от решенията на министрите на
Петков на 1 август, стана

ясно, след като решението бе публикувано в информационната система
на Министерския съвет.
То е подписано от вицепремиера и министър на
финансите Асен Василев.
Създаването на ДПК беше
предложено от Министерството на финансите през
пролетта на 2020 г. Ръководството беше вписано в
Търговския регистър през
март 2021 г. Официално

целта на тяхната работа
бе оптимизация на управлението на задължителните резерви от горива, но
тогавашният финансов министър Владислав Горанов
беше на мнение, че държавата трябва да има повече
контрол върху търговията с горивата, и планираше това да стане чрез верига от държавни бензиностанции.
На последното си за-

седание правителството
на Петков и Василев е
променило и статута на
Българския спортен тотализатор. Досега тотото бе
държавно предприятие,
създадено със закон и със
специални функции за
подпомагане на спорта.
Според решението на кабинета от 1 август обаче
става еднолично акционерно дружество, защото
осъществява предимно

търговска дейност, мотивират се министрите от
бившето правителство.
Правителството е закрило още няколко
държавни предприятия,
които обаче стават административни структури Фонд “Затворно дело”,
Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда, “Управление и стопанисване на язовирите”.

Ðîäíèòå äèíè îñòàíàõà ïî ïîëåòî, ãðúöêè çàëèâàò ïàçàðà
Тонове дини останаха по полето
заради липса на пазари. Евтина
гръцка продукция измества трайно
родното производство. Разходите са
скочили с 30-40% при двойно пониски изкупни цени. Такава е равносметката в разгара на лятото на Янко
Янев, един от големите производители в Любимец, предаде БНР. Той
обработва 110 дка площи, засети със
сортовете “Соренто” и “Романза”.
Стопанинът, който е в бизнеса от
10 г., разказа, че през миналата година изкупната цена на дините е
била 30 ст. за килограм, а сега е 1015 ст. Той пресмята, че средните
разходи за декар възлизат на 1000
лева, което означава, че изкупната
цена за килограм трябва да е поне

25 ст., а сега се продава на загуба.
Въпреки сложната ситуация в
сектора Янев успява да реализира
около 500-600 тона собствена продукция на вътрешния пазар, основно по борсите в Пловдив и Пазард-

жик, при среден добив 5 тона от дка.
“В София няма дини от Любимец,
няма родно производство, всичко е
от Гърция от години”, казва стопанинът.
Евросубсидиите за производство

на плодове и зеленчуци у нас са изключително ниски. В същото време
в съседна Гърция получават много
повече средства от ЕС за развитие
на сектора, подчерта Янев. Той е
един от малцината регистрирани земеделски производители в Любимец,
като в същото време има много други в сивата икономика, които “нито
плащат данъци, нито осигуровки”.
Някога сладките дини и пъпеши
бяха запазена марка за плодородните земи на Любимец и основен поминък за местните хора. Днес ситуацията е коренно различна. Пъпеши
почти не се отглеждат, а бизнесът с
дини става все по-труден. Янко Янев
обмисля да намали наполовина обработваемите площи догодина.

Ìèëèîíè áèëè èçòî÷åíè ñ èçãàðÿíå íà æèâîòíè ôàíòîìè
Милиони са били източени
от изгаряне на виртуални животни, каза пред Нова телевизия бившият зам.-министър на
земеделието Иван Христанов
и цитира данни от негово разследване на работата на инсенераторите, с които БАБХ е
имала договори. Той припомни, че за дейността санитар-

ната агенция е имала бюджет
от 60 млн. лв. Христанов е
казал пред segabg.com, че точната щета засега не е ясна.
“Това е сумата, изплатена за
последните 5 години от
Държавен фонд “Земеделие”.
За щетите трябва пълен одит,
но се очертават между 30 и
50%”, смята той.

Според Христанов ръководството на БАБХ заедно с
експерти са създали схема, с
която да се източва държавният ресурс чрез частни фирми с инсенератори. Животни
са изгаряни по няколко пъти,
имало и фалшификация в документите за горенето на животни, като част от тях са

били или консумирани от
стопаните им, или са заровени. Христанов е подал сигнали, включително преди ден, в
деня на предаването на властта на служебния кабинет на
Гълъб Донев и до ГДБОП.
По думите му проверени
са пет области, а хипотезата е, че животните са зара-

вяни в ями извън населените
места и това представлява
опасност.
В страната има две зони с
общо 6 инсенератора и работят над капацитета си. Христанов припомни, че са подавани сигнали до прокуратурата, но оттам до момента
има “по-скоро бездействие”.
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Кибератаки бавят вота
за наследник на Джонсън
Гласуването в британската
Консервативна партия за избор
на наследник на Борис Джонсън
като лидер на торите и премиер
беше забавено след предупреждение на разузнаването, че кибератаки могат да променят вота,
съобщава в. “Дейли телеграф”.
Няма заплаха от конкретна неприятелска страна.

Папата е потресен от
насилието над коренното
население в Канада
Папа Франциск призна, че е
усетил “като шамар” свидетелствата за жертви на насилие сред
коренното население на Канада в
пансиони, които са били управлявани от църквата. “Да чуя за възрастни, които са загубили децата си
и не знаят къде са, беше болезнен
момент”, подчерта той. И определи случилото се като “геноцид”.

В столицата на Бразилия работници от обществения сектор излязоха на протест срещу поредното
решение на президента Жаир Болсонаро да намали заплатите. Вълна на недоволство се зароди
и след изказването му, че ако не спечели изборите през есента, няма да признае резултатите

РЕКОРД:

700 ìèãðàíòè çà äåí
ïðåêîñèëè Ëàìàíøà
В Италия назрява вълна на расистко насилие
Близо 700 нелегални мигранти са прекосили Ламанша
за ден, което е своеобразен
рекорд, предаде Би Би Си. Те
са дошли от Франция с 14
лодки. Можело е да бъдат и
повече, но френските власти
не са позволили на един плавателен съд с 35 души на борда
да излезе в открито морето.
Според британското министерство на отбраната
предишният антирекорд е
поставен през април тази
година - тогава 651 мигранти са пресекли границата за
един ден.
По данни на Лондон от
началото на годината досега
над 17 000 нелегални мигранти са влезли в Обединеното кралство от Франция

през Ламанша. Миналата
година те са били 28 500
души, а през 2020 г. - едва
8500 души.
Повечето мигранти идват
от най-бедните страни в
Африка и Близкия изток и се
предават на британските
власти с надеждата да получат убежище.
Политиците на Острова
обвиняват Париж, че не се
бори достатъчно ефективно
да предотврати потока от нелегални мигранти през страната към Обединеното кралство. “Франция има моралното задължение да защитава
уязвимите хора, да спасява
животи, да спира контрабандистите и да се бори с организираната престъпност” -

посочи депутат от Консервативната партия. Той добави и
че Законът за британското
гражданство и границите постановява, че съзнателното
незаконно влизане в Обединеното кралство е престъпление. Онези хора, които помагат на нелегално проникващите във Великобритания, също
попадат под ударите на закона, като тях дори ги грози доживотен затвор.
Същевременно Италия другата държава, където отиват най-много нелегални
мигранти от Африка,
настръхна заради убийство
с предполагаем мотив – расизъм. Жертвата е 39-годишният Алика Огорчукву, по
произход нигериец, който е

бил преследван, удрян със
собствената му патерица и
след това пребит “до смърт
с голи ръце”, докато е лежал
на земята. Нещастието се е
случило в крайморския град
Чивитанова Марке.
Това става месец преди
предстоящите парламентарните избори, където се очаква десните и крайнодесните
партии да получат широка
подкрепа.
Преди четири години
мъж, наметнат с италианското знаме, застреля шестима
африкански мигранти. Тогава причината за убийствата
бе расизъм. Мястото на покушението е на по-малко от
32 км от мястото, където бе
убит Огорчукву.

Ãúðöèÿ ñ îùå ïîìîùè
çàðàäè öåíàòà íà òîêà

Ïðîòåñòè ïðèâëè÷àò
äåñíè ïîïóëèñòè

Атина ще продължи да компенсира домакинствата за
високата цена на тока. Министърът на енергетиката Костис Скрекас заяви, че правителството ще дава компенсациите за скъпия ток колкото време още е необходимо. Той не
посочи дали ще има увеличение на сумата, която сега е до
600 евро при годишен доход под 45 000 евро.
Целта на кабинета е да се подкрепят уязвимите семейства от средната и по-ниска класа.
В момента Гърция прилага смесена система на подпомагане с таван на цените на едро и субсидиране на сметките. Мерките за помощ покриват около 80% от увеличението на цената на тока. Помощите се внасят в личната
сметка на потребителите.

Шумните протести на нидерландските фермери срещу
климатичните планове на правителството предизвикаха
реакции и в чужбина, като десни популисти в целия свят ги
подкрепиха. Сред тях са бившият президент на САЩ Доналд Тръмп, Марин льо Пен и др.
“Приемаме всичката подкрепа, която можем да получим”, заявява Яп Кок, 62-годишен скотовъд от централната
част на страната. И допълва: “Бих искал подкрепата да
дойде от ляво, но и от дясно става. Фермерите винаги сме
изкупителни жертви.” Земеделците всяха хаос в продължение на седмици, разхвърляйки торове и боклук по магистралите, блокирайки складове на супермаркети с трактори
и вдигайки шум пред домовете на политици.

17 кг кокаин заловени
в Кипър в контейнер
с банани
При полицейска операция в
Кипър са открити и конфискувани
17,5 кг кокаин, скрит в склад за
вносни плодове и зеленчуци,
задържани са двама предполагаеми
трафиканти, съобщи в. “Филелефтерос”. Според медията откритият наркотик идва от Еквадор.
Контейнерът с банани първоначално е пристигнал в трета страна,
а след това в Пирея с крайна
дестинация Лимасол.

Нападение с нож в детска
градина в Китай
Трима души са били убити, а
шестима - ранени, при нападение с
нож в частна детска градина в
централен Китай, съобщи полицията. Не се уточнява нищо за жертвите. Заподозрян е 48-годишен
мъж, който се издирва.

Тежка катастрофа
със 17 жертви в Египет
Най-малко 17 души загинаха и
четирима са ранени при пътен
инцидент в Южен Египет, съобщи
в. “Ал Уатан”. Микробус се
сблъскал с камион, превозващ добитък. Сред жертвите са петима
членове на едно семейство. При
катастрофи в Египет причината
най-често е човешкият фактор.

