4

ÊÈÅÂ ÊÐÎÈ
ÏÐÎÂÎÊÀÖÈß
Â ÇÀÏÎÐÎÆÊÀÒÀ
ßÄÐÅÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÀ

Œ“À»◊»ﬂ

—¬ﬂ“

œ–Œ—¬≈“¿

ÍÈÊÎÉ ÍÅ ÈÑÊÀ
ÄÀ ÑÒÀÂÀ
ÄÈÐÅÊÒÎÐ
ÍÀ Ó×ÈËÈÙÅ
Стр. 2

ÄÅÂÅÒ ÌÅÄÀËÀ
È ÄÂÅ ÅÂÐÎÊÓÏÈ
ÇÀ ÐÎÄÍÈÒÅ
ÙÀÍÃÈÑÒÈ

Стр. 5

Стр. 16

ЛЕВИЯТ
ВЕСТНИК
ÏÅÒß ÏÀÍÅÂÀ
ÇÀ ÌÀÃÈßÒÀ
ÍÀ ÌÓÇÈÊÀÒÀ

2022 ГОДИНА/32

19 АВГУСТ

НЯКОЛКО ÄÓÌÈ

ÄÎ 30 ÀÂÃÓÑÒ
ßÑÍÎ ÊÎÉ
ÎÒÈÂÀ
ÍÀ ÈÇÁÎÐÈ

Ëúæè
áåç êðàé

50 ст.

БРОЙ 161 (9002)

АКЦЕНТ

ПЕТЪК

ÇËÀÒÍÈ ÇÀÂÀÐÊÈ ÍÀ ÃÀÇÎÂÀÒÀ ÂÐÚÇÊÀ
Газовият конектор Гърция-България вече е успешно свързан с
българската национална и транзитна преносна мрежа. Процесът
е изпълнен с три златни заварки.
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Ñìåíèõà øåôîâåòå íà
ÄÊÊ, ÂÌÇ è „Êèíòåêñ”

Евгени ГАВРИЛОВ

Служебното правителство върши беззакония,
всичко отива в съда, заяви Смиляна Нитова

Н

а ГЕРБ и специално на Борисов, които всеки ден говорят за
провал и хаос в икономиката, искам да кажа: Фактите опровергават лъжите и манипулациите ви.
Никога при ваше управление
България не е имала такива икономически показатели и не е получавала такова признание в Европа.
Това написа във Фейсбук лидерът
на БСП Корнелия Нинова по повод информацията, че страната ни,
въпреки кризата, отчита 4,8% реален икономически растеж (стр. 3).
А иначе лъжите Му нямат край.
Повтаряна многократно е тази, че
по Негово време сме приключили
с диверсификацията. Колко “сме
приключили” се вижда и днес.
Преди дни експремиерът ожали “Неохим”, че е закъсал и се
налага да спре работа. Новината
се оказа фалшива. Предприятието
има рекордна печалба, а спирането е заради обичайния годишен
ремонт. Ако сме нормална държава, Борисов трябва да бъде наказан за разпространяване на подобна информация, защото акциите на
“Неохим” се търгуват на борсата,
а котировките се влияят от новините - и добри, и лоши.
За близо 12 години управление
Борисов се е разпоредил с 500
млрд. лв. и 25 млрд. евро. Никой
друг в цялата ни история не е разполагал с повече пари. Резултатът
- най-бедни, най-болни, нация на
изчезване. Защо? Защото това управление беше базирано на некомпетентност и лъжи без край.

EUR:
1.95583
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Политическата чистка на
служебното правителство
вчера стигна и до Държавната консолидационна компания, ВМЗ-Сопот и оръжейния търговец “Кинтекс”.
За изпълнителен директор на ДКК е избран адв.
Венцислав Димитров. За-

емащата до този момент
длъжността Смиляна Нитова продължава да бъде част
от борда на директорите.
Служебният кабинет овладява държавните дружества и обезглавява военнопромишления комплекс, бе
острата позиция на Нитова.
¬

Това е беззаконие, своеволие и некомпетентност,
всичко отива в съда, заяви
тя по повод случващото се
в компанията.
След решения на новите
шефове на ДКК бордът на
ВМЗ-Сопот се увеличава от
3 на 5 души. Там се връща

Иван Стоенчев. Подменено
е и ръководството на “Кинтекс” ЕАД. Основен мотив
за това е влизането на
ДАНС в офиса на фирмата
и превеждането на 800 хил.
лв. на офшорна фирма.
Стр. 4
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Успението на покровителя на българите свети Йоан Рилски Чудотворец бе отбелязано в Рилския
манастир, основан от него. Стотици православни християни се поклониха пред Рилския светец
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Íèêîé íå èñêà äà ñòàâà
äèðåêòîð íà ó÷èëèùå
Все още няма указания на МОН какво да се прави
със започналите конкурси за школски ръководители
Деси ВЕЛЕВА

Изключително слаб интерес има
към конкурсите за училищни директори, показва обобщена справка за кандидатурите, обявена през последните няколко дни от Регионалните управления
по образованието. 450 вакантни
длъжности бяха обявени из цялата страна преди месец по правилата на новата
наредба, създадена от предходния екип
на Министерството на образованието
и науката. В момента тези училища се

ръководят от временно назначени директори или от директори в пенсионна
възраст.
Оказа се обаче, че за повечето места има много малко кандидати, почти
никаква конкуренция, а някъде дори
няма нито едно подадено заявление за
участие.
Габрово, Добрич и Смолян са областите, в които за едно директорско
място се бори по-малко от половин кандидат средно. В Смолян например има
обявени 12 свободни места, а за тях
кандидатстват само шестима. В Габрово за 7 училища има трима допуснати

до конкурс, а в Добрич за 12 бройки се
борят само петима.
Пособна е ситуацията в Благоевград, Кърджали, Монтана, Пазарджик,
Разград, където средно по-малко от
един кандидат се пада на едно място.
Във Велико Търново пък се оказва, че
за 4 училища изобщо няма кандидати,
като едно от тях е най-елитното в
града - ОУ “Патриарх Евтимий”.
Справката показва още, че няма нито
една област с повече от двама кандидати средно за едно място. Най-силна
конкуренция има в София-град, Силистра, Пловдив, Търговище, Шумен и

Ямбол - с над един кандидат и половина средно за един директорски пост.
Обяснението на заетите в сферата
за тази ситуация е в новите и усложнени изисквания към кандидатите, както
и заради съмнението за предварително
нагласени конкурси.
Ситуацията е усложнена и заради
решението на ВАС отпреди седмица,
което спря новата наредба и така на
практика конкурсите са стопирани. В
същото време за 450-те училища вече
изтичат предизвестията на настоящите
ръководства. Затова училищата и синдикатите спешно очакват насоки от
Министерството на образованието, но
такива още няма.
Коментар на стр. 6

Ïëàùàò ïåíñèèòå íà õîðà ñ èçòåêúë ÒÅËÊ
Пенсиите, за които
срокът на инвалидност е
изтекъл в периода от 13
март 2020 г. до 30 юни
2022 г., ще продължават
да се изплащат от НОИ
до края на декември 2022
г. Това съобщиха от осигурителната институция.
Условието е правоимащите да са подали заявление-декларация за
преосвидетелстване от
ТЕЛК от 13 март 2020 г.
до 15 юли 2022 г. и в
НОИ да не са постъпили
други експертни решения
на ТЕЛК/НЕЛК с нови

обстоятелства след преосвидетелстване на хората, които получават тези
пенсии.
НОИ приоритетно
обработва получените
данни от РЗИ и ще
продължи срока на изплащане на пенсиите и добавките за чужда помощ
на всички пенсионери,
които попадат в обхвата
на действащата разпоредба. Дължимите суми на
хората, които получават
пенсиите си чрез пощенските станции в страната, ще бъдат изплатени с

отделен пенсионен запис,
а тези, които получават
пенсиите са по платежна
сметка, - с допълнителен
превод в рамките на настоящия месец.
За хората, за които в
НОИ има постъпило
ново експертно решение
на органите на медицинската експертиза, с което е определен нов срок
на инвалидността и процент трайно намалена
работоспособност/вид и
степен на увреждане,
който дава право на пенсия за инвалидност, е

регламентиран 4-месечен срок, в който НОИ
следва да се произнесе с
разпореждане и съответно да бъде продължено
изплащането на инвалидните им пенсии. Независимо от цитирания срок,
при постъпване на експертни решения на
ТЕЛК/НЕЛК в ТП на
НОИ е създадена организация за незабавното
и автоматизираното им
обработване с цел изплащане на дължимите суми
на лицата в най-кратки
срокове.

Ñâîãå òúðñè êúäå ñå îòêëîíÿâà âîäàòà
Пореден ден жителите на Своге и селата Искрец,
Свидня и Церево бяха без вода, защото река Искрецка внезапно пресъхна.
Според потърпевшите жители водата им се отклонява към частните ВЕЦ-ове и “някой прави милиони”, поради което те се заканват да спрат кранчетата
към каскадата “Петрохан” нагоре по реката. Заради
растящото обществено недоволство от НЕК и от
Басейнова дирекция обещаха да пуснат отново водата, каза кметът на село Искрец Радослав Ячев. Той
потвърди, че след като от НЕК са пуснали част от
водата, дебитът се е увеличил.
Димитър Куманов от риболовен клуб “Балканка”
отдавна алармира, че петроханската деривация отклонява всички води от южния склон на централното
било на планината и ги отвежда на север - към Бързия

и Монтана. Той предполага, че каскадата “Петрохан”
печели “луди пари” от производството на ток в момента, и смята, че не е имало никакво сериозно земетресение, заради което водата на Своге да изчезне.
Деривационните канали за каскадата “Петрохан”
са собственост и се обслужват от НЕК, а самата
каскада се обслужва от “Енергопро”.
“Искрецката река не е пресъхнала, тя образува
две по-малки рекички - река Козле и Брезенската река.
Те се вливат в село Искрец, а след това и в река
Искър. Пресъхва карстовият извор, който се намира
на Брезенска река, който е пресъхвал и друг път.
Разликата между предишните пресъхвания и сегашното е дебитът”, обясни геологът и спелеолог Мария
Златкова. Според нея най-вероятно до седмица водата ще излезе и то с много по-голям дебит.

Îò ìåñåöè æèòåëèòå íà
Ðàäíåâî ñà áåç áîëíèöà
Остава затворена някогашната
общинска болница “Д-р Димитър
Чакмаков” в Раднево. Причината
са мащабни ремонти, заяви собственикът на лечебното заведение
Ибрям Алиев, който придоби
сградата след процедура по приватизация през септември 2021 г.
Очаква се до края на годината
реконструкцията на сградата да
приключи. Досега в обекта са вложени 1 млн. лв. По първоначални
планове две от отделенията тряб-

ваше да заработят в началото на
т.г., но се наложила подмяна на
остарялата ВиК система, като
80% вече е сменена.
Изплатени са 1,8 млн. лв. натрупани задължения на болницата. Алиев придоби и Медицинския
център, който работи, привлечени са медицински специалисти. На
територията на болницата е и
Спешният център, но националният проект за ремонт на сградата е спрян.

Междувременно отделението
по акушерство и гинекология на
Разградската многопрофилна болница “Свети Иван Рилски” временно ограничи приема на родилки заради липса на специалисти.
Спешно се търси лекар неонатолог или педиатър, както и лекар
със специалност акушерство и гинекология на основен трудов договор. От болницата предлагат
много добро заплащане и осигуряване на жилище.

Народното читалище “Просвета -1910”,
с. Тенево, в община “Тунджа”, организира
за деца до десетгодишна възраст поредица
от забавни занимания под наслов “Сладкарница
за чудеса”. През последните две седмици
децата научиха как да си приготвят мъфини
и вкусните катми на баба

Ðóñå ñïå÷åëè
ôèíàíñèðàíå çà òðè
ó÷èëèùíè ïëîùàäêè
Община Русе спечели проект по Програмата за
изграждане и основен ремонт на спортни площадки в
държавните и общинските училища за 2022 г. на
Министерството на образованието и науката в 3 общински училища. Стойността на финансирането е 224
557 лв. Две държавни училища в града също ще получат средства по програмата, като общата сума,
която ще може да се усвоява в учебните заведения в
Русе, е почти половин милион лева.
Училищата са ПГЕЕ “Апостол Арнаудов”, ПГСАГ
“Пеньо Пенев”, СУПНЕ “Фридрих Шилер”, ОУ “Ангел Кънчев” и МГ “Баба Тонка”.
Програмата на МОН има за цел подобряване на
спортната култура в училищата. Предприемат се мерки
за изграждане, разширяване и модернизиране на спортната база на образователните институции и създаване
на условия за пълноценното й използване за физическо
възпитание и спорт от учениците както в редовните
часове, така и за дейности извън учебния план.
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КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

Çà âòîðè ïúò ñìå ñ åâðîïåéñêî ïðèçíàíèå
çà èêîíîìè÷åñêàòà íè ïîëèòèêà
Европейската статистическа служба отчете, че икономическият растеж
в България за април, май и юни е два
пъти по-добър от средния в Европа.
България бележи 4,8% реален икономически ръст, съобщи в социалните
мрежи лидерът на БСП Корнелия
Нинова. Според Евростат българската

икономика е нараснала през периода
април-юни с 4,8% спрямо същото тримесечие година по-рано и след експанзия от 4,5 на сто през първото тримесечие на 2022 г.
“На ГЕРБ и специално на Борисов,
които всеки ден говорят за провал и
хаос в икономиката, искам да кажа:

Фактите опровергават лъжите и манипулациите ви. Никога при ваше управление България не е имала такива икономически показатели и не е получавала такова признание в Европа”, коментира още Нинова.
В публикацията си тя отново припомня, че сме на първо място в ЕС

през май по индустриално производство и на четвърто от 27 държави по
реален икономически растеж. “И всичко това постигнато по време на няколко безпрецедентни кризи, връхлетяли България. Това е истинската
оценка за работата ни”, заявява още
Корнелия Нинова.

Äî 30 àâãóñò êàçâàò îêîí÷àòåëíî
êîé ùå ñå ÿâè íà èçáîðèòå
Търси се съдействието на руското посолство за изпращане на машини в Русия
До 30 август ще стане ясен
броят на регистрираните партии и коалиции за предсрочния вот на 2 октомври, а на
31 август ще се тегли жребият за поредността на явяването им, обявиха от Централната избирателна комисия. Дотогава тече срокът за тези,
които са регистрирани вече за
изборите, но имат желанието
сами да бъдат заличени. Документи за вота са подали 24
партии и 7 коалиции. Вероятно всички ще бъдат допуснати, като до края на вчерашния
ден се очакваше да завършат
проверките на последните четири партии и една коалиция.
От ЦИК признаха, че в
списъците са открити подписите и на починали хора,
но е възможно те да са починали, след като са се подписали. Всяка партия трябваше да внесе поне 2500
действителни подписа.
“Разполагаме с достатъчен
брой машини. Втора машина
ще се слага вероятно в секции, в които се очаква да има
повече от 300 гласуващи”, заявиха още от ЦИК. За карантинираните няма все още решение, въпросът ще се

СНИМКА БТА

Говорителите на ЦИК Росица Матева и Цветозар Томов
дадоха разяснения за ситуацията около предстоящите избори
обсъжда със здравните власти и с държавния здравен главен инспектор.

