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ÍÅ ÈÇÍÀÑßÌÅ ÎÐÚÆÈÅ ÇÀ ÓÊÐÀÉÍÀ
Служебният министър Никола Стоянов потвърди думите на
Корнелия Нинова, че България не е изнасяла оръжие за Украйна, и
заяви, че тя е спазила решението на парламента.
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Øåôúò íà ÊÇÏ ñèãíàëèçèðà
çà ïîëèòè÷åñêè íàòèñê

Евгени ГАВРИЛОВ

Служебният министър на икономиката смята, че комисията
не е компетентна да проверява за продажба на райски газ

К

От политически натиск
заради проверките на продажбата на райски газ се
оплака вчера председателят
на Комисията за защита на
потребителите Иван Френкев. Той изнесе информация,
че служебният министър на
икономиката Никола Стоя-

акто е тръгнало, драстичното
поскъпване на енергоносителите
ще се окаже удобно оправдание за
скока на цените на много стоки и
услуги, доставяни от нереформираните сектори у нас. Такъв е и
ВиК секторът, където цените също
хвръкнаха нагоре от началото на
август.
Проблемът с водата у нас не е
от вчера. Наближава четвърт век,
откакто Световната банка, при отпускането на първия милионен заем
за реформа в тази област, отчете,
че над 60% от питейната вода се
губи. Десетилетията се изнизаха и
според един от сравнителните анализи на КЕВР при инвестиции
общо от държавата и оперативните
програми за близо 300 млн. лв.,
течовете от водопреносната система отново са в рамките на 64 на
сто. А иначе четири министерства
и всички 262 общини споделят отговорността за водните ресурси у
нас. То не бяха стратегии, то не
бяха реформи и накрая - ефективност нулева. Защото и в момента
над 300 000 българи в 17 области
имат проблеми с водоснабдяването
и са на воден режим.
След като страната ни стана
член на ЕС, за подобряване на водоснабдяването разчитаме вече и
на пари от Брюксел. Ако България
подобрява водоснабдяването и канализацията си с досегашните темпове, ще са необходими 40 години,
за да имат българите качествена услуга.

нов е наредил проверка на
комисията и в същото време
е подал сигнал до инспектората. От ведомството твърдели, че КЗП не е компетентна да извършва проверки за
продажбата на райски газ.
Според Иван Френкев с
тези действия служебният
¬

министър спира работата на
комисията с цел да се дискредитира предишното управление и да се изкарат политически дивиденти. Той е
на мнение, че е налице безпрецедентна ситуация, в която се търси отговорност
на КЗП защо си върши ра-

ботата.
ДУМА припомня, че
проверките за продажба на
опасните за здравето на деца
и младежи вещества започнаха по нареждане на Корнелия Нинова като икономически министър.
Стр. 2
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Свлачище затрупа вчера двама души край курортен комплекс “Албена”, но те бяха спасени
от спешните екипи. От земната маса са били затрупани каравани и коли, паркирани в района
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Øåôúò íà ÊÇÏ ñèãíàëèçèðà
çà ïîëèòè÷åñêè íàòèñê
Според служебния министър на икономиката комисията не била
компетентна да извършва проверки за продажба на райски газ
Има политически натиск
върху Комисията за защита на
потребителите (КЗП) и опит
да се блокира работата й. Това
обяви на извънреден брифинг
председателят на комисията
Иван Френкев. Изказването
му е по повод проверка на
новото ръководство на Министерството на икономиката и
индустрията на самата комисия, както и сигнал на ведомството до инспектората.
Според Иван Френкев с
тези действия служебният министър спира работата на ко-

мисията с цел да се дискредитира предишното управление
и да се изкарат политически
дивиденти. Той е на мнение,
че е налице безпрецедентна
ситуация, в която се търси
отговорност на КЗП защо си
върши работата.
“За нас тази проверка е
изключително нелепа. Точно
тези дейности са част от нашите правомощия. Работим в
нашите компетенции, реално
си вършим работата”, категоричен е Френкев.
В сигнала до инспектора-

та се казвало, че КЗП не е
компетентна да извършва
проверки за продажбата на
райски газ. Френкев поясни,
че в Закона за защита на потребителите има раздел
“Обща безопасност на продуктите” и при липса на изрично секторно законодателство се прилага общият закон.
“Проблемът с продажбата на
райския газ е от изключително висок публичен интерес и
засяга здравето и живота на
децата”, допълни шефът на
КЗП. Той посочи, че благода-

рение на бързите действия и
проверките на инспекторите
на комисията продажбата на
райски газ е била ограничена.
Темата за свободната продажба на райски газ на деца
беше повдигната от омбудсмана Диана Ковачева с писмо до КЗП с молба да се осъществи надзор. Успоредно с
това тогавашният министър
на икономиката Корнелия
Нинова нареди денонощни
проверки за продажбата на
опасната субстанция.
Втора точка в сигнала до

инспектората на Министерството на икономиката била по
повод програмата за наблюдение на цените на 12 вида стоки от първа необходимост,
която КЗП осъществява. “В
България има пазарна икономика и КЗП не се меси в ценообразуването, но ние сме
длъжни да проверим дали при
прилагането на специалните
антикризисни мерки и при
обявяването на промоции потребителите са защитени и
цените са правилно обявени”,
заяви Френкев.

Îùå äâà ñëó÷àÿ íà
àãðåñèÿ íàä ìåäèöè
Млад мъж бе арестуван в началото на седмицата заради
отправени закани и заплахи към медик в Спешната помощ в
Гоце Делчев. Подобен инцидент имаше и в спешния център
в Казанлък.
Българският лекарски съюз изрази подкрепа към целия екип
в Казанлък и конкретно към д-р Садет Нури, както и към дежурните медици във филиала на Центъра за спешна медицинска
помощ в Гоце Делчев, които са станали жертви на вербална
агресия от страна на пациенти и техните близки.
Д-р Нури била подложена на обиди и подигравки от жена,
потърсила помощ в спешното отделение.
В Гоце Делчев 26-годишен мъж е проявил вербална агресия
към медицинско лице и е отправял заплахи и закани и към полицейските служители, пристигнали на мястото.
Преди дни срещу д-р Айлин Ахмед от Спешното отделение
на болницата в Шумен също бе проявена словесна и физическа
агресия. Посегателството било от родителите на малък пациент
с коремни болки. От БЛС обясняват, че 25-годишната лекарка се
е заела със здравословно му състояние веднага след пристигането в лечебното заведение в малките часове на 2 август.
БЛС за пореден път сезира прокуратурата и настоява за
незабавно предприемане на мерки.
Масов бой между пациенти пред Спешното отделение на
болницата в Плевен са регистрирали от полицията в града. Тълпата не се подчинила на устните разпореждания за преустановяване на конфликта на полицаите, а един от тях дори е бил блъснат.

СНИМКА БТА

В Националния етнографски музей бе открита изложбата “Българско културно
наследство в чужбина: места и практики”. Учени от института са обходили и
проучили десетки места в Турция, Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния, Албания,
Русия, Италия, Унгария и Чехия, свързани с българското национално културно наследство

Áúëãàð÷å îòïðàâÿ ïîñëàíèå
Îáùèíà Òðîÿí ùå
çà Êàïñóëàòà íà âðåìåòî íà ÎÎÍ ðåìîíòèðà ñåëñêè óëèöè
Видеопосланията на деца от цял
свят с техните мечти и очаквания за
живота и света след 23 години ще
бъдат запечатани в капсула на времето, поставена в централата на
ООН в Ню Йорк. Сред децата има
и българче. Капсулата ще бъде отворена и видеата представени на
100-годишнината от основаването
на организацията, която ще бъде отбелязана през 2045 г.
“Горда съм, че българско дете
успя и направи напълно самосто-

ятелно своето изявление и засне
видеото. Децата ни са умни и със
сигурност ще постигат много повече от нас, защото имат отрано
усвоени умения, необходими за
личностното им развитие занапред”, заяви д-р Елеонора Лилова,
председател на ДАЗД.
В българското послание се иска
свят без войни, разбирателство между всички хора, модерни технологии,
които слагат край на тежки болести,
и справяне с бедността.

Община Троян ще ремонтира селски
улици. Обявена е нова обществена
поръчка, след като не успя да подпише
договор със спечелилите предходната.
Фирмата се е отказала заради високите
цени на материалите и горивата.
Кметът на Троян Донка Михайлова
поясни, че новата процедура за ремонт
на улиците в селата на общината ще приключи в късната есен. Сумата за ремонтите обаче е същата. През тази година
бюджетите за ремонт на уличната мрежа в селата са определени по различен

начин, на базата на броя на жителите на
всяко населено място.
“Имаме села с относително добра улична мрежа, както и такива с по-амортизирана. Имаме села с малък брой население,
а дълга улична мрежа, но тази година, след
обсъждане с кметовете им, решихме разпределението да стане на брой жители”,
коментира Донка Михайлова. Всяко село
е наясно със средствата, които може да
усвои за ремонт на улична мрежа. Кметските съвети определят точните места,
които искат да бъдат реконструирани.

Îáëåê÷àâàò ÷àñò îò ÊÎÂÈÄ-ìåðêèòå â Ñîôèÿ
От четвъртък, 11 август,
се облекчават част от КОВИД-мерките в София. Защитна маска за лице ще
трябва да бъде носена, само
когато гражданите се намират в лечебни заведения,

аптеки, оптики, специализирани институции за предоставяне на социални услуги
и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Маски ще се изискват
и при използването на град-

ския транспорт и спирки на
закрито. Изключение от изискването за носене на защитна маска се допуска за деца
до 6-годишна възраст.
Заповедта е подписана
вчера от министъра на здра-

веопазването д-р Асен Меджидиев. С издаването на заповедта се цели уеднаквяване на противоепидемичните
мерки в страната, с оглед етапа на разпространение на
КОВИД-19 към момента. За-

поведта ще бъде в сила до 18
август включително.
В детските ясли и детските градини трябва да се провежда засилен сутрешен
филтър за недопускане на
деца с клинични симптоми.
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Ексвицепремиерът Асен Василев

ÅÊ îäîáðè ñîöèàëíà
ïðîãðàìà çà 412 ìëí. ëâ.
íà åêèïà íà Ãåîðãè Ãüîêîâ
Европейската комисия
одобри Програмата за храни
и основно материално подпомагане 2021-2027 г., разработена от екипа на бившия социален министър Георги Гьоков. Чрез нея България ще
получи финансиране в размер
на 411,7 млн. лв. Средствата
са за осигуряване на подкрепа на най-уязвимите групи,
живеещи в бедност и дълбока
социална изолация. Така двете програми на Министерството на труда и социалната
политика - за храни и за развитие на човешките ресурси,
са първите, които стартират
официално у нас и се съфинансират от Европейския социален фонд.
С договорените два пъти
повече средства в сравнение с
приключилия програмен период подкрепата ще бъде разши-

рена значително. Годишно ще
бъдат раздавани около 350
000 пакети с познатите от
първия програмен период хранителни продукти и още толкова с хигиенни материали,
които са нов вид подпомагане. Запазва се предоставянето
целогодишно на топъл обяд за
около 50 000 уязвими лица
средномесечно.
В новата програма фокусът е поставен върху подкрепата за децата. Бебешки
продукти от първа необходимост ще получат семействата
на 10 000 новородени. Ваучери за детска кухня са предвидени за още 10 000 деца от 10
месеца до 3 години.
Предвижда се различните
видове подкрепа да достигнат
до над 600 000 лица, които са
в невъзможност да осигурят
своите и на децата си основ-

Зам.-председателят на БСП и водач на листите в Пловдив град и Ямбол Кристиан
Вигенин се срещна с областния и общинските председатели на партията в Ямбол,
Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово, за да обсъдят подготовката за изборите
ни жизнени потребности. Бенефициентите по Програмата
за храни са задължени да предоставят на подпомогнатите
лица съпътстващи мерки след
оценка на индивидуалните им
потребности. Чрез включването им в заетост, в обучения,

осигуряване на достъп до социални услуги, здравни грижи
и др. се цели да се постигне
трайно преодоляване на бедността и социалната изолация
и така да се осигури устойчивост и ефективност на Програмата. Съпътстващите мер-

ки са насочени и към осигуряване на условия за равен старт
и ранно детско развитие за
всички деца, чрез подкрепа на
семейства, които изпитват затруднения да се справят с
предизвикателствата на родителството.

НИКОЛА СТОЯНОВ:

Áúëãàðèÿ íå å èçíàñÿëà è íå
èçíàñÿ îðúæèå çà Óêðàéíà
Служебният министър опроверга и обвиненията на бившия шеф
на „Кинтекс” към Корнелия Нинова за експорт на боеприпаси
Служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов потвърди категорично вчера
твърденията на Корнелия Нинова, че
България не е изнасяла и не изнася
оръжие с директен получател Украйна. Спазено е решението на парламента, уточни той. Според Стоянов е
възможно през посредници оръжие да
е заминало към Украйна, но подчерта, че не знае такова нещо и не може
да коментира. Припомняме, че докато
беше вицепремиерът и министър на
икономиката и индустрията, Нинова
беше атакувана, че България изнася

оръжие за Украйна. Тя многократно
заявяваше, че това не е вярно, че България не е изнесла и един патрон нито
за Украйна, нито за Русия и това е
така от 2014 г. Категорично и твърдо
заявявам, че “БСП за България” няма
да позволи със средствата, с които
разполагаме, България да бъде намесена във войната чрез доставка на
оръжия, боеприпаси и стоки с двойна
употреба, категорична е Нинова.
С казаното вчера Стоянов опроверга и атаките към Нинова на бившия директор на “Кинтекс” Александър Михайлов, който преди дни

заяви, че за първите четири месеца
след началото на войната в Украйна
са изнесени по въздух над 4200 тона
българско оръжие с подписа на Корнелия Нинова.
Ден по-рано Стоянов обяви, че
предишното ръководство на Министерството на икономиката и индустрията нарочно не е подписало 240
подадени заявления за износ на оръжие за 1 млрд. лв. Междуведомствената комисия, която ги одобрява, не
била свикана от 27 юни. “От експертна гледна точка няма проблем. Ще
одобря всички заявления, които отго-

варят на закона. Предполагам, че ще
има и заявки за Полша, и ако отговарят на закона, ще подпиша и тях. Ще
се съобразявам с решенията на предишния парламент”, категоричен беше
Стоянов.
“Ако бяхме свикали комисията в
последните дни на отиващо си правителство, въпросът щеше да е как си
позволяват в последния ден да разрешават износ за 1 млрд. лв. Сега пък
питат защо в последния момент не са
изнесли оръжие за 1 млрд. лв.? Защо
си с шапка, защо си без шапка?”,
възмути се Нинова на забележките.

