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Решението за втория транш трябва да бъде оставено на редовното правителство, това не е работа на служебен кабитен,
категорични са социалистите.
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Ина МИХАЙЛОВА

Инспектори от НАП ще проверяват строителни обекти

В

Строители и инвеститори укриват 480 млн. лв.
данъци годишно. Затова
НАП поставя под особен
контрол тези фирми, съобщиха от приходната агенция. Нейният отчет за 2021
г. показва бум на официално декларираните печалби в

реме беше след оръжието и
газа да стигнем до мутрите. Нали
всичко уж оттам започна. От вдигнатия юмрук и от призива да си
върнем държавата.
“Стоим ли на позицията “Мутри вън!” или ще променяме тази
позиция в “Мутри вътре!”, попита
бившият вътрешен министър Бойко Рашков. Явно в този въпрос се
крие драмата ни като общество.
Пак ли продължаваме играта
“ваш’те мутри - вън, наш’те мутри
- вътре”? Разделяме ли се? На такива, които искат прогонване на
олигархията от контрола върху институциите. И на други, които
мътят водата и в хаоса връщат или
въдворяват своите олигарси. За
това намеква Рашков.
Ако някой иска да гони олигархията, да я гони цялата - и “наш’те,
и ваш’те”. Не са ли и двете “породи” еднакво зловредни? Е, трудно
ще е. Олигарсите са силни и като
власт, и като спонсори...
“Дошъл съм в МВР да довърша
мутрите, а не да ги връщам някъде
другаде”, рече служебният министър. И завъртя кадровата рулетка. Предизборно. После, както
се зарече, ще впрегне всички средства, включително подслушване и
следене, срещу тези, които търгуват с гласове. ДПС обвиняваше
Рашков, че преследвал техните
хора. Сега кои ли са поръчани?
Призивът “Мутри, вън!” работеше, но явно по-важен е “Мутри,
вътре!”. В затвора. Вие какво помислихте?

EUR:
1.95583

GBP:
2.31254

USD:
1.89188

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
ПРОМЕНЛИВО

строителството през кризисната 2020 г. То се оказва
секторът, който е обявил
пред данъчните най-висок
ръст на печалбата през
2020 г. в сравнение с предкризисната 2019 г.
Декларирана е печалба
2,5 млрд. лв., което е с 810
¬

млн. лв. повече от 2019 г. А
операциите с недвижими
имоти са отчели спад на печалбата с 3,9% до 995 млн.
лв. през 2020 г. Освен това
сделките с имоти при пандемията намаляват с 8%, а
след нея веднага бързо нарастват с 28%. В рамките

на кампанията НАП ще
проверява и строителни
обекти.
НАП преди всичко стимулира доброволното спазване и апелира за изповядване на имотните сделки на
реалните им цени.
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СНИМКА БТА

Двадесет и второто издание на ветроходната регата “Кор Кароли” започна вчера и ще продължи
до 15 август. Състезателният маршрут включва отсечките Бургас-Свети Влас-Балчик-Варна
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Ðàøêîâ çàïîäîçðÿ íàòèñê
âúðõó íàñëåäíèêà ìó â ÌÂÐ
Стоим ли на позицията си „мутри, вън” или вече сме на позицията
„мутри, вътре”, попита бившият вътрешен министър
Бившият вътрешен министър Бойко
Рашков разкритикува наследника си в
служебното правителство Иван Демерджиев за смените по върховете на ведомството. “В момента в МВР се уволняват доказани професионалисти”, смята Рашков, който заподозря умисъл в
това действие и натиск върху сегашния
министър за назначенията и рокадите.
Рашков изрази недоволството си от
уволнението на целия ръководен екип
на ГД “Национална полиция”. “Това
беше екипът, който извърши реформа
в централната част на дирекция на На-

ционалната полиция и разкри корупционни схеми в единния център за наказателната дейност по линия на КАТ.
Тази служба беше разформирована.
Дали не се цели да се възстанови подобна корупционна дейност в дирекцията?”, попита Рашков. Изненадваща
за него е и рокадата в “Гранична полиция”.
“С тези кадрови промени какво се
цели, да се върнем в МВР на Борисов
ли, да се възстановят корупционните
схеми по време на изборите ли? Стоим
ли на позицията си “мутри, вън” или

вече сме на позицията “мутри, вътре”?
Аз стоя на позицията си и ще стоя докрай”, попита Рашков.
Той настоява и да бъде освободен
един от заместник-министрите на Демерджиев, но не пожела да назове името
му, като добави, че един от служебните
зам.-вътрешни министри е живял 6 месеца незаконно в държавно жилище, без
да плаща наем. Бившият министър се
пита дали с Демерджиев все още са в
един отбор и дали са имали обща цел да
се премахнат корупционните практики
за купуване на гласове.

Рашков говори и за корупционно
гнездо в дирекция на МВР, свързана със
собствеността. Там бил назначен човек,
който преди е бил отстранен. Бойко
Рашков призова да се намеси и АДФИ.
Бившият министър на вътрешните
работи обяви, че е разговарял и с президента, и със служебния премиер за рокадите, като се надява те да не са знаели
за тези своеволни промени, които някои
в МВР си позволиха да предприемат.
Вицепремиерът и служебен министър Иван Демерджиев опроверга
твърденията на предшественика си, че
рокадите са направени под натиск.
“Дошъл съм в МВР да довърша мутрите, а не да ги връщам някъде другаде”,
заяви той.

Áëèçî 950 äóøè ÷àêàò
òðàíñïëàíòàöèÿ
Аида ОВАНЕС

За присаждане на орган чакат 942 души в страната, сочат данните на
Изпълнителната агенция
“Медицински надзор”.
Най-много са нуждаещите се от нов бъбрек - 838
души. От трансплантация
на черен дроб се нуждаят
38 души. В ИАМН са
регистрирани 34 души,
които чакат да им бъде
присадено сърце, от бял
дроб се нуждаят 21 души,
от панкреас - 9, а от тънко
черво - двама души.
От началото на годи-

ната до 5 август у нас са
извършени 14 трансплантации на органи. От тях
8 са бъбречни, 4 са чернодробни, като всички са
от трупни донори.
Извършени са и две
сърдечни трансплантации. По 4 бъбречни
трансплантации
са
извършени в УМБАЛ
“Александровска” и в
МБАЛ “Лозенец” (Правителствена болница) в
София. Двете сърдечни са
извършени в “Света Екатерина”, а чернодробните - във ВМА.
През цялата 2021 г. 33
души са получили нов
бъбрек, двама - сърце и

13 - черен дроб.
От началото на годината до края на юли в
страната са извършени и
112 трансплантации на
стволови клетки в Хематологичната болница в
София, в ИСУЛ, в “Св.
Марина” във Варна и в
“Св. Георги” в Пловдив.
От 2005 г. до настоящия момент 2813 души
в страната приживе са
изразили несъгласие за
вземане на органи, тъкани и клетки според изискванията на Закона за
трансплантация на органи, тъкани и клетки,
който е в сила от 1 януари 2004 г.

Поредица интерактивни семейни занимания под мотото “Аз обичам
морето” се проведоха в няколко села на община “Тунджа” с финансиране
по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

ПРОУЧВАНЕ ПОКАЗВА:

Ïîâå÷å ñåìåéíà àãðåñèÿ è ïî-ìàëêî
óâàæåíèå ìåæäó ïîêîëåíèÿòà
В семейството днес присъства повече агресия,
липсва респект между поколенията. Това сочат резултатите от първо у нас теоретично изследване на
българското семейство, което е част от проект за
причините и предотвратяването на домашното насилие и насилието, основано на пола. Студенти от
страната събират данни във всичките 28 области
по проект на женското сдружение “Екатерина Каравелова” в партньорство с Великотърновския университет.
В областен град в централна България анкетира-

ните приемат като най-съществени разлики в разбирането за семейството преди и сега девалвацията на
ценностната система, стреса, липсата на комуникация, усещането за безнаказаност и новите технологии. Според хората основните фактори, провокиращи насилие, са финансови, липса на комуникация, на
образование, на възпитание, както и безпаричието,
нарцистичното поведение.
В същото време според анкетираните в малко
населено място в един от най-бедните райони на
страната през годините е имало срам, а сега липсва.

