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70,5 ÌÈËÈÎÍÀ ËÅÂÀ ÇÀ ÈÇÁÎÐÈÒÅ
70,5 млн. лв. ще ни струват изборите за народни представители. Имената на кандидатите за депутати ще са ясни на
30 август, а как ще изглежда бюлетината - на 1 септември.

Стр. 4

Стр. 2

КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

Нора СТОИЧКОВА

Ðàäåâ âúçñòàíîâÿâà
ìîäåëà ÃÅÐÁ-ÄÏÑ
С

Схемата за разграбване на държавните
предприятия разкри лидерът на БСП

лужебен кабинет, ден втори.
МС освободи всички областни
управители. Между тях има назначения на левицата. А в правителството има министри, членове на НС
на БСП. Какво става? Става това,
за което ръководството на партията предупреждава: тече реставрация. Връщане на модела ГЕРБДПС по всички нива в държавата.
Следващото действие е да бъдат
освободени всички шефове на
РДВР по страната. Така абсолютно на всички, не само на членовете
на БСП, ще стане ясно какво е
замислил Радев и служебното му
правителство. Пореден мощен удар
по БСП и нейното ръководство на
предстоящите избори.
Дотогава 2 месеца ще гледаме
служебни панаири, съшити с бели
конци компромати и принтиране на
кризисни щабове всеки божи ден,
които за пет лева работа няма да
свършат. Но пък ще опищят орталъка за мними гафове на министри от
редовното правителство. След Корнелия Нинова, например, дори министър Георги Гьоков и безспорните постижения на партията в социалната сфера са под прицел. Утре
ще е някой друг, но решенията на
реалните проблеми с доставките на
газ, инфлацията и доходите никога
няма да бъдат решени от служебните реваншисти на Радев.
А грозната истина на деня е, че
не ГЕРБ-ДПС е вече враг №1 на
Радев и дружината му, а БСП.
Тъжно, жалко и мноооого комплексарско, г-н Президент!

EUR:
1.95583

GBP:
2.32198

USD:
1.92106

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
ПРОМЕНЛИВО

Нарушения на законодателството, частни интереси, които източват държавни дружества, и нерегламентирани връзки между
държавни служители в Министерството на икономиката и индустрията. Това е
заварила Корнелия Нинова
като министър още през февруари, потвърди самата тя
в тв интервю.

“Установихме, че директорът на “Кинтекс” Михайлов е едновременно и търговски директор в частна фирма. ВМЗ “Сопот” и председателят на Съвета на директорите също имат отношения
с тази частна фирма”, каза
Нинова и добави, че “Кинтекс” и ВМЗ прехвърлят на
частната фирма “БиИм” права да ги представлява в Еги¬

пет. Собственик на “БиИм”
е зам.-министър от времето
на ГЕРБ - казва се Александър Манолев”. Манолев е
обвиняем за злоупотреби,
свързани с къща за гости, а
освен това е в черния списък
по закона “Магнитски”.
Директорът на “Кинтекс”
е бил едновременно и
търговски директор в частната му фирма. Сегашният

министър Стоянов пък е бил
негов подчинен в Министерството на икономиката по
времето на ГЕРБ.
Според Нинова с назначаването на Никола Стоянов за
министър в служебния кабинет на Радев се възстановява
моделът ГЕРБ-ДПС в икономиката и индустрията. Но
това няма да е само там.
Стр. 11
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СНИМКА БТА

Два автомобила се сблъскаха на кръстовището на ул. “Раковски” и бул. “Сливница” в София. Наложи се полицаите
да повдигнат една от колите, която се обърна на пътя. Няма сериозно пострадали при инцидента
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Îñúäèõà íà 7 ãîäèíè çàòâîð Âàëüî
Òîïëîòî ñëåä 13-ãîäèøíî äåëî
След 13 години делото за пране на пари срещу бившия шеф на столичната “Топлофикация”
Валентин Димитров-Вальо Топлото приключи
на първа инстанция. Той
бе признат за виновен и
осъден на 7 години затвор от съдия Петя
Крънчева.
Това
е
найпродължителният процес срещу Димитров.
Докато делото приключи само на първа инстанция, той излежа тригодишна присъда, постановена по друго, и бе ос-

вободен от затвора. Трети процес срещу него
чака
решение
във
Върховния касационен
съд. По делото за пране
на пари бе обвиняема и
майка му Цеца Димитрова. Тя обаче почина
преди години.
Проверка на Висшия
съдебен съвет отпреди
няколко години установи, че основната причина за забавянето е влошеното здраве на един от
съдебните заседатели.
Според решението на
Крънчева Димитров е
присвоил 10 млн. лева от

дружеството и след това
ги е изпрал през различни сделки. Прокуратурата настояваше бившият
шеф на “Топлофикация”
да бъде осъден на десет
години затвор. Заради
бавния процес срещу
него давността за част
от престъпленията изтече.
Съдебната сага срещу Димитров започна
след ареста му през
2006 г. Срещу него бяха
образувани общо четири
дела.
Коментар на стр. 6

70,5 ìëí. ëâ. ùå ñòðóâàò
èçáîðèòå íà 2 îêòîìâðè
Имената на всички кандидати за депутати ще са ясни на 30 август, реши ЦИК
70,5 млн. лева ще ни струват изборите за народни представители на 2 октомври. Това става ясно от решение на
служебния кабинет, който одобри вчера план-сметката на вота. С тях ще се
финансират подготовка и отпечатване
на избирателните списъци, закупуване
и изработване на необходимите изборни книжа и материали, отпечатване на
бюлетините, възнаграждения на членовете на РИК и СИК, компютърната
обработка на данните от гласуването и
издаването на бюлетините и провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и
начина на гласуване.
Правителството има готовност да
осигури необходимите средства при

вземане на решение от ЦИК за въвеждане на видеонаблюдение в избирателните секции, както и при сключване на
договори за логистика и техническа
поддръжка на машините за гласуване.
Служебният вицепремиер и вътрешен министър Иван Демерджиев ще
отговаря за организацията и провеждането на иизборите, реши още правителството.
Имената на всички кандидати за депутати трябва да бъдат определени на
30 август, става ясно от хронограмата
на ЦИК. Тегленето на жребия за номерата в бюлетината ще е в последния
ден на август.
Партиите и коалициите ще подават
заявления за регистрация за вота до 17

ОБЯВА
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Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 259, ‡Î. 1 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ÔÂ‰Û˜ËÎË˘ÌÓÚÓ Ë Û˜ËÎË˘ÌÓÚÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ,
˜Î. 16, ‡Î. 2 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ë ˜Î. 13, ‡Î. 2 Ë 5 Ë ˜Î. 43 ÓÚ
œ‡‚ËÎÌËÍ‡ Á‡ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ
Œ ¡ ﬂ ¬ ﬂ ¬ ¿
Ú˙„ Ò Ú‡ÈÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ
Á‡ ÓÚ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Ì‡ Ó·ÂÍÚ: ”˜ËÎË˘Ì‡ ÒÎ‡‰Í‡ÌËˆ‡, ˜‡ÒÚ ÓÚ ËÏÓÚ ÔÛ·ÎË˜Ì‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, Ò Ó·˘‡ ÔÎÓ˘ 56,50 Í‚. Ï, ‚ ÍÓˇÚÓ Ò‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌË: ‰‚Â ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, Ò˙Â‰ËÌÂÌË
Ò˙Ò Ò‚Ó‰ Ò Ó·˘‡ Í‚‡‰‡ÚÛ‡ 49,95 Í‚. Ï Ë ÓÚ‰ÂÎÌÓ ÒÍÎ‡‰Ó‚Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Ò Í‚‡‰‡ÚÛ‡ 6,55
Í‚.Ï, Ì‡ıÓ‰ˇ˘Ë ÒÂ Ì‡ II ÂÚ. ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡ „ËÏÌ‡ÁËˇ ÔÓ ËÍÓÌÓÏËÍ‡ ì¿ÎÂÍÓ
ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚î, „. ˙‰Ê‡ÎË.
“˙„˙Ú Ò Ú‡ÈÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 12.09.2022 „. ÓÚ 10:00 ˜., Ì‡ III ÂÚ. ‚ Í‡·. π
53 ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡ „ËÏÌ‡ÁËˇ ÔÓ ËÍÓÌÓÏËÍ‡ ì¿ÎÂÍÓ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚î, „. ˙‰Ê‡ÎË, Í‚.
ì¬ÂÒÂÎ˜‡ÌÂî.
—ÓÍ Ì‡ Ì‡ÂÏÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ - 5 (ÔÂÚ) „Ó‰ËÌË Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Û‰˙ÎÊ‡‚‡ÌÂ ÒÓÍ‡ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡
‰Ó 10 (‰ÂÒÂÚ) „Ó‰ËÌË.
Õ‡˜‡ÎÌ‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ Ò Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ - 844,75 Î‚. ÏÂÒÂ˜ÌÓ.
ƒÂÔÓÁËÚ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ - 844,75 Î‚., ‚ÌÂÒÂÌ ‚ Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡ Û˜ËÎË˘ÂÚÓ, III ÂÚ‡Ê, ÒÚ‡ˇ
Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
÷ÂÌ‡ Ì‡ Ú˙ÊÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ - 10,00 Î‚. “˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÒÂ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ ÓÚ Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ œ√» ì¿ÎÂÍÓ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚î, „. ˙‰Ê‡ÎË, III ÂÚ., Í‡·. π 57‡.
—ÔÂˆË‡ÎÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ Ò
Ú‡ÈÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ Ò‡ ÔÓÏÂÒÚÂÌË ‚ Á‡ÔÓ‚Â‰Ú‡ Ì‡ ‰ËÂÍÚÓ‡, ÍÓˇÚÓ Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ‡ Ì‡ ‚Ë‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ ‚
Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ Û˜ËÎË˘ÂÚÓ Ë ‚ ÛÍ‡Á‡ÌËÂÚÓ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Á‡ÍÛÔÂÌ‡Ú‡ Ú˙ÊÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ.
Œ„ÎÂ‰ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ - ÓÚ 09.08.2022 „. ‰Ó 09.09.2022 „. ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 8:30 ˜.
‰Ó 14:00 ˜. ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ œ√» ì¿ÎÂÍÓ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚ì, „. ˙‰Ê‡ÎË.
—ÓÍ˙Ú Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡, ÔËÒÏÂÌÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Á‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡
Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ Ë ‰Û„ËÚÂ ÔË‰ÛÊ‡‚‡˘Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Â ÓÚ 09.08.2022 „. ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 8:30 ˜.
‰Ó 14:00 ˜. ÔË ÚÂıÌË˜ÂÒÍËˇ ÒÂÍÂÚ‡ Ì‡ III ÂÚ‡Ê ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡ „ËÏÌ‡ÁËˇ ÔÓ
ËÍÓÌÓÏËÍ‡ ì¿ÎÂÍÓ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚î, „. ˙‰Ê‡ÎË. —ÎÂ‰ Í‡ÈÌËˇ ÒÓÍ - 14:00 ˜. Ì‡ 09.09.2022
„. ÌˇÏ‡ ‰‡ ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡.
«‡ ÒÔÂ˜ÂÎËÎ Ú˙„‡ ÒÂ ÍÎ‡ÒË‡ Û˜‡ÒÚÌËÍ˙Ú, ÍÓÈÚÓ Â ‰ÓÔÛÒÌ‡Ú ‰Ó Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ Ë Â ÔÂ‰ÎÓÊËÎ
Ì‡È-‚ËÒÓÍ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡ Á‡ Ó·ÂÍÚ‡.
Œ·ˇ‚‡Ú‡ Ë ‰Û„Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ Ú˙„‡ Ò‡ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË Ë ‚ Ò‡ÈÚ‡ Ì‡ Û˜ËÎË˘ÂÚÓ www.pgikj.com.
«‡ ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ: ÚÂÎ.: 0361/6 -24-79; 0361/ 6-23-12
¿‰ÂÒ: „. ˙‰Ê‡ÎË, Í‚. ì¬ÂÒÂÎ˜‡ÌÂî; Â-mail: pgi_2004@abv.bg

часа на 17 август. За инициативните
комитети срокът е с 5 дни по-дълъг.
Списъкът с избиратели, подкрепящи
издигането на независим кандидат, трябва да бъде предаден до 30 август.
До 7 август ЦИК трябва да е готова
с изборните книжа. Окончателният вид
на бюлетината ще е ясен на 1 септември.
Колко ше е броят на секциите в чужбина ще се разбере на 10 септември.
Заявки за гласуване зад граница могат
да се подават до 6 септември включително. Секция се разкрива в посолство
или консулство на България при не помалко от 40 желаещи да пуснат бюлетина. По решение на дипломатическите
и консулските представителства места
за гласуване може да се организират и
на други места, но искането трябва да
изпратят до ЦИК 22 дни преди вота.
Секции се разкриват на места, където в
последните 5 г. преди изборния ден е
имало поне едно гласуване с не по-мал-

ко от 100 избиратели.
Избирателите с трайни увреждания
могат да заявят подвижна урна за гласуване до 17 септември. До тази дата
се подават и заявленията за гласуване
по настоящ адрес. Официалният старт
на агитацията ще бъде даден на 2 септември.
По-рано МВнР покани външни наблюдатели за изборите на 2 октомври.
Вербални ноти са изпратени до Бюрото за демократични институции и права на човека и Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа (ОССЕ), до
Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа (ПАСЕ) и до Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество. От Външно
уточняват, че ще предложат на ЦИК
регистрирането на представители като
международни наблюдатели при проявено желание от тези организации.