Áîéêî Áîðèñîâ å îñúäåí çà êëåâåòà ñðåùó ÷îâåê íà Ðàøêîâ
Лидерът на ГЕРБ Бойко
Борисов е осъден да плати
5000 лв. обезщетение на бившата началничка на кабинета
на ексминистъра на вътрешните работи Бойко Рашков
Елена Фичерова, съобщава
сайтът EURACTIV. Тя е завела дело за 10 000 лв. заради
пресконференция от 3 юни
м.г., на която Борисов я оклеветил, без да я назовава по
име, но казвайки, че е началник на кабинета на МВРшефа. Тогава лидерът на

ГЕРБ казал, че Фичерова си е
подала оставката, “когато
вече знае всичко, което я е
интересувало в МВР и службите, за да информира този,
който я е пратил там”.
Припомняме, че Фичерова
подаде оставка дни, след като
зае поста в МВР с мотива, че
не иска да причинява негативи за политическия кабинет.
Името й нашумя, след като се
разбра, че ще оглави политическия кабинет на Рашков.
Стана ясно, че тя е сред учре-

дителите на партията на Васил Божков “Българско лято”
и е била регистрирана като
кандидат-депутат, но впоследствие е заличена от списъците по нейно желание. Рашков
защити Фичерова и заяви, че
от професионална гледна точка няма никакви бележки към
началника на кабинета.
В атаката срещу Фичерова се включи и КПКОНПИ,
която по онова време все още
се оглавяваше от Сотир Цацаров и където Фичерова е

работила. Комисията обяви,
че Фичерова е била дисциплинарно уволнена заради конфликт на интереси. Съдът
обаче отмени уволнението.
Но пък срещу Фичерова започна и имуществена проверка, тъй като КПКОНПИ
твърди, че не е подала навреме имуществената си декларация.
Според съдия Гергана Кирова от СРС излагането на
твърдение, че е изнесена информация от МВР и служби-

те е от естеството си да
накърни доброто име и професионалната репутация на
адресата, тъй като всеки, на
когото е служебно достъпна
информация, е длъжен да я
опазва. Съдът не е съгласен с
Борисов, че не може да се
докаже кой е адресат на изявлението му. Той не просто
говори за началника на кабинета, а изрично посочва, че
предишния ден си е подала
оставката, си посочва в мотивите на магистратите.

4

СРЯДА
10 АВГУСТ

БЪЛГАРИЯ

2022

Óíèâåðñèòåòèòå îùå
èçäèðâàò ñòóäåíòè
Много вузове са обявили допълнителен прием
за запълване на местата за първокурсници
Деси ВЕЛЕВА

И след края на редовната
кандидатстудентска кампания
университетите продължават
да търсят първокурсници, показа проверка на ДУМА. Почти всички са обявили свободни места и продължават да
набират кандидати до септември.
Тази година държавата субсидира обучението в 38
държавни висши училища на
35 281 младежи след средно
образование. Това е с 655 места повече от предходната година, като те са в 23 направления със значимост за националната икономика.
Свободни места за редовна
и задочна форма на обучение
има в Минно-геоложкия университет в София. Допълните-

лен прием има и в ХТМУ, като
някои от специалностите, по
които има липса на кадри на
пазара на труда, са освободени от такса.
Пловдивският университет
обяви също допълнителен прием за останали незаети места в
38 специалности в 11 направления. Най-много са те във
Физико-технологичния и в Биологическия факултет. В 16 от
специалностите обучението е
безплатно и държавата плаща
таксите на университета, тъй
като са в списъка на професиите с очакван голям дефицит.
Сред тях са “Инженерна физика”, “Медицинска физика”,
“Екоенергийни технологии”,
“Технологии в телекомуникациите”, “Обучение по природни науки в прогимназиален
етап на училищното образование”, “Медицинска химия”.
Друг пловдивски вуз - Аг-

рарният университет, ще приема документи на кандидати до
средата на септември. Именно
за това висше училище бяха
увеличени бройките за първокурсници, за да се насърчи
прием в областта на животновъдството.
Педагози, акушерки, икономисти, компютърни специалисти, земеделски машинни инженери, технолози, растениевъди търсят в Русенския университет “Ангел Кънчев”. Места има както по държавна
поръчка, така и за платено
обучение и във филиалите във
Видин и Силистра.
Великотърновският университет обяви свободни места в направленията “Религия и
теология”, “Социология, антропология и науки за културата”, “Науки за земята”, “ИНформатика и компютърни науки”. Общо местата за задочна

и редовна форма на обучение
са 44.
Югозападният университет
в Благоевград също чака своите първокурсници. Свободни
места има в различни направления.
Задочници и редовни студенти набират още и в Тракийския университет в Стара Загора. Свободни места има в
специалностите по държавна
поръчка “Рехабилитатор”,
“Медицински лаборант”, “Електротехника”, “Аграрна икономика и търговия”, “Рибовъдство”, “Агрономство”.
Няма достатъчно желаещи да
станат медицински сестри и
акушерки в Медицинския факултет в Стара Загора и филиала в Хасково.
Медицинският университет
в Плевен търси първокурсници по държавна поръчка за
обучение в новата хибридна
специалност “Телемедицина”,
разработена съвместно с Висшето училище по телекомуникации и пощи. Тя осигурява

професионална подготовка в
областта на програмните езици, бази от данни, операционните системи, изкуствения интелект, виртуалната реалност,
облачните технологии, компютърни мрежи и протоколи,
интернет на нещата.
Дори Националната музикална академия “Проф. Панчо
Владигеров” не е успяла да
запълни отпуснатите от държавата бройки и обявява
допълнителен прием по всички специалности без “Теория
на музиката”, “Педагогика на
обучението по музика”, “Балетно изкуство/Балетна педагогика” и “Фолклорна хореография”.
Най-големите висши училища в София не са обявили
допълнителен прием по
държавна поръчка. Софийският университет и Техническият университет не търсят
първокурсници, а свободни
места за всички специалности
без “Право”, но само с платено обучение, има в УНСС.

Áåçâîäèå ìú÷è ñåëà è ãðàäîâå
Безводие продължава
да мъчи села и градове в
цялата страна.
Аварии по остарялата водопроводна мрежа
оставиха сухи чешмите и
вчера в десетки населени
места в Ямболска област.
Най-сериозна е ситуацията в община Тунджа.
Осем села са без водозахранване заради аварии
както по водопреносната мрежа, така и по довеждащите водопроводи.
Проблеми има във Веселиново, Калчево, Савино,

Бояджик.
Части от Хасково
бяха без вода също заради две аварии. Спукан водопровод на бул. “България” до стадион “Младост” и на “Кенана” остави без водоподаване
стотици жители на града.
Ден по-рано жители
на крайморското село
Рогачево в област Добрич излязоха на протест
заради липса на редовно
водоподаване в населеното място. Желанието

на местните хора е за
трайно решаване на проблема. Според жители на
балчишкото село водоподаването е било спряно
за период между 12 и 15
поредни дни. Като причина се изтъкват остарялата водопреносна мрежа и авариите по нея.
Повече от пет седмици шуменското село Лозево е на воден режим.
Малка част от хората
имат кладенци, на които
са поставили хидрофорни помпи.

Îáùèíà „Òóíäæà” ùå îòïóñíå
10 000 ëâ. íà áîëíî äåòå
Община “Тунджа” ще подкрепи с 10
000 лв. лечението на болно дете, съобщи кметът Георги Георгиев. Средствата
са от Фонда за подпомагане на ученици
и студенти с високи постижения в образованието, изкуството и спорта и за
лечение на деца, събрани на Коледния
благотворителен бал.
“Хубаво е, че можем да подкрепим
тази високо хуманна кауза да се помогне за лечението на това дете, чийто баща
е от с. Могила”, коментира тунджанският кмет. В общинската администрация
ще бъде разгърната и дарителска кампания за събиране на лични средства на
служителите за лечението на Митко.
В с. Роза е създаден Инициативен

комитет за събиране на средства, който
организира благотворителен концерт в
селото на 14 август от 20 часа. Направени са и кутии, в които хора от селото
могат да даряват средства.
Петгодишният Митко претърпя една
операция за трансплантация на костен
мозък в Израел след две тежки онкологични диагнози, но за съжаление тя се е
оказала неуспешна. При първата операция донор е бил баща му, но сега се
нуждае от спешна втора трансплантация, на която донор ще бъде майка му.
Състоянието на детето се влошава и
поради риск за живота му то е изолирано
в стерилна стая, затова средствата трябва да бъдат събрани максимално бързо.
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СНИМКА БТА

Екипът на Европейски потребителски център България организира
информационна кампания “Вашите права”. В мобилни приемни на
открито в Бургас се раздават информационни материали

×àñòè÷íî áåäñòâåíî ïîëîæåíèå
â Ïàíàãþðñêî çàðàäè ïîæàð
Кметът на община
Панагюрище Никола
Белишки обяви частично бедствено положение заради пожара, който се разрази преди ден
между селата Левски и
Елшица. Пожарът е в
иглолистна и смесена
гора на възраст от 40 до
80 години, в която има
също бор, акация и дъб.
Засегнати са гори, земеделски земи и трайни
насаждения. Площта на
пожара е над 2000 дка.

Прави се просека, тъй
като гората е трудно
проходима. Затруднения идват и от това, че
посоката на пожара се
мени непрекъснато заради пориви на вятъра.
Два хеликоптера Ми17 от 24-а авиобаза в
Крумово участват в гасенето на големия горски пожар. Първия ден
бяха направени 19 захода и над 47 тона вода бе
изхвърлена над огъня.
Водовземането става от

река Тополница.
Храсти и широколистна гора горяха и над
Слънчев бряг, като
димът от пожара наложи затварянето на пътя
Бургас-Варна. Друг пожар унищожи акациеви
дървета на дюните край
несебърския квартал
“Черно море”. Найсложно беше положението в пожара в карнобатското село Деветинци, където изгоряха
3 къщи.

www.duma.bg
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Êàäðîâè ðîêàäè â
ñòðîèòåëíèÿ êîíòðîë
Регионалният министър
обеща промени и в АПИ
Служебният регионален
министър Иван Шишков сменя началника на Дирекция
национален строителен контрол (ДНСК). На мястото на
инж. Лиляна Петрова застава
арх. Деляна Панайотова,
съобщават от ресорното ведомство. Справка в сайта на
строителния контрол показва,
че Панайотова е била заместник на Петрова.
Лиляна Петрова бе назначена на позицията от бившия
регионален министър Гроздан
Караджов. По време на управлението на Петрова ДНСК
излезе със становище, в което
се посочваше, че студеното
рециклиране не е техника,
използвана при основните ремонти. Това създаде допълнително напрежение между бившия министър Караджов и
бившия премиер Кирил Петков, които вече спореха за

законността на договорите на
пътноподдържащите фирми,
които са извършвали основни
ремонти вместо текущи.
Деляна Панайотова е
завършила Университета по
архитектура, строителство и
геодезия през 2003 г. Има
почти 20-годишен стаж в сферата на инвестиционното проектиране в строителството,
притежава и значителен опит
в администрацията. Работила
е в Направление “Архитектура и градоустройство” към
Столична община. Била е главен архитект в община Хасково. Заемала е и длъжността
началник на РДНСК Хасково
и заместник-началник на
ДНСК.
Вчера регионалният министър Иван Шишков каза, че
е възможно да смени и ръководството на Агенция “Пътна
инфраструктура”.

Както е известно, последният скандал около АПИ бе
свързан с доклада на Сметната палата за тол системата.
Палатата откри серия от нарушения в договори за тол
системата, която бившият премиер Бойко Борисов нарече
“печатница за пари”. “Печатницата” засега не осигурява
обещаваните от ГЕРБ милиарди от пътни такси, но със сигурност коства много пари на
българските данъкоплатци.
През декември 2020 г. тогавашното Народно събрание
възложи на Сметната палата да
провери обществените поръчки,
възлагани от Агенция “Пътна

Æèëèùàòà ó íàñ íàé-äîñòúïíè
â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç
Жилищата в България
са по-достъпни за хората спрямо апартаментите в другите страни от
ЕС. Колкото по-малко е
населеното място, толкова по-достъпни за домакинствата са жилищата
там, пише в анализ на
една от големите банки
в страната. Анализът определя доколко достъпни
са жилищата в различните населени места в зависимост от това колко
години домакинство със
средни доходи трябва да
спестява целия си брутен доход, за да купи жилище.
Според използваната
в анализа скала за оценка жилищата се смятат
за достъпни, когато до-

макинство със среден
доход трябва да спестява до 3 пъти годишния
си брутен доход, за да
си купи жилище с размер 73 кв. м. Жилищата
се смятат за “умерено
недостъпни”, когато са
необходими доходите на
домакинство за между
3,1 и 4 години, “сериозно недостъпни” са жилищата, за които този показател е между 4,1 и 5,
и “крайно недостъпни”
са апартаментите, за които показателят е над 5,1.
При този начин на измерване на връзката
между цени на жилища и
доходи на домакинства,
най-недостъпни са жилищата в четирите най-големи града - София,

Пловдив, Варна и Бургас.
Жилищата са достъпни за
около 20% от домакинствата с най-високи доходи в тези четири града.
В столицата сравнително
достъпни за домакинствата със средни доходи
са жилищата в 16% от
общо 98 изследвани района (тоест в тези квартали съотношението средна цена на жилище разделена на средния брутен
годишен доход на домакинство е по-ниско от 4,1
пъти). В същото време в
по-малките населени градове като Плевен, Пазарджик, Перник, Шумен и
Велико Търново жилищата остават достъпни за
домакинствата със средни доходи.

Îñèãóðÿâàò äîïúëíèòåëíè
ëèíåéêè çà êóðîðòèòå
Служебният министър на туризма
Илин Димитров съобщи, че максимално бързо ще бъдe осигурена по една
допълнителна линейка в големите курорти по Черноморието, за което е
постигнато съгласие със здравното
министерство.
В рамките на този месец се очаква
да бъде разкрит координационен
център Обзор-Бяла и здравното ведомство ще подсигури адекватна работа
на държавните центрове за спешна
помощ, допълни Димитров, който

представи пред журналисти екипа си и
приоритетите в работата на министерството. Ще се направи и проверка за
ценообразуването на медицинските
услуги по морето.
Сред първите неотложни задачи
Димитров посочи работата по мярката за хуманитарна помощ за украинските бежанци. Друга приоритетна
задача е предприемането на мерки за
успешно протичане на летния и зимния туристически сезон в условията
на здравна криза.

инфраструктура” и най-вече
допълнителния договор за 141
млн. лв., който бе сключен с
консорциума “Капш”, изградил
тол системата.
Година и половина покъсно одитът на Сметната
палата потвърди опасенията
на експерти, политици и медии за незаконни и полузаконни действия.
През 2020 г. АПИ и
“Капш” изненадващо подписаха допълнителен контракт,
предвиждащ “надграждане” на
току-що въведената в експлоатация е-система за пътните
такси. Поръчката бе възложена директно, без конкурс, от-

ново на “Капш”, а на обществото бе обяснено, че българската тол система е толкова
умна и модерна, че никой освен нейния създател не можел
да доразвива уникалното ноухау. Одиторите на Сметната
палата разобличават това
твърдение като абсолютно
несъстоятелно по простата
причина, че според самия договор за тол системата от
2018 г. тя е проектирана и
изградена със софтуер с отворен код, който заедно с цялата техническа документация е
предаден на собственика българската държава в лицето
на пътната агенция.

Îò÷èòàò äîáðà çúðíåíà ðåêîëòà
Реколтата от зърно е
добра - средните добиви
са над 500 и доближават
600 килограма от декар,
каза министърът на земеделието Явор Гечев, който представи екипа си.
Не се очаква кризисна ситуация с реколтата, няма да има проблеми с изхранването на
българите, каза Гечев.
Продължаващата война
в Украйна затруднява и
ситуацията в съседните
държави, посочи той.
Сега има свръхпредлагане на зърно в държавите, съседни на Украйна,
но има и план за подпо-

магане на земеделските
производители и преработватели, каза още земеделският министър.
Тече проверката на вноса на зърно, няма да има
забрана, но ще искаме
украинското зърно да не
се смесва с българското,
защото нашето е по-желано и се отглежда по европейски стандарти,
каза Гечев.
Министерството на
земеделието ще спазва
законите при работата
на БАБХ на ГКПП “Капитан Андреево”. Понастоящем пробите от
вноса на плодове и зе-

ленчуците, минаващ оттам, се обработват в
лаборатория в София.
Юридическите спорове
може да продължат няколко години, но проверката на камионите
със стока трябва да
продължи от държавата, каза министърът.
Явор Гечев посочи, че
има забавяне на добива
на дървесина заради
поскъпването на горивата. Още тази седмица
обаче ще се подготви
план за увеличаване на
добива, за да може хората да имат дърва за
огрев през зимата.