СНИМКИ БТА

Жители на Канзас празнуват,
след като стана ясно, че на
територията на този
американски щат абортите
няма да бъдат заранени
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Ïåëîñè ðàçäðàçíè Ïåêèí
ñ ïîñåùåíèåòî ñè â Òàéâàí
Тя увери, че САЩ няма да изоставят острова,
макар и да потвърди политиката на „един Китай”
Самоуправляващият се остров Тайван е “едно от найсвободните общества в света”, заяви в реч пред местния
парламент председателката
на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси.
Тя предизвика скандал с необявеното си посещение в Тайван в рамките на обиколката
си в Източна Азия.
Пелоси похвали президенката Цай Инвен, подозирана от
Пекин в независимост, което е
“червена линия” за Китай. Пекин смята Тайван за китайска
територия. Сега, повече от всякога, солидарността на Америка с Тайван е от решаващо значение, каза Пелоси и добави, че
решимостта на САЩ да съхранят демокрацията в Тайван остава непреклонна. Гостенката
добави, че новите закони в
САЩ за производството на
чипове предлагат по-голяма
възможност за икономическо
сътрудничество между САЩ и
Тайван срещу Китай. Цай Инвен благодари за подкрепата на
Тайван и посочи, че островът
няма да отстъпи пред засилените военни заплахи.
САЩ не признават независим Тайван и високопоставена-

СНИМКА БТА

Нанси Пелоси бе посрещната на летището
в тайванската столица Тайпе от външния министър У Чжаосе
та гостенка, която е трета в
политическата йерархия на
САЩ, изтъкна, че Вашингтон

поддържа статуквото за Тайван.
“Не искаме нищо да се случи на
Тайван в резултат на използва-

Ðóñêè ðàêåòè ïîðàçèõà áàçà ñ
÷óæäè îðúæèÿ, äîñòàâåíè îò Ïîëøà
Руските въоръжени сили унищожиха с високоточни ракети в Лвовска област база за
съхранение на оръжия и боеприпаси чуждестранно производство, получени от Полша,
съобщи армейският говорител ген. Игор Конашенков. Според Киев осем ракети били изстреляни от бомбардировачи с далечен обсег
на действие над Каспийско море. Отделно 50
националисти в Николаев са убити след ракетен удар на Русия.
Украинските части държат цивилни в град
Артьомовск (преименуван на Бахмут) в ДНР
като жив щит и не позволяват да се евакуират
дори жени с деца, съобщи ТАСС.
Администрацията на Байдън носи пряка от-

говорност за всички одобрени от Киев ракетни
атаки срещу жилищни райони и гражданска инфраструктура в населени части на Донбас и
други региони, довели до много цивилни жертви, обвини военното министерство в Москва.
САЩ наложиха нови санкции срещу 24
предприятия от технологичния сектор и военната индустрия на Русия, както и срещу Алина
Кабаева, за която се твърди, че има връзка с
Путин - нещо, което той отрича.
Москва смята, че предоставянето на танкове от Северна Македония на Украйна е голяма
грешка, която само ще улесни престъпната
дейност на киевския режим, заяви говорителката на руското МВнР Мария Захарова.

нето на сила”, каза Пелоси. И
увери, че САЩ се придържат
към принципа на “един Китай”,

каквато е и позицията на Пекин.
Според “Гардиън” обаче тя е
уверила Цан Инвен, че САЩ
няма да изоставят Тайпе.
Посещението на Пелоси сериозно уврежда мира и стабилността в Тайванския проток,
оказва тежко въздействие
върху отношенията КитайСАЩ и сериозно нарушава
суверенитета и териториалната цялост на Китай, заяви
МВнР в Пекин. Армията обяви
маневри край Тайван и тестови
изстрелвания на конвенционални ракети в морето източно от
Тайван, а до неделя до острова
ще има учения с бойни стрелби. Тайван съобщи за навлизането в сряда на 21 китайски
военни самолета в зоната му за
въздушна отбрана.
Литва е единствената страна в ЕС, която подкрепи визитата на Пелоси в Тайван, съобщи “ИЮ Обзървър”. Посещението бе продиктувано от желанието на САЩ да докаже
своята безнаказаност и всепозволеност, коментира руският
дипломат №1 Сергей Лавров.
Северна Корея, Куба, Венецуела и Никарагуа също осъдиха
Пелоси. “Нанси Пелоси окончателно обърна Китай с лице
към Русия”, коментира руският в. “Взгляд”. “Гардиън” и
“Ню Йорк таймс” пишат, че
Пелоси рискува да раздразни
още повече Китай.

Õàêåðè ñå ïðèöåëèõà
â Äìèòðèé Ìåäâåäåâ
Изявление от името на Дмитрий Медведев в социалната
мрежа “ВКонтакте”, в което той поставя под въпрос суверенитета на бивши съветски републики, е всъщност дело на
хакери, уверява негов сътрудник, цитиран от РИА “Новости”.
В публикацията Казахстан е наречен “изкуствена” държава, която провежда “геноцид” над руското си население, а
за Грузия се посочва, че дори не е съществувала като държава, когато е станала част от Руската империя през XIX век.
Тези твърдения бяха бързо изтрити и не е ясно каква част
от над 2-та милиона последователи на Медведев във “ВКонтакте” са ги видели.
Дмитрий Медведев бе президент на Русия от 2008 до
2012 година, преди това дълги години бе и премиер, а сега
е зам-председател на Съвета за сигурност.

Ìëàäè æåíè â Èñïàíèÿ
èíæåêòèðàíè çà ñåêñ

Äåñåò â àðåñòà ïðè îïåðàöèÿ íà Òóðöèÿ
è Áúëãàðèÿ ñðåùó íàðêîòðàôèêà

Пет автономни региона в
Испания разследват случаи на
посегателства върху млади
жени, които били упоени с
наркотични вещества по време на плажни партита и дискотеки. От жертвите са взети
проби, в някои има наркотик.
От 11 юли досега са подадени най-малко 40 жалби от
млади жени. Те твърдят, че на
дискотека или на плажно парти били инжектирани с дрога.
Повечето са непълнолетни и

Съвместна операция срещу
наркотрафика в Истанбул е била
извършена в сътрудничество с
българската полиция. Задържани са десет заподозрени, включително двама български граждани, съобщава турският сайт
“Хаберлер”.
Управлението за борба с
наркотиците в Турция е получило сведения за мрежа, свързана с България, при което е бил
осъществен контакт с българските власти и службите на две-

казват, че дори са усетили момента на пробождането със
спринцовката, но заради многото хора около тях не са разбрали кой е злосторникът.
После ги налегнали “внезапно
виене на свят, дезориентация,
умора и сънливост”. Някои са
получили помощ от приятелите си, други - от охраната на
заведенията, но има и случаи
на сексуална злоупотреба.
Властите засилиха охраната
по плажове и заведения.

те страни са предприели съвместни действия.
Разследването е било поето
от републиканската прокуратура в истанбулския район Кючюкчекмедже и е била задействана съвместна операция с
българската полиция. При
извършените акции в кварталите Силиври, Кючюкчекмедже,
Авджълар и Фатих са задържани общо десет души, двама от
които български граждани.
Извършен е бил обиск в чи-

флик в Силиври, за който е
имало информация, че служи
като производствена база за
наркотици. Иззети са над 30 кг
наркотични вещества и изкуствен наркотик в твърда и течна форма, 50 г марихуана и
прецизни везни.
След приключването на действията в полицията спрямо заподозрените, шестима са оставени в ареста, а четирима са освободени при условие за съдебен контрол.

ДАТАТА
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1693 - РОЖДЕН ДЕН НА ШАМПАНСКОТО. Традиционно се смята, че на
тази дата бенедиктинският монах Дом Периньон, чието име носи
престижната марка
шампанско, изобретява
пенливото вино. “Елате
бързо, аз пия звездички”,
обърнал се той към околните, докато опитвал първата чаша. Тази фраза е използвана и в първата печатна реклама на пенливо вино, появила се във
френските вестници през 1800 г. Според някои изследователи първото голямо производство на пенливо вино е около 1535 г. в областта Лиму (Франция), но не е свързано с Дом Периньон.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Съвпадения и смрад
Деси ВЕЛЕВА

Жителите на още
един голям град, управляван от ГЕРБ, се питат
къде отиват милионите
левове, които плащат за
такса смет. Варненци
буквално затънаха в
боклуци през активния
летен сезон, тъй като от
седмици контейнерите
преливат, а общината

стои безпомощна. Неподготвеността й е не просто изненадваща, а смайваща и абсурдна. Все пак
- всяка година лятото
идва, а с него - и туристите, които допълнително произвеждат смет.
Защо тогава картинката в
морския град отново е
гротеска? Защо жителите и гостите се мъчат едновременно от жега и
брутална мръсотия? Сигналите им, които все повече граничат с бедствени, остават нечути от общинската администрация. А определението за
бездействието й е “неадекватност”.
Липсата на реакция
от общинското ръководство и некомпетентността на гербаджий-

ския кмет Иван Портних много напомнят на
управлението на един
друг негов колега от
голям град - на кмета на
София Йорданка Фандъкова. Нея например всяка година я изненадва
зимата, а трупащият се
сняг създава ядове на
столичани. Портних пък
го изненадва лятото, а
обитателите на Варна
страдат от камари отпадъци. Общото и в двата случая е несвършената дейност на фирматаизпълнител на поръчките за почистване, която
са избрали от администрациите. Явно толкова
им е капацитетът.
Любопитното, което
пак обединява управниците в двата града, е, че

те се чистят от една и
съща фирма - “ЗМБГ”,
свързваща се с братя
Домусчиеви. Същото
дружество се занимава и
с контейнерите на столичните “Триадица” и
“Младост”, и също така
черпи с пълни шепи от
милионите на столичани. Много съвпадения и
много смрад.
И тъй като отпадъците на Варна няма да
изчезнат като с магическа пръчка поне до
края на туристическия
сезон, на хората им остава една полезна
стъпка. Нека спазват
съзнателно противоепидемичните мерки и
да надянат маските.
Така няма да усещат
поне миризмата.