В чужбина се очаква да
бъдат разкрити 734 избирателни секции в 61 държави. Си-

ÁÑÏ â Áóðãàñ ïîäêðåïè Ïåòúð
Êúíåâ çà âîäà÷ íà ëèñòàòà
Делегатите на 4-то заседание на
22-та конференция на Общинската организация на БСП в Бургас гласуваха
издигането на кандидатурите на 15
кандидати за народни представители,
чиито имена са предложени от членове на общинската организация. Форумът беше открит от общинския
председател на социалистите в морския град Живко Господинов.
Седем от кандидатите членуват в
бургаската партийна организация и
осем се членове на структури от
страната. Това са Александър Симов,
Анелия Вичева, Атанас Мерджанов,
Дора Янкова, Йордан Георгиев, Катя
Келфска, Корнелия Нинова, Мария
Пахова, Паруш Парушева, Петър

Кънев, Румен Гечев, Станимир Баев,
Стойко Танков, Стоян Стоянов и
Тодор Байчев.
Делегатите подкрепиха решението
на Националния съвет на БСП за издигане на инж. Петър Кънев за водач
на листата във 2 МИР в Бургас. Той
запозна присъстващите с акценти в
отчета за дейността на парламентарната група на коалицията в 47-то
Народно събрание. Областният председател Стойко Танков направи анализ на изминалия период, в който той
заемаше длъжността областен управите на Бургаска област. За своята
работа като парламентарен секретар
в Министерството на земеделието
говори Тодор Байчев.

гурни са 559 от тях, останалите 175 изискват съгласие от
приемащата страна и са обяве-

ни под условие. В Германия ще
има съгласие за разкриване на
секции на 40 адреса извън дипломатическите и консулските
представителства.
Подадени са над 3000 електронни заявления за изборите на 2 октомври от българите, които ще гласуват в
чужбина. Срокът за тях е 6
септември.
От МВнР допълниха, че ще
потърсят съдействието на руското посолство за транспортиране на машини за вота и
изборни книжа в Русия. Въпреки намаления състав на дипломатите ни там, избори ще се
проведат в посолството в
Москва и в генералното консулство в Санкт Петербург. За
момента има една сертифицирана машина за Москва, а в
ситуацията на спрени транспортни връзки ще се търси
вариант как да се изпратят още.
Посолството в Египет ще
търси съдействие за организиране на секции в курортите
Хургада и Шарм ел Шейх след
молба от туроператор. Двата
курорта са традиционна дестинация за морска почивка, а
изборите са в разгара на активния сезон в Египет.
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ШЕФЪТ НА ДКК:

Ïðàâèòåëñòâîòî âúðøè áåççàêîíèÿ
Смениха ръководствата на Консолидационната компания, „Кинтекс” и ВМЗ “Сопот”
В условията на криза за
бизнеса и хората, двойно се
увеличават директорите на
държавните дружества. Шокиращо е, че избраният за нов
изпълнителен директор е едновременно и председател на
Съвета на директорите, който
трябва да сключи договор сам
със себе си и да се самоконтролира. Освен всичко останало
той няма право да заема публична длъжност, защото е уволнен от ДКК заради несправяне
с работата. Това е беззаконие,
своеволие и некомпетентност,
всичко отива в съда, заяви
изпълнителният директор на
ДКК Смиляна Нитова по повод
случващото се в компанията.
Според нейна остра позиция служебният кабинет овладява държавните дружества,

обезглавява военно-промишления комплекс, намесва се безпрецедентно в работата на
държавни фирми, които нямат
абсолютно никаква връзка с организирането и провеждането
на предстоящите избори.
Вчера бе сменено ръководството на ДКК. За изпълнителен директор на ДКК е избран
адв. Венцислав Димитров. Заемащата до този момент
длъжността Смиляна Нитова
продължава да бъде част от
Съвета на директорите, уточняват от ДКК.
След решения на съвета на
директорите бордът на “ВМЗ
Сопот” се увеличава от 3 на
5 души. Подадени за вписване са Ивайло Кънев, Николай
Николов, Тома Цилев и Иван
Ангелов.

Смиляна Нитова
В ръководството на “ВМЗ”
се връща и Иван Стоенчев, защото имал необходимия опит.
Подменено е и ръководството

Åêñøåô íà Ïàòåíòíîòî âåäîìñòâî
ùå îáæàëâà óâîëíåíèåòî ñè
Нито едно от тези
твърдения не отговаря на
истината, нека те да го докажат, това са празни твърдения, с които Министерството на икономиката се оправдава. Това заяви уволнената
шефка на Патентното ведомство Таня Найденова по повод позицията на Министерството на икономиката, че

след встъпването в длъжност на служебното правителство дни наред тя не е
посещавала работното си
място, като пред колегите си
е заявила, че е в чужбина.
Заповедта за отстраняването ми е незаконосъобразна и ще я обжалвам,
обяви Таня Найденова пред
Би Ти Ви. “В мое отсъ-

ствие, докато съм отпуск в
чужбина, ми се събират
нещата и се изнасят от кабинета ми. Аз дори не съм
подписала заповед за прекратяване на моята дейност
като председател”, каза още
тя. Найденова е категорична, че решението за отстраняването й е абсолютно реваншистко.

Î÷àêâàò ñ 50% ïîâå÷å òóðèñòè òîâà ëÿòî

на “Кинтекс” ЕАД. Основен
мотив за това е влизането на
ДАНС в държавния оръжеен
търговец. Данните показват, че

непосредствено преди това са
платени приблизително 800
хил. лв. към офшорно дружество. Единственият член на
Съвета на директорите, който
е гласувал против изплащането на големите суми към офшорната компания, остава в
ръководството на “Кинтекс”.
Това е Пламен Пешев, който е
дългогодишен служител на
дружеството с над 30-годишен
стаж. За нови членове са предложени Борис Янчев, Милен
Николов, Станислава Георгиева и Николай Станчев.
Предвид ситуацията с финансовите преводи на “Кинтекс” за член на съвета на директорите на дружеството е
предложен Милен Николов,
който е одитор, заемал различни позиции в Сметната палата.

Çëàòíè çàâàðêè íà ãàçîâàòà âðúçêà
Интерконекторът Гърция-България вече е успешно свързан с българската национална и транзитна газопреносна мрежа, съобщиха от инвестиционното дружество ICGB.
Свързването на инфраструктурата на двата независими преносни оператора за България - ICGB и “Булгартрансгаз”, е направено близо до Стара
Загора на 16 и 17 август. Процесът е
изпълнен с три златни заварки. Златната заварка представлява заваръчен
шев, който не се подлага на хидравлично изпитване, а вместо това преминава през задълбочен безрарушителен контрол, за да се гарантира, че
заварката е без дефекти и изцяло в
съответствие с приложимите стандарти за качество.
Едно от по-важните неща, които
трябва да бъдат завършени, е Системата за управление (т.нар. SCADA ”СКАДА”). Това е електронното управление на газопровода. Всички
кранове, всички системи се управляват компютърно и това е системата,
които ги управлява. Това каза служебният министър на енергетиката
Росен Христов, който инспектира
българския участък на междусистемната газова връзка. Обиколката му

започна от газоизмервателната станция Стара Загора и завърши на Диспечерския център, разположен до
село Стамболийски.
Реалистично е търговската експлоатация на интерконектора да
започне на 1 октомври, но е на критичния път, изтъкна служебният
министър на енергетиката. По думите му, ако проектът бъде забавен
дори с няколко дни и влезе в експлоатация малко след 1 октомври, азерски газ ще потече от 1 ноември. “Ако
трябва, ще се работи тук денонощно, аз ще съм тук всяка седмица, така
че да не допуснем такова закъснение”, подчерта Росен Христов.
Няма да удължат срока на офертата за танкерите с втечнен газ от САЩ,
които договори правителството на
Кирил Петков. “До 19 август ние трябва да посочим терминал за доставка на
втечнения газ”, поясни Христов. В
сряда той е имал среща със зам.-министъра на енергетиката на Турция.
Турската страна е обещала преди изтичането на срока да отговорят дали
при тях има терминали, който България може да използва през следващите
месеци за разтоварване на някой от
тези танкери, обясни Росен Христов.

Ìèííàòà èíäóñòðèÿ
ñ ïðèõîäè îò 3,6 ìëðä. ëâ.
Летният туристически сезон в България се очаква да приключи с ръст от 50 на
сто на чуждестранните туристи спрямо
същия период на миналата година, прогнозира за БТА директорът на Института за
анализи и оценки в туризма Румен Драганов. Все още не са достигнати рекордните
нива от 2019 г., когато месечно през юли
и август имахме по над 2 милиона чуждестранни посетители. Това означава, че едва
през 2024 г. България може да се върне
към тези равнища за летния сезон за цялата
страна, допълни експертът. Ръстът на посещенията на българите по морските ни
курорти се очаква да е около 27 процента.
Очакваните приходи от туризъм ще
бъдат с около 7-11 на сто повече спрямо
миналия летен сезон, като те се дължат
основно на ръста на цените и в изчисле-

нията не са включени близо 170 млн. лева,
които допълнително влязоха като подкрепа за хотелиерския бранш по линия на
украинските бежанци за март, април май,
юни, коментира Драганов. По отношение
на приходите България също не е достигнала нивата от 2019 г., защото тогава общо
в страната бяха влезли 12,5 млн. чуждестранни туристи, а тази година се очаква
те да са около 10 млн., твърди Драганов.
Не се сбъднаха очакванията почивките по Черноморието това лято да
поскъпнат с 25-30 на сто заради значителния ръст на цените на енергоносителите и в момента се отчита увеличение
между 7 и 11 процента, коментира Драганов. Ако миналото лято сте били със
100 лева в джоба, тази година ще са ви
нужни 111 лева, допълни той.

Добитата от минния бранш продукция през миналата година е за близо
3,6 млрд. лв., което с 16 процента повече от 2020 г. и достига най-високото
си ниво от последните няколко години. Ръстът в производството на въглища е 27 процента, но евтината продукция осигурява оборот от едва 28,5
млн. лв. Нарастване има и при добива на индустриални минерали и добива
на инертни и строителни материали, съответно с 16% и с 13%, отчете
Българската минно-геоложка камара традиционно в Деня на миньора, честван на 18 август, когато църквата почита Св. Иван Рилски. Браншът е
намалил леко заетостта за сметка на модернизацията, през цялата година
не се е случил нито един смъртен случай в рудниците, а инцидентите като
цяло са намалели с 15 процента. Индустрията продължава да инвестира в
автоматизацията и дигитализацията си, както и в рекултивацията на свои
терени и екологизацията на производството си, макар и вложенията за
опазване на околната среда да бележат спад от 13 на сто.
Действащите концесии за добив на подземни богатства у нас са 533, а
разрешителните за търсене и проучване - 214.
България се нарежда на първите места по добив на мед, злато и лигнитни въглища. Всъщност именно добивът на въглища допринася към ръста на
приходите в отрасъла, но основната причина за това са поскъпналите
метали на световните борси, уточняват от камарата.
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Мигрантски наплив
на гръцки остров
Още един ветроходен кораб с
десетки мигранти е пристигнал на
гръцкия остров Китира. Това е третата ветроходна яхта с мигранти,
която пристига на острова само за
два дни. На нея има около 70 души.
На първия кораб имаше 97 души 93 мигранти от Афганистан, един
от Пакистан и трима турци, заподозрени в трафик на хора. На
втория властите откриха 62 иракчани, 9 иранци и 2 руснаци.

Мерки срещу жегите
в РС Македония

Хиляди аржентинци протестираха в центъра на Буенос Айрес. Те настояват
за увеличаване на заплатите и помощите при безработица на фона на повишените цени
и понижената стойност на песото. Заради икономическата криза делът на бедните се увеличи
до 40% от населението, а инфлацията в страната е около 70% на годишна база

Êèåâ êðîè ïðîâîêàöèÿ
â Çàïîðîæêàòà ÀÅÖ
Украински войници отказват подчинение на командирите си
Киев планира в петък, 19
август, да извърши провокация в Запорожката АЕЦ по
време на посещението в Украйна на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, заяви руският военен
говорител генерал Игор Конашенков. Целта е Русия да
бъде обвинена в създаване на
причинена от човека катастрофа в централата, поясни
той. Конашенков добави, че
са задействани военни части
срещу радиационно замърсяване на района, а самите удари ще бъдат нанесени от 44та бригада от позиции в град
Никопол. Той изтъкна, че в
Запорожката АЕЦ и в прилежащите райони няма руско

тежко въоръжение.
Украинският вътрешен
министър Денис Монастирски каза в град Запорожие,
че Украйна трябва да се подготви за всички сценарии в
ядрената централа.
Инсценировката със Запорожката АЕЦ се извършва,
за да се окаже влияние върху
Антониу Гутериш за прикриване на решения, които са
изгодни за Киев, поясни Игор
Кирилов, началник на радиационна, химическа и биологична защита на руската армия. За днес е планирана
среща в Лвов на Гутериш с
Володимир Зеленски и Реджеп Ердоган, като, освен ситуацията около АЕЦ-а, те

трябва да обсъдят и износа
на зърно.
Украински войници в района на Соледар отказват да се
подчиняват на командирите и
са формирани наказателни
батальони, разкри луганският
офицер Андрей Марочко.
От руски въздушни удари са унищожени 60% от украинския батальон в района
на Авдиевка, още 80 националисти в районите на Бела
Криница и Велико Артаково, други 60 военни и бойна
техника в Николаевска област, както и 90 чуждестранни наемници в Харков. Тези
данни огласи Конашенков.
Украинските сили съобщиха, че са отбили руска атака в

район Херсон, а при руски
обстрел в Харков са убити 7
души, а 16 са ранени.
Агенция РИА-Новости
съобщи, че Черноморският
флот има нов командващ Виктор Соколов. Смяната е
направена след диверсиите
срещу две руски военни бази
на полуострова.
През юли шест големи
страни в Европа не са оказали военна помощ на Киев,
което е първият такъв случай в хода на руската операция. Това съобщи в. “Политико”, като се позова на икономическия институт в Кил,
Германия.
Коментар на стр. 6

Ñëàáè íàäåæäè çà
ñðåùàòà Âó÷è÷-Êóðòè

Ñðåäèçåìíî ìîðå
„ãîðè” îò æåãèòå

Очакване за споразумение, но временно, изрази специалният представител на ЕС за диалога между Белград и
Прищина Мирослав Лайчак преди срещата между него и
първия дипломат на ЕС Жозеп Борел със сръбския президент Александър Вучич и косовския премиер Албин Курти
в Брюксел.
“Срещнах се поотделно с Курти и Вучич, за да разговаряме за дневния ред и да се подготвим за срещата. Очаквам
договореност, естествено неокончателна, би било много
наивно да се надяваме на това”, заяви Лайчак. И посочи, че
ще се разговаря как да бъде постигнато бъдещо споразумение и нормализация на отношенията между двете страни.
На свой ред Вучич написа в Инстаграм: “Надявам се на
някакво решение, макар изобщо да не вярвам в това”. В
сряда той заяви, че ще има трудни дискусии, двете страни
не са съгласни по почти нито един въпрос.
Жозеп Борел насрочи новия кръг преговори между
Белград и Прищина заради конфликта с регистрационните
номера на колите и документите за самоличност, довел до
улични барикади и изстрели в края на юли.

