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Нора СТОИЧКОВА

АКЦЕНТ

ЧЕТВЪРТЪК

ÍÀÄ 27% Ñ ÍÅÏËÀÒÅÍÈ ÑÌÅÒÊÈ Â ÊÐÈÇÀÒÀ
27% от българите не могат да си плащат сметките. Дори
сред хората, които нямат този проблем, всеки пети очаква трудности в следващите месеци, твърди проучване на ЕС.
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а пореден ден назначенията на
БСП в държавната администрация са под обстрел. Хората се
уволняват по списъци, без адекватни аргументи. Предимно в министерствата, управлявани допреди десет дни от министрите социалисти. В министерството на
Георги Гьоков върви поредният
погром.
Интересно - служебниците в
това правителство, голяма част от
които също са от нашата партия,
как си представят картинката от
бъдещето, че кадруват така радикално. На практика това е удар
по БСП. Но да бяха спрели дотук, а те всеки ден критикуват колегите си. В земеделието не било
направено нам какво си.
В икономиката - трето, пето не
било наред... За седем месеца в
социалната сфера беше направено толкова много. България бе
изведена на първо място по индустриален растеж в ЕС...
Налага се логичният извод, че
това е чиста проба подривна дейност срещу БСП. Кому е необходимо? Във всички случаи води до
реставрация на онова статукво,
което преди две години надигна
маси народ на многомесечни протести. Когато двама се карат, печели винаги третият. Онези сенчести сили, които точат ножове
отново
да
преразпределят
държавната баница.
Властта не е лъжица за всяка
лакома уста. А служебниците на
Румен Радев, както са се засилили с 200, да видим дали ще вземат
завоя наесен.

EUR:
1.95583

GBP:
2.31164

USD:
1.90775

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
ПРОМЕНЛИВО

Целта е да се повлияе на изхода от изборите
в ущърб на едни партии и в полза на други,
категоричен е бившият социален министър
Служебният
кабинет
уволнява социалисти по
списъци, които в следващите дни ще се попълват с още
хора, работили за редовното правителство, заяви Георги Гьоков. “Най-настоятелно
се търсеха назначенията на
министри на БСП - в иконо-

мическото, в земеделието, в
социалното, в туризма. Последва “привикване” на ръководители, отправяне на
предупреждения, натиск за
подаване на оставки”, разказва Гьоков.
Вместо организацията на
честни избори, се търси от¬

мъщение, реваншизъм и удовлетворяване на нечии интереси и претенции, смята той.
Според Гьоков целта е да се
повлияе на изхода от изборите в ущърб на едни партии и
в полза на други.
“Служебният кабинет не
действа неутрално, а оценя-
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ва и ревизира политики, чертае далечни перспективи и
масово “кадрува”, подменя
ръководители и експерти,
държавни служители на ключови за държавното управление места”, изтъква Гьоков.

СНИМКА БТА

Около 30 пожара бушуваха вчера в цялата страна. Един от тях бе в землището
на с. Пъстрово, община Стара Загора, където военнослужещи от 38-ми механизиран
батальон от състава на Втора Тунджанска механизирана бригада се бориха със стихията

Стр. 2
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Ñòîòèöè ñå áîðÿò ñ íàä
30 ïîæàðà â ñòðàíàòà
Огнената стихия опустоши хиляди декари, най-тежко бе положението в Хасковско
Над 30 пожари бушуваха през
вчерашния ден в цялата страна, опустошиха хиляди декари, а с тях се
бориха 300 служители на пожарната, 42 полицаи, 100 горски и 50 доброволци.
Най-сериозни бяха огнищата в
Хасковско и в старозагорското село
Пъстрово, като за овладяването им се
включиха и военни. Сериозни проблеми при гасенето на огъня създаваше
силният вятър и високите температури. Имаше и риск от затваряне на автомагистрала “Марица”, но ситуаци-

ята бе овладяна. В Хасковско бе
съсредоточен най-големият ресурс на
пожарната - около 40 автомобила.
Заради силни и излизащи извън
контрол пожари бе обявено бедствено положение в общините Харманли,
Любимец и Свиленград. В село Вълче
поле, община Любимец, изгоряха четири необитаеми къщи.
Пожари имаше и край село Момково, община Свиленград, в черешови градини в квартал “Злати дол” на
Симеоновград, пред риск от опожаряване бе и боров масив край люби-

мецкото село Белица. 500 дка сухи
треви и храсти горяха край елховското село Раздел, в близост до турската граница.
Три пожара възнихнаха в Бургаско, като най-сериозен бе този в средецките села Белила и Проход. Близо
1500 дка сухи треви и смесена гора
обхвана огънят. С него се бориха 6
пожарни автомобила и 18 пожарникари. От Държавното горско стопанство помагаха с 35 човека и булдозер,
който правеше просека. Трактор заораваше и пазеше село Белила.

По-късно вчера вниманието на пожарникарите бе насочено и към огнена стихия в пазарджишкото село
Црънча, където бе изпратен и хеликоптер.
“Безопасността на населението е
осигурена. Към момента няма пряка
заплаха. За радост, нямаме загинали и
пострадали, с изключение на случая в
Бургаско, но той не е загинал от пожара, а по-скоро масивен инфаркт”,
съобщи Николай Николов, директор
на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”.

Ïåíñèîíåðèòå ñà ñ íàé-ìíîãî
áóñòåðè ñðåùó ÊÎÂÈÄ-19
Аида ОВАНЕС

С подсилваща доза
на ваксина срещу КОВИД-19 са най-много
хората в пенсионна
възраст. Това става
ясно от данните в сайта
на кампанията “+ мен”.
Най-много с първи бустер са 215 хил. души
на 60-69 г., а с втори са
19 172 души на 70-79 г.
През август НОИ
ще извърши последното
плащане на еднократната добавка от 75 лв. към
пенсиите на хората, които са се ваксинирали.
Общо 760 777 пенсионери са получили тази
сума, съобщиха от
НОИ. Еднократната добавка за насърчаване на
ваксинацията сред една
от най-уязвимите групи, се изплащаше на
пенсионери, които имат
завършен ваксинационен курс в периода 1
януари-30 юни 2022 г.
и тя очевидно е дала
добър резултат.

Първенците
със
завършен първичен ваксинационен курс са хората във възрастта
между 40 и 49 г. (386
343 души), следват 6069-годишните (381 301)
и 50-59-годишните (371
810). Въпреки това
България остава последна в ЕС по ваксинация срещу коронавируса с по-малко от 30%
ваксинирано население,
над 11% с първа подсилваща доза и 0,3% - с
втора, сочат данните на
Европейския център по
превенция и контрол на
болестите.
Близо 92% от приетите у нас пациенти с
КОВИД-19 в болница и
почти 97% от преведените в реанимация не
са били ваксинирани.
Данните са за периода
от 1 януари 2021 г. до
9 август т.г.
Със спада на установените положителни
проби, преди повече от
месец голяма част от
ваксинационните пунктове спряха работа, но

в началото на месеца МЗ
разпространи списък на
РЗИ в страната, където
желаещите могат да се
ваксинират. В сряда служебният здравен министър д-р Асен Меджидиев изпрати указание
до РЗИ, Сдружението на
общопрактикуващите
лекари и БЛС, в което
се разпорежда, че независимо от невъзможността от пълно усвояване на многодозов флакон, желаещи да се ваксинират не трябва да
бъдат връщани. от писмото на министъра става ясно, че от ваксината на “Пфайзер” страната ни разполага с големи количества и
предвид изтичащия срок
на годност флакон може
да се отваря дори за 12 души. Подобен подход може да има и при
ваксината на “Модерна”, но само до края на
август, но до декември
флакон може да се отваря, ако ще се ползва
поне половината от
препарата.

Óâåëè÷àâàò ïðèåìà
íà ìåäèöèíñêè ñåñòðè
è ëåêàðñêè àñèñòåíòè â Ñîôèÿ
Да се отпуснат допълнително още
50 места за обучение на медицински
сестри и 30 за лекарски асистенти в
Медицинския университет в София,
предлагат от МОН. Промяната е заложена в проект за утвърждаване на
приема в държавните висши училища
през учебната 2022-2023 г. Ако решението бъде одобрено, Медицинският университет в София ще може да
приеме общо 337 кандидати за сестри
и асистенти. Мотивът за това увеличение е сериозният недостиг на меди-

цински сестри в сектор “Здравеопазване” и засилващият се интерес към
професията на лекарския асистент.
Друга промяна предвижда увеличение с 18 места на курсантите в специалността “Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” във Висшето военновъздушно училище “Георги Бенковски” в Долна Митрополия. Допълнителните бройки са продиктувани от
трудното задържане на кадри за въоръжените сили.

СНИМКА БТА

Военни моряци боядисват и почистват експонатите
на Военноморския музей във Варна за предстоящия празник на града

Çà ñåäìèöà ñúêðàòåíèòå
ñà áëèçî 2 ïúòè ïîâå÷å
îò ïîñòúïèëèòå íà ðàáîòà
Аида ПАНИКЯН

Регистрираните в
бюрата по труда безработни в периода 1-7 август са 5234 души, сочат
данните на НСИ. Наймного съкратени работници има в София (649
души), Пловдив (413) и
Благоевград (392). За
същия период постъпилите на работа чрез бюрата по труда в страната
са 2686 души, което е над
1,9 пъти по-малко от
уволнените. Най-много
назначени за седмица са
регистрирани в София
(247), в Бургас (206), във
Варна - 178. В София
съкратените са над 2,5
пъти повече от устроените на работа, в морската столица с почти двойно повече, независимо че

сезонът е в разгара си.
Новорегистрираните
в бюрата по труда
продължават да са повече от устроените на работа, въпреки че резултатите от анкета на
Агенцията по заетостта
сочат, че над 60 840 от
378 752 фирми ще търсят
нов персонал в следващите 6 месеца. Проучването е проведено през февруари-март т.г., когато
бизнесът е заявил необходимост от 239 339 работници и специалисти с
умения в различни професионални направления. Близо 71% от работодателите заявяват, че
срещат затруднения при
осигуряване на кадри,
като най-трудно се намират продавач-консултанти, готвачи, шивачи, машинни оператори, програмисти. За сравнение

преди година е имало
най-голям недостиг на
машинни оператори,
оперативни счетоводители, помощник-възпитатели, заварчици и електромонтьори. При евентуална нова вълна на
КОВИД-19 обаче близо
19,5% от работодателите заявяват, че ще спрат
търсенето на служители.
От 30 декември 2019
г., когато НСИ започна
седмична статистика на
безработицата във връзка с пандемията от
КОВИД-19, до момента
регистрираните безработни са 849 881 души, а
общо устроените на работа чрез бюрата по труда са 581 957 души.
От 1 април т.г. минималното дневно обезщетение за безработица
стана 18 лв., а максималното - 84 лв.
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Експремиерът Кирил Петков

„МАРКЕТ ЛИНКС”:

Êîðíåëèÿ Íèíîâà ñòîè ñòàáèëíî,
ÁÑÏ ùå ïîäîáðè ðåçóëòàòè ñè
Лидерът на бСП Корнелия Нинова стои стабилно и в сегмента на левия електорат тя има
своята тежест, коментира Добромир Живков,
управител на социологическа агенция “Маркет
Линкс”, в радиоинтервю. Той смята, че левите
избиратели вече са свикнали през годините на
противопоставянето между ръководството на
БСП и президента. “Това не е нова ситуация и
дори искрите, които продължават да прехвърчат
между “Дондуков” 2 и “Позитано”, няма да повлияят съществено върху подкрепата за социалистическата партия”, смята той. Живков обяви,
че до дни ще излезе ново проучване на “Маркет
линкс” за политическата ситуация и предпочитанията на избирателите, което показва, че отношенията между БСП и президентството не оказват негативно влияние върху подкрепата за левицата. Според Живков електоратът на социалистическата партия дори се консолидира и няма
да има отлив. Социологът очаква левицата да
постигне по-висок резултат на изборите през
октомври от миналогодишния вот.
“Голямата интрига в тази предизборна ситуация и в периода на регистрация е дали ще

имаме коалиция вдясно между ДБ и ПП. Хората
на Асен Василев и Кирил Петков продължават
да запазват тактично мълчание по въпроса и
всички погледи са насочени в тази посока”, коментира Живков. Според него, ако формациите
се явят заедно на избори, незначителна част от
левия електорат ще се оттегли в изчаквателна
позиция, за да види как ще се развият разговорите за листи и отношенията между потенциалните партньори. Живков предупреди да не се
забравя феномена на “гласуването за победителите”, че който може да спечели, привлича
нови избиратели.
Късно е за нов политически формат, особено вляво, макар и воден от познати лица, категоричен е социологът. “Големите въпросителни
са дали ИТН и “Български възход” ще участват
в следващия парламент. Доверието на избирателите в хората на Слави Трифонов изглежда
безвъзвратно загубено, а в партията на Стефан
Янев не се вижда енергия и достатъчно убедителност тя да успее да прескочи 4%”, прогнозира Живков. Той предполага, че в 48-ото НС ще
има малко по-малка фрагментация.

Водачът на листата на БСП за България” в Пазарджик
Драгомир Стойнев се срещна и разговаря с членове и и
симпатизанти на левицата във Велинград. Винаги съм
усещал подкрепата на вашата общинска партийна
организация и съм сигурен, че за предстоящите
парламентарни избори ще се мобилизираме, за да
постигнем добър резултат, заяви Стойнев.

ГЕОРГИ ГЬОКОВ:

Ñëóæåáíèÿò êàáèíåò òúðñè
îòìúùåíèå è ðåâàíøèçúì
Целта е да се повлияе на изхода от изборите в ущърб на едни партии
и в полза на други, категоричен е бившият социален министър
Явно основната задача на
служебния кабинет не е организацията на честни избори, а
търсене и удовлетворяване на
нечии интереси и претенции,
отмъщение и реваншизъм, се
казва в официална позиция на
бившия социален министър Георги Гьоков.
“Служебният министър на
труда и социалната политика
Лазар Лазаров уволни изпълнителния директор на ИА “Главна инспекция по труда” Елена
Аврамова, главния секретар на
агенцията Георги Милчин и
зам.-изпълнителния директор на
Агенция “Социално подпомагане” Михаил Ставрев. Сигурно
в следващите дни списъкът ще
се попълва с още много хора,

работили за редовното правителство”, подчерта Гьоков. По
думите му последната седмица
е наситена с множество неадекватни кадрови действия на служебния кабинет.
“Започна се с искане на
списъци на назначените на
всички нива, включително и
след конкурси, по време на редовното правителство. Най-настоятелно се търсеха назначенията на министри на БСП - в
икономическото, в земеделието, в социалното, в туризма.
Последва в кратки срокове
“привикване” на ръководители
и на назначените от по-високите нива, отправяне на предупреждения, натиск за подаване
на оставки. Скоро ще станем

свидетели и на още уволнения,
включително и на по-ниски
нива”, сигурен е Гокьов.
“Служебното правителство
има два или три месеца живот,
но очевидно добре използва
това време. Вместо да действа
неутрално, то се опитва да оценява и ревизира политики, да
чертае далечни перспективи и
масово да “кадрува”, да подменя ръководители и експерти,
държавни служители на ключови за държавното управление
места”, припомня Гьоков.
“Очевидно е, че липсата на
професионализъм, постигнати
резултати, лични качества и т.н.
не са причина за освобождаване на хора. Целта явно е да се
повлияе на изхода от предсроч-

ИКОНОМИСТИ:

ните избори, в ущърб на едни
партии и в полза на други”, коментира Гьоков.
“Свършиха ли престъпниците в тази държава, свършиха
ли корумпираните и крадците,
които лишават българите от достоен живот? Свършиха ли “калинките” на ГЕРБ по високите
етажи, че това служебно правителство започна да гони без
мотиви хора с доказани качества, хора, предани на промяната?”, пита Гьоков.
“Уволненията са заради
това, че хората са социалисти,
или заради това, че сте се
съгласили да работите за министри от БСП. Министри,
чиято работа бе оценена високо не само от ръководните

органи на БСП, но и от политическите им опоненти и от
българското общество. Може
да ви уволнят, но не могат да
ви вземат ума, сърцата и способностите. Рано или късно
вие отново ще бъдете оценени”, категоричен е Гьоков.
“БСП не е от партиите, които могат да бъдат притискани от когото и да е било. Нямаме зависимости от никого,
освен от своите членове.
Тръгваме на тези избори с
вдигната глава и горе главата и
вие и очакваме подкрепата ви
и подкрепата на всички леви
българи, които искат България
да е наистина социална държава!”, призовава Гьоков.