Îìáóäñìàíúò ïðèçîâà äúðæàâàòà
äà ïîäêðåïè ãîðåùàòà ëèíèÿ
çà áåçîïàñåí èíòåðíåò
Диана Ковачева сезира ресорни министри от
служебния кабинет за вероятността от прекратяване на работата на Националния център за безопасен интернет и закриването на горещата
телефонна линия SafeNet
към него. ЕК осигурява
50% от необходимите
средства за работата на
Центъра чрез европрограмите “Безопасен интернет” и “По-добър интернет за децата”, но има
условие за национално
съфинансиране на дейностите. “За съжаление
държавата вече една година не може да намери
адекватни механизми, за
да осигури държавно
съфинансиране и да гарантира на децата в

България закрила от посегателства в интернет.
На практика НЦБИ вече
16 години изпълнява ангажименти на държавата,
произтичащи от редица
международни актове,
към които страната ни се
е присъединила”, пише
общественият защитник
Диана Ковачева.
Центърът работи с
ГДБОП и с Интерпол. За
2021 г. са обработени над
15 000 сигнала, като от
тях към ГДБОП са отправени над 1500 за случаи,
които попадат в полето на
Наказателния кодекс.
Около 10 сигнала годишно са за деца, станали
жертви на педофил в мрежата. От 2005 г., когато е
създаден Центърът, са обработени над 63 000 сиг-

нала за насилие и тормоз
за деца онлайн. Сигналите нарастват по време на
пандемията - от 9289
през 2019 г. стават 17
855 през 2020 г.
Ковачева подчертава,
че след спирането на дейността на Центъра над 16
хил. непълнолетни, жертви на онлайн насилие,
тормоз, злоупотреба, трафик и сексуално насилие,
които всяка година търсят
подкрепа, вече ще бъдат
сами в огромното онлайн
пространство и няма кой
да им помогне. Ковачева
настоява всички отговорни институции в спешен
порядък да потърсят начин за решаване на проблема със затварянето на
Центъра за безопасен
интернет.
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Ñëóæåáíèÿò êàáèíåò
èìà îãðîìíà ðîëÿ â òîâà
äàëè ùå ñå ôîðìèðà èëè
íå è íàé-âå÷å êàêâî
ïðàâèòåëñòâî â
ñëåäâàùèÿ ïàðëàìåíò
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БЪЛГАРИЯ

Бившият депутат
от БСП Явор Божанков
Бившият министър на труда и социалната политика и
член на ИБ на БСП Георги
Гьоков не е съгласен и не
приема твърденията на президентската институция за
провал на предишното управление в социалната политика.
Той посочи част от постигнатото. “Увеличихме минималната пенсия с 55-56 на сто, а

оставена в хаос. Да виждате
някъде подобно нещо, включително и в енергетиката, попита той. Според Гьоков е
видимо, че правителството
на Кирил Петков е направило стъпки, които да решават
кризите. Когато се правят подобни внушения и се отправят подобни послания от една
институция към друга, всеки

ГЕОРГИ ГЬОКОВ:

Íå ïðèåìàì îáâèíåíèÿòà íà Ðàäåâ
çà ïðîâàë â ñîöèàëíàòà ñôåðà
Служебното правителство трябва да се занимава с организация на изборите и
газовите проблеми, а не от първия ден да освобождава хора от левицата, заяви той
максималната - с 38-39%. Социалната пенсия е по-висока
с 66%, средната пенсия - с 42
на сто, майчинството - с
87%”, припомни Гьоков в телевизионно интервю.
Не разбирам и не е ясно
къде е провалът на социалната политика, и ако това се
казва само и само да унижим
някого или да неглижират неговата работа в политиката,
не знам в каква посока се
движат нещата, коментира
бившият социален министър.
Гьоков е категорично
несъгласен, че държавата е

в обществото може да прецени дали да ги определи като
отмъщение, закачка или
добър тон, призова Гьоков.
“Реакцията ни към уволненията на наши карди не е
непремерена. Тя е такава, защото БСП е болезнено чувствителна на тази тема. Членове на партията бяха гонени до последно и от работа, и
по политически причини през
90-те години”, коментира
Гьоков освобождаването на
Гергана Алексова като зам.генерален директор на Националната компания “Желе-

зопътна инфраструктура”.
Той е категоричен, че служебното правителство трябва да
се занимава с организация на
изборите и газовите проблеми, а не от първия ден да
освобождава хора от левицата. Той обясни, че в случая не
става въпрос за некомпетентност от страна на Алексова,
а има политически елемент и
тя е нарушила нечии интереси, като е тръгнала да разглежда обществени поръчки
на определени лица. Тези
хора, чийто интереси са засегнати, са довели до отстра-

Ñëóæåáíîòî ïðàâèòåëñòâî
îòìåíÿ òðè ðåøåíèÿ
íà êàáèíåòà „Ïåòêîâ”
Служебното правителство на Румен Радев отмени три решения на кабинета на Кирил Петков още на първото си редовно заседание. Не е ясно
какво нередно е видяло правителството на Гълъб Донев в одобреното от
кабинета “Петков” Постановление за
организация и координация на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на България
към Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР).
То е прието на заседанието на правителството на 13 юли и е свързано с
началото на разговори за присъединяване към ОИСР. Поканата към България да започне официални преговори
за членство в т.нар. “клуб на богатите” беше отправена на 25 януари от
Съвета на ОИСР на ниво министри.
На 10 юни правителството одобри
Пътната карта за процеса на присъединяване на България.
Отменено е и одобряването на промени в Закона за пазарите и финансовите инструменти, прието на 28 юли от
кабинета “Петков”. Те се правят във
връзка с Регламент 2021/23 на ЕП и на

Съвета от 16 декември 2020 г. относно
рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти. Регламентът урежда ролята на т.нар. централни контрагенти, които са следпазарни инфраструктури, които играят роля
в клиринга на деривати като застават
между купувача и продавача, които
обикновено са банки или други финансови институции, и действат като купувач за всеки продавач, съответно, продавач за всеки купувач. Част от промените
са свързани и с въвеждането на административни санкции, както и такси, които
следва да се заплащат за извършените
услуги. Предвижда се и налог за издаване на лиценз за извършване на дейност
като централен контрагент, както за преглед и оценка на Плана за възстановяване и устойчивост, както и такса за осъществяване на общ финансов надзор.
Служебните министри отложиха и
прехвърлянето на бившите “Пехотински
казарми” в Ямбол на общината за изграждането на детски дневен център с
безплатни занимания за деца с прилежащи към него площадки, съоръжения и
спортни игрища.

няването, смята Гьоков.
Тримата министри от БСП
в служебния кабинет са достойни хора и професионалисти всеки в своята сфера и
това не се оспорва от никого,
каза Гьоков. “Но БСП не е
еднолична партия, имаме си
органи и Устав. Там е записано как се процедира в ситуацията. Те трябва да бъдат
одобрени и излъчени от Националния съвет. Ще видим в
бъдеще как ще се отрази тяхното участие на имиджа на
БСП”, уточни Гьоков.
По отношение на газовата

криза той заяви, че социалистите ясно и категорично, още
преди встъпването на служебното правителство, са настоявали за България да разговаря с всички доставчици за доброто на българите и за осигуряване на енергоносители
на ниска цена за България.
“Не е нормално една от найбедните страни в Европейския съюз да плаща една от
най-високите сметки. Така че
преговорите с “Газпром” влизат в нашите сметки, заедно с
желанието за диверсификация”, заключи Гьоков.

Ãúëúá Äîíåâ âúðíà 17 îáëàñòíè
óïðàâèòåëè îò ïðåäèøíèÿ
ñëóæåáåí êàáèíåò
Министерският съвет прие решение, с което назначава 25 областни управители, като от тях 17 са
заемали тази длъжност и в предишен период.
Николай Шушков става областен
управител на Благоевград. Той е
заемал същата длъжност в периода
май 2021 г.-януари 2022 г. За втори
път проф. Мария Нейкова ще е
представител на държавата в област
Бургас. За областен управител на
Варна е назначен Марио Смърков,
който е заемал поста от 27 май
2021 г. до 24 февруари 2022 г.
Управител на Велико Търново
за втори път ще е Георги Гугучков.
Огнян Михайлов е назначен за областен управител на Видин, който
е заемал същата длъжност през
2017 г. и 2021 г.
На стола на областен управител
на Враца сяда Георги Митов. Бившият депутатът в 44-то НС от БСП
Кристина Сидорова е назначена за
областен управител на област Габрово. Тя е била зам.-областен управител в периода юни 2021 г.-януари

2022 г. За втори път на поста са
назначени Здравко Здравков в Добрич, Александър Пандурски в Кюстендил, Светослав Славчев в Ловеч,
Валери Димитров в Монтана, които
са били назначени и от предишното
служебно правителство.
Областен управител на Пазарджик става Трендафил Величков,
който е бил на този пост в периода
2014 г.-2016 г. Художникът Людмил Веселинов заема длъжността в
Перник. Педагогът Иван Петков е
назначен в Плевен, а Ангел Стоев в Пловдив. За поста в Разград е
предпочетен Драгомир Златев, Николай Неделчев - за Силистра, а за
Сливен - Минчо Афузов. Митко
Михайлов поема поста в София, а
бившият депутат от БСП в 43-ото и
44-ото НС Радослав Стойчев - в
Софийска област. Областен управител на Стара Загора става Иван
Чолаков, на Хасково - Минко Ангелов, на Шумен -Христо Христов.
Стефан Сабрутев е избран за управител на Смолян, а Георги Чалъков
- на Ямбол за трети път.
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ТАСКО ЕРМЕНКОВ:

Òðÿáâà äà ñå ïîäíîâÿò
ïðåãîâîðèòå ñ „Ãàçïðîì”
Новата власт ще прави търг за доставки на газ
Трябва да се подновят преговорите с “Газпром”. Това
заяви председателят на енергийния съвет на БСП Таско
Ерменков. “Единственият начин да си осигурим газ на нормални, приемливи цени е като
се възобновят доставките от
“Газпром” и се започнат преговори за дългосрочни договори. Както това направаха в Унгария, където цените са около
два пъти по-ниски, отколкото
на останалите доставчици на
газ. Те сключиха договор по
формула, по която 50% от
цената се формира от спотовите цени, а другите 50% се
формират от цените на дериватите”, каза Ерменков.
Следващата седмица Министерството на енергетиката
ще обяви търг за краткосрочни доставки на природен газ,
за да бъде осигурено горивото за предстоящия отоплителен сезон, съобщи вчера служебният премиер Гълъб Донев преди заседанието на правителството. Той каза, че
предстои да бъде одобрен
план за финансовото стабилизиране на “Булгаргаз”, за да
може държавното дружество
да плаща за доставките на синьото гориво.
Има ангажираща оферта за
7-те танкера с втечнен газ, три
от които трябва да дойдат до
края на годината. Това пък

заяви бившият енергиен министър Александър Николов.
“Първо, представянето на
офертата го има стенограмирано в Министерския съвет.
Второ, има рамков договор,
сключен с конкретна компания - “Шанийр”. Трето, офертата не е просто оферта, тя е

ангажираща”, каза Александър Николов пред Нова
телевизия. “Право на платеца
и получателя е да решат да
приемат офертата или не. За
първите три карга има ангажимент, за останалите четири
- описан механизъм”, разясни
Николов. Той уточни, че има

слот за първото карго.
Късно в сряда премиерът
Гълъб Донев обяви, че служебното правителство създава
кризисен щаб в енергетиката,
който ще опита да овладее
цената на природния газ. Той
ще се ръководи от вицепремиера по икономическите поли-

тики Христо Алексиев. В него
ще влязат ресорният министър Росен Христов, както
и представители на КЕВР, на
синдикатите и на бизнеса.
Ситуацията, свързана с
доставките на газ, е сериозна,
да не употребя думата “критична”, каза служебният министър на енергетиката Росен
Христов. По думите му държавата разполага с договорени
количества газ само до края
на септември, като наличностите “са крайно недостатъчни
да подсигурят потреблението
до края на годината”.
Относно договорените седем американски танкера той
каза, че са на “ниво оферта,
която включва доставка на три
танкера тази година и опция
за останалите четири догодина”. Той обясни, че не са подсигурени слотове за разтоварването им. Що се отнася до
цената на азерския газ, според разчета на служебното
правителство за последните
дни той “вече е в пъти по-скъп
за две трети от договорените
количества”. Другият проблем бил свързан с финансовото състоянието на “Булгаргаз” и “невъзможността на
компанията да се разплати
дори с тези договорени количества”.
Коментар на стр. 6

Ãàçîâîòî õðàíèëèùå â ×èðåí âå÷å å ïúëíî íà 50%
Обемът на природния газ, съхраняван в подземното газохранилище в
Чирен, е 48,85% или 2,8349 тераватчаса, показват данни на специализираната платформа Aggregated Gas
Storage Inventory. През юли хранилището ни беше пълно на 32%, а в края

на отоплителния сезон имаше 18%
складирано гориво.
Подземните газохранилища в ЕС са
пълни средно на 70,54 процента. Общото складирано количество към момента е 778,6308 тераватчаса природен газ.

В ЕС най-запълнени са хранилищата в Португалия и Полша - съответно
на 100 и на 99,1 процента. Газохранилищата в Германия са запълнени с
69,92 процента газ, във Франция - с
80,45 на сто, Италия - със 73,58 процента, Дания - с 88,78 процента, Унга-

рия - с 52,56 процента, Австрия - с
58,49 на сто.
Страните членки на ЕС трябва да
запълнят най-малко 80 на сто от капацитета на подземните си газохранилища до 1 октомври, а от 1 ноември 90%.

Ñúäúò ïóñíà îòíîâî ÒÅÖ „Áðèêåë”

ОБЯВА
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ТЕЦ “Брикел” ще продължи да работи, след като
Административният съд в Стара Загора отмени заповедта за спиране на производствената дейност
на предприятието, съобщи БНР.
Принудителната мярка беше наложена на 29
юли от РИОСВ в Стара Загора след проверка на
бившия премиер Кирил Петков и екоминистъра в
неговия кабинет Борислав Сандов. “Затваряме ТЕЦ
“Брикел”, защото не отговаря на екологичните изисквания, европейските норми и българското законодателство. Собствениците не желаят да модернизират предприятието, така че да не замърсява околната среда и да не уврежда човешкото здраве”,
обясни министърът.
Сандов предупреди, че за да заработи отново,
ТЕЦ “Брикел” трябва да приведе параметрите си в
съответствие с условията на българското и европейското законодателство, да няма неорганизирани
емисии, включително и тези, които излизат през
цялата сграда и през т.нар. байпасен комин, който
е само за аварийни ситуации.

www.duma.bg
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Нови случаи
на западнонилска треска
в Гърция
Нови случаи на западнонилска
треска са установени в Гърция.
Само за седмица те нараснаха от
13 на 25. Девет от пациентите са
в тежко състояние в болница, но
без опасност за живота. Засегнатите райони са Солун, Халкидики
и Лариса. Извършва се пръскане
срещу комари. Здравните власти
не очакват епидемия.

Сръбският външен
министър на обиколка
в Латинска Америка

СНИМКИ БТА

Шиитският имам Муктада ал-Садр, чиито привърженици протестират срещу назначаването на новия премиер
на Ирак, призова за разпускане на парламента и провеждане на предсрочни избори, съобщи “Ал Арабия”.
В страната се провеждат най-масовите демонстрации след вота през октомври миналата година

Ñàëâèíè ñ êàìïàíèÿ
ñðåùó ìèãðàíòèòå
Допитвания обаче показват, че италианците
се притесняват от инфлацията
Италианският крайнодесен лидер Матео Салвини
започна кампанията си за
парламентарните избори на
остров Лампедуза в Средиземно море, където всяка
година слизат от кораби десетки хиляди мигранти, предадоха световните медии. В
момента центърът за настаняване там е препълнен регистрирани са над 1500
души, което е тройно повече
от капацитета му.
“Италия не може да приеме десетки хиляди имигран-

ти, които носят само проблеми, идвайки от другия край
на света”, заяви Салвини
преди визитата на острова.
През последните дни във
водите около тази скала с
площ 20 кв. км, разположена
на стотина километра източно от тунизийските брегове,
навлязоха десетки нестабилни и претоварени плавателни съдове.
Партията на Салвини
“Лига” ще участва в изборите, насрочени за 25 септември, със своите съюзници -

дясната “Напред, Италия” и
постфашистката “Италиански братя”. Те са смятани за
фаворити с оглед разединението в левицата. През последните месеци анкетите
показват, че “Лига” изостава
след “Италиански братя”,
ръководена от Джорджия
Мелони, която също призовава за “морска блокада”,
възпрепятстваща идването
на мигранти в Средиземноморието.
Според анкетите обаче
имиграцията не тревожи

италианците толкова, колкото инфлацията, която намалява покупателната способност и увеличава сметките за
ток и горива.
Като вътрешен министър
през 2019 г. Салвини
възпрепятства редица хуманитарни спасителни кораби
с мигранти на борда да дебаркират в Италия. Заради
това решение в Сицилия бе
образувано дело срещу него
за злоупотреба с власт, а той
превърна процеса в политическа трибуна.

