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ÂÑÅÊÈ ÒÐÅÒÈ ËÚÆÅ ÑÎÖÈÎËÎÇÈÒÅ
Изходът от вота се определя от “мълчаливите” избиратели,
които тръгват в последния момент с победителя, показан в електоралните изследвания, сочи проучване на БАН.
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Áúëãàðèÿ îò÷èòà
4,8% ðåàëåí ðúñò

Деси ВЕЛЕВА

Годишният БВП може да надхвърли
80 млрд. долара за пръв път в историята

Д

ва показателя обикновено сочат
за продължаващия упадък на България - изчезването на селата и закриването на училищата.
Националният статистически
институт всяка година обявява кое
населено място ще бъде изтрито
от картата на страната. Министерството на образованието и науката всеки 15 септември запълва
документацията със закритите училища. Двете статистики са свързани. И ги преследва онази добре
известна злокобна приказка: “Затвориш ли училището, закриваш и
селото”.
До март училищата, които затвориха врати у нас, бяха 1435.
От септември те ще са с десетина
повече (стр. 4). Досега са били на
ръба на съществуването с 30-40
деца до изчерпването на финансовите сили на общините, които фактически ги издържат заради маломерните паралелки.
В такива ситуации най-трудно
е да се търси вината и виновникът.
Веднага идва спорът дали е подобре да има малки училища със
слети паралелки, учители пенсионери и ниско качество на образованието. Или е нужно закриване и
препращане на децата към по-големи институции в съседни населени места.
Истината е, че отговорите не
могат да се дават на високо държавно ниво. Защото чиновникът не е
на мястото на засегнатите от евентуалното преструктуриране.

Българската икономика
продължава да ускорява растежа си въпреки сложната
обстановка, като отбелязва
реален ръст на БВП от 4,8%
през второто тримесечие на
годината, показват данните

на НСИ.
Това е реалното увеличение на БВП, след като се
изключи влиянието на инфлацията. Заедно с инфлационната компонента номиналният ръст на БВП е 22,9%. Ако
¬

тези тенденции се запазят до
края на годината, размерът
на българската икономика ще
достигне 80 милиарда долара
за първи път в историята.
В същото време износът
на стоки за трети страни

през юни отчита ръст с 11%
спрямо май. Това отрежда
четвърто място на страната
ни сред държавите от ЕС с
най-голямо месечно увеличение на експорта си.
Стр. 5
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Вода в с. Искрец тече само от няколко обществени чешми и от водоноски.
Все още не е ясно къде са изчезнали водите на р. Искрецка
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Âñåêè òðåòè ëúæå
â ñîöèîëîãè÷åñêè
ïðîó÷âàíèÿ çà èçáîðè
Изходът от вота се определя от „мълчаливите”
избиратели, които тръгват в последния момент
с победителя в електоралните изследвания
Почти всеки трети българин лъже
за електоралните си намерения в социологическите проучвания за предстоящи избори. Това показва методически
експеримент за факторите за възникването и развитието на електорални нагласи, разработен от Центъра за емпирични социални изследвания в Института по философия и социология при
Българската академия на науките.
Според него 28% от респондентите

в електоралните проучвания съзнателно подвеждат изследователите, като
съобщават неверни намерения. Една
от причините за това е незнанието по
какъв начин се използват данните, а друга - принципното убеждение, че не е
коректно на избирателите да бъде поставян такъв въпрос.
Всеки трети избирател в последния
момент променя решението за вота си
и накрая гласува за партията с най-го-

леми шансове, сочи още изследването.
Това означава, че голяма част от потенциалните избиратели ще пренасочат
гласа си към фаворита, ако електоралните проучвания покажат ниска подкрепа към партията, на която симпатизират. Така се потвърждават констатации от политически и електорални анализи през последните десет и повече
години, според които около една трета
от потенциалните избиратели у нас

нямат постоянно политическо представителство и на всеки нови избори
търсят нов фаворит.
Според учените от БАН този феномен има психологически характер хората искат да се присъединят към
победителя и не желаят да се асоциират с губещите в политическата игра.
Така в крайна сметка се оказва, че
“мълчаливите” избиратели определят
изхода от изборите, защото техните
гласове накланят везните в една или
друга посока.
Телевизията, политическите изяви и
социалните мрежи са най-важните фактори при формиране на електоралните
нагласи, показва още проучването. Не
бива да се подценява и факторът доверителен кръг - това са най-близките
приятели, роднини, колеги, на които
човек има доверие и с които споделя
мнения по актуални въпроси, коментират от БАН. Данните показват също
така, че електоралните нагласи в значителна степен се влияят от проучванията - особено тези, обявени в последните две седмици преди изборния ден. В
същото време интересът на българския
избирател към социологическите изследвания е умерен - 13,6% следят обявяването на резултатите много често, 40,4%
- често, 24,3% - сравнително рядко, а
21,7% - много рядко.

È Ñâèùîâñêî áåäñòâà
çàðàäè áåçâîäèå
Бедствено положение в
няколко свищовски села е
обявено поради проблем с
водоснабдяването. От известно време общинското
ръководство алармира за ситуацията, която засяга селата Българско Сливово, Горна Студена и Совата, но
въпреки това проблемът не
намира решение и се
задълбочава. Частично са засегнати и селата Овча могила, Александрово, Червена,
Драгомирово и Морава,
съобщиха от общината.

Компрометираната водопроводна мрежа и непрекъснатите аварии на напорния водопровод са причина за достигнатия краен
предел на мощностите за подаване на вода към упоменатите населени места. Уведомени са Областният управител на област Велико Търново, министърът на вътрешните работи и съответните институции,
които
имат
задължението и отговорността да съдействат при
извънредната ситуация.

Àâàðèéíî ïðàâÿò ñîíäàæ
çà âîäà çà îáùèíà Ñâîãå
Започва аварийно изграждане на сондаж, който да осигури вода в трите села в община Своге, които останаха без
водоснабдяване преди няколко дни, съобщи зам.-кметът на
общината Валентин Михайлов. От понеделник в селата Свидня, Церово и Искрец е обявено бедствено положение заради
пресъхване на единствения им водоизточник река Искрец.
Засегнати са около 13 хил. души. По думите на Михайлов в
Своге положението е най-тежко и “няма капка вода”.
На територията на засегнатите населени места са обособени 18 точки за снабдяване с питейна вода и вода за битови
нужди. Водоноски са пристигнали от ВиК-Софийска област.
Главен комисар Николай Николов заяви, че 99 хил. литра
питейна вода е осигурена за населението на община Своге.
Няколко рибарници са пострадали от липсата на вода и
около 40 тона риба трябва да бъде унищожена. С тази задача
са се заели Министерството на земеделието и БАБХ.
Все още не е ясна причината за безводието. Все пак комисар Николов обясни, че под връх Петрохан имало голямо
водохващане, което отивало към езерото Петрохан за осигуряване на питейна вода на община Берковица. “Тази т.нар.
изчезнала река Студена не е напълно изчезнала, но е с много
малък дебит. Реката свършва в нищото, потъва в земята и
след няколко десетки километра излиза в Искрец. Това не се
случва за първи път. В края на 70-те години е имало подобен
случай. Според очевидци за 72 часа водата се е възстановила. За съжаление, към момента водата все още не се е възстановила. Затова увеличихме прихода към река Студена с
между 30-40 л в секунда. Пренасочват се всички водни количества към водохващането в Искрец”, поясни Николов.

СНИМКА БТА

Неправителствената организация фондация “Камен Андонов” дари съоръжение
за игра на открито за деца с увреждания на Центъра за настаняване от семеен
тип в Ямбол. Съоръжението е изработено по поръчка, с материали, доставени
от чужбина. Пригодено е с необходимата рампа за качване на инвалидни колички

Ðàæäàåìîñòòà ñëàáî íàðàñòâà
Аида ОВАНЕС

Живородените през второ
тримесечие бебета са 13 778,
което е с 1385 повече от
първите 3 месеца на тази година и със 189 повече от
същия период на 2021 г. Това
сочат данните на Националния център за обществено
здраве и анализи. Отново наймного са новородените в София - 4187, следват областите Пловдив и Варна.
По последни данни на НСИ
през 2021 г. средната възраст
на българката за раждане на

първо дете е 27,5 г., като найниска - 22,8 г., е в югоизточната част на страната. Мъртвородените бебета са 85.
Официално регистрираните аборти през второто тримесечие са 4689, което е с
малко повече от същия период на миналата година и с
около 250 по-малко от първите 3 месеца на този година.
За първите 6 месеца на годината у нас всеки ден е имало
средно по 53 прекъсвания на
бременност.
Между 22 и 30 от абортите
и в трите разглеждани периода
са на момичета под 15 г., като
около половината са спонтан-

ни, а останалите - по медицински показания. Между 370 и
460 са регистрираните случаи
на прекъсната бременност
сред момичета на 15-19 г., като
по-малката част от тях са спонтанни.
Любопитното е, че от 1953
до края на 2021 г. ражданията
у нас са общо 7 267 215, а
абортите - 6 011 751.
Умрелите през второто тримесечие на 2022 г. са 25 303 и
се вижда, че има значителен
спад и по този показател - през
същия период на 2021 г. починалите в страната са 33 325, а
през първите 3 месеца на тази
година - 36 173.
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ÁÑÏ â Ñåâëèåâî
íîìèíèðà òðèìà
êàíèäèäàòäåïóòàòè
Станимир Стойчев, председател на
БСП в Севлиево и на групата на партията
в Общинския съвет, и Симона Христова
са номинирани от севлиевските социалисти за кандидат-депутати за предстоящите
избори. Общинският съветник Емилиян
Маринов също е номиниран, но от гражданската квота.
Това стана на конференцията на общинската партийна организация. На нея са
присъствали 43 делегати от общо 72. Трите номинации са били подкрепени напълно
единодушно от делегатите.
Днес предстои да се проведе заседание
на Областния съвет на БСП в Габрово, на
което, съгласно устава на партията, ще се
утвърдят кандидатите и ще се подреди листата за изборите на 2 октомври.

Пред делегатите на конференцията на БСП в Троян секретарят на Изпълнителното бюро
на БСП Вяра Емилова представи отчета си като народен представител. Тя изрази благодарност
и удовлетвореност от съвместната работа с кмета на Троян Донка Михайлова, с Росен Веселинов,
председател на партията и зам.-областен управител на Ловеч, общинските съветници
от БСП в Троян и всички членове и симпатизанти на организацията

ВЯРА ЕМИЛОВА:

Äúðæàâàòà äà íàìèðà ïàðè
çà õîðàòà, à íå çà èçáîðè
Държавата трябва да намира
пари за нуждите на хората, а не
постоянно да влизаме от избори
в избори и да се харчат милиони, които вместо това могат да
отиват за социални придобивки.
Това заяви вчера секретарят на
Изпълнителното бюро на БСП
Вяра Емилова и апелира към
българските граждани да видят
кой какво е направил за тях през
изминалите месеци и тогава да
вземат своето решение на изборите през октомври.

Служебното правителство целенасочено маха
кадри на БСП, заяви секретарят на ИБ на партията
“Предстои избирателите да
кажат кой каква политическа
тежест ще има в новия парламент. Няма да са лесни тези
избори”, коментира тя. Емилова
потвърди, че за БСП не е
възможна никаква коалиция с
ГЕРБ и ДПС и партията остава
последователна в своята политика. Тя припомни някои от

четирите мерки, на които БСП
залага след изборите. “Едната е
насочена към обикновените
български граждани - да се наложи мораториум върху цените на газта и тока за битовите
потребители, за да могат българските граждани да покриват своите разходи. Тази мярка е успешна както за битовите потре-

200 äîáðîâîëöè ïîìàãàò íà
ôåñòèâàëà „Îóïúí Áóçëóäæà” 2022
Около 200 доброволци ще помагат на
екипа на фестивала “Оупън Бузлуджа” 2022,
130 музиканти се включват безплатно в програмата в помощ на каузата за обезопасяване на монумента и отварянето му за посетители. Това обяви председателят на фондация
“Проект Бузлуджа” арх. Дора Иванова, която представи организиращия се за втора
година фестивал. Той ще започне на 19 август и ще продължи до 21.
Мотото на тазгодишното издание е “Ти
си ключът. Отвори Бузлуджа” и цели да
събере местните културни организации, както и да даде възможност на посетителите да
научат повече за мястото. Богатата музикална програма ще бъде представена на 3 сцени. На закриването в неделя специален гост
е Държавната опера в Стара Загора, която
ще представи джаз спектакъл. Има и две
допълнителни сцени за електронна музика -

една в гората и друга пред самия паметник.
Монументът ще бъде осветен за пръв път с
3D мапинг с различни светлинни творби.
Нощувките са безплатни за хората с палатки и кемпери, а от Казанлък е осигурен и
безплатен транспорт до фестивалната поляна. Всичко това е възможно благодарение на
община Казанлък и “BarDak”, които са партньори на фондацията при организацията на
събитието, както и на домакините от НПМ
“Шипка-Бузлуджа”.
Първата и неотложна дейност е обезопасяването на покрива на паметника, което е и
причината той да бъде затворен за посетители. За това са осигурени от Министерството
на културата 388 хил. лв. и дейностите ще
започнат скоро. До момента има и две дарения от фондация “Гети” от около 400 хил.
лв., благодарение на които е изготвен план за
опазване и управление на сградата.

бители, така и за хората от бизнеса, за които предлагаме съответните компенсации”, заяви
Емилова. Според нея икономическата и газовата криза чукат
на вратата и трябва да се вземат
реални мерки, като се продължат
разговорите с “Газпром”.
По думите й служебното
правителство целенасочено

маха кадри на БСП и се оказва,
че изведнъж започват масови
уволнения на знакови лица, които са работили за партията.
“Интересното е, че работата на
служебния кабинет е да възпроизведе честни избори, а ние ставаме свидетели на нещо различно. Обществото ни в момента
няма нужда от поредното разделение, а с цялото си поведение
в момента служебното правителство прави точно това”,
обобщи тя.