Äåïîçèòèòå íà äîìàêèíñòâàòà
íàìàëÿâàò
В края на второто тримесечие броят на депозитите на домакинствата е 8,877 млн., като
намалява на годишна
база с 3,6 на сто. Размерът на тези депозити в края на юни
2022 г. нараства на годишна база с
6 на сто и достига 67,640 млрд. лева.
Към края на юни в общата сума на
депозитите преобладават тези с размер над 50 0000 до 100 000 лв. с дял
от 17,9 на сто, отчитат от БНБ.
Според статистиката в края на юни
броят на кредитите на домакинствата
намалява на годишна база с 0,8 на сто,
като достига почти 2,8 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с
14,8 на сто, като достига 31,1 млрд.
лева. Към края на юни в общата сума

на кредитите преобладават тези с
размер над
100 000 до
250 000 лв. с
дял от 24,6 на
сто.
Броят на депозитите
на фирмите и на домакинствата към края на юни намалява на годишна база с 3,2 на сто, а
размерът им се увеличава с 9,6 на сто.
Депозитите на нефинансовите
предприятия в края на юни са 615 000
броя, като се отчита ръст от 2,3 на сто
спрямо края на същия месец на 2021 г.
В края на второто тримесечие на 2022
г. размерът на тези депозити е над 34,8
млрд. лева, като на годишна база той
нараства с 18,6 на сто.
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Âðúçêàòà ñ Ãúðöèÿ ìîæå
äà íå çàðàáîòè ïðåç îêòîâìðè
КЕВР заплаши „Булгаргаз”
с глоба, ако бави цените
Газовата
връзка
Гърция-България е възможно да не заработи
през октомври. Това каза
изпълнителният директор
на “Булгаргаз” Людмил
Йоцов по време на откритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на
което бяха обсъдени цените за август, предложени от държавния газов
доставчик.
По думите на Йоцов
дори и газовата връзка
да е готова на 1 октомври, от азерската компания са казали, че трябва
да извършват “съпоставки и проверки”, тоест от
“СОКАР” могат да решат да доставят азерски
газ през интерконектора
от 1 ноември.
“Не е ясно дали през
октомври ще заработи
газовата връзка с Гърция.

Няма кой да го гарантира”, изтъкна Йоцов.
“Булгаргаз” предложи
окончателно цената на
природния газ за този
месец да стане 297,89
лева за мегаватчас или с
60,01 процента по-висока от действащата за юли
(186,17 лева за мегаватчас). Преди това общественият доставчик подаде
заявление до КЕВР, в което се предлагаше синьото гориво да се продава
за 286,84 лева за мегаватчас или поскъпване от
малко над 54 процента.
От компанията обаче актуализираха заявлението
си малко по-късно, позовавайки се на повишението на цените на европейските газови пазари за
доставки през август.
Шефът на енергийния
регулатор Иван Иванов
заплаши държавния газов

СНИМКА БТА

Шефът на КЕВР Иван Иванов постави ултиматум на “Булгаргаз”
да спазва сроковете, в които трябва да се заявяват
новите цени на природния газ
доставчик “Булгаргаз” с
глоба, ако продължи да не
внася в срок заявленията
си за месечните цени на
газа, и се скара на шефовете на дружеството, че

ОБЯВА

Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 44, ‡Î. 1 ÓÚ œ‡‚ËÎÌËÍ‡ Á‡ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ «‡ÍÓÌ‡ Á‡
‰˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ
Œ¡À¿—“≈Õ ”œ–¿¬»“≈À Õ¿ Œ¡À¿—“ √¿¡–Œ¬Œ
Œ¡ﬂ¬ﬂ¬¿
˜Â Ò˙Ò Ò‚Óˇ «‡ÔÓ‚Â‰ π ƒ—-02-152/ 02.08.2022 „. ÓÚÍË‚‡ ÔÓˆÂ‰Û‡ ÔÓ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ú˙„ Ò Ú‡ÈÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÓÚ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Ì‡ ËÏÓÚ - ˜‡ÒÚÌ‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ ‚ Ò„‡‰‡ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ
14218.501.397.1.2 ÔÓ
– Ì‡ „. √‡·Ó‚Ó, ‡‰ÂÒ Ì‡ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌËˇ Ó·ÂÍÚ: „.
√‡·Ó‚Ó, ÛÎ. ìÀ‡ÁÛÌ‡î π 3, ‚ı. ¿, ÂÚ. I, ‡Ô. 2, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ: ÊËÎË˘Â,
‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ, ·ÓÈ ÌË‚‡ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡: 1, ÔÎÓ˘ 65,73 Í‚.Ï, ÔËÎÂÊ‡˘Ë ˜‡ÒÚË: ËÁ·ÂÌÓ
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Ò ÔÎÓ˘ 5,00 Í‚.Ï, ÔË ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ:
1. œÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ - Á‡ ÊËÎË˘ÌË ÌÛÊ‰Ë;
2. œ˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡ - 150,00 ÎÂ‚‡;
3. —ÓÍ Á‡ ÓÚ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ - 5 (ÔÂÚ) „Ó‰ËÌË;
4. “˙„˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 13.09.2022 „Ó‰. ÓÚ 14:00 ˜‡Ò‡ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡
Œ·Î‡ÒÚÌ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ √‡·Ó‚Ó, ÔÎ. ì¬˙Á‡Ê‰‡ÌÂî π 5, ÓÙËÒ π 1;
5. ƒÂÔÓÁËÚ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ ‰ÂÒÂÚ Ì‡ ÒÚÓ ÓÚ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡Ú‡
Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡, ‡‚Ìˇ‚‡˘ ÒÂ Ì‡ 15,00 ÎÂ‚‡, ÒÂ ‚Ì‡Òˇ ÔÓ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚÂÌ
ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ √‡·Ó‚Ó IBAN: BG09 STSA 9300 3305 0169 08, BIC:
STSABGSF ÔË ì¡‡ÌÍ‡ ƒ— î ≈¿ƒ - ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ˆÂÌÚ˙ √‡·Ó‚Ó.
ƒÛ„Ë Ú˙ÊÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ:
1. “˙ÊÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÓÚ ÷ÂÌÚ˙‡ Á‡ ÛÒÎÛ„Ë Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡
Œ·Î‡ÒÚÌ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ √‡·Ó‚Ó, ÔÎ. ì¬˙Á‡Ê‰‡ÌÂì π 5, ÂÚ. I, ‚ÒÂÍË
‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ‰Ó 16:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ 12.09.2022 „Ó‰. ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ, ÒÂ˘Û ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡
ÂÍÁÂÏÔÎˇ ÓÚ ‚ÌÓÒÍ‡ ·ÂÎÂÊÍ‡ Á‡ ‚ÌÂÒÂÌË ‚ ÔÓÎÁ‡ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚÂÌ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡
ÒÏÂÚÍ‡ IBAN: BG84 STSA 9300 3110 0280 01, BIC: STSABGSF ÔË ì¡‡ÌÍ‡ ƒ— î ≈¿ƒ
- ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ˆÂÌÚ˙ √‡·Ó‚Ó 20,00 ÌÂ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ËÏË ÎÂ‚‡, Ò ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ƒƒ—.
2. ƒÓ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË Ò ÌÂÔÓ„‡ÒÂÌË Í˙Ï ‰‡Ú‡Ú‡
Ì‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ú˙„‡ Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ ÔÓ ÔÂ‰ıÓ‰ÌË ËÎË ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë ‰Ó„Ó‚ÓË Ò
Ó·Î‡ÒÚÂÌ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ √‡·Ó‚Ó, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÒÔ‡‚Í‡, ËÁ„ÓÚ‚ÂÌ‡ ÓÚ Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Œ·Î‡ÒÚÌ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ √‡·Ó‚Ó.
3. Œ„ÎÂ‰ Ì‡ ËÏÓÚ‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ‚ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÒÎÛÊËÚÂÎ Ì‡ Œ·Î‡ÒÚÌ‡
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ √‡·Ó‚Ó, ÒÎÂ‰ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ Ú˙ÊÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Ë
ÒÎÂ‰ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ ÔËÒÏÂÌ‡ Á‡ˇ‚Í‡ ÔÓ Ó·‡ÁÂˆ, ÔÓ‰‡‰ÂÌ‡ ‚ ÷ÂÌÚ˙‡ Á‡ ÛÒÎÛ„Ë Ë
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ Œ·Î‡ÒÚÌ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ - √‡·Ó‚Ó. «‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Á‡ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡
Ó„ÎÂ‰ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú ÌÂ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ÓÚ ÚË ‡·ÓÚÌË ‰ÌË, ÔÂ‰Ë ËÁÚË˜‡ÌÂ Ì‡ Í‡ÈÌËˇ ÒÓÍ
Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡.
4. ‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ - ‰Ó 17:00 ˜‡Ò‡
Ì‡ 12.09.2022 „Ó‰. «‡ˇ‚ÎÂÌËˇ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú ÓÚ Û˜‡ÒÚÌËÍ/ÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ ÎË˜ÌÓ ‚ ÷ÂÌÚ˙‡ Á‡ ÛÒÎÛ„Ë Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ Œ·Î‡ÒÚÌ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ √‡·Ó‚Ó ËÎË ÔÓ ÔÓ˘‡/ÍÛËÂÒÍ‡ ÒÎÛÊ·‡, Ò ÔÂÔÓ˙˜‡ÌÓ ÔËÒÏÓ Ò Ó·‡ÚÌ‡ ‡ÁÔËÒÍ‡,
Ì‡ ‡‰ÂÒ „. √‡·Ó‚Ó, Ô.Í. 5300, ÔÎ. ì¬˙Á‡Ê‰‡ÌÂî π 5.

не са взели достатъчно
мерки за осигуряване на
алтернативни на руските
количества газ, след като
в края на март руският
президент Владимир Путин издаде указа за плащането на доставките на
“Газпром” в рубли. “До
последно не вярвахме, че
ще ни спрат доставките,
защото платихме на 26
април. Мислехме си, че
това е шега”, отвърна му
директорът на “Булгаргаз” Людмил Йоцов.
Иванов направи остра забележка за неспазването на срока за внасяне
на ценовото заявление,
което трябва да става на
10 или 11 число на предходния месец. “Знам, че
ще заявите, че това е трудно осъществимо предвид
динамиката, но има срок
за коригиране, за да може
до края на работния ден
на първо число КЕВР да
се произнесе с решение”,
каза регулаторният шеф.

“Това не е формален
акт за предварителното
изискване, защото има
оплаквания от бизнеса, че
нямат цени за сделки.
Особено метанстанциите,
защото цените могат да
им донесат съществени
загуби”, обясни той.
“Предстои да се разгледа заявлението за август, но на 11 число очаквам заявление за септември, иначе ще има административно-наказателни
мерки”, закани се Иванов.
Той поиска и внасяне на
прогноза за цената за октомври. Йоцов му отвърна, че няма проблем да се
внесе цена за септември,
но тя ще е само с количествата по азерския договор и бизнесът няма да
има адекватни очаквания
за цена, която после трябва да бъде сериозно коригирана. “Няма как да
внесем цена без всички
количества, вие преценете дали това е добър ва-

риант”, заяви още газовият шеф и посочи, че за 11
август има насрочен търг
за доставки на газов хъб
“Балкан”, който обаче
може да се провали или
да не се появят достатъчно кандидати.
“За октомври имаме
само азерски газ, Прогнозата би било много ориентировъчна. Надявам се
на 1 октомври газовата
връзка с Гърция да действа, но дори и тогава азерите казват, че трябва да
се извършат допълнителни проверки и евентуално чак през ноември ще
започнат доставките”,
посочи газовият шеф.
Той обясни, че са правени опити цялото количество зарески газ да е по
договорените цени, но азерите имали своите аргументи. “Те дори искаха
много висока цена, но се
договори с помощта на
Министерството на енергетиката много добра цена
към онзи момент и сега пак
е по-добре от пазарните
нива”, каза Йоцов.
Шефът на “Булгаргаз”
обясни, че при допълнителни количества азерски
газ извън договора цената ще е по-висока и че има
и технически проблеми с
доставката на тези обеми.
Причината е в капацитета на газопровода ТАНАП, който е запълнен и
не може да поеме още
количества, но се водели
разговори за друг маршрут, който обаче не е
посочен. “С Азербайджан
в момента говорят всички страни и те е нормално да искат да получат
най-високата цена за своя
газ”, коментира Йоцов.
Още по темата
на стр.8

Ïðîèçâîäñòâîòî íà òîê â
Áúëãàðèÿ ñ ðúñò îò íàä 16%
Производството на електроенергия в
България се е повишило с 16,30 процента
за периода януари-август. От началото на
годината до 7 август е отчетено производство на електроенергия в обем на 31 716
424 мегаватчаса, докато за аналогичния
период на миналата година то е било 27
270 750 мегаватчаса. Това показват данните от последната оперативна справка за
енергийния баланс в страната на Електроенергийния системен оператор (ЕСО),
които са публикувани на интернет страницата на оператора.
Според тях с 24,20 процента се е
увеличило участието на базовите централи в енергийния микс у нас спрямо същия
период на миналата година. Потреблението на ток в страната се е увеличило с
0,36 на сто за посочения период. От нача-

лото на годината до 7 август са изразходени 23 531 557 мегаватчаса електроенергия, докато за същия период на 2021 г.
потреблението е било 23 447 300 мегаватчаса. Данните на ЕСО сочат, че за периода 1 януари-7 август 2022 г. спрямо
същия период на 2021 г. салдото (износвнос) се е повишило със 114,07 процента.
Статистиката на ЕСО показва, че този показател постепенно спада от началото на
годината, но оттогава регулярно е над 100
процента.
Участието на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа
се увеличава с 21,32 процента за периода
1 януари 2022 г.-7 август 2022 г. на годишна база. Освен това участието на ВЕИ
в разпределителната мрежа се е увеличило с 15,12 на сто.
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НАКРАТКО

Първи случай на
маймунска шарка
в Молдова
Първият случай на маймунска
едра шарка е регистриран в Молдова. Болният е чуждестранен
гражданин, пристигнал от САЩ
на работно посещение. Регистрираните симптоми са треска, слабост и обрив.

Арестуваха сръбкиня,
отвлякла бебе

Ядрените оръжия са реална и актуална заплаха, откакто Русия нахлу
в Украйна, заяви кметът на Нагасаки Томихиса Тауе на церемонията
по случай 77-годишнината от атомната бомбардировка, опустошила града

Полицията в сръбския град
Крушевац арестува 35-годишна
жена, заподозряна, че е отвлякла 40-месечно бебе и го е занесла
при бившия си партньор, за да си
върне любовта му. Представила
бебето като техен син. “Жената
от няколко месеца е кроила план
как да си върне бившия партньор. Търсила е работа като детегледачка, за да може да представи детето като свое. Преди
няколко дни я наела една майка,
която имала момченце на 40
дни”, раказва източник на вестник “Телеграф”.