Êîíòðàáàíäà íà ðóñêè
ïåòðîë êðàé ðåêà Íèë

Êèòàé èçñòðåëÿ ðàêåòè
ïðè ó÷åíèÿ êðàé Òàéâàí

Петрол от Русия се претоварва в малко египетско
пристанище, за да се заобиколят санкциите, съобщава
“Блумбърг”, позовавайки се
на данни за проследяване на
плавателни съдове.
Въпросното пристанище
е Ел Хамра, разположено в
делтата на река Нил. Танкери с руски петрол от сорт
Уралс пристигат в Ел Хамра, където той се смесва с
петрол от друг произход.
По данни на агенцията,
само на 24 юли там са доставени над 700 000 барела
петрол. Час по-късно друг
кораб с петрол на борда

Китай започна най-големите военни учения в историята
си около Тайван. Пекин изстреля няколко балистични ракети във водите около североизточното и югозападното крайбрежие на острова, съобщи Би Би Си. Министерството на
отбраната на Тайван съобщи, че Пекин е изстрелял балистични ракети “Донфън”, но не посочи точното място на
падането им, нито дали някоя от тях е прелетяла над острова. Ведомството осъди тези “ирационални действия,
подкопаващи регионалния мир”.
Китайската армия също съобщи за изстрелването на
ракети, като говорител заяви, че всички те са поразили
точно набелязаните цели.
В същото време американските военноморски сили изпратиха самолетоносач към Тайван, което определиха като
планирана операция във Филипинско море.
Това става след посещението на председателя на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси на острова, което предизвика напрежение между Вашингтон и
Пекин.

напуска пристанището, като
отстъпва място на кораб,
превозващ руски петрол.
Ел Хамра е малко нефтено пристанище с шест резервоара, които могат да поберат до 1,5 милиона барела
суров петрол. “Блумбърг”
предполага, че руският суров
петрол може да бъде смесен
с местни сортове, добивани
в Западен Египет.
ЕС наложи ембарго на
вноса на петрол от Руската
федерация, като само България, Унгария и Словакия са
изключение от тези правила.
Забраната влиза в сила от
декември т.г.

Сръбският външен министър
Никола Селакович ще посети Куба,
Колумбия, Коста Рика и Венецуела
от 4 до 12 август, съобщи агенция
Танюг. От 2018 г. Белград активно възстановява загубените през
последните десет години позиции в
Африка и Азия. Според експерти
латиноамериканската обиколка е
опит за възстановяване на активното сътрудничество с региона.

33-ма членове на
„Ислямска държава”
са задържани в Турция
33-ма предполагаеми членове на
джихадистката групировка “Ислямска държава” са били задържани при антитерористични операции
на турската полиция в три окръга
- Истанбул, Анкара и Шанлъурфа,
съобщи в. “Хюриет дейли нюз”.
Арестуваните са заподозрени в
доставки на муниции и оръжие на
терористичната организация.

Срутване в мина в
Мексико блокира миньори
Срутване във въглищна мина в
Северно Мексико блокира девет
миньори, съобщи президентът Андрес Мануел Лопес Обрадор. Войници, специалисти и кучета участват в спасителната операция.
Срутването е станало, след като
миньорите са пробили съседен район, пълен с вода.

Проливни дъждове в
Япония, евакуират 200 000
Мостове са разрушени, а реки
излязоха от коритата си, след като
проливни дъждове се изляха над
Северна Япония. Властите призоваха 200 000 жители да се евакуират
заради опасни наводнения. Двама
души са безследно изчезнали.

Протестиращи в Южна Корея
носят маски с ликовете на
президентите на страната и на
САЩ - Юн Сук-юл и Джо Байдън.
Демонстриращите са против
планираните съвместни военни
учения между двете държави
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1844 - РАЖДА СЕ ИЛЯ РЕПИН, РУСКИ ХУДОЖНИК (УМИРА 1930 Г.). В историческите си картини разкрива трагични конфликти (“Иван Грозни и
синът му Иван”), създава ярки свободолюбиви образи (“Запорожци
пишат писмо на турския султан”).
Автор на запомнящи се портрети
- на Лев Толстой (12 на брой), Н.И.
Пирогов, М.П. Мусоргски и др.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Зад шкафа
Мая ЙОВАНОВСКА

И хлебарките в
държавата разбраха, че
нещо с газа не е наред.
Има истерия в търсенето на газ, цените станаха
твърде “интересни” и
докато ние се чудим
откъде и как да си доставим необходимото синьо
гориво, държави в Европа продължават да се
снабдяват от “Газпром”.
И бизнесът, и обик-

новените потребители у
нас обаче все повече се
притесняват ще имаме
ли достатъчно синьо гориво за през зимата и,
разбира се, на каква
цена. Това, което ни се
сервира в последно време обаче, напълно ни
обърква.
Преди ден шефът от
“Булгаргаз” Топчийски
ни обясняваше, че за пониска цена на природния
газ може да се говори
само при дългосрочни
договори. И че вратата
към “Газпром” не е окончателно затворена.
Часове след като бе
назначено, служебното
правителство обяви, че
ще овладява “хаоса и
разрухата” в енергетиката със специален щаб.
Това, което смята да прави държавата, е да обяви

търг за доставка на втечнен газ, което е задача,
вече възложена на “Булгаргаз” от депутатите.
Газ имало осигурен до
края на септември. За седемте танкера, договорени от кабинета “Петков”,
пък трябвало да се
търсят слотове, които
още много щели да вдигнат цената на доставките. Бившият енергиен министър Александър Николов пък е на контра намеква, че служебният
кабинет саботира договорените вече доставки
на втечнен газ. Ситуацията не е драматична и
няма недостиг на газ, казва той.
Индустриалците, на
които проблемът може
рязко да опре до кокала,
а това веднага ще се отрази върху всички нас,

не спряха да повтарят:
подновете преговорите с
“Газпром”, искаме предвидимост. Защото практичното решение обикновено се оказва найумното.
Не е ясно обаче има
ли воля за това, даже
напротив - темата изглежда се изтиква зад
шкафа. Защото с предстоящия търг ще се осигурявал газ за целия отоплителен сезон. За танкерите - нищо. А новите, повисоки цени чукат на вратата всеки месец. Дори
вездесъщият председател
на КЕВР Иван Иванов
каза, че ако не се предприемат мерки за сключване на дългосрочни договори и пазарът не се
успокои, вероятно ще се
стигне до ново поскъпване на парното.

Държава на абсурдите
Ина МИХАЙЛОВА

След 13 години бившият шеф на “Топлофикация София” Валентин
Димитров, известен като
Вальо Топлото, бе осъден на първа инстанция
на седем години затвор
за пране на пари. Само
за сведение - той беше
арестуван през 2006 г. и
срещу него започнаха не
едно, а четири дела. И
резултатите от тях засе-

га са в полза на Димитров - той е или оправдан, или чака да бъде
потвърдена оправдателната му присъда, или
вече е излежал наказанието си. А какво ще стане
с това дело? Кой знае?!
Цели 13 години то се
точи на първа инстанция. Докато мине през
другите... Току-виж обвиняемият станал обвинител.
Нито проверка на
Висшия съдебен съвет,
нито обществен интерес са в състояние да
променят родното правораздаване. Сега оправданията са или здравословни проблеми, или
отсъствия на съдебен
заседател. Сериозни
причини, няма що!
Гарантирано живеем
в държава на абсурдите.

Държава, в която мижавите дела за стотинки и
филия хляб приключват
понякога с жестоки
присъди за просяци. А
шумните процеси с висок обществен интерес
се радват с години на
вниманието на Темида,
за да завършат в крайна
сметка или с оправдателна присъда, или забутани в някое чекмедже.
В тази държава само
този, който не е осъден,
само той не е освободен.
Не е ли абсурдно, че
процесът срещу Вальо
Топлото продължава 13
години само на първа
инстанция? Не е ли абсурдно, че делото за катастрофата край Своге,
в която загинаха 20
души, бе смачкано от
прокуратурата и отново
е там, и виновен не може

да се намери, освен шофьорът на автобуса? Не
е ли абсурдно, че с решение на съда “Брикел”
отново ще пуши и ще
продължи да обгазява
със серен диоксид
Гълъбово?
Българското правораздаване отдавна е изпушило. То е неефективно. Защото, ако не бъде
своевременно приложен, и най-справедливият закон е неефективен.
А времето за решаване
на едно дело има почти
толкова голямо значение
за справедливостта, колкото и крайното решение на магистратите.
Дела, които се точат с
години, а някои дори с
десетилетия, не служат
никому. Все едно ги е
нямало. И това ако не е
абсурдно...

1850 - РАЖДА СЕ ГИ ДЬО
МОПАСАН, ФРЕНСКИ ПИСАТЕЛ
И ДРАМАТЕРГ (УМИРА 1893 Г.).
Смятан за най-големия френски
майстор на късия разказ. През 80те години на ХIХ в. под неговото
перо излизат около 300 кратки
разказа, шест романа, три пътеписа и един сборник с поезия.
1895 - УМИРА ФРИДРИХ ЕНГЕЛС, НЕМСКИ
ФИЛОСОФ И ИКОНОМИСТ (Р.
1820 Г.). В съавторство с Карл
Маркс написва “Манифест на комунистическата партия” (1848).
Двамата участват в революцията в Германия през 1848 г. След
неуспеха й емигрират в Англия,
където Маркс създава основното
си произведение “Капиталът”.
Двамата стават съоснователи на Първия интернационал. Енгелс редактира 2 и 3 том на “Капиталът” след смъртта на Маркс. Пише десетки
статии и книги на философска и икономическа
тематика.
1905 - РАЖДА СЕ АРТЬОМ МИКОЯН, СЪВЕТСКИ АВИОКОНСТРУКТОР (УМИРА 1970 Г.). В
съдружие с Михаил Гуревич (бюро Микоян-Гуревич) създава първите
съветски изтребители
МиГ. От 1952 г. Микоян
конструира и ракетни
системи, подходящи за самолетите му.
1908 - РАЖДА СЕ РОЖЕ БЕРНАР, ФРЕНСКИ
ЛИНГВИСТ (УМИРА 1997 Г.).
Специалист по български език с
международна репутация. След
едногодишен курс по български
прекарва лятото на 1930 г. в
България. Влюбва се в държавата и в нейната култура. Проф.
Роже Бернар е измежду първите, наградени с орден “Кирил и
Методий”. Превел е на френски
много класически български автори.
1914 - В КЛИВЛЪНД (САЩ) СА ПОСТАВЕНИ
ПЪРВИТЕ В СВЕТА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СВЕТОФАРИ.
Уредби с червени и зелени
сигнали са монтирани още
в Ню Йорк и Чикаго, а през
1918 г. в Ню Йорк е инсталиран първият трицветен
“регулатор”. Първият автоматичен светофар тип
семафор е създаден в Лондон. Поставен е на площада пред парламента през 1868 г. от машинния инженер Дж.П. Найт. Устройството представлявало две газови лампи с червени и зелени стъкла.
1946 - НАЧАЛО НА БРИГАДИРСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ. На
прохода “Хаинбоаз” (дн.
Проход на републиката)
започват работа 2000
младежи от първата национална младежка строителна бригада “Георги
Димитров” с командир
Пенчо Кубадински. През 1947 г. в движението се
включват над 18 000 души. На 11 август 1946 г.
бригадири заминават със специални влакове на
строежа на първата републиканска жп линия Самуил-Силистра. На 2 септември 1947 г. започва
изграждането на Димитровград.
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ПЛАМЕН ТОТЕВ е роден в
Ловеч. Завършил е българска
филология в СУ “Св. Климент
Охридски”. Специализирал
e историческа поетика на
българската литература.
Автор е на книгите с литературни изследвания “За
място на върха” (1994),
“Българският блян по епопея”
(1995) и “Животът на класиката” (2014), както и на
повече от 20 учебни помагала по български език и литература. Съставител е на
едни от най-популярните
антологии на българската и
световната любовна лирика
(“Да те жадувам”, “Обичам
те” и др.), на издания на
Дебелянов, Яворов, Пенчо
Славейков и Мара Белчева,
Евтим Евтимов и Маргарита Петкова. Носител е на
наградата за литературна
критика “Боян Пенев”, както
и на македонската “Книжовен Дедал” за ценен принос
към македонско-българските
литературни връзки. Член
е на СБП. Председател
е на журито на Националния
конкурс за любовна лирика
“Горчиво вино” и международния поетичен конкурс
“Лирични гласове”. През
2004 г. създава ИК “Персей”,
специализирана в издаването
на европейска и българска
литература.

ПЛАМЕН ТОТЕВ:

Страстта и удоволствието от работата са двигателят
на всичко, което правя, казва създателят на ИК „Персей”

Интервю на
Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА

 Господин Тотев, почти
20 години изминаха, откакто
създадохте изд. “Персей” - през
този период сигурно сте преживели немалко трудности, но и
много успехи. Разкажете как се
роди издателството.
- Създаването на издателство
“Персей” стана импулсивно, като че
ли решение, взето набързо, без много мислене, в момент, в който трябваше да реша накъде да поема сам,
не като служител. Но истината е, че
това беше мечта, за реализацията на
която съм се готвил през целия си
съзнателен живот - от онова време,
вероятно в първи-втори клас, и обикнах книгите, като всеки ден обикалях книжарниците в родния ми град
Ловеч. Спомням си, че бързо минах
през детската литература и влязох в
литературата за юноши и възрастни. През лятната ваканция преди
втори клас прочетох пълното издание на “Тримата мускетари” на
Александър Дюма и това стана любимата ми книга - чел съм я няколко
пъти през годините. Като ученик в
гимназията, прочетох цялата световна класика, преведена на български
- всичко на Балзак, Мопасан, Стендал, Зола, Дефо, Дикенс, Текери,
Толстой, Достоевски, Ибсен...
Четях жадно, страстно, през цялото време, денем и нощем, вкъщи
и в училище, дори тайно в учебните часове, скрил книгата под чина,
за да не ме види учителят, който
преподава урока. Е, някои учители
ме виждаха и ми прощаваха, други
ми взимаха книгата.
Заедно с читателя в мен се роди
и библиофилът. Исках да имам книгите, които ми ставаха любими.
Явно съм направил впечатление на
управителката на една от книжарниците в родния ми град, която е
забелязала постоянното ми присъствие там. Сприятелихме се и вече
можех да си купя, “под рафта”, дефицитните иначе нови книги. Книжарницата беше срещу училището
ми и всяко междучасие бях там.
Така израснах там, което все пак не
ми попречи да завърша с отличен
успех. В родния ми град Ловеч сега
имам огромна библиотека.
 Заради всичко това ли избрахте да следвате българска филология?
- Готвих се сам за кандидатстудентските изпити по история и литература и независимо че имах при
кандидатстването бал, с който името ми да е в челото на приетите в
толкова жадуваната специалност
“Право”, за съжаление на близките ми избрах “Българска филология”. Това беше моят път - да уча
и да се занимавам с нещо, което е
в сърцето ми. Още като студент
направих първите си литературнокритически публикации във водещите литературни издания.
На стр. 8
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Òðúïêà ìè å äà
îòêðèâàì è íàëàãàì...
От стр. 7
Тогава реално написах и първата
си книга, която излезе по-късно - “За
място на върха”, посветена на любимата ми литературна класика от XIX
век. Оттогава датира и познанството
ми с проф. Симеон Хаджикосев, който
с годините се превърна в мой много
скъп приятел - до последните му дни,
когато бях единственият човек, освен
семейството му, на когото той се обаждаше с последните му останали сили.
Той беше мой ментор, пример за подражание, автор на “Персей”.
 С книгите ли беше свързана
първата Ви работа?
- След университета имах две прекрасни години като учител по български език и литература в забележителната езикова гимназия в Ловеч. Много
от учениците ми са ми приятели и до
днес и при срещите ни се опитват да
демонстрират литературни знания,
придобити от мен - например за “Панаир на суетата” на Текери, нищо, че
не е залегнал в учебната програма.
После се занимавах с журналистика и киноразпространение, но пишех
за книги. В резултат на това дойде и
поканата на Стойо Вартоломеев, който беше чел мои неща, още преди да се
запознаем, да започна работа в изд.
“Хермес”. А когато се разделихме,
дойде импулсът, че е време да имам
свое издателство. Имах вече и някакъв
малък “капитал” - средствата от продажбата на учебното помагало за кандидат-гимназисти, което реално написах заради сина ми Стефан, когато кандидатстваше след VII клас. От лоялност
го предложих на “Хермес”, където
работех, но издателството отхвърли