Áåäíèòå ñà 22%, ïîìîùè ïîëó÷àâàò ïîä 1%

Ïðåäëàãàò 770 ëâ.
ìèíèìàëíà çàïëàòà

България е изоставила хората в дълбока бедност, тъй като обхваща с класически социални
помощи под 1% от населението, а в същото време
бедните са 22% от населението, сигнализираха
икономисти от Института за пазарна икономика.
Те настояват за почти десетократно разширяване
на обхвата на подпомогнатите - до поне 4-5% от
населението. Сега месечните социални помощи
получават едва 34 802 лица и семейства, което е
под 1%. Хората в риск от бедност или социално
изключване в България са били 31,7% или 2,2
млн. души. Бившият социален министър Георги

Служебното правителство предлага минималната заплата догодина да се повиши от 710 на 770 лева или 50 на сто от средната
работна заплата за предходната година.
По-късно от КНСБ коментираха, че 770 лв. минимално заплащане не е 50% от последната средна заплата за страната. “Не е
справедливо да се вземат 2 г. назад за базисен период - т. е. към
средната заплата за 2021 г. да се съотнесе минималната за 2023 г.”,
почертават от синдиката. “КНСБ е категорично против толкова
ниско ниво на МРЗ за 2023 г., след като средната заплата вече е над
1700 лв. Настояваме да се вземат първите 6 месеца на 2022 г. НСИ
ще разполага с данни през септември-октомври. На тази база минималната заплата трябва да е над 800 лв.”, категорични са от КНСБ.

Гьоков предложи исторически законопроект, който веднъж завинаги трябваше да сложи край на
абсурдната ситуация социалните помощи за найбедните да са обвързани с т. нар. “гарантиран
минимален доход”. Гьоков предложи занапред
помощите да се изчисляват като процент от официалната “линия на бедност”.
С реформата на Гьоков, която трябваше да
започне от 1 януари 2023 г., се очакваше значително увеличение на хората, които ще имат право на
социална помощ заради ниските си доходи, както
и на самия размер на подпомагането.

4

ЧЕТВЪРТЪК
11 АВГУСТ

БЪЛГАРИЯ

2022

Îùå íåçàêîííè ïîñòðîéêè
ðàçðóøàâàò â ðàéîí „Èçãðåâ”
Поредните незаконни постройки в район “Изгрев” в София
ще бъдат разрушени. Този път става дума за автосервиз и прилежащите към него сгради, намиращи се на ул. “Апостол Карамитев” в жк “Дианабад”. Те се ползват десетилетия неправомерно без договор и каквито и да било разрешителни от СБА.
Съюзът на автомобилистите преотдава памещенията на
трети лица срещу солидни наеми, като същевременно не плаща и стотинка на общината, върху чиято земя се намират
сградите, заяви кметът на района Делян Георгиев. Имотите
ще бъдат иззети принудително от служителите на районната
администрация на “Изгрев”, след което сградите върху тях
ще бъдат разрушени и премахнати.
Кметът е категоричен, че ощетяването на хората и общината трябва да спре. Той изрази изненада, че общината проявява такава безстопанственост през годините.
От началото на мандата в район “Изгрев” са иззети и
освободени за ползване от гражданите над 20 общински имота, а над 30 незаконни постройки бяха премахнати от районната администрация.

20% îò áúëãàðèòå íå ñà ÷åëè
êíèãè ïðåç ïîñëåäíàòà ãîäèíà
Най-активно четящи са хората между 40 и 60 години,
показва проучване на Асоциация „Българска книга”
Всеки пети българин не е
прочел нито една книга през
последната година. Това показват резултатите от национално изследване на нагласите за четене сред българските
граждани от различните
възрастови групи. Проучването е на асоциация “Българска книга”. Мая Бобева, член
на Управителния съвет на
асоциацията, коментира като
тревожен факта, че 20% от
анкетираните не са чели

изобщо за изминалия едногодишен период. Тя допълни, че
голяма част от тях нямат нито
една книга в дома си.
Данните от изследването
показват още, че хората на
възраст между 40 и 60-65 години са най-активно четящите. Най-слаб е интересът в
групата между 15 и 30 години
и те четат най-малко. Тази тенденция се наблюдава и в предходното подобно проучване.
Най-големите конкурен-

ти на четенето са сериалите
и четенето в интернет, но не
на книги, а на различна информация, добави Мая Бобева. Според нея обаче това
е световна тенденция. В Германия например е установено, че четенето намалява във
възрастовата група от 44 до
54 години.
Обнадеждаващото в изследването е, че 83% от анкетираните родители заявяват, че четат на децата си. В

последните години има ръст
в купуването на детска литература.
Най-слабият пазар е при
литературата за подрастващи,
а причината е, че младите живеят чрез мобилните си устройства и нямат изградени
навици да четат сериозни книги. Проблемът е, че точно тези
поколения предстои да излязат на пазара на труда или са
в началото на кариерата си,
коментират от асоциацията.

При хората над 65 години
интересът към четенето намалява, като най-сериозните
причини са проблеми със зрението и здравето.
ДУМА припомня, че асоциацията се оплака от спад в
продажбите на книги заради
пандемията, а по-късно поиска книгите да не се облагат с
ДДС, да има закон за книгата
и авторските права, както и
спешни мерки за борба с интернет пиратството.

Ïèòàò ðóñåíöè çà îðãàíèçàöèÿòà
íà äâèæåíèåòî â ãðàäà
Русенци ще могат да дадат мнението си в анкета как да бъде организирано
движението в града във връзка с разработването на генерален план. След
обработка на отговорите и изготвяне на предварителен генерален план община Русе ще организира обществено обсъждане.
Генералният план за организация на движението определя условията и реда за
организиране на движението по цялата улична мрежа. Целта му е да служи като
инструмент на общинската администрация за взимането на ефективни и оптимални решения относно градската мобилност и инфраструктура - режими на движение, паркиране, масов градски обществен транспорт, пешеходна достъпност, безопасност и др. Генерален план за Русе последно е бил изготвян преди 32 години.

Ó÷åíè÷åñêèÿò ñïîðò â Ñîôèÿ
å â òðàãè÷íî ñúñòîÿíèå

Първите тунджанци, участвали в програмата “Помощ за диабетика”,
са с подобрение след безплатните процедури в барокамера.
По нея ще може да се помогне на още девет граждани
на община “Тунджа”. Заявленията се приемат в общината

Ученическият спорт в София е в
много тревожно състояние, става
ясно от данни, публикувани в “Стратегията за развитието на физическото възпитание и спорта в София за
периода 2022-2030 г.”.
104 софийски училища не предоставят достъп до дворовете си и така
спират възможностите за спорт на
601 544 столичани, коментира общинският съветник от БСП в Столичния
общински съвет Николай Николов.
Според него е странно, че няма информация за физкултурните салони в

68 столични училища и дали те изобщо разполагат с такива.
Липсата на възможности за спорт
в София проличава и в резултатите от
ученическите игри. Столичните школа
са извън топ 10 в крайните класирания на страната, съобщи още общинският съветник. Затова той не приема
факта, че от над 2-милиардния бюджет
на София за спорт се отделя едва 0,2
на сто. Николов допълва, че децата на
България са на първо място по обездвижване и затлъстяване в ЕС, а 71%
от столичани не спортуват.

www.duma.bg
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È ÄÊÊ ïîäëîæåíà íà
ïîëèòè÷åñêè íàòèñê
Служебният министър
на икономиката дестабилизирал
държавните дружества
Служебният министър на
икономиката Никола Стоянов
оказва политически натиск,
дестабилизира държавните
дружества, включително и
Държавната консолидационна
компания (ДКК), и спира процесите. Това обяви на брифинг Смиляна Нитова,
изпълнителен директор на
ДКК. Както е известно, ден
преди това от политически
натиск от страна на служебния икономически министър
се оплака и председателят на
Комисията за защита на потребителите Иван Френкев.
Нитова подкрепи думите
си с примери. В края на работния ден на 8 август пред-

ставители на Министерството на икономиката са посетили офисите на “Кинтекс”,
откъдето са искани документи, свързани с дейността на
дружеството от началото на
август, откогато служебното
правителство започна да работи. Тя коментира, че е
странно това да се прави в
края на работния ден и без да
бъде предварително уведомено ръководството на самото
дружество, както и ДКК. Документите са били представени, но защо така спешно, така
бързо, по този начин, попита
Нитова. Тя сравни този начин
на снабдяване с документи с
действия по Наказателно-про-

Смиляна Нитова
цесуалния кодекс за изземване на материали.
“Смятам, че така министърът дестабилизира това
дружество, създава неверни

ВМЗ:

ТАСКО ЕРМЕНКОВ:

Íèêîëà Ñòîÿíîâ
ãðóáî ìàíèïóëèðà
Служебният
министър на икономиката
Никола Стоянов или е
заблуден и манипулира
с непроверени факти,
или преследва користни
реваншистки цели по
отношение на ВМЗ-Сопот. Това се казва в позиция на ръководството на оръжейницата
след неговите публични
изявления. Стоянов заяви, че икономическото
състояние на ВМЗ е
влошено и загубите на
дружеството за последните два месеца са за
над 100 милиона лева.
Никола
Стоянов
беше уволнен като
председател на съвета
на директорите на оръжейницата в Сопот от
тогавашния министър
Корнелия Нинова. “Изразяваме остро несъгласие с направените от
него груби манипулации и внушения относ-

представи и създава впечатление у обществото, че става
нещо нередно, а това не е
така”, обяви Нитова. Тя обясни, че предния ден “Кинтекс”

е сключило голям договор,
който гарантира работата на
дружеството за поне 5 години
напред.
Нитова обяви, че не е
съгласна с начина, по който е
била уведомена за намерението на министъра да назначи
още трима членове на съвета
на директорите на ДКК. Тя
посочи, че това е негово право, но не одобрява начина, по
който се случва, и допълни,
че има отказ на съдия по вписванията да впише имената.
Нитова отрече досега да е
имало проблем с взимането на
решения. Тя разказа, че накрая на разговора й с министъра той й предоставил
пълномощно и декларация
във връзка с ДКК. А едва след
като излязла от кабинета му,
Нитова му звъннала да пита
за какво точно се отнася. Той
отговорил, че ще депозира документи за увеличаване на
състава на ръководството на
дружеството.
Нитова оповести данни, от
които става известно, че към
края на миналата година паричната наличност на ДКК и
дружествата към компанията
е в размер на 34,7 млн. лева,
а за 6 месеца сумата е 46,1
млн. лева.

но състоянието на завода. Те влияят негативно
върху имиджа на найголямото
държавно
предприятие в България”, се казва в позицията на ръководството на
ВМЗ. Оттам уверяват,
че към момента предприятието е стабилно, с
ритмично изпълнение на
производствения процес
и сключените договори.
“Поехме управлението на дружеството в
началото на юни и отчетохме печалба пред
Държавната консолидационна компания за полугодието в размер на
48 млн. лв. За сравнение: за първото тримесечие на същата година, във времето, в което председател на
Съвета на директорите
на “ВМЗ” ЕАД е сегашният служебен министър на икономиката
и индустрията Никола

Стоянов, дружеството
е приключило със загуба от над 1,6 млн. лв.”,
се казва в съобщението. Оттам посочват, че
за месеците юни и юли
са изплатили наследени
стари задължения в размер над 35 милиона
лева. На ДКК са преведени и дивиденти от
близо 1 млн. лева.
“Заварихме завода в
лошо състояние с редица неизплатени задължения и договори,
сключени без покритие.
Предприехме спешни
мерки за осигуряване
на планови доставки и
стабилизиране на производствения процес. В
резултат на тези мерки
само два месеца покъсно вече се наблюдава повишаване на производителността на
труда. Заработи социален пакет за подпомагане на работниците”, се
посочва в позицията. И
се изброява, че заплатите са увеличени с 200
лева, а ваучерите за
храна - със 120 лева.

Ãîðèâàòà áàâíî ïîåâòèíÿâàò
Поевтиняването на петрола на
международните пазари доведе до
спад в цените на горивата и у нас,
макар и бавно. Според сайта Fuelo.net
по-малките бензиностанции предоставят възможност на потребителите да
зареждат по-евтино гориво, възползвайки се от държавната отстъпка от
25 ст. на литър.
Над 200 са обектите в страната,
на които може да заредим бензинова
кола на цена под 3 лева за литър. 18
са бензиностанциите, където цената е
такава и преди държавната отстъпка.

Най-много такива бензиностанции
има в Бургас и София, следвани от
Велико Търново. Най-ниската начална цена на бензин А-95 е на бензиностанция в Ботевград - 2,83 лв. за литър,
а най-високата към момента е 3,48 лв./
л. За последния месец бензинът е поевтинял с 0,12 лв. По-големите вериги обаче все още държат цените си
по-високи. Така дори и с отстъпката
е трудно да си налеем литър гориво
под 3 лв. Средната цена за литър А95 сред 11-те най-големи бензиностанции е 3,29 лв.

Ñëóæåáíîòî ïðàâèòåëñòâî òðÿáâà
äà ïîäíîâè ïðåãîâîðèòå ñ „Ãàçïðîì”
Само три страни отказахме да
плащаме по новия начин, по който
Русия поиска. Останалите започнаха
да плащат и си получават руски газ.
В Европа няма държава, която да получава газ от Русия и да не плаща по
новия начин. Това заяви членът на
Изпълнителното бюро на БСП и
енергиен експерт Таско Ерменков в
предаването “Още от деня” на БНТ.
Той подчерта, че когато водиш газова политика, трябва да се съобразяваш с възможностите на държавата
откъде може да вземе допълнителни
количества газ. “Ние няма откъде да
ги вземем. Дори седемте танкера да
бъдат докарани, те не покриват нуждите на България”, обясни Ерменков.
По неговите думи служебното
правителство е длъжно да реши проблема с доставките на газ като поднови преговорите с “Газпром”.
“Газът от “Газпром” щеше да ни
струва 130 евро за мегаватчас, втечненият газ е на цена 180 евро, а на
борсата цената преди 3 дни беше 280

Таско Ерменков
евро. Унгария обаче, която подписа
дългосрочен договор с “Газпром”, го
получава за 50 долара”, изтъкна Ерменков.