Åâðîïðîêóðîðèòå íà
Êüîâåøè ñå íàñòàíÿâàò
â ñãðàäàòà íà ÑÄÑ
Европейските делегирани прокурори у нас ще се настанят в бившата
сграда на СДС на ул. “Г.С. Раковски” 134 в София. В момента тя е празна.
Следващият етап е кадровото обезпечение на европейските делегирани
прокурори. Сградата е частна държавна собственост и тя трябва да се
предостави целево на Висшия съдебен съвет, който пък да я даде на
европейските делегирани прокурори.
В един от последните си дни парламентът прие окончателно промените в Закона за съдебната власт, които се отнасят до делегираните
прокурори към Европейската прокуратура, ръководена от Лаура Кьовеши. Тя разследва предимно злоупотреби с европейски средства.
По силата на новите текстове, които бяха предложени от Министерския съвет, делегираните прокурори ще имат своя сграда, деловодство,
включително и секретно, ще могат да правят искания за използване на
СРС, за експертизи. Делегираните прокурори се помещават в сградата на
Софийската районна прокуратура на Петте кьошета, известна още като
Военното НДК. По време на последната си визита у нас през март
Кьовеши каза, че би било добре да имат своя сграда.

Ïîâå÷å ñòóäåíòè ïî ìåòàëóðãèÿ îñâîáîäåíè îò òàêñè
Повече студенти по специалност “Металургия” ще
бъдат освободени от такси за
обучение през академичната
2022-2023 г. Към вече одобрения през миналата година

списък със защитени специалности се добавя и професионалното направление
“Металургия” за образователна степен “магистър”.
Обучението по това профе-

сионално направление се
предлага от Химикотехнологичния и металургичен университет в София. Освобождаването от такси има за цел
да допринесе за подготовка-

та на висококвалифицирани
специалисти за нуждите на
този стопански отрасъл, който страда от недостиг на кадри.
Сред вече одобрените

специалности са металургия,
хидростроителство, корабостроене и морска техника,
арменистика и кавказология,
иранистика, румънска филология, хебраистика и др.
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Çàêðèâàò 8 ó÷èëèùà
îò íîâàòà ó÷åáíà ãîäèíà
Най-много са затворените школа в Силистренско и Разградско
Деси ВЕЛЕВА

Тенденцията за закриване на
малки училища в страната
продължава. Новата учебна година няма да започне в 8 школа.
Други 4 ще бъдат преобразувани, съобщиха от Министерството на образованието за
ДУМА. Миналото лято затвориха врати само две училища.
Едно от школата, което отива в историята, е ОУ “Христо
Ботев” в с. Николаевка, община Суворово, Варненско. Неговата съдба се обсъжда от години и след дълга борба на местните хора в крайна сметка то
ще бъде закрито. През миналата година общинският съвет на

Суворово разпореди то да спре
дейността си, впоследствие
съдът реши заповедта да бъде
спряна, тъй като е незаконосъобразна и немотивирана. Покъсно процедурата по закриване бе спряна и от МОН заради
обжалване от директора на
училището.
Борба за оцеляване от години водеше и ОУ “Кирил и
Методий” в с. Киченица, община Разград, но тази година общинският съвет окончателно
взе решение да го закрие. Съветниците се мотивираха, че то е
с най-голяма и трайна тенденция за намаляване на броя на
учениците под нормативно определения минимум, има много
слети паралелки и е с най-голяма необходимост от дофинан-

сиране от общинския бюджет по 30 000 лв. за учебна година.
В него за последно са учили
едва 31 деца.
Още две училища в Разградско няма да чуят първия звънец
на 15 септември - ОУ “Ив.
Вазов” в с. Веселина и ОУ
“Кирил и Методий” в с. Трапище, и двете в община Лозница.
Две училища ще бъдат затворени и в села на община
Главиница, Силистренско, след
решение на общинския съвет
още от февруари. Това са ОУ
“Св. Св. Кирил и Методий” в с.
Сокол и ОУ “Отец Паисий” в
с. Стефан Караджа. Първото
школо е имало през тази учебна година записани 37 ученици, а второто - 47. Тъй като те
са под задължителния минимум,

се е наложило общината да ги
дофинансира с общо 37 000
лева.
Под 40 са учениците и в
Основното училище “Христо
Ботев” в с. Д-р Йосифово, община Монтана. То е с остаряла
база, класовете са слети, а седемте преподаватели са в пенсионна или предпенсионна
възраст, което е дало основание на общинския съвет да гласува затварянето му.
Още четири училища се преобразуват по заповед на министъра на образованието. ОУ
“Христо Ботев” в с. Беласица
се слива със СУ “Васил Левски” в с. Коларово в община
Белица, област Благоевград.
Видин е единственият град,
който е поискал промени в учи-

лищната система и там ОУ
“Отец Паисий” и СУ “Св. Св.
Кирил и Методий” ще се обединят. Пак във видинско е и
осмото закрито училище.
От МОН припомнят, че
министърът се произнася за
закриване или преобразуване
на училища по писмено предложение на финансиращия
орган и становище от съответното регионално управление на образованието след
направена проверка. Оттам
уточняват, че обезлюдяването на районите често води до
обучение в слети класове,
липса на квалифицирани учители, което поставя учениците в неравностойно положение при тяхната училищна
подготовка.

Ñîôèÿ óäúëæè
êîíêóðñà çà ðåìîíò
íà Áîðèñîâàòà
ãðàäèíà
Столичната община
изненадващо удължи срока, в който строителни
фирми могат да кандидатстват за участие в конкурса за ремонт на историческата част на Борисовата градина. Документи
могат да се подават до 25
август, като преди това
срокът бе 8 август.
Това ще е третият ремонт на Борисовата градина от 2011 г. досега.
Този път дейностите в
най-големия парк в София
ще се извършат по метода на инженеринга, при
който една и съща фирма
проектира, строи и осъществява надзор на из-

граждания обект. Инженерингът е един от найкритикуваните способи за
извършване на реконструкции с публични средства, но въпреки това управляващите в София често го предпочитат.
Предложената
от
Столичната община максимална цена за обновяването на парка е 8,1 млн.
лв. без ДДС. Парите идват от Оперативната програма “Региони в растеж”.
Общата площ, която
предстои да бъде реновирана, е 32 хектара. Преобладаващата част от нея
е резерват на градинскопарковото изкуство.

Ñåëà íà ïðîòåñò
çàðàäè êðåìàòîðèóì
è ëèïñà íà òîê
Села излязоха вчера на протест заради често прекъсване на електрозахранването и заради предвиден строеж на крематориум.
Жителите на плевенското село Вълчитрън изразиха недоволството си от честите прекъсвания на тока.
Те се оплакаха от изгорели електроуреди заради спиране на електрозахранването по 5-6 пъти на ден през
последните 5 месеца. Според енергоразпределителното дружество имало проблем в съоръженията и преносната мрежа.
Жители на Камено пък протестираха пред Регионалната екоинспекция в Бургас, за да изразят неодобрението си към проекта за строителството на крематориум край града. 4 години продължават протестите
на жителите на Камено и Българово заради проекта.
Досега имаше три провалени обществени обсъждания
заради бойкот на местните хора. Проектът за строителството на крематориум е на стойност 8 млн. лева.

Протест за запазване на пешеходна алея и градинка в столичния квартал “Манастирски ливади”
събра жители на района. Там вече има издадено разрешително за строеж, с което алеята
и зелената площ се заличават, разрешава се автомобилното движение за нуждите на частен
инвеститор и няколко паркоместа. 700 човека вече са се подписали в подписка срещу проекта

Íàé-ìíîãî äåöà â ïðèåìíî
ñåìåéñòâî èìà âúâ Âàðíåíñêî
С най-много деца под
приемна грижа през периода януари-юли 2022
г. е област Варна, където 121 подрастващи са
настанени в семейства
от 10 общини. Следват
областите
Велико
Търново (114 деца в 8
общини), Плевен (104 в
7 общини). София-област е с най-малко подрастващи, приети в семейства - петима в 3
общини. Това сочат данните на Агенцията за
социално подпомагане.
Към края на юли децата, отглеждани в приемните семейства по
проекта “Приеми ме

2015” в 154 общини
партньори, са 1576.
През юли 77 деца са
настанени в приемно семейство, но за 106 настаняването е прекратено. Осиновяването отново е най-честата причина за прекратяване на
приемната грижа. Двадесет и девет от подрастващите са намерили осиновители в България, а
петима - в чужбина, и
само 2 от децата са осиновени от приемните
семейства. За седемте
месеца на 2022 г. са осиновени общо 223 деца,
от които само 8 от самите приемни семейст-

ва. Толкова са осиновени от приемните си семейства и за цялата 2021
г. Според експертите
данните категорично опровергават тезата, че
приемната грижа е средство за по-лесно преодоляване на процедурата
по осиновявания.
Към края на юли
утвърдените приемни
семейства са 1800, като
от тях професионални
са 1797, а три са доброволни. Приемните семейства, в които няма
настанени деца, са 441.
Тоест, в 24% от регистрираните в страната
приемни семейства няма

деца. Например в област
Търговище свободните
приемни семейства са
45 от общо 67 или
67,16%, при средномесечно през 2021 г. за
областта 53,68%, а през
2020 г. - 49,18%. Според анализа най-много
незаети приемни семейства са тези, които са
със заявено желание да
се грижат за дете с различен профил от потребността в съответната област. В тази посока са предприетите
съвместни действия от
страна на териториалните поделения на АСП
и областните екипи по
приемна грижа с цел
промяна на профила на
трайно незаети приемни
семейства и намаляване
на броя им в съответната област.
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Áúëãàðèÿ îò÷èòà 4.8 íà ñòî
ðåàëåí èêîíîìè÷åñêè ðúñò
Четвърти сме в ЕС по най-голям
месечен ръст на износа на стоки
Българската икономика
продължава да ускорява растежа си въпреки сложната
международна обстановка,
като отбелязва реален ръст на
брутния вътрешен продукт от
4,8% във второто тримесечие
на годината, показват данните
на Националния статистически институт (НСИ).
Това е реалното увеличение на БВП, след като се изключи влиянието на инфлацията. Заедно с инфлационната
компонента номиналният ръст
на БВП е 22,9%.
В периода април-юни икономиката нараства с 1,1%
спрямо първите три месеца на
годината, показват сезонно
изгладените данни по експресни оценки на НСИ. Предишни
изследвания показаха, че България е на първо място в ЕС по
ръст на индустриалното производство за този период.
Прогнозата на БНБ е, че
икономиката ще нарасне с едва

1,9% през годината, но засега
данните показват в пъти подобри данни. Европейската
комисия очаква 2,8% икономически растеж от България.
Според експресните оценки в номинално изражение
БВП достига 38,302 млрд. лв.
за второто тримесечие. Преди
година за същия период БВП е
бил 31,167 млрд. лв. По елементи на крайното използване
най-голям дял заема крайното
потребление със 76%. На годишна база крайното потребление регистрира ръст от 5,3%.
Ако тези тенденции се запазят до края на годината, размерът на българската икономика ще достигне над 80 милиарда долара за първи път в
историята, въпреки намаляващото население. През миналата година БВП достигна близо
133 млрд. лева.
По елементи на крайното
използване най-голям дял в
БВП заема крайното потреб-

ление със 76 на сто, което в
стойностно изражение възлиза на 29 108,1 млн. лева. През
второто тримесечие на 2022
г. бруто капиталообразуването е 8 948,3 млн. лв. и заема
23,4 на сто относителен дял в
БВП. Външнотърговското
салдо е положително.

В България износът на стоки за трети страни през юни
възлиза на 1,5 милиарда евро,
което е ръст с 11% спрямо към
май, когато се оценяваше на
1,3 млрд. евро, става ясно от
данни на Евростат.
Това отрежда четвърто място на България сред държавите

от ЕС с най-голямо месечно
увеличение на износа си на стоки, като преди нас през юни са
само Румъния (+17%), Гърция
(+16,9%) и Хърватия (+11,1%).
Вносът на стоки в страната ни
е 2,3 милиарда евро или 12,7%
ръст спрямо месец по-рано,
когато бе 2,1 милиарда евро.

Ñïèðà èçíîñúò íà äúðâåñèíà
çà ñòðàíè èçâúí ÅÑ

Ñòðîèòåëñòâîòî íà çàâîäà
çà åëåêòðîìîáèëè çàïî÷íà

Има много проблеми
в земеделието - сега имаме дефицит на дървен
материал. Ще разпоредя
да бъде спрян износът на
дърва за трети страни.
Това заяви служебният
министър на земеделието Явор Гечев в ефира
на bTV.
Той подчерта, че сега
е краят на лятото и
трябва да се наваксат
проблемите на вътрешния пазар за около месец, защото е пропуснат
моментът. По думите му
търсенето на дървен
материал е нараснало с
около 3 пъти, а причината са високите цени на

Строителството на завода за електромобили в Ловеч на практика е започнало, съобщи арх. Любомир Станиславов, изпълнителен директор на
“Next.e.Go България” и “Аутомотив
Клъстер България”. Заводът ще бъде
разположен на терен до бившия завод
“Балкан” в Ловеч, където в миналото
се произвеждаха едни от първите автомобили, велосипеди, мотоциклети и
самолети в България.
До края на следващата година трябва да бъде произведена първата серия
електромобили, а мащабното производство да се развие през 2024 г. Инвестицията бе договорена преди година от тогавашния служебен министър
на икономиката Кирил Петков. Преди
няколко дни германската компания
обяви, че ще строи много по-голям

горивата. Той е категоричен, че първо ще се
раздадат дърва на социално слабото население
у нас.
“Вече се видях с
представители на две от
големите дървопреработвателни фирми. Те
казаха, че ще участват в
целия план, намалявайки
количествата дърва, които те ще изкупуват, за

да може да задоволим
нуждите на практика за
населението. Почваме
от крайно нуждаещите
се по списъците, които
ще се подпомогнат от
социалното министерство”, допълни Гечев. Близо половината български
семейства ще се отопляват на дърва през тази
зима, което води до огромно търсене.