Климатолози предупреждават за ужасни последици за
морския живот в Средиземно море, тъй като то “изгаря” от
горещите вълни, съобщи АП, на която се позовават наши
медии.
От Барселона до Тел Авив учените регистрират скокове
на температурата от 3 до 5 градуса по Целзий над нормата
за това време на годината. Температурите на водата редовно надвишават 30 градуса.
Ситуацията е “много тревожна”, казва Хоаким Гарабу
от Института по морски изследвания в Барселона. “Притискаме системата твърде много. Трябва да предприемем
действия по въпросите на климата възможно най-скоро.”
Гарабу е част от екип, който публикува доклад за горещите вълни в Средиземно море между 2015 и 2019 г. В
него се казва, че тези явления са довели до “масова
смъртност” на морски видове.
Особено тежко е в източната част на басейна. Водите
край Израел, Кипър, Ливан и Сирия са “най-горещата гореща точка в Средиземно море”, твърди морският биолог
Гил Рилов.

Бременните жени и хората над
60-годишна възраст са освободени
от работа в петък заради горещото
време, реши правителството в Скопие, предаде МИА. Сред другите препоръки за защита на населението са
децата да не се извеждат навън от
11 до 17 часа и да се ограничи
физическата активност в центровете за социални грижи.

Ръст на румънската
икономика
Икономиката на Румъния е нараснала с 5,8% процента през първото шестмесечие на тази година
спрямо същия период на 2021 г.,
съобщи Националният статистически институт на страната. През
второто тримесечие на 2022 г.
брутният вътрешен продукт на
Румъния е отчел растеж от 2,1%
спрямо предишното тримесечие, а
спрямо същото тримесечие на 2021
г. растежът е от 5,3 процента.

Мощна експлозия в Кабул
Мощна експлозия е разтърсила
джамия в афганистанската столица Кабул по време на вечерна молитва. Убити са най-малко 21 души, а
33-ма са ранени. Имамът на джамията е сред загиналите. Нападението
се случва седмица след като виден
проталибански духовник бе убит при
самоубийствен атентат в Кабул.
Тогава “Ислямска държава” пое
отговорност за атаката.

26 жертви на горски
пожари в Алжир
При горски пожари, обхванали
14 провинции в северната част на
Алжир, загинаха 26 души, а десетки пострадаха. Жандармерията затвори няколко пътища заради пожарите. Гражданска защита съобщава, че в страната има активни
39 пожара. Властите използват
хеликоптери и самолет за потушаването на пламъците.

СНИМКИ БТА

Пожарникари изпомпват водата от
наводнена от пороен дъжд улица в
квартал на Хамбург. Проливни
валежи в Германия, Белгия, Франция
и Англия сложиха край на
продължаващата от седмици
гореща вълна в Западна Европа
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Накъде?
Деси ВЕЛЕВА

Да си началник в сферата на образованието се
оказва една от най-неприятните и непривлекателни работи у нас. Никой
не ще да ръководи училище в днешната ситуация, показаха данни от
приключилата първа част
от процедурата на кон-

курсите за директори. И
това става на фона на
опити за намаляване на
бумащината в системата,
вдигане на заплатите и
постоянни напъни за
“оправяне” на задълбочаващите се проблеми.
А може би няма изненада в обстоятелствата. В
по-новата история на образованието никога не са
обявявани толкова много
конкурси за директор едновременно - 450. Никога
това не е ставало веднага
след измислянето на
напълно нови правила за
подбор - кандидатите
трябва да пишат концепция за развитие на училището, въпреки че може
изобщо да не го познават,
тъй като не са работили в

него. Освен това в рамките на час и нещо по време
на изпита те ще трябва да
решават сложни казуси,
които в реална ситуация
ще изискват юридическа
консултация. Другото нововъведение предвижда завишени точки за преминаване от един етап на конкурса в друг... Много смелост, самочувствие или
самозабрава са нужни, за
да се хвърли един професионалист в морето на
трудно постижимите нови
стандарти.
Другото обяснения за
ниския интерес е далеч потривиално. Много потенциални кандидати си задават въпроса: “Защо да се
мъча, като всичко е предварително уредено и се

знае чий човек ще бъде назначен?”. Шуробаджанащината, връзкарството, за
съжаление, властват и в
този сектор. И някой път
вземат застрашителни размери, особено в по-малките населени места. За “точните” хора, каквито и конкурси да се правят, каквито и правила да се измислят, те няма да бъдат
препъни камък.
Накрая остава и
въпросът със заплащането на труда. Въпреки
сметки, обещания и статистики се оказва, че някои
директори вземат по-ниски заплати от учители в
съответното училище.
Накъде изобщо е
тръгнало българското
школо?

стрели в сряда снаряди са
се взривили на метри от
такива контейнери. А
попадане на снаряд или
ракета в тях ще предизвика техногенна катастрофа. Ще бъде изхвърлена
радиация, която със сигурност ще засегне близките държави, сред които
и нашата, но в зависимост
от вятъра тя може да
тръгне и към други части
на Европа.
Въпреки всички рискове, защо Киев е готов да
взриви “мръсна бомба” от
АЕЦ-а? Обясненията са
няколко: да се отслаби
военната операция на Русия, да се “замърси” още
повече международния й
имидж, да пострадат и загинат повече жители на
проруската Запорожка
област, да спре токът за
възстановяването на Донбас и да се шантажира

Запада за още оръжия,
както и безотказно да налива пари Украйна, която
е фалирала.
Но има и друга причина, за която не се говори
много. По-рано в хода на
операцията Зеленски бе
казал, че украинската политика трябва да стане
нагла. Затова Киев нагло
иска оръжия и пари, цинично оспори разобличаващия го доклад на “Амнести”, безочливо настоява за още санкции срещу
Русия, които Западът
трудно може да си позволи, безсрамно насъсква
Европа срещу руската
култура и руските хора.
Същата нагла политика е
и неговият ядрен тероризъм и шантаж със Запорожката АЕЦ. Съдбоносният въпрос е дали менторът му ще озапти неговата наглост.

Наглост
Юри МИХАЛКОВ

Руският военен говорител ген. Игор Конашенков разкри, че Украйна подготвя за петък, 19
август, провокация срещу Запорожката АЕЦ,
като изброи и кои украински части са замесени.
Отделно в медиите се
цитират думите на украинския вътрешен министър Денис Монастирски, че Украйна трябва
да се подготви за всички

сценарии с АЕЦ-а.
Последните дни и седмици Киев съзнателно ескалира напрежението
около най-голямата в Европа атомна електроцентрала. По нея са нанасяни удари с безпилотници,
тежка артилерия и ракети, които ПВО засега
обезврежда в повечето
случаи. Шестте й реактора с железобетонни стени, дебели по няколко
метра, не могат да бъдат
разрушени дори от падащ
от 10-километрова височина самолет с пълни резервоари, както твърдят
запознати, камо ли от конвенционална
ракета.
Само ядрено оръжие
може да ги разруши. Но
АЕЦ-ът има две уязвими
места - контейнерите с
отработено ядрено гориво и системата за охлаждане. При поредните об-

Наесен ще е страшно. Газът ще поскъпне.
Всичко ще поскъпне. Как ще се отопляваме? Как
ще живеем? Как ще оцелеем?
Това са тревожните въпроси, които си задава обикновеният човек, който живее от заплата
до заплата. Или който живее на заеми до заплата. Още по-тревожни въпроси си задават хората, работещи в предприятия, заплашени от фалит заради намалените доставки на газ.
Това обаче нито за миг не смущава веещите украински знамена на площада. Тях цената
на газа не ги стряска. Те не мислят за другите: за обикновените трудови хора, които едвам свързват двата края, за пенсионерите, за
бедните.
Не било морално да се купува по-евтин газ.
Това е поредната глупост, която чувам. Морално е народът да не студува и гладува. Още
повече, че хората от площада въобще не са
наясно с причините за конфликта в Украйна,
нито го разбират. Те сляпо вярват на антируската пропаганда, брутално прокарвана у нас
от САЩ и слаба Европа. Защото самите са
станали част от нея.
Това са те - българските неолиберали, продукт на западното влияние. Либерал идва от
свобода. Само че тук за никаква свобода не става дума. Българските неолиберали са секта. За
тях единствената правилна гледна точка е тяхната, всичко останало е путинска пропаганда,
всеки мислещ различно - мръсен комунист и агент
на Путин. Тяхното мислене е ограничено, вкарано в либералните стереотипи, които често нямат нищо общо с реалността. Самите те - богати и преуспели, самоопределящи се като “умни
и красиви”. Много често финансирани от западни фондации и организации. Егоизмът е основната им черта. Затова и не им пука какво става с
останалата част от народа ни.
За войната в Украйна трябвало да има само
една гледна точка. Ние сме направили своя избор
и той не подлежи на съмнение. Ама, извинете,
това не е ли диктатура?
Една от грешките на миналото правителство беше външната политика. Русофобията не ни
отива. Не само заради вековните политически,
икономически, исторически, културни и духовни
връзки с Русия. Но и заради чисто рационалните
интереси на България. А те неизменно минават
през добри отношения с Кремъл. Италия, Франция, Австрия, Германия не се срамуват да купуват руски газ по схемата на Москва. Но ние не
можем, вижте колко сме принципни. За унгарския премиер Виктор Орбан интересите на
страната му стоят над всичко. Унгария
продължава да поддържа тясно партньорство с
руското правителство. Нашите политици да
вземат някой и друг урок по този случай, а не да
бъдат “йесмени”.
Затова трябва много да внимаваме и да се
мобилизираме на предстоящите избори и да не
допуснем отново русофоби във властта. Защото
и от ГЕРБ заявиха, че категорично се разграничават от “Газпром”...
Доколкото си спомням, руската фирма имаше едно лого “Наш дом - “Газпром”. Ако искаме
в домовете ни тази зима да е топло и уютно,
трябва да допуснем в нашия дом да влезе газ от
“Газпром”. За да може обикновените трудови
хора, пенсионерите, социално слабите да са добре, трябва да сме по-мислещи. Това го изискват
интересите на България.
Преговори с “Газпром” - не ако е наложително, а защото е наложително.
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ПЕТЯ ПАНЕВА е родена на
14 юни 2000 г. във Варна. Учи
в НУИ “Добри Христов” в
морската столица със специалност ударни инструменти
и е към школата по народно
пеене на Павлинка Тодорова.
От 4-годишна пее във вокална
формация “Бънджи сингърс”.
После - към Народния детски
хор към Музикалното училище, а след това взима и
индивидуални уроци по народно пеене. Била е част от ДФА
“Филип Кутев”, а по повод
70-годишнината му бе специален гост-солист на концертите в Добрич и Варна. Пяла
е в хор “Ваня Монева” под
диригенството на маестрата, в ансамбъл “Одесос” при
МВР - Варна, във фолклорна
формация “Изгрев” и др. Има
записи с Оркестъра за народна музика на БНР. Явява се
на много конкурси, на които
печели предимно първи и
специални награди. Сред тях
са “С песните на Калинка
Вълчева”, където грабва
голямата награда; конкурсът
на името на Вълкана Стоянова, който я отличава със
специалната награда. Панева
става големият победител
в “Гласът на България”
по БиТиВи миналата година.

ПЕТЯ ПАНЕВА:

Българската народна музика няма как да изчезне.
Това е нашата идентичност. Може би зависи
от нас, изпълнителите, да я налагаме повече,
казва победителката в „Гласът на България”

Интервю на Надежда УШЕВА

 Петя, ще откриете тазгодишното издание на Фестивала
на фолклорната носия в Жеравна, където ще представите найновата си песен и хоро към нея...
Как ви хрумна идеята?
- Песента е много весела и запеваема, направих я за народа,
като се съберат приятели, да им е
хубаво и да се забавляват. Много
ще се радвам песента и хорото да
се наложат и по клубовете за народни танци. Това е именно целта за създаването на хорото.
Първо ми дойде идеята за самата
песен, после помолих баща ми да
измисли хоро към нея, за да знаят
хората какво да играят. Тя се
казва “Тачовата”.
 Bтората авторска песен
ли Ви е след “Елена”?
- Не, имам и други авторски
песни, просто допреди предаването не бяха придобили голяма
популярност. Сега, като ходя по
участия, пея и тях, за да може и
те да се разпознават като останалите.
 Как се промени животът
Ви след участието в “Гласът на
България”?
- Определено се промени много интензитетът на работата ми,
тъй като в момента почти всеки
ден имам изяви и пея на различни
места из страната, и не само. Това
много ме радва, защото именно
участието в “Гласът на България”
ми даде възможност да се срещам
с изключително много хора, в
различни градове, по разнообразни поводи, както лични, така и
професионални - фестивали, големи концерти, културни празници. Пеенето и всички тези ангажименти са удоволствие за мен,
моето хоби. Това ме прави щастлива.
 Доста изморително всекидневие имате. Как съчетавате
всички задължения?
- Не мога да го отрека. В главата ми има много идеи за музика, която искам да създам и да
издам, но времето не ми стига.
Трудно е да съчетавам нещата, но
не е невъзможно. Освен това уча
в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” в новооткритата специалност “Музика”, която обхваща още три подспециалности. По принцип сега трябваше да завършвам, но ще бъда втора година. Реално не ме товари
толкова самият ангажимент, колкото цялото пътуване - един ден
съм в един край на България, на
следващия - в друг. Трудно е самото пътуване и придвижване, но
човек, когато има желание, се мобилизира и успява.
На стр. 8
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 Кое Ви зарежда и
дава сили?
- В последно време нямам никакво свободно и
лично време, дори понякога
съм толкова изтощена, че си
викам: Боже, как ще събера
сили да изляза на тази сцена. Знам, че хората ме чакат. Но в момента, в който
се кача на сцената, умората
изчезва. Хората толкова
много ме зареждат. Виждам
как публиката истински се
радва да ме види. Най-големият ми заряд. Това ми дава
сили и забравям моментално за изтощението си, колко
дни и километри съм пропътувала. Няма нищо по-магично от сцената и от музиката. В най-трудните и в
най-тежките мигове винаги
музиката ме спасява. Тя е
магия.
 По всичко личи, че
това е именно работата,
която Ви окриля. Без която не можете...
- Не си представям да
правя друго никога.
 Пеете само народни
песни, популяризирате ги
сред деца и млади. Ще
пребъде ли фолклорът ни?
Жив ли е?
- И преди години, и сега
се е слушала най-различна
музика, всеки има различен
вкус и предпочитания. Наблюдавам, че все повече
млади хора истински се
вълнуват от народната музика. Особено сега, когато
имам възможност да пътувам повече и да се срещам с
най-различни хора, мога
смело да кажа, че те се радват, зажаднели са за фолклор. Ако ли пък самата аз
допринасям за този интерес,
ще съм много щастлива.
Другото, което ми прави
голямо впечатление, и не
мога да повярвам, че се
случва, е изключително многото малки деца от 4-5- до
10-годишна възраст, които
са големи мои фенове и като
цяло почитатели на народната музика. Дори наскоро
имах по-голям концерт и
след него ме чакаха масово
малки деца за снимки. Те
споделиха, че денонощно
слушат мен и народна музика. Това много ме развълнува, още повече, че е доста
трудно да привлечеш и
задържиш вниманието на
дете в подрастваща възраст,
и то точно към народна
музика. Да дойдат и да ми
кажат: Слушаме те по цял
ден и те следим. Дори ми
подаряват картички с ноти,
с моите имена!
Щастлива съм, че по някакъв начин помагам подрастващото поколение, и не
само, да започне да харесва
народната музика. Да се
възроди. Защото тя няма как
да изчезне. Макар и да има
моменти, в които да се слу-