Хитрата сврака...
Стоил РОШКЕВ

Без Нинова БСП да
е умряла. Отдавна. Нинова я съживи. Нинова
я обнови, въпреки капаните, залагани й отвън
и отвътре - както по
оста мутри-котараци,
така и по конструктив-

ния неподвижен елемент от дългогодишните динозаври и партийни паразити, свикнали
да лапат наготово приготвената от други манджа, и поминуващи си
екстра в жежка завера с
тия същите котараци,
мутри, а отскоро и
“Дондуков” Двойкаджията + вицето му Йотова.
Но, слава Богу, има
я още - спасителят-лидер Корнелия Нинова,
която отдавна им е заявила - стига!
И те са озверели.
Побеснели. Как така?!
Партията си е наша.
Партията си ни е бащи-

ния, фучат тия, включая
Радев, дето на бърза
ръка пристанаха на мутрите, щом си осигуриха държавни кресла.
Един (тоя от Перник,
например) беше почнал
да плаща на агитки да
дюдюкат пред “Позитано” 20. Или да вземем
префинения и спечелил
си име като “изтънчен”
шеф на евросоциалистите, който отколе се е
превърнал в пример за
губещ на всички избори.
И още, и още... Мишката Миков... Ами... Добрев, Паргов, Гергов,
Зарков, Лечева... Ооо...
Няма да ми стигне цял
ферман да ги изпиша

всичките службогонци,
желаещи да махнат Нинова.
Но всуе.
От днес вече в
съвсем нов контекст заживяват думите на Зарков от Дупница отпреди
няколко месеца: Искаме
да напишем нова приказка за най-голямата партия вляво преди ключовите местни избори.
Опааа... това ли било,
мамин златен?
Всичко това - оглавявано от Радев.
Ще му кажа само
едно: Хитрата сврака с двата крака.
Фейсбук

1777 - В ЛОНДОН Е ОТКРИТ ПЪРВИЯТ СЪВРЕМЕНЕН ЦИРК. Негов
“баща” е британският
старши сержант от
кавалерията Филип
Астли. Той за пръв път
показва опасни номера
с коне на кръгла арена.
Оттам се появява и названието “цирк” (от англ.
circus - кръг). Астли пресмята и най-подходящия
размер на арената - диаметърът й трябва да е 13
м. Оттогава такава е и световната практика на
цирковете по света. Сержантът е и първият, който покрива манежа с платно.
1933 - РАЖДА СЕ ТОДОР АНДРЕЙКОВ, КИНОКРИТИК (УМИРА 1997 Г.). Бил
е директор на Българската национална филмотека, театровед, директор на Смолянския
театър, редактор на филмовата програма в БНТ, професор
във ВИТИЗ. Режисьор и сценарист на филма “Неделните
мачове”. Автор на изследванията “Жан Реноар”, “В света на
киното”, “Комичното на екрана”, “Момчето остава” и др.
1966 - УЧРЕДЕН Е ОРДЕН
“СТАРА ПЛАНИНА” - най-високото отличие в наградната система на България. С Указ 606 на Президиума на Народното събрание
за ордените, медалите и почетните звания от 4 август 1966 г.
са учредени още “Мадарски конник” и Орден на розата.
1984 - АФРИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА ГОРНА
ВОЛТА СЕ ПРЕИМЕНУВА НА БУРКИНА ФАСО.
Жителите на страната се
наричат буркинабе, а столицата - Уагадугу. На двата основни езика в страната Буркина Фасо означава “земя на
правдивите”. Страната е
била населена още преди 14
000 г. В периода 1896-1904 г.
територията на днешна Буркина Фасо е завладяна от
французите и включена в
състава на Френска Западна Африка под името
Горна Волта. От 5 август 1960 г. страната е независима от Франция. По площ Буркина Фасо е на
74-то място в света, по население - на 66-о. Образованието в Буркина Фасо е безплатно и задължително до 16-годишна възраст.
1991 - УМИРА ЕМИЛ ЧАКЪРОВ, ДИРИГЕНТ (Р.
1948 Г.). Асистент на
Херберт фон Караян
(1972-1974), диригент на
Пловдивската филхармония (1974-1977). През
1977 г. основава и ръководи фестивален оркестър “Симфониета” в
София. По негова идея
през 1986 г. са създадени
Новогодишният музикален фестивал в НДК и Фестивалният симфоничен оркестър при НДК в София.
На 1 септември 1989 г. е обявен за постоянен гостдиригент на Ленинградския симфоничен оркестър.
Добре познат е на сцените на “Ковънт гардън”,
“Метрополитен”, “Ла Скала” и др.

10

ЧЕТВЪРТЪК
4 АВГУСТ

АКТУАЛНО

2022

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ:

Îïèòúò íà ïðåçèäåíòà äà
óäàðè ÁÑÏ íÿìà äà óñïåå
Отпуснал 435 милиона лева за скандалното
одълбочаване на канала на Варна сега ще отговаря
за машинното гласуване, недоумява социалистът

“Много хора са пробвали
да имат удари срещу БСП 131
години и никой не е успял.
Няма да бъде и този опит успешен, ако е такъв на президента Радев. Но има доста
съмнения в честността, когато
е правен този служебен кабинет.” Това заяви организационният секретар и член на
Изпълнителното бюро на БСП
Борислав Гуцанов пред bTV.
“БСП през тези седем месеца в управлението бяхме
партията, която не позволи по
никакъв начин да има износ на
оръжия за Украйна. Декларацията на Народното събрания,
която първоначално беше доста остра срещу Русия, беше
смекчена благодарение на пар-

ламентарната група на БСП.
Ние бяхме тези, които искахме възстановяването на разговорите с “Газпром” и с всички
възможни доставчици на газ в
страната ни, за да можем да
имаме доставки на газ на
възможно най-изгодна цена”,
изтъкна Гуцанов. Той припомни, че след изгонването на
руските дипломати, БСП каза,
че няма как Кирил Петков да
продължи да бъде министърпредседател.
“Ако всички тези неща са
против виждането на президента Радев и ако затова се правят подобни внушения с този
служебен кабинет, това е
твърде странно”, отбеляза социалистът.

Борислав Гуцанов посочи,
че странните назначения не се
свеждат само до членове на
БСП. “Има още един министър, на електронното управление - Георги Тодоров,
беше председател на борда на
директорите на Държавно
предприятия “Пристанищна
инфраструктура”, което отпусна 435 млн. лв. за одълбочаването на канала във Варна без
търг и без конкурс. Това беше
един от най-големите скандали
миналата година, заради което
той не стана за втори път служебен министър на транспорта. Сега го виждаме като служебен министър на електронното управление, при положение че има доста спорни моменти около машинното гласуване, а най-важната задача на
служебното правителство е да
осигури чистотата на избора”,
обясни Гуцанов.
Той недоумява как човек,

освободен от вицепремиера и
министър на икономиката като
член на ръководството на военно предприятие, може да
бъде върнат като служебен министър в област, в която има
безспорен възход.
Гуцанов припомни, че неведнъж членове на служебни
кабинети на президента Радев
след това правят политически
формации, най-вероятно с негово знание. “В президентството имат афинитет към изграждане на нови проекти и
политическа модификация на
пространството, но в момента най-важното е да бъдат
проведени честни и нормални
избори”, посочи Борислав Гуцанов.
Членът на ръководството
на БСП изрази надежда, че
действително тези два месеца
няма да бъдат загубено време,
тъй като, по неговите думи,
президентството на няколко

пъти е пропуснало възможности да окаже въздействие и да
не се стига до предсрочни избори.
Според социалиста БСП е
спечелила от участието в
изпълнителна власт, като посочи най-силната социална
политика, водена през последните 30 години, ръста на производството в условия на криза и успокояването на ястребските нагласи на някои формации в парламента. “От една
партия, която беше причислявана към статуквото, сега всеки желае БСП за партньор”,
изтъкна той.
“Надявам се в следващото
управление след два месеца
БСП да сме тези, които да
направят така, че страната ни
да има най-добрите доставки
на енергоресурси и да има
нормализиране на отношенията ни с Русия и с всяка страна”, каза Борислав Гуцанов.

ЯВОР БОЖАНКОВ:

Ñëóæåáíèÿò êàáèíåò
ùå òúðñè âåíäåòà
Ако направи тази грешка и тръгне по линия на
реваншизма, както очевидно тръгва, всички ще платим
висока цена, казва народният представител от 47-ото НС
“Посланието от президентството беше обединение, намаляване на
политическото напрежение, което е и рецепта за излизане от тази
политическа криза. Успоредно с това обаче
съставът на служебния
кабинет предполага
точно обратното. Не е
тайна, че, назначавайки
министър на икономиката, който е в пряк
конфликт с лидера на
една от партиите, уволнен от този лидер, който публично е изразявал яростна атака към
БСП и нейното ръководство, той има личен
мотив.” Така народният представител от БСП
в 47-ото НС Явор Божанков коментира новото служебно правителство пред bTV.
Божанков посочи ясната заявка - ще се
търси реваншизъм, лич-

на вендета и удар по
БСП. “Краткото време
на служебния кабинет и
трудната ситуация не
позволява да имаш всичко”, заяви Божанков и
обясни: “Трябва да изберат. От една страна са
държавните проблеми,
предизвикателствата,
кризите, неотложните
решения и от другата
страна са реваншизмът
и това да върнеш на някого за нещо. Ако служебният кабинет направи тази грешка и тръгне
по линия на реваншизма, както очевидно
тръгва, ще платим висока цена всички”, категоричен е той.
Божанков обясни, че
левицата никога не е
била инициатор на конфликт и остава големият въпрос защо е този
реваншизъм и тази атака. “Защото този кабинет, въпреки корумпи-

раното наследство на
ГЕРБ, въпреки кризата,
инфлацията и войната,
успя да остави на служебния кабинет 1,5
млрд. лв. излишък,
държавна железница на
печалба, закрито спецправосъдие,
редица
скандали, като ремонта
на язовирите, извадени
наяве, коментирани и
изпратени на държавното обвинение. Имаше и
пропуски, но можеше
поне една добра дума да
има от страна на президента”, смята той.
Според Явор Божанков големият въпрос
пред България е как
продължаваме оттук нататък и, по думите му,
има четири възможности. Първата възможност
е ГЕРБ, ДПС, “Възраждане” и “Има такъв народ” да спечелят изборите. Това са силите, които наричат мафия, и

ако това стане, следва
реставрация на стария
режим.
Втората възможност е да има антикорупционно мнозинство
- “Продължаваме промяната”, “Демократична България” и БСП,
без компромиси и без
троянски коне на мафията, които взривиха коалицията отвътре. “Визирам “Има такъв народ”. Това е желаната
от нас хипотеза и ние
работим в тази посока”, уточни той.
Според Божанков
третата хипотеза е желана от Борисов и тя е
мнозинство, събрано
около евро-атлантически ценности, което да
привлече Кирил Петков.
“Четвърто - предсрочни избори. Ако
служебният кабинет се
впусне в атака срещу
БСП, това ще е част от

по-голям план, който
цели резултатът на
БСП да бъде свален и
да не може да бъде направено мнозинство с
“Продължаваме промяната” и “Демократична България”. Тоест
ударът няма да е насочен срещу БСП, а ще
бъде опит за реставрация на Борисов, което
е най-лошата хипотеза
за България”, посочи
Божанков.
“Ние получихме два