Ãîðèâàòà ëåêî ïîåâòèíÿâàò
Вече има намаление
в цените на горивата,
тенденцията идва от
международните пазари. 4-5% е спадът, вероятно ще има и нови. 5-6
лева за литър гориво
няма да видим през новата година. Повишението на акциза не е добро решение в енергийната криза, затова ЕК го
забавя. Това коментира
по NOVA NEWS Светослав Бенчев от Българската петролна и газова
асоциация.
По думите му при-

родният газ ще бъде заместен с горива от нефтен произход. “Ако
няма сериозна рецесия,
цените на барел ще се
задържат 110-120 долара. Цените на горивата
у нас винаги са били от
най-ниските. Скокът в
цените е в резултат на
икономическите процеси, няма спекула. Много рафинерии в Европа
затвориха през последните 10 години”, обясни той.
Според Бенчев вероятно има схема за източ-

ване на държавната помощ от 25 стотинки.
“Измама може да се направи когато зареждате
от бензиностанция с
малко по-ниски цени и
не си вземате касовата
бележка. Не ви се дава
отстъпка, а собственикът си я прибира.
Всяка невзета касова бележка може да се използва и за източване на
ДДС. Идват и хора, които представят служебната си кола за лична, за
да ползват отстъпката”,
алармира Бенчев.

завод от българския в Тетово, Северна
Македония.
“Това е модерен завод, нов начин
за производството на електрически
автомобили и по подобие на компания като “Тесла” - повечето различни части на този завод са направени
в едно общо тяло, обща сграда. Тя е
с доста внушителни за България размери - над 320 метра дълга в едната
посока, а в другата около 240 метра.
Това е основната сграда, където ще
се случва производството. В нея има
доста сложна организация с различни складови зони, зона за производство на т. нар. алуминиеви пространствени рами и др.”, разказва Станиславов пред БТА.
Коментар на стр.9

Äîñòúïúò äî ñòàðèÿ ïîðòàë
íà ÍÀÏ ñïèðà îò îêòîìâðè
Достъпът до стария портал за електронни услуги на НАП ще бъде спрян в
началото на октомври. Повече от година
за удобство на потребителите двата портала функционират едновременно, като
през това време бяха прехвърлени всички
потребителски профили и правата на
достъп, казаха от приходната агенция.
Обновената платформа за електронни услуги на НАП е разработена изцяло в интерес на потребителите, като им
дава повече възможности - директна
идентификация, по-интуитивна навигация, изцяло нов дизайн, лесен достъп
до информацията за всяка услуга и
допълнителни функционалности като

“Профил”, “Моите услуги”, “Известия”, “Последно използвани услуги”.
Съдържанието в портала е преструктурирано и допълнено съобразно потребностите на клиентите, които използват електронните услуги на НАП както
като физически лица, така и като юридически лица. Достъпът до електронните
услуги на НАП е значително улеснен за него не се изисква подаване на заявление от потребителите, които са се
идентифицирали с електронен подпис
като задължени физически лица или като
техни законни представители (при юридическите лица) и вписани в тях идентификатори на автора на подписа.
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×èñòêàòà çàñòèãíà è
øåôîâåòå íà „Áóëãàðãàç”
Хора без никакъв опит в енергетиката влизат в борда на директорите на дружеството
Деница Златева, бивш депутат на БСП, е назначена за нов
шеф на “Булгаргаз”, съобщиха
от Министерството на енергетиката. Тя бе вицепремиер в
едно от служебните правителства, назначени от Румен Радев. Освен това са сменени
четирима от досегашните петима членове на борда на директорите на държавното дружество. Освободени са, без да
освобождават от отговорност,
досегашният изпълнителен директор на “Булгаргаз” Людмил
Йоцов и членовете на борда
Анжела Славова, Антон Адамов и Стефан Войнов. Председателят на СД на “Булгаргаз”
Иван Топчийски запазва поста
си. Като нови членове в борда
влизат Димитър Спасов, Татяна Петрова-Бояджиева и Весе-

лин Синабов.
Според експерти чистката
в мениджмънта на стратегическото предприятие може да
бъде определена като скандална, тъй като новоназначените
в борда са хора без опит в
газовата енергетика с едно изключение. Излежда, че на новите директори няма да им се
налага да взимат решения - ще
им ги спускат.
Деница Златева е активистка на БСП. Родена е на 16 юли
1975 г. в София. Завършва специалност “Корпоративен мениджмънт”. През 2008-2009 г.
е началник на кабинета на вицепремиера по европейските
въпроси Меглена Плугчиева.
После става народен представител в 42-ото НС от БСП.
През 2012 г. е избрана за ви-

цепрезидент на Социалистическия интернационал на жените. Между 2009 и 2017 г. е
международен секретар на
БСП. През 2017 г. е служебен
вицепремиер в кабинета на
Огнян Герджиков и отговаря
за подготовката на председателство на ЕС.
Димитър Спасов е бил управител на панагюрска фирма,
която се занимава с производство и търговия с метали. Татяна Петрова-Бояджиева е
собственик на фирми, която се
занимават с недвижими имоти
и електронна търговия.
Реално от новия борд единствено Синабов е работил в
газовия сектор - в “Булгартрансгаз” като ръководител на
отдел “Балансиране”, и в
“Овергаз”.

Ñïèðàò òåæêèòå êàìèîíè
ïî ïàðêèíãè èç öÿëàòà ñòðàíà

СНИМКА DUNAV MOST

Има изключително увеличение на
трафика на камиони по пътищата в порядъка на 20 процента годишно - особено между граничния контролно-пропускателен пункт “Капитан Андреево”
и граничните пунктове по северната
граница на страната, каза служебният
министър на вътрешните работи Иван
Демерджиев в Министерския съвет.
Повод за изявлението станаха невероятните задръствания от тирове към Дунав мост, които блокираха живота в
Русе.
“Не сме сигурни, че тежкият трафик се дължи само на войната в Украйна. Трайното решаване трябва да
обхване всички пътни отсечки от
ГКПП “Капитан Андреево” до северната граница - Русе, Видин. Проблемите са набелязани, по тях работят
трима заместник-министри - на

вътрешните работи, на транспорта и
на регионалното развитие и благоустройството. От вчера камионите се спират на паркинги в страната и се пускат поетапно, за да няма струпвания
около Русе и Видин.
Камионите ще се спират вече до
Свиленград, досега това се случваше
само в Северна България. Ще покрием
цялото трасе, от Свиленград до северната граница, за да елиминираме
възможността камионите да заобикалят постовете”, обеща министърът.
Това увеличава сигурността на граничния контрол и в него участват всички
заинтересовани институции, включително Националната агенция за приходите и агенция “Митници”, като ще
предложим трайно решение на проблема със струпване на камиони по границата, посочи Демерджиев.

Новината за смените първоначално не бе съобщена официално. Тя дойде от Търговския регистър, където са внесени за вписване предложения
за промени в съвета на директорите на “Булгаргаз”. Едва

вчера
промените
бяха
потвърдени от Министерството на енергетиката. Възможно
е засегнатите да обжалват освобождаването си в съда.
Коментар на стр. 9

426 ìëí. ëâ. ïîìîù íà
ôåðìåðèòå çàðàäè âîéíàòà
Европейската комисия одобри
българска схема в размер на 218 милиона евро (426 милиона лева) за подпомагане на определени земеделски
производители в контекста на нахлуването на Русия в Украйна, съобщиха
от Брюксел.
Схемата е одобрена съгласно временната рамка за държавна помощ при
кризи, приета от Комисията на 23 март
2022 г. и изменена на 20 юли 2022 г.
“Селскостопанският сектор пострада особено тежко от увеличението на
цените на енергията и на други разходи за вложени ресурси, причинено от
нахлуването на Русия в Украйна и
свързаните с него санкции. Одобрената схема на стойност 218 милиона

евро ще даде възможност на България
да помогне на земеделските стопани,
засегнати от настоящата геополитическа криза”, каза изпълнителният заместник-председател на Комисията Маргрете Вестагер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията.
Мярката ще може да се използва от
микро-, малки и средни предприятия,
занимаващи се с първично производство на определени селскостопански
продукти. Става дума за дребни и едри
преживни животни, коне, пчелни кошери, плодове и зеленчуци (по-специално салати и марули, бамя и тиквички), розово масло, винени лози, ядки и
тютюн.

Âçåìàíèÿòà íà ôèðìèòå çà áúðçè
êðåäèòè íàäõâúðëèõà 4 ìëðä ëâ.
Към края на юни вземанията по кредити на
дружествата, специализирани в кредитиране
(фирми за бързи кредити), са 4,121 млрд. лв.
(2,7 на сто от БВП),
съобщава Българската
народна банка.
Година по-рано тези
вземания са били 3,346
млрд. лв. (2,5 от БВП),
тоест увеличението им

е с 23,2 на сто (774,8
млн. лв.).
В края на юни 2022 г.
вземанията по кредити от
домакинствата нарастват
на годишна база със 17,2
на сто (426 млн. лв.) до
2,897 млрд. лева. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 75 на сто
в края на юни 2021 г. до

71,1 на сто. В структурата на вземанията по
кредити от домакинствата преобладават потребителските кредити, които са 2,771 млрд. лв.
Вземанията по кредити от нефинансовите
предприятия в края на юни
са 1,077 млрд. лв., като се
увеличават с 46,9 на сто
(343,8 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2021 г.

Ìÿðêàòà „60 íà 40” çàïàçèëà 340 000 ðàáîòíè ìåñòà
Над 340 хиляди работни
места са били запазени по мярката, станала известна като “60
на 40”. Тя беше предназначена
да ограничи влиянието на пандемията върху пазара на труда
и действието й приключи на

30 юни.
Данните на НОИ сочат, че
поне за един месец подкрепа
по мярката 60/40 са получили
13 677 работодатели.
Близо 68 процента от средствата са концентрирани в

общо 5 области: София-град,
Стара Загора, Пловдив, Варна
и Бургас.
С най-голям относителен
дял от 35,5 процента на запазените работни места са предприятията с над 250 служите-

ли, а с най-нисък относителен
дял от 7 процента и половина
са запазените позиции във
фирмите с до 9 наети.
По-голямата част от компенсациите, изплатени на работодателите за запазване на

заетостта на техните служители, са насочени към най-силно
засегнатите от пандемията:
преработваща промишленост,
хотелиерство и ресторантьорство и търговия и ремонт на
автомобили и мотоциклети.

ЧЕТВЪРТЪК
18 АВГУСТ

7

СВЯТ

2022

НАКРАТКО

РСМ проверява
български сдружения
Прокуратурата в Охрид образува производство за проверка на
твърденията за възможни пропуски
при регистрацията на Гражданско
сдружение “Цар Борис III” - Охрид,
съобщава БГНЕС. Сдружението е
одобрено на 17 ноември 2021 г. След
подадена жалба от партия в прокуратурата на Битоля е образувано производство и за палежа на
Културния център “Иван (Ванче)
Михайлов”. Центърът бе открит
на 16 април в присъствието на
тогавашния премиер Кирил Петков
и вицепрезидента Илияна Йотова.

КНДР изстреля
крилати ракети

Палестинско момиче полага рози на гроба на дете в Ивицата Газа. Палестинска правозащитна група
и израелски вестник съобщиха, че при последната размяна на удари пет палестински деца са загинали
от израелска въздушна атака, която не е била предизвикана от изстрелване на палестинска ракета

Êèòàé âèíè Áàéäúí
çà ôàðñà ñ Òàéâàí
Пекин провежда нови маневри край
острова след визитата на Пелоси там
Китайският посланик в
САЩ Цин Ган отхвърли идеята, че посещението на председателя на Камарата на
представителите на САЩ
Нанси Пелоси в Тайван не е
било разрешено от президента Джо Байдън. Според
портала “Екшиъс” (“Ос”), по
време на закрит брифинг във
Вашингтон, на който бяха
поканени американски медии, китайският посланик
каза, че Белият дом се е
съгласил да организира това
посещение.

“Той (посланикът) твърди,
че администрацията се е
“съгласила” с пътуването и че
Конгресът “не е независим,
неконтролиран клон на правителството”, се казва в доклад на “Екшиъс”, чийто кореспондент е присъствал на
събитието.
Посланикът заяви още, че
Пелоси е направила посещението в Тайван “въпреки силната съпротива от страна на
Китай и многократните преговори със съдействието на
правителството на САЩ”.

Това е пълна политическа
провокация и фарс, сериозно
нарушение на принципа за
единен Китай, на суверенитета на Китай, намеса във
вътрешните му работи и “сериозна заплаха за мира и стабилността в Тайванския проток”, подчерта Цин Ган.
Дипломатът предупреди,
че Китай ще разглежда бъдещите продажби на оръжие
от САЩ, официалните посещения в Тайван или военноморската дейност в близост
до острова като провокации,

които ще дестабилизират
допълнително отношенията
между двете страни, ще попречат на напредъка по други въпроси и Пекин ще бъде
“принуден да реагира”.
Преди визитата на Пелоси в Тайван в началото на
август китайският лидер Си
Дзинпин предупреди Джо
Байдън да не си “играе с
огъня”.
Междувременно Китай
започна военни учения в
някои райони на Жълто
море, предадоха властите.
Маневрите ще приключат на
19 август в 17 ч. местно
време. Пекин представи координатите на зоните на
ученията, в които е забранено влизането на плавателни
съдове. Не се уточнява каква жива сила и техника е
задействана. От вторник
продължават 4-дневните маневри на Китай в Южнокитайско море. На тях се отработват действия на ПВО и
нанасяне на удари от кораби по мишени в морето.