ша повече или по-малко,
това е нашата идентичност,
нашата същност. Ние сме
българи, няма как да
загърбим нашата си музика.
Може би зависи от нас,
изпълнителите, да я налагаме повече, за да може да се
слуша.
 Справяте се чудесно.
- Не е лесно, защото както има хора, които харесват
народната музика, така има
и такива, които не я обичат.
Имала съм случаи, в които

отивам на участия и хората
ме питат дали няма да има
нещо по-така. Не, няма да
има - отсичам. Аз представям и залагам на фолклора.
Защото смятам, че в него
има най-много смисъл. Ако
това ви харесва - супер, ако
не - може да повикате, който друг поискате!
 От доста малка се
занимавате с музика, учили сте ударни инструменти, после се ориентирате
към народната песен. Как

СНИМКА КИРИЛ СТОЯНОВ

СНИМКA ЛИЧЕН АРХИВ

СНИМКА WWW. APOLLONIA.BG

Петя Панева ще участва в юбилейния концерт
“Иво Папазов - Ибряма на 70” с оркестър “Тракия”
на 30 август на “Аполония”

Ви грабна тя?
- Аз съм закърмена с
музиката. В по-ранната ми
детска възраст не приемах
народната песен и повечето
хора, като разберат, им е
странно. Необяснимо е и за
мен, и за моите родители.
Един ден, в четвърти клас
бях, когато моята учителка
по музика Павлинка Тодорова ми каза: Искаш ли да
пробваш в народния хор?
Тогава учех в Музикалното
училище ударни инструменти и изобщо народната музика не е представлявала
никакъв интерес за мен. И
не помня точно какво ми
каза и с колко много молби
ме е увещавала, но накрая
ме накара да пробвам в народния хор и после малко
по малко взе да ми харесва
и започнах индивидуално.
Аз самата не си обяснявам
тази метаморфоза - как от
едно дете, което изобщо не
иска да слуша народна музика, става народна певица.
 Помогнаха ли Ви участията в конкурси и фестивали за изграждането
като изпълнител? Важни
ли са те за един млад певец?
- Изключително много са
ми помогнали да стигна дотук. Благодарение на моите
родители и на времето и
средствата, които са отделяли толкова години, да ме
водят на всеки конкурс, който съм пожелала. Това е
едно от ключовите неща.
Защото всеки конкурс, независимо дали ще ме разочарова или награди, дава
незаменим опит. Умея и да
печеля, и да губя.
Важно нещо, на което ме
научиха моите родители, е
да приемам всичко - и загубите, и победите, като
стъпка напред в моето развитие. На първо място съм

им изключително признателна, че са ме водили на всички конкурси, защото те са
ми дали голям опит. Дори и
когато участвах в “Гласът на
България”, отново родителите ми казаха: Отиваш,
показваш им това, което си
научила и което можеш, оттам нататък - и да спечелиш,
и да загубиш, приемаш нещата, каквито са.
Участията са ценни за
всички млади хора, които в
момента тръгват по този
път. Започват с конкурси,
фестивали и да не се разочароват, ако не се получи от
първия път, и при мен също
не се е получавало. В началото съм имала и трети, и
поощрителни награди, имало е и конкурси, в които
изобщо не съм печелила.
Важното е човек да трупа
опит и да се показва.
 В много крехка възраст
имате завидни успехи. Как
си го обяснявате? Занапред
какво желаете да постигнете?
- За мое щастие, много
от нещата, които съм си
пожелавала и мечтала, се
сбъднаха. Може би това е
някакъв късмет, но се дължи
и на огромния труд, който
съм положила. Може би
някои биха коментирали много е лесно, отиваш там и
там, и става това и това. Не
е така. Успехът е резултат
на системна работа и упоритост. Благодарна съм за
всичко, което ми се случва,
и си давам сметка, че това е
много и го оценявам. Знам,
че не на всеки се дава този
шанс.
За себе си си обещавам,
че няма да го пропилея и ще
направя всичко възможно да
продължавам да се развивам.
Ще дам всичко от себе си
много от нещата, които съм
замислила, да се осъществят.
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ПОЕЗИЯ

ОТ РЕДАКТОРА

Скъпи читателю!
В приложението за литература, изкуство и
култура Радка Атанасова-Топалова ни отвежда в
поетичните си пространства. Новия крайно интересен сборник “Горест и гордост. Книга от и за
Веселин Андреев” представя Елена Алекова.
Приятно четене.

Стихотворения от
Радка АтанасоваТопалова
Ничие

Една ли, две ли...
Една ли, две ли бяха вишните на двора
с години дали плод и аромат.
В косите посивели от умора,
дърветата посипват вишнев цвят.
Една ли, две ли - болките, замряли
във тихия раван на дните.
Сезоните ги свързва нишка бяла.
Под веждите - сълзата мъжка неотпита.

От улука изтича ръждива вода
и отнася отровната тиня.
Мараня. Боже, каква мараня!
А затлачен във пяна, животът премина.
И разлива потоци, неясното минало.
Светлината помръква в зениците.
Обичта изтънява. Родината мила.
И озъбва луната бъдеще... ничие.

РАДКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА-ТОПАЛОВА
е родена в гр. Батак. Инженер-технолог по
професия. Живее и твори в Пловдив. Автор
на пет поетични книги: “Шепа светлина”
(2004), “Хляб и пръст” (2006), “Дъждовни
очи” (2009), “На тишината гласа” (2015) и
“Коя ли съм?” (2017). Нейни стихотворения
са награждавани в национални и международни литературни конкурси. Член е на
Дружеството на пловдивските писатели,
СНБП и СБЖ.

Една ли, две ли са годините...
а вишните цъфтят, цъфтят, цъфтят.
Към хората пътеките изминати,
Ръцете - за прегръдка и за вишни
...правят този свят.

Милост

Оцеляло небе

Над баири, полета и хора.
Над чукари. Бетонни стени.
Вятър стели човешка умора
и се стрелват човешки злини.

И оцелява в птиците небе
в летежа им към свободата.
То огъня в душите им кладе.
На порива - победната кантата.

А от свода, над сгъстения дим
жари небето сякаш проклятия.
Бог ни дава страдания. Неумолим.
Милостта си едничка... разпятие.

Едно небе - за облаци и бури.
За свобода. И за разпятие.
За светлината помежду ни.
То... най-последното обятие.

ХУДОЖНИК ЛЮДМИЛ АСЕНОВ

НОВИ КНИГИ

За да остават будни доблестните души
Елена АЛЕКОВА

Преди месеци излезе от
печат сборникът “Горест и
гордост. Книга от и за Веселин Андреев”. Това бе повод
да се замисля над невероятната му, изпълнена с щастливи и
трагични поврати съдба.
“Горест и гордост. Книга
от и за Веселин Андреев”.
Съставители Петко Тотев,
Стефан Желев, Фани Червенкова. Художествената фотография на корицата е на Иво
Хаджимишев. Издателството е
“Българска книжица”. Сборникът съдържа избрано от
“Партизански песни” (поезия)
и “Партизански разкази” (белетристика), “Размисли” (есета и мисли) и “Не мога без
вас” (портрети, очерци, импресии), откъси от мемоарите
“Умираха безсмъртни” и трепетната “Соната за Петя Дубарова” - все емблематични

книги, през които прозират
идейно-естетическите, нравствените и духовните измерения
на човека, твореца и общественика Веселин Андреев.
Включени са още откъси от
недовършени книги на писателя - “Живков - мъртъв приживе” и “Брат ми, братята
ми...”, които добавят нови

щрихи към неговия портрет,
предоставят ни другата, различната гледна точка при
вглеждането в неговата съдба.
Представа за Веселин Андреев “извътре” ни дават извадките от анкетата на литературния критик Яко Молхов с
него и от неговия “Дневник”.
Предсмъртното му писмо звучи изповедно, но е предупреждение за нас, живите, да сме
внимателни, когато си играем
на котка и мишка с историята,
с миналото, за да не се окажем изведнъж изиграни от
собственото си лековерие.
Защото “новите прочити” на
историята най-често не водят
до нейното проясняване, а до
още по-силното й смъгляване.
Вълнуващо е да се проследи животът му през окото на
обектива в раздела “Спомени
в снимки”, както и щрихите в
раздела “Спомени за Веселин
Андреев”, които допълват цялостния му образ - през очите
на близки, приятели, съратни-

ци, съграждани. Всеки - през
своята призма, през своята
възхита, през своето признание, през своята благодарност.
Като политкомисар на
партизанската чета “Чавдар”
и като автор на забележителните “Партизански песни” Веселин Андреев много скоро
след 9 септември 1944-та придобива всенародна слава. Колко му е било, стъпил върху
нея, да тунеядства цял живот,
пишейки ловки, угоднически
спрямо властимащите си съидейници, стихчета и разкази.
И точно когато всички очакват това, когато то е изглеждало закономерно и неизбежно, писателят предпочита да
замлъкне, да замълчи като
поет, за да съхрани словото
си чисто. И предпочита да
обезсмърти онези борци, загинали с геройска смърт, нежели да кърши поклони пред
самозабравени партийни величия. В обезсмъртяването на

най-достойните синове народни се провижда неговата лепта в обезсмъртяването на родината, в продължаването на
родината в други измерения.
Партизанските балади и
партизанският епос на Веселин Андреев ще останат в
историята на нашата литература. Автентични, плътни,
живи, написани от първа ръка,
те ще носят през годините
истина за онова време.
Затова са нужни книги като
“Горест и гордост”, чрез които споменът за личности,
възвисени от себежертвата и
трагични в своите лични драми и драмите на своето време, остава жив и държи будни
доблестните души, призвани
да подемат щафетата, да
продължат делото. В този
смисъл книгата от и за Веселин Андреев е днес нужна и
навременна.
Редактор Боян БОЙЧЕВ
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Äúðâåòà ñ èñòîðèÿ ïàçÿò
íàøèòå ñêúïè ñïîìåíè
Конкурсът „Дърво с корен 2022”, който приема кандидатури
до 17 октомври, е посветен на климатичните промени
Официалното набиране на номинации за добре познатия и обичан конкурс “Дърво с корен” за най-интересните и забележителни дървета на територията на България, техните истории и опазването им започва за тринайсета поредна година фондация
“ЕкоОбщество”. Интересна новост е,
че през 2022 г. инициативата ще бъде
посветена на климатичните промени,
които вече оказват сериозно влияние
върху екосистемите на планетата, научи ДУМА от Мартина Панайотова.
“Тази година решихме да посветим “Дърво с корен” именно на климатичните промени, тъй като желанието ни е да насочим прожекторите
към един от форсмажорните проблеми, пред които човечеството е изправено. Случващото се в момента - рекордни температури в цяла Европа,
засушавания, масови пожари - влияе
пряко на дърветата, а оттам - на всяка
засегната екосистема, което неминуемо оказва ефект върху живота ни”,
споделя Любомира Колчева, директор
на фондация “ЕкоОбщност” и орга“Това е конкурс, с
който не търсим найстарото или най-високото дърво, а онова,
което се е запечатало в
сърцата и умовете на
хората. Ако има дърво,
което наистина обичате и почитате - вие,
вашият род, съседи и
приятели или цялата ви
общност и населено
място - разкажете неговата история! Разкажете защо то е ценно
за вас, защо сте го обикнали, с какво е оставило незаличим спомен в
душата ви, от коя незабравима случка с него
винаги се появява усмивка на лицето ви”, споделят организаторите

низатор на конкурса “Дърво с корен”.
“Дърво с корен”, който през годините се утвърди като една от любимите инициативи на хората, които
обичат и имат отношение към дърветата, и тази година ще предизвика
участниците да представят уникални
дървета и техните интересни истории в две основни категории. Всички
изпратени предложения ще участват
в главната категория “Дърво с корен”. Категорията “Вековните дървета говорят” ще събере впечатляващи
вековни дървесни видове, свързани с
исторически събития, значими личности или местни предания. Дървета,
които са се превърнали в символ и
пазител на дадено населено място,
станали са важна част от делника и
празниците на местната общност,
нечий род или отделен човек и заслужават признание.
В допълнителната трета категория
“Млад природолюбител” ще се представят истории на дървета, които са
засадени от или за които се грижат
деца на възраст между 6 и 16 години.

СНИМКА МИНЧО МИНЧЕВ

Средна Сърнена гора,
Павел баня - габър,
2021

СНИМКА МИЛЕН МИЛАНОВ

С. Брезнишки извор, Брезник - космат дъб, 2021

от фондация “ЕкоОбщност”.
Всички, които биха
искали да се включат в
конкурса и да представят
дърво, което намират за
специално, могат да го
направят, като изпратят
описание на дървото,
историята му и поне
3 снимки на електронен
адрес: tree@bepf-bg.org
до 17 октомври 2022 г.
Предложението на кандидатите трябва да съдържа
също местоположение,
вид и описание на дървото, както и данни за
връзка с участника.
Пълните условия за участие в конкурса са публикувани на интернет
страниците на “Климат

Äÿäî-Êîëüîâîòî äúðâî ñïå÷åëè òèòëàòà
ïðåç 2021 ã.
Дядо-Кольовото дърво в село
Студена, община Свиленград,
спечели титлата
“Дърво с корен 2021”
в 12-ото поредно издание на
конкурса. Според преданията
дъбът е част от гъста гора,
край която се заселват
първите жители на селото.
Дядо-Кольовото дърво стана
българският представител
в международния конкурс
“Европейско дърво на годината”, в който се включиха
16 държави.