пъти в последната година мандат и доказахме,
че всички тези спекулации, че БСП би управлявала с ГЕРБ, че би водила разговор с ДПС, са
лъжа”, категоричен е
той и допълни: “Възраждане” е патерица в ръцете на ГЕРБ и ДПС и това
е доказано. Лидерът на
“Възраждане” е висял на
вратата на Нинова да се
моли да стане кмет от
името на БСП”, отбеляза Явор Божанков.
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ВАЛЕРИЯ ВЕЛЕВА:

×àêà íè çëîâåùà
ïðåäèçáîðíà êàìïàíèÿ
С този кабинет президентът прави опит за разбиване на БСП и
овладяване на партията, твърди главният редактор на „Епицентър”
Интервю на
Нора СТОИЧКОВА, БСТВ

 Г-жо Велева, как Ви се
струва новият служебен кабинет на президента Радев?
- Това е кабинет “Анти
Нинова”. Това коментират
всички анализатори. Фактът, че
в него има министри, членове
на НС на БСП, които са яростни критици на линията “Нинова”, говори за това. Факт е,
че новият министър на икономиката и индустрията Никола
Стоянов е бивш шеф на Борда
на директорите на ВМЗ - Сопот, уволнен от Нинова. Има
и още един човек, който е противник на Нинова - говорителят на правителството Антон
Кутев. И още един, който обича да преплита шпагата си с
Нинова - дясната ръка на президента Радев - Димитър Стоянов, министър на отбраната.
Това е много странно.
Подозирам, че това е начин
за разбиване на БСП, за овладяване на партията и за участие на президента във вътрешнопартийните процеси, които
вървят там.
Като имаме предвид, че във
втория кабинет на Радев той
извади двама души и ни ги
представи като месии - Кирил
Петков и Асен Василев, и каза:
“Ако има още такива като тях,
България ще бъде друга”, направи им политическия проект,
с който те завзеха управлението на страната, подозирам, че
сега може да направи същия
ход с Крум Зарков.
Всички знаем, че той е претендент за лидерския пост в
БСП. Може сега на Крум Зарков да му бъде постлано така,
че избирателите на БСП да
видят в него бъдещия председател на партията. Това, ако се
случи с протекцията на президента, е грубо влизане в партийната динамика. Това е излизане извън правомощията на
държавния глава. Всички тези
неща ние, анализаторите, ги
виждаме ясно. Ще следим дали
това ще се случи.
За пръв път имаме кабинет, който няма да работи за
успокояване на ситуацията,
която е много обострена
откъм противопоставяне, а
напротив. Предстои допълнително оголване на нервни
възли и противопоставяния.
 Има ли опасност този
кабинет така да подготви
изборите, че БСП все потрудно да привлича избиратели?
- Напълно е възможно служебният кабинет и президентът Радев с действията си

да окажат влияние върху резултата от изборите. Виждаме,
че министърът на правосъдието Крум Зарков направи и
невъзможното в парламента,
за да осуети връщането на
хартиената бюлетина, въпреки
че имаше мнозинство за това.
Този кабинет с действията
си може така да фокусира общественото внимание върху
кадри на БСП в досегашното
управление. Могат да бъдат
нарочени хора, могат да бъдат
извадени компромати срещу
тях, нелицеприятни факти, които да бъдат посочени на обществото. И същевременно те
да нямат време и възможност
да се защитят. Защото в никакъв
случай няма да има време за
съдебен процес, който да установи истината. В този кратък
период - два месеца, това е
време за развихряне на компроматна война, за разхвърляне на скандали в публичното
пространство, за пръскане на
кал и за невъзможност на уличените да се защитят.
Подозирам, че кампанията този път ще бъде зловеща.
И това личи от думите на самите участници. Президентът
Радев очерта една апокалиптична картина, която завещава според него досегашното
управление. По същото време Кирил Петков излезе и
каза, че в държавата всичко е
подредено и оставят една стабилна основа на следващия
кабинет. Очаквам в следващите два месеца да видим борба
на интерпретациите - кой ще
разкаже по-добре своята приказка и кой ще успее по-добре да убеди избирателя в нейната истинност.
 Тогава как избирателите ще направят информиран
избор?
- Зависи много от това как
партиите ще успеят да проведат своя разговор с избирателите си. Медиите са много
важни тук, но в много от тях
подозирам, че ще има изкривяване на информацията. През
тях ще върви негативна кампания. И затова разговорът очи в
очи с избирателите ще бъде
много важен. Изобщо ще действат старите прийоми на политическата агитация.
Партийната агитация в со-

циалните мрежи се изкривява.
Една фалшива новина се
превръща в медийна лавина и
това е голям проблем, не само
у нас. Смятам, че традиционният контакт с избирателя е
най-важен, за да го завладееш
емоционално.
 Това е стотното поред българско правителство.
Повече от три десетилетия
политическа демокрация, а
профилът на избирателя е
един и същ: емоционален, ирационален, око да види, ръка
да пипне, а най-добре ще е,
ако нещо остане в нея... Не е
ли време избирателите да пораснат най-сетне?
- Това е много трудно. Тази
кампания изобщо ще бъде много трудна. Както казах и порано - това ще е битка на интерпретациите за това какво е
настоящето ни, какво е било
миналото, кой е виновен, кой е
отговорен. Лозунгите няма да
работят. Програмите - също.
Няма поле за това. Избирателят казва - най-бедни сме, нямаме газ и зимата ще бъдем на
тъмно и студено - какви про-

грами?!
Напротив, тук всеки трябва да излезе с истината си и
избирателят да преценява. Отново политиците са в ръцете
на избирателите. Как трябва да
им разкажат приказката за това
какво се случва в техния живот и какъв той трябва да бъде
- не знам. Българските политици трябва да бъдат гении.
 В креслото на Корнелия Нинова сяда уволнен от
нея човек, срещу когото тече
проверка. Сделки за около 1
млрд. са на неговото бюро.
Как ще се развие тази история с подозренията за износ
на българско оръжие към Украйна през трети страни
оттук нататък?
- Още когато президентът
Радев нападна Корнелия Нинова, изнасяйки данни за оръжейни сделки за износ на оръжие за Украйна, без да показва на публиката фактология,
това беше абсолютно контрапродуктивно. Против националните интереси е държавният глава да изнася публично чувствителна информация,

“
Çà ðàçëèêà îò 90-òå ãîäèíè, êîãàòî
ïðîòèâîïîñòàâÿíåòî áåøå êîìóíèñòè àíòèêîìóíèñòè, ñåãà òî íå å èäåîëîãè÷åñêî. Òóê
èäâà åäíà áàíäà íà âëàñò è çàïî÷âà äà ðóøè âñè÷êî

докато широката публика не
може да достигне до същината на фактите поради нейната специфика.
 В широката си маса
българският народ е русофилски и не желае към Украйна да се изнасят оръжия,
с които ще се стреля по руски войници.
- Да, и такова беше решението на парламента. По този
въпрос БСП беше докрай
твърда. Ако темата за оръжейните сделки влезе в предизборната кампания, това ще е
удар върху националния интерес, върху оръжейния бизнес и удар върху имиджа на
България като страна, която
не спазва собствените си закони и решения на НС.
 Президентът изненадващо спомена, че служебният кабинет трябва да пише
и закони.
- Служебното правителство има определен срок за работа - 2, 4 или 5 месеца. Но да
пише закони - това е нонсенс.
Това го няма в Конституцията. Кой ще ги приема тези закони, като няма действащ парламент? Когато се пишат закони, те изразяват философията на управляващото мнозинство. Кое мнозинство в момента управлява страната?!
Дали пък този факт не ни
намеква за щенията на Радев
за президентска република?
Президентът успя за своя
мандат и половина да формира 4 служебни кабинета и да
управлява страната през тях,
дали пък не му хареса твърде
много да държи кормилото на
изпълнителната власт? Вменявайки законодателна програма на този кабинет, той
всъщност пренебрегва партиите. Какво излиза - президентът се опитва да неглижира правовия ред в държавата.
 Според Вас какъв е найголемият проблем на България днес?
- Най-големият проблем е
разпадащата се партийна система. Недоверието на избирателите и отсъстващото позитивно лидерство в страната. Другият проблем е жестокото противопоставяне не
само между партиите и между хората. Както и издигането на власт на хора, които са
много далеч от държавното
устройство и които идват на
власт с мисълта, че трябва да
разрушат всичко, което е
било преди тях, защото го
смятат за лошо, и после да
градят на голо поле новото.
За разлика от 90-те години, когато противопоставянето беше комунисти - антикомунисти, сега то не е идеологическо. Тук идва една банда
на власт и започва да руши
всичко. Рушат се системните
партии и се създават партии
еднодневки. “Продължаваме
промяната” все още не е партия, например. Те са направо
феномен.
Другата изненада бе, че
президентът Радев не постави никакви задачи как да бъдат
осигурени газовите доставки.
Не стана въпрос изобщо за
възстановяване на преговорите с “Газпром” или други доставчици. Така и не стана
ясно каква е идеята на президента за осигуряване на доставките на газ.
Със съкращения
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През първото тримесечие на 2022 г. туризмът достигна 82%
спрямо периода преди пандемията, отчете Христо Проданов
Какво свърши бившият вече министър на туризма
Христо Проданов във времето от 13 декември 2021
г., когато пое поста от служебния министър Стела
Балтова, до 2 август 2022 г., когато го предаде на
новия служебен министър Илин Димитров, който
беше председател на парламентарната комисия по
туризъм? Това става ясно от отчета на Проданов,
оповестен от Министерството на туризма.