Ñèëåí ðúñò íà èçíîñà
Общият български износ и внос на
стоки към и от Европейския съюз и
трети страни продължава да нараства
силно през първите шест месеца на
2022 г. и в частност през юни, на фона
на руската военна инвазия в Украйна
и свързаните с нея нарушени вериги
на доставки и ускоряваща се инфлация, показват предварителни данни на
Националния статистически институт
(НСИ).
През юни 2022 г. общият български износ нараства на годишна база с
цели 51,8% до 8,7004 млрд. лева, докато общият внос в нашата страна се
повишава с 58,2% до 10,1868 млрд.
лева. Общото външнотърговско салдо
през юни обаче остава отрицателно и

е в размер на 1,4864 млрд. лева, показват данните на НСИ.
За първите шест месеца на настоящата година общият износ на България се увеличава с 41% до 45,7485
млрд. лева спрямо същия период на
2021 г., докато вносът на стоки в нашата страна скача с 45,2% до 51,8967
млрд. лева, а общото външнотърговско
салдо за периода януари-юни 2022 г. е
на дефицит от 6,1482 млрд. лева.
Износът на стоки от България в
посока страните от ЕС нараства през
юни с 50,4% спрямо година по-рано, а
към трети страни - с 54,5%, докато
вносът от Европейския съюз се увеличава с 45,7%, а от трети страни - със
75,5 на сто.
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Åäíà ÷åòâúðò îò ôèðìèòå
îò÷èòàò ñïàä íà ïå÷àëáàòà
Бизнесът с опасения за равнището на инфлацията
Половината от фирмите в
България са индексирали
възнагражденията на служителите си заради повишените
инфлационни нива. Това е
един от изводите от експресно проучване на Българската
търговско-промишлена палата
(БТПП) сред нейните членове
заради сериозно повишените
нива на инфлацията и влиянието й върху пазара на труда.
Анкетното проучване е доброволно и е направено в периода 19-29 юли, съобщиха от
Палатата.
Според участвалите в проучването, при близо 80 на сто
от предприемачите се отчита
сериозно увеличение на цените на суровините и енергийните продукти. Една трета от
компаниите са отложили инвестиции, за да могат да компенсират нивата на инфлация-

та, а при над една четвърт от
фирмите оборотите са се увеличили, но размерът на печалбата им е намалял. При 21 на
сто от анкетираните се наблюдава намаление на числеността на персонала. Други посочват, че вследствие на инфлацията страната ни е загубила част
от конкурентните предимства
спрямо производители от ЕС.
53 на сто от предприемачите са увеличили възнагражденията на служителите, за да
могат да посрещнат увеличените цени на стоките и услугите. Данните потвърдиха притесненията от възникване на
необходимост от увеличение
на работните заплати, изказани от 51 на сто от представителите на българския бизнес в
хода на експресното проучване от юни тази година за очакванията от присъединяването

на България към еврозоната,
а също и опасенията на 61 на
сто от участниците в Европейското икономическо проучване 2022 на Европалати по
същия повод, коментират от
БТПП.
При половината от предприемачите ръстът на възнагражденията е между 5 на сто
и 10 на сто. 24 на сто от предприятията са увеличили възнагражденията с изпреварващ
ръст, над инфлацията към юни
2022 г., която е в размер на
близо 17 на сто, или с нейния
размер. Според 9 на сто от
респондентите увеличението е
в размер на 3,3 на сто - колкото е и инфлацията за 2021 г.,
но това е и политика на отделни предприятия да индексират възнагражденията в началото на всяка година със
средногодишния размер на

ÁÄÆ ïóñêà äîïúëíèòåëíè
âëàêîâå çà ìîðåòî

Два допълнителни влака между
София и Бургас през Подбалканската
линия ще пътуват всяка събота и неделя до края на активния летен сезон през
август, съобщиха от БДЖ. Всяка от
композициите на тези влакове ще е с
шест вагона, като по този начин БДЖ

се стреми да осигури достатъчно места за желаещите да пътуват до и от
българското Черноморие. Тези влакове ще се движат всяка събота и неделя
до 4 септември.
Бързият влак от София за Бургас
ще потегля от Централна гара София в
7,55 ч. и ще пристига в Бургас в 14 ч.
Бързият влак от Бургас за София ще
тръгва от гара Бургас в 15 ч. и ще
пристига в София в 21,05 ч.
В ход е и предварителна продажба
на билети за седящи места през летния
сезон. По този начин билети за пътуване могат да бъдат закупени от билетните каси 15 дни преди пътуването.
Билети за пътуване с влак могат
да бъдат закупени 30 дни преди датата на пътуване за всички категории
влакове през системата за онлайн билетоиздаване.

Âúçðàæäàò èäåÿòà çà
ìàãèñòðàëà “Äóïíèöà-Ãþåøåâî”
Агенция “Пътна инфраструктура”
е обявила обществена поръчка за
избор на изпълнител за изработването на идеен и технически проект с
подробен устройствен план - парцеларен план за изграждането на автомагистрала “Гюешево-Дупница”.
Обосновката е, че ще осигури комфортна връзка между Трансевропейски транспортен коридор “Ориент/
Източно-Средиземноморски”, по
който е трасето на АМ “Струма”, и
границата с Република Северна Македония. Участъкът е част от основната ТЕN-Т мрежа. Очаква се магистралата да бъде около 62 км.
Преди много години в МРРБ
имаха идея да се изгради автомагистрала “Рила”, започваща от разклона на Елешница на магистрала “Хемус” и след това през “Тракия” да

продължи до Ихтиман, оттам до
Самоков и на запад до Дупница и
Гюешево. Идеята за въпросната магистрала, свързваща на практика
3 магистрали -”Хемус”, “Тракия” и
“Струма”, се бе появила във връзка
с проекта за “Супер Боровец”. Той
бе лансиран през 2004 г. по времето на кабинета на Симеон Сакскобурготски и предвиждаше изграждане на огромен зимен курорт.
Според идеята на АПИ сега, на
първо време, ще се прави само къс
аутобан между Дупница и Гюешево
и ще е дублираща част от републиканските пътища I-6 Гюешево-Кюстендил и II-62 Кюстендил-Дупница.
Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка за проектиране е 3,1 млн. лв. без ДДС, а
средствата са от бюджета на АПИ.

инфлацията, която през 2022
г. се очаква да достигне нива
около 12 на сто, отбелязват
от БТПП.
Бизнесът изразява сериозни притеснения по отношение
на бъдещото развитие на инфлацията у нас и в Европа.
Според някои кризата едва
сега започва. 66 на сто от предприемачите не очакват инфла-

цията да се възвърне скоро на
предкризисните нива, а над 20
на сто посочват, че очакват тя
сериозно да намалее при стабилизиране на политическата
обстановка у нас или при приключване на войната в Украйна. Едва 2 на сто очакват инфлацията да се възстанови до
търпими нива към края на годината.

Íàä 27% ñ íåïëàòåíè
ñìåòêè â êðèçàòà
Повече от една четвърт
(27%) от българите, участвали в голямо проучване на
агенцията Eurofund на Европейския съюз, казват, че
имат финансов проблем с
редовното плащане на битови сметки. Българският
резултат по този критерий
за оценка на т.нар. енергийна бедност не е найлошият в ЕС, защото над
половината гърци се оплак-

ват от такъв проблем.
Но българите са едни
от най-големите песимисти за това, което се задава
в енергийната криза. Дори
в групата, посочила, че,
общо взето, лесно си плаща сметките, всеки пети
(21%) очаква трудности в
следващите месеци. Средно 16% от участниците в
онлайн допитването са казали, че са забавяли плаща-

ния заради финансови проблеми. Най-малко са в Дания (7%), а най-много - в
Гърция (50%). В България
така са отговорили 27%.
Последните данни показват, че заради растящите цени на енергията европейците посочват, че се
намират под по-голям финансов натиск, отколкото
в който и да е момент от
пандемията, както и под
увеличен риск от енергийна бедност, казват авторите на доклада. Европейците, които са в най-активната фаза от трудоспособната си възраст, са и най-затруднени “да свързват двата края”. В групата 45-64
години те са 57%, а в 3044 години - 54,5%.
Коментар на стр.9

Ïðîèçâîäèòåëè íà ïðîòåñò çàðàäè
èçêóïíèòå öåíè íà ïðàñêîâèòå
Производители на праскови в Сливенско подготвят протести заради ниските изкупни цени и вноса на продукция от Гърция. В региона се произвеждат около 75 процента от прасковите
за преработка и около 40 процента от
десертните праскови у нас. Към момента преработващите предприятия са
спрели изкупуването на родната продукция и залагат на вносната. Производителите от Сливенско вече са започнали изкореняване на градините си. Това
каза в интервю за БТА председателят
на браншовата организация “Българска
праскова” Коста Петров.
По думите му Гърция е стъпила тази
година сериозно на нашия пазар, след

като е загубила пазарите за пресни
плодове в Беларус, Украйна и Русия,
съставящи 37-39 процента от целия
износ на плодове на южните ни съседи.
Това води до срив на пазара на едро в
България, като цените на прасковите
спрямо миналата година са паднали със
70-80 процента. “Тази година е пълен
колапс. В началото на кампанията цените на прасковите бяха 65 ст., сега
обаче паднаха до 56 стотинки, а фабриките искат още да се свалят. При тези
разходи за торове, горива и работни
заплати нашите производители работят
на загуба. Повечето вече се отказват”,
каза председателят на браншовата организация.
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Британци с масов
бойкот на сметките
Масов бойкот на сметките за
газ и ток се подготвя в Обединеното кралство. Зад идеята
стои движение за гражданско неподчинение. Целта е да се окаже
натиск върху енергийните компании и правителството, за да спре
покачването на цените на услугите. Според организаторите до зимата близо 6,3 млн. домакинства
няма да успеят да плащат сметките си. Началото на бойкота е
1 октомври.

Моравецки обвини ЕС
в империализъм

Унгарска шофьорка зарежда в Будапеща, докато чете надписа на колонката: “Молим ви да заредите
до максимум 20 литра бензин 95 наведнъж”. Доставките на петрол от Русия през важен тръбопровод
до няколко европейски държави спря преди дни, след като унгарската петролна компания МОЛ е платила
погрешка транзитната такса на украинците, вместо на руснаците. Петролните доставки за
Унгария през южния клон на тръбопровода “Дружба” може да се възобновят до дни, увери МОЛ

Èñïàíèÿ ïåñòè òîê è âîäà
В страната са подадени рекорден брой молби
от чужденци за пребиваване и работа
В Испания влязоха в сила
мерки за ограничения на
водата и пестене на електроенергия, тъй като общият
обем на водоизточниците е
спаднал под 40 процента.
Водните запаси в страната са намалели до 20
пункта под средното равнище за последното десетилетие. Липсата на дъжд е
съчетана с продължителните периоди на горещо време. В периода от 1 октомври миналата година до началото на август валежите
са 447 литра на квадратен
метър - с 30 на сто по-мал-

ко от обичайните 643 литра. От метеорологичната
агенция отчитат, че юли е
бил особено сух в цяла
Испания - по-малко от 6 литра дъжд на квадратен метър,
вместо нормалните 20.
До 35 на сто от общия
обем са спаднали запасите
на питейна вода - най-ниското ниво от десет години. Във
все повече региони се налагат мерки за пестене на вода.
Най-засегнати са средиземноморските автономни области Андалусия и Каталуния, и Канарските острови в
Атлантическия океан.

Испания вече задейства
и плана на централното правителство за пестене на ток
с пределни норми на температурата в обществени помещения и изключване на
осветлението на витрините
след 22 часа. Те предвиждат
охлаждане на помещенията
до 27 градуса през лятото и
отопляване до най-много 19
градуса през зимата.
Опозицията критикува
плана. Правителството отговори, че ограниченията са в
синхрон с европейските ангажименти заради войната в
Украйна. Освен това планът

предполага “гъвкаво” прилагане, като ще има период на
адаптация, но после ще влязат в сила високи глоби за
неизпълнението му.
Междувременно властите
съобщиха, че през 2021 г. в
страната са подадени рекордните над 866 000 молби
за пребиваване и работа от
чужденци. За обработване
на заявленията с близо 300
000 служители ще бъдат увеличени миграционните служби, като с най-много нови
кадри ще бъдат подсилени
офисите в Мадрид, Барселона и Валенсия.

Ãúðöèÿ íàùðåê îò
òóðñêè ñîíäàæåí êîðàá

Â Èòàëèÿ ïî÷èíà
àíòèôàøèñò ëåãåíäà

Гърция следи внимателно ситуацията около дейностите
в Източното Средиземноморие на новия турски сондажен
кораб “Абдулхамид Хан”, който бе изпратен на първата си
мисия, заяви говорителят на гръцкото правителство Янис
Иконому, цитиран от агенциите. “Трябва да бъдем бдителни... и да защитим напълно международното право и собствените си суверенни права”, посочи Иконому.
Корабът “Абдулхамид Хан” отплава в сряда към мястото на мисията си, което е на 55 км от Газипаша, окръг
Анталия. Той ще остане до 7 октомври.
На церемонията по изпращането президентът Реджеп
Ердоган посочи, че Турция извършва проучвателните и
сондажни операции в Средиземно море в рамките на своята юрисдикция, като подчерта: “Не се нуждаем от ничие
разрешение за това”, предаде Анадолската агенция.
Мисията на “Абдулхамид Хан” заплашва отново да
изостри спора с Гърция за правата върху газа. Подобен
спор Турция има и с Кипър, а ЕС наложи санкции срещу
Анкара заради сондажите.

На 103-годишна възраст почина Марио Фиорентини,
най-награждаваният борец срещу фашизма в Италия, съобщи Националната асоциация на партизаните в страната.
Фиорентини е ръководил група от партизани срещу
диктатора Бенито Мусолини и нацистките окупатори. В
едно от сраженията неговата група побеждава три германски батальона. Фиорентини става известен, след като четири пъти бяга от нацистки затвори. През декември 1943 г.
той хвърля ръчна граната по нацистки камион в близост до
римски затвор, в който били затворени двама бъдещи италиански президенти - Джузепе Сарагат и Сандро Пертини.
Тогава Фиорентини избягал с велосипед, измъквайки се от
куршумите, изстреляни от германците от прозорците на
затвора край река Тибър.
Награден е с три сребърни медала за храброст и три
кръста за военни заслуги. След войната отказва депутатството, завършва математика и преподава в университети в
Италия, Канада и САЩ. “Губим един велик италианец”,
заяви министърът на културата Дарио Франческини.