Òóðöèÿ ïðîãîíâà
ìèãðàíòè â Ãúðöèÿ

ÅÑ î÷àêâà â ïåòúê
ñïîðàçóìåíèå ñ Èðàí

Турция е прогонила група от 38 мигранти от турска на
гръцка територия, става ясно от изявления на гръцкия
министър по миграцията Панайотис Митаракис, който бе
на посещение в района на Еврос, предаде гръцката агенция
АНА-МПА.
Става дума за случай по-рано този месец, когато 35
мигранти от Сирия и трима от Палестина, сред които и
бременна жена, бяха попаднали за една седмица на островче в граничната река Еврос. Островчето обаче е на турска
територия. Според показанията на потърпевшите те били
изтласкани там от турските власти, които не им позволили
да кандидатстват за международна закрила, за което Турция е задължена. Отделно 5-годишно дете е починало на
турска земя.
Гръцката страна се свързала с турската, но тя отказа да
ги върне. По думите на Митаракис, след локализиране на
групата, тя е прехвърлена на гръцка територия, където й е
оказана медицинска помощ, а бременна жена е настанена
в болница. На групата са предоставени временни жилища.

ЕС очаква още тази седмица да бъде взето решение за
възстановяване на Съвместния всеобхватен план за действие (JCPOA) за ядрената програма на Иран, отбелязва испанският в. “Ел Паис”.
Изданието се позовава на европейски източници, според които реакцията на Техеран на последното предложение на Брюксел е разумна. Все още трябва да се изчакат
позициите на САЩ и Великобритания. ЕС също е оптимист по отношение на времето: сделка може да бъде постигната в петък, пише вестникът. Според него времето
играе в полза на споразумението, предвид предстоящите
през есента избори в САЩ.
В понеделник Иран изпрати отговор на предложенията
на ЕС за възстановяването на въпросния план. Посланието
на Техеран е фокусирано върху санкциите и икономическите гаранции. Съгласно окончателния вариант за споразумение по ядрената сделка, Брюксел е предложил на Техеран отстъпки при разследването на ядрен материал, открит
от МААЕ, чийто произход иранската страна не е обяснила.

Северна Корея изстреля две крилати ракети към Жълто море,
предадоха медиите, позовавайки се
на Министерството на отбраната
в Сеул. Пхенян не е изпробвал крилати ракети от януари. Този вид
ракети не попадат под санкциите
на ООН. За последен път Пхенян
тества оръжия на 10 юли - реактивни системи за залпов огън.

Германия наема летищни
работници от Турция
Германия ще наеме 150 летищни
работници от Турция, за да овладее
продължаващия хаос на летищата
поради липсата на персонал, съобщава “Дейли сабах”. Бройката е значително по-малка от първоначално
очакваното, посочва изданието.

Пожар в Ростов на Дон
Огнеборци гасиха мащабен пожар на палети с пресована хартия
в търговския център “Янтарни” в
Ростов на Дон. Площта на огъня
е достигнала 1500 кв. метра.
Пожарът е от втора степен на
сложност и е бил потушен от 69
души и 23 единици техника.

Порой наводни Париж
Проливните дъждове нарушиха
сериозно работата на метрото в
Париж и на някои железопътни линии
в предградията му, съобщи “Паризиен”. След небивалата гореща вълна,
се разрази силна буря със скорост на
вятъра до 104 км/ч. Няколко линии на
метрото бяха частично наводнени, а
7 станции - затворени. На някои гари
влаковете не спираха.

СНИМКИ БТА

Служител се опитва да покрие
изгоряла бензиностанция в
провинция Патани, Южен Тайланд.
Вълна от палежи и бомбени
атентати удари тази част на
страната, която в продължение на
почти две десетилетия бе арена на
мюсюлмански нападения и диверсии

8

ЧЕТВЪРТЪК
18 АВГУСТ

СВЯТ

2022

Óêðàèíñêè ñíàðÿäè
âçðèâåíè äî
ÿäðåíè îòïàäúöè
Атакувани са и електропроводи,
свързани с Курската АЕЦ
Украинските части обстрелваха контейнери с ядрени отпадъци в Запорожката
АЕЦ, един от снарядите се
взриви на десетина метра от
контейнер. Това съобщи в тв
предаването
“Соловьов
лайв” Владимир Рогов от
проруската администрация
на Запорожка област. По
думите му другите управляеми снаряди са паднали подалеч - на 50 и 200 метра.
“Тъй като площадката е отворена, попадението на снаряд или ракета ще доведе дотова, че... определено количество ядрени отпадъци ще
попадне в околната среда,
ще настъпи изхвърляне, заразяване. С прости думи,
това ще бъде “мръсна бомба”, каза Рогов.
На 4, 9 и 12 август саботажни групи са атакували
шест високоволтови електропровода, свързани с Курската АЕЦ. Според руските власти саботьори неколкократно са взривили електропроводи от ядрения комплекс.
Курск е на около 90 км

от украинската граница и
един от руските градове, в
които бяха взривени оръжейни складове в хода на
войната. Последните дни
бяха взривени боеприпаси в
две руски военни бази в
Крим, Москва призна, че те
са дело на въоръжени групи, лоялни на Киев. “Трябва
да правим така, че за Русия
да бъде все по-трудно да
води война. Това е нашата
военна и политическа задача
номер едно”, обясни Володимир Зеленски в традиционното си обръщение новата тактика на Киев.
Междувременно петима
загинаха при срутване на
триетажна административна
сграда в луганския град Лисичанск. Под развалините
остават може би четирима
души. Лисичанск бе превзет
от съюзническите сили на
Русия и ЛНР в началото на
юни, градът пострада тежко
при боевете.
Генералният секретар на
ООН Антониу Гутериш ще
се срещне днес в украинския

СНИМКА БТА

Това сателитно изображение показва плаващия под флага на Сиера Леоне
товарен кораб “Разони” (в кръгчето) в сирийското пристанище Тартус.
Това бе първият кораб с украинско зърно, който се отправи към световните
пазари съгласно сделката между ООН, Турция, Украйна и Русия. Ливан,
където корабът трябваше да акостира, се отказа от пратката, след което
плавателният съд бе в неизвестност няколко дни, за да се озове накрая в Тартус
град Лвов със Зеленски и
турския му колега Реджеп
Ердоган, предадоха агенциите. В петък Гутериш ще посети Одеса, а след това съвместния координационен
център в Истанбул за износа
на зърно през Черно море. В

Лвов ще се обсъдят износът
на зърно от Украйна, ситуацията около Запорожката
АЕЦ и политическото уреждане на украинския конфликт. В сряда сутринта още
четири кораба са потеглили
от Одеса и Черноморск със

слънчогледово кюспе, слънчогледово олио и царевица.
Заради високите цени на
газа спират работа 10 от 32та захарни завода в Украйна,
съобщи “Укрсахар”, местната асоциация на производителите на захар.

Òóðöèÿ ïîëó÷àâà îùå ðóñêè ðàêåòè
Ñ-400, ÑÀÙ ÿ êðèòèêóâàò

Õúðâàòèÿ å ïîòóøèëà
91 ãîðñêè ïîæàðà

САЩ предупредиха Турция да не разширява
сътрудничеството с Русия в областта на отбранителната промишленост, след като руски представител съобщи за нов договор между Анкара
и Москва за доставки на ракетни системи С400, съобщи турският в. “Сьозджу”.
Говорителят на Държавния департамент Нед
Прайс заяви, че на фона на украинския конфликт “сега повече от всякога всички държави
трябва да избягват сделки с руския отбранителен сектор”. Прайс не посочи дали доставката
на втората партида от руските зенитно-ракетни
системи С-400 ще накара администрацията на

Хърватските пожарникари са участвали в потушаването на
91 горски пожара от 13 юни, извършили са 5000 полета и са
използвали 25 000 тона вода, съобщи ХИНА. Те също са гасили
през юли пламъци в Словения и Босна и Херцеговина.
Междувременно димът от огромен горски пожар в Централна Португалия обви мадридските небостъргачи, известни
като “Четирите кули”. Разстоянието между пожара и тях е 400
километра. Над 1100 пожарникари, подпомагани от 13 противопожарни самолета, се борят с огъня, който вече изпепели над
17 000 хектара в Португалия.
В Испания горските пожари тази година са обхванали над
270 000 хектара при обичайно средно за година 15 000 хектара.

Джо Байдън да преразгледа плановете си за продажба на Ф-16 на Турция.
Дмитрий Шугаев, ръководител на руската
Федерална служба за военно-техническо сътрудничество, каза преди дни, че е подписан договор
за доставка на Турция на още зенитно-ракетни
комплекси С-400, като документът предвижда и
местно производство на отделните компоненти. По-късно източници от турското Министерство на отбраната уточниха, че не става
въпрос за ново развитие, а за изпълнение на
първоначално сключения договор, предаде турската телевизия “Хабер”.

Øâåéöàðèÿ ñúñ
çàñòðàøåí ñêè ñåçîí

Òåêñò â ó÷åáíèê çà ðàæäàíåòî
è ñåêñà ïðîâîêèðà ñêàíäàë â Ïîëøà

Енергийната криза в Европа застрашава ски сезона в
Швейцария, предупреди шефът на сдружението на въжени
линии в страната Берно Щофел пред швейцарското радио.
Той обясни, че кабинковите и седалковите лифтове могат
да се движат с по-ниска скорост, за да пестят ток. Щофел не
изключи и намаляване на работното време на съоръженията.
“Няма да има топла вода в санитарните помещения и заведенията ще се отопляват минимално”, заяви той и дори допусна
отмяна на нощното каране на ски по осветени писти. Зимният туризъм е основен източник на приходи за страната.
Във Великобритания пък годишната инфлация се покачи
през юли до 10,1%, това е най-високата инфлация в страната
от февруари 1982 г., показва статистиката. Към високите
разходи за живот се добавят прогнозите за рецесия.

Нов учебник за гимназиалните класове, одобрен от консервативното правителство, предизвика неодобрение от негови критици, според които това е опит за
манипулиране на младежта, предадоха агенциите.
В учебника “Историята и настоящето” има откъс, в който се
внушава негативно отношение
към оплождането ин витро, без
изрично да се споменава този
термин. Там се казва: “Все поизтънчените методи за отделяне

на секса от любовта и плодовитостта водят до разглеждане на
секса като забавление и на плодовитостта като човешко производство, като някой може да каже
размножаване. Това повдига един
основополагащ въпрос: кой ще
обича децата, произведени по
този начин?”
Лидерът на опозиционната
“Гражданска платформа” Доналд
Туск отправи критики срещу откъса, министъра на образованието Пшемислав Чарнек и прави-

телството на среща със свои
поддръжници. “Може да прочетете, че децата, заченати чрез оплождане ин витро, са деца от
ферми за размножаване, които
никой не обича”, заяви Туск. По
адрес на правителствените служители той каза: “Няма граници за
тяхната низост. Няма линия, която да не са прекрачили”. Министър Чарнек отвърна, че в учебника не се казва никой да не обича децата, заченати ин витро. Той
заплаши да съди Туск за клевета.
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КОЛОНКАТА НА

КАРИКАТУРА НА ДЕНЯ

Îùå ìàëêî çà ãàçà

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Опит пореден
Евгени ГАВРИЛОВ

Появи се информация, че е започнало строителството на завода за
електромобили край Ловеч, на терена на бившия
завод “Балкан”. До края
на следващата година
трябва да бъде произведена първата серия електромобили, а мащабното
производство да се развие през 2024 г.
Това е една от малкото добри новини напос-

ледък, че чак не е за вярване. Все пак монтажът
на цяла кола е върхът на
автомобилната индустрия. Над 95% от тази
продукция отиват за износ, което подобрява
драстично търговския
баланс на държавата. Доказателство е заводът на
“Дачия” в Румъния, който за 10 години стана
най-голямото предприятие на Балканите и прави оборот 10 млрд. евро.
Обикновено подобен завод дава работа на между 5000 и 10 000 човека.
У нас мащабът ще е помалък, но в случая е важен приципът.
Историята започна
през 60-те години на
миналия век с “Булгаррено”. Общо в Пловдив са
произведени 4000 автомобила от тази марка.
Следва “Булгаралпин”, от

която са сглобени 400
бройки,
През 60-те години за
първи път и в Ловеч се
произвеждат коли. Те
носят името “Пирин
ФИАТ”. Общо от поточната линия излизат близо
760 автомобила.
Ако има автомобил,
който е свидетел на голяма част от историята
на България през периода 1966-1990 г., това е
“Москвич Алеко”. За периода, отново в Ловеч, са
сглобени 304 297 броя
различни модели на тази
марка. Началото на 90те години на миналия век
пък ще се запомни с неуспешния опит на британската група “Ровър”
да започне да произвежда коли във Варна.
Засега последният
неуспешен опит в тази
област у нас, като изклю-

чим напразните усилия да
привлечем “Фолксваген”
като инвеститор, се
свързва с китайската
Great Wall и “Литекс
моторс”.
Отдавна един от
всепризнатите световни
критерии за степента
на икономическо развитие на дадена страна е
дали тя произвежда автомобили. За последните десет години 150
станаха компаниите от
автомобилната индустрия, които предпочетоха България като място
за производство на различни компоненти за
автомобили, но опитите за цялостно сглобяване досега са се проваляли. Дано при този
опит нещо все пак се
случи, стига и той да не
се окаже поредната
предизборна пушилка.

Злокобна приказка
От стр. 1
Той не живее в отдалеченото планинско село.
Нито ще се качва на училищния автобус сутрин и
вечер. Нито ще се чуди
дали си заслужава да
праща детето на десетки
километри от дома.
Затова решението
дали да бие първи училищен звънец на 15 септември трябва да го вземат
местните хора. Онези,

които са пряко засегнати
от промяната. Тяхното
мнение трябва да чуят
общинарите и ръководствата на кметствата,
когато преценяват окончателно.
Ако местната общност е достатъчно будна
и отстоява с протести и
подписки оцеляването на
школото, значи и селото
ще има бъдеще, и училището. Тогава няма да е
най-важното дали учите-

лите са в пенсионна или
предпенсионна възраст, а
дали имат дух, желание
за преподаване. Няма да
е от значение колко изкарват децата на Националните външни оценявания и закъде ще им стигнат оценките, а това дали
ходят редовно и с интерес на училище.
Работата на държавата тогава ще е да осигури точно необходимото
за конкретното школо, да

проучи неговите нужди и
да адаптира учебния процес към спецификите му.
Именно селските училища трябва да са задължително иновативни, но не
само формално, а реално, и то с помощта на
държавата.
Малкото училище не
е задължително нискокачествено. То може да
роди успех, който да не
е отразен задължително
с шестици в бележника.