Ëèõâèòå ïî äåïîçèòèòå òðúãíàõà íàãîðå
Още една банка обяви, че вдига лихвите по
депозитите след решението на Европейската
централна банка от юли
да завиши основния лихвен процент с 0,5
пункта. “Алианц Банк”
повиши лихвите по депозитните продукти,
като от 9 август премахна отрицателните

лихви за депозити над
500 000 лв. и предложи
положителни лихви за
депозити до 10 млн. лева
за индивидуални и корпоративни
клиенти,
съобщиха от финансовата институция.
Така при стандартните едногодишни депозити за физически лица в
“Алианц Банк” лихвата

е вече 0,15% в лева и
евро и 0,45% за долари.
По депозит “Комфорт”,
по който могат да се
внасят суми по всяко
време и да се тегли лихвата ежемесечно, за 3годишен срок лихвата е
0,30% за лева и евро и
0,60% за долари. От банката уточняват, че новите лихви ще започнат да

действат автоматично за
клиентите им на падеж,
без да се налагат някакви допълнителни действия от тяхна страна.
Няколко по-малки
банки също повишиха
лихвите по депозитите
през последния месец и
за по-дългосрочните
влогове те вече достигат
1,5-2% годишно.

Ñúäúò ñïðÿ
êîíêóðñèòå çà
ó÷èëèùíè äèðåêòîðè
Върховният административен съд спря стотици
конкурси за училищни директори, обявени от предишния министър на образованието Николай Денков. Мярката е предприета до приключване на съдебен спор по жалба на директора на СУ “Д-р Петър
Берон” в Пазарджик в качеството й на участник в
конкурс. Целта на спирането на действието на наредбата е да се осигури защита на лицата, подали
жалба или протест, какъвто е случаят с директора
на пазарджишкото училище.
Според магистратите са заложени множество
критерии, които имат субективен характер, отнасят се до личността на кандидата като мотивация за
заемане на длъжността, нагласа за работа в екип и
усъвършенстване и комуникационни умения.
Междувременно от Съюза на работодателите в
системата на народната просвета изпратиха запитване до служебния министър на образованието какви ще са следващите стъпки на МОН след решението на съда. “Съюзът е най-голямата работодателска организация на директори и заместник-директори и сме силно притеснени за възникване на
проблеми в училищната система в резултат на временното спиране на директорските конкурси, което е за първи път в новата ни история, а също така
засяга повече от 400 педагогически колективи”,
пише в позицията на организацията.
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Ïðàâèòåëñòâîòî ïðàâè
ïîëèòè÷åñêà ÷èñòêà â Ñìîëÿí
Служебното правителство провежда политическа чистка в
област Смолян, от месец се говори, че ще се уволнява по
списък, а ударът очевидно е насочен срещу БСП. Това обявиха
вчера представителите на местната структура на социалистите. Според тях служебният кабинет действа реваншистки.
“Не е нормално да бъдат уволнявани служители без никакви
мотиви и то след проведени конкурси за дадена длъжност”,
каза членът на Изпълнителното бюро на БСП Емил Хумчев.
Той даде за пример уволнението на директора на Бюрото по
труда в Смолян Рабие Кьосева, която бе освободена от
поста в сряда без никакви мотиви.
Председателят на областния съвет на БСП в Смолян Милко
Гавазов също коментира темата. “През последните 30
години съм бил в политиката и не съм виждал СДС или ГЕРБ
да действат по този репресивен начин. Те започнаха да
правят списъци кого да махат и как да уреждат хора, които
са противници на Корнелия Нинова”, каза той. От името на
БСП в Смолян Гавазов призова да се сложи край на политическите репресии и да се започне работа за подготовка на
изборите.
Рабие Кьосева също демонстрира разочарованието си. “Не
може да те махат хората, за които си работил. Смятам, че
Румен Радев, на чийто предизборен щаб два пъти съм била
председател, сега няма как да ме гледа в очите. Това е
реваншизъм”, каза тя.

Кандидатът за народен представител и водач на листата на коалиция
“БСП за България” в 10 МИР в Кюстендил Бойко Клечков заедно
със социалисти и антифашисти поднесе цветя и се преклони пред
паметника на Димитър Каляшки в родното му село Жиленци, както
и пред паметната му плоча пред сградата на община Кюстендил

БСП:

Ñëóæåáíèÿò êàáèíåò íå òðÿáâà
äà ñêëþ÷âà îùå ñäåëêè çà Ô-16
Решението за втория транш трябва да бъде оставено
на редовното правителство, категорични са социалистите
БСП се обяви против намерението на служебния кабинет да се занимава с купуването на нови самолети Ф16. Позицията на социалистите бе обявена по повод изявлението на служебния министър на отбраната Димитър
Стоянов, че изтребителната
ни авиация е в изключително
тежко положение и решението е в придобиването и на
втория транш изтребители Ф16.
“На фона на растящите
цени на енергийните ресурси
и нуждата от финансови средства за компенсиране на до-

макинствата и бизнеса, категорично не сме съгласни служебното правителство да
задължава България с милиарди за нови 8 самолета Ф-16”,
пише в позицията на БСП. В
нея се припомня, че левицата
иска повече средства за социална политика, каквато са провеждали в редовния кабинет.
Социалистите не отричат
необходимостта от модернизиране на българската армия,
но смятат, че служебният
кабинет не може да поема
нови ангажименти, нито да
взима стратегически решения.
Затова те трябва да бъдат ос-

тавени на следващото редовно правителство, което да направи внимателен преглед по
отношение на реалните нужди, сроковете и условията,
преди да бъде взето окончателно решение, смятат социалистите. Те припомнят, че
служебното правителство е
призвано да подготви провеждането на предсрочните парламентарни избори и да решава най-неотложните въпроси
пред страната, а подготовката
и сключването на военни сделки за милиарди не е сред тях.
Темата бе коментирана и
от члена на Националния

съвет на БСП Филип Попов.
Той признава, че в момента
България и целият свят се
намират в криза, но на фона
на растящите цени на енергоносителите, необходимостта и
категоричната нужда от финансиране и подпомагане на
домакинствата и бизнеса не е
съгласен служебен кабинет да
задължава България и всеки
български гражданин с публични средства.
По темата за Украйна Филип Попов припомни, че служебният министър на икономиката също е потвърдил, че
няма износ на оръжие за стра-

ната и че подобни твърдения
са само спекулативни.
Филип Попов коментира и
предстоящите избори, като
заяви, че най-правилното социологическо изследване ще
бъде след 2 октомври. “Не
мисля, че БСП губи своята
подкрепа, напротив.
БСП в тази коалиция е
единствената, която запази
доверието си, дори го повиши, именно със своята
държавническа позиция, със
социалната политика, с позициите ни по отношение на
Русия и руския газ”, смята
социалистът.

È åêîíñïåêöèÿòà ñå âúçìóòè
îò áîêëóêà âúâ Âàðíà

Ôåäåðàöèÿòà íà ïîòðåáèòåëèòå èñêà
îñòàâêàòà íà èêîíîìè÷åñêèÿ ìèíèñòúð

След седмици оплаквания на жителите и гостите на Варна заради
сметта по улиците най-накрая и екоинспекцията в града се възмути от
ситуацията. РИОСВ е първата реагирала институция. “Градът е в окаяно състояние по отношение на чистотата и битовите отпадъци”, заяви пред БНР шефът на екоинспекцията Ерджан Себайтин. Предстои
да бъде наложена глоба от 3000 до 10 000 лв. Според Себайтин тя ще
е персонално за лицето, отговорно за чистотата, като кметът
прехвърлил тези задачи на шеф на дирекция. Освен това екоинспекцията е изискала анализ защо и как са допуснати проблемите, чака и
предложения за мерки.
Ситуацията с несъбрания боклук остава тежка в районите “Одесос”, “Приморски” и курортите. За проблемите призна и община Варна,
след като съобщи преди 10 дни, че от началото на годината фирмата
по чистота “ЗМБГ” е санкционирана със 118 000 лв.