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

С Евтим Евтимов и Романьола Мирославова
ръкописа и аз си го финансирах сам.
Първият тираж се разпродаде за една
седмица. Последваха следващи тиражи,
с годините и сменящите се учебни програми го “ъпгрейдвах” и това е найпродаваното ми издание и досега.
 Кое от последвалото не бяхте
предвидили, когато започнахте издателската си дейност?
- Бях ентусиаст и... голям късметлия. Още първите издадени книги на
“Персей” застанаха в челото на найпродаваните книги в България - “Александър Македонски” на професор Пол
Картлидж, антологията на любовната
лирика “Обичам те”... Беше някаква
магия - непланиран, неочакван, стъписващ успех. Може би това бяха плодовете на натрупаното с годините и се
изля наведнъж, като опит и знания, но
и като емоция - страстта на онова
ловешко хлапе, което само четеше книги и ходеше по книжарниците. Не бях
предвидил обаче, че ще има моменти, в

Пламен Тотев получава македонската награда “Книжовен Дедал”

Пламен Тотев на премиера на поредното издание на ИК “Персей”

С проф. Симеон Хаджикосев
и съпругата му Мария
които свръхнатоварването ми ще бъде
такова, че да спя по 3-4 часа на нощ, а
се е случвало и да работя непрекъснато в продължение на две денонощия,
гонейки някакви срокове или в екстремни ситуации. И след това да осъзная,
че губя най-важното - страстта и удоволствието от работата ми. Защото те
са двигателят на всичко, което правя.
 Поредицата на “Персей” “Световна класика” бе отличена от гилдията със “Златен лъв” през 2015 г.
Оттогава я допълнихте и обогатихте с класически творби от различни
световни литератури.
- Тази поредица също е плод на
онова време в гимназията, когато изчетох всичко, преведено на български, от
световната класика и ми липсваха книги от любими автори, които не бяха
превеждани. Голяма част от нещата,
които издавам, са точно това - книги,

които аз самият бих искал да прочета.
 Публикувате интересни произведения от балкански, руски и скандинавски писатели - съвременни, нови
гласове на тези литератури. Като
издател какво е удовлетворението да
откриете и да наложите на книжния пазар нов автор?
- Предпочитам различните литератури, които не са чести гости в книжарниците. Тръпка ми е да откривам
и налагам нови автори. Радвам се на
успеха, който имат книгите на норвежкия писател Том Егеланд, който от
години е един от най-четените автори
и у нас. Наложихме го още с първата
му книга - “Краят на кръга”, а найновата му - “Сребърниците”, съвсем
доскоро беше в класациите за найпродавани книги. Така стана и с руските писатели Александър Бушков и
Сергей Минаев. Станах един от основните издатели на съвременна чешка, скандинавска и македонска литература. Налагаме и талантливи млади
български автори - като Боян Боев
(хит е новият му роман “Последна
молитва”) и Таня Глухчева (след получилия ласкави оценки “Да пътуваш в
петък, 13.”, скоро се задава неин нов
роман - “Професорът”, който ще излезе с логото на “Книги за всички”).
 “Щетите” от двете години
пандемия в какво се измерват и започнахте ли да излизате от този
труден период?
- На книгоиздаването е трудно,
много трудно, защото това не е стока
от първа необходимост, да не говорим,
че и други неща (социалните мрежи
например) конкурират книгите, като
грабят от времето за четене. От друга
страна, намаляването на ДДС върху
книгите беше правилно решение - да се
стимулира четенето по време на криза,
пък и изобщо, за да израстват интелигентни, четящи, мислещи хора. Не смятам, че “кризисните” 9 процента ДДС
върху книгите решиха проблемите, но
все пак са крачка в правилната посока,
а тя е сваляне на ДДС изобщо от цената на книгите. Тогава наистина това ще
бъде усетено реално и от читателите.
Сега цените на книгите растат нагоре,
но това е заради инфлацията, дефицита
и несигурните доставки на хартия,
която всеки месец поскъпва още от края
на миналата година.
 Тази година предстои деветото издание на конкурса за любовна
лирика “Горчиво вино”.
- Радвам се, че конкурсът придоби
популярност и сериозен статут сред
пишещите и четящите поезия. През последните 15-ина години преди смъртта
на Евтим Евтимов и съпругата му Романьола Мирославова бяхме много
близки приятели. При последната ни
среща обещах да помагам за конкурса
(както и за създадения от Романьола “Лирични гласове”) и той продължава
да се случва благодарение на ентусиазма и желанието на ръководството
на читалището в Петрич. В конкурса
еднакъв шанс се дава и на известните,
и на непознатите автори. Вярвам, че и
тази година той ще направи своите
открития.
 Една от най-любимите поредици на читателите е тази с шедьоври
на световната любовна лирика - луксозни, естетски илюстровани томчета с поезия. Защо според Вас в тези
неромантични времена хората обичат/имат нужда да пишат и да четат любовни стихове?
- Защото любовта е вечно, универсално чувство, независимо от пандемии и войни, от кризи и падения. В
любовните стихове хората припознават собствените си чувства, като в огледало виждат собствената си любов,
интимните си полети или терзания. Но
за да успееш да накараш другите да се
разпознаят в стиховете ти, се изисква
изключителен талант. Какъвто например притежава голямата Маргарита
Петкова, която е виртуоз и на римите,
и на свободния стих. Между другото,
подготвяме нейна нова книга.
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Скъпи читателю!
В приложението за литература, изкуство и култура Кирил Божилов си спомня за срещите си с
писателя, драматург и преводач
Цветан Ангелов, автор на около 70
книги със стихове, разкази и романи за деца, както и на текста за
популярната детска песничка
“Тихо се сипе първият сняг”. За
“Милена” на Елена Алекова първия роман в стихове, създаден
от българска поетеса, споделя мисли Никола Иванов.
Приятно четене.
Животът и дългогодишната ми редакторска работа ме сближиха с някои
български писатели. Сред тях е и Цветан Ангелов, от чието рождение тази
година се навършиха 100 години.
Вече бях студент, пък имах публикувани тук-там, като самонасърчения,
отзиви за книги, репортажи, очерци,
дори фейлетони. Написах и първия си
разказ “Край границата” - по истинска
случка в моето погранично кюстендилско Краище. И се реших да го предложа на в. “Септемврийче”. Редакцията
на вестника - в малка продълговата
стая, единият от двамата мъже, като че
със закачливо гостоприемство, каза:
- С какво мога да ти бъда полезен,
момко?
Пообърках се, все пак смънках:
- Ами... ако ми отпечатате ей този
разказ...
- Аз съм поетът Николай Зидаров,
главният редактор, а полезен би могъл
да ти бъде ей този мой колега - Цветан
Ангелов.

И пак се обаждай...
Спомени за писателя Цветан Ангелов
Кирил БОЖИЛОВ

помня неговия благослов:
- О, Кире, ще имаш и първа книга,
брат!

Цветан Ангелов, с възслабо лице,
май беше с дълга коса и сякаш уморена усмивка, се ръкува с мен, покани
ме да седна и веднага взе разказа ми.
Не се намръщи, че е написан на ръка
(както недоволстваха други редактори). Прочете го тихо, почти заглушено. После рече:
- Добре, Кире! Ще го използваме...
Децата край границата ни най-добре
знаят какво значи родина... И пак се
обаждай!
Пък главният редактор - какво:
почерпи ме с шоколадов бонбон, тогава все още рядкост...

* * *
“И пак се обаждай!”
Цветан Ангелов беше станал главен редактор на сп. “Дружинка”, в
сградата на издателство “Народна младеж”, на ул. “Цар Калоян” 10, трети
етаж. А на четвъртия етаж аз вече
работех в редакцията на сп. “Родна
реч”. Редовно сътрудничех на “Дружинка” с разкази.
Веднъж той ме повика по телефона
да сляза в редакцията му. Предложи
ми да напиша разказ по тема, запланувана за следващия брой. За пръв път

* * *
Разказите ми се понасъбраха, подредих ги в сборник - “Другари”. Цветан Ангелов вече работеше в издателство “Народна младеж”, в детската
редакция.
“И пак се обаждай!”
Обадих му се. Поздрави ме за оставения при него ръкопис: “Знам,
първата книга е като жадувана първа
рожба...” Каза ми кога да му се обадя,
на листче записа и телефонния номер.
И точно когато трябваше, нетърпелив му позвъних от телефонна кабина
при спирка “Д-р Петър Берон” на
трамвай номер 5. Ето, че за цял живот

Цветан Ангелов

Броеве на сп. “Дружинка”

КНИГАТА

Любовта - истинското чудо на земята
Никола ИВАНОВ

Романът в стихове е сложна и трудна
работа. Затова и в европейската, и в световната литература подобни творби са и
най-редки. В българската национална
литература тази жанрова традиция почти
липсва. Елена Алекова е единствената
жена поет, сътворила роман в стихове.
Поне на мен не ми е известно друга поетеса да е написала подобна творба.
При всички положения романът в стихове предполага, освен поетична, и епична дарба. В подобни творби се оглежда и отразява
определен период или епоха от историческото и
културно развитие на обществото. Понякога, както е
в случая с “Милена”, националната съдба се преплита със съдбата и случващото се по аналогия на другите народи, в случая със ставащото през съвременността в Русия.
Елена Алекова е българка до мозъка на костите. В
“Милена” тя се уповава на съхранените предания и
легенди, които е слушала от баби и дядовци и които
в последна сметка са отражение и памет на народния
живот през вековете. Бай Стамен е уважаваният селски авторитет и мъдрец. С него обичат да разговарят

и да се съветват селяните, да споделят,
да черпят от човешкия му опит и добронамереност. Той е умен, природно
интелигентен, деликатен, тактичен, отзивчив към болките на хората. Бай
Стамен е съхранител на националната
памет, знае мястото на паметниците,
на светилищата и знае, че трябва да
остави и завещае това знание на младите, за да го предадат след това те на
следващите и да не се погуби националната историческа памет, защото това
е България. Заедно с Алиса те са пазители на националните скрижали.
Елена Алекова е поетеса с доказана
и откроена социална чувствителност. В това се убеждаваме и в “Милена”. Жестока е съдбата на уважавания и почтен адвокат Янев, който е изхвърлен на улицата от бездушната си, безсърдечна, непризнателна и
алчна дъщеря и споделя клошарската съдба. За окайване е животът на проститутките, също и съдбата на
гастарбайтерите. Корупцията е повсеместна. Настанила се е във всички сфери на обществения живот,
включително в полицията и съдебната власт. Властва
философията на Боян, че парите са всесилни, че с пари
може всичко да се купи. Мафията е превзела властта,
подземният свят, в лицето на персони мутри като
Валери и Боян, е на власт. И се убеждаваме, че всяка

ми се случваше - да ми бъде поръчан
разказ. Посмутих се, но той ме окуражи:
- Повярвай ми, брат... Между найхубавите работи, които съм написал,
са и тези по поръчка. Поръчката те
ангажира, мобилизира те, настървява
те за работа, изостря отговорността и
честолюбието ти, натрапва ти даденото твое обещание, подмамва те с
възможността да бъде отпечатана побързо... Не помня случай да съм се
провалил. Опитай, ще видиш, че ще
успееш, чакам те с разказа...
Повярвах му. За кой ли път той ме
подтикваше да повярвам и на себе си.

власт развращава, а абсолютната - абсолютно.
Свободата може да бъде постигната само чрез преодоляване на страха от махалата. Милена тежко преживява незаслужените упреци на селото. Терзае я мисълта,
че човекът “става все по-кух,/ все по компютърен, все
по-нехаен...”, че в него закърнява чувствителността,
съчувствието и състраданието към ближния.
В “Милена” поетесата поставя и една много важна,
смущаваща, тревожна и болезнена тема, свързана с
литературата, изкуството. Това е темата за несъответствието, за манипулацията на читателите по повод
стойността на отделни автори и творби. Именно защото съзнава незаменимата, великата роля на изкуството,
и в частност на поезията за духовното въздигане, облагородяване и усъвършенстване на човека, Елена
Алекова споделя за смисъла и същността на поезията:
Стихът е тишината на света!
Там всяко нещо своя образ търси.
Там всеки миг живот се ражда пак
в сиянието на света отвъдно.
Там всяка клетва, всеки таен знак
звучи “Да бъдеш или да не бъдеш?”
...
Стихът е самотата на света.
Във финала на “Милена” се намира главното послание: “Блажен е, който може да обича.”
Редактор Боян БОЙЧЕВ
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38 ëåòà Ñîçîïîë ñúáèðà
âëþáåíèòå â èçêóñòâîòî
Концерти, театрални спектакли, филмови прожекции, книжовни
премиери и изложби насищат програмата на „Аполония”,
която „Джуниър бенд” открива на 28 август
Уникална програма от културни събития ще събере в
Созопол талантливи творци от
областта на литературата, театъра, музиката и визуалните
изкуства от 28 август до
5 септември на “Аполония”,
съобщиха организаторите. Билетите за всички събития вече
се продават в мрежата на
Eventim, а пълната програма
на “Аполония 2022” може да
се намери на официалния сайт
- www.apollonia.bg.
Популярният Младежки
духов оркестър “Джуниър
бенд” от Велико Търново с
диригент Йордан Цветанов
открива фестивала на 28 август. Концертите, театралните
спектакли, литературните вечери и филмовите прожекции
от програмата ще задоволят
различни интереси и вкусове.
В 38-ото издание на Празниците на изкуствата “Аполония” ще участват едни от найуспешните съвременни поп и
рок музиканти - група “Ахат”,
Белослава, “Фондацията”, коя-

“Джуниър бенд”
то празнува “Щурците” на 55,
Стефан Диомов и любимите на
публиката състави, създадени
от него, и още много изпълнители.
В допълнение почитателите
на българското кино ще имат

възможност по време на Празниците да гледат филмовите
продукции “В сърцето на машината” на Мартин Макариев,
“Рибена кост” на Драгомир
Шолев, “Януари” на Андрей М.
Паунов, “Жълт олеандър” на

Ìàéñòîðñêè êëàñîâå
çà ìëàäè òâîðöè è èçïúëíèòåëè
Ръководител на майсторския клас по творческо писане (1-5 септември) е талантливата
писателка Здравка Евтимова, един от най-обичаните представители на
съвременната българска
литература и носителка
на национални и международни награди.
Майсторският клас
по актьорско майсторство и режисура (30 август
- 3 септември) е поверен
на режисьора и актьор
Галин Стоев. Негови
постановки, отличени с

Здравка Евтимова

Галин Стоев

престижни награди, се
играят на много сцени в
Европа и по света, той е

директор на Националния театър в Тулуза,
Франция.