Винаги съм се стремял да запазвам добрия
тон по отношение на институциите и техните правомощия. Но когато действията им прекрачват границите на нормалността и сигурността на България, нямам право да мълча.
Може би за някои назначаването на Деница
Златева за изпълнителен директор на “Булгаргаз” да е уж положителен елемент на фона на
повсеместното уволнение на “не наши” социалисти с “по-наши” такива. И бих разбрал едно
такова отношение, ако не ставаше въпрос за
енергийната сигурност на България, а и на националната такава като резултат. Това е найкризисният сектор в цяла Европа и Азия в момента.
“Булгаргаз” е стратегическо предприятие
(или поне беше такова до неотдавна), с основна
цел гарантиране на доставките на газ на оптимална цена. Вярно е, че през последните месеци
това не беше във фокуса му, имайки предвид
възможния конфликт на интереси на досегашния му изпълнителен директор в полза на определена фирма и пагубния финансов резултат от
това. Смяната му беше наложителна и даже
закъсняла, но с кого?
С Деница Златева се оказва решението на
служебния кабинет (разбирай Радев). Нищо
лошо, ако ставаше въпрос за професионалист
от висока класа в областта на енергетиката,
имащ опита да преговаря с такъв мастодонт
като “Газпром” и доказал се професионалист в
областта на борсовата търговия с газ. Уви,
нищо подобно.
Госпожата се изявяваше като завеждащ за
известно време Международния отдел на НС
на БСП, вицепремиер, отговорен за председателството на България за ЕС по време на първото служебно правителство на Радев, нереализиран поради несъгласие на ръководството на
БСП кандидат за вицепремиер на правителството на ГЕРБ от 2017 година (несъгласие,
превърнало я в отявлен критик на ръководството на БСП) и, о, да, административен директор на “Булгартрансгаз”, назначен от същия
ГЕРБ през размирната 2020 г. на върха на протестите срещу Бойко Борисов, отговарящ за
кадровото развитие на трима шофьори и една
секретарка. Една забележителна биография,
която напълно отговаря на профила на всички
днешни назначения от правителството на Радев.
Прискърбно е да се вижда как в навечерието
на сложни избори в България, в условията на
върлуваща икономическа, социална и политическа криза, човекът, призван да обединява народа, не само че не го прави, но и полага всички
усилия да разедини партията, която го издигна
и подкрепи два пъти за президент.
Може би целта е и по-стратегическа - в найдобрия случай осигуряване на вакуум в ляво, който да бъде овладян и структуриран след 2027 г.
А може би това е стремеж за компрометиране на цялата многопартийна система като неспособна за управление на държавата и като
следствие въвеждане на президентска република.
И да не забравяме за икономическия интерес.
Дали това назначение е случайно и от тази
гледна точка?
Защото с него се финализират почти едногодишните усилия за ликвидиране на “Булгаргаз” в полза на многобройни търговци на газ,
които отдавна се стремят към тази ликвидация, за да получат достъп до обществени
поръчки със сладки комисиони на гърба на всички
нас.
Фейсбук
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Ограничаването на купуването
и продаването на гласове изисква действия,
а не парадни протоколи за сътрудничество
Стана традиция в навечерието на избори главният
прокурор Иван Гешев да предлага съвместно звено с
МВР и ДАНС за противодействие на купуването на
гласове. От държавното обвинение твърдят, че през
годините работата на това звено е показала “добри
резултати и практики, които са в интерес на
българските граждани”.
Подобни звена наистина са създавани многократно.
За техните “добри резултати” обаче може да се
поспори. Задържаните са предимно хора на найниско ниво, санкциите - символични.
В навечерието на предишните избори тогавашният
вътрешен министър Бойко Рашков отказа да участва
в подобно междуведомствено звено. МВР и прокуратурата взаимно си размениха обвинения кой е повиновен и кой какво не прави. Рашков заяви тогава,
че от това ръководство на прокуратурата МВР не
може да очаква съдействие, а само спънки и противодействие. Според него прокуратурата по места е
“получила като че ли указания” по всякакъв начин да
се неглижира полицейският труд. От прокуратурата
пък твърдяха, че тези изказвания са “опит за грубо
посегателство върху независимостта” й.
За настоящия служебен министър на вътрешните
работи купеният вот е приоритет. МВР ще впрегне
всички средства, включително СРС, подслушване и
следене, срещу тези, които търгуват с гласове,
предупреди Иван Демерджиев. Какви ще са резултатите? Предстои да видим...

Преди година министърът на
правосъдието беше осъден за...
купуване на гласове. Присъдата
е три години затвор и петцифрена глоба. Причината - купувал гласове, за да осигури място
на своята съпруга в парламента.
Случи се, но... в Япония.
У нас подобно явление сигурно ще влезе в доклад на Европейската комисия и ще бъде
развявано от прокуратурата и
съда като пример за успех в
битката с купуването на гласове. Уви, ще трябва да почакаме още.
Досега проблемът с купуването на гласове се разрастваше с всеки избор. Търговците ставаха все по-нагли, поизобретателни и по-недосегаеми. Те не само не се криеха от
органите на реда, но дори пред
камерите и микрофоните демонстрираха почти с наслада
порочни изборни практики. И
избори бяха печелени с мобилизирани в последния момент
гласоподаватели, които се изсипваха на тумби в избирателната секция и обръщаха резултата. А никой не вземаше мерки. Дали защото напазаруваните гласуваха за когото трябва... Никой не си мръдваше
сериозно пръста, за да бръкне

до дъното
на вмирисаната каца
Какво обаче се случи на
миналогодишните последни
два вота за парламент? Полицията проведе много, и то показни акции. В ромските квартали в големите градове бяха
“проверени” адреси. Имаше и
арестувани. Като синът и

Ина МИХАЙЛОВА

права на гражданите спрямо
данните от вота на 4 април.
Факт е, че

акциите на МВР
дадоха резултат

на четирима души в бургаското село Маринка пликове с
колбаси, брашно, леща и макарони.
За
подобно
престъпление законът предвижда от 2 до 7 години затвор и глоба от 10 до 30 хил.
лв. В Раковски привикаха служители на чистотата превантивно и ги накараха да подпишат протоколи, че няма да се
занимават с изборна търговия.
Бяха проверени магазини, заложни къщи, излязоха списъци... В Разград се оказа, че са
подавани заявления за гласуване в подвижни урни от

и контролираният и купен вот
намаля.
Недоволни обаче пак имаше. Най-много скочиха представителите на ГЕРБ и ДПС,
както и на правозащитните организации. “Тормоз! В ужас са,
че социолозите ни дават 8-9%
преднина. Такава безпардонност не е имало и през 1944
г.!”, заяви Бойко Борисов в
град Раковски. След като загуби изборите, бившият премиер каза: “Радвам се, че след
тази упражнена репресия към
нас имаме такъв резултат и че
ни оставиха живи”.
ДПС не спря да тормози
Бойко Рашков и от парламентарната трибуна заради акциите на МВР. Лидерът на партията Мустафа Карадайъ го упрекна, че погазва конституционни
права на българските граждани,
ограничавайки ги с органите на
реда да могат да гласуват. Правозащитници се оплакваха от
присъствието на тежковъоръжени полицаи в ромските махали, но премълчаваха обидите и
подигравките, на които години
наред бяха подлагани униформените именно в тези квартали.
Рязко спадналата избирателна активност в ромските квартали, видно от протоколите в
изборните секции, показа, че
мисията е възможна. Данните
показаха и друго -

рязък спад
на избирателите
за ГЕРБ и ДПС

Задържан за купуване на гласове
съпругът на кметицата на Симеоновград Милена Рангелова,
в чийто дом бяха открити пари
и списъци с имена. Делото
срещу обвиняемите влезе в
съда, но е върнато на прокуратурата заради пропуски.
Преди два месеца СГС оправда общинския съветник от
Созопол Цветелин Георгиев
по дело за купуване на гласове. На парламентарните избори на 11 юли м.г. той беше
четвърти в листата на “Изправи се! Мутри вън!”. Главният
прокурор Иван Гешев му поиска имунитета заради разследване за търговия с гласове, а Георгиев бе изваден от
листите на коалицията. Според обвинението той раздал

лица, които не са с трайни увреждания.
Два дни преди изборите през
юли м.г. директорът на Националната полиция главен комисар
Станимир Станев съобщи: “38
са задържаните за престъпления
срещу изборното законодателство у нас в последните дни.
Броят на проверените места, за
които има постъпила информация, че се извършва дейност,
която е в противоречие с НК и
касае престъпления, свързани с
изборния процес, са общо 2371.
Имаме и издадени 2707 протоколи за предупреждение по Закона за МВР.”
След изборите през юли м.г.
МВР отчете 400% увеличение
на делата против политическите

от хиляди до няколкостотин. От
репортажите на телевизиите
лъсна и огромното разочарование на местното население, останало с празни ръце.
В дните до предстоящите на
2 октомври избори социологията ще се развихри. За жалост,
проучванията й не могат да
предскажат купените гласове...
Нека да погледнем на изборите обаче и от страната на
избирателя. Както казваше
баба, сиренето в магазина все
още е с пари и ще бъде. И това
важи в особено голяма степен
за малките населени места. Както и за фирмичките, в които
шефът така и стиснал за гушата
подопечните, че...
Според периодични изказвания на експерти от Центъра за
изследване на демокрацията
риск от контролиран или купен
вот има при близо 2500 секции
от общо 12 000 в страната.
Преди време друго изследване
- на “Галъп”, “преброи” около
600 хиляди души, които са
обект на купуване и продаване

на гласове - предимно необразовани, по-бедни или от малцинствата. Днес, съдейки по
данните на родната и европейската статистика, в групата на
“по-бедните, необразованите,
малцинствата” влизат все повече българи. Такива с малки или
символични доходи, без пари за
ток, вода и парно, енергийно
бедни, социално слаби, включени или изключени... Както искате ги квалифицирайте и подреждайте в таблици. Точно тези
хора в годините видяха, че наказание за големите престъпления няма, а за кокошкарските
изпълнения - бол вратички в
закона. Та, когато тези хора
имат нужда, от една страна, и
нямат страх - от друга, какво
им пречи да си продадат гласа?
За Съвестта с главна буква няма
да говорим. За част от тези хора
гласуването се свежда до: “избирам по-малкото зло, ако въобще избирам” или “за кого да
гласувам, всички са едни и същи
маскари...”
Да си кажем и другата истина - дилърите на гласове много
добре знаят какво предлагат “на
пазара” - от години са в джаза.
Няма да се “котират”, ако не са
“в час”. Същите тези хора
държат като в менгеме - с наказания, с натиск, с принуда, дори
с физическа - подопечните си.
Че полицията ги респектира, респектира ги. Тук-там има по
някое дело.

Гърмят „цаците”,
„акулите”
са недосегаеми
Големите играчи, стратезите
и моторите на схемите “не горят”.
От партийни централи и изборни плакати обещанията за
честни избори са едно, но в
малкия град, в квартала, в махалата ситуацията е коренно различна. И всичко е позволено... В
същото време взаимните нападки между МВР и прокуратурата играят в полза на брокерите.
Прокуратурата например е произнесла 626 отказа за образуване на досъдебни производства
за президентските и парламентарните избори през ноември
2021 г. 25 са отказите, свързани
с президентски вот, а 601 - с
парламентарния. Аргументът е
липса на събрани от органите
на МВР данни за извършени
престъпления.
Ако държавата иска да се
бори с купуването на гласове, са
нужни действия - от наказателно
преследване, през изкореняване
на порочната среда, която е
обективна предпоставка за покупко-продажба на гласове, до
ефективни присъди. За това обаче е необходима не просто имитация, а истинска дейност. Защото купуването и продаването на
гласове са престъпления.
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мават с бизнес програми, с
резултати на предприятията
и заплати на работниците нищо подобно. Ще вземат
следните решения, това е
дневният ред - увеличават
борда от 4 на 7 души и вместо един директор ще има
трима. Втората точка е смяна в ръководствата на дъщерните дружества. Не ги
интересуват резултати и заплати. Министърът не е поискал отчета и на едно дружество, за да види как се
развива”, каза бившият
икономически
министър.
По думите й разликите са в това, че едните ги е грижа за
предприятията и за
работниците, не бързат с кадровите чистки. Другото е метла отгоре до долу.
“Защо, като имаш
още шест седмици? Този служебен кабинет не е
избран от народа, той е назначен от един човек. През кадрите,
които в момента се
назначават от служебния кабинет, се връща
моделът ГЕРБ-ДПС”, предупреди лидерът на БСП и даде
като примери рокадите във
ВиК холдинга, тол системата, зам.-министри в земеделието.

КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

ÁÑÏ äîêàçà
ñ ðàáîòàòà ñè,
÷å å ñîöèàëíèÿò
ñòúëá
Готови сме с четири
работещи решения, които
ще доведат до много бърз
резултат за семействата
и икономиката, заяви
лидерът на българските
социалисти пред БТВ
“Високата активност винаги дава легитимност на
институциите и по-голяма
тежест на тези, които са избрани. Така че дано да има
висока активност на изборите.” Това заяви лидерът на
БСП Корнелия Нинова в
ефира на БТВ. И продължи:
“БСП влиза по-силна в кампанията, защото през властта доказа резултати. Това,
което обещавахме в опозиция, го доказахме с работата си. Влизаме с много открито лице пред избирателите си, защото доказахме, че
може да има социална
държава. Ние бяхме социалният стълб в това правителство - 22 млрд. лв. социална
подкрепа за безплатни детски градини, данъчни облекчения на млади семейства,
увеличение на майчинството,
увеличени детски надбавки,
увеличение на минималната
работна заплата, ваучерите
за храна от 80 на 200 лв. на
работниците, подкрепата за
икономиката за тока.”
Председателят на левицата припомни още, че за 12
години пенсиите са увеличени общо със 164 лв., а сега,
само за тези месеци - със
167 лв., като са заложили в
бюджета преизчисляване
през октомври.