СНИМКА
ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА

Гложенски манастир липа, 2021

СНИМКА МИХАИЛ МИХАЙЛОВ/ФОНДАЦИЯ “ЕКООБЩНОСТ”

на промяна” и на фондация “ЕкоОбщност” в раздела “Дърво с корен”.
Приемат се номинации за дървета от любители на природата на
територията на цялата
страна, включително на
участвали в миналогодишни издания на конкурса дървета, ако до момента не са печелили приза
“Дърво с корен”. Всички
предложения ще бъдат
разгледани от жури, което ще отличи участника
в категорията “Млад при-

родолюбител” и ще излъчи финалистите в “Дърво
с корен” и “Вековните
дървета говорят”. Изборът на победителите
ще се извърши чрез
онлайн гласуване от обществеността през ноември 2022 г. Любопитните истории на всички
постъпващи номинации
може да се проследят на
фейсбук
страницата
Конкурс “Дърво с корен”, където ще се публикуват текущо.
Тазгодишният конкурс “Дърво с корен” се
провежда като част от
европейската инициатива “Климат на промяната” (#ClimateOfChange),
която е съфинансирана
от Европейската комисия
в рамките на програма
DEAR (Програма за образование за развитие и
повишаване на информираността) и цели да развие у младите европейски граждани съзнателност и критично разбиране относно предизвиканата от климатичните
промени миграция като
едно от най-големите
предизвикателства на
глобализирания свят.
Конкурсът “Дърво с
корен 2022” на фондация “ЕкоОбщност” се
провежда в партньорство с Асоциация на
арбористите в България и “Адвенчър нет”.
Страницата подготви
Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА
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Àçåðñêèÿò ãàç - ïîä
ñÿíêàòà íà „Ëóêîéë”
Със сделката за гориво
от Азербайджан ЕС повтаря
грешката, която допусна с Русия
за добива и транспортирането на газ от Каспийско море
до Европа, е
Като част от мисията на
Европейския съюз да се
отърве от руския природен
газ в средата на юли председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на Азербайджан Илхам Алиев подписаха меморандум за удвояване на износа на газ от
Азербайджан за блока. Според документа до 2027 г.
каспийската страна ще доставя на Европа най-малко 20
млрд. куб. м природен газ
годишно чрез Южния газов
коридор (SGC) - 3000-километрова верига от тръбопроводи, които доставят газ до
ЕС. Това споразумение обаче е в противоречие с целите
на ЕС в областта на климата
и неговите стандарти за правата на човека, пише за “Политико” Глигор Радечич от
CEE Bankwatch Network.
Подкрепата за разширяването на добива на газ само
ще обогати автократичния
режим в Азербайджан, известен с ширещата се корупция и репресиите срещу цялата опозиция в страната,
допълва Радечич.
Това, което не се
обсъжда, е, че критичната
инфраструктура, необходима

съсобственост
на руския гигант
„Лукойл”
тясно свързан с режима на руския президент Владимир Путин.
“Лукойл” е една от най-големите петролни и газови компании в света и твърди, че е
един от трите най-големи
данъкоплатци в Русия, с над
200 млрд. долара данъци, платени само през 2019 г. Компанията е в санкционния
списък на САЩ.
Вагит Алекперов, бивш главен изпълнителен директор на
“Лукойл” и някогашен заместник-министър на петрола и газа
на Съветския съюз, дори открито казваше, че смята целите на
компанията за тясно свързани
с тези на руското правителство. По-късно обаче той се оттегли, след като Обединеното
кралство и Австралия наложиха санкции на група руски олигарси, близки до Путин.
“Лукойл” оперира в азербайджанския петролен и газов
сектор от 1994 г. В началото
на 2000 г. дружеството съсредоточи усилията си в Азербайджан върху разработването на
находищата “Шах Дениз”, които са сред най-големите в све-

та.
Само няколко дни преди
инвазията на Русия в Украйна
“Лукойл” завърши придобиването на дела на малайзийската
Petronas в “Шах Дениз” за 1,45
млрд. долара. Така компанията
повиши дела си в проекта от
10 процента на 19,99 процента и стана вторият по големина акционер след British
Petroleum (ВР).
Освен “Шах Дениз”, което
ще бъде основното поле за износ през следващите десетилетия, “Лукойл” преследва и други проекти в Азербайджан.
През 2021 г. компанията купи
25 процента дял в проекта
Shallow Water Absheron
(SWAP) от BP.
След 30-годишен спор през
януари същата година, когато
Азербайджан и Туркменистан
се споразумяха за съвместно
разработване на находището
“Достлук”, разположено на
границата на съответните им
сектори на Каспийско море,
Алекперов обсъждаше инвестиционни възможности за
“Лукойл” в същия проект с

туркменистанския президент
Гурбангули Бердимухамедов.
“Лукойл” е акционер и в
Южнокавказкия газопровод,
най-източната част на SGC.
Компанията има и почти 16%
дял в Азербайджанската компания за доставка на газ, спедитор и продавач на азербайджанския газ, предназначен за
Европа чрез SGC.
Междувременно, насърчаван от комисията под прикритието на смекчаване на зависимостта на Европа от руския
газ, самият SGC се сблъска
със сериозна опозиция от
гражданското общество за
нарушаване на редица политики на ЕС. Както Bankwatch
вече предупреди през 2015 г.,
Москва е замесена в тях от
самото начало.
SGC е единственият маршрут, свързващ газовите находища в Каспийско море с ЕС,
и Азербайджан започна да изнася газ за Европа по тръбопроводите през 2020 г. Коридорът минава през Грузия,
Турция, Гърция, Албания и
Италия към други пазари на

Òúðãîâöèòå òúðïÿò çàãóáè âúïðåêè âèñîêèòå öåíè
Въпреки изключително високите
цени на втечнения природен газ
(LNG), най-големите търговци в
света търпят загуби за стотици
милиони щатски долари през последните месеци поради простата
причина, че производствените
прекъсвания намалиха доставките
на товари.
Това принуди търговците да си
набавят по-скъп LNG, за да изпълняват поръчки. Водещите международни енергийни компании обаче
реализираха по-ниски печалби в
подразделенията за търговия с газ
през второто тримесечие в сравнение с “изключително силното”
първо тримесечие. Това обявиха
гиганти като Shell, BP и
TotalEnergies.
Източници от индустрията споделят пред “Ройтерс”, че загубите
от удара от прекъсването на
Freeport LNG за BP е надхвърлил
500 милиона долара.

Freeport LNG отговаря за около 20%
от общия капацитет за износ на
LNG на САЩ и има капацитет да
обработва огромни количества газ на
ден.
Междувременно Shell обяви, че обемите на продажбите на LNG са спаднали от 18,29 милиона тона през
първото тримесечие до 15,21 милио-

на тона през второто тримесечие.
Tota lEnergies пък отчете, че средната продажна цена на LNG е повече
от два пъти по-висока от същия
период през 2021 г. Компанията
обяви, че LNG операциите ще бъдат
засегнати от прекъсването на
Freeport LNG през третото тримесечие.

ЕС и се състои от газопроводите Кавказ, Трансанадолският тръбопровод, Трансадриатическият тръбопровод и други разклонения. Основното
активно газово находище за
коридора е “Шах Дениз” в
Каспийския басейн.
С приблизителна стойност
от 45 млрд. долара SGC беше
подкрепен с публични средства чрез Механизма за свързване на Европа на ЕС, Европейската инвестиционна банка и
Европейската банка за възстановяване и развитие.

Според
Урсула фон дер Лайен
Азербайджан е “решаващ и
надежден партньор за нашата
сигурност на доставките”. Все
пак руското участие в ключови части от азербайджанската
газова верига по пътя към Европа поставя под съмнение
твърденията за енергийна сигурност.
“Лукойл” не само е основен данъкоплатец в Русия, който може да използва печалбите
си от газ от Азербайджан, за
да финансира военната машина на Путин, но и позицията
му в толкова много азербайджански проекти дава на компанията достъп до информация, която може да се използва
в подкрепа на суровинната
война на Русия на пазара на
изкопаеми горива.
Според Радечич тази сделка
не може да помогне на ЕС да се
справи с потенциалния недостиг на газ сега. Увеличаването
на капацитета за производство
и транспортиране на газ е технически невъзможно за по-малко от пет години и ЕС вече
трябва да започне да намалява
значително търсенето на газ, за
да постигне собствените си
цели в областта на климата.
Крайно време е комисията
да започне да се учи от миналите си грешки по отношение
на енергийната диверсификация и енергийната сигурност
въз основа на сделките, сключени с автократични режими.
Те служат само за увековечаване на фиксацията на изкопаемите горива в Европа, точно
когато това най-отчаяно трябва да приключи, пише Глигор
Радечич.
Инвестор.бг
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Ìåòàìîðôîçè íà îïèòà
Повторението на лъжата не я превръща в истина.
Това се отнася и за правото да гласуваш
Владимир ГЕОРГИЕВ

Понякога той е рутина - многократно
проявление на действия,
изразяващо се в повторения на сходни физически или умствени занимания. В този си вид
опитът е по-скоро вреден. Рутината не носи
наноса на зрелостта, израз е на пропиляно време. Хора, битували повече от тридесет години
на едно и също работно
място, биват смятани за
опитни. Не са такива.
Тези хора знаят тридесет начина как да повторят една и съща грешка.
Но едва ли са научили
начин, чрез който да не
я допускат. Защото рутината е неспособност
да се възприема новото,

страх от променящата
се действителност и в
крайна сметка - вкореняване на мудността и
апатията. Рутинна е
само биологическата,
физиологическата необходимост; моторното
повтаряне не изразява
интелект. Чувал съм да
казват, че чужд език не
се усвоява с много ум, а
с рутина, с упоритост,
с повторения. Сигурно
е така. Но какъв е
смисълът да научиш
чуждия език чрез изнурително упорство, когато този език не служи на
ума ти, за да го развие?
Известно е, че повторението на лъжата не я
превръща в истина. Но
това се отнася и за правото да гласуваш. Когато едно общество на изборите гласува за кражбите, при това многократно, това вече не е
опит. Глупост е. Злоупотреба с право. И наивност, че, щом позволяваш грабежа горе, кражбите долу ще бъдат
омилостивени. Сякаш
заслужават това и така
трябва да бъде.
Да не подаваш декла-

рация за произход на
средствата (или имуществена декларация например), когато това е
задължение по закон, не
е просто провинение от
административен характер. Това е нарушение
на закона, което се наказва с административно
наказание. Образува се
административно-наказателно производство,
изслушват се обяснения
и възражения, събират се
доказателства, изобщо целият инструментари-

ум на публичната власт
се заема да санкционира
лицето, допуснало или
умишлено нарушило закона. Погазваш ли нормативното устройство
на държавата системно,
проявявайки готовност
да си плащаш всяка глоба, значи вече имаш рутина на нарушител, знания на закоравял хулиган, който се опълчва
срещу установените в
нормалните общества
порядки и задължения.
Или демонстративно

ОБЯВА

—ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 34, ‡Î. 1 Ë ‡Î. 2 ÓÚ
Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ë Â‰‡ Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ú˙„Ó‚Â Ë ÍÓÌÍÛÒË Ë ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ
Ì‡ «‡ÔÓ‚Â‰ π —Œ¿22-–ƒ09-1290/28.07.2022 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡ —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡,
Œ ¡ ﬂ ¬ ﬂ ¬ ¿:
Õ‡ 20.09.2022 „. oÚ 11:00 ˜., ‚ Á‡ÒÂ‰‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Á‡Î‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ
Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ. 4, ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÔÛ·ÎË˜ÌÓ ÓÔÓ‚ÂÒÚÂÌ ÍÓÌÍÛÒ Ò ÔÂ‰ÏÂÚ: ìŒÚ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰
Ì‡ÂÏ Ì‡ ÎÂÍ‡ÒÍË Í‡·ËÌÂÚË - ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘Ë ÒÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ —Œ
- ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Á‡ ÒÓÍ ÓÚ 5 (ÔÂÚ) „Ó‰ËÌË.
»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ó·ÂÍÚËÚÂ, ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡
ÍÓÌÍÛÒ‡:
ÕÂÊËÎË˘ÌË ËÏÓÚË, ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘Ë ÒÂ Ì‡ Ô˙‚Ë Ë ÒÂ‰ÏË ÂÚ‡Ê
‚ ÓÒÂÏÂÚ‡ÊÌ‡ Ò„‡‰‡ Ò ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ Á‰‡‚ÌÓ
Á‡‚Â‰ÂÌËÂ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.513.6.1 (¯ÂÒÚ
ÓÒÂÏ Â‰ÌÓ ÚË ˜ÂÚËË ÚÓ˜Í‡ ÔÂÚ Â‰ÌÓ ÚË
ÚÓ˜Í‡ ¯ÂÒÚ ÚÓ˜Í‡ Â‰ÌÓ) ˆˇÎ‡Ú‡ Ò ÔÎÓ˘ 2845,00
(‰‚Â ıËÎˇ‰Ë ÓÒÂÏÒÚÓÚËÌ ˜ÂÚËË‰ÂÒÂÚ Ë ÔÂÚ)
Í‚.Ï, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡ ‚ ÔÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.513.6 (¯ÂÒÚ ÓÒÂÏ Â‰ÌÓ ÚË ˜ÂÚËË ÚÓ˜Í‡ ÔÂÚ Â‰ÌÓ ÚË ÚÓ˜Í‡ ¯ÂÒÚ), ÔÓ
Í‡‰‡ÒÚ‡ÎÌ‡Ú‡ Í‡Ú‡ Ë Í‡‰‡ÒÚ‡ÎÌËÚÂ Â„ËÒÚË,
Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/23.11.2011 „.
Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , ÔÓÔ‡‰‡˘ ‚
”œ» I - Á‡ ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡, Í‚. 10, ÔÓ ÔÎ‡Ì‡ Á‡
Â„ÛÎ‡ˆËˇ Ë Á‡ÒÚÓˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ï. √√÷ «ÓÌ‡ ¡17, Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-50-09-204/
08.04.1987 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ „. —ÓÙËˇ,
‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò ¿◊Œ— π 1714/15.03.2016 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡
Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ
‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π
191, ‡ ËÏÂÌÌÓ:
Œ·ÂÍÚ π 1 - Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘ Í‡·ËÌÂÚ π 118, ÂÚ. 1, Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 18.32
Í‚.Ï, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡
ˆÂÌ‡: 161.00 Î‚. (ÒÚÓ ¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ Ë Â‰ËÌ
ÎÂ‚‡) ·ÂÁ ƒƒ— - 8,80 Î‚./Í‚.Ï ·ÂÁ ƒƒ—,
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ
‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ
Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË
ËÏÓÚË Ì‡ —Œ.