Само преди ден Христо
Проданов пожела успех на служебния министър и подчерта,
че оставя в добри ръце едно
подредено министерство.
“Вярвам, че ще имаме приемственост в нашия сектор.
Туристическият бранш го познава и го приема добре. Радостен съм, че оставям министерството в сигурни ръце”, каза
Проданов. Той подари на служебния министър Илин Димитров икона на Свети Георги с
пожеланието да го закриля и да
му помага във важната мисия, с
която се заема.
Христо Проданов беше
първият министър от правителството “Петков”, който отчете свършеното от него още
през първия месец, откакто зае
поста. Един от уважаваните
наши експерти в туризма неотдавна разкри, че Проданов и
неговият екип изключително
добре са работили с туристическия бранш. “Няма никакво
напрежение, а минахме през
няколко кризи, включително
украинската. Комуникацията с
министерството е много бърза,
взаимодействието е много добро. И е факт, че като резултат
от тази комуникация и взаимодействие има

значително увеличаване
на туристите
у нас”, заяви доц. Румен Драганов.
Най-голямото предизвикателство за сектор “Туризъм”
продължават да са глобалните
кризи - военните действия в
Украйна, негативните ефекти от
пандемията, нарушените вериги
на доставки и произхождащата
от това инфлация, отбелязва в
отчета си Христо Проданов.
Министерство на туризма
с администриране на работна
група “Настаняване” подпомогна Министерския съвет в
целия период на кризата с войната в Украйна и настаняването на разселени лица от 24
февруари т.г., като програмата продължава до 30 септември (към момента около 26
000 души продължават да са
настанени в нашите хотели).
Изплатената помощ за хотелите и местата за настаняване

е над 150 милиона лева.
Беше отпусната финансова
помощ от 60 млн. лв. по две
схеми за подпомагане на туристическия сектор (по 30 млн.
лв.), 6 млн. лв. за туроператори
за преодоляване на последиците от КОВИД-19. Възстанови

Футболната легенда
Христо Стоичков стана
посланик на туристическа
дестинация България
се мярката 35 евро за седалка
за стимулиране на входящия
туризъм - на обща стойност 25
млн. лв., за туроператори, които използват въздушни превозвачи. С цел осигуряване на
достъп до достатъчно и разнообразно финансиране за МСП
бяха договорени

по-добри условия за
кредитиране на бранша
от Българската банка за развитие. ББР създаде продукти за
ликвидна помощ за хотелиери
и ресторантьори.
В резултат на мерките през
първото тримесечие на 2022 г.
туризмът достигна до равнище
от 82% спрямо периода преди
пандемията. Отчитаме ръст на
българските и чуждестранните
туристи около 48%, а ръстът
само на чуждестранните е около 2,9 пъти. По данни от 27
юли броят на вече пристигналите и планираните да пристигнат полети през този летен сезон е над 7700 общо за летищата във Варна и Бургас, което е
сериозен ръст спрямо летен
сезон 2021 г. Броят на планираните полети бързо се променя под влияние на различни

фактори. През летен сезон 2022
г. най-много туристи очакваме
от Румъния, Полша, Германия,
Чехия, Великобритания, Израел и др., уточняват от Министерството на туризма.
Заложихме на политики за
насърчаването на всички видове
туризъм. Наред с традиционните подотрасли - морски и зимен
туризъм, за нас е изключително
важно да бъде използван потенциалът и на културния туризъм,
на спа туризма, на винения и
кулинарния туризъм, на здравния туризъм и др.
За подобряване условията за
сигурност и безопасност на
туристите в България се изготви проект на Правилник за
създаване, маркиране и
поддръжка на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене в България.
В кратки срокове

туризма.
В актуализацията на Бюджет 2022 се прие предложението на МТ за възможността
за заплащане на туристически
услуги на територията на
България с ваучери за храна.
По този начин ще се допринесе за стимулиране на вътрешния пазар на туристическите
услуги, което ще се отрази положително и на други сектори. Стартирахме информационна кампания за заплащане
на туристически услуги с ваучери за храна, казват от ведомството.
Разработва се модел на Гаранционен фонд за обезпечаване отговорността на туроператорите. Идеята е той да бъде
сигурен, устойчив, да защитава
интересите на туристите, на потребителите.
Подготви се

бяха категоризирани
616 туристически
обекта

План за развитие
на здравния туризъм

(места за настаняване, заведения за хранене и развлечения,
туристически хижи и прилежащи заведения за хранене). Сертифицирани са седем спа, балнеолечебни и уелнес центрове.
Организирахме кръгла маса
за перспективите за винения
туризъм с широко представителство на заинтересованите
страни, в резултат на което е
сформирана междуведомствена
работна група за разработване
на план за развитие на винения
туризъм с цел повишаване на
конкурентоспособността. Изготвен е и проект на стратегическа рамка, която да очертае
дейността на къмпинг туризма,
отчитат от Министерството на

за периода 2022-2025 година.
Визията е: България - разпознаваема и предпочитана целогодишна дестинация за
здравен туризъм в ЕС, използваща оптимално значителна
част от природните, материалните и човешките ресурси
на страната.
България спечели домакинството на 68-ата сесия на Регионална комисия Европа на Световната организация по туризъм през 2023 г. Отговорихме на 63 парламентарни въпроса, отчитат от Министерството
на туризма.
През юни бе открит летният
туристическия сезон в Златни
пясъци и бяха отбелязани 65
години от курорта. Организира-

ни бяха едноседмични журналистически турове за блогъри,
влогъри, инфлуенсъри от Полша, Сърбия, Румъния, Северна
Македония по Южното и Северното Черноморието с цел
реклама на летен сезон 2022 г.
Министерството стартира

масирана рекламна
кампания
за летен сезон 2022 г. по
сръбската телевизия RTS;
румънската телевизия Antena
3; северномакедонската телевизия SITEL TELEVISION и
ALSAT-M TV; канали от групата на RTL на пазари Австрия и
Германия; POLSAT - Полша;
NOVA GROUP - Чехия.
Футболната легенда Христо Стоичков стана рекламно
лице на туристическа дестинация България. Той засне видео
обръщение за румънско лайфстайл предаване в една от големите телевизии, като част от
кампанията за популяризиране
на страната ни.
Започнахме маркетингови
проучвания и анализи с агенция Aviareps за възприятието
на дестинация България и за
изработване на базова творческа концепция и рекламни продукти за интегрирана рекламно-комуникационна платформа
за бранд България. Организирахме щандове с участие на МТ
в изложения за различни видове туризъм в България, отчитат
от Министерството на туризма
свършеното по време на мандата на Христо Проданов.
Страницата подготви
Мая ЙОВАНОВСКА
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Четвъртото издание на
„Jam on the River” ще се състои
на 12 и 13 август в с. Дебнево
За четвърти пореден път до с. Дебнево в Троянския Балкан
ще се проведе Международният фестивал на музиката и изкуствата “Jam on the River” на 12 и 13 август. Нестандартният
форум, който не използва зали, площади или стадиони, а се
разполага на красивата поляна над река Видима до село Дебнево
под дъхавите хълмове на Троянския Балкан, съчетава в едно
магията на музиката и природата, научи ДУМА от Вероника
Тодорова, създателка и организаторка на фестивала.
Програмата тази година включва

световноизвестни музиканти от България,
Италия, Германия и Монголия
Началото поставят на 12 август Спектрум вокал бенд - етно
джаз акапелна група; Дуо Кристофър Херман - виолончело (Германия), и Енхжаргал Дандарваанчиг - конеглава цигулка (Монголия), Ангел Демирев фолк квартет и Формация “Жарава”. Втората вечер, на 13 август, ще се изявят Гайдарска дружина и
формация тъпани “Троп’Ангелес”; танцови състави към НЧ
“Просвета-1905 г.” в с. Дебнево; Звезден квартет, сформиран

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¬≈—≈À»Õ Ã¿–»ÕŒ¬,
ÔÓÔ ÔÂ‚Âˆ
¬À¿ƒ»Ã»– (¬¿Àƒ») “Œ“≈¬,
ÍÓÏÔÓÁËÚÓ, ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ
√≈Œ–√» “¿¡¿ Œ¬,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ¡˙Î„‡ÒÍËˇ
ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÙÓÛÏ
ƒ≈ﬂÕ —“¿“”ÀŒ¬,
ÒˆÂÌ‡ËÒÚ, ÍËÌÓÍËÚËÍ
»À»ﬂÕ »–ﬂ Œ¬, ·Ë‚¯
ÙÛÚ·ÓÎÂÌ Ì‡ˆËÓÌ‡Î
À»ƒ»ﬂ »ÕƒΔŒ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
œÓÙ. Œ√ÕﬂÕ —¿œ¿–≈¬,
ÙËÎÓÎÓ„, ÎËÚ‡ÚÛÂÌ ÍËÚËÍ
СНИМКА “JAM ON THE RIVER 2022”

Вероника Тодорова
специално за “Jam on the River 2022” - Ренцо Руджиери (Италия)
- акордеон, Минко Ламбов - пиано, Станислав Георгиев - бас, и
Цветан Георгиев - ударни; Вероника Тодорова - акордеон, и
камерен оркестър “Дианополис”; Ол стар джем бенд 2022: Вероника Тодорова - акордеон, Енхжаргал Дандарваанчиг - конеглава цигулка, Кристофър Херман - виолончело, Ренцо Руджиери - акордеон, Минко Ламбов - пиано, Станислав Георгиев - бас,
Ангел Димитров - китара, Цветан Георгиев и Стефан Тодоров
- ударни.
Зрителите на фестивала ще могат да се насладят на

приказни творчески концепции и
демонстрация на приложни изкуства
сред магичната авансцена на Троянския Балкан. Магията на
изкуствата ще бъде представена от майстори на керамиката,
художници с рисунки на стъкло и други творци на приложните
изкуства.
Гостите ще могат да вкусят традиционни български ястия,
месо и зеленчуци на скара, понички, гофрети, студена бира,
безалкохолни напитки и още лакомства за малки и големи, които
ще бъдат сервирани от професионалисти в български носии.
Предвидени са шатри и чадъри, а ако някой загрее прекалено
много в ритъма на музиката, вировете на река Видима надничат
с бистрите си очи точно отдолу. Освен на традиционните пейки,
гостите ще могат да поседнат и на сламени бали и да усетят
натуралния дъх на вълшебната природа на Балкана.
“Jam on the River 2022” се радва на изключителната подкрепа на кмета на Троян Донка Михайлова и община Троян, както
и на водещия производител на чай и сред основните производители на пакетирани билки за аптечната мрежа в България - “Биопрограма” ЕАД, и “Елимекс - Иван Радевски” ЕТ - доказана
фирма с повече от 20 години опит в мебелната индустрия.

НАКРАТКО

Театър „Маозора”
от Португалия гостува
във Велико Търново
Първият августовски спектакъл от афиша на Международния театрален фестивал “Лято,
кукли и приятели” ще се играе на
6 август в 11 ч. на сцена “Арт
лято” до ХГ “Борис Денев” в парка
“Асеневци” във Велико Търново.
Любителите на кукленото театрално изкуство ще се срещнат с
героите на театъра на Дом Роберто. Представлението е моноспектакъл на популярния куклар Жоао
Коста от театър “Маозора” Лисабон, Португалия. Спектакълът е в традиционния дух на
европейския уличен театър с неговата визия и изразни средства.
Едно забавление, което води началото си от Средните векове и до
днес събира зрители от всички
възрасти. “Бръснарят” и “Борбата с бикове” са две куклени миниатюри с Роберто, бръснаря, полицая, бика и дявола, които ще ни
разсмеят до сълзи.