КОСОВСКИЯТ ПРЕМИЕР:

Инцидент с Виктор
Орбан в Хърватия

Îïàñíîñò îò íîâà
âîéíà íà Áàëêàíèòå
Прищина не отстъпва за смяната
на документите и табелите на колите
Рискът от нов конфликт
между Косово и Сърбия е голям, заяви косовският премиер Албин Курти пред италианския в. “Република”. “Не
бих казал, че рискът е много
голям, защото тук имаме и
контингент на НАТО, но със
сигурност е голям. Ние сме
демокрация, която има автокрация по границите”, посочи Курти. Премиерът добави, че “би бил безотговорен,
ако каже друго, като се има
предвид какво направи Русия
с Украйна”. По думите му,
ако се стигне до конфликт в
Приднестровието, “вероятността да се стигне до трета
война на Западните Балка-

ни, и особено в Косово, ще
бъде много голяма”.
Говорейки за новите реципрочни мерки към Сърбия, Курти подчерта срока
от два месеца (той започва
да тече от 1 септември - б.р.).
“Смяна на регистрационните номера, поставени от
Слободан Милошевич. Това
е решението на моето правителство. Имат два месеца”,
каза Курти.
На 31 юли косовски
сърби поставиха барикади в
Северно Косово в знак на
протест срещу решението
на правителството в Прищина да издава документ за
влизане и излизане от стра-

ната на граждани с лични
карти, издадени от Сърбия,
и за пререгистрация на автомобилите с регистрационни табели, издадени от
Белград. Напрежението
спадна, след като косовските власти решиха да отложат прилагането на решенията с един месец след среща
с американски и европейски
партньори. САЩ са поискали решението на Прищина
да бъде отложено с 30 дни.
На 18 август по инициатива на ЕС в Брюксел ще се
срещнат сръбският президент Александър Вучич и
Албин Курти, “за да обсъдят
по-нататъшния напредък

между Прищина и Белград”.
С тях ще разговаря Мирослав
Лайчак - словашкият специален пратеник на ЕС за диалога Белград-Прищина.
Косовският правителствен говорител Перпарим
Криезиу заяви пред агенция
КосоваПрес, че на срещата в
Брюксел няма да се обсъждат
решенията на правителството на Косово за реципрочността на документите и незаконните регистрационни
табели. По думите му решенията са на косовските институции и са предвидени в
предишните споразумения от
Брюксел, така че не могат да
бъдат тема на обсъждане.

Ãóñòàâî Ïåòðî çàïî÷íà
áîðáà ñ áåäíîñòòà

ÔÁÐ íàõëó â èìåíèåòî
íà Äîíàëä Òðúìï

Първият ляв президент на Колумбия Густаво Петро
представи амбициозен данъчен план, който цели да събере
11 млрд. долара годишно за борба с бедността. Лидерът
обеща инвестиции в селските райони, които отдавна са
белязани от насилие, свързано с наркотици.
По-малко от 24 часа след полагането на клетва държавният глава представи пред Конгреса план за данъчна
реформа. Той предвижда увеличаване на данъците върху
доходите на богатите и въвеждане на 10% налог върху
износа на петрол. Законопроектът включва годишен данък богатство на лица, които имат нетно състояние над
$750 000, както и данъци върху продажбите на безалкохолни напитки и силно преработени храни.
Предстои обсъждане на предложения план, който се
очаква да засегне няколко области на икономиката.

Служители на ФБР са претърсили дома на бившия президент Доналд Тръмп във Флорида, гласи изявление от самия
него. По думите му, имението в курорта Мар-А-Лаго е
“под обсада, нападнато и окупирано от голяма група”
федерални агенти. Не е ясно каква е причината за
претърсването, за което агентите са представили заповед.
Според Тръмп това е дело на радикално леви демократи, които отчаяно искат да предотвратят нова негова президентска кандидатура през 2024 г.
Различни източници твърдят, че правосъдното министерство разследва по какъв начин Тръмп е съхранявал класифицирани президентски документи, взети в няколко кашона от Белия дом, включително и такива с гриф “поверително”, които е държал в дома си. По информация на
Си Ен Ен, при претърсването той се е намирал в Ню Йорк.

Унгарският премиер Виктор
Орбан, който обикновено прекарва лятната си отпуска на хърватското крайбрежие, едва не потънал там, но бил спасен от местен
журналист, съобщават хърватски
медии. Надуваемата му лодка се
спукала. В нея били още съпругата и телохранителят му.

21 жертви
на терористична
атака в Мали
21 души са били убити при
терористична атака в Мали,
съобщи националната армия.
Сред жертвите са четирима
цивилни и 17 войници. Други 22
души са били ранени при нападението до град Тесит, който се
намира близо до границата с
Нигер и Буркина Фасо.

Проливен дъжд
в Сеул причини
смъртта на осем души
Най-малко осем души са загинали в и около южнокорейската
столица Сеул, след като проливен
дъжд прекъсна електрозахранването, наводни пътища и подлези,
съобщиха властите. Поне девет
човека са ранени, а шестима са в
неизвестност.

СНИМКИ БТА

Избиратели в Кения гласуват
за президент. Дългогодишният
опозиционен лидер, подкрепян
от отиващия си държавен глава,
се изправи срещу вицепрезидента,
смятан за аутсайдер.
Вотът се определя от
наблюдателите като оспорван
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АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Логичен резултат
От стр. 1
До този извод стигна Световната банка
при писането на поредната водна стратегия на
страната.
През последните години във ВиК сектора у
нас са наливани по близо 200 млн. лв. годишно.
За да се справим с пречистването на отпадните води, за да се намалят загубите и да се
повиши качеството,
през следващите 10 години там трябва да се
вложат близо 12 млрд.
евро. Само 40% от тези

пари могат да дойдат
като безвъзмездна помощ от ЕС, другата част
България сама трябва да
ги осигури.
И тук се върви по
линията на най-малкото
съпротивление - вдигане
на тарифите. И въпреки
че те всяка година вървят
нагоре, състоянието на
водопроводната мрежа
остава лошо, даже трагично. При отчетени
близо 200 млн. лв. инвестиции годишно - повече от половината предоставени от еврофондовете, от регионалното и
екоминистерството - ре-

ално се ремонтирани
едва 0,5 на сто от водоснабдителната мрежа в
страната. Така парите от
вдигнатите цени на водата всъщност са отивали по-скоро за увеличение на заплатите на работещите в държавните
и общинските дружества и назначаване на свои
хора. Именно ВиК дружествата доскоро бяха
най-големите хранилки
на ГЕРБ на местно равнище.
И още малко статистика. На всеки 100 километра от водоснабдителната мрежа у нас се

случват по 85 аварии
годишно, а при канализацията авариите са 200
на сто километра. Близо половината водомери
са извън техническа
годност и вероятно неизправни, което също е
проблем за отчитането
и фактурирането на
консумираната вода.
Това е досегашната
“полза” от реформата
във ВиК сектора. Затова назряващите водни
бунтове в страната заради поредното драстично поскъпване на
тарифите е логичен резултат от нея.

Оперативна
комбинация
Нора СТОИЧКОВА

Между всички нагли,
но за това пък неверни,
обвинения на служебния
икономически министър
Никола Стоянов, изречени персонално срещу лидера на БСП Корнелия
Нинова, чухме една безспорна истина: няма и не
е имало износ на оръжие
за Украйна.
“България не е изнасяла и не изнася оръжие
с директен получател
Украйна. Така е спазено

решението на парламента”, посочи Стоянов, цитиран
от
медиите.
Допълни обаче, че е
възможно през посредници да е имало износ за
Украйна, но не знае такова нещо и не може да
коментира.
Е, как да гледаме тогава на атаката на президентската институция отпреди два месеца срещу
Нинова? Как да тълкуваме размахването на факсимилета от секретни
оръжейни договори по
екраните от президентски
съветници, а сега - служебни министри?
Като чиста лъжа, манипулация и провокация,
които послужиха на оперативното мероприятие за
сваляне на редовния кабинет от власт. Президентът
Радев се гушна с бившите
си “врагове” от ГЕРБ и
ДПС, оголи кучешки зъби

и подреди видните клакьори срещу Нинова в удобни кресла из цялата
държавна администрация,
и се емна да прави чистка
в назначенията на редовния кабинет. Кукловодите
му гърмят шампанско вече
втора седмица.
Но това е пир по време на чума. Защото страшната криза никой не я е
отменил и реципрочно съвсем скоро нервите на
обикновените българи ще
бъдат опънати до крайност. Защото абсолютно
неподготвените за мощната щормова вълна служебни министри ще са
безпомощни без действащ
парламент. Но на Радев и
компанията, която бутна
редовното правителство,
а сега се е засилила да
превзема БСП, като буквално ще я саботира по
изборите, им е все едно
за българите. Важно е

оперативната комбинация да сработи и партията да остане в насипно
състояние след вота.
Доколко тези намерения ще успеят, е много
голям въпрос. Нито роенето на лявото пространство чрез отцепване на
познати лица от БСП и
вкарването им в ерзац
платформи, тип “Прогрес”, нито пренатегнатите и главно лъжливи обвинения срещу Нинова и
ръководството на БСП
стоят симпатично в очите
на редовите социалисти.
Партията никога не прощава на предателите и
партийните печалбари,
които сега точат ножове.
Резултатът може да е неочакван. Който копае
гроб другиму, сам пада в
него. Освен това жертвата винаги е по-симпатична от хищника на страничния наблюдател.

Министерството на отбраната на Азербайджан обяви провеждането на операция
“Възмездие” и превземането на няколко височини в Нагорни Карабах. Според МО в хода на
операцията азербайджанските военни са превзели няколко височини и са нанесли въздушен
удар по военна част в селището Горни Оратаг.Уважаеми демократи, кога започват протестите срещу тази агресия и нарушаване на
така отстояваните от вас “принципи” на
международното право? Или за тези точно
“правдини” грантове няма и въпросната военна операция е основана на принципите на
демократизма и зачитането на човешките
права съгласно доктрината на кукловодите
ви?Купувайки т.нар. азерски газ, който
всъщност не е точно азерски, не финансирате
ли агресора? Очаквам да развеете арменското знаме и да заклеймите диктатора Алиев ама надали... той сега явно е от “добрите”.Явно единственото, което интересува т.нар.
“демократична общност” у нас, е възхваляването и величаенето на похитената от господарите им квази-държава Украйна, чиито
престъпления ни се представят за героизъм, и
всеки, който твърди и въобще си позволява да
мисли друго, е “агент” на Путин и разпространител на дезинформация. Спокойни ли сте,
господа демократи, когато само на няколкостотин километра от домовете ви “другарите” ви обстрелват най-голямата работеща
атомна централа в Европа? Явно ДА, защото,
може би, всеки един градски гълъб има малко
повечко мозък и разум от ВАС - а за морал и
елементарно достойнство въобще да не говорим.Срещу Алиев и азерската газова компания
SOCAR, чийто мажоритарен собственик е
“Газпром”, протести няма ли да има, ДЕМОКРАТИ? Не виждате ли какво става в Карабах? Алиев символ на хуманизма и демокрацията ли е според вас?Като сте толкова загрижени за “независимостта” на България, върнете грантовете и всички, които са формирали
политическите си виждания на база полученото от чужди правителствени фондации, да
бъдат лишени от право да участват в политическия и институционален живот на
държавата. Такива хора не разполагат със
себе си и по никакъв начин не могат да бъдат
изразители на волята и интересите на българския народ. За това, което правят и говорят,
им се плаща, и то от недобронамерени към
Родината ни външни структури!Вървете да
натрапвате извратените си и античовешки
възгледи за живота и природата другаде, както и политическата помия, с която заливате
народа ми! Пренаписвайте нечия друга история и рушете традиции и трийте историческа памет другаде.Тук не било Москва. Ама и
Вашингтон не е, нито е Meta, Amazon и
Monsanto. И Левски не е престъпник, а герой,
и то от величина, до която вие никога няма и
да се доближите. Също така е добре да имате предвид, жалки безродници и майкопродавци, че еничарството не е уникален шанс за
израстване във военна кариера на българските момчета, както сте записали в учебниците по история, а форма на азиатски деспотизъм и подтисничество. И да знаете - Гоце
Делчев е БЪЛГАРИН и никакъв друг никога не
може да бъде. Плюя на “ценностите” и на
фалшивата ви, лицемерна политкоректност!Просто е, нали!
Фейсбук
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Êîé å âèíîâåí çà çàáàâåíàòà
ãàçîâà âðúçêà ñ Ãúðöèÿ?
Проектът е с 11-годишна давност и, както се оказа, краят не се вижда
Евгени ГАВРИЛОВ

Политиците, както и всички
хора, лъжат най-малко по две
причини - съзнателно, преследвайки някакви користни цели,
или от незнание. При лидера на
ГЕРБ и някогашен премиер Бойко Борисов тези причини обикновено се съчетават и по този
начин опашатите Му лъжи често се превръщат в смехотворни
измишльотини. Истината обаче
има едно основно свойство рано или късно излиза на светло. Така и с темата за станалата
нарицателната вече газова
връзка с Гърция.
“Не могат да завършат стотина километра по гръцката
връзка. България притежава 80
км, сега, ако те малко от малко
разбираха, мина година и половина време, двата терминала са
на Турция, затова направих този
байпас от 19 км. Ремонтирахме
старите газопроводи. Как ще ме
сравнят с Кирил Петков?”, обиден попита Борисов в началото
на седмицата. Той твърди още,
че “Газпром” са ни изпратили
арбитражен иск за 1,6 млрд. лв.
и някое от следващите правителства трябвало да ги плати.
А иначе този обект бе сред
любимите Му за инспекция.
Оттам лидерът на ГЕРБ не про-

пускаше възможността целокупната общественост да бъде
облъчена с поредната доза мантри - диверсификация на доставките, газова незавимиост и т.н.
Щом станеше дума за газови
тръби, накогашният български
премиер говореше едно, но ставаше съвсем друго. Още един
негов цитат по темата: “По газовата връзка с Гърция се работи усилено и това, което трябваше да направим, сме го направили, така че да няма и ден забавяне на този изключително важен геостратегически проект”.
Както е известно, това е
проект с 11-годишна давност и,
както се оказа, краят не се вижда. Наложи се регионалният
министър да свика спешна среща с всички участници в проекта и да обещае, че държавата ще
помага с всички средства само и
само всичко по връзката найнакрая да бъде завършено.
Газовата връзка с Гърция,
известна като проекта IGB
(Междусистемна газова връзка
Гърция - България), е съфинансирана от Европейската комисия. Трасето между Комотини
и Стара Загора е с дължина 183
километра и капацитет от 3
млрд. куб. м. Газовата връзка е
с дължина от 140 км на българска територия. С осъществяването на проекта става възможен преносът на природен газ
между двете страни чрез
свързване с националната газопреносна мрежа на “Булгартрансгаз” ЕАД, която е в близост до Стара Загора, и газопреносната мрежа на “ДЕСФА” С.А. - Гърция, в района на
Комотини. Проектът се осъществява от смесено инвестиционно дружество - “Ай Си Джи
Би” АД, с акционери “Българ-

Интерконекторът бе сред любимите обекти за инспекция на Борисов
ски енергиен холдинг” ЕАД (50
на сто) и гръцкото инвестиционно дружество “Ай Джи Ай Посейдон” (IGI Poseidon), което също държи 50 на сто. Акционери с равни дялове в “Ай
Джи Ай - Посейдон” са ДЕПА
(DEPA), Гърция, и “Едисън”
(Edison), Италия.
И още малко факти, които
Борисов удобно забравя. От
2009 до 2021 г., от целия период на забавяне на проекта, 11
години енергийните министри
са били министри от ГЕРБ. През
2009 г. е подписан меморандум
между двете държави, а едва
2011 г. той се вписва в търговския регистър. И чак 2015 г. се

приема окончателното инвестиционно решение за проекта.
2019 г. е създадено разрешение
за строителство на територията
на Република Гърция.
Има още един доста интересен факт. Поради това, че
има съмнения за тогавашния
изпълнителен директор на
БЕХ, ICB се отказва от проекта. Отлагането на проекта е
подписано от Теменужка Петкова. Нито едно решение не
може да бъде взето еднолично
от България, всички решения
се взимат единодушно на общо
събрание. Приетият бизнес
план на изграждане е различен
от този, който е приет от

КЕВР. Така, вместо за 10 години, съоръжението ще бъде изплатено за 80 години.
Това е тъжната истина, но
не се учудвайте от нея. Просто
толкова можеха правителствата
на ГЕРБ, чийто енергиен министър Теменужка Петкова не
знаеше къде е Пътната карта за
развитие на газопреносната
мрежа у нас, подписана с “Газпром”. А що се отнася до евентуалния арбитражен иск на
“Газпром” срещу България, нека
Борисов не забравя при чие
управление “Росатом” ни осъди
да платим 1,2 млрд. лв. за двата
реактора на АЕЦ “Белене”, които ръждясват на площадката.