Оценка - според
резултатите
Като бивш министър на
икономиката и индустрията
Корнелия Нинова се гордее,
че България беше оценена
през м. май на първо място
в Европейския съюз по индустриален растеж и промишлено производство.
“Хората да ни оценят по
работата. Да ни оценят по
това, че шест години сме последователни в борбата с
модела на управление на
ГЕРБ. Не отстъпихме въпре-

ки всичко, което изпитахме
на гърба си, и за краткото
време, което имахме, в много кризи, които ни връхлетяха, мисля, че се доказахме
като стабилна, последователна и загрижена партия.
Ще работим за по-висок резултат, но хората ще решат”,
каза още Корнелия Нинова
в предаването “Лице в лице”.
“Във всичките ни позиции ни е движел интересът
на българския народ”, категорична бе тя. И обясни: “За
първи път през април - като
партия, и аз - като министър
на икономиката и индустрията, заедно с работодателите обявихме, че е необходимо да има доставки от “Газпром”. Ако 1 млрд. е азерският газ, 1 млрд. - втечненият газ, на нас не ни стига
още 1 млрд. и съвсем логично е това да бъдат доставките от “Газпром”. Цялата индустрия претендира за това
- 28 000 предприятия, 250
000 работни места”, посочи
тя и добави наблюденията
си, че с напредването на
времето, останалите политически лидери узряват за тази
идея. “Тя е национално-отговорната идея. През изминалите месеци тя се идеологизираше излишно, на нея се
гледаше като геополитика.
Ние гледаме на това като на
интереса на България, да не
оставим хората и индустрията без решения”, коментира Нинова темата за “Газпром”.
Тя добави, че от левицата
имат четири конкретни работещи и спешни решения,
които ще доведат до много
бърз резултат и посочи кои
са те:
“Първо - да се наложи
мораториум върху цената
на газа, по подобие на това,
което направихме с цената

За отношенията
с президента

на тока през февруари. То
проработи, спасихме милиони семейства тогава.
Второ - компенсации за
бизнеса. Както компенсирахме онези предприятия за
тока, така да се предвидят и
компенсации за тези, които
използват газ.
Трето - социалната програма. Непременно разширяване на броя на семействата
и на размера на помощите
за енергийно бедни.
Четвърто - разговори с
“Газпром”.”
За да осъществят тези политики, от БСП виждат като
партньори досегашните си
такива, но по-важното - онези партии, които са готови
да продължат. “За шест месеца направихме много
крехък пробив в модела
ГЕРБ, има нужда с удвоени
усилията след тези избори да
направим правителство и да
продължим. В момента виждаме опасност от реставрация на модела ГЕРБ”, предупреди лидерът на левицата.

За бордовете
и фирмите
Що се отнася до наследството в Министерството на
икономиката и индустрията,
Нинова обясни каква е разликата между тяхното уп-

равление и на сегашното
служебно правителство:
“Когато станах министър
през декември, извиках директорите на дирекции и директорите на предприятия и
им казах: “На един лист до
довечера искам три проблема, които са спешни и неотложни и трябва да ги решим
бързо. Забранявам ви да
продавате, приватизирате,
концесионирате държавно
имущество. Искам програма
за увеличаване на заплатите
на работниците. Намалявам
бордовете. Политическият
ми кабинет няма да взима
пари за допълнително материално стимулиране, ще ги
раздам на служителите и работниците.” Това и направих”, заяви тя. И допълни,
че първият сменен борд е
пет месеца по-късно - този
на “Кинтекс”. “След като се
уверихме, че резултатите са
им лоши, че се източва предприятието, че се прехвърля
на частни фирми”, уточни
тя.
Нинова посочи какво се
случва сега: “Утре (днес б.р.) ще се състои първият
Съвет на директорите на
Държавната консолидационна компания, където са всички държавни предприятия.
Мислите ли, че ще се зани-

По думите на Нинова,
когато преди година е започнало напрежението с президента, не е било ясно точно
какво се случва, но сега позициите са изчистени. “Ние
направихме президента Радев президент първия мандат. БСП, “Продължаваме
промяната” и ДБ го издигнахме и подкрепихме за втори. Президентът Радев свали правителството на БСП,
“Продължаваме промяната”
и ДБ, и в момента с тази
чистка възстановява кадри
на ГЕРБ”, посочи тя.
Лидерът на левицата
обясни, че БСП никога не е
започвала атака срещу президента Радев, винаги го е
защитавала. “Когато той
беше най-остро критикуван
от Борисов и Цветанов,
единствено БСП заставаше и
на трибуната в парламента,
и пред президентството да
го брани”, припомни тя. И
допълни, че президентът
нито веднъж не я е поканил
на частни разговори, само
на официалните срещи.
“Избрана съм пряко от
членовете на БСП, и то с
80% активност, и съм единственият пряко избран лидер
от народа”, припомни Нинова във връзка с обвиненията, че овладява партията. И
допълни: “Във Видин темата много се преекспонира напуснали са осем човека от
800 организации - Митко
Белята и леля му. Това не е
разцепление, а оздравяване
на БСП”, отбеляза Корнелия
Нинова.
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„Ñïðÿõ äà ïëàùàì” áóíòúò íà áðèòàíöèòå
Хиляди домакинства се присъединиха към движението
след безпрецедентния скок на сметките за газ и ток
Жюли ЗОГ, „Фигаро”

Миналата зима Шийла Ърдли не е
пускала отоплението. “От тази пролет
спрях да гледам и телевизия, и да слушам музика през деня”, разказва 74-годишната пенсионерка, която живее в
двустаен апартамент в Брентфорд, предградие на Лондон. “По време на последните жеги дори не посмях да включа
вентилатора.”
Преживяваща с ниска пенсия, тя вече
няма средства да плаща сметките си за
газ и електричество. “Те се увеличиха
от 37 на 304 паунда месечно в рамките
на една година”, разказва Шийла.
Британците преживяват безпрецедентен скок на сметките си за енергия.
Сумата, поискана от средно домакинство, се е повишила от 1277 на 1971 паунда през април. През октомври се очаква да достигне 3582 паунда, след което
да се покачи до 4426 паунда до средата
на 2023 г., според консултантската компания Cornwall Insights. Това представлява общо повишение от 247 процента.
“Войната в Украйна тласна цената
на газа нагоре”, отбелязва Дъглас Макуилямс, който ръководи Центъра за икономически и бизнес изследвания (Centre
for Economics and Business Research).

Лондон внася малко газ от Русия, но тъй
като става дума за регионален пазар,
недостигът в Европа се отразява на цените в Обединеното кралство, уточнява
експертът.
Феноменът се усилва поради силната зависимост на страната от газа. “Използваме го, за да отопляваме домовете
си и да произвеждаме електричество”,
добавя икономистът.
Газът представлява 42 на сто от
британския енергиен микс и половината
идва от чужбина. Основният му доставчик е Норвегия, която заплашва да ограничи доставките си на електроенергия.
Конкуренцията може да се увеличи и
при доставките на втечнен газ от САЩ
и Катар.
За да избегне най-лошото, правителството насърчава болниците да се оборудват с аварийни генератори и се готви да пусне отново две спрени електроцентрали, работещи на въглища. Това
вероятно няма да предотврати спирането на тока, което може да настъпи за
четири дни през януари според сценарий за бедствие, изготвен от правителството.
Сред населението назрява гняв. Появи се анонимно движение, наречено
“Don’t Pay UK” (“Не плащай, Обединено кралство”), което призовава британците да спрат да плащат сметките си за

електроенергия и газ от 1 октомври. До
миналия четвъртък над 99 400 души се
ангажираха да го направят (по последни
данни те вече са над 106 000 - б.р.).
Нийл Сандърс, глава на четиричленно семейство в Уорикшър, е сред тях.
“Вече използваме пералнята по-малко и
включваме осветлението само в една
стая, но ако цените се повишат още тези
зима, няма да можем да плащаме”, казва
48-годишният мъж. “Нямам друго решение, освен да анулирам автоматичните
удръжки.”
Той смята да ги замени с месечна
вноска на сума, съответстваща на сегашната му сметка. “Приоритетът ми е
да храня децата си и да плащам ипотеката си. Ако трябва, да ме съдят - така
да бъде”, казва той.
Шийла Ърдли вече е направила тази
крачка. “Спрях да плащам сметките си
това лято. Ще възобновя плащанията в
деня, в който доставчикът ме таксува на
разумна цена”, казва тя. Шийла признава, че е ужасена от мисълта да я посети
събирач на дългове или да й спрат тока,
но твърди, че няма друг избор. Шийла
не е единствената - неплатените сметки
за електроенергия са се утроили през
последните дванадесет месеца и са достигнали 1,3 млрд. паунда.
Извън еднократното изплащане на
400 паунда на всяко домакинство, обя-

вено през май, правителството досега
не е взело мерки, за да помогне на потребителите, които са в затруднение.
Двамата консервативни кандидати за
премиерския пост - Лиз Тръс и Риши
Сунак, няма да променят курса. Първата изключи допълнителни помощи, а
вторият само се ангажира да премахне
ДДС върху сметките за енергия за една
година.

Êàê áàíêèòå íè ïîùèïâàò ñ 10-12 ëåâà âñåêè ìåñåö
Армен ПОПОВ

На теория банковият бизнес е полезен. Парите сега са
по-ценни от парите утре. Например искате да започнете
бизнес. Или да финансирате
текущия си бизнес. Или да
построите хотел, цех, къща, да
си купите апартамент или
кола. Разбира се, можете да си
спестявате и някой ден да си
ги купите и без кредит. Когато станете на 80 или 120 години...
Ето затова банките са полезни. Купувате ги сега, а с
печалбите си изплащате кредитите и развивате бизнеса. Такава поне е идеята и теорията.
Практиката у нас обаче от
кризата с имотния балон през
2008-2009 г. показва, че банките се научиха да печелят,
освен от лихви по кредитите,
и от такси, такси на таксите и
таксички на таксичките.
При това тази практика се
разви дотолкова успешно, че
сега почти всички банки ни
пощипват по десетина лева на
месец само от таксички по
поддръжки на сметки. Измислиха и такси за поддръжки на
картите, сякаш ви ги носят на
гръб като ходите да пазарувате, а не ги държите вие в портфейлите и/или телефоните си.
Такси за SMS, за онлайн

банкиране, за теглене, за издаване, за преиздаване, за преводи, за тегления, за плащане
и дори за връщане на плащанията. Предполагам, че има
цели отдели, които в брейнсторм режим от сутрин до
вечер мислят какви таксички
на таксичките да измислят
така, че да изглежда оправдано и разумно в очите на техните клиенти. И не на последно място, независимо от договорите ни за услугите им, те
винаги си запазват правото да
си слагат нови и нови таксички и да увеличават цената на
съществуващите ЕДНОСТРАННО и без съгласието на
техните клиенти, “в зависи-

мост от пазарните условия”.
Достатъчно е просто да публикуват новите си тарифи на
техния си сайт.
И когато се изненадате неприятно, че до вчера за теглене са ви вземали 20 стотинки,
а днес 40 стотинки, ако не дай
си Боже запитате “Ама откъде накъде?”, отговорът винаги е - “Да сте чели Общите
условия и да сте видели в сайта”, дами и господа.
И точно тук започва моята
драма. Не, че съм за 10 или 20
стотинки. Въпросът е именно
в това да си кажем “Абе, ти за
20 стинки ли си бе, нещастник?!”. И са победили. Но ако
погледнем ситуацията от друг

ъгъл, увеличението на някаква
си таксичка, турена за това, че
имате достъп до ВАШИТЕ
пари, с които разполагат ТЕ,
от 20 стотинки на 40 стотинки
е 100% увеличение. И тук
възниква въпросът кое се вдигна 100% - заплатата ви ли, те
с дрон ли започнаха да ви носят картата да ви я поддържат
до вас, с кирки ли подменят
процесорите в сървърите, които ви “ПОДДЪРЖАТ” сметките, или какво?
Как, аджеба, една услуга, за
която сте плащали 20 стотинки, изведнъж е станала двойно
по-скъпа, без да се е променило нищо? А как е възникнала
нова услуга, каквато до вчера

Гласове
Превод от френски
Галя ДАЧКОВА
я е нямало, каквато е например т.нар. “поддържка на карта”? Как са я поддържали тази
карта преди месец, два, половин година, когато не е имало
таксата “поддръжка на картата”?... И т.н., и т.н.
В един красив момент човек осъзнава, че за разни таксички и такси на таксичките
го щипват десетина-дванайсе
лева месечно. Да, някои ще
кажат сега, че това не са пари.
Ами като не са пари, пращайте ми по 10 лева 1000 души
всеки месец, а? Я сметнете
колко са 20 стотинки по 1
милион души клиенти на една
банка. Сметнете сега по две.
Ей това “не са пари” с един
pdf в началото на месеца банката си ги прави и даже на
хартия не го разпечатва.
Схващате ли, че не иде реч
за двайсетте стотинки, а за
принципа. За това, че според
Кодекса на труда всеки служител и работник има право да
си избере как да му се плаща
заплатата - по банков път или
в брой по ведомост. Но с подзаконов документ това право е
отнето от държавата и сега
всеки, ще или не ще, има банкова сметка в частно дружество - банка, която всеки месец
си го щипва с по едни десетина лева като стой та гледай. И
това е държавна политика протекция на държавата към
банковия сектор за наша сметка... с любов от държавата.
Фейсбук
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Ïðàçíèê íà ìóçèêàòà è
ïèâîòî â Ñòàðà Çàãîðà
Любими изпълнители ще се включат в концертните програми
през петте вечери на „Beerфестът”