Сбогуваме се с проф.
Величко Минеков в петък

Ñîïðàíîòî Âèòîðèÿ Éåî ùå âèäèì â ðîëÿòà íà
Ìàäàì Áúòåðôëàé íà ôåñòèâàëà „Ìóçè íà âîäàòà”
Витория Йео е откритие
на Райна Кабаиванска. Сопраното е нейна ученичка, тя е
една от най-ярките звезди от
школата й. Витория Йео привлича вниманието и на други
световни имена. През 2016 г.
Питър Грийнауей я режисира
за дебюта й в “Жана д’Арк” в
Театро “Фарнезе” в Парма,
Мюнг Вунг Чунг дирижира
дебюта й в “Мадам Бътерфлай” във Венеция. През
2018-а при дебюта й в Арена
ди Верона като Лиу от “Турандот” в историческата постановка на Франко Дзефирели диригент е Даниел Орен. За
своята учителка Йео казва:
“Често ми повтаря: “Пей!
Бъди артист!” Бях притеснителна по характер и не можех
да пея свободно, но тя ми
вдъхва кураж с тези думи. Тя
е велик артист на сцената и
истински учител, който предава със сърце всичко, което
знае, на учениците си. И обича
да вижда напредъка и успехите им.”
За сопраното Витория
Йео пътят от Сеул до световните оперни сцени не е толкова дълъг, тъй като Райна Каба-

СНИМКА СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ

Витория Йео със своята учителка Райна Кабаиванска
иванска й подава навреме ръка.
Южнокорейското сопрано
завършва оперно пеене в Сеул
и се усъвършенства в майсторските класове на госпожа Кабаиванска, в Сиена, академия
“Киджана”, Модена - института “Веки-Тонели”, и в НБУ.
През 2017 г. Витория прави впечатляващ дебют в
“Аида” на музикалния фестивал в Залцбург, под диригенст-

вото на Рикардо Мути. Следват други блестящи изяви.
Днес Йео е име в света на
операта. А на въпроса кои са
най-ценните уроци, които е
получила от Райна Кабаиванска, тя отговаря: “Преди всичко техниката на пеенето, а тя
не е никак проста. Например,
когато се подготвях за ролята
си в “Мадам Бътерфлай”, госпожа Кабаиванска знаеше тай-

ните капани на тази роля. Тогава тя често ми казваше да не
се изхвърлям и да давам 100
процента от себе си и да пазя
сили за кулминацията на ролята. През 2010 г. участвах в
майсторския клас на Райна
Кабаиванска в НБУ и после
никога няма да забравя великолепния концерт на българския оркестър.”
Витория Йео ще пее в
“Мадам Бътерфлай” - влюбената гейша в лекомисления
американски офицер, на
12 август от 20 ч. на езерото
Панчарево в рамките на фестивала “Музи на водата”. В
другите роли ще видим Иванка Нинова (Сузуки), Мартин
Илиев (Пинкертон), Венцеслав
Атанасов (Шарплес), Николай
Павлов (Горо), Росен Ненчев
(за първи път в ролята на
принц Ямадори), Димитър
Станчев (Бонзо), Ангел Христов (Комисар), Слави Манов
(Чиновник), Цвета Сарамбелиева (Кейт Пинкертон), ШанаНикол Печанова (Долоре).
Диригент на спектакъла е
Андрей Галанов, режисьор Пламен Карталов, диригентка
на хора - Виолета Димитрова.

СНИМКА АРХИВ ДУМА

Именитият скулптор проф. Величко Минеков ни напусна на
93-годишна възраст. Роден на
13 октомври 1928 г. в с. Мало
Конаре, Пазарджишко, през 1954 г.
завършва скулптура в Художествената академия при проф. Любомир Далчев. От 1976-1984 г. е
професор и ректор на НХА. Носител е на десетки национални и
международни награди. Негови
творби са собственост на НХГ и
други галерии в страната, на Кенеди център в САЩ, кметството
на Антверпен, Женева, колекциите
на Хуго Вутен - Белгия, Петер
Лудвиг - Кьолн, и др. Автор е на
неповторима внушителна галерия
от образи в българското монументално изкуство в София и страната. “Скулптурата е моят живот и незаменим свят, без който
не мога”, споделяше проф. Минеков. Поклонението пред тленните
му останки ще се състои
на 5 август от 12 ч. в храма
“Св. Седмочисленици” в София.
Поклон пред паметта му!
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ЧЕТВЪРТЪК
4 АВГУСТ

СПРАВОЧНИК
ДНЕС

ПЕТЪК

СЪБОТА

2022

НЕДЕЛЯ

ХОРОСКОП
ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

СЛАБ ДЪЖД

СЛАБ ДЪЖД

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

С

С

С
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06.00 ì¬‡Í‡ÌˆËˇÚ‡ Ì‡ ÀËÎËî ‰ÂÚÒÍË ÙËÎÏ /2 ÒÂËˇ/
06.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.10 ìœËÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÏÎ‡‰Ëˇ Ã‡ÍÓ œÓÎÓî - 26‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
10.00 ì¬‡Í‡ÌˆËˇÚ‡ Ì‡ ÀËÎËî ‰ÂÚÒÍË ÙËÎÏ /3 ÒÂËˇ/
10.55 ÓÈ ÁÌ‡Â ÓÚ„Ó‚Ó‡ Ò‚ÂÚ˙Ú, ‚ ÍÓÈÚÓ ÊË‚ÂÂÏ
- ‰ÓÍ. ÔÓÂ‰Ëˆ‡
11.10 ìƒË‚Ëˇ ‘‡ÌÍ ‚ ¿‚ÒÚ‡ÎËˇî - ‰ÓÍ. ÙËÎÏ /5 ÂÔ./
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
13.00 ìÕ‡ „‡ÌËˆ‡Ú‡î - Ú‚ ÙËÎÏ
/1 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
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 /6 ÂÔËÁÓ‰/
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 ì ÎËÌËÍ‡ Ì‡ ÚÂÚËˇ
ÂÚ‡Êî - Ú‚ ÙËÎÏ
17.00 ŒÎÚ‡ËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
17.10 ìƒË‚Ëˇ ‘‡ÌÍ ‚ ¿‚ÒÚ‡ÎËˇî - ‰ÓÍ. ÙËÎÏ
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19.00 ìÕ‡ „‡ÌËˆ‡Ú‡î - Ú‚ ÙËÎÏ
/2 ÂÔËÁÓ‰/
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ì◊ÂÌ„ÂÚ‡Ú‡ ÓÚ œËˆÓÙ‡ÎÍÓÌÂî - ÙËÎÏ /3 ÂÔ./
22.45 ƒÛ„ËˇÚ ÏÛÁÂÈ - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ì¬ÒÂÍË Í‡Á‚‡ ìŒ·Ë˜‡Ï
ÚÂî - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
01.05 ì◊ÂÌ„ÂÚ‡Ú‡ ÓÚ œËˆÓÙ‡ÎÍÓÌÂî - ÙËÎÏ /3 ÂÔ./Ô/
02.50 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚ ÙËÎÏ /6 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
03.35 ¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ú‡ /Ô/
04.05 ŒÎÚ‡ËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
04.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô/
05.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ
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00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
01.15 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î /Ô/
02.10 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î /Ô/
03.10 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
/Ô/
04.10 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î /Ô/
05.10 ì¿ÌÚË‰ÓÚî /Ô/
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî /Ô/
08.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
09.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î /Ô/
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî /Ô/
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.20 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î /Ô/
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ /Ô/
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî /Ô/
23.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î /Ô/

06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: ¿Í‡‰ÂÏËˇ –ÂÒÍ˛ ¡ÓÚÒî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, ÂÔ.21
06.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./ ÔÛ·Î. ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
07.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ/ - ÚÓÍ¯ÓÛ
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 ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î ÒÂË‡Î, Ò.14, ÂÔ.1
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./ - ÍÛËÁ
¯ÓÛ
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî Ò.3 ÂÔ.79
21.00 œÂÏËÂ‡: ì¬Î‡‰î ÒÂË‡Î, Ò.4, ÂÔ.5
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 œÂÏËÂ‡: ì ÓÒÚ˛Ï‡Ëî
- ÒÂË‡Î, Ò.8, ÂÔ.4
00.00 ì‘ÂÈÒ¡Ó„î - ÒÂË‡Î, Ò.2,
ÂÔ.2
01.00 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î ÂÔ.9
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î
/Ô./ - ÒÂË‡Î, Ò.14
05.30 ìƒ‡ ÊË‚ÂÂ Í‡Î ƒÊÛÎË˙Ì!î - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, ÂÔ.24
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05.35 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË
09.20 ì¿ÌÚË‘ÂÈÍî
10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
10.40 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
12.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
12.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
15.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/

ВЕЗНИ

Ще работите по задачите
си и ще отхвърлите голяма част от тях, без да
създавате напрежение.
.

Проявявайки непримиримост към нередностите,
ще си навлечете главоболия с определени хора.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Като професионалисти
ще покажете позициите
си по важен въпрос, запазвайки добрия тон.

С работата си ускорявате нещата, насищайки ги
с по-добра енергия и практични проявления.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Трудностите на работното място ще изострят
чувствителността ви. Ще
проявите твърдост.

Ще подобрите позицията
си на работното място.
Други ще решават проблемите си в движение.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Ще се съсредоточите върху
задачи, водещи до бързи
резултати, за да осъществите идеите си.

С контактите си ще разширите възможностите
пред себе си в интересуващата ви сфера.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Ще се съюзите с хората,
доказали лоялността си
към вас, и заедно ще постигнете общата си цел.

Паралелно с високите си
изисквания към околните,
ще работите и за собствения си успех.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Ще търсите информация
във връзка с проблем и без
излишно суетене ще се
заемете с решението му.