Áúëãàðèÿ òðÿáâà äà ñïåñòè îêîëî 300 ìëí. êóá. ì ãàç
Влезе в сила Регламентът на Европейската комисия
за 15-процентните доброволни спестявания на природен газ от страните членки до края на март 2023 г.,
които при необходимост може да се превърнат в
задължителни ограничения, но от тях ще е засегнат основно бизнесът. Документът бе публикуван в официалния вестник на Европейския съюз и според него всички
държави от общността трябва да разработят национални планове за газовите спестявания.
За България това означава да намали газовото си
потребление, което през зимните месеци е около 2
млрд. куб. м, с около 300 млн. куб. м. У нас найголемият потребител на природен газ са топлофикациите, и най-вече столичното дружество, на което се
пада около 1/3 от газовата консумация. Следват химичните торови заводи и металургичните. Битовото
отопление с газ обаче не влиза в регламента за спестяванията, но това не означава, че потребителите не
може да бъдат призовани да намалят температурата
в домовете си чрез информационна кампания и за
икономическата полза от това.
Редица европейски държави, сред които и съседна
Гърция, която е доста добре снабдена и има необходимата свързаност в европейските мрежи, успяха да договорят с ЕК изключения от това изискване. България
обаче не смята да иска такова, заявяваха предишните
управляващи. Предстои да се види позицията на настоящите, които трябва да предприемат мерки, за да не се
губи времето до сформирането на редовен кабинет, а и

да се използват топлите месеци преди зимата за реализирането на икономиите.
От регламента, който включва и осигуряването на
газовите запаси на Европа за зимата, става ясно, че
държавите ще са солидарни и ако някоя има повече от
изискваните 80% запълняемост на газохранилищата, ще
трябва да сподели резервите с тези, които не са успели
за постигнат изискваните обеми.
Според документа страните членки ще имат правото
да изключват потреблението на газ на определени отрасли, за да се задоволят критичните нужди. За целта ще
се определят квоти за задължителното намаляване на
търсенето. Националните ограничения обаче не трябва

да водят до неоправдани изкривявания на вътрешния
пазар на съответната европейска държава.
Държавите членки следва също така да могат да ограничат обема на своето задължително намаляване на
търсенето, когато такова ограничаване е необходимо за
максимизиране на доставките на газ за други държави
членки и когато са в състояние да представят доказателства, че капацитетът на междусистемните им връзки за
износ към други държави членки или вътрешната им
инфраструктура за втечнен природен газ се използват
за пренасочване на газ към други държави членки в найголяма степен, се посочва в регламента.
В същото време държавите могат да предвидят
компенсации и помощи за засегнатите от газовите
спестявания отрасли. Допуска се и въвеждането на
търгове за спестяване на природен газ, при които на
предприятията, приели да ограничават по поискване
производството си и съответно потреблението на
газ, ще им се плаща.
По данни на Европейската комисия, за постигане на
15-процентните газови съкращения ЕС трябва общо да
спести 45 милиарда кубични метра газ.
Само за Германия намаляването на консумацията на синьо гориво трябва да е около 10 милиарда
кубични метра.
След като Москва значително намали доставките на
газ за европейски държави през последните месеци, с
този ход Брюксел се подготвя за евентуално пълно спиране на доставките за ЕС, припомня ДПА.
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Íàìèðàíåòî íà ðàáîòà
íå å ëåñíà ðàáîòà
Всеки пети безработен е до 29 години
Аида ПАНИКЯН

Млад, но без работа! Дали
хората, които имат работа и по
цял ден мрънкат колко им е
тежко и трудно, колко е отвратителен шефът, колко са гадни
клиентите, са се замисляли колко е мъчително майка ти всеки
ден да ти дава по 4-5 лева за
кафе и за автобусно билетче?
Е, има и други ситуации - млад
и без работа, но просто не ти
се работи, защото тате ти е
купил скъпа кола, пазаруваш си
скъпи маркови дрехи и обувки,
дават ти се пари за туй-онуй,
които ти стигат и за “смъркане” или “боцване”...
Думата ни е за първата категория млади, които са убедени, че искат да работят, но намирането на работа е проблем
по една или друга причина.
“Прави впечатление, че в
последните години младите
хора стават все по-амбицирани, целеустремени и знаят какво искат. Ще трябва да изпълняваме очакванията им за по-добри и по-атрактивни условия на
труд, и за по-високи възнаграждения, защото те са нашето
бъдеще. Понякога те не получават лесно шанс за работа.
Въпреки че българските работодатели напреднаха в разбиранията си за първа работа
на младите хора, все още изискванията им относно стаж и
опит са високи. Това не бива да
демотивира младите, липсата
на опит не винаги е недостатък”, казва в интервю за
ДУМА бившият социален министър Георги Гьоков.

По-добре сме от ЕС
Еврокомисията обяви 2022
г. за Европейска година на младежта.
Поредица от програми национални и европейски, се
опитват да преодолеят проблема. Но той не е само с български адрес.
По последни данни на Евростат през юни 2022 г. 2,546
млн. млади (под 25 г.) са без
работа в ЕС, а равнището на
младежката безработица е
13,6%. В сравнение с май 2022
г., младежката безработица се е
увеличила с 59 хил. в ЕС, но в
сравнение с юни 2021 г. е намаляла с 527 хил.
На фона на тази статистика
в България нещата стоят значи-

та” са имали предвид тежък
физически труд), ние учехме
децата си “Учи, за да работиш”.
В този смисъл стистиката на
Агенцията по заетостта за регистрираните към 30 юни безработни до 24 г. е много показателна. От 6619 млади (3691
са жени) с висше образование
са 313. Със средно са 3402,
като в това число са и 1510
със средно професионално. С
основно образование са 1505,
а с начално и по-ниско - 1399.
Без специалност и професия са
общо 4700 души, като от тях
момичета са 2640.
Регистрираните безработни
до 29 г. са 15 449, като без
специалност и професия са
9690. Очевидно именно към
тези млади хора трябва да е
насочена и системата на образование, при това много преди
младите да вземат каквато и да
било диплома.

Субсидираната
заетост - все пак
решение
Пак през юни почти половината (48,7%) от устроените
чрез бюрата по труда младежи
са намерили трудов ангажимент в реалната икономика.
Неприятната част от тази информация е, че през май са били
66,2%. В същото време се наблюдава почти двойно увеличение на устроените на субсидирани работни места. В структурата на активната политика
най-голям е делът на включените лица в програми за заетост.

Какво предстои
СНИМКА РEXELS-СOTTONBRO

На интервю за работа
телно по-добре - през юни младежката безработица е 11,6%,
като без трудов ангажимент и
регистрирани в бюрата по труда са около 15 хил. млади. През
месеца над 3410 души до 29 г.
са започнали работа, което е
почти с 1000 повече от май.

Тревожно - стари
проблеми
Редом с добрите тенденции,
остават и старите проблеми.
Уви! Те не са от компетентностите на МТСП или Агенцията
по заетостта.
През юни над 49% от младите безработни са до 24 г.,
проблемът обаче е, че над 66%
от тях (1108 души) са без квалификация. От започналите работа през юни младежи до 29 г.
над 18% са били с основно
образование, а 15% - с начално
и по-ниско.
В края на миналата година
бе обявено, че вследствие на
пандемията от КОВИД-19 младежката заетост е намаляла с
9%. Всеизвестно е, че едни от
най-уязвимите на пазара на
труда са най-младите - заради
възрастта си те трудно могат
да “доказват” пред бъдещ работодател дълъг стаж, голям опит
и умения. Безспорно в наши дни
дигиталните умения са сред
най-търсените (не че ако възрастен работник ги има, ще му ги
признаят, но това е друг
въпрос). Но неминуемо има и
други възможности (освен
уличната метла) за придобиване на полезен професионален

опит от млади хора, защото
пазарът на труда не се нуждае
само от хора с висше образование, които в наши дни са в изобилие, но и от хора с технически умения. Според експертите, за да започне работа един
млад човек, необходими са и
т.нар. меки умения като работа
в екип, носене на отговорност.
Пазарът на труда е зависим

от множество фактори. Новорегистрираните безработни
през юни са били 22 060, от
които 21,6% са младежи до 29
г. - приблизително всеки пети е
бил млад човек.

Образованието
Ако бабите ни учеха на
погрешното “Учи, за да не работиш” (очевидно под “рабо-

Безработни младежи до 29 г. започнали работа през юни
по области (по данни от Агенцията по заетостта)

Преодоляването на младежката безработица бе сред приоритетите на екипа на Георги
Гьоков в МТСП. От години е
известна Националната програма “Мелпомена”, насочена към
разкриване на работни места за
подпомагане дейността на театрите. Тази година за първи път
по нея е осигурена субсидирана
заетост за кариерно начало на
младежи до 29 г. в сферата на
изкуството и културата. Създадена е нова Национална програма за осигуряване на заетост на
младежи, завършили средно и
висше образование в областта
на културата, с бюджет над 1,2
млн. лв., с който се субсидира
наемането на около 200 младежи за 6 месеца на пълен работен ден.
През новия програмен период по Програма “Развитие на
човешките ресурси4 са заделени близо 1 млрд. и 600 млн. лв.
само за младежи. Това се равнява на около 408 хил. работни
места. Парите са предназначени предимно за мерки за включване на младите хора на пазара
на труда, улесняване на прехода им от образование към заетост, осигуряване на стажове,
обучение на работното място
и субсидирана заетост. Част от
парите ще послужат и за стимулиране на работодателите да
наемат млади хора.
Това са малка част от усилията на МТСП да бъде преодоляна младежката безработица. Но е очевидно, че по този
пункт е необходимо да се работи с подрастващите още в
началните класове. А дали и
това е достатъчно?
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Çàùî å âàæíî äà èìà
óïðàâëåíèå íà èëè ñ ÁÑÏ
Социалните промени само за половин година показват, че държавата
и хората се нуждаят от политика, която да ги преведе през кризите
Юри МИХАЛКОВ

Едва ли някой ще оспори, че
БСП с поведението си като
политическа сила - в парламента и в управлението на държавата, отстоява принципите на
социална справедливост и равноправие. Че застава зад такива
евроценности като законност,

ден на служебното правителство бе задействана метлата срещу хората, борили се срещу модела на ГЕРБ.
Видя се, че БСП и Корнелия
Нинова като лидер се борят още
за открити, прозрачни обществени поръчки и търгове, спечелвани от фирми, които вършат
работа, а не са прикритие за
нечисти сделки. Борят се срещу
задкулисието, търговията с политическо влияние, срещу рекета над бизнеса от страна на управляващи и силни на деня или
обратно - срещу “пазаруването”
на политици от бизнеса, дори
когато той е нарушител.
Борят се също за честно и
свободно волеизлеяние, при което няма списъци с мъртви
души, купуване на гласове,
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Промяната стигна чак до Брюксел, където отчетоха, че
България е с най-висок икономически растеж в ЕС през първата
половина на годината. А това е показател, който преслушва
пулса на икономиката. Толкова бяхме свикнали с последното ни
място в еврокласациите, че човек може да се замисли дали няма
грешка. Тук няма как да не подчертаем с флумастера на родолюбието, че за пръв път от 17 години (откакто сме в ЕС) се
оказахме шампиони в някаква класация. При това само за шест
месеца, при това в икономика под ляво управление, от
“невъзможна коалиция”.
Това показва, че икономиката ни има потенциал, но й липсва
национално отговорно (а не частно безотговорно) управление. И
икономиката ни едва ли би спряла дотук при пълен 4-годишен
мандат (та дори и по-малко). Доказателство са и онези 3,5
млрд. лева, осигурени за родните земеделци да произвеждат
повече нашенски плодове, зеленчуци, мляко и месо.
Да не говорим за социалните промени, наложени от БСП за
тези шест месеца - мораториум върху цената на тока, безплатни детски градини и ясли, почти двойно увеличение на майчинството, по-ниски данъци за младите семейства, защото сме в
демографска катастрофа, невиждано от 10 години увеличение
на пенсиите, вдигнати заплати, ваучери за храна, добавка за
летните отпуски... Социалните програми на БСП от последните осем години доказват, че тя не би спряла дотук, ако правителството бе оцеляло.
прозрачност, правила, прагматизъм, икономически растеж...
Преди дни, покрай назначаването на служебното правителство, лидерът на социалистическата партия Корнелия Нинова
разкри как са се съсипвали
държавните предприятия, как “в
нарушения на законодателството частни интереси източват
държавни дружества”. Като вицепремиер и министър на икономиката тя предприе редица
действия, които според думите
й са довели до следния резултат: изрязани са всички обръчи
от фирми около предприятията,
които излязоха на печалба и
вдигнаха заплатите.
Президентът Румен Радев
назначи за наследник на Нинова
като служебен министър на икономиката човек, когото тя е
уволнила именно заради държавната съсипия. А още от първия

фалшифициране и манипулации
на бюлетини и протоколи. За истински парламентаризъм, при
който изпълнителната власт не
се страхува от контрола на Народното събрание и редовно се
отчита пред него. За прозрачно
финансиране на партиите без
черни каси, без приемане на
подкупи или разиграване на зависимости, без партийно номадство и нечисти комбинации. “За
институционален градеж на
държавата, правила, ред, и който не ги спазва, да си носи отговорност”, както каза Корнелия
Нинова в едно свое интервю.

Държавническо е да
спасяваш националния
интерес
Азбучна истина е, че демонтирането на мафиотския модел
на ГЕРБ-ДПС бе голямата цел
на БСП и ръководството й.

И това, което Нинова направи
за тези шест месеца, е всъщност
изпълнение на част от исканията на протестите от 2020-2021
г. Сега тази й заслуга старателно се премълчава. В името на
тази съдбовна цел столетницата
влезе в коалиция с три партии,
които са с друга, дори с противопоказна “кръвна група”.
Пак в името на тази насъщна
цел БСП направи компромиси с руския газ и с руските дипло-

мати. Въпреки че и по двете теми
социалистическата партия имаше и продължава да има нееднозначна позиция, която в крайна сметка успя да наложи като
част от управленската програма
на оставалите партии. Честно казано, понякога си мислех, че Нинова може би трябваше да
постъпи доста по-категорично,
да напусне например коалицията, особено в случая с газа. Но
в същото време си давах сметка,
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Мястото на всички укори към БСП заради участието й в
една “несъвместима коалиция” е в кошчето за боклук, защото
разпадът на такава коалиция реактивира тумора ГЕРБ-ДПС,
който далеч не е изчистен от националния организъм.
Евентуална изборна победа на ГЕРБ ще оголи твърде нелицеприятни черти от профила на българския избирател (дори
ако тази партия не стигне до управление в комбинация с ДПС).
Вярно е, че тя полага неистови усилия да се “препере” и вече
да не я свързват с мутренския модел.
Има и възможна коалиция за разграждането на мутренския модел. Разминавания във външната политика може би
правят такава коалиция трудно сглобяема, камо ли стабилна
за цял 4-годишен мандат. Времето ще покаже. Създадохме
демокрация на раздорите и разединението, нищо чудно това
да рефлектира върху следизборната обстановка и да стигнем
до нови предсрочни избори.