Лъчезар Аврамов и други. Любителите на театъра ще могат
да видят едни от най-интересните постановки на Народния
театър “Иван Вазов”, Варненския драматичен театър, Театрална работилница “Сфумато”,

Театър “Възраждане” и други.
Посетителите на “Аполония 2022” ще се запознаят и с
нови книги, някои от които ще
имат премиери по време на
фестивала, както и с разнообразни художествени изложби.
Така за поредна година фестивалът ще продължи да привлича публиката с изискана подборка от културни събития.
Сред най-очакваните е “Иво
Папазов - Ибряма на 70” юбилеен концерт с участието
на оркестър “Тракия” и победителката в “Гласът на България” - младата народна певица
Петя Панева, който е в програмата на 30 август.
Празниците на изкуствата
“Аполония” са най-големият,
дългогодишен и мащабен арт
фестивал в България. Негов
организатор е фондация “Аполония”, създадена през 1991 г.
Първото му издание се провежда през 1984 г. Ежегодно сцените на форума в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от
България и света. Фестивалът
има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта
на различни изкуства.

Äà îáè÷àø
Ñòåôàí
Äàíàèëîâ
“Колко е лесно да бъдеш обичан 25 истории от учениците на Стефан
Данаилов” представя издателствo
“Колибри” на 31 август в Художествената галерия в Созопол. Александра
Александрова е авторка, по идея на
Ива Папазова, на тази емоционална
книга, в която са събрани 25 текста
от ученици на Мастъра от 8 негови
випуска. С носталгия и любов, през смях
и сълзи те си припомнят важните
уроци и безценните истории с техния
учител, приятел, събеседник...
С техния Стефан Данаилов.

Àíñàìáúë „Ôèëèï Êóòåâ”
ñ þáèëååí ñïåêòàêúë

СНИМКИ “АПОЛОНИЯ”

Световноизвестният
Национален фолклорен
ансамбъл “Филип Кутев” празнува своята
70-годишнина. След
грандиозни спектакли на
сцени в София и страната формацията ще сподели своя юбилей и със
зрителите на “Аполония”. Представлението
“Наследството”
ще
разтърси на 3 септември
Амфитеатъра в Созопол.
Седемдесетгодишната

история на НФА “Филип
Кутев” ни е дала многобройни поводи за гордост, всяка нова негова
изява е истински празник.
Основаният през 1951 г.
от композитора Филип
Кутев ансамбъл възражда, съхранява, творчески
интерпретира и популяризира българската фолклорна култура с концерти в Европа, Азия, Африка и Америка. Най-характерните музикални и

танцови реализации са
плод на големия талант и
дълбоко познаване на
българския фолклор от
неповторимите творци
Филип Кутев и Маргарита Диковa, продължено в
наши дни от Елена Кутева, Георги Андреев,
Ивайло Иванов.

Страницата подготви
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АКТУАЛНО

КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

Ñëóæåáíèÿò êàáèíåò è Ðàäåâ
âúçñòàíîâÿâàò ìîäåëà ÃÅÐÁ-ÄÏÑ
Решението на проблема с доставките на газ са незабавни преговори с „Газпром”
и подписване на дългосрочен договор, заяви лидерът на БСП пред БТВ
Във второто писмо написах, че същата фирма “БиИм” на Манолев, зам.министър на ГЕРБ, и целият този кръг,
който сега управлява Министерството
на икономиката, е посредник и по друга сделка - в Ирак, където ВМЗ-Сопот
ги заварвам със сегашния министър на
икономиката, а тогава председател на
борда, че правят следното - водят преговори с Ирак и пристига делегация.
Вижте за какъв договор става дума трансфер на технологии за различни
оръжейни системи. И аз пиша на премиера: “Смятам, че това нарушава
държавния интерес и източва държавните предприятия. Аз нося отговорност за интереса на държавата, информирам ви, че не желая да се ангажирам
с тази сделка и ще я прекратя.” И я
прекратих.
Два случая на

Кадър БТВ
Не сме завещали хаос, изкуствено
се създава напрежение. Има проблеми
с доставките на газ. Единственото решение са незабавни преговори с “Газпром” и разговори за нов дългосрочен
договор, тъй като старият изтича. Това
заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова пред БТВ.
В момента България няма нужда от
кризисен щаб, анализи, събиране на
информация и каквото още каза служебният премиер. В момента имаме
нужда от бързи действия за възстановяване на диалога с Русия. Ние бихме
започнали с това.
Заедно с бизнеса, още през април
съм казвала, че ако се стигне до недостиг на газ, ще се наложи да се съкратят 250 хил. души. 28 хил. фирми работят на газ. И още април казахме, че
решението е да се възстановят разговорите с “Газпром”. Все повече хора
застават на тази страна.
Искам да предупредя обществото
какво ще се случи по време на служебния кабинет. Говоря за икономиката,
за кражби, за възстановяване на модела ГЕРБ.
За министър на икономиката е назначен човек, когото уволних от ВМЗСопот. През февруари като министър
установих връзки,

нарушения
на законодателството
частни интереси, които източват
държавни дружества. Установихме, че
директорът на “Кинтекс” Михайлов,
който ме “громи” по всички телевизии, е едновременно и търговски директор в частна фирма. ВМЗ-Сопот и
председателят на Съвета на директорите също има отношения към тази
частна фирма. Двете търговски дружества имат уговорка “Кинтекс” да представлява ВМЗ в Египет. И двете дружества едновременно се отказват от
тази отговорност и я прехвърлят на
частната “БиИм”. Собственик на частната фирма “БиИм” е зам.-министър
от времето на ГЕРБ - казва се Манолев. Директорът на “Кинтекс” е бил в
частната му фирма, докато е бил директор на “Кинтекс”, а сегашният министър на икономиката и индустрията
му е бил подчинен в Министерството
на икономиката по времето на ГЕРБ.
Всичко това става с протекцията на

служебния министър на икономиката
по времето на кабинета “Радев” - Везиева. Тя хваща този частен бизнесмен, води го в Египет и от името на
държавата казва: “Ето, това е този,
който ще ни представлява тук”.
Тези неща съм описала през февруари и март в две писма до премиера.
Последва буря срещу мен, предпочетох да понеса удара, но да мълча, за да
не попреча на държавните дружества
ВМЗ и “Кинтекс”. Понесох си удара.
В тези писма предлагам решение: да
уволня г-жа Везиева, защото е нарушила държавния интерес, и да уволня
двете ръководства на дружествата. Направих го. Сега и Михайлов, и сегашният министър дадоха безкрайни интервюта.
Разказвам тази история, защото е
ключова за държавата. С назначаването на министър Стоянов се възстановява моделът. Виждате една вълна да
се уволняват кадри на БСП от първия
ден. Това е показателно за поведението на президента. Но за мен е по-важно, защото го виждам в Министерството на икономиката и индустрията,
че служебният кабинет на Радев възстановява модела ГЕРБ и ДПС, възстановявайки тези хора и тази схема. Предупреждавам какво ще стане, и няма
да е само в това министерство. Следващата стъпка на г-н Стоянов ще бъде
да уволни ръководството на ДКК, на
ВМЗ, на “Кинтекс”, да възстановят
тази схема. Този кръг от лица са осъществявали тази схема с една цел съсипване на държавните предприятия, източването им, прехвърлянето на
парите в частни интереси.
Ние направихме точно обратното -

изрязах всички обръчи
от фирми
около предприятията, уволних тези
хора. Предприятията излязоха на печалба, платиха си дивидент, увеличиха
заплатите на работниците с 13%. Това
е днес ключовият въпрос за България
- служебният кабинет и президентът
Радев възстановяват модела ГЕРБ-ДПС
и 6-месечните ни големи усилия да променим този модел за два дни ще се
ликвидират.
Когато изпратих писмата до премиера, ги засекретих, защото разказвам за сделки, за фирми, за интереси.

източване
на държавни предприятия
в частни интереси, които в момента се
връщат в българската икономика. Ако
това се повтори в други дружества, ще
има тежки последици за икономиката и
индустрията.
Премиерът даде съгласие да освободя г-жа Везиева, защото тя беше мой
съветник от името на ПП, каза: “Разбира се, където и каквото намериш, че е
корупция или кражба, веднага да се
прекратява.” Той реагира адекватно.
Назначаването на бившия председател на борда на ВМЗ е демонстрация от
страна на президента и опит лично към
мен да даде някакво наказание или унижение. Няма да стане, емоции в тази
работа нямам. Но отношението към БСП
е показателно. Първия ден да обявяваш
приоритет газова криза, КОВИД-19 и
да започнеш с уволнение на хора на
БСП. При това хора, които по подобие
на нас в икономиката разкриха схеми в
НКЖИ. Прекратиха договори, които
бяха много интересни. Т.е. започва метла на хора, които се борихме с онзи
модел, и започва възстановяването на
този модел.
Стигна се дотук, защото президентът
беше последователен в битката си срещу БСП. Поне това качество трябва да
му отчетем. Това започна още по времето на протестите м.г., когато той дойде
в парламента и каза: “Вие тук всички
сте статукво, гласувайте за новите партии отвън”. След това продължи, особено сега към кабинета, от първия ден с
атаки към правителството, към ПП, които той създаде. Той е част от групата,
която свали правителството. Ние война
с него никога не сме водили, да сте чули
някой да го напада? Напротив, винаги
сме го подкрепяли и като партия, и аз
като човека, който го направи президент. Два пъти го подкрепихме и получихме две предателства. Не съжалявам,
хората да оценяват. Просто няма обяснение за това - вероятно желание за
власт, вероятно тясно президентство и
желание за изпълнителна власт,

разбиване на партиите
и реда в държавата. Прочетох интересен коментар на политолог и анализатор, той казваше така: “Президентът

Радев има комплекс към хората, които
са го създали”. Вероятно има и нещо
такова - мъжки комплекс към жената,
която го е направила президент. Но това
е в сферата на психологията.
Той създава нови партии, употребява ги, създаде ПП, употреби ги да свалят
Борисов, захвърли ги. Сега се обедини с
Борисов и ДПС, за да падне правителството, възстановяват модела. Това е разрушително. Държавата има нужда от
спокойствие, ред, правила, съд, институции, които да работят.
По-важно е как симпатизантите и
членовете приемат това, че трима членове на Националния съвет на БСП Крум Зарков, Весела Лечева и Явор
Гечев, влязоха в служебния кабинет, а
от сряда е доста остра реакцията към
тях. Ние го приемаме като предателство. Освен че искаме ред и правила в
държавата, ние сме 130-годишна партия
с ред и правила, и тези неща стават по
определен ред - НС определя, или ако
президентът ги е поканил, им казва “да”.
Има начини, както стана с Янаки Стоилов, той е институционално възпитан
човек, партийно възпитан човек. Той
каза: “Поканиха ме, може ли да отида?”
Казахме: “Разбира се, отивай, ти си
професионалист и можеш да помогнеш
в правосъдието”.

Има някакъв ред,
но има и морал
Президентът нито веднъж не се обади да каже “Аз поканих еди си кого”.
Разбрах че те ще влязат в служебния кабинет в деня, в който медиите го
обявиха. Разбира се, имаше всякакви
слухове. Въртяха се всякакви имена и
затова допускахме, че зад гърба ни президентът ще направи такъв ход, а се
убедихме в деня на обявяване на кабинета. Съдбата на тези съпартийци ще
преценим в нашите органи. Ние не сме
еднолична партия, колкото и да се
твърди обратното.
Попитайте тях как ще участват и в
кампанията, те като членове на Националния съвет са задължени. Попитайте
и президента дали е редно представители на една партия, които са министри,
да участват в кампания. Според мен не
е редно.
Смених ръководството на “НИТИ
Казанлък” заради резултатите и заради
качеството на новите хора - професионализъм и морал. Винаги първото ми
изискване към всички новоназначени е
било: “Има ли корупция, действайте
смело, зад гърба ви съм. Всичко на показ, всичко в прокуратурата, режете до
живо месо корупция и кражби и оздравявате предприятията”. Това ми е било
поръката и съм благодарна на новите
екипи на предприятията, че го направиха, защото държавните предприятия
внесоха дивидент 20 млн., върнаха си
задълженията, кредити към банките 19 млн. Оставяме ги в сметките с натрупани пари - 46 млн. Увеличени заплати средно с 12-13%. Гледайте по резултатите. Това, което им поръчахме,
го свършиха - спряха течовете, затвориха обръчите от фирми, спряхме рекета върху бизнеса и ето го резултата.
Със съкращения
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АТАНАС ЗАФИРОВ:

Êàáèíåòúò „Ðàäåâ”
îáñëóæâà ÃÅÐÁ è ÄÏÑ
Влизаме с открито лице в предстоящата кампания,
казва заместник-председателят на БСП
“В член 33 на нашия Устав
изрично е записано, че Националният съвет утвърждава участието на социалисти в
изпълнителната власт.” Това
заяви заместник-председателят
на БСП Атанас Зафиров пред
БНТ по отношение противоуставното за социалистическата партия вкарване на нейни
членове в състава на служебното правителство.
“Не е тайна, че тримата
поканени за министри бяха от
критиците на предишното управление. Логично е да се очаква едно реваншистко поведение по отношение на предишния кабинет. Съвсем видимо е
това и в избора за
министър
на
икономиката и
индустрията,
където беше
сложен човек, който
само преди няколко месеца бе
уволнен за

лоши финансови резултати от
борда на ВМЗ-Сопот от предишния министър”, обясни Зафиров фактите, които водят до
заключението, че служебното
правителство ще бъде реваншистко към социалистите.
По думите му, ако се погледне в състава на Министерския съвет, то хората ще видят, че там има трима бивши
зам.-министри от правителствата на Борисов и това показва, че се обслужват интересите на статуквото - ГЕРБ и ДПС.
“Още днес (сряда - б.р.) станахме свидетели на уволнение
по необясними причини на
член на БСП, от позицията на
заместник-директор на
НКЖИ”, посочи социалистът.
“Служебното
правителство заложи като приоритети справянето с кризата, енергийния
проблем, осигуряване на честни и справедливи избори. И

сега ние питаме: уволненият
човек от БСП ли е заплахата
пред честните избори и той
ли е най-големият проблем на
държавата, та трябваше да се
започне с тази демонстрация”,
заяви Атанас Зафиров и подчерта, че индикациите, които
получават социалистите, са, че
това поведение на служебния
кабинет ще продължи и в следващите дни.
“В петък ще стартираме
нашата вътрешнопартийна
процедура, ще изберем предизборен щаб и ще уточним критериите на нашите кандидати.
Над 90% от ръководните органи на партията - Национален съвет и Конгрес стоят зад
ръководството и провежданите от него политики. Огромната част от членовете ни одобряват начина, по който участвахме в управлението, и ние
влизаме с открито лице в
предстоящата кампания”,
обобщи заместник-председателят на БСП.
Според него левицата няма
от какво да се притеснява, а
поведението на групата

вътрешни критици Зафиров
определи като рушащо авторитета на партията. “И тримата
министри, които сега са в служебния кабинет, бяха на мнение, че трябва веднага да се
отива на избори. Явно е имало
предварително поет ангажимент за участие в служебен
кабинет. Не е лесен процесът,
но аз съм сигурен, че предстоящата кампания ще покаже кой
как се е справил и кой заслужава доверието на българския
избирател”, добави той.
Заместник-председателят
на БСП посочи, че социалистите са се доказали като остров на стабилността и само за
година от партия, с която никой не е искал да говори, са се
превърнали в партията на

бъдещето, с която всеки иска
да говори. “Увеличението на
пенсиите е заложено в актуализацията на бюджета, но, за
съжаление, не в размера, в
който ни се искаше. Губим
ценно време и по отношение
изготвянето на бюджета за
следващата година, където наистина би могло да се заложи
едно сериозно осъвременяване на пенсиите. За последните
6 месеца постигнахме по-голям ръст на пенсиите спрямо
последните 12 години. Преди
няколко дни на Бузлуджа в
очите на хората прочетохме
положителната оценка, която
те ни дават. Лявомислещите
хора на предстоящите избори
ще бъдат още по-консолидирани”, заяви Атанас Зафиров.