Председателят на Федерацията на потребителите в България Емил Георгиев
иска министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов да си подаде оставката и да спре произвола над Комисията за защита на потребителите.
В писмо до министъра Емил Георгиев
посочва, че е крайно неуместно и антиинституционално да се търси обяснение от
една работеща институция като КЗП защо
осъществява своите функции и задачи и
то по отношение на най-наболелите
въпроси за потребителите в последните
седмици, като пандемичната продажба и

употреба на райски газ.
“За съжаление налице е и безконтролното разчистване на сметки по политически причини, което се извършва отново за
сметка на българските потребители”, пише
председателят на Федерацията на потребителите в България. Според Георгиев от
служебното правителство се изисква да
се въздържа от всякакви действия и изявления, които могат да се тълкуват или като
намеса в ущърб на българските граждани,
които по същество са потребители, или
като толериране на нерегламентирани
търговски практики.
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Äúðæàâàòà äàâà 800 ìëí. ëâ.
íà „Áóëãàðãàç”
Служебното правителство няма да сключва
дългосрочни договори за доставка на газ
Служебното правителство
смята да отпусне заем на държавния оператор “Булгаргаз” в размер на 800 млн. лв. Това обяви
енергийният министър Росен
Христов пред БНТ дни след
като новосформираният щаб
обяви, че търси заем за дружеството и води разговори с неназовани финансови институции.
“Проведох срещи с всички банки, с които дружеството работи, и започна обсъждане за финансиране и рефинансиране на
текущите задължения, за да се
осигурят допълнителни средства. Търсим различни източници.
Водих разговори с Европейската банка за възстановяване и
развитие, Европейската инвестиционна банка, Черноморската банка”, заяви министърът.
Христов каза, че държавният заем ще бъде на лихва над
пазарната, а очакванията са
скоро дружеството да вземе
дългосрочен такъв, с който да
върне държавния. Вчера прави-

телството прие и съответното
решение. 400 млн. лв. ще отидат за нагнетяването на газ в
хранилището в Чирен, а другите 400 млн. лв. - за покриване
на дълговете на топлофикациите. Целта ни е да осигурим
спокойна зима, коментира служебният премиер Гълъб Донев.
Христов уточни, че дружеството не е на загуба, а има проблем с оборотните средства
заради ниската събираемост от
топлофикациите в страната.
Само най-големият му клиент
“Топлофикация София” му
дължи около 300 млн. лв.
“Имаме газ до септември,
има откъде да намерим и до края
на годината. Оферти има много,
поне 3-4 имаме. Проблемът не е
в количествата и доставката, а в
цената. Повечето оферти са за
втечнен газ, но за тях няма терминали за разтоварване. Има
слотове, давани от частни компании, но цената е такава, че не
е изгодно. Основна цел е да

осигурим слотове за разтоварване”, обясни Христов.
Енергийният министър отново подчерта, че страната се
опитва да намери слотове за
разтоварване на танкерите с
втечнен газ и затова все още не
е официално потвърдена сделката за част от тях.
Според него служебното
правителство няма да подписва
дългосрочен договор за доставка на газ. “Не искам да подписвам дългосрочен договор с нито
една компания”, каза служебният енергиен министър Росен
Христов. На дневен ред стоят
всички възможни източници за
доставки на газ, включително и
“Газпром”, но това е последният вариант, посочи той. “Още
не сме започнали да търсим контакт с тях, защото гледаме да
изчерпаме всички възможни варианти. Това е последен вариант, но не сме ги изхвърлили от
листа с опции”, каза Росен Христов. Той уточни, че ако се во-

Росен Христов
дят преговори с “Газпром”, те
ще са за доставки по действащия в момента договор, който
изтича в края на годината.
Правителството на Кирил
Петков е било в непрекъсната
комуникация с “Газпром” и се
е опитало да намери изход от
ситуацията да се плаща в рубли, но усилията му не са се
увенчали с успех, разясни Росен Христов.
Междувременно “Булгаргаз”
внесе прогнозата си за цената
на природния газ през октомври

в енергийния регулатор, каквито са законовите му задължения,
но дружеството не съобщава
дали е подало и заявление за
цената през септември. Според
изчисленията на обществения
газов доставчик цената през октомври би трябвало да е 269,.29
лв./MВтч (без цени за достъп,
пренос, акциз и ДДС) или 137.69
евро. Това е с над 7 процента
по-малко от предложената за август цена от близо 290 лв./
МВтч, която предстои да бъде
одобрена днес.

Ñìåíèõà øåôà íà ÀÏÈ

СНИМКА МРРБ

Иво Иванов

Служебният министър
Иван Шишков е назначил нов
председател на управителния съвет на Агенция
“Пътна инфраструктура” Иво Иванов, съобщиха от
регионалното министерство.
От поста му е отстранен назначеният от Гроздан Караджов Тодор Василев. Министърът е подменил напълно управителния съвет,
тъй като другите двама членове също са сменени - на
местата са назначени Теодора Василева и Николина Чапанова. Иво Иванов по време на предишния служебен
кабинет беше шеф на Националното толуправление.
Смяната става само ден след
като АПИ обяви обществе-

на поръчка за нови 3-годишни договори за текущ ремонт
и поддържане на пътищата
за 2,4 млрд. лв. Това са същите поръчки, които КЗК
отхвърли преди месец след
обжалване от страна на
пътноподдържащите фирми,
тъй като според тях изискванията са прекомерни. В
новите условия спорните
изисквания са променени. В
същото време Шишков поиска от ръководството на
пътната агенция да обяви
спешно търгове само за зимното чистене на снега.
Смяната става и ден след
като министър Шишков каза
по Нова телевизия, че обмисля смяна на ръководството
на АПИ.

осезаем спад в сградното строителство, а от друга страна стимулира хората да обърнат парите
си в имотни инвестиции. Сделките за покупко-продажба на имоти в периода на пандемията намаляват с около 8%, а непосредствено след нея нарастват с 28
на сто. Поради всички тези обстоятелства и процеси браншът
е определен като един от най-рисковите и е постоянно наблюдаван от данъчната администрация.
НАП преди всичко стимулира доброволното спазване и апелира за изповядване на имотните
сделки на реалните им цени. Клиентите пък трябва да знаят рисковете при покупката на имот,

но нееднократно той обяви,
че целта е да бъдат прекратени порочни практики в
пътното строителство. Караджов обяви, че ще се съобрази със заповедите на Петков, но в същото време ги
обжалва пред ВАС.
В началото на август
ВАС излиза с определение,
в което посочва на Агенция
“Пътна инфраструктура”, че
жалбата за спиране на действието на заповедта на премиера е спряла да действа в
момента на обжалването й в
началото на юли. Това на
практика отваря широко вратите на ръководството на
пътната агенция да се разплаща с фирмите за извършената работа.