Полският премиер Матеуш
Моравецки обвини Европейския
съюз в империалистическо поведение към по-малките държави членки в своя статия, публикувана в
германския в. “Велт”. “Политическата практика показва, че позициите на Германия и Франция
имат по-голяма тежест, отколкото всички други страни. Имаме
си работа с една формална демокрация, която де факто е олигархия, в която властта се упражнява от най-силните”, пише той.
И добавя, че с империализма на
ЕС трябва да се води борба, също
както с руския империализъм.

Байдън подписа
за Швеция и
Финландия в НАТО
Американският президент
Джо Байдън подписа документите за ратификация на членството на Финландия и Швеция в
НАТО. Те ще влязат в пакта след
одобрение от всички страни членки. Засега само Турция изразява
резерви под претекст, че Хелзинки и Стокхолм подкрепят кюрдски екстремисти.

Турция залови близо
половин тон дрога
Турските митничари са заловили на КПП Капъкуле/Капитан
Андреево 226,9 кг марихуана. При
отделен случай в северозападния
окръг Коджаели екипите на турската служба за митнически контрол са иззели 246,8 кг кокаин в
контейнер, пътуващ от Доминиканската република.

СНИМКИ БТА

Така изглежда район на
южнокорейската столица Сеул,
през който минава прелялата река
Хан. Поройните дъждове през
последните три дни намаляха, след
като погубиха 16 души. Евакуирани
бяха над 1200 души, а щети бяха
нанесени на 2800 домове и други
сгради. Развилнялата се природна
стихия бе най-разрушителната
за последните 80 години
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Ðóñèÿ èíñòàëèðà ñèñòåìà
çà ÏÂÎ â Çàïîðîæêàòà ÀÅÖ
Взривени са боеприпаси в база в Крим, тя не е била
мишена на украински или американски ракети
Руските сили инсталират
система за противовъздушна
отбрана (ПВО) в Запорожката АЕЦ - най-голямата атомна
електроцентрала в Европа.
“Системите за ПВО на електроцентралата се подсилват”,
заяви пред руската държавна
телевизия ръководителят на
назначената от Москва военна администрация в Запорожка област Евгений Балицки. В
момента Запорожката централа работи нормално, а електропроводите и повредените
реакторни блокове са ремонтирани, уточни той. В централата работи украински

екип, но тя се охранява от
руски части. Москва обвини
Киев за зачестилите обстрели
срещу обекта, от които найопасен бе този в събота.
Русия подкрепя посещение
на наблюдатели на Международната агенция за атомна
енергия (МААЕ) в централата. “Готови сме да окажем
максимално възможното съдействие за решаване на организационните въпроси”, заяви
руското МВнР. Но то обвини
ООН, че е отменила вече планирана инспекция. Русия отделно поиска свикване на заседание на Съвета за сигур-

ност на ООН в четвъртък следобед в Ню Йорк, на което да
се обсъди ситуацията в централата.
Генералният директор на
МААЕ Рафаел Гроси се опита
да разсее съмненията за безопасността на обекта: “Въз
основа на информацията, предоставена от Украйна, експертите на МААЕ прецениха, че
няма непосредствена заплаха
за ядрената безопасност в резултат на инцидента от събота”, заяви той. По думите му
украинските власти са информирали МААЕ, че има щети,
но нивото на измерената ра-

диация е все още в рамките на
нормалното.
Най-малко един човек загина и 13 бяха ранени при
взрив на авиационни боеприпаси в руска военна база до
западното крайбрежие на
Крим, предаде ТАСС. Основната причина е нарушаване на
правилата за пожарна безопасност, каза източник от руското Министерство на отбраната. По думите му няма признаци и факти за умишлено
въздействие върху взривилите се боеприпаси. Според някои руски медии причина за
инцидента е бил пожар при

товарене на гориво или случайно стечение на обстоятелствата. Никой не е забелязал
удар на ракети или снаряди по
въздушната база, затова според местните става дума за
диверсия, твърди пред “Московский комсомолец” кримският политик Олег Царьов.
Украйна отрече да е замесена, а руски медии отхвърлиха варианта за обстрел от
украински или американски
ракети, от които няма следи в
базата. Висш украински служител изказа предположение,
че взривовете може да са дело
на партизани.

Âàæíè ïðåãîâîðè
ìåæäó Ïåêèí è Ñåóë
Китайският външен министър Ван И е домакин на важни преговори с колегата му от Южна
Корея Пак Чжин. Това е и първото посещение в
Китай на дипромат №1 от Сеул, откакто новият
южнокорейски президент Юн Сук-йол встъпи в
длъжност.
Ван И заяви, че Южна Корея и Китай трябва
да останат “самостоятелни и да не се поддават на
външни обструкции и влияния”, както и да се
отнасят с разбиране към опасения на другата
страна по даден въпрос.
Пак изтъкна, че реализирането на общите интереси в 300-годишните двустранни връзки трябва да става чрез взаимно уважение и спазване на
универсалните норми. Гостът увери, че Сеул е за
единен Китай по тайванския въпрос, но добави,
че запазването на мира около Тайван е от ключово значение. Пак поиска Китай да бъде по-конструктивен в убеждаването на КНДР да избере
диалога за ядреното й разоръжаване пред провокациите. Двамата министри са обсъдили и стабилизирането на световните вериги на доставки.

Òðúìï èçãóáè
ñúäåáíà ñõâàòêà
Федерален апелативен съд постанови, че
комисия на Камарата на
представителите има
право на достъп до
данъчните декларации
на бившия президент
Доналд Тръмп. Съдиите отхвърлиха твърдението на Тръмп, че
Конгресът е превишил
правата си с искането
за данъчния достъп, и се
съгласиха с решението
на съдия от по-долна
инстанция, че комисията има широки правомощия да получи от Министерството на финансите данъчните декларации. Отхвърлен бе и
аргументът на Тръмп,
че искането е проблематично отчасти, защо-

то не включва обещание
за поверителност на записите.
Не стана ясно веднага дали Тръмп ще обжалва и дали по делото
ще има окончателно решение преди встъпването в длъжност на новия
Конгрес през януари.
Ако републиканците си
възвърнат контрола над
Камарата на представителите на изборите през
есента, през следващата година те биха могли да се откажат от
искането за получаване
на документите.
Междувременно
ФБР иззе мобилен телефон на конгресмена
Скот Пери, който е
поддръжник на Тръмп.

СНИМКА БТА

Кубински пожарникар е застанал между мексикански войници, преди да продължи
схватката с огъня в голяма база за съхранение на петрол в Матанзас, Западна Куба.
Според последните съобщения огънят е обхванал четвърти резервоар. Пожарът беше
предизвикан от мълния, ударила един от осемте резервоара на съоръжението

Øîòëàíäèÿ ðàç÷èòà
íà Òåìèäà çà
ðåôåðåíäóìà
Управляващият в Шотландия кабинет на Никол
Стърджън се обърна към Върховния съд на Обединеното кралство дали провинция може да проведе
референдума за независимост. Делото е насрочено
за октомври.
Дотук се стигна, след като желанието на
Стърджън за референдума бе отхвърлено от правителството на Обединеното кралство, съобщи Би Би
Си. Първият министър на Шотландия Никола
Стърджън още през юни обяви, че иска да насрочи
референдума за есента на 2023 г., но за целта бе
необходимо да получи одобрението на Лондон. След
отказа, Стърджън подчерта, че ще продължи да се
бори, докато не изчерпи всички законови възможности. Делото във Върховния съд е една от тези, ако
не и последната законова възможност.
Ако обаче мнозинството шотландци гласува “за”
независимостта, страната им няма автоматично да
се отдели. Ще последва серия от процедури. Лондон
смята, че не е от компетентността на шотландския
парламент да организира референдум за независимост от Великобритания.

Îò Ãàçà ðàçìèðèöèòå
îáõâàíàõà Íàáëóñ
На втория ден след
примирието в сектора
Газа стълкновенията се
пренесоха на Западния
бряг на река Йордан.
Моторизирани подразделения на израелската
армия нахлуха в сряда в
град Наблус. При акцията бе убит командир на
въоръжена фракция,
съюзена с “Ислямски
джихад”. Загинаха още
двама палестинци, един
от тях е 16-годишен минувач. 69 бяха ранени в
последвалите сблъсъци в
различни части на Наблус, където израелците
откриха огън, за да
разпръснат събралите се
тълпи.
В тридневните израелски бомбардировки от

края на миналата седмица “Ислямски джихад”
загуби двама от командирите си и претърпя тежки загуби. Групировката
обаче се засилва в Наблус, Дженин и други
селища на Западния бряг,
отбелязват агенциите.
Израел започна на 5
август операция “Зора”
срещу “Ислямски джихад” в Газа. Групировката изстреля около 1100
ракети срещу Израел,
200 от които паднаха в
самия анклав, без да пресичат границата. Израелската армия прихвана
97% от палестинските
ракети и удари над 100
военни цели на “Ислямски джихад”, подкрепян
от Иран.

ДАТАТА
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1791 - АДМИРАЛ УШАКОВ ПОБЕЖДАВА ТУРСКИЯ ФЛОТ КРАЙ НОС КАЛИАКРА. Това е последната морска битка от
Руско-турската война от
1787-1792 г. Нито една от двете страни не губи кораб, но
османците напускат към Истанбул. Ушаков използва нова
тактика, която се отличава
съществено от общоприетата
дотогава. Маневрите му при
нос Калиакра впоследствие са
успешно прилагани от други военни.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Вода в пясъка
Евгени ГАВРИЛОВ

Над една четвърт
(27%) от българите, участвали в голямо проучване на агенцията Eurofund
на Европейския съюз,
казват, че имат финансов
проблем с редовното плащане на битови сметки.
Освен това се оказва, че
сме едни от най-големите
песимисти за това, което
се задава в енергийната
криза. Дори в групата,
посочила, че, общо взето,

лесно си плаща сметките,
всеки пети (21%) очаква
трудности в следващите
месеци.
Според друго проучване - на Института за
икономически изследвания при БАН, съществуват най-различни измерители за енергийна бедност. Например - близо
60% от всички домакинства в страната изразходват над 10% от доходите
си за енергия. Според
европейския индикатор,
който измерва енергийната бедност за страните
членки по скалата от
нула до 100, три държави от ЕС попадат в категорията на т.нар. екстрена енергийна бедност.
България е на дъното на
тази тройка с индекс от
0,7, а първите - Швеция
и Финландия, са с индекси над 95 и 97. Това оз-

начава, че енергийната
бедност у нас не засяга
единствено социално
слаби домакинства и уязвими групи, а е много пошироко разпространена.
Основните причини
за енергийната бедност
са две. От една страна цената на енергията, която обуславя нивото на
разходите, необходими
за да се поддържа един
дом топъл през зимата и
да се охлажда през лятото. От друга страна, това
е състоянието на жилищата.
В България доходите
са относително ниски,
особено ако ги разглеждаме в сравнителен план
с останалите европейски
страни. Широко известно е също така, че един
от най-големите проблеми на жилищния фонд у
нас е изключително голе-

мият процент на неподдържани жилища.
Проблемите с енергийната бедност в България са нерешени вече десетилетия. Ред правителства изливат всяка година
80-120 милиона лева под
формата на енергийни
помощи за 250 000-300
000 души и техните семейства. Тези средства,
понякога под формата на
некачествени въглища и
мокри дърва, нямат за цел
да намалят броя на енергийно бедните чрез поустойчиви мерки за подобряване на енергийната
ефективност на жилищата или подмяна на отоплителните им уреди. В последните години има опити в това направление, но
те са в оскъден мащаб. Засега парите за енергийни
помощи са наливане на
вода в пясък.

Свободна глупост
Юри МИХАЛКОВ

На нашенските русофоби не може да не им
се признае, че сътвориха истински шедьоври
на безумието.
“Независимост от
Газпром”, “Ние отказваме да бъдем зависими от
ГаZпром”, “Няма да допуснем да бъдем под руско робство за поредна
зима” - ето такива бисери се виждат и чуват от

навалицата пред президентството, изсипана
там от българските пикола на американската
геополитика.
Признавам, че ме нагазва комплекс за малоценност, защото явно не
съм дорасъл и определено няма да додрапам
до такива изделия на
мисълта. Навалицата
явно иска независимост
от сигурни и дългосрочни доставки на газ, при
това на поносими цени.
Явно напира за независимост от устойчивостта на икономиката, от
предвидимостта на пазара и на партньорските отношения, изобщо
независимост от един
спокоен и нормален
бизнес.
Като истински евроатлантически либерали

те държат да не бъдат
зависими от топлината
в домовете си. Със
задръстена саможертвеност са готови да станат зависими от студа и
в офисите, от хаоса и
сътресенията на пазара,
от неизвестността с цената или спирането на
производства. Хич няма
да се изненадам, ако
техният идеал е свободата да останат без работа, да свият потреблението или да пестят от
хляба. И са готови до
евроатлантически гроб
да понесат по-скъпия
втечнен и друг газ, който при това няма да е
достатъчен. А понеже
чинно козируват на високите технологии за
втечнената геополитика
на Америка, направо се
чувствам обречен, че

още не съм си загубил
разсъдъка.
Но и това не е всичко. “Няма да се къпя” в това са готови да се
закълнат някои от навалицата, при това и лица
от нежния пол, нищо, че
тази клетва направо ги
загрозява. Еха-а, значи
нашенските русофоби
се жертват да бъдат независими от хигиената,
да бъдат зависими от
нечистоплътността и
преследващите я болести. Свободни са да вонят и смърдят, при това
в продължаващите КОВИД-условия, белким
заразят колкото може
повече от оредяващата
ни нация.
Е, спирам да пиша за
шедьоврите им, че изпадам в депресия от здравомислие!