ГЕРГАНА АЛЕКСОВА:

Ùå òúðñÿ
ïðàâàòà ñè â ñúäà
Освободиха ме по нареждане „отгоре”, казва
бившият заместник генерален директор на НКЖИ
“Бях уволнена без никакъв предупредителен сигнал, че нещо такова предстои
или пък че някой е недоволен от работата ми. Напротив, във вторник няколко
пъти бях в кабинета на генералния директор, заедно с колеги от УС, за да
решаваме в работен порядък проблемите и затова как да се защитят интересите
на компанията”, заяви в ефира на БСТВ
Гергана Алексова, бивш зам. генерален
директор на НКЖИ.
Според Алексова още рано сутринта в сряда тя е била привикана в кабинета на генералния директор Златин
Крумов и е била похвалена заради добрата работа. Веднага след това Крумов
й е казал, че трябва да я освободи, защото така са му наредили отгоре. Кой
отгоре е разпоредил уволнението й обаче, шефът не обяснил.
Гергана Алексова разказа за незаконния начин, по който е била освободена,
в нарушение на Кодекса на труда и професионалната етика:
“Първо ми беше връчен документ,
с който се прекратява допълнителното

споразумение, с което съм назначена
за изпълняващ длъжността зам. генерален директор, а след това Крумов
ми връчи и негово писмо до мен, с
което ме предупреждава, че ще ме
освободи. Постфактум. И трети лист на който пишеше, че се съкращава
длъжността по еди кой си член от КТ.
Ще търся правата си в съда!”, предупреди Алексова.
“Попитах Крумов мога ли да се обадя по телефона, но той ми каза, че предпочита първо да подпиша документите.
Аз не съм човек, който създава проблеми, и знам, че ако някой е решил да те
уволни, ще го направи въпреки всичко”,
обясни Алексова.
“Никога не съм парадирала с членството си в БСП в компанията, но смятам,
че съм уволнена именно заради това. Не
съм вършила нищо незаконно, така че не
виждам какво друго”, коментира тя и
добави, че е написала за членството си
в БСП и в документите за достъп до
класифицирана информация.
На въпроса доколко верни са пуб-

личните твърдения на бившия й шеф, че
нямала експертиза и че заради нея жп
гарите са останали без почистване, а
компанията - без застраховка “Трудова
злополука” и без горива, Алексова отрече да носи отговорност за това.
“От тези обвинения разбирам, че
едва ли не съм имала повече отговорности от генералния директор, че съм спирала и пускала поръчки. Това просто не
е истина!”, добави тя.
Според Алексова в НКЖИ процедурите за това как се правят обществени
поръчки са доста специфични.
“Колкото и да е странно, една обществена поръчка не се прави от дирекция “Обществени поръчки”, която
беше в моя ресор, а от тези, които ще
я ползват. Те пишат условията в договора, за какво им трябва и за какъв
период. Те правят пазарно проучване
колко ще струва поръчката и т.н. След
това документите се предават в Дирекция “Обществени поръчки”, която
сформира екипа за разглеждането им.
По длъжностна характеристика рабо-

тата на административния директор е
да следи да се спазват правилата и законите, сроковете и да не се допуска
забавяне и т.н.”, обясни Алексова.
Според нея проверката по договора за доставка на горива за железниците, сключен на Софийската стокова
борса, е показала, че за определени
периоди в последните 6 месеца НКЖИ
е плащала по цени на едро по-високи
от цената на колонка. Алексова отрече да е отговорна за този договор и
разказа как й е било препоръчано да
бъде прекратен и да се потърсят поевтини алтернативни доставки.
Гергана Алексова е дългогодишен
активист на партията и член на контролната комисия на БСП. В НКЖИ
започва преди няколко години като експерт и постепенно е повишавана в
длъжност заради доброто си представяне в работата. В ефира на “Актуално
от деня” по БСТВ Алексова изрази
задоволството от незабавната подкрепа, която е получила в лицето на ръководството на БСП и благодари за това.
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Êîïðèâùèöà ïîñðåùà
ïåâöè è òàíöüîðè
îò öÿëàòà ñòðàíà

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ
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XII Национален събор на народното творчество
ще се състои на 5, 6 и 7 август
Дванадесетото издание
на Националния събор на
народното творчество в
Копривщица ще се състои
на 5, 6 и 7 август, съобщи
Министерството на културата. Съборът се провежда
от 1965 г. на всеки пет години в първите петък, събота и неделя на август в Копривщица. Основни организатори са Министерството
на културата, община Копривщица, Областната администрация на Софийска
област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при
Българската академия на

науките (ИЕФЕМ - БАН).
Тържественото откриване
ще се състои на централната сцена на 6 август от 10 ч.
По регламент XII Национален събор на народното
творчество преминава през
два етапа на реализиране регионален и национален.
Първият етап, който приключва до 15 юни, се провежда във всички административни области на страната. В селекционните комисии се включват експерти от
ИЕФЕМ - БАН.
Излъчените от областите изпълнители се представят на националния етап в

Копривщица. До 1 юли в
Министерството на културата и в община Копривщица постъпва информация за
точния брой на участниците от отделните региони със
съответните програми и
времетраене на изпълненията. Съборът протича с изяви на 7 сцени, на всяка от
които се формира до
петчленно жури.
От декември 2016 г. Националният събор на народното творчество в Копривщица е вписан в Регистъра на
добрите практики за опазване
на нематериалното културно
наследство на ЮНЕСКО.

В две поредни години
дванадесетото издание на
събора бе отлагано във
връзка със сигурността на
хората по време на кризата,
причинена от КОВИД-19.
През 2020 г. Националният
съвет за нематериално културно наследство към министъра на културата прие
Статут за провеждането на
Събора, а през 2022 г. бе
утвърден и Регламент.
Програмата на 12-ото
издание на Националния
събор на народното творчество в Копривщица може да
се намери на сайта на Министерството на културата.

Ñòåôàíè Êðúñòåâà ùå áúäå
Òàòÿíà â „Åâãåíèé Îíåãèí”
íà åçåðîòî Ïàí÷àðåâî

СНИМКА СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ

Младото сопрано Стефани Кръстева ще се представи в ролята на Татяна
от операта “Евгений Онегин” от Чайковски на 14 август от 20 ч. на Летния
фестивал “Музи на водата” на езерото

Панчарево. В останалите роли са Атанас Младенов (Евгений Онегин), Хрисимир Дамянов (Владимир Ленски), Александрина Стоянова (Ларина), Весела
Янева (за първи път в ролята на Олга),
Ангел Христов (княз Гремин), Димитър
Станчев (Зарецки), Николай Войнов
(Ротният), Румяна Петрова (Филипевна),
Красимир Динев (Трике). В постановъчния екип са Андрей Галанов - диригент, Вера Петрова - режисьорка;
музикална и стилистична постановка Лариса Гергиева, диригентка на хора Виолета Димитрова.
В свое интервю Стефани Кръстева
изтъква, че обича да мечтае. Една от големите й мечти е да изпълни ролята на

Татяна от операта “Евгений Онегин”. В
нейния образ тя вижда най-ценното човешко качество - добротата.
Стефани Кръстева е родена във Варна, където завършва НУИ “Добри Христов” със специалност “Класическо пеене”. През 2017 г. завършва магистърска
степен във Вокалния факултет на НМА
в класа по класическо пеене на доц.
Иванка Нинова и в класа по актьорско
майсторство на акад. Пламен Карталов.
През февруари 2019 г. дебютира в Софийската опера и балет в ролята на
Татяна от “Евгений Онегин”. На същата
сцена се превъплъщава в ролята на
Християния от операта “Зографът Захарий” на Марин Големинов.

Âèðòóîçíèÿò ïèàíèñò Êúðê Ëàéòñè
ñâèðè íà Áàíñêî äæàç ôåñòèâàë
Джордж Кейбълс прекрати своето европейско
турне поради здравословни причини. Организаторите на Банско джаз фестивал изразиха своята подкрепа и пожелания за
бързо възстановяване, научи ДУМА от Стефания
Темелкова.
В програмата за 11 август влиза Кърк Лайтси легенда на пианото в джаз
музиката в САЩ. Роден в
Детройт през 1937 г., той
израства в град, известен
със своите джаз пианисти.
Лайтси започва да свири на
шест и така - до днес. Неспирно усъвършенства
своите импровизаторски

умения и става модел за
подражание на мнозина
съвременни джаз пианисти.
Кърк Лайтси е не само
виртуозен пианист, но сви-

ри и на кларинет, фагот и
флейта. Основно влияние
върху Лайтси оказват майсторите на пианото Ханк
Джоунс и Томи Фланаган.

СНИМКА БАНСКО ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ

Лайтси определя себе си
като пианист от Детройт
със “...съзнанието на Бъд
Пауъл, стила на Арт
Тейтъм, с усещане за бибоп и индивидуален подход
към пианото”.
Лайтси записва с лейбълите “Timeless”, “Criss
Cross”, “Limetree” и
“Evidence”, преди да се
премести във Франция в
средата на 90-те години.
Той е сред основателите на
групата “The Leaders”, която включва тромпетиста
Лестър Бауи, саксофонистите Артър Блайт и Чико
Фрийман, басиста Сесил
Макбий и барабаниста
Фамаду Дон Мойе.

— Ì‡È-‰Ó·Ë ˜Û‚ÒÚ‚‡
Ë Ò ÏÌÓ„Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ
˜ÂÒÚËÚËÏ ÓÊ‰ÂÌËˇ ‰ÂÌ Ì‡
»¬¿Õ ◊≈Õ◊≈¬
Õ‡Ó‰ÂÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ, ˜ÎÂÌ Ì‡ Õ—
Ì‡ ¡—œ, Á‡ÏÂÒÚÌËÍÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ ƒ”Ã¿
- Ì‡ ‚ÒÂÍË ÔÓÒÚ ÚÓÈ
‰‡‚‡ ‚ÒË˜ÍÓ ÓÚ
ÒÂ·Â ÒË. ƒÌÂÒ ˆÂÒÂÍ‡ˇÚ ‰Ó ìÏÓÁ˙Í‡
Ì‡ ÍÓÒÚËÚÂ ÒËî ÔË·‡‚ˇ Ó˘Â Â‰Ì‡ „Ó‰ËÌ‡ Ï˙‰ÓÒÚ. œÓÊÂÎ‡‚‡ÏÂ ÏÛ Á‰‡‚Â Ë
ÒËÎ‡ ‚ ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘ËÚÂ ·ËÚÍË. “ÓÈ ÁÌ‡Â Ò˙ˆÂÚÓ ‚ËÌ‡„Ë Â ÓÚÎˇ‚Ó Ë Í˙‚Ú‡ Â ˜Â‚ÂÌ‡!
Õ‡Á‰‡‚Â!
ŒÚ ÍÓÎÂÍÚË‚‡ Ì‡ ƒ”Ã¿
НАКРАТКО

Детският сериал
„Румбата, аз и Роналдо”
започва по БНТ 1
Осемсерийният игрален филм
“Румбата, аз и Роналдо”, част от
детския слот на БНТ 1, започва на
6 и 7 август и ще се излъчва всяка
събота и неделя от 10 ч. В главните роли ще видим Деян Донков,
Васил Банов, Димо Алексиев, Гергана Данданова, Петя Силянова и
децата актьори - Мартин Паунов
(Мити), Мартин Методиев (Румбата), Ангел Христов (Роналдо),
Илиан Божков, Дария Хаджийска,
Далия Георгиева и други. Режисьори са Александър Косев, Станислав Тодоров, Евтим Милошев, а
оператор е Мартин Балкански. Сценаристи са Александър Чобанов,
Владислав Тинчев, Христина Апостолова и Христо Раянов. Музиката е на Иван Тишев, текст на
песните - Румен Стефанов.

СНИМКА БНТ
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ОВЕН

ВЕЗНИ

Обградете се с хора, които ви обичат, и ще удвоите силите си за реализиране на много задачи.

Умората и напрежението
ви идват в повече и е добре
да помислите за почивка.
Време е за отпуск.