че това щеше да означава край
на схватката с порочния модел,
с мутренска България.
Някои дори вече агитират,
че без ГЕРБ-ДПС не можело да
се управлява. Корнелия Нинова
държеше да се използва до последно всяка възможност за спасяване на правителството и парламентарното мнозинство в
името на голямата цел. В последната отсечка от кризата на
управлението усилията й изглеждаха като обречени, но това
не беше израз на държавническа
немощ, а на максималната отдаденост да се спаси националния
интерес. Нинова и екипът й приличаха на хора, втурнали се да
спасяват каквото може в горяща
къща, подпалена от част от обитателите й.
Стана ясно, че като министър Корнелия Нинова е била
срещу спирането на руския газ.
Именно за това не съм убеден,
както не спират да ни облъчват
от телевизионните екрани, че на
2 октомври върху БСП ще се
стоварят с пълна сила негативите от партньорството с идеологически противоположи сили.
Не съм убеден и по друга,
далеч по-съществена, причина.
Откакто столетницата е в управлението, бе показан червен картон на фирмите, които с паразитна предприемчивост се бяха
настанили на входа и изхода на
държавните предприятия и ги източваха. Така само за шест месеца тези предприятия живнаха,
“започнаха да работят на печалба, да плащат дивиденти, да
връщат задължения, да трупат активи и да увеличават заплатите
на работниците. За пръв път от
много години БДЖ е на печалба”. Думите са на Корнелия Нинова, при това подкрепени с
числа. Защо да не вярвам на нея,
а да вярвам на много от опонентите й? С нещо през последните
12 години да са показали, че
трябва да им се има вяра?
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Някога, по това време на
деня и в това време на годината, пред портите на всяка къща
се случваше истински мини
събор. Хората в махалата, разбира се и в селото, бяха толкова много, че нито една пейка и
пространството пред нея не
можеше да събере всички наизлезли след дворна, кърска и
полска работа, с желанието да
се сговорят с комшиите си и да
натаманят, всеки по свой тертип, отиващия си ден.
На една или на повече от пейките седяха жените - коя захванала чорап да плете, коя дори
изкарала да отреби ориза за утрешната си манджа, коя
примъкнала се само на масалене... На другите пейки пък мъжете - един ще се похвали, че е
окопал за последно късната царевица в есака си, а мамулите са
се налели едри както никога,
друг ще разкаже как джибрите
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му вече превират и предстои на
казан да ходи, а трети - и той
обикновено ще е махленския
зевзек - просто ще се чуди какъв
лаф да пусне, та някой от събралите се да отнесе майтапа на
своя си гръб. Току от едната
група - най-вече откъм мъжката
- някой ще се провикне по посока на жените, за да го чуе неговата, и ще й заръча бърже да
изкара каничка вино от миналогодишното, защото друг, с
тънкото намерение да удари
една чаша на аванта, го е бъзнал,
че няма как да има още от ланското, като всеки околовръст го
знае, че още пролетеска си го
изпива до капка. Жена му се надига неохотно, знаейки, че докато слезе в мазата, докато наточи
една кана и пак излезе отвън, ще

е изтървала най-сочните клюки,
но няма как - тръгва за виното,
ако и да знае, че след малко пак
ще я повикат, този път да изкара
и някакво мезе. Чунким не знае
табиета на мъж си, но пък и сама
няма да му скърши чувството за
господарство - той да поиска, а

тя да му угоди.
Наоколо децата, сред които и аз, вършим нашите си хлапашки работи, мушкаме се ту
сред едните, ту сред другите,
ха сега при онези отсреща,
после при най-крайните, където са се омешили и от двата

пола, и събираме думи и изречения, които иначе няма да
чуем да се казват свободно, но
заради неформалния характер
на седянките възрастните изпускат и по нещо не за пред
деца, а след това се събираме
на наш си дернек някъде на
скришно, за да интерпретираме чутото по наш си начин.
Става вече тъмно и някои се
надигат да си ходят. Кой манджата да притопли за вечеря, кой
да свърши още малко къщна
работа по хладното, кой овцете да придои, преди да ги назоби, та сутрешното мляко да е
само от суха зоб - гъсто и мазно. Малко по-късно оставаме
само ние, хлапетата, за да се
гоним под уличните лампи и да
броим звездите.
Иван ИВАНОВ, Фейсбук
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Знаете ли кое е тъжното? Че почти
приехме това за новото нормално
Когато видях това, ми стана забавно,
но впоследствие ме натъжи. Защото колаж или не, това е начин на мислене.
Полезните идиоти са силно оръжие.
Преди години бях много толерантен.
Смятах, че всеки има право да защитава
всякакви тъпотии, докато стигне нужното нравствено израстване.
След началото на п(л)андемията се
промених. За мен вече е съучастие и
толериране на злото в обществото да не
се бориш срещу тоталитарния подход,
осъществяван чрез полезните идиоти.
Щяха ли да затворят парковете, да
слагат КПП, да ни налагат сертификати
като на зеленчуци, да ни налагат парцали и препарати в трета клинична фаза на
изпитание, ако полезните идиоти не
“спазваха правилата”?
Щяха ли да крадат и с г..овете си, да
правят картели, да ползват лесно проследими свързани фирми и елементарни
схеми с офшорки, ако полезните идиоти
не се връзваха на примитивния маскарад с нулевата толерантност към корупцията, върховенства на закони и всякакви бля-бля?

Знаете ли кое е тъжното? Че почти
приехме това за новото нормално.
Проследете ръста на самоубийствата
през последните две години, особено
сред младите хора. Има данни на ООН
и УНИЦЕФ. Но никой не говори открито за това. Увеличението е стряскащо. И това са само най-крайните
случаи. Колко са другите психосоматични разстройства, депресии, тревожност? Тия ограничителни мерки убиха
радостта и желанието за живот на
много хора. Скоро ще проведа публичен разговор с психолози по темата,
защото тя е изключително важна и
никой не говори за това!
Отделно много може да се говори
тепърва какви антисоциални, алиенирани и неподготвени хора ще изкара дистанционното антиобразование.
Признавам си, че макар и да се имам
за много твърд човек, и аз няколко пъти
съм мислел дали искам да продължа да
съществувам в свят, в който някой си,
без доказана диагностика дори, ми налага постоянно някакви ограничения и
ме поставя в постоянно състояние на

стрес и скандали, защото не се “подчинявам”. Но моето решение е да дам
всичко по силите си мародерите да
бъдат наказани, а не да се предам.
И дори утре да кажат “преодоляхме
пандемията, общественото здраве е под
контрол”, повечето хора вероятно ще се
опитат просто да забравят този кошмар.
Аз обаче няма да съм от тези хора. Ще
търся възмездие за психическия тормоз,
който беше наложен на хората.
По същия начин стоят и нещата с
енергийната криза. Полезните идиоти
може да спрат да се къпят. Аз предпочитам да сложа знак за равенство между
думи и действия. Няма да спра да се
къпя, за да “боря злия Путин”. Ще търся

отговорност от онези, които ни “диверсифицираха4 за сметка на поголовно
обедняване на българите и реално не
постигнаха никаква независимост.
Много време антиелитите ядоха и
пиеха и все обикновените хора плащахме сметката. На мен ми писна да ни
правят на глупаци. И с радост ще дам
живота си да ги видя наказани. И дори
да не го видя, ще го отдам на идеята
рано или късно да се случи.
Няма прогрес без справедливост.
Наш дълг е да я постигнем!

Тодор БЕЛЕНСКИ, Фейсбук
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СНИМКА СИМЕОН КЮРКЧИЙСКИ, ФЕЙСБУК

Потресаваща картина. Това е Витоша. Нашата Витоша...
Забелязъл съм една „малка“ разлика между хората отиващи
в планината с РАНИЦИ и тези с пликчета BILLA, Kaufland
или LIDL. Тези вторите всеки път като ги видя … някак
нещо в стомаха ми се обръща, защото знам, че чалгата,
която дъни около тях и шумния им пикник, простотията,
която носят в себе си, държат да я оставят и след себе си.

Имаме си агенция “Пътна
безопасност”, имаме и агенция “Пътна инфраструктура”. Имаме и други по-неизвестни агенции, свързани с
пътищата, които по “неизвестни” причини продължават
да си кротуват във властта,
докато всекидневно ни заливат новини за поредната касапница в различни краища на
страната.
Човек би си помислил, че с
толкова много и силно компетентни органи за нашите пътища е невъзможно да имаме
каквито и да е проблеми и
жертви, а участниците и пътуващите - весели, щастливи и
безгрижни. Че настилката ни
е с най-качествените компоненти, инкрустирана с диаманти и други скъпоценни камъ-

ни за по-добро светлоотразяване, а пътната маркировка от седеф и позлатени ивици,
за радост на всички участници в движението.
А безопасното преминаване? О, то е парад на нормативността и добрите човешки
взаимоотношения: на светофарите шофьорите си разменят прегръдки и правилници
за културно движение, а преминаващите по пешеходните
пътеки пеят песни и играят
хора, ръченици, сиртаки, частушки, кънтри, или песни и
танци, според техните политикономически убеждения.
Демокрация, все пак.
Една от тези агенции в
състава си има 8 или 9 дирекции, вече забравих колко АПИ?! Численият състав на

една дирекция не може да бъде
по-малък от 11 човека. Със
сигурност към дирекциите има
и отдели, в които числеността
не може да е по-малко от 6
човека. А към тях може да има
и сектори, със състав не помалко от 10 човека. Та, множество неизвестни експерти и
чиновници, с още по-неизвестна дейност. Някои от тях
присъстват само в списъчния
състав и дори не знаят адреса
на работното си място.
Но. Но агенции имаме за
всички случаи и проблеми, вий
само пестете водата, щото
има кой да се грижи и да харчи вашите данъци...

Александър КОЛЕВ, Фейсбук
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Ôåñòèâàëúò „Ïèðèí ôîëê”
ñ þáèëåéíî èçäàíèå
Звездни гост-изпълнители
от България и чужбина ще
участват в спектаклите
на 26, 27 и 28 август
Международно присъствие, няколко дуета и любими изпълнители от родната сцена обещават да “взривят” Летния театър в Сандански за 30-ия юбилей на
фестивала “Пирин фолк” на
26, 27 и 28 август, научи
ДУМА от Деница Митева,
пиар на форума.
Организаторите от Фен
фолк ТВ отново залагат на
едни от най-обичаните имена
- Глория, Володя Стоянов,
Наум Петрески и Зуица Лазова, Илия Луков, Лия, Георги Гоцев, Ива и Велислава
Костадинови, Васко Лазаров,
Невена Цонева, Севдалина и

Валентин Спасови са специалните гост-изпълнители, чието присъствие е гаранция за
добро настроение и положителни емоции.
За шестото издание на
Детския “Пирин фолк” конкурсната вечер за
изпълнителско изкуство за
деца между 8 и 15 години,
на 26 август сцената като
гост-изпълнители ще огреят
Георги Гоцев, Невена Цонева, Васко Лазаров и Лия.
Наум Петрески и Зуица
Лазова от Северна Македония ще се качат за първи път
на сцената на “Пирин фолк”
като дует на 27 август, кога-

СНИМКИ ФЕН ФОЛК ТВ

то ще се проведе Конкурсът
за изпълнителско изкуство.
Сред специалните гости ще
бъдат още Илия Луков и се-

стрите Ива и Велислава Костадинови.
Празникът ще продължи
на 28 август с Конкурса за
авторска македонска песен.
Като гост-изпълнители ще
се представят Глория, Володя Стоянов и един от емблематичните дуети в историята на “Пирин фолк” - Севдалина и Валентин Спасови.
Какво още са подготвили
организаторите за юбилейното издание на международния фестивал, предстои
да разберем. Едно е сигурно
- с целия звезден микс, наред
с вълнуващите изпълнения
на участниците в трите конкурсни вечери, “Пирин
фолк” Сандански 2022 ще
бъде по-магичен отвсякога,
посочват организаторите.
Билетите се продават в мрежата на Eventim и в Туристическия информационен
център в Сандански.

Äàðèíà-Íàòàëèÿ ßíåâà ñïå÷åëè
íàãðàäàòà íà ÁÍÐ íà 10-èÿ ÌÔÔ
„Ôîëêëîðåí èçâîð”

СНИМКА БНР

Дарина-Наталия Янева на 8 години
е откритието на БНР на 10-ия Международен фолклорен фестивал “Фолклорен извор” - с. Царевец, община Свищов. Талантливото дете единодушно
беше отличено от журито и като лауреат на фестивала в категория “Певческо изкуство”, научи ДУМА от Катя
Василева. Дарина-Наталия Янева е
ученичка на Павлинка Тодорова - художествен ръководител на Школа за
народно пеене “Фолклорна магия” във
Варна, и се занимава с пеене от
5-годишна.
Изключително важна е мисията на

БНР в опазване на нематериалното
културно наследство и ние трябва да я
следваме отдадено и отговорно. С обич
и отношение ще следим творческото
развитие на Дарина-Наталия Янева и
ще продължаваме да я подкрепяме”,
каза при връчването на наградата Катя
Василева - журналист и пиар на БНР,
част от журито на фестивала, заедно с
едни от големите имена в песенния и
танцовия ни фолклор - Гуна Иванова,
Елена Кутева, Даниел Спасов, Димитър Манов, Юлия Цанкова и Генчо
Генчев, кмет на Свищов и създател на
фестивала.

Íàé-ãîëÿìîòî öèðêîâî øàïèòî
ó íàñ ñå íàìèðà âúâ Âåëèíãðàä
ракционен център и етно селище с най-впечатляващото
цирково шапито в България,
лунапарк, затворен детски
център и конна база със затворена зала за конна езда с
невиждано досега конно шоу.
“Идеята ни е да е предоставим възможност на деца и
юноши да развиват двигателната си активност, докато се
забавляват и учат нови
неща”, посочва Илия Кадинов, основател на “ВелиЛенд”. “Предвиждаме широк

СНИМКA “ВЕЛИЛЕНД”

Най-новото бижу на
българската спа столица Велинград - атракционният комплекс “ВелиЛенд”, отвори
врати. В сърцето му се намира циркът с най-голямото
шапито в България. Първите
гости станаха зрители на
тържествен цирков спектакъл с богата и амбициозна
програма. Приятели, партньори, медии и велинградчани заедно споделиха емоцията от новата дестинация за
забавление, която е от национално значение по своя замисъл и мащаб и има потенциал да се превърне в точка
за международен културен
туризъм, научи ДУМА от
Даниела Божинова от
InterImage.
Разположен върху повече
от 70 декара, “ВелиЛенд” е
планиран като културно-ат-

кръг развлечения за малки и
големи, за да превърнем това
място в притегателен център
за изкуство и забавление без
аналог в България. Проектът
е смел и много мащабен и сме
вдъхновени от подкрепата и
възторжените отзиви на
първите ни гости. Вярваме, че
под нашето шапито ще се
провеждат не само най-изумителните циркови шоу програми с артисти от цял свят,
но и други бляскави събития.
Предстои ни надграждането

на комплекса с нови атракциони, откриване на конната
база и още много страхотни
изненади.”
Откриването на “ВелиЛенд” започна с цирка, а поради големия интерес атракционният парк отвори врати
по-рано и вече приема посетители. Зоната с аквапарк
разполага с множество батути, воден надуваем басейн с
пързалки с диаметър 14 м,
еко площадка, електронни
игри с жетони, а за родителите е предвидена релакс зона
и зона за хранене. В духа на
най-новите технологии всичко на територията на “ВелиЛенд” се заплаща безкасово
посредством магнитни карти
или часовници.
Циркови спектакли ще
очароват публиката всяка
седмица от четвъртък до неделя, а билети може да бъдат
купени на касите на “ВелиЛенд” два часа преди представление и на https://
tickets.veli.land/.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¿ÕΔ≈ÀŒ –¿—»Õ»,
ıÛ‰ÓÊÌËÍ, ·ËÊÛÚÂ
œÓÙ. ¿—≈Õ —≈À»Ã— »,
ÓÔÂÂÌ ÔÂ‚Âˆ
√≈Œ–√» —“¿… Œ¬, ‡ÍÚ¸Ó
œÓÙ. —“≈‘ ¿ ŒÕ» ﬂÕ,
ÔÓÔ Ë ‰Ê‡Á ÔÂ‚Ëˆ‡
НАКРАТКО

Ина Кънчева открива
„Културама”
Богата и атрактивна програма очаква любителите на музиката
и изкуството в
рамките
на
четвъртото издание на фестивал
“Културама” през
есента. Изключителни музикални
СНИМКА ФОНДАЦИЯ
артисти и звезди
“КУЛТУРНИ
ПЕРСПЕКТИВИ”
от Великобритания,
Германия,
Франция и Испания ще посетят
София по покана на организаторите от фондация “Културни перспективи”. Класическа музика,
джаз, перкусии, електронна музика с акустични инструменти, “пещерно” арендби, изпълнено с латиноамерикански високи дози рок,
са част от стиловете, които ще
предложи фестивалът. Есенният
цикъл на “Културама” започва на
10 август с концерт на Ина Кънчева и Consone quartet в изложбената зала “Триъгълна кула на Сердика”. Концертът носи романтичното име “Любовта и животът
на жената”, в програмата са
творби на Шуман, Менделсон и
Малер. Той ще бъде изнесен и в
Пловдив на 11 август от 19 ч. в
Етнографския музей.