¬≈Õ Œ ≈¬“»ÃŒ¬, ÔÓÂÚ
≈À≈Õ¿ –”—¿À»≈¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
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Ã¿–“≈Õ ¿À≈≈¬, ÔËÒ‡ÚÂÎ
—¬≈“À¿Õ¿ ¬¿—»À≈¬¿,
ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÂÍÒÔÂÚ
œÓÙ. ’–»—“Œ ¡ŒÕƒΔŒÀŒ¬,
ÂÍÚÓ Ì‡ ¬“”
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’–»—“Œ ÃŒÕŒ¬, ÔÒËıÓÎÓ„
÷¬≈“≈À»Õ ¿“¿Õ¿—Œ¬-≈À¬»—¿, ÔÂ‚Âˆ
НАКРАТКО

СНИМКА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА/АРХИВ

Стара Загора ще се
превърне за седма година в
столица на бирата за всички
почитатели на страхотната
музика, качествените бири и
мезета, които традиционно
превръщат “Beerфестът” в
повод за споделяне и добре
прекарано време с близки и
приятели. Изданието за
2022 г. ще се разгърне от
31 август до 4 септември,
като подари на жителите и
гостите на града на липите
незабравими изживявания с
любими български и чуждестранни хитове, изпълнени
на живо на откритата сцена
в парк “Загорка”.
Както и досега, входът
на “Beerфестът” ще бъде
свободен. За тазгодишното
издание организаторите от
община Стара Загора и пивоварна “Загорка”, освен
богато музикално шоу с тематични вечери, са подготвили и много изненади. Планират се специални активности, свързани с честването на 120-годишния юбилей

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

„Светът на жестовете”
по БНТ 1 получи
специална награда

на пивоварната, научи
ДУМА от организаторите.
Музикалната програма ще
е изпълнена с най-различни
стилове музика във всяка от
петте вечери. Първи на сцената ще се качат Керана и
космонавтите, Орлин Павлов
и Веселин Маринов. Хип-хоп
феновете ще бъдат зарадвани
с изпълнения на живо от
WOSH MC, СЕКТА, DJ
Stevie G & Stanchika, брейк
денс формацията “No Name
Crew”, F.O. & PEEVA, Billy
Hlapeto & D3MO. Третата

вечер ще бъде с участието на
Overground Brass Band, Мери
бойс бенд и Риа, Тони Димитрова, която ексклузивно ще
изпее новите си хитове. Специално място в програмата
намира и рок жанрът, който
ще открият Second To None
и RockStage, последвани от
D2 и SEVI & Джони Джоели.
Последната вечер, посветена
на българския фолклор и етно
музиката, ще е запомнящ се
финал, в който публиката ще
пее под звездите, заедно с
“Дийп зоун проджект”, Бог-

дана Петрова, Деси Добрева
и Лудо младо бенд.
Специална автобусна
линия ще бъде осигурена за
гостите на фестивала в подкрепа на отговорната консумация под наслов “Когато шофираш, никога не
пий”. За да опази поляната
в парк “Загорка” чиста и да
насърчи рециклирането,
традиционната инициатива
“Бира за смет” ще награждава с освежаващо пиво
всички, които се включат в
каузата.

Екипът на специализираното предаване на Българската национална
телевизия за хора с увреден слух “Светът на жестовете” - получи
специална награда от Националната
асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) за значителен принос за
делото на сляпо-глухите и тяхната
интеграция в обществото. Официалната церемония по награждаването
се състоя на 15 август в Пловдив,
като повод за събитието беше отбелязването на 25-ата годишнина от
основаването на НАСГБ. Специализираното предаване за хора с увреден
слух “Светът на жестовете”, което
през 2022 г. отбелязва 40 години в
ефира на БНТ, цели да информира
широката общественост за проблемите, възможностите и постиженията на хората с увреден слух. “Светът
на жестовете” е с информационнопублицистична насоченост и се излъчва
всеки петък от 12,30 ч. по БНТ 1.
Авторка и водеща е Надежда Мирчева, режисьор е Денислав Георгиев,
асистент-режисьорка е Антония Радичева.

Ñïåêòàêúëúò „Äÿäîâàòà ðúêàâè÷êà”
èäâà îò Èñïàíèÿ âúâ Âåëèêî Òúðíîâî
СНИМКА ТЕАТЪР “ПЛЮС”

Спектакълът “Дядовата ръкавичка”
от Международния театрален фестивал “Лято, кукли и приятели” ще бъде
представен на 20 август в 11 ч. на откритата сцена на “Арт лято” до Художествената галерия “Борис Денев” в
парка “Асеневци” във Велико Търново. Малките зрители на кукления фо-

рум ще се срещнат с любимите герои
от популярната приказка. Представлението е от репертоара на театър
“Плюс” от испанския град Хихон.
Кой не помни историята за онзи разсеян дядо, дето тръгнал за Златица, па
си изгубил ръкавицата? Изгубена в гората и намерена от едно мишле, дядовата ръкавичка ще приюти горските животни. Но какво ще се случи с тях понататък, ще разберем от красивия и увлекателен спектакъл по познатата приказка на Елин Пелин. Постановката е на
Алек Чурчич, а сценографията, куклите

и музикалната среда - на Олга Жечева.
Представлението е моноспектакъл,
изпълняван от Олга Жечева. Международният театрален фестивал “Лято, кукли и приятели”, организиран от Куклен
театър “Весел”, се реализира с финансовата подкрепа на община Велико
Търново. Форумът е част от календара
на културните събития на общината.
Входът е свободен. При неблагоприятни атмосферни условия представлението ще се играе от 11,30 ч. в театралния
салон на читалище “Искра” - многогодишен партньор на фестивала.

„Summertime” â Ãðàäñêàòà
õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ íà Âàðíà

СНИМКА АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

Творба на Георги Йорданов

Под мотото “Summertime” Градската художествена галерия на Варна открива на 19 август в 18 ч. изложба на петима доказани професионални художници. Живопис, рисунки, фотографии и обекти показват
Албена Коева, Георги Йорданов, Петко Петков-Ломски, Сашо Анастасов и Стефка Георгиева. Творбите им ще може да се разгледат до
8 септември, научи ДУМА от Нина Локмаджиева.
Изкуствоведът Румен Серафимов представя изложбата: “...В тази
изложба живеят белотата, цветът, свободният артистичен жест, съвременното изразяване. Диша се леко и приятно, а духовните сетива поемат някакво радостно естетическо умиротворение. Почти като във
великата песен на Джордж Гершуин “Summertime”. Музиката е прибавена в изложбата чрез участието на изявения музикант, пианист и композитор Вихрен Урумов, който ще има изпълнения (заедно с млади
певци) на откриването на събитието.
Това, което събира петимата художници и музиканта в престижното
пространство на Варненската галерия, е щастливият факт, че всички те
са успели да преодолеят главозамайващата конкуренция на многото
кандидати и да станат бенефициенти по програмата “Творчески стипендии” на НФ “Култура”. Изложбата и музикалната презентация към нея
е събитието, с което те ще се представят и отчетат пред НФК - с висока,
сериозна култура и с благодарност за подкрепата.”

СНИМКА БНТ

Изабела Шопова представя
новата си книга „Подир
сянката на кондора”
Изабела Шопова
ще представи новата
си книга “Подир сянката на кондора” на
22 август от 19 ч. в
кино “Кабана” в София. Събитието е
част от проекта
“Книги по ноти: литература, театър и
музика” на издателство “Колибри” и се
реализира с подкрепата на Столичната община. “Подир
сянката на кондора”
е разказ за епично,
двумесечно, кошмарно-комично, 6000-километрово пътуване
по гръбнака на Южните Анди, от
Сантяго де Чили, през Боливия, Перу,
Еквадор и Галапагос, до Богота,
Колумбия. Без маршрут, план и резервации. А както бързо става ясно
- и без адекватна подготовка. Смелият пътешественически екип се
състои от майка и дъщеря, и двете
известни с огнен балкански темперамент и несъкрушим източноевропейски инат, както и с противоположния си подход към предизвикателствата на живота по принцип,
и към пътуването в частност.
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06.00 ìŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ ÒËÌËÚÂ ÔÚËˆËî - ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ
/6 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
06.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.10 ìœËÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÏÎ‡‰Ëˇ Ã‡ÍÓ œÓÎÓî - ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
10.00 ìŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ ÒËÌËÚÂ ÔÚËˆËî - ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ
/7 ÂÔËÁÓ‰/
11.00 ìÕÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÚÓ Á‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌËˇî - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /Ô/
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
13.00 ì ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ‘ËÎÓÒÓÙî Ú‚ ÙËÎÏ /5 ÒÂËˇ/Ô/
14.15 ìœ‡ÍÓÒÚÌËÍ˙Ú ◊Ó‡Ô˜Óî ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
14.30 ì“ÂÌÍ, Ï‡ÎÍËˇÚ Ëˆ‡î ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î - Ú‚
ÙËÎÏ /16 ÂÔËÁÓ‰/
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ /Ô/
16.30 ì ÎËÌËÍ‡ Ì‡ ÚÂÚËˇ ÂÚ‡Êî
- Ú‚ ÙËÎÏ
17.00 ì¡˙Î„‡ÒÍË ıÓÌËÍËî 6-ÒÂËÂÌ ‰ÓÍ. ÙËÎÏ
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19.00 ì ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ‘ËÎÓÒÓÙî Ú‚ ÙËÎÏ /6, ÔÓÒÎÂ‰Ì‡
ÒÂËˇ/
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ì ˙Ò˜Â ÓÚ Ò˙ˆÂÚÓ ÏËî Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ìœÂÍ‡ÒÌËÚÂ ‰ÌË ‚ ¿‡ÌıÛÂÒÚî - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
01.05 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
01.20 ì ˙Ò˜Â ÓÚ Ò˙ˆÂÚÓ ÏËî Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /Ô/
03.10 ¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ú‡ /Ô/
03.40 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î - Ú‚
ÙËÎÏ /16 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
04.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô/
05.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ /Ô/
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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 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
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
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/
23.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î /Ô/
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ОВЕН

ВЕЗНИ

Внимавайте да не възникнат неразбирателства с
приятели и с деца. Парите
не са ви проблем.

Грижете се добре за здравето си, не се претоварвайте и избягвайте конфликти в работата.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Бъдете особено внимателни, ако сте зад волана.
Денят ви обещава хармония в отношенията.

Отделете време за приятели и хобита. Не бързайте към нова победа. Ден
за домашни дела.

10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

10.45 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Активен и динамичен ден
за почти всички. Ще бъде
успешен и ползотворен за
материалните цели.

Установявате контакти
с важни хора, с които
предстои да имате работа. Покажете себе си.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Необходима ви е ясна схема за работа, която да
следвате. Не се радвайте
прибързано на пари.

Задействайте проект,
който бавите без причина.
Радвате се на отлично настроение.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Бъдете внимателни, ако
развивате успешен бизнес
- роднини искат да се присъединят към вас.

Денят е подходящ за изяви на творчески способности и отдаденост към
любими хора.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Бизнес идеите ви намират
подкрепа и до края на годината може да се радвате на признание.

Сега не е време за голяма
любов, а за романтично
преживяване. Гледайте
философски на света.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: ¿Í‡‰ÂÏËˇ –ÂÒÍ˛ ¡ÓÚÒî ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÂÔ.31
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
15.00 ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.11
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.4
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
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 - ÒÂË‡Î,
Ò.4 ÂÔ.9
21.00 œÂÏËÂ‡: ì¬Î‡‰î ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.15
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.14
00.00 ì‘ÂÈÒ¡Ó„î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.12
01.00 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.7
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
ÂÔ.11
05.30 ìƒ‡ ÊË‚ÂÂ Í‡Î ƒÊÛÎË˙Ì!î - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.8

05.35 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
09.20 ì¿ÌÚË‘ÂÈÍî

12.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
12.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
15.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
15.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË /Ò˙Ò
ÒÛ·ÚËÚË/
18.20 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
21.45 ìÃ‡„ÓÏ‡Â‚î - ÒÂË‡Î
22.40 ì√ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡î - Ú‚
¯ÓÛ
23.40 ìÃ˙ÊÍÓ/ΔÂÌÒÍÓî
00.30 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî Ú‚ ¯ÓÛ
01.30 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî - ÚÓÍ¯ÓÛ
03.05 ìÃ‡„ÓÏ‡Â‚î - ÒÂË‡Î
04.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
04.45 ì¿ÎÂÍÒÂÈ Ã‡ÂÒËÂ‚.
–Ó‰ÂÌ ‰‡ ÎÂÚËî - ÙËÎÏ

СКРЪБНИ ВЕСТИ

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

Една година
без
нашата колежка

ВЪЗПОМЕНАНИE

ПЕНКА ИСАЕВА
06.01.49 г. - 18.08.21 г.