21 март - 20 април

06.00 ì¬‡Í‡ÌˆËˇÚ‡ Ì‡ ÀËÎËî ‰ÂÚÒÍË ÙËÎÏ /3 ÒÂËˇ/
06.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.10 ìœËÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÏÎ‡‰Ëˇ Ã‡ÍÓ œÓÎÓî - ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
10.00 ì¬‡Í‡ÌˆËˇÚ‡ Ì‡ ÀËÎËî ‰ÂÚÒÍË ÙËÎÏ /4 ÒÂËˇ/
10.55 ÓÈ ÁÌ‡Â ÓÚ„Ó‚Ó‡ Ò‚ÂÚ˙Ú, ‚ ÍÓÈÚÓ ÊË‚ÂÂÏ
- ‰ÓÍ. ÔÓÂ‰Ëˆ‡
11.10 ìƒË‚Ëˇ ‘‡ÌÍ ‚ ¿‚ÒÚ‡ÎËˇî - ‰ÓÍ. ÙËÎÏ /6,
ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ 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 ìÕ‡ „‡ÌËˆ‡Ú‡î - Ú‚ ÙËÎÏ
/2 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
14.00 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
15.00 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î - Ú‚
ÙËÎÏ /7 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 ì ÎËÌËÍ‡ Ì‡ ÚÂÚËˇ ÂÚ‡Êî
- Ú‚ ÙËÎÏ
17.00 ŒÎÚ‡ËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
17.10 ìƒË‚Ëˇ ‘‡ÌÍ ‚ ‡ÎËÙÓÌËˇî - 6-ÒÂËÂÌ ‰ÓÍ.
ÙËÎÏ, 1 ÂÔËÁÓ‰
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ
19.00 ìÕ‡ „‡ÌËˆ‡Ú‡î - Ú‚ ÙËÎÏ
/3 ÂÔËÁÓ‰/
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ì◊ÂÌ„ÂÚ‡Ú‡ ÓÚ œËˆÓÙ‡ÎÍÓÌÂî - Ú‚ ÙËÎÏ /4 ÂÔËÁÓ‰/ (14)
22.50 ƒÛ„ËˇÚ ÏÛÁÂÈ - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ìÃ‡˜ ÔÓÈÌÚî - Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ, ÂÊ. ”‰Ë ¿Î˙Ì
01.25 ì◊ÂÌ„ÂÚ‡Ú‡ ÓÚ œËˆÓÙ‡ÎÍÓÌÂî - Ú‚ ÙËÎÏ /4 ÂÔ./
03.15 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î - Ú‚
ÙËÎÏ /7 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
03.45 “ÛËÁ˙Ï.·„ /Ô/
04.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô/
05.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ
05.40 ì¡‡ÈÍ˙î - ‰ÂÚÒÍË ÙËÎÏ

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 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî /Ô/
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.20 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 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
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
21.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ /Ô/
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî /Ô/
23.05 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î /Ô/

06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: ¿Í‡‰ÂÏËˇ –ÂÒÍ˛ ¡ÓÚÒî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, ÂÔ.22
06.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./ ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ 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.2
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî ÒÂË‡Î, Ò.4
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ - ÍÛËÁ
¯ÓÛ
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î, Ò.3
ÂÔ.80
21.00 œÂÏËÂ‡: ì¬Î‡‰î - ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.6
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.5
00.00 ì‘ÂÈÒ¡Ó„î - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.3
01.00 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.10
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î /Ô./
- ÒÂË‡Î, Ò.14
05.30 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî /
Ô./

05.35 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË
09.20 ì¿ÌÚË‘ÂÈÍî
10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
10.40 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
12.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
12.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
15.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
15.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
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‡ˆË-

21.45 ìƒ‚Â Á‚ÂÁ‰Ë. ¡‡˘Ë Ë
‰Âˆ‡î - ÙËÌ‡Î
23.30 ìƒ‚‡Ï‡. –‡ÁÍ‡Á Ì‡
ÊÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÿÓÒÚ‡ÍÓ‚Ë˜î - ‰ÓÍ. ÙËÎÏ
01.20 ìƒ‚‡ ‰ÌËî - ÙËÎÏ
02.55 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î
04.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆË-

—‚ÂÚË ≈‚ÒË„ÌËÈ ·ËÎ Ó‰ÓÏ ÓÚ ¿ÌÚËÓıËˇ; ÔÂÁ ˆˇÎÓÚÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ˆ‡Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ƒËÓÍÎÂÚË‡Ì, Ã‡ÍÒËÏË‡Ì, ÓÌÒÚ‡ÌˆËÈ ’ÎÓ Ë ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ¬ÂÎËÍË, ÚÓÈ Ë
ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ÒËÌÓ‚Â ÒÎÛÊÂÎË ‚˙‚ ‚ÓÈÒÍ‡Ú‡. ÃÂÊ‰Û ‰Û„ÓÚÓ, ÚÓÈ Â ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡ÚÓ
Ò˙·ÂÒÂ‰ÌËÍ Ì‡ Ò‚ÂÚËˇ Ï˙˜ÂÌËÍ ¬‡ÒËÎËÒÍ Ë ÓÔËÒ‡ÚÂÎ Ì‡ ÒÚ‡‰‡ÌËˇÚ‡ ÏÛ,
ÔÓÌÂÒÂÌË ÓÚ ÌÂ„Ó ÔË Ã‡ÍÒËÏË‡Ì. —ÎÂ‰
ÓÚÒË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ „Î‡‚‡Ú‡ Ì‡ Ò‚ÂÚË ¬‡ÒËÎËÒÍ, Ò‚ÂÚË ≈‚ÒË„ÌËÈ Á‡Â‰ÌÓ Ò ‰Û„Ë
‚ÂÌË, ÔËÒ˙ÒÚ‚‡˘Ë Ì‡ ÚÓ‚‡ ÏˇÒÚÓ, ÒÂ
Û‰ÓÒÚÓËÎ Ò ‰Ë‚ÌÓ ‚Ë‰ÂÌËÂ: ÚÓÈ ‚Ë‰ˇÎ
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‡Ì„ÂÎË, ‚˙ÁÌ‡Òˇ˘Ë ‰Û¯‡Ú‡
Ì‡ Ï˙˜ÂÌËÍ‡ Ì‡ ÌÂ·ÂÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ ˇ ÔËÂÎ
ÓÚ Úˇı ÒÚÓˇ˘ËˇÚ Ì‡ ÌÂ·ÂÚÓ √ÓÒÔÓ‰ »ËÒÛÒ ’ËÒÚÓÒ.
œË ˆ‡Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ¬ÂÎËÍË, Ì‡ÏË‡ÈÍË ÒÂ ‚ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ÔÓÎÍÓ‚Â,
Ò‚ÂÚË ≈‚ÒË„ÌËÈ ‚Ë‰ˇÎ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÌÂ„Ó
ËÁÓ·‡ÁÂÌËˇ ÓÚ Á‚ÂÁ‰ËÚÂ Ì‡ ÌÂ·ÂÚÓ
˙ÒÚ Ë, ‚˙Ó˙ÊÂÌ Ò Í˙ÒÚÌ‡Ú‡ ÒËÎ‡,
Ï˙ÊÂÒÚ‚ÂÌÓ ÒÂ ·ÓÂÎ Ò ÔÓÚË‚ÌËˆËÚÂ.
‡ÚÓ ÔÓÒÎÛÊËÎ ‚˙‚ ‚ÓÈÒÍ‡Ú‡ ¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË, ÚÓÈ ˇ Ì‡ÔÛÒÌ‡Î ÔË ÓÌÒÚ‡ÌˆËÈ, ÒËÌ‡ Ì‡ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ¬ÂÎËÍË,

—ÎÂ‰ Á‡‚˙˘‡ÌÂÚÓ ÒË ‚ ¿ÌÚËÓıËˇ
ÔÓÒ‚ÂÚËÎ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË Ì‡ ¡Ó„‡
œÂÍ‡‚‡Î ‚ÒË˜ÍÓÚÓ ÒË ‚ÂÏÂ ‚ ÏÓÎËÚ‚‡ Ë ÔÓÒÚ, ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔÓÒÂ˘‡‚‡ÈÍË
¡ÓÊËËÚÂ ı‡ÏÓ‚Â; Ú‡Í‡ ÚÓÈ ‰ÓÊË‚ˇÎ ‰Ó
‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ﬁÎË‡Ì ŒÚÒÚ˙ÔÌËÍ, „ÓÌËÚÂÎˇ
Ì‡ ıËÒÚËˇÌËÚÂ. Ó„‡ÚÓ ÚÓÁË ÌÂ˜ÂÒÚË‚
ˆ‡ ÔËÒÚË„Ì‡Î ‚ ¿ÌÚËÓıËˇ, Ò‚ÂÚË ≈‚ÒË„ÌËÈ ·ËÎ Á‡‰˙Ê‡Ì Á‡ Ï˙˜ÂÌËˇ ÔÓ‡‰Ë
ÒÎÂ‰ÌÓÚÓ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚Ó. ≈‰ËÌ ‰ÂÌ ÚÓÈ
ÓÚË‚‡Î ‚ ˆ˙Í‚‡Ú‡ Ë ÔÓ Ô˙Úˇ ÒË ÒÂ˘Ì‡Î
‰‚‡Ï‡ ÂÁË˜ÌËˆË, ÏÂÊ‰Û ÍÓËÚÓ ÒÂ Á‡‚˙Á‡Î
ÌˇÍ‡Í˙‚ ÒÔÓ, ÍÓÈÚÓ ÔÂÏËÌ‡Î ‚ ÔÂÔËÌˇ. Ó„‡ÚÓ Ò‚ÂÚË ≈‚ÒË„ÌËÈ ÒÂ ËÁ‡‚ÌËÎ Ò
Úˇı, ÚÂ „Ó ÒÔÂÎË Ò ‰ÛÏËÚÂ:
- »Á‚ÂÒÚÌÓ ÌË Â, ‰Ó·ÎÂÒÚÌË ˜Ó‚Â˜Â,
˜Â ÚË ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ ÒË ·ËÎ ‚ÓËÌ Ë Á‡ÚÓ‚‡ ÁÌ‡Â¯ Á‡ÍÓÌËÚÂ - ÏÓÎËÏ ÚÂ, ‡Á„ÎÂ‰‡È Ì‡¯Ëˇ ÒÔÓ Ë ÔÓËÁÌÂÒË Ò‚Óˇ
ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ Ò˙‰.
—‚ÂÚË ≈‚ÒË„ÌËÈ ËÁÔ˙ÎÌËÎ ÏÓÎ·‡Ú‡
ËÏ Ë ‡Á„ÎÂ‰‡Î ‰ÂÎÓÚÓ ËÏ, Í‡ÍÚÓ ËÁËÒÍ‚‡Î‡ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚÚ‡; Â‰ËÌËˇÚ ÒÂ ÓÍ‡Á‡Î Ô‡‚, ‡ ‰Û„ËˇÚ ÌÂ. œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÒÂ
Ó·Ë‰ËÎ, ÓÚË¯˙Î ÔË ˆ‡ˇ Ë ÏÛ ‰ÓÌÂÒ˙Î,
˜Â ≈‚ÒË„ÌËÈ Â ıËÒÚËˇÌËÌ. ÷‡ˇÚ Á‡ÔÓ-

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Подобрете взаимоотношенията си с околните и
ще получите усещане за
пълнота и удовлетвореност.

Пътуване ще ви отдалечи
от хората, чието присъствие ви дразни. Добра новина ви очаква.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Ще наложите идея, с която ще поставите началото на бъдещ проект.
Работата ще ви спори.

В стихията си сте. Ще
приключите успешно задачите си. Околните допълнително ви дават сили.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Ще привлечете интересите върху себе си. Разбирателството ви с любим
човек ще бъде трайно.

Новини ще ви зарадват.
Други ще се изправят пред
изкушения. Не пренебрегвайте любовта.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

На преден план ще излязат неотложни делови
задачи, но за личните няма
да имате време.

Денят ви ще премине в
делови
ангажименти.
Умението ви да водите
преговори ще ви помогне.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Нещата ще се подредят.
Работата по проект ще
ви накара да потърсите
съдействието на колеги.

Бъдете коректни и не пренебрегвайте онези, с които работите. Спомнете
си кой винаги ви помага.

ÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

04.45 ì—‚ÂÚÎËÌËÚÂ Ì‡ „ÓÎˇÏÓÚÓ ÒÂÎÓî - ÙËÎÏ

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 5 ‡‚„ÛÒÚ —‚. Ï˜Í ≈‚ÒË„ÌËÈ (œÂ‰Ô. Ì‡ œÂÓ·‡ÊÂÌËÂ √ÓÒÔÓ‰ÌÂ)
ÔÓÌÂÊÂ ‚Â˜Â ·ËÎ Ú‚˙‰Â ÒÚ‡.

24 септември - 23 октомври

ÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

—‚ÂÚË Ï˙˜ÂÌËÍ ≈‚ÒË„ÌËÈ ÔÓÒÎÛÊËÎ ‚˙‚ ‚ÓÈÒÍ‡Ú‡ 60 „Ó‰ËÌË

.

‚ˇ‰‡Î ‰‡ Á‡‰˙Ê‡Ú Ò‚ÂÚÂˆ‡ Ë ‰‡ „Ó
‰Ó‚Â‰‡Ú ÔË ÌÂ„Ó Ì‡ Ò˙‰. «‡ÒÚ‡‚‡ÈÍË
ÔÂ‰ Ï˙˜ËÚÂÎˇ, Ò‚ÂÚË ≈‚ÒË„ÌËÈ ·ÂÁ
ÒÚ‡ı „Ó ËÁÓ·ÎË˜ËÎ Á‡ ÚÓ‚‡, ˜Â ÌÂ ÒÎÂ‰‚‡ ÔËÏÂ‡ Ì‡ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ¬ÂÎËÍË, ‡ ÒÂ
Â ÓÚÂÍ˙Î ÓÚ ’ËÒÚ‡ Ë, ÔÂÏËÌ‡‚‡ÈÍË ‚
ÂÁË˜ÂÒÚ‚Ó, Â Á‡ÏÂÌËÎ ÔÓÍÎÓÌÂÌËÂÚÓ Ì‡
ËÒÚËÌÌËˇ ¡Ó„ Ò ÔÓ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ Ë‰ÓÎËÚÂ.
œË ÚÓ‚‡ Ò‚ÂÚË ≈‚ÒË„ÌËÈ ‚˙Áı‚‡Îˇ‚‡Î
‚ˇ‡Ú‡ Ë ·Î‡„Ó˜ÂÒÚËÂÚÓ Ì‡ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ
¬ÂÎËÍË, ‡ÁÍ‡Á‚‡ÈÍË ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ Í‡Í
ÚÓÈ ‚Ë‰ˇÎ ˙ÒÚ‡ Ì‡ ÌÂ·ÂÚÓ Ë Ò ÕÂ„Ó‚‡Ú‡ ÒËÎ‡ ÔÓ·Â‰ËÎ ‚‡„Ó‚ÂÚÂ; Í‡Í, ÓÒÚ‡‚ˇÈÍË ÂÁË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ, Ò ˆˇÎÓÚÓ ÒË Ò˙ˆÂ
ÒÂ ÔËÎÂÔËÎ Í˙Ï √ÓÒÔÓ‰ »ËÒÛÒ ’ËÒÚÓÒ,
ÔÓÒ‚Â˘‡‚‡ÈÍË Ò ‚ˇ‡ Ë Ò‚ÂÚÓ Í˙˘ÂÌËÂ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÒÂ·Â ÒË, ÌÓ Ë ˆˇÎ‡Ú‡ ‚ÒÂÎÂÌ‡. Œ·Î‡Ê‡‚‡ÈÍË ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ¬ÂÎËÍË, Ò‚ÂÚË ≈‚ÒË„ÌËÈ ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ ËÁÓ·ÎË˜‡‚‡Î ·Ó„ÓÓÚÒÚ˙ÔÌËÍ‡ Ë
„Ó ÛÍÓˇ‚‡Î Á‡ ÌÂ˜ÂÒÚËÂÚÓ ÏÛ.
ÕÂÊÂÎ‡ÂÈÍË ‰‡ ÒÎÛ¯‡ ÚÂÁË ÛÍÓË,
ﬁÎË‡Ì Á‡ÔÓ‚ˇ‰‡Î ‰‡ ÓÚÒÂÍ‡Ú „Î‡‚‡Ú‡ Ì‡
’ËÒÚÓ‚Ëˇ ‚ÓËÌ. “‡Í‡ Ò‚ÂÚË ≈‚ÒË„ÌËÈ
Á‡„ËÌ‡Î Ï˙˜ÂÌË˜ÂÒÍË Á‡ ’ËÒÚ‡ ‚ ÒÚÓ Ë
‰ÂÒÂÚ‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË Ë ÒÂ
ÔÂÒÂÎËÎ ‚˙‚ ‚Â˜ÌËˇ ÊË‚ÓÚ, Í˙‰ÂÚÓ ÌÂ
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‚ÂÏÂ. —‚ÂÚË ≈‚ÒË„ÌËÈ ·ËÎ
ÔÓÒÂ˜ÂÌ Ò ÏÂ˜ ‚ 362 „.
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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… 150