1846 - ПЪРВО УЧИЛИЩНО ТЕАТРАЛНО
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ. Начало на художествената самодейност в страната. Реализирано е от учителя
Стефан Изворски в Шуменското славянобългарско училище. Събитието
е отразено в сп. “Любословие” на Константин
Фотинов. Десет години по-късно, на 15 август
1856 г. с постановката “Михал” на Сава Доброплодни се поставя началото на летописа на
българския театър.
1919 - УМИРА АНДРЮ КАРНЕГИ, АМЕРИКАНСКИ БИЗНЕСМЕН И ФИЛАНТРОП (Р. 1835
Г.). Роден е в бедно семейство в Шотландия, но емигрира в САЩ, където става лидер в стоманодобивната
промишленост. Неговото верую е, че богатите имат морален дълг да бъдат големи
филантропи. Построил е
стотици обществени библиотеки, няколко големи научноизследователски центъра
и фондации, университет. Дарява немалка сума
за построяването на концертна зала в Ню Йорк,
кръстена в негова чест “Карнеги Хол”.
1924 - РАЖДА СЕ БОРИС КАРЛОВ, АКОРДЕОНИСТ (УМИРА 1964 Г.). От малък започва да
свири - първоначално на
окарина, а след това на
тамбура. На 12 години
открива страстта си
към акордеона. След Втората световна война
става известен в България, Югославия и Австрия. Смята се, че той въвежда акордеона в
българската народна музика и го превръща в
типичен за нея инструмент през втората половина на ХХ век.
1984 - ОТКРИТ Е ВАРНЕНСКИЯТ ДЕЛФИНАРИУМ. Разполага с
1200 места. Размерите на басейна са
12 на 15 м и дълбочина 6 м. Пълни се с
морска вода чрез
специална система.
Водата се извлича
от Черно море на 180-200 м от брега и дълбочина 3-6 м, където е най-чиста, и се подлага на
преработка, преди да достигне до басейна. Представленията на делфините включват акробатика, баланс и танци върху водата. Първите делфини са докарани от Куба, а след това в делфинариума във Варна се раждат “български” делфини.
1986 - УМИРА ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ, АКТЬОР (Р. 1925 Г.). Председател на Съюза на артистите
(24 декември 1970 - август
1986). Играе във филмите
“Хора и богове”, “На всеки километър”, “С пагоните на
дявола”, “Утро над Родината” и др. Сред ролите му в
театъра са Владиков (“Хъшове” от Иван Вазов), Христофоров (“В полите на Витоша”
от Пейо Яворов), Иван Карамазов (“Братя Карамазови” от Достоевски) и др.
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Борбата с бедността трябва да е основен политически приоритет за всяко
следващо редовно правителство, казва бившият социален министър
Интервю на Аида ПАНИКЯН

 Г-н Гьоков, какво успяхте да свършите като министър за близо 235 дни?
- На 13 декември 2021 г.
влязох в министерството със
сериозни притеснения. В социалната сфера са натрупани
изключително много проблеми - ниски нива на осигурителни плащания (в т.ч. и
забъркана пенсионна система), на подкрепа към хората,
които не могат да се справят
сами в живота (в т.ч. и за хо-

рата с увреждания) и още редица проблеми, които ГЕРБ
отказваха да решават 12 години. И всичко това в комбинация с продължаваща здравна криза (епидемията от КОВИД-19), политическа криза
(два последователни парламента не успяха да излъчат
стабилно правителство), нарастващи цени на енергоносителите, прерастващо в заплаха за бизнеса, обедняване
на хората, икономическа криза, война в Европа с непредвидими последици... И предстоящо управление, основано на сложно парламентарно
мнозинство и коалиция от

четири партии, които са коренно различни по своите
идеологии, профил на избиратели и преследвани цели.
Всичко това, за радост, не
ни уплаши. Въпреки всичко
поехме обща отговорност за
бъдещето на България като
демократична, правова и социална държава. Въпреки различните традиции и перспективи
пред всяка партия от коалицията, споделяйки общата визия
за честност, почтеност и нулева толерантност към корупцията и изхождайки от националните интереси, се обединихме
в задължението да служим на
всички български граждани. И

в спор и диалог заедно изработихме Споразумение за съвместно управление и застанахме
пред българите обединени за
решаване на най-важните проблеми.
 Много проблеми изредихте...
- Един от тях е ниската
степен на социална подкрепа
и липсата на социална справедливост. Водени от желанието да помогнем за решаването и на този проблем, от БСП
се включихме в управлението
на България. Няма да пропусна и провокациите, атаките,
въпросите: “Как можете да
управлявате с десни партии?”

Дадохме отговор на този
въпрос с всичко, което постигнахме най-вече в социалната
сфера. С участието на БСП в
управлението показахме, че
тя е партия в прогрес, която
заслужава доверието на всички ляво мислещи хора. Днес
всички искат да “разговарят”
с нас, защото сме предвидими
и последователни.
В МТСП създадохме условия и ред, които да гарантират провежданите политики в
социалната сфера, и сформирахме екип, който успешно да
ги осъществи.
На стр. 11
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z Рекордно ниска безработица - 4,2%.
Рекордно високо за последните години
финансиране на Националния план за
действие по заетостта (НПДЗ) - с 50 млн.
лв. повече (бюджетът му достигна 123
млн. лв.). С регионалните програми за
заетост преодоляваме различията в пазара на труда в отделните региони. Нови
програми, насочени към уязвимите групи на пазара на труда.
z Увеличена от 650 на 710 лв. минималната заплата. Изработен е проект на
механизъм за определяне на минималната заплата, който предстои да се приеме.
По него МРЗ от януари догодина трябва
да е над 800 лева.
z Увеличени пенсии: от 25 декември 2021 г. - средно с 12,8%, и през юли
- средно с 26% (ако изключим КОВИДдобавката, която трайно влезе в личната
пенсия - с 10%). Предвидено е още едно
увеличение - трябва да бъдат преизчислени от 1 октомври по “модифицирано
швейцарско правило” и 715 хиляди пенсионери да получат увеличение средно
с 19%. От 1 юли минималната пенсия от
370 стана 467 лв. (26,2% ръст), средната достигна 669 лв. (23,6% повече спрямо юни), а от 1 октомври ще е 722 лв.
и увеличението й ще е близо 19% спрямо юли.

z Увеличено обезщетение за отглеждане на дете до 2 години на 710 лв., с
което се повишиха плащанията за над
80 хиляди родители, спрямо април 2021
г. увеличението е 86,9%! (ГЕРБ държаха
години наред нивото на майчинството
на 380 лв.).
z Минималното дневно обезщетение
за безработица от 12 стана 18 лв., а максималното - от 74,29 стана 85,71 лв.
Така се повишиха плащанията на над
40 хиляди души месечно.
z В държавния бюджет за 2022 г.
парите за подкрепа на хората с увреждания се увеличиха с 39,8% или с над
280 млн. лв. спрямо 2021 г.
z Месечните семейни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно
образование (т.нар. детски) се увеличиха
с 10 лв. на дете (около 25%). Месечната
помощ за дете без право на наследствена
пенсия от починал родител се увеличи с
35 лв. (с около 30%). Със 100 лв. са увеличени доходните критерии за отпускане
на детските, което увеличи броя на семействата с достъп до тази помощ.
z Подготвено е увеличението (с
22%) на линията на бедност на 504 лв.
при сегашна 413 лв.
z Увеличени са помощите за отопление с 20 лв. месечно или 100 лв. за целия

отоплителен сезон. Очаква се те да достигнат до 310 хиляди души и домакинства, което е с 49 хиляди повече от предходния сезон. За това са осигурени
31 млн. лв. в бюджета на МТСП за 2022
г. Само за един месец в Агенцията за
социално подпомагане бяха приети над
150 хиляди заявления.
z След 10 години неуспешни усилия
е прехвърлено осигуряването на помощни средства и медицински изделия на
НЗОК.
z От 1 август 2022 г. влизат в сила
изменения и допълнения в Кодекса на
труда и Кодекса за социално осигуряване, с които се въвежда право на отпуск
до 2 месеца годишно и парично обезщетение на бащите и осиновителите на деца
до 8 години.
z Програмата “Развитие на човешките ресурси” (2021-2027) е официално
одобрена от ЕК и е първата в България,
която получи “зелена светлина” от Брюксел. Бюджетът й е над 3,8 млрд. лв., с
които се очаква да бъдат подкрепени над
740 хиляди души в България.
z Програмата за храни и основно
материално подпомагане също е изпратена в ЕК и така двете програми на МТСП
ще бъдат първите в България, които са

одобрени. Тя е насочена към преодоляване на материалните лишения сред найуязвимите в обществото и към трайно
преодоляване на бедността и социалната
изолация. Предвижда се чрез нея да бъдат
подпомогнати повече от 600 хиляди души.
z Одобрен е План за действие за 20222027 г. за изпълнение на Националната
стратегия за дългосрочна грижа. Тя е насочена към осигуряване на подкрепа в
домашна среда на хора с увреждания и
възрастни, които не могат да се обслужват сами, чрез развитие на качествени и
достъпни социални и интегрирани здравно-социални услуги и подкрепа за над
8300 души с увреждания и възрастни,
които не могат да се обслужват сами.
z Безплатни детски градини и ясли,
данъчни облекчения за младите семейства (намаляване с 6 хил. лв. за всяко дете
на данъчната основа, а ако детето е с
увреждане - с 12 хил. лева).
z Утвърдена е увеличена обща годишна квота за предоставяне на ваучери за
храна на 1 млрд. лв., които могат да се
използват, освен за плащане на ползвани
за битови нужди електрическа и топлинна
енергия, природен газ и вода, на дейности
и за култура (театър, кино), и за туристически услуги съгласно Закона за туризма.
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От стр. 10
Вече, излизайки от управлението, мога да заявя, че в
социалната сфера в голяма
степен успешно се справихме
с предизвикателствата и смятам, че оставяме добро наследство.
 От какво сте удовлетворен?
- Като гледам резултатите, няма от какво да сме недоволни. Можем, без да се срамуваме, да заявим, че се справихме успешно. Е, разбира се,
винаги може и повече, но при
12 години бездействие в социалната сфера и само 6-7
месеца усилена работа, направихме сериозни крачки за
решаване на проблемите.
Успяхме да подкрепим
семейства с деца, домакинства, пенсионери, хора с увреждания, българи, които не се
справят сами с 22 млрд. лв.
Динамиката на цените на
енергоизточниците, което засяга и цените на основни стоки и услуги и рефлектира
неблагоприятно върху найуязвимата част от населението, ни накара да увеличим
обхвата на програмата за
целево енергийно подпомагане и размера на помощите за
отопление. Започнахме да
възстановяваме справедливостта и доверието в социалните системи.
Удовлетвореността ми
идва и от това, че започнахме да подобряваме статута
на социалния работник. Повишихме и възнагражденията на служителите в социалната сфера.
 С какво ще се подобри
състоянието на младите
хора на пазара на труда?
- Прави впечатление, че в
последните години младите
хора стават все по-амбициозни, 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. Понякога
не получават лесно шанс за
работа. Въпреки че българският работодател напредна
в разбиранията си за първа
работа на младите, все още
изискванията за стаж и опит
са високи.
Това не бива да демотивира младите - липсата на
опит не винаги е недостатък.
Като доскорошен министър
на труда и социалната политика съм категоричен, че те
трябва да получават максимални възможности да започнат кариерата си и ако имат
необходимите човешки качества и голямо желание, могат
да разчитат на пълна подкрепа от държавата.
Изпълнявайки коалицион-

ното споразумение и предизборната програма на БСП,
създадохме редица възможности за младите. С грижа за
тях започнахме събитията от
Националната кампания
“#ПърваРабота”, която се
организира от Програма “Развитие на човешките ресурси”
към МТСП в партньорство с
“Пощенска кутия за приказки”. Това е част от Европейската година на младежта и
има за цел да провокира младите до 29 години да споделят своите очаквания, надежди и предизвикателства, пред
които се изправят по време
на професионалната си реализация. Стотици младежи се
включиха в литературния
конкурс на тема “Първа Работа” и най-добрите творби
бяха представени на сцена,
пред хиляди млади хора, от
популярни личности от киното, театъра, музиката, журналистиката и спорта. Това
много мотивира.
На фона на рекордно ниска безработица равнището на
младежката също намалява и
е достигнала 11,6% през юни
(около 15 хиляди души). За
сравнение, равнището на
младежката безработица и в
ЕС, и в еврозоната е 13,6%.
Направихме така, че през
новия програмен период по
Програма “Развитие на човешките ресурси” да бъдат заделени близо 1 млрд. и 600 млн.
лв. само за младежи. Това се
равнява на около 408 хиляди
работни места и е възможност за доста добро подпомагане на младите, които излизат на пазара на труда, за
намирането на първа работа
и в същото време - за стимулиране на работодателите.
Подкрепата за младите
идва и с увеличените средства по Националния план за
действие по заетостта за 2022
г. За първи път осигурихме
субсидирана заетост за кариерен старт на младежи до 29
години в сферата на изкуството и културата. Създадохме и 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 ще се субсидира наемането на около 200 младежи
за шест месеца на пълен работен ден.
Разбира се, винаги има
още какво да се желае и ние
от БСП в предизборната си

ГЕОРГИ ГЬОКОВ завършва специалност “Инженерство” в Техническия университет в Габрово. Бил е общински съветник и директор на Бюрото по труда в Стара
Загора, народен представител от БСП. От 13 декември 2021 г. до 2 август 2022 г.
беше министър на труда и социалната политика.

програма ще представим нови
идеи в полза на младите хора.
 С какво се облекчи положението на родителите?
- Бащите и осиновителите
на деца до 8 години вече могат да ползват 2 месеца годишно платен отпуск. Има и
рекордно увеличение на майчинството през втората година, увеличени са детските.
Безплатни детски градини и
ясли.
Данъчните облекчения за
младите семейства са част от
политиките на БСП, формирани с нашата “Визия за
България”: въвеждане на семейното подоходно облагане
- работещите родители да получават данъчни облекчения
за всяко свое дете. Данъчните
облекчения, при които по 50
лева месечно за всяко дете (по
100 за дете с увреждания)
остават у родителите, може да
се ползват не както до момента в края на годината, а на
всяко тримесечие.
 За какво от планираното не Ви стигна време?
- Винаги съм мислил, че в
социалната политика колкото и много да направиш - все
е малко. У нас осигуряването
на минимално ниво на благосъстояние и социална подкрепа за всички граждани е
още далеч от мечтаното. Затова в коалиционното споразумение си поставихме амбициозни задачи и като че ли
най-амбициозните бяха в
приложението “Труд и социална политика”. Голяма част
от заложените там политики
бяха от предизборната програма на БСП и са традиционни за левицата.
Само за седем месеца
изпълнихме над 80 на сто от

“
Â ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà êîëêîòî
è ìíîãî äà íàïðàâèø - âñå å ìàëêî

поетите ангажименти и постигнахме повече от направеното от ГЕРБ за 12 години. А
БСП се доказа като партия,
отговорна за държавата, като
фактор на стабилност в България и социален стълб в политиката на правителството.
Като реалист знам, че
въпреки многото направено,
има още какво да се желае.
Не ни стигна времето за
безплатни лекарства за децата до 14 години и безплатни
учебници до ХII клас, да увеличим вдовишката добавка,
да направим още едно
въздействие върху пенсионната система след това от 1
октомври, което да изравни
за всички пенсионери коефициента на тежест на една
осигурителна година (1,35),
а защо не и поетапното му
увеличаване до 1,5.
 Как занапред ще се борите, за да постигнете онова, за което не Ви стигна
времето като министър?
- БСП ще се яви на изборите с достойнство, чисти и
открити пред народа си. Защото БСП е партията, която
няма зависимости от никого,
освен от своите членове, която в името на България е
готова да работи за нашите
изконни ценности и принципи, за икономически развита,
социално силна, образована
и здрава нация.
Основните ни цели ще са
борбата с бедността, с растящите цени, с инфлацията и
спекулата, да защитим всеки
български гражданин и всяко
българското семейство.
Ще продължим промяната, защото другото е връщане
на крадливото и разрушителното. Вярвам, че левите българи, обикновените хора ще
бъдат до нас в предстоящата
изборна битка, за да
довършим започнатото.
У нас нивата на неравномерно разпределен доход
продължават да са по-високи
от средното за Европа и, за
съжаление, неравенствата