—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: Á‡ ÎÂÍ‡ÒÍË Í‡·ËÌÂÚ Á‡ Ó·˘ÓÔ‡ÍÚËÍÛ‚‡˘ ÎÂÍ‡ Ë/ËÎË
ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌ‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡;
Œ·ÂÍÚ π 2 - Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓ
Ò‚˙Á‡ÌË ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË Ó·ÂÍÚË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ë
Í‡·ËÌÂÚË π 119¿, π 119¡, π 119¬ Ë π
119√, ÂÚ. 1, Ò Ó·˘‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ 93.00 Í‚.Ï, Ò
Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡:
710.00 Î‚. (ÒÂ‰ÂÏÒÚÓÚËÌ Ë ‰ÂÒÂÚ ÎÂ‚‡) ·ÂÁ
ƒƒ— - 7,64 Î‚./Í‚.Ï ·ÂÁ ƒƒ—, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ
ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡
ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Ì‡ —Œ.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: Á‡ ÎÂÍ‡ÒÍË Í‡·ËÌÂÚ Á‡ Ó·˘ÓÔ‡ÍÚËÍÛ‚‡˘ ÎÂÍ‡ Ë/ËÎË
ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌ‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡;
Œ·ÂÍÚ π 3 - Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘ Í‡·ËÌÂÚ π 110, ÂÚ. 1, Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 22.32
Í‚.Ï, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡
ˆÂÌ‡: 197.00 Î‚. (ÒÚÓ ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ÒÂ‰ÂÏ
ÎÂ‚‡) ·ÂÁ ƒƒ— - 8,80 Î‚./Í‚.Ï ·ÂÁ ƒƒ—,
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ
‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ
Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË
ËÏÓÚË Ì‡ —Œ.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: Á‡ ÎÂÍ‡ÒÍË Í‡·ËÌÂÚ Á‡ Ó·˘ÓÔ‡ÍÚËÍÛ‚‡˘ ÎÂÍ‡ Ë/ËÎË
ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌ‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡;
Œ·ÂÍÚ π 4 - Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘ Í‡·ËÌÂÚ π 704, ÂÚ. 7, Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ
22.32 Í‚.Ï, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡
Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 177.00 Î‚. (ÒÚÓ ÒÂ‰ÂÏ‰ÂÒÂÚ
Ë ÒÂ‰ÂÏ ÎÂ‚‡) ·ÂÁ ƒƒ— - 7,92 Î‚./Í‚.Ï ·ÂÁ
ƒƒ—, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ,
ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡,
Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Ì‡ —Œ.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: Á‡ Á˙·ÓÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ Î‡·Ó‡ÚÓËˇ;

Œ·ÂÍÚ π 5 - Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘ Í‡·ËÌÂÚ π 706, ÂÚ. 7, Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 22.32
Í‚.Ï, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡
ˆÂÌ‡: 177.00 Î‚. (ÒÚÓ ÒÂ‰ÂÏ‰ÂÒÂÚ Ë ÒÂ‰ÂÏ
ÎÂ‚‡) ·ÂÁ ƒƒ— - 7,92 Î‚./Í‚.Ï, ·ÂÁ ƒƒ—,
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ
‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ
Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË
ËÏÓÚË Ì‡ —Œ.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: Á‡ Á˙·ÓÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ Î‡·Ó‡ÚÓËˇ.
√‡‡ÌˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ: 100.00 Î‚. Á‡ ‚ÒÂÍË
ÓÚ‰ÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ, ‚ÌÂÒÂÌË ÔÓ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ
ì—Â‰ËÍ‡î: BG49SŒMB91303327755001, BIC:
SOMBBGSF, Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷ ìÃ‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î,
‚ ÒÓÍ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ.
÷ÂÌ‡ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ:
60.00 Î‚. Ò ƒƒ—. «‡ÔÎ‡˘‡ ÒÂ Ì‡ Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡ —Œ ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ ‡‰ÂÒ: „.
—ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ. 2,
ÒÚ. 214, ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 09:00 ˜. ‰Ó 17:00
˜. ËÎË ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚ Ô˙Ú ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡ ÒÏÂÚÍ‡: IBAN:
BG58SŒMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF,
Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷ ìÃ‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î. ÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÓÚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ÂÚ. 2, ÒÚ. 225.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ: ‰Ó 17:00 ˜. Ì‡ 19.09.2022
„.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ: ‰Ó 17:30 ˜. Ì‡ 19.09.2022 „., ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î ÂÚ. 2, ÒÚ. 225.
«‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ ÒÂ Û˜‡ÒÚ‚‡ Ò
ÓÚ‰ÂÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Ë ÒÂ Á‡ÔÎ‡˘‡ ÓÚ‰ÂÎÌ‡ „‡‡ÌˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ.
¿‰ÂÒ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡: —Œ ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ
ÀÛËÁ‡î π 88, ÚÂÎ. 02/931 51 18, 02/921 80 41,
ÎËˆÂ Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ: ‡ÒËÏË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚.

да не спазваш общите
административни актове,
които са задължителни за
всички - противоепидемични мерки, пътни знаци, сигнали на светофара... При това съвсем
публично, под флага на
партийното противопоставяне срещу нормираното поведение и общовалидните предписания:
това не е ли организирана форма на асоциална
саморегулация?
Но също е и опит:
натрупано познание как
в една уж правова държава може да се пренебрегва общото за целите на личното и как спазването на закона е само
финансов въпрос и нищо друго.
Ето защо трябва да се
вглеждаме в опита с вниманието, присъщо на
партийната хлебарка,
когато излиза от дупката си - знае, че може да
пострада, но светлината
(или храната) я влече.
Все повече млади хора
влизат в политиката,
привлечени от светлината на парите. Те нямат
опит и по тази причина
няма какво да дадат на
правото, на политиката
и изобщо на развитието
и регламентирането на
обществените отношения. В парламента ще им
бъде скучно, ако го
възприемаха и разбираха като законодателен
орган. Но те знаят, че в
България всичко е политика, включително бизнеса и икономиката, а вероятно и най-вече те.
Затова се ориентират
правилно: да формират
опит там, където се трупат пари. Две в едно.
Да пренасяш камъни
от точка А до точка Б и
обратно също е професионален опит, ако го
правиш по занятие. Друг
е въпросът, че този опит
е безсмислен, дори да е

придобит в каторга. За
юриста опитът в областта на зеленчукопроизводството едва ли е потребен; за шлосера познанията по медийно
право. Виж, за повечето
партийци всеки вид опит
е направо вреден.
Опитът е пречка понякога обаче. Диафрагмата на българската политика затруднява дишането на обществото, а и
на отделния индивид.
Ако бъдеш изхвърлен по
една или друга причина
от професионалното си
поле, ако те изритат, за
да поставят на твое място калинка или просто
защото не си диалогичен, съчувствен и хармоничен към кражбата,
спукана ти е работата.
Опитът на определена и
след определена възраст
вече работи срещу теб.
Никой работодател не
иска служители с продължителен стаж - те
или са мързеливи, или са
болни, или просто за
нищо не стават. Техният
опит не е нищо друго,
освен ненужна рутина.
Отстранени са от пътя
на професионалното
развитие, защото са го
заслужавали или защото
са били непредпазливи.
И в единия, и в другия
случай са непригодни. И
нежелани.
Така че внимавайте с
опита. Трупайте го, както политикът трупа милионите си. Както хлебарката събира трохички. И както глупостта
чете биографии. Но не
го споделяйте. Защото
стане ли един път чужд,
вашият опит може да се
обърне срещу създателя
си точно като Франкенщайн: никой не го е питал дали иска да съществува в тази форма и вид.
И тогава метаморфозите на опита ще се
превърнат в метастази.
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Ñíèìêèòå íà „Îöåëÿâàíå”
çàïî÷íàõà â ÁÍÐ
Радиото е главен герой в документално-игралния
филм като пазител и разказвач на истории
“Оцеляване” е работното заглавие на съвместния
филмов проект на журналистката от програма “Хоризонт” на БНР Таня Иванова
и операторите проф. Красимир Андонов и Алекс Самунджи. Кинотворбата разказва три истории на българи за оцеляване в планината, научи ДУМА от Катя
Василева.
Едната от тях е на Методи Савов под Еверест. На
8 май 1984 г. той и Иван
Вълчев изкачват върха по
най-трудния маршрут - Западния гребен, като част от
Българската национална експедиция. На слизане се налага да прекарат нощта на
открито, в т.нар. Зона на
смъртта, на 8750 м. На
следващия ден са спасени,
но Методи Савов губи част
от ходилата си и се налага
да прекрати алпийската си
кариера.

СНИМКА КРАСИМИР АНДОНОВ

убордиста със счупен крак в
място без обхват Владимир
Павлов. В “Оцеляване” ще
видим и Иван Кожухаров,
който оцелява след каменопад в Алпите и после, в ин-

Другите истории са за
оцеляване на алпинистите
Николай Петков и Дойчин
Боянов в снежна буря на
Антарктида, както и за самотното спускане на сно-

валидна шейна, е качен от
приятели на Монблан.
“Един от главните герои
във филма е Радиото, което
всички, свързали живота си
с него, по традиция изписват с главна буква. То е
пазител и разказвач на истории - със своите журналисти, с безценните архиви в
Златния фонд, с творците си.
Във филма участват много
такива колеги, които
продължават да изписват Радиото с главна буква”, разказва Таня Иванова, която е
сценаристка на филма и в
художествената част от
него преживява своето, макар и по-абстрактно, оцеляване.
Историите в кинотворбата ще видим през обективите на операторите проф.
Красимир Андонов от
НАТФИЗ, който засне и
филма за Боян Петров, и
Алекс Самунджи. Амбицията на екипа е да включи в
историята, освен документални кадри, и възстановки
на част от сцените.

Áàëåòíè èçïúëíèòåëè îò 21 äúðæàâè
ó÷àñòâàò â ãàëà ñïåêòàêúë â Áóðãàñ

СНИМКА ОБЩИНА БУРГАС

Балетна гала на
млади изпълнители от
21 държави ще представи в Бургас международната танцова организация
“Russian
MastersBallet”. Събитието е на 20 август от
19 ч. в Културния дом

на нефтохимика. Проявата е подкрепена от
местната
община,
съобщи БТА. Ще бъдат
представени вариации
от легендарни класически балетни постановки, както и няколко
съвременни изпълне-

ния, създадени специално за събитието от
хореографа Денис Унтила. За да наблюдава
гала вечерта, в Бургас
се очаква да пристигне
примабалерината на
Мариинския театър
Мария Хорева, инфор-

мираха организаторите. Те добавиха, че танцовата организация
“Russian MastersBallet”
е избрала тази година и
Бургас за провеждане
на интензивно лятно
обучение.
Участниците в летния курс се обучават
от преподаватели на
световноизвестната балетна Академия “Ваганова” в Санкт Петербург, Русия. За да се
включат в летните курсове, младите танцьори
полагат изпит, а участието им се смята за
престижно и развиващо високо професионално майсторство. В
летните курсове на
“Russian MastersBallet”
участват 320 млади балетисти от 35 държави,

подбрани измежду над
600 кандидати от цял
свят. Летните училища
тази година се проведоха в Санкт Петербург - Русия, и Аликанте - Испания.
В Бургас участниците са 70 от 21 държави - Белгия, Канада,
Чехия, Дания, Франция,
Германия, Италия,
Япония, Мексико, Норвегия, Полша, Румъния,
Русия, Южна Африка,
Швейцария, Турция,
Украйна, САЩ, България и др. “Russian
MastersBallet” е международна балетна организация и официален
представител на Академия “Ваганова”.
Основната й дейност е реализацията на
интензивни балетни
курсове в различи части на Европа, с участието на млади професионалисти и признати
международни преподаватели.

Поли Генова ще зарадва феновете си с концерт на брега
на морето на 19 август в клуб “Ментол” във Варна. Специалните концертни версии на хитовите песни на Поли,
които публиката успя да чуе през миналата година на нейното #1 турне в страната, ще бъдат представени и пред
варненска публика. Музикантите ще изпълнят и най-новата
песен на Поли Генова “Give Me Your Love”, която излезе
в началото на лятото и вече стана любима на родните меломани. Летният хит на Поли Генова е придружен от бляскаво видео. Снимките за него се провеждат в Сърбия, а
режисьори на атрактивната продукция са Джийсън Брад
Люис и Люба Радойевич. Действието се развива из колоритните улици на нощен Белград.

СНИМКА КОСТАДИН КРЪСТЕВ-КОКО

Ïîëè Ãåíîâà ñ êîíöåðò íà áðåãà íà ìîðåòî

√≈Œ–√» ◊ŒÀ¿ Œ¬,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ¬˙ıÓ‚ÌËˇ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ Ò˙‰
œÓÙ. ‰- ƒ»Ã»“⁄– ÃŒÃ◊»ÀŒ¬,
·Ë‚¯ ÂÍÚÓ Ì‡ ÕÃ¿
ìœÓÙ. œ‡Ì˜Ó ¬Î‡‰Ë„ÂÓ‚î
≈ ¿“≈–»Õ¿ ¿–¿¡¿ÿ≈¬¿,
ÔÓÂÚÂÒ‡, ·ÂÎÂÚËÒÚÍ‡
»¬¿Õ Õ»ÕŒ¬, ıÛ‰ÓÊÌËÍ „‡ÙËÍ
¿“ﬂ œ≈“–Œ¬¿,
˜ÎÂÌ Ì‡ Œœ Ì‡ ¡—œ
НАКРАТКО

„История във фигури”
разказва Адам Фекете
в музея в Оряхово
Арт изпълнение на художника Адам
Фекете под наслов “История във
фигури” се открива на 19 август в
18,30 ч. в Историческия музей в Оряхово, съобщи Културни новини. Младият творец прави специално за Историческия музей в Оряхово ландшафт със зеленина, дървета, камъчета, пясък... Разполага фигури от
Римската епоха и Средновековието,
които изработва от специални материали, изрязва, изпилява и рисува с
четки, тънки като косъм. Фигурите
са с височина между 2 и 3 см. Адам
Фекете има 22 самостоятелни изложби в страната и чужбина. Изучава изобразително изкуство в СУ
“Св. Климент Охридски”. Студент е,
специалност живопис, при проф. д-р
Стефан Алтъков. За втори път тази
година ще бъде в Оряхово. През месец
май в Европейската нощ на музеите
Адам Фекете откри изложбата си
“Очакване” в ХГ “Марин Върбанов”.