¬ŒƒŒ–¿¬ÕŒ: ËÌÂÏ‡ÚËÍ‡. ¿‚‡Ò. ¬‡ÂÎ. À‡ËÒ‡. ÓÍ. “ÂÓ. ì“¿–ŒÃî. “ÓÌÂ‚ /ƒËÏÓ/. “ËÓÎ. —Ó. ¡ÓÓ‚Âˆ. “‡ÎÂ‚ /ƒËÏËÚ˙/. «‡. ÷ÂÌÓ‚
/¡‡Ú‡Ì/. ÀË·Â. ÓÎËÚ. «ËÌËÌ /ÕËÍÓÎ‡È/. “‡Ú.
—‡Î‡Ï. ÕÂ‚ÂÌ. ìÕÂÒî. œË‡Ú. ÃÓÎË‚. ≈ÔË. Õ‡Ì‡Í. Ë. ì—ÓÎ‡ËÒî. ÀËÌËÌ. œÂ. ‡Ó‚ /ƒËÏËÚ˙/. À‡ÔË. –ËÌËÚ. “‡ÌÂ‚ /À˙˜ÂÁ‡/. ÀËÌ.
ΔÓÚÂ‚ /œÂÚ˙/. “‡·Ó. “ËÎ. ¡ÂÌËÌ. –‡„ËÌ /¡Î‡„ÓÈ/. ¿ÎÓ. ‡‚‡Î. ÕÓ. ‡‚‡ÎÂ. ÓÌÂˆ. –ËÏ. ÕÂËÚ.
“ÂÏË. ‡Ì‡Î. ÀÓÚ‡. Õ‡Ì. ‡‡ÏÂÎ. Õ‡ÌËÁË.
Œ“¬≈—ÕŒ: ìƒË‚ÓÚÓ ÁÓ‚Âî. ŒÔËÚË. ¿‡Í.
Ó‡Î. —ÂÎÂÌ. À‡‚ËÌ‡. ÀÂ‚. ÕÓËÒ /◊˙Í/. œ‡ËÊ. À‡Ï‡. Ã‡ÚÂ‚ /œ‡‚ÂÎ/. “‡ÔË. “Ó·ÓÎ. À‡.
ì÷‡Â‚Âˆî. ÀËËÍ. “ÂÂÌ. “Â. ÷ÂÁ‡. —‡ÚÂÌ.
–ÂÎÂ. œËÎÓÚ. ÕËÏ‡Ì /¿Î·ÂÚ/. –‡‚ËÍ. –ÓÎ /
ÃË¯ÂÎ/. –ËÚÓÌ. “‡ÎÓÌ. Õ‡ÍËÚ. ¬‡Î. –‡‚ËÌ. ÕË‚ÂÚ
/—‡ÎË/. ¬ÓÚ‡Ì. ¿ÚÓÎ. ÕÂÏ‡Ì. ¬‡‡Ì. ì–‡î. œ‡‡ÎÂÎ. ¬ÓÍËÎ. ¡‡ÎÂÚ. ¬Ë. ¬ËÚÂÎ. Õ‡ÎÓ„. ÷ÂÌË.
“‡ÒÓÒ. ì¡‡ÌËÍî. œËËÌ. ìÃ¿«î. —‡ÏÓÎÂÚ. ¬Ë‰ËÌ. ÕÓ‚ËÌË.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема

16
16
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Åâðîòèòëà
çà òåíèñèñòêèòå
Българките триумфираха на отборното първенство
България заслужи историческа титла по тенис.
Донесоха я девойките до 18
години, които триумфираха
на Европейското отборно
първенство във Франция.
Отличието е първо в цялата
ни история в тази възрастова група. Това е трета титла
за България в исторически
план от европейски отборни първенства. През 1978 г.

Ãðèãîð
Äèìèòðîâ
ñ ïúðâà ïîáåäà
îò þíè íàñàì

Адриана Велчева и Марина
Кондова са шампионки до
16 г. Другото отличие е от
2016-а, когато Денислава
Глушкова, Катерина Димитрова и Стела Пеева триумфират до 12 г.
Сега
талантливите
българки взеха ценното отличие, след като в последния ден сломиха Словакия с
2:0 победи. Михаела Цоне-

ва даде преднина след 6:3,
6:4 над Нина Варгова. След
това Денислава Глушкова
победи Никола Даубнерова
с 6:4, 6:4. Третата ни тенисистка е Дария Великова, а
отборът бе воден от наставника Михаил Атанасов и
Милен Илиев, който е кондиционен треньор.
За първото място нашите момичета спечелиха шест

СНИМКА BGTENNIS.BG

Отборът на България
се радва с евротитлата
последователни победи. На
1/2-финалите България победи №1 в схемата Чехия, а
преди това се наложи над
Унгария.
Предната седмица българките спечелиха убедително първото място на турнира в Арад, Румъния. Там те
се наложиха над тимовете
на Швеция, Румъния и Словакия.

Григор Димитров (№19 в света)
записа първа победа от 13 юни насам. Топтенисистът ни сломи Адриан
Манарино (Фр, №67) с 6:1, 3:6, 7:5
във II кръг на АТП 500 турнира във
Вашингтон ($1 953 285). Поставеният под №5 в основната схема затвори
мача за 2,04 часа. Така Григор постигна четвърти успех от четири мача
срещу този съперник.
Българинът се измъкна от тежка
ситуация в третия решителен сет. Той
изоставаше с пробив при 1:3 гейма,
но успя да изравни за 4:4, а след това
с решителен брейк при 6:5 затвори
мача. На 1/8-финалите през нощта Димитров игра срещу Себастиан Корда
(САЩ, №54).
При нов успех българинът очаква
на 1/4-финал Микаел Имер (Шв,
№119), елиминирал изненадващо Аслан Карацев, или Емил Руусувуори
(Фин, №46), който още по-сензационно изхвърли Хуберт Хуркач. Така
схемата “се отвори” благоприятно за
Григор с отпадането на двама от фаворитите. И с два добри мача срещу
играчи доста под неговия ранкинг,
той би достигнал 1/2-финал във Вашингтон.
За последно Гришо се поздрави с
победа на турнира в “Куинс”. Тогава
той сломи Камерън Нори (Вбр, №12),
след което бе победен от Ботик ван
де Зандсхулп (Нид). На “Уимбълдън”
Гришо се провали заради контузия.

œŒÃŒŸ!
œ–Œ¡À≈Ã» — ’–¿ÕŒ—Ã»À¿Õ≈“Œ
—ÎÛ˜‚‡ÎÓ ÎË ¬Ë ÒÂ Â ÌÂÌ‡‰ÂÈÌÓ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ÍÓÊÌË ÔÓ·ÎÂÏË ËÎË Ô˙Í ‰‡ ÒÂ
˜Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÓÚÔ‡‰Ì‡ÎË ·ÂÁ ÔË˜ËÌ‡? “Ó‚‡ Ò‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ËÌ‰ËÂÍÚÌÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÌÂ‰Ó·Ó ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂ.
ÀÓ¯ÓÚÓ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁ‡Áˇ‚‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ‚ ÍËÒÂÎËÌË, ·ÓÎÍË ‚
ÒÚÓÏ‡ı‡, ÔÓ‰Û‚‡ÌÂ Ë ÚÂÊÂÒÚ. “Ó ‰ËÂÍÚÌÓ ‚ÎËˇÂ Ë Ì‡ ‰Û„Ë ÒËÒÚÂÏË ‚ ÚˇÎÓÚÓ,
‡ ËÌ‰ËÂÍÚÌÓ Ó·ı‚‡˘‡ ˆÂÎËˇ Ó„‡ÌËÁ˙Ï. ’‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌËÚÂ ÂÌÁËÏË Ò‡ ÔÓÚÂËÌÓ‚Ë ÍÓÏÔÎÂÍÒË, ÍÓËÚÓ Í‡Ú‡ÎËÁË‡Ú ıËÏË˜ÂÒÍËÚÂ Â‡ÍˆËË ÔË ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂÚÓ. ¬ÒÂÍË ÂÌÁËÏ ËÏ‡ ÛÌËÍ‡ÎÌ‡ ÙÛÌÍˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌ‡ ÓÚ
‰Û„. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ÂÌÁËÏË Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌÓ Á‡ Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ·ÂÁ Úˇı ÌˇÏ‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇÚ ıËÏË˜ÂÒÍËÚÂ ÔÓˆÂÒË, ÌÛÊÌË
Á‡ ÛÒ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ı‡ÌËÚÂÎÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. ÕÂ ‚ÒË˜ÍË ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌË ÂÌÁËÏË ÒÂ
ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÓÚ Ó„‡ÌËÁÏ‡. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ ı‡ÌÂÌÂÚÓ Ò
‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ‡ ı‡Ì‡, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘‡ „ÓÎˇÏ‡ ÔÓˆËˇ Ò‚ÂÊ‡ Ò‡Î‡Ú‡ Ë Ò˙Ó·‡Áˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â ı‡Ì‡. ¬˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ Ò Ì‡ÔÂ‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‡ÒÚÚ‡ ËÎË
ÔÓ‡‰Ë Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÏÂÌÌÓ ËÎË ÔÂÏ‡ÌÂÌÚÌÓ Á‡·ÓÎˇ‚‡ÌÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ó„‡ÌËÁÏ˙Ú ÌË ‰‡ ÌÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÚ ‰‡‰ÂÌ/Ë ÂÌÁËÏË. ¬ ÚÂÁË
ÒÎÛ˜‡Ë, Ì‡ ÔÓÏÓ˘ Ë‰‚‡ ≈ÌÁË-ÃËÎ.
≈ÌÁË-ÃËÎ Â ‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ Ì‡ÚÛ‡ÎÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ, ÍÓËÚÓ Ò˙‰˙Ê‡ ÒÂ‰ÂÏÚÂ
Ì‡È-‚‡ÊÌË Á‡ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂÚÓ ÂÌÁËÏË, ‡ ËÏÂÌÌÓ - ‡ÏËÎ‡Á‡, ÎËÔ‡Á‡, ÔÓÚÂ‡Á‡,
‡ÎÙ‡-„‡Î‡ÍÚÓÁË‰‡Á‡, Î‡ÍÚ‡Á‡, ˆÂÎÛÎ‡Á‡ Ë ·ÓÏÂÎ‡ËÌ. ¬ÒÂÍË Â‰ËÌ ÓÚ ÚÂÁË ÂÌÁËÏË ÓÚ„Ó‚‡ˇ Á‡ ‡Á„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÂÌ ‚Ë‰ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó, Í‡ÚÓ
‡ÏËÎ‡Á‡Ú‡ ÔÓÏ‡„‡ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙„ÎÂıË‰‡ÚË, ÎËÔ‡Á‡Ú‡ Á‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ
Ï‡ÁÌËÌË, ‰‚‡Ú‡ ‚Ë‰‡ ÔÓÚÂ‡Á‡ ‚ ≈ÌÁË-ÃËÎ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Á‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÚÂËÌË ‚ ‡ÁÎË˜Ì‡ ÍËÒÂÎËÌÌ‡ ÒÂ‰‡ (ÔÓÏ‡„‡Ú Á‡ ÛÒ‚Óˇ‚‡ÌÂÚÓ Í‡ÍÚÓ ‚ ÒÚÓÏ‡ı‡,
Ú‡Í‡ Ë ‚ Ú˙ÌÍËÚÂ ˜Â‚‡), ‡ÎÙ‡-„‡Î‡ÍÚÓÁË‰‡Á‡ Á‡ ‚Â·‡ÒÍÓÁ‡ Ë ‡ıËÓÁ‡ (‚˙„ÎÂıË‰‡ÚË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÒÂ˘‡Ú ‚ ·Ó·Ó‚ËÚÂ ‡ÒÚÂÌËˇ), Î‡ÍÚ‡Á‡ - Á‡ ÏÎÂ˜ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË,
ˆÂÎÛÎ‡Á‡ - Ó·‡·ÓÚ‚‡ ˆÂÎÛÎÓÁ‡ Ë ·ÓÏÂÎ‡ËÌ. ≈ÌÁËÏËÚÂ ‚ ≈ÌÁË-ÃËÎ Ò‡ Ì‡·‡‚ÂÌË ÓÚ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍ‡Ú‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡ ÂÌÁËÏÌ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ- ÛÚ‚˙‰ÂÌ ÎË‰Â ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÂÌÁËÏË, Ú˙È Í‡ÚÓ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍ‡Ú‡ Ù‡Ï‡ÍÓÔÂˇ Â Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-ÔÂˆËÁÌËÚÂ Ë Â„ÛÎË‡ÌËÚÂ ‚ ˆÂÎËˇ Ò‚ˇÚ. œËÂÏ˙Ú Ì‡ ‰‚Â Ú‡·ÎÂÚÍË ≈ÌÁË-ÃËÎ ÔÂ‰Ë
ËÎË ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ı‡ÌÂÌÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂÚÓ Ë ¬Ë „‡‡ÌÚË‡
Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÌÛÊÌËÚÂ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌË ÂÌÁËÏË, Á‡ ‰‡ ÛÒ‚ÓËÚÂ ı‡ÌËÚÂÎÌËÚÂ
‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ÓÚ ı‡Ì‡Ú‡. ≈ÌÁË-ÃËÎ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Í‡ÍÚÓ ÔË ÔÓ‰ÛÚ ÍÓÂÏ, ÚÂÊÂÒÚ,
ÍËÒÂÎËÌË ËÎË ‰Û„Ë ÔÓ·ÎÂÏË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÎÓ¯Ó ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂ, Ú‡Í‡ Ë ÔË
Î‡ÍÚÓÁÌ‡ ÌÂÔÓÌÓÒËÏÓÒÚ, Á‡˘ÓÚÓ ‰‚Â Ú‡·ÎÂÚÍË ≈ÌÁË-ÃËÎ Ò˙‰˙Ê‡Ú ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Î‡ÍÚÓÁ‡, ÌÛÊÌ‡ ‰‡ ‡Á„‡‰Ë Â‰Ì‡ ˜‡¯‡ Ò ÔˇÒÌÓ ÏÎˇÍÓ. ≈ÌÁËÃËÎ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔËÂÏ‡ Ë ÔË Ó·ËÎÌÓ ı‡ÌÂÌÂ, ÔËÂÏ Ì‡ ÚÛ‰ÌÓ ‡Á„‡‰ËÏË ı‡ÌË
Í‡ÚÓ ·Ó·, ËÎË ÔË Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ „ÓÎˇÏÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ Ì‡ ı‡ÌË, ÍÓËÚÓ ·ÂÁ
Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÂÌÁËÏË ·Ëı‡ ‰Ó‚ÂÎË ‰Ó ÒÚÓÏ‡¯ÂÌ ‰ËÒÍÓÏÙÓÚ.
≈ÌÁË-ÃËÎ ÌÂ ÔËÚÂÊ‡‚‡ ÒÚ‡ÌË˜ÌË ÂÙÂÍÚË ‚ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÚÂ ‰ÓÁË, ÍÓÂÚÓ „Ó Ô‡‚Ë
ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ‰˙Î„ÓÚ‡ÂÌ ÔËÂÏ.
≈ÌÁË-ÃËÎ Â ‚‡¯ËˇÚ ‚ÂÂÌ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ ÔË ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÔÓ·ÎÂÏË Ò ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂÚÓ.
ÃÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ ≈ÌÁË-ÃËÎ ‚ ‡ÔÚÂÍËÚÂ ËÎË ÓÌÎ‡ÈÌ Ì‡ www.botanic.cc
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