Òðåòè ñìå ïî èçíîñ
íà òîê â Åâðîïà

ÍÀÏ: Ñòðîèòåëè êðèÿò
480 ìëí. ëâ. äàíúöè ãîäèøíî
Строители и инвеститори укриват 480 млн. лв. данъци годишно. Националната агенция за приходите (НАП) поставя на фокус
строителите и инвеститорите, за
които традиционно в момента
тече най-силният период от годината, съобщават от агенцията.
Според нея строителството е
бързо развиващ се, динамичен и
значим за нашата икономика сектор, в който укриването на данъци може да причини сериозни
щети за бюджета.
Анализ на риска показва, че
секторът ежегодно генерира щета
от неплащане на данъци за бюджета за около 480 млн. лева.
КОВИД-пандемията не доведе до

Плащания за стотици милиони левове, които предстои да бъдат направени от
служебния министър на регионалното развитие арх.
Иван Шишков, ще стават без
разрешение от служебния
премиер. Това става ясно от
определение на Върховния
административен съд (ВАС)
по повод жалбата на бившия
вицепремиер и министър на
регионалното развитие Гроздан Караджов срещу заповедта на Кирил Петков, който забрани на Караджов
пътната агенция и ВиК Холдинга да извършват плащания над 900 000 лв. Официални аргументи за налагането на забраната в заповедите на Кирил Петков нямаше,

когато сделката е изповядана на
по-ниска от реалната цена. При
разваляне на договора заради
непредвидено покачване на цената, забавяне в сроковете или други неуредици, те ще имат право
да получат обратно само парите,
които са вписани в документа за
продажбата.
Ако решат до 3 години от покупката да препродадат новия
имот и пазарната му цена е повисока от официално обявената
стойност на имота при покупката, също биха загубили от разликата между реално платеното от
тях и вписаната стойност в документа за покупката, предупреждават данъчните.

През първото полугодие на 2022 г. Франция е изпреварена от Швеция като най-голям нетен износител на ток,
сочи доклад на компанията за анализ на енергийни данни
ЕнАпСис (EnAppSys). На второ място е Германия, а България е трета по износ на електроенергия в Европа. Става
въпрос по-скоро за срив на френското производство, отколкото за увеличение на шведското, уточняват специалистите. Страните от Северна Европа са начело в класацията.
Между януари и юни Швеция е изнесла 16 тераватчаса
електроенергия, главно за Финландия и Дания. Германия е
втора с експорт на 15,4 тераватчаса за съседите си - двойно повече в сравнение с предходното шестмесечие през
2021 г., в отговор на силното търсене от Франция.
България е на трето място на пазара с износ на 6,6
тераватчаса - леко увеличение спрямо предишните шест
месеца.
Италия остава най-големият нетен вносител за периода с 22 тераватчаса, доставяни главно от Швейцария и
Франция.

www.duma.bg
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Румъния взема
мерки за Дунав
Румънското правителство е
взело решение да отпусне 9,5 млн.
леи за спешно драгиране на река
Дунав в общия румънско-български
сектор, предаде “Аджерпрес”. Целта е и да се отстранят рисковете,
причинени от критичното засушаване. Мярката е наложителна, за
да се осигурят минимални условия
за корабоплаване в румънско-българския сектор между 610 и 375-и
километър. Важно е да се намалят
задръстванията и времето за изчакване, посочи правителственият
говорител Дан Карбунару.

Ким обяви победа
над КОВИД-19

СНИМКИ БТА

Гръцката брегова охрана спаси 29 мигранти от общо 80, поели към Италия с лодка. Плавателният
съд потъна на 61 км източно от остров Карпатос, който се намира между островите Родос и Крит

Îñóåòåíè àòàêè ñðåùó
Çàïîðîæêàòà ÀÅÖ
Радиация може да засегне страната ни при сериозна
авария в централата, предупреждават руски експерти
Руската ПВО осуети украински атаки с бойни дронове и тежка артилерия срещу Запорожката АЕЦ. Това
заяви по руския “Първи канал” говорителят на проруските власти в Запорожка
област Владимир Рогов. По
думите му Киев подготвя
голяма провокация срещу
централата, за да шантажира Европа с ядрена катастрофа.
Постоянният представител на Русия в международните организации във Виена Михаил Улянов каза по
телевизия “Русия-24”, че
България ще бъде сред засегнатите страни при сериозна авария на централата.

Той цитира военни експерти, че в този случай ще има
радиация в 5500-километрова зона. “Ще пострада Донбас, значителна част от Украйна, част от територията
на Русия, Абхазия, Румъния,
България, Турция”, каза той.
ЕС е подложен на натиск
да забрани влизането на
руски туристи в Европа,
пише в. “Гардиън”. Предложението за забраната бе
направено от украинския
президент Володимир Зеленски, който бе подкрепен
от естонската премиерка
Кая Калас и финландската й
колежка Сана Марин. Финландия оповести план за
ограничаване броя на тури-

стическите визи за руснаци,
а Естония, Латвия, Литва и
Полша вече затегнаха правилата за издаване на визи.
Но според тези държави е
необходимо да бъде взето
решение на ниво ЕС, тъй
като виза, издадена от една
страна от ЕС, не може да не
бъде призната от останалите страни членки. Очаква се
външните министри на
страните от ЕС да обсъдят
въпроса на срещата си в
Чехия в края на този месец.
Други страни от ЕС,
включително Германия и
Унгария, не са съгласни с
ограничаването на руските
туристи. “Гардиън” цитира
изявлението на служебния

ни министър на туризма
Илин Димитров, че над 50
000 руснаци, основно собственици на апартаменти и
други имоти, са посетили
България до края на юни
през Истанбул. “Препятствията и скъпите билети не
ги спират”, изтъква той.
Ръководителят на проруската администрация на Запорожка област Евгений
Балицки спомена 11 септември като възможна дата на
референдума за присъединяването на областта към Русия. На тази дата в Русия ще
бъдат произведени регионални и местни избори.
Коментар на стр. 6

Áúëãàðèòå ñúæèâÿâàò
òúðãîâèÿòà â Îäðèí

Ãåðìàíèÿ çàñòðàøåíà
îò íèâîòî íà Ðåéí

Напливът на българи за пазаруване в Одрин е довел до
вътрешна миграция на търговци, които пристигат от съседните окръзи, за да търсят работа, съобщава агенция ИХА.
Десетки хиляди българи прииждат на пазар в Одрин,
особено след решението на президента Реджеп Ердоган да
позволи пътуване на българите само с лични карти, без
задгранични паспорти, отбелязва агенцията. Това доведе до
активизиране на търговията в района и до приток на търговци от окръзи като Истанбул, Текирдаг, Къркларели и Чанаккале.
Тюлай Кайтан, местен търговец, споделя, че 90% от
всички клиенти са българи: “Продаваме на българи. Слава
Богу, че това продължава. Ако ги нямаше българите, щеше
да е трудно за нас”, казва той.
Търсенето на магазини под наем е довело до увеличение
на цените - обекти, отдавани преди на цена от 15 хиляди
лири (2700 евро), сега се дават под наем срещу 50 хиляди
лири (8800 евро), твърдят местни експерти.

Нивото на река Рейн може да падне под критични минимум тези дни, да затрудни изключително много превоза
на стоки, включително на въглища и бензин, в момент,
когато Европа е в плен на сушата и енергийната криза,
предупредиха властите.
Говорителят на транспортното министерство Тим
Александрин заяви, че тревога предизвиква плавателно
стеснение при Кауб с изключително ниско ниво на водата. Много от по-големите кораби може да срещнат трудности при преминаването на този участък по средата на
Рейн между градовете Майнц и Кобленц. Властите предвиждат, че нивото на реката при град Кауб ще падне под
отметката от 40 сантиметра и ще продължи да спада и
през уикенда.
За Германия превозът на стоки по вътрешните водни
пътища е много по-важен, отколкото за много други западноевропейски страни, отбелязва компанията за икономически анализи “Кепитъл Икъномикс”, цитирана от агенциите.

Севернокорейският лидер Ким
Чен Ун обяви победа над коронавируса в страната си, предаде държавната Корейска централна телеграфна агенция. Ким обяви новината на
заседание за противоепидемичните
мерки, като нареди отмяната им.
На същото заседание сестра му Ким
Йо Чен обвини Южна Корея, че е
предизвикала епидемията, като е
вкарала коронавируса с пропагандни
листовки. Пхенян ще предприеме
“смъртоносни ответни действия”,
предупреди тя.