СНИМКА КУЛТУРНИ НОВИНИ

Сериалът „Четвърта
власт” тръгва по БНТ 1

СНИМКА БНТ

Политическият трилър “Четвърта
власт”, продуциран от БНТ, започва
на 19 август от 19 ч. по БНТ 1.
В главните роли в 12-сериийния тв
филм са Мила Парушева, Христо
Шопов, Самуел Финци, Владимир Пенев, Михаил Билалов, Деян Донков,
Атанас Атанасов, Ивайло Герасков,
Владимир Карамазов, Христо Петков,
Снежина Петрова, Светлана Янчева,
Ана Пападопулу, Александра Василева,
Деси Моралес и други. В сюжета на
“Четвърта власт” зрителите ще проследят истинско репортерско разследване, в което главните герои са политици и журналисти. Режисьори са
Димитър Коцев-Шошо и Стоян Радев,
сценарият е на Александър Чобанов,
Александър Спасов, Ваня Николова,
Велислава Попова, Емил Андреев, Йордан Банков, Росен Босев, Димитър Коцев-Шошо и Стоян Радев. Оператори
са Антон Бакарски и Владимир Михайлов, а музиката е на Виктор Стоянов.

14

ПЕТЪК
19 АВГУСТ

СПРАВОЧНИК
ДНЕС

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

2022

ПОНЕДЕЛНИК

ХОРОСКОП
СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ГРЪМОТЕВИЦИ

ГРЪМОТЕВИЦИ

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

С

С

С

С
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06.00 ìŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ ÒËÌËÚÂ ÔÚËˆËî - ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ
/7 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
/8, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/
11.00 ì¡˙Î„‡ÒÍË ıÓÌËÍËî ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ
/1 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 ì ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ‘ËÎÓÒÓÙî Ú‚ ÙËÎÏ /6, ÔÓÒÎÂ‰Ì‡
ÒÂËˇ/Ô/
14.00 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
15.00 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î - Ú‚
ÙËÎÏ /17 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ /Ô/
16.30 ì ÎËÌËÍ‡ Ì‡ ÚÂÚËˇ ÂÚ‡Êî
- Ú‚ ÙËÎÏ
17.00 ì¡˙Î„‡ÒÍË ıÓÌËÍËî ‰ÓÍ. ÙËÎÏ /2 ÂÔËÁÓ‰/
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 ì◊ÂÚ‚˙Ú‡ ‚Î‡ÒÚî 12-ÒÂËÂÌ Ú‚ ÙËÎÏ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ì ‡Í ‰‡ ·˙‰Â¯ ‰Ó·‡
Ò˙ÔÛ„‡î - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ìŒÚÏ˙˘ÂÌËÂî - Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ
00.55 ì ‡Í ‰‡ ·˙‰Â¯ ‰Ó·‡
Ò˙ÔÛ„‡î - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
/Ô/ (12)
02.45 “ÛËÁ˙Ï.·„ /Ô/
03.10 ƒÊËÌÒ /Ô/
03.40 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î - Ú‚
ÙËÎÏ /17 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
04.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô/
05.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ /Ô/
05.40 ì¬ÍÛÒ˙Ú Ì‡ ÌÓ‚ÓÚÓ Ì‡˜‡ÎÓî - ‰ÂÚÒÍË Ú‚
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00.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
01.30 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î /Ô/
02.25 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î /Ô/
03.20 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
04.15 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î /Ô/
05.15 ì¿ÌÚË‰ÓÚî /Ô/
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî /Ô/
08.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î /Ô/
09.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡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 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î /Ô/
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
20.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
21.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ /Ô/
23.05 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î /Ô/
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06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: ¿Í‡‰ÂÏËˇ –ÂÒÍ˛ ¡ÓÚÒî ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÂÔ.32
06.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./ ÔÛ·Î. ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
07.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ/ - ÚÓÍ¯ÓÛ
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.20 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
14.20 ìœÓ-Í˙ÒÌÓÚÓ ¯ÓÛ Ì‡
ÕËÍÓÎ‡ÓÒ ÷ËÚËË‰ËÒî
/Ô./
15.00 ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.12
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.4
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
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.10
21.00 œÂÏËÂ‡: ì¬Î‡‰î ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.16
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.15
00.00 ì‘ÂÈÒ¡Ó„î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.13
01.00 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.8
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.12
05.30 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./
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05.35 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
09.20 ì¿ÌÚË‘ÂÈÍî
10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
10.45 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
12.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
12.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
15.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
15.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Мечтата ви за едно пътуване е на път да се сбъдне.
Просто я направете приоритет до дни.

Осигурете си малко спокойствие. Стресът влияе
на поведението, без да
подозирате за това.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Ще се опитате да скъсите
дистанцията със свои
близки, с които не сте в
добри отношения.

Не се настройвайте реваншистки срещу хора с
различно мнение. В личните дела ще получите шанс.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Проблеми са причина за
лошото ви настроение.
Бъдете активни в търсене
на изход от ситуацията.

Очаква ви натоварен ден
с професионални предизвикателства. Не се отклонявайте от целта.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Подобрете организацията
на работното място. В
противен случай ще имате
проблеми с шефовете.

Ще отпаднат някои планове и така денят ще
премине по-спокойно. Шанс
за парична печалба.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Днес сте оптимистично
настроен. Причина за
това са предстоящи любовни завоевания и пътуване.

Отделете си лично време.
Не пренебрегвайте обаче
семейните и професионалните задължения.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Предстои да берете плодовете на добра професионална подготовка. Ще
получите оферта.

Ще срещнете хора с добри
позиции в обществото.
Използвайте новосъздадените връзки.

18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË /Ò˙Ò
ÒÛ·ÚËÚË/
18.40 ì◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌî Ò
¿ÎÂÍÒÂÈ œËÏ‡ÌÓ‚
19.45 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
21.45 ìÃ‡„ÓÏ‡Â‚î - ÒÂË‡Î
22.40

ÓÌˆÂÚ, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ Ì‡
˛·ËÎÂˇ

Ì‡

ÃÛÒÎËÏ

Ã‡„ÓÏ‡Â‚
00.10 ìœÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰‡Ú‡, ËÎË œÓÒÎÂ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ÌËÍÓ„‡. ÃËı‡ËÎ
ÿÂÏˇÍËÌî
01.15 ì◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌî Ò
¿ÎÂÍÒÂÈ œËÏ‡ÌÓ‚
02.10 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î
03.05 ìÃ‡„ÓÏ‡Â‚î - ÒÂË‡Î
04.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
04.45 ì¬˙ÁÍ‡î - ÙËÎÏ

24 август - 23 септември

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СКРЪБНИ ВЕСТИ

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 20.08.2022 г. се навършват
40 дни
от непрежалимата загуба на скъпата ни и обичана
съпруга, майчица, баба и прабаба

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 19 ‡‚„ÛÒÚ —‚. Ï˜Í ¿Ì‰ÂÈ —Ú‡ÚËÎ‡Ú Ë Ò ÌÂ„Ó 2593
Ï˙˜ÂÌËˆË. œÂÔ. “ÂÓÙ‡Ì ¿ÚÓÌÒÍË ÕÓ‚Ë
—‚. ¿Ì‰ÂÈ Ë ‚ÓÈÌËˆËÚÂ ÏÛ ·ËÎË ËÁ·ËÚË ‚ “‡Ò

ЕЛЕНА
ДИМИТРОВА
РАЧЕВА-ЯДКОВА
08.04.1930 г. – 12.07.2022 г.
Вечната и Святата за нас!
Вечна, защото неугасваща е Паметта
за майчината любов, и
Свята, защото в Святост живя и твори!
Нека остане в спомените ви
с щедрата си душа,
огромно сърце и талантливо перо.
ПОЧИВАЙ В МИР, МАЙКО!
Възпоменателната церемония ще се състои на 20.08.2022 г.
от 11:30 ч. в Гробищен парк гр. Разлог.

œÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ˆ‡Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÊÂÒÚÓÍËˇ
„ÓÌËÚÂÎ Ì‡ ıËÒÚËˇÌËÚÂ Ã‡ÍÒËÏË‡Ì ‚ —ËËˇ ËÏ‡ÎÓ ı‡·˙ ‚ÓÈÌËÍ Ì‡ ËÏÂ ¿Ì‰ÂÈ.
“ÓÈ Ú‡ÈÌÓ ‚ˇ‚‡Î ‚ ’ËÒÚ‡. »ÏÔÂ‡ÚÓ˙Ú
„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ËÎ Á‡ ÒÚ‡ÚËÎ‡Ú (‚ÓÂÌ‡˜‡ÎÌËÍ) Ë
„Ó ËÁÔ‡ÚËÎ ‰‡ ‚Ó˛‚‡. ¿Ì‰ÂÈ ËÏ‡Î Ï‡ÎÍ‡
‚ÓÈÒÍ‡, ‰‡‚‡Î ÔËÏÂ Ì‡ ·ÂÁÒÚ‡¯ËÂ Ë
Ì‡Û˜ËÎ ‚ÓÈÌËˆËÚÂ ÒË ‰‡ ‚ˇ‚‡Ú ‚ ¡Ó„‡ Ë ‰‡
ÒÂ ÛÔÓ‚‡‚‡Ú Ì‡ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ÒËÎ‡.
—ÎÂ‰ Í‡ÚÓ Û‰˙Ê‡Î ·ÎˇÒÍ‡‚‡ ÔÓ·Â‰‡,
ÚÓÈ ÒÂ ‚˙Ì‡Î ‚ —ËËˇ. «‡‚ËÒÚÎË‚Ë ıÓ‡
‰ÓÌÂÒÎË Ì‡ ÛÔ‡‚ËÚÂÎˇ, ˜Â ¿Ì‰ÂÈ Â ıËÒÚËˇÌËÌ. œÓ‚ËÍ‡ÎË „Ó Ì‡ Ò˙‰ Ë „Ó ÔÂ‰‡ÎË
Ì‡ ËÁÚÂÁ‡ÌËˇ, ËÁÏ˙˜‚‡ÎË Ë ‚ÓÈÌËˆËÚÂ ÏÛ.

Ã‡ÍÒËÏË‡Ì ÁÌ‡ÂÎ, ˜Â ˆÂÎËˇÚ Ì‡Ó‰ Û‚‡Ê‡‚‡
¿Ì‰ÂÈ Ë ÒÂ ÔÓ·ÓˇÎ ‰‡ „Ó Ì‡Í‡ÊÂ ÒÏ˙ÚÌÓ.
ŒÒ‚Ó·Ó‰ËÎ „Ó, ÌÓ ÔËÒ‡Î Ì‡ ÛÔ‡‚ËÚÂÎˇ ‰‡
Ì‡ÏÂË Á‡ ÌÂ„Ó ‰Û„‡ ‚ËÌ‡. —‚. ¿Ì‰ÂÈ Ò
‚ÓÈÌËˆËÚÂ ÒË ÓÚË¯˙Î ‚ ÍËÎËÍËÈÒÍËˇ „‡‰
“‡Ò ‰‡ ÔËÂÏ‡Ú Ò‚. ˙˘ÂÌËÂ. »ÁÔ‡ÚÂÌ‡
·ËÎ‡ ÔÓÚÂˇ Ë ‚ÒË˜ÍË ·ËÎË ËÁ·ËÚË.
œÂÔ. “ÂÓÙ‡Ì ¿ÚÓÌÒÍË ÕÓ‚Ë ÓÒÌÓ‚‡‚‡
Ï‡Ì‡ÒÚËË
–Ó‰ÂÌ Â ‚ ﬂÌËÌ‡ ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ XVI ‚ÂÍ.
«‡ÏÓÌ‡¯‚‡ ÒÂ ‚ Ò‚ÂÚÓ„ÓÒÍËˇ Ï‡Ì‡ÒÚË ƒÓıË‡ Ë Â ËÁ·‡Ì Á‡ Ë„ÛÏÂÌ. «‡ÏËÌ‡‚‡ Á‡ ÷‡Ë„‡‰ Ë Ú‡Ï ÒÔ‡Òˇ‚‡ ÒÂÒÚËÌËÍ‡ ÒË, ÓÚ‚ÎÂ˜ÂÌ ÓÚ ÚÛˆË Á‡ ÂÌË˜‡. ”ÍË‚‡ „Ó Ì‡ —‚ÂÚ‡
„Ó‡ Ë ÚÓÈ ÒÂ Á‡ÏÓÌ‡¯‚‡ Ú‡Ï. ◊‡ÒÚ ÓÚ ·‡ÚˇÚ‡ ‚ ƒÓıË‡ ËÒÍ‡ÎË ÚÂ ‰‡ Ì‡ÔÛÒÌ‡Ú. “ÂÓÙ‡Ì
Ë ÔÎÂÏÂÌÌËÍ˙Ú ÏÛ Á‡ÏËÌ‡‚‡Ú Á‡ —ÓÎÛÌ Ë ÓÚÚ‡Ï Á‡ ¡Â, ÓÒÚ‡‚‡Ú ‚ ¡ÂÒÍËˇ Ï‡Ì‡ÒÚË Ë
Â¯‡‚‡Ú ‰‡ Ò˙Á‰‡‰‡Ú ÔÓÒÚÌËˆ‡ ‚ ˜ÂÒÚ Ì‡
—‚ÂÚ‡ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡, ·ÎËÁÓ ‰Ó ÂÍ‡Ú‡ ÔÓ‰ Ï‡Ì‡ÒÚË‡. “‡Ï ÒÂ Ò˙·Ë‡Ú ËÌÓˆË Ë “ÂÓÙ‡Ì ËÏ
‰‡‚‡ Ó·˘ÂÊËÚÂÎÂÌ ÛÒÚ‡‚. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡ “ÂÓÙ‡Ì
ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ ·ÎËÁÓ ‰Ó ÕÂ„Û¯ Ë Ò˙Á‰‡‚‡
Ï‡Ì‡ÒÚË, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ Ì‡ —‚ÂÚËÚÂ ¿ı‡Ì„ÂÎË.
œÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË ÔÂÍ‡‚‡
ÏÂÊ‰Û ÕÂ„Û¯ÍËˇ Ë ¡ÂÒÍËˇ Ï‡Ì‡ÒÚË. ”ÏË‡
‚ ÔÓÒÚÌËˆ‡Ú‡ Ì‡ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡ Ì‡ 19 ‡‚„ÛÒÚ.
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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… 160
¬ŒƒŒ–¿¬ÕŒ: ¿Í‡‰‡. ŒÔÂ‡ÚÓ. √‡ÌËÏÂ‰.
‡‡ÚÂ. —ÛÒ‡Ï. ÀËÎËˇ. –Ë‚ /Œ„˛ÒÚ/. ÃËÌ /
ƒÏËÚËÈ/. —ÂÌ‡Ú. ì¬ËÍËî. œÂÒ. ‡Ì‡Ô. Ã‡Í‡Á.
–Ó‚. ÀË‚‡‰‡. ì¿ÚÎËÏ‡Ìî. —‡ÌËÚ‡. ¿·‡ÌÓÒ.
–ÓÏ. ƒÓÏ‡Ú. ÃËÎÂ‚ /√ÂÓ/. ¡‡. —‡. ‘ÂÌÓÎ.
ÀÂÏ‡. ì¡. “. –.î. “‡‡. ‡Ó‚ /ƒËÏËÚ˙/.
ÃË„. œÂÎÓ‚Ó. ì¿ÌÚËÍÓî. ÕÓÏËÌ‡Î. ¿ˆÂÚÓÌ.
ìÕÂÒî. √Û·Â. ËÍÓÚ. À‡Í. Õ‡Î. ÀÂÍÓ /œÂÚÂ/
. »ÏÂÌ‡. ÀËÍ. ÓÓÌ‡. ¿„‡Ì. Â‡ÚËÚ. “Â‡Ò‡.
¡‡‡Í‡. »ÁÓÎ‡ÚÓ. “‡·‡ÂÌ /Δ‡Ì/. ÀÓÎÓ‚‡ /
“‡ÚˇÌ‡/.
Œ“¬≈—ÕŒ: ¿„ÛÏÂÌÚ. ŒÒÚÂÌ. ”ÌËÍ‡Ú. ‡ÒËÒ. À‡Ï‡. “‡·‡ÍÂ‡. ¡‡Ì‡Ì. –Ë·‡. ÃËˆÂÎ.
–‡·. ƒËÏ. ÓÏ‡Ú. “ËÍÂ. ‡Í‡. ◊‡Ï. —‡‚‡Ì.
‘‡„ÓÚ. ÀÓÚ‡. ≈ÎÂÌ. ÕÓÏÂ. –ÓÍÂË. –Ó‰ËÌ‡Î.
—ËÌ‡Ô. ÕËÍÓÚËÌ. À‡ÔËÒ. ÀÓÂÌ /—ÓÙËˇ/. ÓÌ.
ÀÂÍËÚ. ¬‡ÂÎ. ÀÓÌÓ. ¿ÚÓÎ. –‡ˇ. Ã‡ÌÓ‚ /≈ÏËÎ/
. ÓÏÂÚË. ≈ÎÓ. ¬‡. ¬‡‰ËÏ /–ÓÊÂ/. À‡‚ËÒ.
Ã‡‡Î. “‡ËÍ‡Ú. ¡ÂÓÌ /œÂÚ˙/. ÀÂ„‡ÚÓ. ÃÓÚËÍ‡. ¿‰‡ÏÓ /—‡Î‚‡ÚÓÂ/. ¿Ú‡Ì‡ÒÓ‚ /√ÂÓ„Ë/.
–Â‚ËÁÓ. –‡‚ÂÎ /ÃÓËÒ/. ‡Ì‡‡.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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България заслужи две отборни купи на Европейското
първенство по вдигане на тежести за кадети до 15 и до 17
години в Рашин, Полша. Призовите отличия заслужиха и двата ни отбора при момчетата.
От Полша щангистите ни се
прибират с 1 златен, 5 сребърни
и 3 бронзови отличия.
Само в двубоите имаме два
сребърни медала - на Мартин
Станев (49 кг) и Нино Симеонов (55), и бронз на Ангел Георгиев (+102).
При 15-годишните щангистите ни се наредиха на пето
място с 269 т., спечелени от
петима обещаващи таланти.
Отборен шампион е Украйна с
652 т., пред Полша - 618, Турция - 547, и Грузия - 450. Първи-