С усилия ще стигнете
там, където сте тръгнали. Романтичен флирт ще
прерасне във връзка.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

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 ìƒÓ‚Â‰ÂÌËˇÚ ·‡˘‡î ÒÂË‡Î, ÂÔ. 15, 16
23.45 ì√ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡î - Ú‚
¯ÓÛ
00.45 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî Ú‚ ¯ÓÛ
01.40 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî - ÚÓÍ¯ÓÛ
03.05 ìƒÓ‚Â‰ÂÌËˇÚ ·‡˘‡î ÒÂË‡Î, ÂÔ. 15, 16
04.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
04.45 ìƒÓ‚Â‰ÂÌËˇÚ ·‡˘‡î ÒÂË‡Î, ÂÔ. 15, 16

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

СКРЪБНИ ВЕСТИ

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
ШЕСТ МЕСЕЦА
БЕЗ

ГЕОРГИ
СТОЯНОВ
ХРИСТОВ
Човек с особена
сила на характера,
той беше
грижовен син,
съпруг, баща и дядо.
За него важни в палитрата на добродетелите
бяха пословичното трудолюбие, жажда за
знания, честност, отговорност, другарство.
Това ни и завеща.
Щастливи сме, че бяхме съпричастни
в битието му.
Носим го в сърцата си.
Поклон пред светлата му памет!
4 февруари
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ОВЕН

От семейството

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 4 ‡‚„ÛÒÚ —‚. 7 ÓÚÓˆË ‚ ≈ÙÂÒ. —‚. ÔÔÏ˜ˆ‡ ≈‚‰ÓÍËˇ
(‚Â˜ÂÚ‡ ‚Â˜ÂÌˇ Ò ÃÓÎÂ·ÂÌ Í‡ÌÓÌ Ì‡ œÂÒ‚ÂÚ‡ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡)
—Â‰ÂÏÚÂ ÏÓÏˆË ÒÔ‡ÎË ÒÏ˙ÚÂÌ Ò˙Ì ‰‚Â ÒÚÓÎÂÚËˇ, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ
ÒÂ ÔÓ·Û‰ËÎË
¬ÒË˜ÍË ÚÂÁË ÒÂ‰ÂÏ ÏÓÏˆË ·ËÎË
‰Âˆ‡ Ì‡ ÌÂ‚ÂÊËÚÂ „‡Ê‰‡ÌË ‚ „.
≈ÙÂÒ. “Â ÊË‚ÂÂÎË ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ „ÓÌÂÌËÂÚÓ ÔÓÚË‚ ıËÒÚËˇÌËÚÂ ÔË
ËÏÔÂ‡ÚÓ ƒÂˆËÈ. Õ‡‚ÒˇÍ˙‰Â ıËÒÚËˇÌËÚÂ ·ËÎË ÔÂÒÎÂ‰‚‡ÌË Ë ‡ÂÒÚÛ‚‡ÌË, Á‡ ‰‡ „Ë ÔËÌÛÊ‰‡‚‡Ú ‰‡
‚ÁÂÏ‡Ú Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ë‰ÓÎÒÍËÚÂ ÊÂÚ‚ÓÔËÌÓ¯ÂÌËˇ. ÕˇÍÓË ÓÚ Úˇı ÒÂ
·ÓˇÎË ÓÚ Ï˙ÍË Ë ÒÂ ÔÓÍÓˇ‚‡ÎË. ÕÓ
Ú‚˙‰ËÚÂ ‚˙‚ ‚ˇ‡Ú‡ ÌÂ ÓÚÒÚ˙Ô‚‡ÎË ÌËÚÓ ÔÂ‰ ÒÚ‡‰‡ÌËˇ, ÌËÚÓ ÔÂ‰
Ï˙˜ËÚÂÎÌ‡ ÒÏ˙Ú.
ÃÌÓ„Ó ıËÒÚËˇÌË Ì‡ÔÛÒÍ‡ÎË „‡‰Ó‚ÂÚÂ Ë ÒÂ ÍËÂÎË ÔÓ ÔÂ˘ÂËÚÂ.
ÃÂÊ‰Û Úˇı ·ËÎË Ë ÒÂ‰ÂÏÚÂ ÂÙÂÒÍË
ÏÓÏˆË: Ã‡ÍÒËÏËÎË‡Ì, ≈ÍÒ‡ÍÛÒÚÓ‰Ë‡Ì, ﬂÏ‚ÎËı, Ã‡ÚËÌË‡Ì, ƒËÓÌËÒËÈ,
¿ÌÚÓÌËÌ Ë …Ó‡Ì. “Â ÒÂ ÔÓÒÂÎËÎË ‚
Â‰Ì‡ ÔÂ˘Â‡ Ì‡ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡ ŒıÎÓÌ,
Í˙‰ÂÚÓ ˜ÂÁ ÔÓÒÚ Ë ÏÓÎËÚ‚‡ ÒÂ „ÓÚ‚ÂÎË Á‡ ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘Ëˇ ËÏ ÔÓ‰‚Ë„.

‡ÚÓ ÛÁÌ‡Î Á‡ ÚÓ‚‡, ƒÂˆËÈ Á‡ÔÓ‚ˇ‰‡Î ‰‡ Á‡ÚÛÔ‡Ú Ò Í‡Ï˙ÌË ‚ıÓ‰‡ Ì‡ ÔÂ˘Â‡Ú‡. ƒ‚‡Ï‡ ÓÚ ÔË‰‚ÓÌËÚÂ (“ÂÓ‰Ó Ë –ÛÙËÏ) Ú‡ÈÌÓ
ËÁÔÓ‚ˇ‰‚‡ÎË ’ËÒÚÓ‚‡Ú‡ ‚ˇ‡ Ë
ÚÛËÎË ÔÂ‰ Í‡Ï˙ÌËÚÂ ÓÎÓ‚ÌË
ÔÎÓ˜ÍË, Ì‡ ÍÓËÚÓ Ì‡ÔËÒ‡ÎË ËÏÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÊË‚Ó ÔÓ„Â·‡ÌËÚÂ ‚ ÔÂ˘Â‡Ú‡ ÒÂ‰ÂÏ ÏÓÏˆË.
ÃÂÊ‰Û ÚÓ‚‡ ¡Ó„ ‰‡Î Ì‡ ÏÓÏˆËÚÂ
ÒÏ˙ÚÂÌ Ò˙Ì Ë „Ë Á‡Ô‡ÁËÎ Á‡ ˆÂÎË
‰‚Â ÒÚÓÎÂÚËˇ ÌÂÚÎÂÌÌË Ë ÌÂËÁÏÂÌÌË ‰Ó ÚˇıÌÓÚÓ ÔÓ·ÛÊ‰‡ÌÂ Á‡ ÕÂ„Ó‚‡ ÒÎ‡‚‡ Ë Á‡ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚Ó, ˜Â ÕÂ„Ó‚ËÚÂ ‰ÛÏË Á‡ ‚˙ÁÍÂÒÂÌËÂ Ò‡ ËÒÚËÌÌË. ◊Û‰ÌÓÚÓ ÔÓ·ÛÊ‰‡ÌÂ ÒÂ
ËÁ‚˙¯ËÎÓ ‚ ˆ‡Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ “ÂÓ‰ÓÒËÈ ÃÎ‡‰Ë. ÷‡ˇÚ ÔËÒÚË„Ì‡Î Ò‡Ï
‚ ≈ÙÂÒ Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‚ˇ‚‡˘Ë Ë ÒÂ
ÔÓÍÎÓÌËÎ Ì‡ Ò‚. ÏÓÏˆË. —ÎÂ‰
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌ‡ ·ÂÒÂ‰‡ Ò ÌÂ„Ó,
ÏÓÏˆËÚÂ ‚ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ Á‡ÒÔ‡ÎË ‚Â˜ÌËˇ ÒË Ò˙Ì ‰Ó ‚ÒÂÓ·˘ÓÚÓ
‚˙ÁÍÂÒÂÌËÂ. “ÂÓ‰ÓÒËÈ Á‡ÔÓ‚ˇ‰‡Î
‰‡ Ì‡Ô‡‚ˇÚ 7 ÒÂ·˙ÌË ÍÓ‚˜Â„‡ Ë
‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ‚ Úˇı ÚÂÎ‡Ú‡ ËÏ.

¬ Ò˙˘‡Ú‡ ÌÓ˘ Ó·‡˜Â ÚÂ ÏÛ ÒÂ ˇ‚ËÎË Ì‡ Ò˙Ì Ë „Ó ÔÓÏÓÎËÎË ‰‡ „Ë
ÓÒÚ‡‚Ë ‰‡ ÔÓ˜Ë‚‡Ú ‚ ÔÂ˘Â‡Ú‡,
Í‡ÍÚÓ ÔÓ-‡ÌÓ.
œÂ˘Â‡Ú‡ ‰˙Î„Ó ·ËÎ‡ ÔÓÍ‡Á‚‡Ì‡ ·ÎËÁÓ ‰Ó ≈ÙÂÒ, ‚ ÒÍÎÓÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡
ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡ œËÓÌ. —˙‰·‡Ú‡ Ì‡
Ò‚. ÏÓ˘Ë Ì‡ ÒÂ‰ÂÏÚÂ ÏÓÏˆË Â ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ÒÎÂ‰ ’II ‚.
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ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

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

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

¡⁄À√¿–»ﬂ: ¿Ë‰‡ œ‡ÌËÍˇÌ - 218; ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ ¬ÂÎÂ‚‡
- 230; –ÓÒÚËÒÎ‡‚‡ »‚‡ÌÓ‚‡ - 233; ﬁÎËˇ ÛÎËÌÒÍ‡ 224
» ŒÕŒÃ» ¿: Ã‡ˇ ‡ÎÔ‡˜Í‡-…Ó‚‡ÌÓ‚ÒÍ‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 246; ≈‚„ÂÌË √‡‚ËÎÓ‚ - 246
—¬ﬂ“: “‡Ìˇ √ÎÛı˜Â‚‡ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232
◊≈“»¬Œ: ¡ÓˇÌ ¡ÓÈ˜Â‚ - ìœÂ„‡Òî - 244; √ÂÓ„Ë √˙ÎÓ‚
- ìœ‡‰ÓÌî; ’Û‰ÓÊÌËÍ: ¿Ì‡ÚÓÎËÈ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚
—œŒ–“: ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 245; Ã‡ËÌ ÃËÎ‡¯ÍË - 245
≈À≈ “–ŒÕÕŒ »«ƒ¿Õ»≈: –ÓÒËˆ‡ ¿Ì„ÂÎÓ‚‡
‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206