42 войници загинаха при
джихадистка атака в Мали
При джихадистка атака с дронове в Мали загинаха 42 войници,
съобщиха властите. Други 22 войници са били ранени, 37 терористи
са неутрализирани. Това е една от
най-кървавите операции на джихадистите в страната. Тя бе проведена в района на град Тесит, където се събират границите на Мали,
Буркина Фасо и Нигер. Атаката е
извършена от местен клон на “Ислямска държава”.

Куба контролира пожара
в петролната база
Големият пожар, който унищожи почти половината от голяма
петролна база в Западна Куба, в
голямата си част вече е под контрол, съобщиха властите. Изцяло
са потушени пламъците, обхванали
4 от осемте резервоара в пристанище Матансас, макар третият
резервоар още да гори. Пожарът
причини смъртта на поне един човек
и рани 128, а 14 пожарникари остават в неизвестност. Стихията
пламна миналия петък, след като
мълния порази базата, която има
жизнено важна роля за икономиката на страната.

Френски огнеборци гасят горските
пожари край югозападния град
Бордо. Около 6000 души се наложи
да напуснат домовете си, а
огънят изпепели 6000 хектара,
заяви префектурата в Бордо.
Вътрешният министър Жералд
Дарманен съобщи, че за справяне
със стихията ще бъдат изпратени
още 1000 пожарникари, девет
самолета и два хеликоптера
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА. Отбелязва се на тази дата от
2000 г. Обявен е от ООН
с резолюция на Общото
събрание от 17 декември
1999 г., за да се поощри
диалогът между младежите от различни култури и между поколенията.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Украински заплахи
Юри МИХАЛКОВ

Последните събития
показват, че страната ни
може болезнено да пострада от военните действия в Украйна. Армията на Киев засилва обстрелите и провокациите срещу Запорожката
АЕЦ, охранявана от руските сили. Твърденията,
че Русия стояла зад ударите, могат да минат

само за тежко болни пациенти на психиатриите,
но не и за нормалните
хора. Просто няма как
Русия да обстрелва свои
части. Докато Киев е заинтересован да предизвика ядрен сакатлък с найголямата АЕЦ в Европа,
защото се надява с помощта на Запада всички
вини да се изсипят върху
Русия, а той да излезе
чистичък и невинен. Сатанинско е, но в Киев не
са чужди на такива нагласи.
Само че от една сериозна авария, предизвикана от украински обстрел,
радиация ще се посипе
върху 5500-километрова
зона, в която ще попадне
и страната ни заедно със
съседните Румъния и
Турция. Втори Чернобил

ли да чакаме? Затова да
стоим със скръстени
ръце, защото от нас нищо
не зависело, ще означава
да сритаме националния
си интерес. Очакваме от
президента и дипломацията, макар и служебна, да
се разшетат и да “бомбардират” било украинското посолство у нас,
било МВнР в Киев, че и
лично Зеленски с предупреждения за сериозни
последици за Украйна,
ако от неин удар тръгне
радиация към съседните
държави.
Колкото и да звучи
неправдоподобно, но от
Запорожието може да се
надигне и антиукраинска
вълна в Европа.
Отделно научаваме,
че напушени русофобски
страни от ЕС искат да се

забрани влизането на
руски туристи в Европа.
Въпросът щял да се разисква на ниво ЕС. Това
е продължение на антируската патология да се
забраняват Чайковски,
Достоевски, руски концерти и култура. Мястото на нашата страна не е
редом до патологиите, а
до една Унгария и дори
Германия, които се противопоставят на такава
мярка. Мястото ни е там
по две причини. Първо,
имаме увеличен поток от
руски туристи и не е в
наш интерес да го спираме. Втората причина е
морална: в Украйна
държавата на руските
туристи воюва срещу
етническата чистка, която Киев водеше срещу
техния свят от 2014 г.

то искат по българските
терени. Нещо, което знаят и малките деца. Всичко това е в ущърб вече
на самия клуб, защото,
като преминат на запад
от Калотина, им лъсват...
Зануляват ги тотално.
По-големият проблем
на клуба обаче е слабата
дисциплина, махленското поведение на играчите, тръшкането след
съдийските отсъждания,
невъзпитаните реакции
от скамейката... Отделно
придворните медии описаха отпадането така, че
виновен да е Беноа Бастиен, а не играчите.
Всички обаче знаем кой
е виновен.
Призна го единствено Кирил Десподов, който вижда дезорганизация

в клуба. Нещо, с което
няма как отборът да играе в Шампионската
лига.
Паралелно родните
рефери правят мечешка
услуга на разградчани
със сервилното си отношение. Резултатът е, че
когато отидат в евротурнирите, шампионите са
отвикнали да им се свири по правилата.
В Разград трябват
сериозни промени. Ако
“орлите” лежат на кълката, че съдията е виновен,
догодина ще се сгромолясат по същия начин.
Оказва се, че “Лудогорец” вреди сам на себе
си с хватката, в която е
уловил българския футбол. А дотогава те ще са
кръгла нула.

Зануляване
Марин МИЛАШКИ

“Лудогорец” не успя
да влезе в групите на
Шампионската лига за
шеста поредна година.
Българският първенец
бе надигран и елиминиран от “Динамо” Загреб
с общ резултат 3:6 в III
кръг на пресявките. Така
кошмарът за “орлите”
продължава с пълна

сила. Тяхната голяма цел
е да попадат сред найдобрите в Европа.
С оглед на показаното обаче се вижда, че
“Лудогорец” с всяка изминала година затъва.
Срещу хърватите регресът бе показателен.
Явно играчите на Анте
Шимунджа нямат навик
да участват в мачове,
когато реферите свирят
по правилата. Именно
това се случи на стадион “Максимир”, където
френският съдия Беноа
Бастиен изгони трима от
състава на “орлите”.
Нещо, което не се бе
случвало в ерата “Домусчиев”.
В Хърватия стана
ясно, че футболистите на
Шимунджа правят какво-