през годините, вместо да намаляват, растат. Те са трупани и се дължат на антисоциалната политика при предходни управления. Не може да
очакваме, че колкото и правилни да са действията на
това правителство, предприети за този кратък период, с
магическа пръчка ще се преодолеят проблемите.
Иска ми се едно бъдещо
редовно правителство да намалява нивата на бедност и
различие в доходите стабилно. Да направи сериозен преглед на ефекта от социалните
програми върху неравенствата и покритието на социалните услуги, да ги реформира. Нарастването на заетостта и, разбира се, на трудовите доходи трябва да е приоритет, защото това е найефективният начин за преодоляване на бедността и неравенствата.
Стигнал съм до извода, че
социалната политика се разпилява в програми с ненужно
широк обхват и това не позволява да бъдат постигнати
целите, а именно да се подкрепят най-нуждаещите се.
Имам усещането, че найефективните социални програми са с най-ограничен
обхват и са най-недофинансирани. Не успяхме за краткото време да ги реформираме, да приложим диференциран подход. Трябва да бъдат
доизградени възможностите
за адекватна оценка на потребностите. Да се подобри
колаборацията между делегираните от държавата и местните дейности, за да се увеличи ефектът им. Ето за това
не ми стигна времето. И това
ще настоявам да включим в
предизборната програма на
БСП. Това е правилният път
в социалната политика и едно
бъдещо участие на БСП в управлението на държавата ще
гарантира, че добрите неща в
социалната сфера ще се случват. Нужна е единствено подкрепата на хората.
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Ïàðòèè „çàáðàâèëè”
äà îò÷åòàò äàðåíèÿ
Сметната палата прати 11 формации на прокуратурата за финансови нарушения
Юлия КУЛИНСКА

“Удобно” една партия и две
коалиции - “Гражданска платформа българското лято” и “Демократична България - обединение” и “Изправи се! Мутри
вън!”, не са предоставили информация за 23 дарения за предизборната си кампания през

миналата година, както изисква
Изборният кодекс. За тях липсва
и информация за имената на дарителите, вид, цел и размер на
средствата. От партия “Възраждане” и от коалициите “Демократична България - обединение” и
“Изправи се! Мутри вън!” са
представили със закъснение
списъци с 59 получени помощи
от членове и симпатизанти. Това
става ясно от проверката на
Сметната палата за съответствие
на декларираните приходи и
извършените разходи за провеждането на предизборната кампания на участниците в изборите
за Народно събрание.
Единадесет участници в изборите на 11 юли 2021 г. от
проверените 20 са извършили
различни нарушения на Избор-

Äàðåíèÿòà
142 физически лица са предоставили или дарили над
1000 лв. за финансиране на предизборната кампания
на участниците в миналите избори. При 39 физически
лица има несъответствие на доходи и дарени средства, което е констатирано само въз основа на информация от Националния осигурителен институт, която
не покрива всички възможни източници на доходи.
Общо 9,2 млн. лв са получили участниците в изборите
на 11 юли 2021 г. Паричните дарения от физически
лица тогава са над
470 хил. лв. Средствата, предоставени от
издигнатите кандидати или членове на
инициативни комитети, са над 550 хил. лв.
Непаричните дарения
от физически лица, от
кандидати и от партии в коалиции са близо 3 млн. лв.
Спазени са законовите изисквания за набиране на
приходи за предизборната кампания от всички одитирани участници в изборите, с изключение на “Има
такъв народ”, която е получила дарение от физическо
лице в несъответствие с изискването на Изборния
кодекс общият размер на набраните средства да не
надвишава пределно допустимия общ размер. Средствата са върнати по банковата сметка на физическото
лице след одит на Сметната палата.
Партия “Гражданска платформа българското лято”
пък е набирала средства за финансиране на предизборната кампания и след приключването й.
Общо 124 партии са предали годишни финансови
отчети пред Сметната палата за 2021 г. От тях
82 посочват, че не са получили никакви дарения. Разпределението на останалите формации съгласно
набраните средства показва, че под 100 хил. лв. са
получили 24 партии, от 100 хил. лв. до 200 хил. лв. 9 партии, от 200 хил. лв. до 300 хил. лв. - 2 партии,
а даренията на 7 формации са за над 300 хил. лв.
Седемте партии и коалиции, които бяха част от
47-ото Народно събрание, са обявили дарения на обща
стойност от 6,829 млн. лв. Близо половината от тези
средства са на коалицията “Демократична България” 3,158 млн. лв. Далеч след тях е коалицията “Продължаваме промяната” с 1,443 млн. лв., като тя включва
партиите “Волт”, “Средна европейска класа” и ПД
“Социалдемократи”. “БСП за България” е получила
1,372 млн. лв., ИТН - 353 хил. лв., ДПС - 243 000 лв.
“Възраждане” - 182 000. ГЕРБ-СДС отчитат едва
78 000 лв. дарения.

ния кодекс при финансирането
на предизборната кампания и са
дадени на прокуратурата.
Не са подадени общо 8 декларации на дарители за произход на дарените средства на
стойност над една минимална
работна заплата от “Гражданска
платформа българското лято” и
коалициите “Демократична
България - обединение”, “Изправи се! Мутри вън!” и “Ляв съюз
за чиста и свята република”. Със
закъснение подпомагащите

предпочетените партии са представили 22 декларации.
Липсват общо 21 декларации на кандидати за произход
на предоставените от тях средства на стойност над една минимална работна заплата от две
партии - “Възраждане” и “Гражданска платформа българското
лято”, и три коалиции. Със
закъснение са подадени общо 36
декларации от “Гражданска
платформа българското лято” и
три коалиции.

На Сметната палата не е
изпратена изискуемата информация за две рекламни агенции
от партия “Републиканци за
България”, а със закъснение е
получена декларация за една
рекламна агенция от една коалиция “Демократична България
- обединение”.
Не са установени нарушения
на Изборния кодекс при пет
партии и при четири коалиции,
съобщават още от Сметната
палата.

Êàêâî êàçâà çàêîíúò
Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, може
да финансират предизборната си кампания със собствени средства, пари на кандидатите и дарения от физически лица.
Общият размер на финансирането на всяка предизборна кампания на партиите,
коалициите и инициативните комитети не може да надхвърля при избори за народни
представители за Народно събрание: 3 000 000 лв. - за партия и за коалиция,
200 000 лв. - за инициативен комитет; при избори за народни представители за ВНС:
4 000 000 лв. - за партия и за коалиция, и 200 000 лв. - за инициативен комитет.
При избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския
парламент партиите, коалициите и инициативните комитети могат да получат до
2 000 000 лв. за партия, коалиция и инициативен комитет.
Дарението от едно физическо лице за една партия или коалиция не може да надхвърля
10 000 лв. за една календарна година от собствени движими и недвижими вещи.
Желаещите да помагат на предпочитаната от тях формация може да сторят това
и с безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.

Ñóáñèäèÿòà
Над 2,3 млн. лв. държавна субсидия са
получили партиите и коалициите за
парламентарните избори на 14 ноември в първия транш до края на 2021 г.,
сочи отчет на Министерството на
правосъдието.
Най-много пари е получила коалицията
“Продължаваме промяната” - 708 хил.
лв. Средствата са разпределени между
мандатоносителите - партиите
“Волт”, “Средна европейска класа” и
ПД “Социалдемократи”, тъй като
тогава политическият проект на
Кирил Петков и Асен Василев не беше
регистриран като партия. От публикувания отчет става ясно, че формацията без депутати в 47-ия парламент -

ПД “Социалдемократи”, взима найголямата субсидия - 637 хил. лв., което
е над 90% от общата сума.
Парите са повече от отпуснатото за
втората политическа сила ГЕРБ,
която получава с 10 000 лв. по-малко.
ДПС получава малко под 360 хил. лв.,
“БСП за България”- 280 хил. лева,
“Демократична България” - 175 хил.
лева, които са поделени между трите
партии в коалицията.
На “Възраждане” са изплатени малко
над 130 хил. лв., а на “Има такъв
народ - 32 хил. лв. Причината е, че те
поискаха да получават по 1 лев на
глас, вместо предвидените в Закона за
политическите партии 8 лева.
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НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

„Ëåòÿùèÿò Áàõ”
èäâà âúâ Âàðíà
Световноизвестния
спектакъл,
съчетаващ
класическа музика
и съвременни
улични танци,
ще види публиката
на „Опера
в Летния театър”
Зрелищното шоу съчетава класическа музика със съвременни улични
танци и е отличено със специалната
награда на престижните музикални
отличия Echo Klassik. На 20 август от
20,30 ч. ще гостува в Летния театър в
морската столица, научи ДУМА от
Нина Локмаджиева.
Многократните световни шампиони по брейк танц “Flying Steps” от
Германия отново пристигат в България, за да представят за първи път във
Варна спектакъла “Летящият Бах”,
покорил световните сцени. Създаден
по идея на известния оперен режисьор
Кристоф Хагел и артистичния директор на компанията Вартан Басил, “Летящият Бах” е единствена по рода си
интерпретация на “Добре темперирано пиано” от Й. С. Бах, в която по
завладяващ начин се обединяват класическа музика, улични танци и съвре-

СНИМКИ ММФ “ВАРНЕНСКО ЛЯТО”

менни дигитални изкуства.
“Хареса ми идеята да заменя балерина, която прави пируети на палци, с
брейк танцьор, който се върти на главата. Мечтата ми беше да създам цялостно шоу с брейк танц по класическа
музика”, споделя Вартан Басил. Предложението да се използва “Добре темперирано пиано” на Й. С. Бах идва от
Кристоф Хагел, който работи заедно с
Басил. Така през 2010 г. “Flying Steps”
представя за първи път “Летящият
Бах” в модерната галерия Neue
Nationalgalerie в Берлин и оттогава
успешно обикаля света.
“Летящият Бах” използва сюжет за
седем танцьори, един учител и една
мистериозна жена, който кулминира в
любовна история. Елегантната музика
на Бах, интерпретирана с експлозивните движения на брейк танца, създава невероятно и забавно шоу за всич-

ки хора, независимо от възраст или
естетически предпочитания. Затова и
спектакълът вече повече от 10 години
не слиза от световната сцена. До днес
е представян в повече от 42 държави и
е зарадвал над един милион зрители.
Във Варна “Летящият Бах” се
представя като част от програма “Интермецо” на Международния музикален и на Международния театрален
фестивал “Варненско лято”.
“Flying Steps” (“Летящи стъпки”)
е четирикратен световен шампион по
брейк и многократно награждавана
компания за улични танци, основана
през 1993 г. от Вартан Басил и Кадир
“Амиго” Мемис. Днес екипът включва повече от 40 професионални танцьори. През 2007 г. основават младежката академия Flying Steps
Academy в сърцето на Берлин. С повече от 40 учители и над 100 класа тя
е най-голямото училище за градски
танци в Германия. Гостуването на
спектакъла във Варна ще е съпроводено и с уъркшоп по хип-хоп на Лил
Рок, танцьор от компанията, който ще
се проведе в танцовото студио “The
Center” на 19 август.

Öèðêîâèÿò ôåñòèâàë „Ìèíè àðò ôåñò”
ñ äåáþòíî èçäàíèå íà ìîðåòî
Дванайсетото издание
на добре познатия и обичан
от малки и големи фестивал
за съвременен и социален
цирк “Мини арт фест” ще
има своето първо издание
на българското Черноморие. Колоритното мултидисциплинарно събитие ще
посрещне фенове на цирковото изкуство и забавленията в атрактивния
X Challenge Park в живопис-

ния черноморски град Царево от 16 до 21 август, научи ДУМА от Мартина Панайотова.

СНИМКИ ФОНДАЦИЯ “МИНИ АРТ ФЕСТ”

Организаторите са подготвили богата и впечатляваща програма с участието
на изявени международни
артисти от Европа, Мексико и България, като за пръв
път ще бъдат представени и
нови циркови дисциплини.
Посетителите ще се насладят на въздушна акробатика
- Китайски пой и клоунада,
ще могат да вземат участие
в работилници по брейкденс, пой, жонглиране, акробатика и юнисайкъл. В
програмата са предвидени и
интензивни петдневни акробатични и циркови тренировки, в които ще могат да
се включат всички, които
имат желание да придобият
нови знания и умения в цирковото изкуство.
Предвидена е специална
зона за хапване и свежи напитки, както и още много
изненади и активности на
територията на атрактивния
X Challenge Park.
Сред най-интересните
имена тази година е италианският майстор на акробатиката Mistal, който ще демонстрира уменията си със
специфичния цирков инструмент Китайски пой
(с височина 5 метра).
Феновете на танците

също няма да останат разочаровани, специално за
“Мини арт фест” директно
от Мадрид пристига едно
от най-утвърдените имена
от съвременната улична
танцова сцена в Испания брейкденс дуото “Umami”.
То ще демонстрира вещото си майсторство в популярния танцов стил, актьорите ще водят и уъркшоп
по танци.
От далечно Мексико
пристигат атрактивните
Nandayapa Brothers. Те ще
изнесат две представления
- вечерно вариете и клоун
спектакъл. Братята Емилиано и Диего Нандаяпа са
родени в семейството на
едни от първите артисти в
уличния театър в Мексико.
Дуото се състои от трима,
тъй като чаровната Сесилия Круз Лопез също е част
от формата. Братя Нандаяпа завършват цирковото
училище Nouveau clown
institute в Барселона. Ексцентрични и забавни, те
използват както нетрадиционни пространства за своите представления, така и
театри и циркове. До този
момент играят в повече от
25 страни и продължават
своето пътешествие. Печелили са различни награди
от света на цирковата гилдия в Латинска Америка.
Фестивалът се осъществява с финансовата подкрепа на НФ “Култура”.

¬À¿ƒ»—À¿¬ ¿–¿Ã‘»ÀŒ¬
(¬À¿ƒ» ¬⁄–√¿À¿),
‡ÍÚ¸Ó, ÂÊËÒ¸Ó
ƒ≈ﬂÕ ≈Õ≈¬, ÔËÒ‡ÚÂÎ
≈À≈Õ¿ ƒ–¿√Œ—“»ÕŒ¬¿,
ÏÛÁËÍÓ‚Â‰Í‡
œÓÙ. »¬¿…ÀŒ Ã»–◊≈¬,
ıÛ‰ÓÊÌËÍ
Õ» ŒÀ¿ ≈Õ≈¬, ıÛ‰ÓÊÌËÍ
Œ–À»Õ ¬¿“¿ÿ »,
˜ÎÂÌ Ì‡ Õ— Ì‡ ¡—œ
—“≈‘¿Õ “Œœ”–Œ¬,
Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ¯‡ÏÔËÓÌ
ÔÓ ‚‰Ë„‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÊÂÒÚË
—“Œ…Œ ¬¿–“ŒÀŒÃ≈≈¬, ËÁ‰‡ÚÂÎ
÷≈Õ Œ Ã»Õ »Õ, ÍÓÏÔÓÁËÚÓ,
ÔË‡ÌËÒÚ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡
—˙˛Á‡ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ
ÍÓÏÔÓÁËÚÓË
НАКРАТКО

Дуо Ризови и приятели
представят шедьоври на
камерната музика
Музика за валдхорна и струнни ще
звучи в атриума на Квадрат 500 на
14 август в изпълнение на Дуо Ризови
и приятели. В концерта са включени
творби на Йохан Андреас Амон, Волфганг Амадеус Моцарт и Фредерик
Дюверноа. Артистичното семейство
Даниела Ризова (цигулка) и Юрий
Ризов (валдхорна) са поканили солистите на Софийската филхармония
Кирил Матанов (виола) и Кристиана
Алипиева (виолончело) за класическия
репертоар, който се радва на огромен
интерес в концертните зали по света,
но рядко се изпълнява у нас. Публиката ще се наслади на три квартета
и един дует, определяни от критиците като виртуозни и силно въздействащи. Концертът е част от летния
сезон на Софийската филхармония
“Споделете музиката” и е подкрепен
от Столичната община - Календар на
културните събития.