Екотопията
на Мишел Фунг
Градската художествена галерия “Борис Георгиев” във Варна
представя до 27 август един концептуално мислещ артист - Мишел Фунг от Хонконг. “Welcome to
Polluta!” отваря вратите към
невъзможен свят, който самата
авторка определя като утопия,
екотопия, дистопия, а връзката с
латинската дума за замърсяване
(pollutio) е съвсем директна. Изложбата е част от съпътстващата програма на Международния
фестивал за късометражно кино
“Карантината”. Мишел Куен Сует
Фунг е визуален артист и преподавател по изкуства. Нейният найамбициозен проект е изграден около историята за измислен дистопичен свят в 2084 г. Със смело
въображение и фин хумор Фунг
преплита наблюденията си от
началото на XXI век с абсурдни
фантастични пейзажи, населени с
ядящи пластмаса хора, летящи
слонове и острови, с чести препратки към Оруел и Суифт.

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ МИШЕЛ ФУНГ
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06.00 ì¬‡Í‡ÌˆËˇÚ‡ Ì‡ ÀËÎËî ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /6, ÔÓÒÎÂ‰Ì‡ ÒÂËˇ/Ô/
06.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ - ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
Ë —ËÏÂÓÌ »‚‡ÌÓ‚
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.10 ìœËÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÏÎ‡‰Ëˇ Ã‡ÍÓ œÓÎÓî - ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
10.00 ìŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ ÒËÌËÚÂ
ÔÚËˆËî - 8-ÒÂËÂÌ ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ
10.55 ì ÓÈ ÁÌ‡Â ÓÚ„Ó‚Ó‡ Ò‚ÂÚ˙Ú, ‚ ÍÓÈÚÓ ÊË‚ÂÂÏî - ‰ÓÍ. ÔÓÂ‰Ëˆ‡
11.10 ìƒË‚Ëˇ ‘‡ÌÍ ‚ ‡ÎËÙÓÌËˇî - ‰ÓÍ. ÙËÎÏ
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
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ìœËÌˆÂÒ‡ ÀËÎËÙÂÂî ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
14.30 ì“ÂÌÍ, Ï‡ÎÍËˇÚ Ëˆ‡î
- 26-ÒÂËÂÌ ‡ÌËÏ. ÙËÎÏ
15.00 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚ ÙËÎÏ
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ /Ô/
16.30 ì ÎËÌËÍ‡ Ì‡ ÚÂÚËˇ
ÂÚ‡Êî - Ú‚ ÙËÎÏ
17.00 ŒÎÚ‡ËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
17.10 ìƒË‚Ëˇ ‘‡ÌÍ ‚ ‡ÎËÙÓÌËˇî - ‰ÓÍ. ÙËÎÏ
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 ìÕ‡ „‡ÌËˆ‡Ú‡î - Ú‚ ÙËÎÏ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ìÕ‡È-ıÛ·‡‚ÓÚÓ ÌÂ˘Óî Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ì ‡È Ì‡ Á‡Î‡„‡ÌËˇÚ‡î Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
01.10 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
01.25 ìÃ‡‰‡Ï ¡Ó‚‡Ëî - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /Ô/ (12)
03.40 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚ ÙËÎÏ /10 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
04.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò

28

00.10 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
01.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
/Ô/
02.15 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
03.10 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
/Ô/
04.10 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î /Ô/
05.10 ì¿ÌÚË‰ÓÚî /Ô/
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî /Ô/
08.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î /Ô/
09.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
/Ô/
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
20.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî
21.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
/Ô/
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ /Ô/
23.10 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
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06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: ¿Í‡‰ÂÏËˇ –ÂÒÍ˛ ¡ÓÚÒî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, ÂÔ.25
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
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.5
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.4
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.00 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ - ÍÛËÁ
¯ÓÛ
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î, Ò.4
ÂÔ.3
21.00 œÂÏËÂ‡: ì¬Î‡‰î ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.9
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.8
00.00 ì‘ÂÈÒ¡Ó„î - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.6
01.00 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.1
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î
/Ô./ - ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.5
05.30 ìƒ‡ ÊË‚ÂÂ Í‡Î ƒÊÛÎË˙Ì!î - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.2

ОВЕН

ВЕЗНИ

Без емоции ще приемете решение, оставайки
го без коментар. Професионалните дела надделяват.

Ще се сблъскате с доста новости, някои от
които може да създадат напрежение. Ще
успеете.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Ще поставите условия
в защита на интересите си. Ще работите за
конкретни цели и ще
успеете.

Ще работите по програмата си, без да губите време. Ако дължите суми, не чакайте
покана.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

15.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

Ще вземете решения,
чрез които ще ускорите
развитието на важен
въпрос. Това ще внесе
мир.

Предстои ви много работа, повечето срочна.
Въпрос, свързан със семейството, ще се реши
бързо.

18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË /Ò˙Ò

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Полезните инициативи
ще привлекат внимание. Обвързването ви с
проблеми ще наложат
промяна.

Бъдете реалисти, не се
обвързвайте. Постигнати споразумения с
шефовете ще ви улеснят.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

С бързи действия ще
минимизирате риска,
който съществува, и ще
продължите напред.
Успех.

Ще ви се отдаде да
прозрете неща, които
са ви се изплъзвали или
просто сте ги пренебрегвали.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

С отворени сетива сте
за вълненията на околните и това ще ви
помогне да просперирате.

Ще синхронизирате действията си с хората, с
които работите. Очертават се допълнителни
доходи.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

27

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
10.45 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
12.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
12.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
15.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/

ÒÛ·ÚËÚË/
18.20 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
21.45 ì ÛÓÚ Ò ˆ‚ˇÚ Í‡ÍËî ÂÔ. 5, 6
23.40 ì√ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡î - Ú‚
¯ÓÛ
00.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî Ú‚ ¯ÓÛ
01.40 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî - ÚÓÍ¯ÓÛ
03.05 ì ÛÓÚ Ò ˆ‚ˇÚ Í‡ÍËî ÂÔ. 5, 6
04.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
04.45 ì ÛÓÚ Ò ˆ‚ˇÚ Í‡ÍËî ÂÔ. 5, 6

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 10 ‡‚„ÛÒÚ —‚. Ï˜Í Ë ‡ıË‰ˇÍÓÌ À‡‚ÂÌÚËÈ (‚Â˜ÂÚ‡ ‚Â˜ÂÌˇ Ò ÃÓÎÂ·ÂÌ Í‡ÌÓÌ Ì‡ œÂÒ‚ÂÚ‡ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡)
À‡‚ÂÌÚËÈ ‡Á‰‡Î Ì‡ ·Â‰ÌËÚÂ ˘Â‰‡ ÔÓÏÓ˘ ÓÚ Ô‡ËÚÂ, Ô‡ÁÂÌË ‚
ˆ˙Í‚‡Ú‡
¬ Ô˙‚‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Ì‡ III ‚., ÒÎÂ‰
ÒÏ˙ÚÚ‡ Ì‡ ËÏÔÂ‡ÚÓ Ã‡ÍÒËÏË‡Ì, „ÓÌÂÌËˇÚ‡ ÔÓÚË‚ ıËÒÚËˇÌËÚÂ ·ËÎË ÔÂÍ‡ÚÂÌË Á‡ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏÂ. »ÏÔÂ‡ÚÓ
√Ó‰Ë‡Ì ÌÂ ÔÂÒÎÂ‰‚‡Î ‚ˇ‚‡˘ËÚÂ, ‡
ÔËÂÏÌËÍ˙Ú ÏÛ ‘ËÎËÔ Ú‡Í‡ „Ë ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎÒÚ‚‡Î, ˘ÓÚÓ ÌˇÍÓË ËÒÚÓËˆË ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú, ˜Â ÚÓÈ Ò‡ÏËˇÚ Ú‡ÈÌÓ ·ËÎ ÔËÂÎ ıËÒÚËˇÌÒÍ‡Ú‡ ‚ˇ‡.
— ‚˙Áˆ‡ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ƒÂˆËÈ ‚ 249 „.
„ÓÌÂÌËˇÚ‡ ·ËÎË ÔÓ‰ÌÓ‚ÂÌË Ò˙Ò ÒÚ‡¯Ì‡
ÒËÎ‡. ŒÒÓ·ÂÌÓ Ò‚ËÂÔË ·ËÎË ÚÂ ‚ –ËÏ.
“‡Í‡ ÂÔËÒÍÓÔ ‘‡·Ë‡Ì ÛÏˇÎ ÓÚ Ï˙˜ÂÌË˜ÂÒÍ‡ ÒÏ˙Ú Ë ËÏÒÍËÚÂ ıËÒÚËˇÌË ÓÒÚ‡Ì‡ÎË ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏÂ ·ÂÁ ÂÔËÒÍÓÔ. »Á·‡ÌËˇÚ ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÓÌËÎËÈ ·ËÎ ËÁ„ÓÌÂÌ, ËÁÔ‡ÚÂÌ Ì‡ Á‡ÚÓ˜ÂÌËÂ Ë Ì‡È-ÔÓÒÎÂ Ì‡Í‡Á‡Ì Ò˙Ò ÒÏ˙Ú, Á‡„‰ÂÚÓ ÌÂ ÒÂ
Ò˙„Î‡ÒËÎ ‰‡ ÒÂ ÔÓÍÎÓÌË Ì‡ ÂÁË˜ÂÒÍËˇ
Ë‰ÓÎ. œ‡Ô‡ —ÚÂÙ‡Ì ·ËÎ Û·ËÚ, ÍÓ„‡ÚÓ
ËÁ‚˙¯‚‡Î ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌ‡ ÒÎÛÊ·‡. «‡ ÌÂ„Ó‚ ÔËÂÏÌËÍ ·ËÎ ËÁ·‡Ì —ËÍÒÚ, Ï˙Ê
Û˜ÂÌ Ë ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚. ¬ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ ˆ‡Û‚‡Î ‚Â˜Â ËÏÔÂ‡ÚÓ ¬‡ÎÂË‡Ì, ÍÓÈÚÓ ‚

Ô˙‚ËÚÂ „Ó‰ËÌË ÓÚ ˆ‡Û‚‡ÌÂÚÓ ÒË ·ËÎ
Ú‚˙‰Â ÏËÎÓÒÚË‚ Í˙Ï ıËÒÚËˇÌËÚÂ, ÌÓ
ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡, ÔÓ‰ÒÚÂÍ‡‚‡Ì ÔÓÚË‚ Úˇı ÓÚ
Ò‚Óˇ Ò˙‚ÂÚÌËÍ Ã‡ÍË‡Ì, ‚ÁÂÎ ÊÂÒÚÓÍÓ
‰‡ „Ë ÔÂÒÎÂ‰‚‡.
–ËÏÒÍËˇÚ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ ı‚‡Ì‡Î Ô‡Ô‡
—ËÍÒÚ Ë „Ó Á‡Ú‚ÓËÎ ‚ Ã‡ÏÂÚËÌÒÍ‡Ú‡
Ú˙ÏÌËˆ‡. ƒ˙Î„Ó „Ó Û·ÂÊ‰‡‚‡ÎË ‰‡ ÔËÌÂÒÂ ÊÂÚ‚‡ Ì‡ ·Ó„Ó‚ÂÚÂ, ÌÓ ÌËÍ‡Í‚Ë Û‚Â˘‡ÌËˇ ÌÂ ÏÓ„ÎË ‰‡ ÒÍÎÓÌˇÚ Ò‚ÂÚËˇ ÒÚ‡Âˆ ‰‡ ÒÂ ÓÚÂ˜Â ÓÚ ’ËÒÚ‡. ŒÒ˙‰ËÎË „Ó
Ì‡ ÒÏ˙Ú.
¬ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ ıËÒÚËˇÌÒÍ‡Ú‡ ˆ˙Í‚‡
ËÏ‡Î‡ Ó·Ë˜‡È ‰‡ ËÁ‰˙Ê‡ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
·Â‰ÌË. À‡‚ÂÌÚËÈ ‡Á‰‡Î Ì‡ ·Â‰ÌËÚÂ
˘Â‰‡ ÔÓÏÓ˘ ÓÚ Ô‡ËÚÂ, Ô‡ÁÂÌË ‚
ˆ˙Í‚‡Ú‡, Ë Ò‡Ï ÔÓÒ‚ÂÚËÎ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÒË
‰ÌË ‚ ÒÎÛÊ·‡ Ì‡ ·ÎËÊÌËÚÂ. ÃÌÓÊÂÒÚ‚Ó
ıËÒÚËˇÌË ÒÂ ÍËÂÎË ‚ ÔÂ˘ÂË Ë ÔÓ‰ÁÂÏËˇ. À‡‚ÂÌÚËÈ „Ë ÔÓÒÂ˘‡‚‡Î, ÌÓÒÂÎ ËÏ
ı‡Ì‡ Ë ‰ÂıË Ë „Ë ÛÚÂ¯‡‚‡Î Ò ‰ÛÏË Ì‡
Î˛·Ó‚ Ë ‚ˇ‡. √ÓÒÔÓ‰ ¡Ó„ ÏÛ ÔÓÏÓ„Ì‡Î
‰‡ Ó·ÎÂÍ˜Ë ÚˇıÌÓÚÓ ÒÚ‡‰‡ÌËÂ, Í‡ÚÓ ÏÛ
‰‡Û‚‡Î ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌ‡ ÒËÎ‡. ¡ÓÎÌËÚÂ ÒÂ ËÁˆÂˇ‚‡ÎË, ÍÓ„‡ÚÓ ‚˙ÁÎ‡„‡Î ‚˙ıÛ Úˇı
˙Í‡, Ë ÒÎÂÔË ÔÓ„ÎÂÊ‰‡ÎË.
ÃÂÊ‰Û ÚÓ‚‡ ‰ÓÌÂÒÎË Ì‡ ËÏÒÍËˇ ËÏÔÂ‡ÚÓ, ˜Â ÛÊ À‡‚ÂÌÚËÈ ËÁÌÂÒ˙Î ÓÚ