ПЕНКА ИСАЕВА
Измина една година от внезапната кончина
на дългогодишната коректорка на ДУМА Пепи,
но тя все още липсва на всички колеги от вестника.
Помним я като усмихнат и лъчезарен човек,
професионалист и отдаден на работата си.
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Й ПАМЕТ!
От колектива на ДУМА

НА МАМА
Мама винаги те слуша,
а време да чуеш мама, все няма.
Очите й блестят,
когато за детенцето си тя говори,
а то си мисли,
че мама винаги ще бъде до него.
Мама вече я няма, за да чуе:
Обичам те, прости, че време все нямах!
Мария Донкова

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 18 ‡‚„ÛÒÚ ”ÒÔÂÌËÂ Ì‡ ÔÂÔ. …Ó‡Ì
–ËÎÒÍË ◊Û‰ÓÚ‚ÓÂˆ. —‚. Ï˜ˆË ‘ÎÓ Ë À‡‚˙
—‚. »‚‡Ì –ËÎÒÍË Â Ó·ˇ‚ÂÌ Á‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÂÌ ÌÂ·ÂÒÂÌ
ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ì‡Ó‰
»‚‡Ì –ËÎÒÍË ÒÂ Ó‰ËÎ ÓÍÓÎÓ 876 „. ‚ —ÍËÌÓ, ‚ „˙ÌÍËÚÂ Ì‡ ŒÒÓ„Ó‚ÒÍ‡Ú‡ ÔÎ‡ÌËÌ‡. —ÎÂ‰
Í‡ÚÓ Ì‡ÔÛÒÌ‡Î Ò‚ÓÂÚÓ
Ó‰ÌÓ ÒÂÎÓ, ÔÓÒÚ˙ÔËÎ
‚ÂÓˇÚÌÓ ‚ ·ÎËÁÍËˇ Ï‡Ì‡ÒÚË ì—‚. ƒËÏËÚËÈî
ÔÓ‰ ‚˙ı –ÛÂÌ. œËÂÎ ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Ó, ÌÓ ÌÂ ÓÒÚ‡Ì‡Î Á‡‰˙Î„Ó ‚
Ï‡Ì‡ÒÚË‡; ÔÓ‰‚ËÁ‡‚‡Î ÒÂ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ ‚ ÔÂÍ‡ÒÌ‡Ú‡ ËÎÒÍ‡ ÔÎ‡ÌËÌÒÍ‡ ÔÛÒÚËÌˇ Ë ÓÒÌÓ‚‡Î
Ï‡Ì‡ÒÚË, ÍÓÈÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‚Â˜Â Ì‡‰ 1000 „Ó‰ËÌË. œÓ˜ËÌ‡Î Ì‡ 18 ‡‚„ÛÒÚ 946 „. Ë ·ËÎ ÔÓ„Â·‡Ì ‚ ÔËÚ‚Ó‡ Ì‡
ˆ˙Í‚Ëˆ‡Ú‡ ‚ Í‡ÏÂÌÌ‡ „Ó·ÌËˆ‡.
ŒÍÓÎÓ 980 „. ÌÂÚÎÂÌÌËÚÂ ÏÛ ÏÓ˘Ë ·ËÎË ÓÚÍËÚË Ë ÔÂÌÂÒÂÌË ‚ „. —Â‰Âˆ (—ÓÙËˇ). ¬ 1183 „. ÛÌ„‡ÒÍËˇÚ Í‡Î ¡ÂÎ‡
III Á‡‚Ó˛‚‡Î ÓÚ ‚ËÁ‡ÌÚËÈˆËÚÂ —Â‰Âˆ Ë ÓÚÌÂÒ˙Î ÏÓ˘ËÚÂ ‚
Ò‚ÓˇÚ‡ ÒÚÓÎËˆ‡ √‡Ì (ŒÒÚÂ„ÓÏ), ‚˙Ì‡Î „Ë ÒÎÂ‰ 4 „Ó‰ËÌË. ŒÚ
—ÓÙËˇ, ˆ‡ ¿ÒÂÌ, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÎ ¡˙Î„‡Ëˇ ÓÚ ‚ËÁ‡ÌÚËÈÒÍÓ Ó·ÒÚ‚Ó, ÔÂÌÂÒ˙Î ÏÓ˘ËÚÂ ‚ Ò‚ÓˇÚ‡ ÒÚÓÎËˆ‡ “˙ÌÓ‚Ó ‚
1195 „. ¿ ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ¡˙Î„‡Ëˇ ·ËÎ‡ Á‡‚Ó˛‚‡Ì‡ ÓÚ ÚÛˆËÚÂ,
ÏÓÌ‡ÒËÚÂ ÓÚ Ó·ÌÓ‚ÂÌËˇ –ËÎÒÍË Ï‡Ì‡ÒÚË ÔÂÌÂÒÎË Ò‚. ÏÓ˘Ë
‚ Ò‚ÓˇÚ‡ Ó·ËÚÂÎ ‚ 1469 „., Í˙‰ÂÚÓ ÔÓ˜Ë‚‡Ú Ë ‰ÓÒÂ„‡.
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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… 159
¬ŒƒŒ–¿¬ÕŒ: ‡‚‡ÎÂËÒÚ. ìﬁÌÓÒÚî. “ÂÎÂÙÓÌ. ≈ÒÌ‡Ù. Ã‡‡ÍÂ¯. »ÎËÂ‚ /ƒËÏËÚ˙/. œË.
ÀÓÚ‡. √Î‡Ìˆ. ì¬‡Ïî. ƒÓÌÓ. ƒ‡ÊÂ. Ã‡Â /
Δ‡Ì/. ¬‡Ì. √Ë‚Ë. ÃÂÚ‡Ì. ‡Î. ÃÂÊ‡. ‘ËÚËÌ.
“Óı‡. “ËıÓÌÓ‚ /¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚/. ÕÓËÂ„‡ /Ã‡ÌÛÂÎ/.
ìÀÂÌ‡‰î. ì»Îî. –ÂÒÌË. –Â„‡Î. —Í‡. —ËÔÂË. ÃÂ·ÂÎ.
œÓ. ≈Ì /’‡ÌÒ/. ¬ËÚÂÎ. œË‡Ú. ¡ÓÈ. —ËÌÓ‰. ÃËÎÂÌ. —ÓÌÓ. ¿ÂÓÎËÚ. ÂÎÂÔË. Œ‰ÂÌ. ÃË. –‡‚ÂÎ /ÃÓËÒ/. ≈„ÂÌ. œ‡Í. ¡‡ÁÂÎ. »Ì‰Ëˇ. Õ¿“Œ.
“‡. ¿Û. ì¿ÂÓî. œÓ. ¿ÏË„Ó. ì ‡Í‡î. –ÂÔÓ‰ÛÍˆËË. ≈ÍÂ /ﬁ„ÂÌ/. œËÚ‡ÌÍ‡. —ÓÎ‰‡ÚËÌ.
Œ“¬≈—ÕŒ: ¡‡Ú‡ÎÓ‚‡ /–ÓÒËˆ‡/. ŒË. ŒÔÂ‡ÚÓË. ì¬ÂÓÌ‡Îî. –ÂÔÂÈ. À‡Á‡ÂÚ. ¡‡Î‡ÚÓÌ. ì“ËÒÂÌî. —Â‚Â. œ‡. ÀÂÍ‡. ÃÂÌË. —ÓÔÂÎ. ¿Ì /
“ÓÏ‡Ò/. –ÂÙÂ. √Ó„Ë. ¬ËÌËÎ. ¿ÏÓÍ. –Ó¯ /≈‰Û‡‰/. ƒÂı‡. ÃËÌÓ. »Ë‰‡. —ËÌ. √ËÊ‡. –ÂÚÓ.
≈ÌÛ„Û. »Î‡‚‡. ÀÂ·Â‰. Œ‰. ŒÍÒ. —ÚÂÎ‡ÊË. “Â„ÂÎ.
¿„Ë. ÷Ó. ì—ËÌÂî. ‘ËÌ‡Î. ìÃÂ‰Âˇî. ËÎ. ˛ÌÂˆ.
ÃËı‡Î. œËÂÌ. ¿Ë‰ /»·‡ıËÏ/. ìÕ‡ ¬.î. ÃÂÚÓ‰.
œËÎÓÌ. ìÕÂ‡î. ’ÓÙ. ¬‡ÚËÌ. —ÓÂÎ. œ‡ÍÂÚ. œ‡‡ÌÓËÍ. ¿ÌËÏ‡ÚÓÍË. —ÚÓËÏÂÌ. ¬Î‡ÒÚ. ì“ËÍÓî. ¿ÂÌ.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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Èâàíîâ è Íà÷åâà
íà åâðîôèíàëè â Ìþíõåí
Тихомир Иванов влезе във финала на скок на височина на
Европейското първенство по лека атлетика в Мюнхен. Плевенчанинът преодоля 221 сантиметра от първия си опит и попадна сред
най-добрите 12 в дисциплината. Той изравни и най-доброто си
постижение за сезона, записано на Балканиадата в Крайова през
юни. На троен скок Александра Начева също се класира за финала. Световната шампионка за девойки преодоля 13,73 м от първи
опит и зае 11-а позиция в квалификациите. Финалът е утре.
ГЛЕДАЙТЕ

Ìëàäåíîâ ñòàíà
øåô â ÖÑÊÀ 1948

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
20.00 ЦСКА - Базел

На път е обединение, декларира Добрин Гьонов

ПО ДИЕМА СПОРТ 3
20.45 Лудогорец - Жалгирис

Легендата Стойчо Младенов официално бе представен като оперативен
директор на ЦСКА 1948 от изпълнителния директор Добрин Гьонов
Владимир НИКОЛОВ

ЦСКА 1948 представи Стойчо Младенов като оперативен директор. Допреди няколко месеца той бе начело на
ЦСКА от стадион “Българска армия”, но
остана без работа след конфликт със

собственика Гриша Ганчев.
“Приключих кариерата си на треньор, минавам в друга сфера. Надявам се
с опита си да бъда полезен на клуба, за
да постигне целите си. Клуб, който е основан от фенове и легенди на ЦСКА.
Доволен съм, че влизам в ЦСКА, който
е изпълнен с табели на ЦСКА. С моя
опит ще се опитам да бъда полезен.

След като ме принудиха да напусна
ЦСКА от “Българска армия”, къде да
отида? Отивам в отбор, който има бъдеще и самото развитие на клуба в последните години го доказва”, каза Младенов.
Докато беше на заплата на “Българска армия”, специалистът от село Плоски определяше ЦСКА 1948 като
“проект, на който не трябва да се
обръща внимание”.
“В тези повече от 3 месеца имах
възможност да се срещам с хората, които работят в клуба, със спонсорите и
придобих представа за този клуб. Говори се, че идвам тук заради пари. Това е
най-малката заплата, която съм получавал като състезател или треньор. С Любо
Пенев е прецедент да бъдем в един клуб.
Силни характери, нормално е да има
нещо, което да ни обедини, и това е
ЦСКА. В спортно-техническата част
има пълни пълномощия Любослав Пенев. С всичко останало ще се справяме
с Гьонов”, каза Младенов и отбеляза, че
не се притеснява от негативната реакция от “червените” фенове. “Искам да
видя единен ЦСКА. Феновете - разделени, легендите - разделени, ръководителите, които са доста богати, пак разделени. Не говоря за обединение, искам
единен ЦСКА”, заяви още той.
“Нашата цел е да има единен ЦСКА.
От разделението печелят само Левски и
Лудогорец”, отбеляза и Добрин Гьонов.

САША ИЛИЧ:

Èíòðèãàòà ùå
îñòàíå çà ðåâàíøà
Мони ГЕОРГИЕВ

Старши треньорът на ЦСКА Саша Илич
смята, че неговият отбор и Базел ще запазят за
реванша интригата в плейофа за влизане в групите на Лигата на конференциите. “Червените” приемат днес от 20 ч. на “Васил Левски”
швейцарския гранд, а срещата ще се излъчва по
Диема Спорт. Реваншът е другия четвъртък на
“Сейнт Якоб-Парк”, също от 20 ч.
“Очаква ни изключително труден мач срещу
голям съперник. Само ако излезем като отбор,
можем да постигнем добър резултат. Гледах мача
отпреди 2 години, когато ЦСКА отстрани Базел.
Опонентът е в криза с резултатите. В последните
два мача те имаха по над 30 удара във вратата. Не
отлагаме мачове, за да имаме почивка две седмици, а за да се подготвим добре”, заяви Илич.

Шампионката от US Open Ема Радукану (Вбр) победи
с 6:4, 6:0 рекордьорката по титли от Големия шлем
легендарната Серина Уилямс на старта на турнира
в Синсинати. Григор Димитров изгледа мача на приятелката си
в ложата с дъщеря й Олимпия. Уилямс, която е с 21 години
по-възрастна от Радукану, ще се откаже от тениса след US Open

ПО БНТ 3
ПЛУВАНЕ
9.00 ЕП в Рим
СПОРТНА
ГИМНАСТИКА
11.00, 18.05, 23.40 ЕП в Мюнхен
ЛЕКА АТЛЕТИКА
14.35, 21.00 ЕП в Мюнхен
РЕЗУЛТАТИ

ПЪРВИ БАРАЖИ
Глазгоу Рейнджърс - ПСВ Айндховен 2:2; Бодьо/Глимт - Динамо Загреб
1:0; Копенхаген - Трабзонспор 2:1.

V КРЪГ
Струмска слава - Крумовград 1:0
Б. Николов (65).
1. —“–. —À¿¬¿
5 3 2 0
2. —œ¿–“¿ œÀ
5 3 1 1
- - - - - - - - - - - - - - - 3. ≈Ú˙
5 2 3 0
4. ÃËÌ¸Ó
5 2 2 1
5. ÃÓÌÚ‡Ì‡
5 2 2 1
6. ﬂÌÚ‡
5 1 4 0
7. ƒÛÌ‡‚
5 2 1 2
8. ÷— ¿ 1948-2
5 1 4 0
9. ÛÏÓ‚„‡‰
5 2 1 2
10. ÀËÚÂÍÒ
5 2 1 2
11. ¬ËÚÓ¯‡ ¡
5 2 1 2
12. —ÔÓÚËÒÚ
5 1 3 1
13. ¡ÂÎ‡ÒËˆ‡
5 2 0 3
14. Ã‡Ëˆ‡
5 2 0 3
- - - - - - - - - - - - - - - 15. ƒÓ·Û‰Ê‡
5 1 2 2
16. ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ-2
5 1 1 3
17. —ÓÁÓÔÓÎ
5 1 0 4
18. ¡ÓÚÂ‚ œ‰-2
5 0 2 3

7:3 1 1
11:4 1 0
7:4
9:4
7:5
6:5
7:6
4:3
6:6
8:5
6:7
5:6
5:7
6:9

8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6

6:7
3:9
2:12
2:5

5
4
3
2

VI КРЪГ:
Събота, 18.00: Витоша БистрицаМиньор; Янтра - Марица; Лудогорец2 - Дунав; Добруджа - Литекс; Спортист - Беласица; 20.00: Етър - Созопол; Понеделник, 18.00: Ботев Пд-2 Струмска слава; 20.00: Монтана ЦСКА 1948-2; Вторник, 18.00: Крумовград - Спартак Пл.
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