И Дер

Стр. 15

Ангел Георгиев и Танислав Ангелов (в средата) с купите за призьори в отборните класирания
на Евро 2022 в Рашин заедно с дебютанта Диян Енчев и треньора Пламен Братойчев

Ùàíãèñòèòå ñ 9 ìåäàëà
Кадетите ни заслужиха и две еврокупи като
призьори в отборните класирания в Полша
Марин МИЛАШКИ

те два тима бяха с пълни отбори от по 10 души на шампионата в предградието на Варшава,

а място в класирането намериха щангисти от 20 държави.
При 17-годишните българските тежкоатлети са четвърти
с 510 т., спечелени от деветима
души. Отборен шампион са домакините от Полша с 622 т.,

пред Украйна - 585, и Армения
- 534. Медали и точки имат представители на 28 нации.
Последен на подиума се качи
Ангел Георгиев (+102), който се
нареди трети. Състезателят на
Илиян Илиев от школата в Чер-

вен бряг единствен направи перфектни шест опита - на 131, 136
и 139 кг за среброто в изхвърлянето и на 162, 167 и 172 кг за
третото място в изтласкването,
с което събра и “бронзов” двубой от 311 кг. Ангел подобри с
2 кг личния си рекорд в
изхвърлянето и с 5 кг - в изтласкването. Златото заслужи Владимир Мачура (Слвк) с 325 кг.

Ãðèøî áèå
íà äâîéêè
â Ñèíñèíàòè
Григор Димитров и руснакът Андрей Рубльов се
класираха за II кръг при
двойките на турнира по
тенис от сериите “Мастърс
1000” в Синсинати, САЩ,
с награден фонд $6 280 880.
Те сломиха на старта Дан
Еванс (Вбр) и Джон Пиърс
(Авл) със 7:6 (5), 7:5 за 87
минути.
Във II кръг Димитров и
Рубльов ще играят срещу
Марсел Гранойерс (Исп) и
Орасио Себайос (Арж),
които почиваха на старта.
Двамата отстраниха българо-руския дует във II кръг в
“Мастърс”-а в Монреал
преди седмица.
Гришо получи “уайлд
кард” за основната схема в
турнира от сериите АТП
250 в Уинстън-Сейлъм,
САЩ, следващата седмица
и преди US Open.
РЕЗУЛТАТИ

БАРАЖИ
ПЪРВИ СРЕЩИ
Динамо Киев - Бенфика
0:2 (в Лодз); Макаби Хайфа
- Цървена звезда 3:2; Карабах - Виктория Пилзен 0:0.
Реваншите са във вторник.

ƒŒ¡–Œ ’–¿ÕŒ—Ã»À¿Õ≈ «ƒ–¿¬¿ »Ã”ÕÕ¿ —»—“≈Ã¿
¿ÍÓ ÛÒÔÂÂÏ ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÏ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ Ë ‰‡ Á‡ÒËÎËÏ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÒË, ¯‡ÌÒ˙Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔ‡‚ËÏ ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌË ÔÂ‰ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÓÈÚÓ Ë ‰‡
Â ‚ËÛÒ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡. ’‡Ì‡Ú‡ Ë ‰Ó·ÓÚÓ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂ Ò‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
‚‡ÊÌË Í‡ÍÚÓ Á‡ ÛÏÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ ÓÚ ‚˙Ì¯ÌË ‚Â‰ËÚÂÎË, Ú‡Í‡
Ë Á‡ ˆˇÎÓÒÚÌÓÚÓ ÌË Á‰‡‚Â.
«Ì‡ÂÚÂ ÎË ÍÓÎÍÓ ˆÂÌÌÓ Â ˜Â‚ÌÓÚÓ Á‰‡‚Â Á‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÌË ÒËÒÚÂÏ‡? —ÔÓÂ‰
ËÁÚÓ˜Ì‡Ú‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡, ‡ÍÓ ˜Â‚‡Ú‡ Ò‡ Á‰‡‚Ë Ë ÙÛÌÍˆËÓÌË‡Ú Ô‡‚ËÎÌÓ - ÁÌ‡˜Ë Â
Á‰‡‚Ó ˆˇÎÓÚÓ ÚˇÎÓ. “Ó‚‡ ÌËÍ‡Í ÌÂ Â ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ. ◊Â‚‡Ú‡ Ò˙‰˙Ê‡Ú ÔÓ‚Â˜Â ËÏÛÌÌË
ÍÎÂÚÍË, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ˆˇÎ‡Ú‡ ÓÒÚ‡Ì‡Î‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ˜Ó‚Â¯ÍÓÚÓ ÚˇÎÓ. ¬ ÏÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡Ë ÔÓÌËÊÂÌËˇÚ ÌË ËÏÛÌËÚÂÚ ÒÂ ‰˙ÎÊË ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ÎÓ¯‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇÚ‡ ‚ ˜Â‚‡Ú‡. ‡ÚÓ ÒÂ
ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â 80 % ÓÚ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡ ‚ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌËˇ
Ú‡ÍÚ, ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‰‡‚Ë ˜Â‚‡ Â ÓÒÌÓ‚Ì‡ ˆÂÎ Á‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡¯ÂÚÓ
Á‰‡‚Â Ë ‰Ó·Ëˇ ÌË ËÏÛÌËÚÂÚ.
◊Ó‚Â¯ÍÓÚÓ ÚˇÎÓ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ Ò‚ÓË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË ÂÌÁËÏË Ë ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡Ú‡ ÓÚ
Ó·˘ÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÌÁËÏË ‚ ÚˇÎÓÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂ. ≈ÌÁËÏËÚÂ
Ò‡ ÔÓÚÂËÌË, ÍÓËÚÓ ÛÒÍÓˇ‚‡Ú ıËÏË˜ÂÒÍËÚÂ Â‡ÍˆËË ‚ Ó„‡ÌËÁÏ‡ (ÔÓÌˇÍÓ„‡ Ì‡‰ 1000
Ô˙ÚË). ÕÂ‰ÓÒÚË„˙Ú ‰ÓË Ò‡ÏÓ Ì‡ Â‰ËÌ ÂÌÁËÏ ·Ë ÔÓ‚ÎËˇÎ Ì‡ ˆÂÎËˇ ÌË ÏÂÚ‡·ÓÎËÁ˙Ï.
ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ „ËÊ‡ Ì‡ ÚˇÎÓÚÓ Â ‰‡ ÓÒË„ÛË ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ı‡ÌËÚÂÎÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Á‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ ÒË - Í‡ÚÓ ‡Á„‡‰Ë Ë ÛÒ‚ÓË ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ë „Ë ÔÂ‚˙ÌÂ ‚ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡
ÔÓÎÂÁÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. “ÓÁË ÔÓˆÂÒ ÓÚÌÂÏ‡ ÏÌÓ„Ó ÂÌÂ„Ëˇ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÓ Ó„‡ÌËÁÏ˙Ú Úˇ·‚‡ Ò‡Ï ‰‡ ÒËÌÚÂÁË‡ ÎËÔÒ‚‡˘ËÚÂ ÂÌÁËÏË.
œË ı‡ÌÂÌÂ, Ì‡‰ 50% ÓÚ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ ÒÂ ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡ Á‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂ.
œË ÒËÎÂÌ ÒÚÂÒ, ÏÌÓ„Ó ÌËÒÍ‡ ËÎË ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ËÎË ‰Û„Ó ÂÍÒÚÂÏÌÓ
Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚Ó, ÚˇÎÓÚÓ ÒÂ ÌÛÊ‰‡Â ÓÚ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‚Â˜Â ÂÌÁËÏË, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ‚ ÌÓÏ‡ÎÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ÚˇÎÓÚÓ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ Ò‚ÓË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌË ÂÌÁËÏË, ÚÓ‚‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ÌÂ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ, Á‡ ‰‡ ‡Á„‡‰Ë Ì‡Ô˙ÎÌÓ ‚‡ÂÌË ËÎË ÔÂ‡·ÓÚÂÌË ı‡ÌË,
Ì‡ÔËÏÂ. ¬ ÚÂÁË ÒÎÛ˜‡Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ÂÌÁËÏË ÔÓÏ‡„‡Ú Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚÂÒ‡ ‚
ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡Ú Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ ÛÒ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ı‡ÌËÚÂÎÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡
Ë Ò˙Á‰‡‚‡Ú Ë‰Â‡ÎÌ‡ ÒÂ‰‡ Á‡ 80% ÓÚ ËÏÛÌÌËÚÂ ÍÎÂÚÍË, ÍÓËÚÓ ÒÂ Ì‡ÏË‡Ú ‚ ˜Â‚‡Ú‡.
ƒÓ·‡‚ÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÂÌÁËÏË, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÏÓ„Ì‡Ú Á‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌÓÚÓ Ë ËÏÛÌÌÓÚÓ Á‰‡‚Â.
œÓ‰ÛÍÚ˙Ú ≈ÌÁË-ÃËÎ (Enzy-Mill) Ò˙‰˙Ê‡ ÒÂ‰ÂÏÚÂ Ì‡È-‚‡ÊÌË ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌË
ÂÌÁËÏË, ÔÓ‰·‡ÌË ÓÚ ‡ÒÚËÚÂÎÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ë ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË ‚ Deerland USA,
ÎË‰Â ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÌÁËÏË. “Â ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú ÛÒ‚Óˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡ÊÌËÚÂ Á‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÌÛÚËÂÌÚË, Í‡ÚÓ ‚˙„ÎÂıË‰‡ÚË, Ï‡ÁÌËÌË, ÔÓÚÂËÌË, ‚ËÚ‡ÏËÌË Ë ÏËÌÂ‡ÎË.
“‡·ÎÂÚÍËÚÂ Ò‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡ ÒÚÓÏ‡¯Ì‡Ú‡ ÍËÒÂÎËÌÌÓÒÚ, ËÏ‡Ú ¯ËÓÍ ÒÔÂÍÚ˙ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. “‡·ÎÂÚÍËÚÂ ‚ ≈ÌÁË-ÃËÎ (Enzy-Mill) ÌÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú ÊË‚ÓÚËÌÒÍË ÔÓ‰ÛÍÚË, Óˆ‚ÂÚËÚÂÎË Ë ÍÓÌÒÂ‚‡ÌÚË! ÃÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú Ë ÓÚ ‚Â„ÂÚ‡Ë‡ÌˆË. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓÚÓ
ÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌË ÂÌÁËÏË Á‡ÒËÎ‚‡ Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÎË Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡, ÔÓÏ‡„‡ ÔË ‚˙ÁÔ‡ÎÂÌËˇ, ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ Í˙‚ÓÓ·‡˘ÂÌËÂÚÓ, ÔÓÏ‡„‡ ÔË Á‡‡ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‡ÌË Ë ÒÂ ·ÓË Ò ‚ËÛÒË!
≈ÌÁË-ÃËÎ (Enzy-Mill) ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂÚÓ, ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÌÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡ÏÂ ÚÂÊÂÒÚ Ë ·ÓÎÍË ‚ ÒÚÓÏ‡ı‡, ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ÔÓ‰Û‚‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ „‡ÁÓ‚ÂÚÂ.
œÓ‚Ë¯‡‚‡ ËÏÛÌËÚÂÚ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌËˇ ËÏÛÌÂÌ ÓÚ„Ó‚Ó.
ÃÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ ≈ÌÁË ÃËÎ ‚ ‡ÔÚÂÍËÚÂ Ë ·ÂÁ ÂˆÂÔÚ‡ ËÎË ÓÌÎ‡ÈÌ Ì‡ https:/
/botanic.cc/products/enzymill/.

34