1853 - РАЖДА СЕ СТОЯН ЗАИМОВ, РЕВОЛЮЦИОНЕР И ПИСАТЕЛ (УМИРА 1938 Г.). Просветен
и обществен деец, участва в основаването на Гюргевския революционен
комитет (1875), директор на Народната библиотека в София (19031908). Наред със Захарий Стоянов
полага основите на българската
модерна мемоарна традиция. Автор
на “Миналото. Белетристични и
исторически очерци из областта на българските
движения от 1870-1877 г.” в 4 тома и др.
1879 - СЪЗДАДЕН Е БЪЛГАРСКИЯТ ВОЕНЕН
ФЛОТ. Началото е поставено с Дунавската
флотилия в Русе. Военноморските ни сили отбелязват своя първи празник доста по-късно - през
1914 г., и то не на своя
рожден ден, а на 21 ноември - датата, на която
отрядът торпедоносци побеждава в морски бой
турския крайцер “Хамидие” през 1912 г. През 1915
г. празникът е изместен на 2 август - възшествието
на цар Фердинанд на престола. През 1956 г. за
празник на ВМС е определена датата на тяхното
създаване - 12 август, с уточнението да се чества
втория неделен ден на месеца.
1960 - СЪЗДАВА СЕ ВИСШ ВОЕННОМЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ (ВВМИ)
към Министерството на
народната отбрана. На 7
април 1989 г. с Указ 546 на
Държавния съвет се създава Военномедицинска академия (ВМА) към МО, която обединява ВВМИ, Обединен авиомедицински научноизследователски институт, Военноморска болница - Варна, и Правителствена болница - София.
1965 - ПРОВЕЖДА СЕ ПЪРВИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО В КОПРИВЩИЦА. Продължава до
15 август. На 7 сцени над 4000
участници - народни певци,
свирци, танцьори, разказвачи
на приказки и легенди от цялата страна, изявяват самобитното си изкуство. Първата
проява през 1965 г. е посветена на великия син на Копривщица Любен Каравелов.
Оттогава на всеки пет години Националният събор
на народното творчество събира хиляди творци
от страната и изпълнители на български фолклор
от чужбина.
1981 - ПРЕДСТАВЕН Е ПЪРВИЯТ ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР. На тази дата
излиза официалното съобщение за
пускането на IBM Personal
Computer. Компютърът е с процесор Intel 8088, 4,77 MHz тактова честота и 16 KB оперативна памет, работи под
Microsoft DOS операционна система.
2000 - РУСКАТА АТОМНА ПОДВОДНИЦА
“КУРСК” ПРЕТЪРПЯВА АВАРИЯ. В Баренцово море
загиват всички 118 военни
моряци на борда й. Останките на някои от тях покъсно са извадени и погребани. Според официалния
доклад от 2000 страници
на генералния прокурор на
Русия гибелта на “Курск” е предизвикана от учебно
торпедо, взривило се в торпедния отсек.
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ВЕРОНИКА ТОДОРОВА е
родена в Плевен на 17 май
1987 г. Учи акордеон от
6-годишна възраст. Три пъти
печели първо място на
Акордеонен конкурс в Пловдив. През 2005 г. заминава
със семейството си за
Германия. През 2006 г. на
световното първенство в
Норвегия е обявена за найдобрата акордеонистка в
света. Същата година печели
и титлата “Майстор на
Германия”. Основите на
музикалното й обучение
полага Мариета Жекова в
Троянската музикална школа.
По-късно Вероника продължава музикалното си обучение в
Дийц - Германия. От 2005 до
2007 г. е студентка в частната Джаз академия на
Ренцо Руджиери в Италия,
след което завършва и
инструментална педагогика
в Музикалната академия в
Дармщад в Германия. През
2004 г. основава “Вероника
Тодорова бенд”, с който
издава първите си два албума - “Rosso” и “Balkan Train”.
В момента Вероника участва
в различни международни
проекти. През 2020 г., след
17 години извън България, се
завръща в родината и основава международния фестивал на музиката и изкуствата “Jam on the River”
в село Дебнево.

ВЕРОНИКА ТОДОРОВА:

Ìóçèêàòà ìå
íàïðàâè ÷îâåê
íà Âñåëåíàòà
В днешно време, когато хората са толкова разединени,
много е важно да има събития, които ни обединяват
в името на нещо красиво и съвършено като изкуството,
казва известната акордеонистка

Интервю на
Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА

 Вероника, в края на юли
завърши турнето Ви с Плевенската филхармония, Георги
Милтиядов и Веско Ешкенази,
обиколихте голяма част от
България. Какво впечатление
оставиха у Вас срещите с публиката?
- Бях много щастлива толкова
скоро да се срещна отблизо с
българската публика. Когато
преди година и половина се
завърнах в родината, не очаквах
така бързо да се развият нещата.
Очарована съм от българската
публика! Срещнахме много топла, любознателна публика, която
ни прегърна, и смятам, че имахме голям успех с този пъстър и
разнообразен репертоар. Това е
наша съвместна идея - моя и на
Веско Ешкенази, а Георги Милтиядов направи аранжиментите.
 Едва ли сте имали време
за почивка, сигурно веднага сте
се заели с организацията на
четвъртото издание на Вашия
фестивал в с. Дебнево, който
започва днес. Може би с найголямо любопитство ще очакваме знаменития маестро Ренцо Руджиери, с когото Вие се
изявявате на международната
сцена. Но той е и Ваш учител,
и ментор, и автор на композиции за Вас.
- Така е. Имах щастието и
късмета да уча две години и половина при Ренцо Руджиери в
Италия. Запознахме се преди
много години на конкурс, в който участвах, а той беше жури.
След което приех предложението му да уча при него. Това бяха
години, които ми дадоха много в
моя музикален път. Още тогава
той пишеше музика за мен, която
свирих на доста фестивали във
Финландия, Норвегия, Италия,
Австрия, Холандия, Румъния под
неговата палка. Сега ще представя заедно с камерния оркестър
“Дианополис” изцяло негов репертоар - “Джаз-опера”.
Цялата организация на фестивала е нещо много специално
за мен, имам подкрепата на семейството си и много приятели,
които са и тук, на място, но идват и от други градове специално в тази седмица, за да помагат.
Смятам, че в днешно време, когато хората са толкова разединени, всеки има различно мнение,
все по-трудно ни става да виждаме хубавото. И много е важно да
има събития, които ни обединяват в името на нещо красиво и
толкова съвършено като изкуството и музиката. Затова искам да
благодаря на всички приятели и
на семейството ми, че всяка година ме подкрепят с всички сили
в това начинание.
На стр. 8
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Ìóçèêàòà ìå íàïðàâè
÷îâåê íà Âñåëåíàòà
От стр. 7
 Как избрахте
участниците - известни и обичани български и чуждестранни
изпълнители?
- Една от идеите да
започна да правя фестивала беше да се запозная с българската
сцена и музиканти. А
също и хора, с които
съм работила на Запад,
да доведа в България и
да се срещнат с наши
изпълнители, както и да
им покажа моята родина. Тук се раждат и
нови проекти и идеи.
Познавам добре виолончелиста Кристофър Херман, който
ще ни гостува за пореден път, и съм убедена,
че много добре ще си
паснат с Ренцо Руджиери, с когото не се познават лично. Минко
Ламбов, Цветан Георгиев са музиканти, с които досега не съм работила, но би било голямо предизвикателство,
чест и удоволствие.
 Какви хора идват
да гледат фестивала?
- Тъй като фестивалът е сравнително
нов, може да се каже,
че имаме много пъстра
публика - от хора, които са любознателни и
идват да видят какво
представлява, до големи
ценители на джаза, етноджаза, тази година
дори, предполагам, и на
камерната музика, при
участието на камерния
оркестър “Дианополис”. И това много до-

принася за специалната
атмосфера, която успяваме да създадем сред
природата край с. Дебнево.
 Всъщност село
Дебнево има особено
значение във Вашия
живот - част от
детството Ви е преминала там, и се
завърнахте да живеете в селото. Какво
Ви тегли към това
място и какво е сега
всекидневието Ви?
- Дебнево е важна
частичка от моя живот
- имах приказно детство тук допреди през
2003 г. да замина със
семейството си за Германия. То винаги ме е
теглило, връщах се винаги, когато съм имала
възможност, докато в
един момент усетих, че
за мен е много повече,
отколкото едно приказно място, което да посетя веднъж в годината.
Може би има и много
свързано с личностното ми и професионално
израстване; усетих, че
тук има специална
енергия, която ме храни по много важен начин за мен лично и за
музиката ми и реших да
направя тази смела
стъпка след толкова години. Не ми беше лесно
да взема това решение,
но не съжалявам. Тук
всичко е истинско, хората са много искрени,
свързани с природата,
услужливи. Аз самата
съм много близко до
природата, може би защото така съм отрасна-

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

СНИМКА ДИДИ АНДРЕЕВА

Вероника Тодорова и Веско Ешкенази на концерт
с Плевенската филхармония
ла, имах толкова голяма нужда от това.
Всекидневието ми не
е такова, каквото очаквах, когато се върнах в
България. Мислех, че
тук ще бъде по-хармонично и ще има доста
повече спокойствие. Но
няма секунда, в която да
скучая, през последните
година и половина ми се
случиха много повече
неща, отколкото очаквах. Работя и с много
деца, което ме удовлетворява, и го правя от
сърце. Доста съм заета
с педагогическа дейност,
с работа по различни
проекти, с писане на музика, с организацията на
фестивала.
 Преподавате
акордеон и пиано на
децата. Смятате ли,
че ранното обучение с
музика ги обогатява и
възпитава, прави ги
по-духовни?
- Убедена съм в
това! То беше тема и на
дипломната ми работа,
когато учех в академията в Дармщад. Бях впечатлена от експеримент, направен още в
началото на 90-те години от Ханс Гюнтер Бастиан в Берлин, който
доказва, че инструменталните уроци повишават значително коефициента на интелигентност на децата. Описва
как на деца от V до XIII
клас намаляват с по
1 час уроците по литература и математика за
сметка на обучение по
инструмент. В края на
XIII клас тези деца са
по-добри по литература и математика, отколкото другите, които са
имали пълни часове.
Музиката учи на
много неща, освен
практични, свързани с