Първа българска
професионална продукция
на мюзикъла
„Красавицата и Звяра”
Първа постaновка на професионална сцена в България на мюзикъла
“Красавицата и Звяра”, създаден по
анимационния филм на Дисни, а след
това и по едноименния игрален филм,
ще бъде представена на 12 и 13 август
от 21 ч. на “Опера в Летния театър”
във Варна. Музика Алън Менкен, текст
Хауърд Ашман и Тим Райс, либрето
Линда Уулвъртън. Режисьор е Петко
Бонев, оркестрация и диригент Страцимир Павлов, сценичен дизайн и
костюми - Ася Стоименова, сценично
движение и пластика - Анна Пампулова, сценични бойни техники - Николай Градинар Дериволков, 3D mapping
- Лора Руневска, elektrick. me, превод Лилия Бонева, озвучаване - Александър
Георгиев. В ролята на Бел са Яна
Стоянова, Мария Анастасова, Валерия Василенко, на Принц Адам/Звяра
- Михаил Сървански, Виктор Ибришимов, Мартин Димитриевски.

СНИМКА ТМПЦ - ВАРНА

Мария Анастасова
по време на репетиция

14

ЧЕТВЪРТЪК
11 АВГУСТ

СПРАВОЧНИК
ДНЕС

ПЕТЪК

СЪБОТА

2022

НЕДЕЛЯ

ХОРОСКОП
ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

С

С

С

С
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06.00 ìŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ ÒËÌËÚÂ
ÔÚËˆËî - ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ
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 - ‰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
/6, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/Ô/
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ìœ‡ÍÓÒÚÌËÍ˙Ú ◊Ó‡Ô˜Óî
- 52-ÒÂËÂÌ ‡ÌËÏ. ÙËÎÏ
14.30 ì“ÂÌÍ, Ï‡ÎÍËˇÚ Ëˆ‡î
- ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ 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
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19.00 ì ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ‘ËÎÓÒÓÙî
- 6-ÒÂËÂÌ Ú‚ ÙËÎÏ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ìŸÂ ÒÂ ‚Ë‰ËÏ Ú‡Ï „ÓÂî
- Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ì¡ËÍ˙Ú ÓÚ ¡ÓÌÍÒî - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
01.00 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
01.15 ìŸÂ ÒÂ ‚Ë‰ËÏ Ú‡Ï „ÓÂî
- Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /Ô/ (12)
03.10 ¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ú‡ /Ô/
03.25 ŒÎÚ‡ËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
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00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
01.15 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î /Ô/
02.10 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î /Ô/
03.10 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
/Ô/
04.10 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î /Ô/
05.10 ì¿ÌÚË‰ÓÚî /Ô/
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî /Ô/
08.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
09.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î /Ô/
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.20 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î /Ô/
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
20.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ /Ô/
23.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î /Ô/
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06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: ¿Í‡‰ÂÏËˇ –ÂÒÍ˛ ¡ÓÚÒî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, ÂÔ.26
06.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./ ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
07.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ/ - ÚÓÍ¯ÓÛ
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.20 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ - ÍÛËÁ
¯ÓÛ
14.20 ìœÓ-Í˙ÒÌÓÚÓ ¯ÓÛ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ ÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
15.00 ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.6
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.4
21.00 œÂÏËÂ‡: ì¬Î‡‰î - ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.10
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.9
00.00 ì‘ÂÈÒ¡Ó„î - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.7
01.00 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.2
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.6
05.30 ìƒ‡ ÊË‚ÂÂ Í‡Î ƒÊÛÎË˙Ì!î - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.3

ОВЕН

ВЕЗНИ

Неочакван успех. Възможност да изпреварите конкурентите и да
постигнете отдавнашна цел.
.

Не си заслужава да
подавате и най-малкия
повод за ревност. Искрата може да се разгори.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Големи подаръци за вас
съдбата не е подготвила. Само че не трябва
да се разстройвате
много.

Периодът е добър за
анализ на обществена и
политическа дейност.
Вземете си важни поуки.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

15.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

Днес е благоприятен
ден, за да запознаете
своя любим човек с родителите и приятелите си.

Семейните взаимоотношения ще създадат
платформа за повишаване на вашето самочувствие.

18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË /Ò˙Ò

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Възможностите са много, но да се възползвате от тях не е така
лесно. Звездите ви изкушават.

Далече от очите съвсем
не значи вън от сърцето. Бивш колега може
неочаквано отново да
се появи.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Не трябва в новите си
взаимоотношения да се
ориентирате на предишни. Хората са различни.

Най-добре ще бъде
днешната романтична
среща да проведете на
чист въздух. Идете в
планината.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

С близки ще имате
проблем, който няма да
можете да разрешите.
Трябва да търсите експерти.

Голямо ще бъде желанието на вашия любим
човек да ви сподели
важна за него новина
или тайна.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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05.35 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË
09.20 ì¿ÌÚË‘ÂÈÍî
10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
10.45 »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. 7, 8
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. 7, 8
04.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
04.45 ì ÛÓÚ Ò ˆ‚ˇÚ Í‡ÍËî ÂÔ. 7, 8

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 11 ‡‚„ÛÒÚ —‚. Ï˜Í Ë ‡ıË‰ˇÍÓÌ ≈‚Ô˙Î. —‚. Ï˜ˆ‡ —ÓÒ‡Ì‡ ‰Â‚Ëˆ‡ (‚Â˜ÂÚ‡ ‚Â˜ÂÌˇ Ò ÃÓÎÂ·ÂÌ Í‡ÌÓÌ Ì‡
œÂÒ‚ÂÚ‡ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡)
—‚ÂÚË Ï˙˜ÂÌËÍ ≈‚Ô˙Î Ó·ËÍ‡ÎˇÎ ‰ÓÏÓ‚Â Ë ÛÎËˆË Ë ˜ÂÚˇÎ Ì‡ ıÓ‡Ú‡ Ò‚ÂÚÓÚÓ
≈‚‡Ì„ÂÎËÂ
œÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ˆ‡Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ƒËÓÍÎÂÚË‡Ì
Ë Ã‡ÍÒËÏË‡Ì „ÓÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ıËÒÚËˇÌËÚÂ ÒÂ
‡ÁÔÓÒÚ‡ÌËÎÓ Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â. ŒÚ ÒÔÓÏÂÌ‡ÚËÚÂ ÌÂ˜ÂÒÚË‚Ë ˆ‡Â ‚ —ËˆËÎËˇ ·ËÎ ËÁÔ‡ÚÂÌ
‰‡ Ú˙ÒË Ë Ï˙˜Ë ıËÒÚËˇÌË Â‰ËÌ, ËÁ‚ÂÒÚÂÌ
Ò˙Ò Ò‚ÓˇÚ‡ ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ, ÍÌˇÁ Ì‡ ËÏÂ œÂÌÚ‡„Û. Ó„‡ÚÓ ‰Ó¯˙Î ‚ „‡‰ ‡Ú‡Ì‡, Ï˙˜ËÚÂÎˇÚ Á‡ÔÓ‚ˇ‰‡Î Ì‡ „‡‰ÒÍËˇ Ì‡˜‡ÎÌËÍ ‡Î‚ËÒËˇÌ ‰‡ Ò˙·ÂÂ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰‡ ˆÂÎËˇ Ì‡Ó‰,
ÍÓÈÚÓ ÊË‚ÂÂ ‚ „‡‰‡ Ë ‚ ÓÍÓÎÌÓÒÚËÚÂ. Õ‡
¿ıËÎÓ‚Ëˇ ÔÎÓ˘‡‰ ·ËÎÓ ÔË„ÓÚ‚ÂÌÓ ÏˇÒÚÓ
Á‡ ÁÂÎË˘Â Ë ÔÓ‰ Á‚ÛˆËÚÂ Ì‡ Ú˙·Ë Ë ÚËÏÔ‡ÌË ÒÂ Ò˙·‡ÎÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ì‡Ó‰ ÓÚ ‰‚‡Ú‡
ÔÓÎ‡ Ë ‡ÁÎË˜Ì‡ ‚˙Á‡ÒÚ. ƒÓ¯˙Î Ë ÍÌˇÁ
œÂÌÚ‡„Û Ò ‡Î‚ËÒËˇÌ. “ÓÈ Ó·Ì‡Ó‰‚‡Î
Á‡ÔÓ‚Â‰ Ì‡ ˆ‡ÂÚÂ Ë ÔÂ‰ ‚ÒË˜ÍË ‰‡Î ‚Î‡ÒÚ
Ì‡ ‡Î‚ËÒËˇÌ - ‡ÍÓ Ì‡ÏÂË ÌˇÍÓ„Ó, ÍÓÈÚÓ ÒÂ
Ì‡Ë˜‡ ıËÒÚËˇÌËÌ, ‰‡ „Ó ÔÂ‰‡‰Â Ì‡ Ï˙˜ÂÌËˇ Ë ‰‡ „Ó ÛÏ˙Ú‚Ë. “Ó„‡‚‡ ÒÂ ÔË·ÎËÊËÎ
Â‰ËÌ ÓÚ ÒÎÛ„ËÚÂ Ë Í‡Á‡Î:
- “ÛÍ ‚ „‡‰‡ ËÏ‡ ˜Ó‚ÂÍ Ì‡ ËÏÂ ≈‚Ô˙Î
- ÚÓÈ ÌÓÒË Ò˙Ò ÒÂ·Â ÒË ÌˇÍ‡Í‚‡ ÍÌË„‡,
Ó·ËÍ‡Îˇ ‰ÓÏÓ‚Â Ë ÛÎËˆË, Û˜Ë Ì‡Ó‰‡ Ë

Ì‡Ë˜‡ ‚ÂÎËÍ ıËÒÚËˇÌÒÍËˇ ¡Ó„.
‡Î‚ËÒËˇÌ ËÁÔ‡ÚËÎ ‰‡ „Ó ı‚‡Ì‡Ú. ¬ÓÈÌËˆËÚÂ Ú˙„Ì‡ÎË ‰‡ Ú˙ÒˇÚ Ò‚ÂÚË ≈‚Ô˙Î ËÁ
ˆÂÎËˇ „‡‰. Õ‡ÏÂËÎË „Ó ‚ ·Â‰Ì‡ Í˙˘Ë˜Í‡,
Í˙‰ÂÚÓ ˜ÂÚˇÎ Ò‚ÂÚÓÚÓ ≈‚‡Ì„ÂÎËÂ Ë ÔÓÛ˜‡‚‡Î ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ „Ó ÒÎÛ¯‡ÎË. ¬ÓÈÌËˆËÚÂ „Ó
ı‚‡Ì‡ÎË, ‚˙Á‡ÎË ÏÛ ˙ˆÂÚÂ ÓÚÁ‡‰ Ë „Ó
ÔÓ‚ÂÎË Ì‡ Ò˙‰ ÔË „‡‰ÒÍËˇ Ì‡˜‡ÎÌËÍ, Í‡ÚÓ
‚ÁÂÎË Ë ≈‚‡Ì„ÂÎËÂÚÓ. Ó„‡ÚÓ ‚Ë‰ˇÎ Ò‚ÂÚË
≈‚Ô˙Î, ‡Î‚ËÒËˇÌ Í‡Á‡Î:
- “Ë ÎË ÒË ıÛÎËÚÂÎˇÚ Ì‡ ·Ó„Ó‚ÂÚÂ Ë
ÔÂÒÚ˙ÔÌËÍ Ì‡ ˆ‡ÒÍËÚÂ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë?
—‚ÂÚË ≈‚Ô˙Î ÓÚ„Ó‚ÓËÎ:
- ÓË Ò‡ ‚‡¯ËÚÂ ·Ó„Ó‚Â, Á‡ ‰‡ „Ë ÔÓ˜ËÚ‡Ï?
- Õ‡¯ËÚÂ ·Ó„Ó‚Â Ò‡ ﬁÔËÚÂ, ¿ÒÍÎËÔËÈ
Ë ƒË‡Ì‡ - Í‡Á‡Î ‡Î‚ËÒËˇÌ.
- “Ë - ‚˙Á‡ÁËÎ ÏÛ Ò‚ÂÚÂˆ˙Ú - ÒË ÒÎˇÔ,
Á‡˘ÓÚÓ ÌÂ ÔÓÁÌ‡‚‡¯ ≈‰ËÌËˇ ËÒÚËÌÒÍË ¡Ó„,
ÓÈÚÓ Â Ò˙Ú‚ÓËÎ ÌÂ·ÂÚÓ Ë ÁÂÏˇÚ‡, Ò˙Á‰‡Î
Â ˜Ó‚ÂÍ‡ ÓÚ Ô˙ÒÚ Ë Ì‡Ò ıËÒÚËˇÌËÚÂ Â
Ó·ÎˇÍ˙Î ‚ ·ÂÁˆÂÌÌ‡Ú‡ Ë ÔÂÒ‚ÂÚÎ‡ ‰Âı‡
Ì‡ ·ÂÁÒÏ˙ÚËÂÚÓ, ÍÓˇÚÓ Â Ò‚ÂÚÓÚÓ Í˙˘ÂÌËÂ.
- √Ó‚ÓË¯ Ú‡Í‡ „Ó‰ÂÎË‚Ó, Á‡˘ÓÚÓ Ó˘Â
ÌÂ ÒË ËÁÔËÚ‡Î Ï˙˜ÂÌËˇÚ‡ - Í‡Á‡Î ‡Î‚ËÒËˇÌ.
- «‡ ÏÂÌ ÚÂÁË Ï˙ÍË Ò‡ Ò‚ÂÚ˙Î ‚ÂÌÂˆ, ‡