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

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

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

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

Œ“√Œ¬Œ–» Õ¿ –⁄—“Œ—ÀŒ¬»÷¿“¿
Œ“ ¡–Œ… 149

¬ŒƒŒ–¿¬ÕŒ: ÃËÎËÓÌ. ¿ÎË„‡ÚÓ. –ËÎ. “Ë‡Ì. –Ë·‡. œ‡‡‰Ë. "¿‡‡Ú". ÃËÌ. ÃÂÚËÎ. œ‡ÚË
/¿‰ÂÎËÌ‡, ‡ÎÓÚ‡/. ¬ËÍ. –ÓÏ‡Ì. «ÂÌÓÌ /≈ÎÂÈÒÍË/. “‡ÌËÌ. œ‡ÚËÌ‡. ‡‡Ò. –‡‰Â‚ /¡ÓˇÌ/. ËÚ.
ŒËÒ. —ÂÎÂÌ. ÀËÏÓÌËÚ. ËÚÂÎ. ÀÛÍ. ÀËÏ‡Ì.
œËÎ‡. “ËÎ. ÓÏ‡. "œ‡ÏË‰". "œ¿Õ¿Ã". Ã‡ÎËÌ‡. ‡Ì‡Ô. –Û·ËÌ. “Ë. ¿‡Ï. “‡ÌÂ‚ /À˙˜ÂÁ‡/
. –‡‰ËÍ‡Î. –ÓÎ‡Ì /–ÓÏÂÌ/. –ËÒ. ÕÓÏÂ. "Õ‡Ì‡".
–Ó„. ÓÔ‡Î. √‡ÏÂÌ. “Ó‚‡. Ã‡‰‡‡. ¡‡ÎÂÚ. “‡‚‡.
¿ÏË /ÃËÒ‡È/. “ËÚ‡ÌËÚ. ÷ËÚ‡ÚË.
Œ“¬≈—ÕŒ: œË‡ÏË‰‡. »ÎËÌ‡ /≈ÎÂÌ‡/. ¿ÓÏ‡Ú. ÀËËÍ. –ÓÏÛÎ. Õ‡‰Ë„ /Ã‡Ë-“ÂÂÁ/. ÀË.
"ÃËÎ‡Ì". “‡ÓÍ. œ‡ËÒ. “ÂÚ. –‡ÒËÌ /Δ‡Ì/. ‡Ô‡Í. ÓÚ‡. ¿ÌÚËÏÓÌ. —ËÎÓÌ. Ã‡ÌÓ‚ /≈ÏËÎ/.
≈ÏË. “ËÏ‡. ÀÓÔ‡ÚË. ‡‡ “‡Ì‡Ò. Ã‡ÏÛÚ.
"Ã‡‡Ú". À‡ËÌ /¡ÓËÒ/. ƒÂÍ‡. ¡‡ÂÎ. ‘ËÌ‡Î. œÂÎËÌ. ÃËÌÓ. Ã‡ˆ. «‡‚ÂÚ. œ‡ÌÂÎ. "√‡".
œ‡‡ÔÂÚ. ÕÂÔ‡Î. ¬‡Ì‡‰‡Ú. "“ËÚ‡ÌËÍ". ÀËÏËÚ.
"Õ‡ Ï‡Ï‡". ¡Ó·. "“ÓÌËÍ". ÀËÌËˇ. ÕÂËÚ. –‡‚ËÌ‡Ú. –‡‰‡. ‡Ì‡Ë.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема

16

ЧЕТВЪРТЪК
4 АВГУСТ

И Дер

Стр. 15

Ëóäîãîðåö
ïðåä
îòïàäàíå
îò ØË

РЕЗУЛТАТИ

Бърнард Тектепей се радва на гола на Лудогорец,
но тимът му загуби с 1:2 от Динамо в Разград

Голмайсторът на „орлите” пропуска реванша в Загреб
Лудогорец загуби от
хърватския гранд Динамо
Загреб с 1:2 в Разград в
първи двубой от третия
предварителен кръг на Шампионската лига. Българският
първенец направи всичко по
силите си, за да избегне поражението, но лошото начало на мача коства на Анте
Шимунджа и компания негативен резултат преди реванша в Загреб след седмица.
Срещата започна кошмарно за “зелените”, които до 9ата мин. допуснаха два гола.
Дино Перич (6) изненада
стража Серджио Падт, а след
още 180 секунди вратарят на
домакините си отбеляза автогол. “Орлите” върнаха
едно попадение чрез Бърнард
Текпетей (22), който стреля
силно с левия крак и матира
Доминик Ливакович.
След почивката домакини-

те диктуваха събитията на
терена, докато гостите разчитаха на контраатаки при малкото си преминавания в половината на българския тим.
Шут на Рик Джонатан за малко не доведе до равенство, но
Ливакович се справи чудесно,
овладявайки топката на голлинията си. Пиерос Сотириу
на два пъти имаше отлични
възможности да възстанови
паритета, като първо стреля
след подаване на Текпетей, но
вратарят Ливакович изби, а
след това негов удар с глава
улучи гредата на хърватите.
Възпитаниците на Анте
Чачич също имаха две добри
ситуации, за да стигнат до
трето попадение, но те бяха
пропилени от резервата Лука
Менало. При второто положение той бе на стрелкова
позиция сам срещу влезлия на
полувремето резервен вратар

Симон Слуга. В края изстрел
на друга смяна в Лудогорец Тиаго, мина покрай вратата
на Ливакович.
Играчите на Шимунджа
ще трябва да наваксват гол
пасив в реванша на “Максимир” във вторник от 21 ч. Текпетей обаче ще пропусне реванша. Халфът получи наказание от УЕФА заради натрупани жълти картони.
При елиминиране на
хърватския гранд Лудогорец
ще играе с победителя от
двойката Бодьо/Глимт (Нор) Жалгирис (Лит) за място в
групите на ШЛ. При отпадане разградчани ще срещнат загубилия за място в групите на
Лига Европа.
“Имаме още един мач,
трябва да играем както сега
и да вкараме един гол повече
от тях. Знаем, че Динамо е
добър отбор, имат класа и

Èìåíèò õúðâàòèí ïîå Áîòåâ Ïä

го показаха, възползваха се
от двете възможности, които им подарихме, но след
това ние играхме на много
високо ниво. Шансовете винаги остават”, обяви треньорът на Лудогорец Анте
Шимунджа. “Да започнем
мача по този начин - с два
много добри шанса за нас и
след това два гола за съперника за 3 минути - може да
се каже, че ни е липсвала
концентрация, но това се
случва във футбола. Винаги
искаме да се представим по
възможно най-добрия начин, но ни липсваше и
късмет през целия мач. Тези
два гола определиха развоя,
но през второто полувреме
съм доволен от представянето и желанието на играчите, липсваше ни единствено голът”, каза словенският
треньор на Лудогорец.

Ñàøà Èëè÷
å ïðèòåñíåí
îò Ñåéíò Ïàðòèê
Марин МИЛАШКИ

СНИМКА BOTEVPLOVDIV.BG

Желко Копич
Желко Копич е новият треньор на
Ботев Пд. Хърватинът замени Азрудин
Валентич, който остава в клуба.
Копич е роден на 10 септември
1977 г. в Осиек. По-голяма част от треньорската му кариера преминава в родината му. За последно той бе начело
на Динамо Загреб. Именно с Динамо
са някои от най-големите успехи в треньорската му кариера. През миналия
сезон тимът преодоля груповата фаза

на Лига Европа, а една от победите е
над Уест Хем в Лондон.
Новият треньор на “канарчетата”
е водил още Пафос (Кип), Хайдук
Сплит, Славен Белупо, НК Загреб,
Цибалия и НК Луцко.
Ботев привлече атакуващия футболист Елвис Ману. Нидерландецът е известен на българските фенове - има 71
мача за Лудогорец, в които вкара 22
гола и асистира за още шест.

Саша Илич е притеснен от съперника на ЦСКА Сейт Партикс. Сърбинът
смята, че играчите му не трябва да се
отпускат, защото ще страдат срещу ирландците. Двата тима излизат днес от 20
ч. на Националния стадион в мач от
Лигата на конференциите.
“ЦСКА ще играе агресивно от първата
минута с мисъл за добър турнирен резултат в първия мач. Целта е да продължим в
следващия кръг, но няма да бъде лесно.
Играем срещу борбен отбор, турнирен,
който умее да постига нужния му резултат
и трябва да бъдем внимателни. Независимо какъв резултат постигнем, има реванш
след седмица и тогава ще се реши кой ще
продължи. Играем добре в последните
мачове, все още има много неща, които да
коригираме”, каза Илич.
Той се надява присъствието на Христо
Стоичков на трибуните да даде допълнителна мотивация на играчите.
“Стоичков ще даде импулс на играчите и на феновете. Ще бъда щастлив, ако
имам възможност да се запозная с него”,
допълни сърбинът.

III предварителен кръг,
първи срещи
Лудогорец - Динамо Загреб
(Хърв) 1:2 0:1 Перич (6) 0:2 Падт (9авт) 1:2 Текпетей (22); Шериф (Мол)
- Виктория Пилзен (Чех) 1:2; Монако (Фр) - ПСВ Айндховен (Нид) 1:1;
Роял Юнион (Бел) - Глазгоу
Рейнджърс (Шот) 2:0; Бенфика (Пор)
- Мидтиланд (Дан) 4:1.

II кръг
Миньор Пк - Крумовград 3:0 1:0
Орачев (5) 2:0 Йосифов (68) 3:0 Тютюков (88).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

—Ô‡Ú‡Í œÎ
ƒÛÌ‡‚
—Ú. ÒÎ‡‚‡
ÃËÌ¸Ó œÍ
ÛÏÓ‚„‡‰
¡ÂÎ‡ÒËˆ‡
≈Ú˙
ÃÓÌÚ‡Ì‡
ƒÓ·Û‰Ê‡
¬ËÚÓ¯‡ ¡
Ã‡Ëˆ‡ œ‰
ﬂÌÚ‡
÷— ¿ 1948-2
ÀËÚÂÍÒ
—ÔÓÚËÒÚ
¡ÓÚÂ‚ œ‰-2
ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ-2
—ÓÁÓÔÓÎ

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

1
1
1
0
0
0
2
1
1
1
0
3
3
0
2
1
1
0

0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
2
0
0
2
1
2
2
3

8:2
6:3
5:2
8:3
5:4
4:4
4:3
5:4
4:3
4:5
2:6
5:5
2:2
5:4
3:5
1:3
1:6
0:8

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

IV кръг: събота, 18.00: Янтра Литекс; Лудогорец-2 - Спартак Пл;
Добруджа - Струмска слава; 20.00:
Етър - Марица Пд; Монтана - Беласица; неделя, 18.00: Крумовград - ЦСКА
1948-2; Витоша Б - Спортист Св; понеделник, 18.00: Ботев Пд - Миньор
Пк; вторник, 18.00: Созопол - Дунав.
ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО МАКС СПОРТ 4
1.15 Мелгар - Интернасионал
3.30 Атлетико Паранаензе - Естудиантес
ПО НОВА СПОРТ
ТАЕКУОНДО
17.30 СП за юноши в София
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
19.00 Турнир във Вашингтон
(мъже)
ПО МАКС СПОРТ 2
2.00 Турнир в Лос Кабос (мъже)
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