ˆ˙Í‚‡ Ë ÒÍËÎ ·Ó„‡ÚËÚÂ ÁÎ‡ÚÌË Ò˙‰Ó‚Â
Ë ‰Û„Ë ÒÍ˙ÔÓˆÂÌÌÓÒÚË.
”Ô‡‚ËÚÂÎˇÚ Á‡ÔÓ‚ˇ‰‡Î ‰‡ „Ó Á‡ÎÓ‚ˇÚ Ë Á‡Ú‚ÓˇÚ ‚ Ú˙ÏÌËˆ‡
“‡Ï „Ó ÔÓ‚ÂËÎË Ì‡ ÓÒÓ·ÂÌËˇ Ì‡‰ÁÓ
Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ Ú˙ÏÌË˜ÂÌ Ì‡˜‡ÎÌËÍ »ÔÓÎËÚ. ¬
Ú‡ˇ Ú˙ÏÌËˆ‡ ÒÂ Ì‡ÏË‡ÎÓ „ÓÎˇÏÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Á‡Ú‚ÓÌËˆË. À‡‚ÂÌÚËÈ ËÏ „Ó‚ÓËÎ
Á‡ ’ËÒÚ‡ Ë ˜ÂÁ ËÏÂÚÓ Ì‡ √ÓÒÔÓ‰‡ ËÁˆÂËÎ ÌˇÍÓË ·ÓÎÌË, ÍÓËÚÓ ÒÂ Ó·˙Ì‡ÎË Í˙Ï
¡Ó„‡. Õ‡ ‚ÒË˜ÍÓ ÚÓ‚‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡Î »ÔÓÎËÚ. ƒÛÏËÚÂ Ì‡ À‡‚ÂÌÚËÈ Ë ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡,
ÍÓËÚÓ ÚÓÈ ËÁ‚˙¯ËÎ, ÔÓ‰ÂÈÒÚ‚‡ÎË Ë Ì‡
ÌÂ„Ó. “ÓÈ ÔÓÁÌ‡Î ËÒÚËÌ‡Ú‡ Ë Ò ˆÂÎËˇ ÒË
‰ÓÏ ÔËÂÎ ıËÒÚËˇÌÒÍ‡Ú‡ ‚ˇ‡.
”Ô‡‚ËÚÂÎˇÚ ÔËÁÓ‚‡Î À‡‚ÂÌÚËÈ Ì‡
Ò˙‰, Í‡ÚÓ „Ó ÔËÌÛÊ‰‡‚‡Î ‰‡ Í‡ÊÂ Í˙‰Â
Ò‡ ÒÍËÚË Ò˙ÍÓ‚Ë˘‡Ú‡, Ë Á‡ÔÓ‚ˇ‰‡Î ‰‡
„Ó ÔÓ‰ÎÓÊ‡Ú Ì‡ Ï˙˜ÂÌËˇ. — ÌÂÓ·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡ Ú‚˙‰ÓÒÚ Ò‚. ‡ıË‰ˇÍÓÌ ÔÓÌÂÒ˙Î
Ï˙˜ÂÌËˇÚ‡. ”Ô‡‚ËÚÂÎˇÚ Ì‡Ô‡ÁÌÓ ÒÂ
ÒÚ‡‡Î ‰‡ ËÁÚ˙„ÌÂ ÓÚ ÌÂ„Ó ÔËÁÌ‡ÌËÂ Ë
„Ó Û·ÂÊ‰‡‚‡Î ‰‡ ÒÂ ÔÓÍÎÓÌË Ì‡ Ë‰ÓÎËÚÂ. Õ‡È-ÔÓÒÎÂ Á‡ÔÓ‚ˇ‰‡Î ‰‡ ÔÓ‰ÎÓÊ‡Ú
À‡‚ÂÌÚËÈ Ì‡ Ì‡È-ÚÂÊÍË Ï˙˜ÂÌËˇ. œÂÁ
ˆˇÎÓÚÓ ‚ÂÏÂ ÌÂÓ·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡ ‡‰ÓÒÚ ÒË-

ˇÂÎ‡ ÔÓ ÎËˆÂÚÓ Ì‡ Ò‚. Ï˙˜ÂÌËÍ. “ÓÈ Ò
‚ËÒÓÍ „Î‡Ò ÒÎ‡‚ÂÎ √ÓÒÔÓ‰‡, ·Î‡„Ó‰‡ˇÎ
ÃÛ Ë ÒÂ ÏÓÎÂÎ Á‡ Ó·˙˘‡ÌÂ Ì‡ ‚‡„Ó‚ÂÚÂ. — Ú‡ˇ ÏÓÎËÚ‚‡ ÚÓÈ ÔÂ‰‡Î ¡Ó„Û ‰Û¯‡Ú‡ ÒË. œÂÁ ÌÓ˘Ú‡ »ÔÓÎËÚ ‚ÁÂÎ Ò‚Â˘ÂÌËÚÂ ÓÒÚ‡ÌÍË Ì‡ Ï˙˜ÂÌËÍ‡ Ë Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÔÂÁ‚ËÚÂ ﬁÒÚËÌ „Ó ÔÓ„Â·‡ÎË ÔÓ ıËÒÚËˇÌÒÍË Ó·Ë˜‡È.
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15
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¡⁄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
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¬≈—“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… 144

¬ŒƒŒ–¿¬ÕŒ: —ÂÏË‡ÏË‰‡. »‡Í. –‡‰ÓÏË.
ì“‡Ï‡‡î. ¬Ë. œ˙Ú. “ËÌÓÎ. À‡„. ƒÛÌ‡‚. ‡Ú‡.
“‡‡Ì. ’Ó. ŒÎË‚ËÌ. –‡ÌËˆ‡. œÂÌÓ·ÂÚÓÌ. —ÓÌÂÚ. œ‡‡‚‡Ì. ÕË‚‡. œÓÚ. ì–ÂÌî. ¬ËÎ‡Ì. Õ‡Ò.
œËÚÓÌ. ‘ÂÌÂ. ƒËÍÓ‚ /—‡¯Ó/. Õ‡„ /Ã‡ÚËÌ/.
¿Ì‡‰Ë. ÕÂ‚‡‰‡. ‡Ú‡Ï‡‡Ì. ◊ËÌ‡. “‡‡ÚÓ.
ìÕÓ‡î. Ã‡Ò. ìÕ¿ î. ÃÓËÒ /ƒÊÂÈÏÒ/. Õ‡Î.
¡ÂÏÓÎ. ‡ÚÂ. Ã‡‡Î. –‡Í. —ËÌË„Â. ìÕ‡ ÀÓ‡î.
¡ÓËÏËÓ‚ /ƒ‡ÌËÂÎ/. ÕÂÏ‡Ì. ¬‡Ì‡‰ËÌËÚ. ¬‡‰‡.
Œ“¬≈—ÕŒ: ¬ÂËÎ‡. ì≈ÃŒÕ≈î. ¿Ú‡Ì‡ÒÓ‚ /
√ÂÓ„Ë/. Ã‡‡ÚÓÌ. “‡Ì‡Ú. —‡ÚË‡. ¬Ë‰. √‡ÎÓÔ.
—ÂÌ‡Ú. ÀÂÌËÌ /¬Î‡‰ËÏË/. –ÓÔ. –Ë·‡. –‡Ï‡Ì
/◊‡Ì‰‡ÒÂÍı‡‡/. –ËÏ‡. ‡Ï˙Í. ¬ÂÂˇ. ƒ‡‡Í.
√Ë‰. ÃËÚ. “ËÚ‡Ì. ƒË‡Í /œÓÎ/. ìÃÂËî. ÃË.
ƒ‡ÌÓ‚ /’ËÒÚÓ/. œË‡Ú. ¡‡ÓÌ. “Û. Õ‡‚ËÍ.
ÕÓÏÂ. ¬». ‡ÚËÌ‡. ÕËÚÓÌ. –ÓÏ‡Ì. ¿Ì‡Ì‡Ò.
ÀÓ‚Â˜. –ÓÎ‡Ì /–ÓÏÂÌ/. ƒËÏÓ‚ /ƒËÏËÚ˙/.
ÕÓÌ‡Ì. ¬ËÌËÎ. ÀÂ‚. –‡Î /‘¸Ó‰Ó/. ì’ËÌËÌî.
Õ‡ÌÓÒ. ì–ÓÏ‡î. ¡‡. ÓˆÂ‚ / ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ/. –‡‰‡. œ‡‡‰. ‡Î. –‡Ú‡È. √‡‡Ê. ‡Ì‡.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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СРЯДА
10 АВГУСТ

И Дер

Стр. 15

Ëîêî Ïä èçêà÷è âúðõà ñ 10 äóøè
Локо Пд успя с 10 души да надвие Арда с 1:0 в последния
двубой от V кръг на efbet Лига. Пловдивчани останаха с човек
по-малко в 37-ата минута, след като Пиер Зебли бе изгонен с
директен червен картон за нарушение срещу откъсващия се
Светослав Ковачев. Лошата новина за Александър Томаш не бе
само изгонването на Зебли - Мартин Паскалев (43) бе ударен
в лицето и напусна със счупен нос. Точен единствено беше
Бирсент Карагарен (46). С успеха тимът на Александър Томаш
събра 12 т. и излезе първи във временното класиране. Арда е
шести с 9 т.
В следващия кръг Локо гостува на съименника си от София,
а Арда посреща ЦСКА 1948.
Преди двубоя световната шампионка до 20 години в скока
на дължина Пламена Миткова получи специални награди като
състезател на СКЛА Локомотив.

ГЛЕДАЙТЕ

СНИМКА LOKOMOTIVPD.COM

Бирсент Карагарен (в средата) се радва, след
като вкара гола за победата на Локо

САША ИЛИЧ:

ÖÑÊÀ ùå áèå â Åéðå
Стилиян Петров гледа мача в Дъблин
Саша Илич се закани
ЦСКА да бие Сейнт Патрикс и да елиминира ирландците от Лигата на конференциите. Реваншът е
утре в Дъблин от 21,45 ч.,
а “червените” потеглят с
гол пасив, след като паднаха с 0:1 в София. Сръбският треньор обаче е настроен за обрат.
“Загубата беше тежка, но
хубавото е, че можем да се
поправим. Надявам се да ги

отстраним. Най-важният
урок е, че ако не влезем в
мача по начина, по който
сме говорили, след това
търпим последствията. Имаме повече качества от това,
което показахме, и имаме
класата да отстраним съперника. Трябва обаче да играем по различен начин. Искам ЦСКА да има разпознаваем стил. В някои мачове
се получава, в някои не.
Наясно съм, че някои от

младите трябва да направят грешки, защото това е
част от процеса по съзряване. Със сигурност и занапред ще им давам
възможности, но те трябва
да ги заслужат по време на
тренировките”, каза Илич.
Рекордьорът по мачове
за националния отбор на
България Стилиян Петров
може да посети реванша на
“Тала Стейдиъм”, който се
очаква да е пълен. Преди две

седмици Стенли подкрепи
Лудогорец в гостуването му
на Шамрок Роувърс на
същия стадион. Тогава той
бе в компанията на легендата Роби Кийн. Петров живее в Бирмингам, като полетът е към 30 минути.
Главен съдия на срещата
ще е Хорацио Фешник. Помощници на 32-годишния
румънец ще са сънародниците му Валентин Аврам и
Александру Керей.

ÁÔÑ ðåäè
êîíòðîëè
ñ Êèïúð è
Ëþêñåìáóðã

СНИМКА БТА

XXII Игри на Британската общност бяха закрити с пищна церемония на ст.
“Александър” в Бирмингам. В съревнованията участваха 4500 души от 72
държави, които се бориха за медалите в 19 вида спорт и още осем параспорта

БФС урежда две контроли, които националният отбор ще изиграе през ноември под ръководството на новия селекционер
Младен Кръстаич. Първата договорена проверка е с Кипър, доуточнява се мачът с Люксембург.
“Лъвовете” ще гостуват и в двете
срещи. През ноември има свободни дати за контроли на отбори,
които няма да участват в Световното първенство. Дебютът на
Кръстаич начело на България е
на 23 септември, когато посрещаме Гибралтар в мач за Лигата на
нациите. Три дни по-късно гостуваме на Северна Македония.

Êëóáîâå ïî ùàíãè ñè ïëàòèõà
çà ó÷àñòèå íà åâðîïåéñêî â Ïîëøà
Клубове по щанги заплатиха разходите за участие
на младежките национали на
европейското за 15- и 17годишни в Рашин, Полша.
До куриозната ситуация
се стигна заради проблемите в ръководството на феде-

рацията. Централата е със
спряно финансиране от
ММС, поради което сметките са празни. Така се наложи участието на младите
българи да бъде спасено
благодарение на техните
треньори и близки. За биле-

ти са похарчени 21 300 лв.,
а за престой и такси събраната сума е 30 605 лв.
Шампионатът започва
днес. За Полша летят 17 обещаващи наши тежкоатлети.
С реални шансове за титли са Мартин Станев (49 кг),

Нино Симеонов (55), а за
медали ще се борят още
Рени Русева (45), Димитър
Дончев (49), Бояна Костадинова (45), Диян Ангелов
(61), Веско Йорданов (73),
Танислав Ангелов (96) и
Ангел Георгиев (+102).

ФУТБОЛ
ПО БТВ ЕКШЪН
Суперкупа на Европа
22.00 Реал М - Айнтрахт
ПО НОВА СПОРТ
14.00 Виетел - Куала Лумпур
ПО МАКС СПОРТ 2
3.45 Мач на звездите в САЩ
ПО МАКС СПОРТ 3
3.30 Талерес де Кордоба Велес Сарсфилд
ПО МАКС СПОРТ 4
1.15 Сеара - Сао Пауло
3.30 Палмейрас Атлетико Минейро
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
19.00 “Мастърс” в Монреал
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
14.15 Обиколка на Ен (II етап)
18.00 Обиколка на Скандинавия
(жени, II етап)
ПО МАКС СПОРТ 3
ЛЕКА АТЛЕТИКА
21.00 Диамантена лига в Монако
РЕЗУЛТАТИ

V кръг
Локо Пд - Арда 1:0 Карагарен
(46), ЧК: Зебли (Л-37); Септември Сф
- Локо Сф 0:3 0:2 Митков (19-д и 42)
0:3 Бакалов (45+1).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ÀÓÍÓ œ‰
÷— ¿ 1948
ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ
÷— ¿
◊ÂÌÓ ÏÓÂ
¿‰‡
ÀÓÍÓ —Ù
ÀÂ‚ÒÍË
—Î‡‚Ëˇ
’Â·˙
¡ÓÚÂ‚ ¬
—ÂÔÚÂÏ‚Ë —Ù
¡ÂÓÂ
œËËÌ
—Ô‡Ú‡Í ¬Ì
¡ÓÚÂ‚ œ‰

5
5
4
4
4
5
5
3
3
5
5
5
5
5
5
4

4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0

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

1
0
0
0
1
2
1
1
1
3
3
3
3
3
4
4

6:4
10:5
12:2
10:2
4:1
6:6
7:3
6:1
3:2
4:6
7:11
6:11
4:10
4:7
1:11
2:8

12
11
10
10
9
9
8
6
6
6
4
4
4
2
1
0

VI кръг: петък, 18.30: Черно море
- Пирин; 21.00: Хебър - Славия; събота, 18.45: Арда - ЦСКА 1948; 21.00:
Берое - Ботев Пд; неделя, 18.15:
ЦСКА - Септември Сф; 21.00: Лудогорец - Левски; понеделник, 18.00:
Локо Сф - Локо Пд; 20.30: Ботев Вр Спартак Вн.

IV кръг
Ботев Пд-2 - Миньор Пк 1:1 1:0
Акере (37) 1:1 Тютюков (45+1); снощи: Созопол - Дунав.
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