логическото мислене,
дисциплината и че когато си се трудил и си
показал постоянство,
после виждаш много
красив резултат. И духовността също е важен момент, твърдя, че
моят път е толкова
богат и интересен, както житейски, така и
музикален, до голяма
степен защото музиката е отворила за мен
нови хоризонти и е
разчупила всички бариери. Музиката е тази,
която ме е направила
човек на Вселената.
 Вашата дъщеря
Мила проявява ли интерес към музиката?
- Мила е вече на
9 години и е много музикална, защото е пораснала сред музика. Бях
бременна в деветия месец, когато свирех на
концерти. Знаех точно
на кое произведение тя
се буди и става активна,
кога не е толкова... Като
се роди, продължих да
преподавам, защото в
Германия имах много
успешни ученици, които се явяваха на конкурси и нямаше как да ги
оставя. Тя беше още
кърмаче, те идваха
вкъщи и преподавах с
нея на ръце. Аз съм изключително щастлива,
че има възможност и понякога да пътува с мен
на концерти, да се запознава с интересни, различни хора от света на
музиката. Тя свири на
пиано, но нейната голяма страст е ездата - мисля, че това е хубава комбинация от спорт и изкуство.
 Първите Ви учители - Димитър Цветков в Ловеч и Мариета
Жекова в Троян, по
какъв начин белязаха

Вашия по-нататъшен
творчески път?
- Най-дългогодишна
ученичка съм била на
госпожа Мариета Жекова - 10 години. Имах
късмета да се срещна с
големи хора, за което
съм много благодарна.
Димитър Цветков
ми даде невероятен
старт, той работи с мен
само 3 години, но с изключително много хъс
и любов. Беше вече
възрастен, с много
опит, и беше решил да
изпробва нова методика - аз бях първата и
единствена, която учих
по нея. И до ден днешен преподавам по тази
негова методика. След
това той замина за Щатите и случайно попаднах в Троянската музикална школа при госпожа Жекова, която по
това време беше много
млада и може би смелостта, която младите
педагози носят, изигра
голяма роля при мен.
 Какво Ви даде и
на какво Ви научи животът в чужбина?
- На първо място на
ред и дисциплина, което е типично за германците, и го казвам само в
позитивен смисъл. За
мен до ден днешен добрата подготовка е половината работа и това
много ми помага в такива моменти, в какъвто
съм и сега. При нас,
музикантите, има пикови периоди, в които се
случват страшно много
неща, и е важно човек
да познава добре себе
си, да може добре да се
организира и контролира, за да поеме всички
задачи и да ги свърши
качествено.
 Били сте рекламно лице на прочутата

италианска фирма
“Скандали”.
- “Скандали” е прекрасен производител,
имам три инструмента,
два от които са на
“Скандали” и един на
друга италианска фирма. И трите акордеона
са правени специално
за мен.
 Свирили сте с
различни световни музиканти и формации,
дори сте създали свое
трио “Вероника Тодорова бенд” - с тях
изпълнявате не само
класически програми.
Как се справят с неравноделните ритми
в българския фолклор?
- Имах удоволствието да работя в един
проект - “Eurasians
Unity”, може би едно
от най-престижните
неща, които съм правила. Бяхме събрани
8 музиканти от 8 държави, през 2015 г. спечелихме “World Music
Award” с албума, в който издадохме този проект. Идеята беше всеки
да донесе своя композиция или произведение, музика, с която се
идентифицира. Някой
друг да го избере и да
го обработи през своя
поглед. Аз предложих
изключително красивата песен “Девойко
мари, хубава”. Тя беше
избрана от един прекрасен барабанист от Полша - Бодек Янке. Той
написа невероятна обработка, дълга около
9 минути, минавайки
през почти всички наши
неравноделни ритми, и
то много изкусно. Но в
нашия фолклор е важен
и танцът. За някои други музиканти беше
нужно да изиграя Ганкиното или Дайчовото,
за да разберат кое време е удължено и защо
се удължава.
 На фестивала ще
изпълните премиерно
своята композиция
“Dance of/on the River”
- какво разказва тя?
- Нямам чак толкова
много собствени композиции, но това произведение дойде само при
мен, като дар, пуснат
отнякъде, може би след
второто издание на
този фестивал. Вложих
в него цялото усещане,
което носи за мен Балкана, регионът около
Дебнево, река Видима и
фестивалът, затова се
казва “Танцът на/до
реката”. Базира се, естествено, на 7/8 българската вода не
може да тече на друг
ритъм. Обединява като
стилистика малко от нашия фолклор, сложила
съм в едната част много неравноделни ритми,
както и доста джаз хармония. Веско Ешкенази
много хареса тази моя
композиция и я свирихме на турнето, Георги
Милтиядов направи
аранжимента за филхармонията и двамата с
Веско бяхме солисти.
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СТИХОТВОРЕНИЕТО

ОТ РЕДАКТОРА

Иде ми да...

Скъпи читателю!
В приложението за литература, изкуство
и култура Благо Прангов представя своята реалистична балада “Иде ми да...”, която много
точно отразява днешния ден. Георги Драмбозов
разказва за новата книга на Нелия Блажева с
интересното име “Бхавана”. За напусналия ни
неотдавна Атанас Мочуров ще си припомним с
едно негово много силно стихотворение за клеветата.

Реалистична балада от Благо ПРАНГОВ

Докога с тая мания чуждестранна?
Накъде с тоя властен нагон?
Добродетелта ни кървяща е рана.
България - без хоризонт:
разединена от алчност, кориди
и режисиран голосек!

Приятно четене.
Какво преживял съм и още какво ли
ме очаква на белия свят
в театъра на овластените роли
на политическия разврат!

във който България горестно чезне
с ранени от смерч сърце, душа,
в дълбокосекретни предателски бездни
от корупционна лъжа.

И радости бистри, и черни неволи
на вселенския алчен площад
се превръщат в надежди боси и голи
чрез острастения маскарад,

Иде ми в задгробния свят да отида
за Левски - държавник-стратег...
само той острастеното гъмжило
във Парламента ни ще вразуми;
безнадеждието ще грохне безсилно
щом Апостола го заклейми!

НОВИ КНИГИ

Лирично съзерцание и духовно самоусъвършенстване
Георги ДРАМБОЗОВ

“Бхавана” от индийски означава развитие,
съзерцание, духовно самоусъвършенстване.
Това лирофилософско
определение за значението на думата в индийския епос е цитирано от
поетесата Нелия Блажева в нейния кратък предговор към лиричната й
книга със същото име. В

края на тази неголяма по
обем стихосбирка, но
значителна като поезия
и обществен факт в
днешното ни сравнително бездуховно съвремие,
е отпечатано програмното й стихотворение
“Бхавана”, което бих
искал да цитирам дословно: “Уших си нова дреха за Душата./ Прекрасна беше - седем цвята./
Чувства, емоции, страст
и любов,/ мисъл, фантазия и благослов./ Облякох я. Точно по мярка
ми беше./ Мисля, че доста добре ми стоеше./
Реших да й сложа усмивка чаровна,/ за да разкрия Богинята - вечна,/
непреходна и благородна...”
Лиричната книга на
Нелия би могла да се