Á‡ ÚÂ· Ú˙ÏÌËÌ‡ Ë ÔÓ„Ë·ÂÎ - ÓÚ‚˙Ì‡Î ≈‚Ô˙Î.
‡Î‚ËÒËˇÌ Á‡ÔÓ‚ˇ‰‡Î ‰‡ ÓÍ‡˜‡Ú Ì‡
¯ËˇÚ‡ Ì‡ ≈‚Ô˙Î ≈‚‡Ì„ÂÎËÂÚÓ Ë ‰‡ „Ó ÓÚ‚Â‰‡Ú ‚ Ú˙ÏÌËˆ‡, ‰‡ Á‡Ú‚ÓˇÚ ‚‡ÚËÚÂ, ‰‡ „Ë
Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ú Ò ÌÂ„Ó‚Ëˇ Ô˙ÒÚÂÌ Ë ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÒÚ‡Ê‡, Á‡ ‰‡ ÌÂ ÏÓÊÂ ÌËÍÓÈ ‰‡ ‚ÎËÁ‡
ÔË Ò‚ÂÚË ≈‚Ô˙Î Ë ‰‡ ÏÛ ÌÓÒË ıÎˇ· Ë ‚Ó‰‡.
‡Î‚ËÒËˇÌ ËÒÍ‡Î ÚÓÈ ‰‡ ÛÏÂ, Ï˙˜ÂÌ
ÓÚ „Î‡‰ Ë Ê‡Ê‰‡
ÕÓ Ë ÚÓ‚‡ ÌÂ „Ó ÒÎÓÏËÎÓ. ŒÚÌÓ‚Ó Ë
ÓÚÌÓ‚Ó „Ó ÔÓ‰Î‡„‡ÎË Ì‡ ÊÂÒÚÓÍË Ï˙˜ÂÌËˇ.
Õ‡Í‡ˇ „‡‰ÓÌ‡˜‡ÎÌËÍ˙Ú Á‡ÔÓ‚ˇ‰‡Î ‰‡ „Ó
ÓÚ‚Â‰‡Ú Ì‡ Ò˙‰ ‚ ÔÂÚÓËˇÚ‡. ƒ˙Î„Ó ÔËÌÛÊ‰‡‚‡ÎË Ò‚ÂÚÂˆ‡ ‰‡ ÔËÌÂÒÂ ÌÂ˜ÂÒÚË‚ËÚÂ ÊÂÚ‚Ë, ÌÓ Ò‚ÂÚË ≈‚Ô˙Î ÓÒÚ‡‚‡Î ÌÂÔÂÍÎÓÌÂÌ. “Ó„‡‚‡ ‡Î‚ËÒËˇÌ „Ó ÓÒ˙‰ËÎ
Ì‡ ÔÓÒË˜‡ÌÂ Ò ÏÂ˜. —‚ÂÚË ≈‚Ô˙Î Á‡ÔÓ˜Ì‡Î
‰‡ ÒÂ ÏÓÎË Ì‡ ¡Ó„‡ Ë ‰Ó ÌÂ„Ó ‰ÓÒÚË„Ì‡Î
„Î‡Ò Ò‚Ë¯Â:
- ¡Î‡ÊÂÌ ÒË ÚË, ≈‚ÔÎÂ, ÃÓÈ ‰Ó·˙ Ë
‚ÂÂÌ ‡·Â, ÂÎ‡ Ë ‚ÎÂÁ ‚ ‡‰ÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ú‚Óˇ
√ÓÒÔÓ‰ Ë ÒÂ Ì‡ÒÎ‡Ê‰‡‚‡È Ì‡ ÔÓÍÓÈ Á‡Â‰ÌÓ
Ò ‚ÒË˜ÍË, ÍÓËÚÓ ÓÚ ‚ÂÍÓ‚Â Ò‡ ÃË ·Î‡„ÓÛ„Ó‰ËÎË!
—ÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÒÂ ˜ÛÎ ÚÓÁË „Î‡Ò, Ò‚ÂÚË

≈‚Ô˙Î ÔÂÍÎÓÌËÎ „Î‡‚‡Ú‡ ÒË, ‡ ÒÎÂ‰ ÓÚÒË˜‡ÌÂÚÓ È, ÓÚË¯˙Î ÔË Ò‚Óˇ √ÓÒÔÓ‰. ÕÂ„Ó‚ÓÚÓ ÒÚ‡‰‡ÌËÂ Á‡‚˙¯ËÎÓ Ì‡ Â‰ËÌ‡ÈÒÂÚËˇ ‰ÂÌ Ì‡ ÏÂÒÂˆ ‡‚„ÛÒÚ. ¡Î‡„Ó„Ó‚ÂÈÌË
Ï˙ÊÂ ÓÚ ıËÒÚËˇÌËÚÂ ‚ÁÂÎË ˜ÂÒÚÌÓÚÓ ÚˇÎÓ
Ë „Î‡‚‡Ú‡ Ë „Ë ÔÓ„Â·‡ÎË ‚ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ
ÔË„ÓÚ‚ÂÌÓ ÏˇÒÚÓ.
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ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

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

œ˙‚Ë Á‡Ï. „Î‡‚ÂÌ
Â‰‡ÍÚÓ
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡
«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg
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”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232
◊≈“»¬Œ: ¡ÓˇÌ ¡ÓÈ˜Â‚ - ìœÂ„‡Òî - 244; √ÂÓ„Ë √˙ÎÓ‚
- ìœ‡‰ÓÌî; ’Û‰ÓÊÌËÍ: ¿Ì‡ÚÓÎËÈ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚
—œŒ–“: ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 245; Ã‡ËÌ ÃËÎ‡¯ÍË - 245
≈À≈ “–ŒÕÕŒ »«ƒ¿Õ»≈: –ÓÒËˆ‡ ¿Ì„ÂÎÓ‚‡
‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206

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

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

¿‰ÂÒ Ì‡ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡:
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ÛÎ. ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20¿
‘‡ÍÒ: 975 26 04,
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ÛÎ. "»ÎËˇ ¡Â¯ÍÓ‚" 3¿
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Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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Трима изгонени и тежка загуба
за „орлите” от Динамо в Загреб
За шеста поредна година Лудогорец не успя да стигне до групите на
Шампионската лига. “Орлите” отпаднаха в III предварителен кръг, след
като бяха елиминирани от Динамо
Загреб. Като домакин хърватският
гранд спечели и втория мач - с 4:2, и
с общ резултат 6:3 продължава в баражите за груповата фаза.
На ст. “Максимир” Кирил Десподов (45+4 и 49-д) вкара и двата гола
за гостите, но те бяха стъписани от
именитите хървати. Йосип Дърмич
(12) откри, а Мислав Оршич (27-д и
44) приключи интригата с 2 гола още
до почивката. Резултата оформи Бруно Петкович (87).
Главният съдия Беноа Бастиен също

Кирил Десподов (в средата) се бори за топката с
Ариян Адеми (вдясно) и Дино Перич при загубата
на Лудогорец от Динамо с 2:4 в Загреб

завинаги ще бъде запомнен в Разград.
Французинът показа червени картони
на Доминик Янков (17), Рик Джонатан
(72) и Жан Карничник (86). А това се
случва за сефте в историята на “орлите” при Кирил Домусчиев. Накрая нервите на резервната скамейка на разградчани взеха връх и реферът изгони и
тийм мениджъра Николай Кирчев.
Лудогорец ще играе плейоф за влизане в Лига Европа сещу литовския
първенец Жалгирис, отпаднал след 1:1
и общо 1:6 от норвежкия Бодьо/Глимт.
Тимът на Анте Шимунджа среща
литовците на 18 август в Разград, реваншът във Вилнюс е на 25-и. Ако
загуби и от този съперник, българският първенец ще играе в групите на

Лигата на конференциите.
“Направихме грешка за първия гол,
случва се. Имаме някои млади футболисти, които не са играли на това ниво.
Грешки се случват, това е нормално.
Преди почивката допуснахме голове,
но психически трябваше да се запазим, защото играхме с 10 души. Стоя
зад футболистите, които започнаха
мача”, каза Шимунджа.
“Не искам да говоря за съдията, но
и в Разград той беше техният 12-и играч. Явно реферът искаше да стане така.
Подигра се с Лудогорец. В двата мача
надиграхме Динамо. Показахме характер, горди сме, раздадохме се. Понякога нещата не се получават така, както
искаме”, призна Десподов.

Ãðèøî ñ äâå ïîáåäè íà „Ìàñòúðñ”-à â Ìîíðåàë
Григор Димитров спечели два мача за ден на
“Мастърс”-а в Монреал.
Първо първата българска
ракета и №19 в света пречупи дебютиралия с “уайлд
кард” в турнир от АТП канадец Алекси Галарно
(№237) на сингъл. После
триумфира и на двойки.
Гришо игра за първи път в
тандем с втората ракета на
Русия и №8 в света Андрей
Рубльов. Двамата победиха
в зрелищен мач опитните
австралийци Матю Ебдън и
Макс Пърсел с 3:6, 6:2,
10:8. Съперниците им са
тазгодишни шампиони от
“Уимбълдън” и финалисти
на Откритото първенство
на Австралия.
Димитров откри кампанията си на сингъл в Монреал с победа с 6:2, 7:5 над
Галарно. 31-годишният
българин проби 2 пъти 23годишния канадец в първия
сет. През втората част изоставаше с 2:5, но намери
ритъма си и след серия от 5

РЕЗУЛТАТИ

СНИМКА АТП

III предварителен кръг, реванши
ДИНАМО ЗАГРЕБ (Хърв) - Лудогорец 4:2 (общ резултат 6:3) 1:0 Дръмич
(12) 3:0 Оршич (25-д и) 3:2 Десподов
(45+4 и 49-д) 4:2 Петкович (87-д), ЧК:
Янков (Л-17), Джонатан (Л-72), Карничник (Л-86); ПСВ (Нид) - Монако (Фр)
3:2 (след продължения, общо 4:3) 1:0
Феерман (21) 1:1 Марипан (58) 1:2 Бен
Йедер (70) 2:2 Гутиерес (89) 3:2 Де Йонг
(109); Щурм Грац (Ав) - ДИНАМО К
(Укр) 1:2 (1:3) 1:0 Хьойлунд (27) 1:1
Вивачаренко (97) 1:2 Циганков (112),
ЧК: Саркара (Щ-105+1); РЕЙНДЖЪРС
(Шот) - Роял Сен-Жилоа (Бел) 3:0 (3:2)
1:0 Таверниер (45) 2:0 Чолак (58) 3:0
Тилман (78), ЧК: Амани (Р-90+4); Ференцварош (Унг) - КАРАБАХ (Азер)
1:3 (2:4) 0:1 Зубир (7) 0:3 Уаджи (54 и
78) 1:3 Траоре (86); Мидтиланд (Дан) БЕНФИКА (Пор) 1:3 (2:7) 0:1 Фернандез (23) 0:2 Араухо (56) 1:2 Систо (63)
1:3 Гонсалвеш (88); Аполон Лимасол
(Кип) - АПОЕЛ ХАЙФА (Изр) 2:0 (2:4)
1:0 Онгенда (19) 2:0 Кол (27); ВИКТОРИЯ П (Чех) - Шериф (Молд) 2:1 (4:2)
1:0 Климент (10) 1:1 Акамби (47-д) 2:1
Чоскера (62), ЧК: Евангелу (Ш-85);
Пюник (Арм) - ЦЪРВЕНА ЗВЕЗДА
(Сър) 0:2 (0:7) 0:1 Канга (44-д) 0:2 Павков (60); Жалгирис (Лит) - БОДЬО/
ГЛИМТ (Нор) 1:1 (1:6) 1:0 Киеремех
(39) 1:1 Мугиша (51), ЧК: Мамич (55).
Плейофи на 16 и 23 август: Карабах - Виктория Пилзен; Будьо/Глимт Динамо З; Макаби Х - Цървена звезда;
Копенхаген - Трабзонспор; Динамо К
- Бенфика; Рейнджърс - ПСВ.

Андрей Рубльов атакува на мрежата в мача с Григор Димитров
срещу австралийците Матю Ебдън и Макс Пърсел в Монреал
поредни гейма премина
първото препятствие.
Снощи във II кръг Гришо
излезе на корта срещу Алекс
Де Минор (Авл, №21), който отстрани на старта в два
дни Денис Шаповалов (Кан,
№22), който е в черна серия
с 9 загуби в последните си

10 срещи. Мачът им бе
прекъснат заради дъжд в
тайбрека на втория сет, но
при доиграването австралиецът триумфира със 7:5, 7:6
(4). Де Минор и Гришо имат
по една победа в досегашните си двубои. Австралиецът е завоювал общо 6

Ëåâñêè è ÖÑÊÀ èãðàÿò
çà ïî 1,5 ìëí. ëåâà
Левски и ЦСКА имат сериозен
финансов стимул да се борят с всички сили да отстранят съперниците
си в реваншите от III квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двата тима ще заработят по
750 000 евро, ако се класират за
плейофната фаза.
“Сините” приемат като фаворит
малтийския Хамрун Спартанс, след
като в първия двубой победиха с 1:0
след късен гол на Филип Кръстев.

“Червените” имат да наваксват пасив от един гол след загубата си с 0:1
като домакин от Сейнт Патрикс (Ирл).
Ако успеят да преминат в следващата фаза и след това отстранят
евентуалните си съперници в плейофите, “грандовете” ни ще заработят
по 2 940 000 евро. Толкова е наградата за влизане в груповата фаза на
турнира. Там са гарантирани по 500
000 евро за победа и по 166 000
евро за равенство.

АТП трофея, последния от
които миналия понеделник
на ATП 250 турнира в Атланта.
Димитров победи Де
Минор на 1/8-финал на US
Open 2019 с 3:0, но през
2020 г. загуби от него на
полуфинал в Антверпен.

Àíäðååâ ñ òðåòè
óñïåõ â Ãåðìàíèÿ
Адриан Андреев (№355) се класира за
II кръг на турнира на червени кортове от
сериите “Чалънджър” в германския град
Меербуш (награден фонд 45 730 евро).
Българинът победи с 6:2, 6:4 Хенри Скуиър (Гер, №288) за 98 минути. Андреев
записа трети пореден успех в турнира,
след като спечели и два мача в квалификациите. Във втория кръг днес Адриан ще
играе срещу Дамир Джумхур (БиХ, №243),
който отстрани №5 в схемата и №139 в
света Юрий Родионов (Ав) с 6:4, 6:3.

IV кръг: Созопол - Дунав 2:1 0:1
Будинов (61) 1:1 Гюзелев (84) 2:1 Генчев (90+2).
1. ≈Ú˙
4 2 2 0
7:4 8
2. —Ú. ÒÎ‡‚‡
4 2 2 0
6:3 8
-----------------------------------------------3. ÃËÌ¸Ó
4 2 1 1
9:4 7
4. —Ô‡Ú‡Í œÎ
4 2 18:3
7
5. ƒÛÌ‡‚
4 2 1 1
7:5 7
6. ÃÓÌÚ‡Ì‡
4 2 1 1
7:5 7
7. ÛÏÓ‚„‡‰
4 2 1 1
6:5 7
8. ¡ÂÎ‡ÒËˆ‡
4 2 0 2
5:6 6
9. ƒÓ·Û‰Ê‡
4 1 2 1
5:4 5
10. —ÔÓÚËÒÚ
4 1 2 1
5:6 5
11. ﬂÌÚ‡
4 0 4 0
5:5 4
12. ÷— ¿ 1948-2 4 0 4 0
3:3
13. ÀËÚÂÍÒ
4 1 1 2
5:4 4
14. ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ-2
4 1 1 2
2:6 4
------------------------------------------------15. ¬ËÚÓ¯‡ ¡
4 1 1 2
5:7 4
16. Ã‡Ëˆ‡
4 1 0 3
3:9 3
17. —ÓÁÓÔÓÎ
4 1 0 3
2:9 3
18. ¡ÓÚÂ‚ œ‰-2
4 0 2 2
2:4 2

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