нарече и явление в
съвременната ни поезия
от гледна точка на това,
че съчетава светоусещането на древния и
съвременния източен
човек с лирическото и
философското светоусещане на една съвременна българска поетеса. В
своята трета поред стихосбирка авторката се
различава отчетливо от
първите две... Не че тук
нейното перо изневерява на интуитивния женски подход към интимността на любовното
чувство, на гражданската чувствителност и социална ангажираност на
нейната лирика. Напротив! В седемте цикъла,
които тя предлага на
нашето внимание като
ценители на истинска

поезия, поетесата просто оставя своята поетика да звучи в синхрон с
мъдрата чувствителност
на човека от Изтока,
когото ние твърде малко познаваме, но от чийто мироглед и човешка
философия за живота
имаме какво да научим.
Странното заглавие,

тази мистична дума
Бхавана, всъщност е и
духовното име на поетесата: “Енигма, тайна,
шифър, код... Магията,
наречена Живот...”
Освен лирическите
достойнства на тази книга със стихове на Нелия
Блажева, заслужава си да
оценим както корицата
и илюстрациите, така и
безупречното художествено оформление, дело
на талантливия художник Павел Митков. Неговият несъмнен талант
допринася изключително
много за това поезията
на Нелия да стига до
нашите сетива, до сърцата ни. Този път на поезията “от перото до
сърцето” е осветен и от
картините на маестро
Митков, за което и ние

като читатели сме му
благодарни... Не съм литературен критик, говоря като поет за поета
Нелия Блажева и като
ценител за художника
Павел Митков. Считам,
че с тази лирична творба се е оформил един
тандем за завиждане тандемът между поета и
художника, между словото и баграта. Поетичните внушения са съпроводени и са предизвикани от метафоричното
мислене на поетесата, от
редовното спазване на
нейната “Рецепта за щастие”: “Да изпие чаша
ароматно кафе... Да поглези детето вътре в
себе си... Да изслуша
жената вътре в себе си...
Да зареди душата си с
любов!...”

IN MEMORIAM

литературен критик, драматург и публицист. Работил е
като учител, редактор в
книгоиздателство “Георги
Бакалов” - Варна, в Радио
Варна, в алманах “Простори”. Бил е депутат в VII
Велико народно събрание.
Има издадени творби за деца
и възрастни, над 30 книги с
поезия, проза, есета, критика.

Арията на
клеветата
През юли ни напусна
АТАНАС САВОВ МОЧУРОВСЛОМЕР - поет, белетрист,

Атанас МОЧУРОВ

Не от някой артист
сред картонен декор
аз съм чул
тази ария стара специално за мен
я изпя хор
от приятели,
мои другари.
Онемял, ослепял,
само слушах тогаз
и се виеше
в моя мозък виелица:
дали
аз съм аз?
И те те ли са?
Аз ли делях
скръб и радост
със тях досега?

Те ли
ме прегръщаха братски?
Сън ли е това,
или злобна шега
на някакви сили адски?...
Тъй стоях:
не разбирах: защо?
За какво?!
А край мене пращяха
столовете букови...
Но паркетът
бе от здраво дърво
и подът
не се пропука!

Редактор Боян БОЙЧЕВ
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Äà îòêðèâàø Áúëãàðèÿ
Причудливи скални
феномени, неразгадани
послания отпреди векове,
скъпи исторически места
и девствена природа
вдъхновяват и насищат
душата на пътешественика

В жарките дни на август лятото ни връхлита със
своето очарование, неизброими възможности за
пътешествия, жажда за приключения, ненаситна
радост от скъпоценните дълго чакани ваканционни
дни с дъх на свобода и смели мечти. Красиви гледки
ни мамят по всички краища на света, но често те са
съвсем пред очите ни - в нашата малка, многоцветна
и пълнокръвна България, която малцина познават
открай докрай. Хора, които успяват да овладеят и
канализират възторга си и да обрисуват по познавателен и привлекателен начин с думи и фотоси свои-

те преживявания и срещи с природата и сътвореното сред нея от човека, предлагат любопитни и полезни четива за знайни и незнайни кътчета и феномени,
които не просто си заслужава да посетим, а трябва
непременно да преживеем. С любов. Три нови издания
на нашия книжен пазар допълват тази безценна палитра - “Видения от древността. Ескизи от мистична България” от Николай Н. Нинов, “Най-красивите
кътчета по Черноморието” от Надежда Серафимова, Росица Димитрова и Ели Иванова и “101 отбивки:
Адреналин” от Иван Михалев.

Âèäåíèÿ îò äðåâíîñòòà ñå êðèÿò
èç äåáðèòå íà áúëãàðñêàòà ïðèðîäà

СНИМКИ ИЗДАТЕЛСТВО “СИЕЛА”

Журналистът и пътешественик Николай Н. Нинов, познат с изданията “Повторени
сънища. Фотописи от мистич-

на България”, “Времето гледа
с десет очи. Пътеписи от мистична България” и “Намерени от чудесата. Скалописи от

мистична България”, се завръща с “Видения от древността.
Ескизи от мистична България”
- четвъртата книга от неговата поредица с пътеписи, разкриваща някои от най-мистичните кътчета на родината ни
и многообразие от скални образувания, мегалити и живи
светилища.
Тази поредица е плод на
повече от 70 000 км зад волана, 900 часа странстване отвъд
пътеките и допир с магичната
красота на над 555 обекта, останали извън картите и традиционните пътеводители.
От шеметните каньони на
река Вит до тунелите от вкли-

нени риолити на скалния комплекс Кривия камък, трудно
откриваемите пътеки до светилищните комплекси край Банско и пещерите край село Мадара, “Видения от древността.
Ескизи от мистична България”
разкрива дивата красота и древната мъдрост на малко известни скални образувания у нас.
Воден от напътствията и
разказите на местните, Николай Н. Нинов събира поверия
и легенди от най-различни краища на България, всяко от които разказва фантастични истории от българския фолклор
и среща читателите с триглави
чудовища, змейове, търсещи

спасение невести и много други митични персонажи.
В духа на предходните издания, и тук Николай Нинов е
включил GPS индекс на всички
споменати обекти и множество цветни фотографии, които
да събудят интереса у всеки
любител пътешественик.
Едно по-различно пътуване
към сърцето на българската
природа и древните култури
по нашите земи - “Видения от
древността” напомня, че “никой не знае толкова много и
толкова древни неща, колкото
камъка” и предлага още любопитни идеи за следващи приключения.

101 äåñòèíàöèè, êîèòî ñïèðàò äúõà
“101 отбивки: Адреналин” на Иван Михалев е предназначена за
авантюристите по душа.
Онези, които винаги са
готови за нови приключения и не се страхуват
да тръгнат по неотъпканите пътеки - далеч от
тълпите туристи, без
маркировка и без табели.
Локациите, които
Иван Михалев събира
сред страниците на тази
книга, крият много любопитни истории от миналото на България и ни

отвеждат до места, които не само че не фигурират в списъка на “100-те
национални туристически обекта”, а и дори ги
няма на повечето карти.
Знаете ли, че до село
Кунино има пропастна
пещера с уникални драперии по свода, определяни като лунни кратери или “извънземни”
цветя? Че в каньона на
река Нечинска бара
може да видите как е
изглеждала земята по
времето на динозаврите?
А пещерите по поречие-

то на река Искър крият
тайни петроглифи, някои
от които на повече от
1000 години?
Скални светилища и
енергийни места, които
служат като “портали”
към друго измерение;
скрити пещери и скални
лабиринти в най-дивите
части на българските
планини; тайни водопади, бездънни вирове;
балансирани камъни и
девствени морски заливи - това са само някои
от невероятните места,
които ни очакват в но-

вия пътеводител. И които навярно дори не сме
предполагали, че съществуват у нас.
Освен галерия с прекрасни авторски снимки,
полезни инструкции и
подробни описания на
маршрутите, в “101 отбивки: Адреналин” са
поместени и GPS координатите на всяка дестинация. Така със зареден
телефон и пътеводителя
под ръка всеки пътешественик може да е сигурен, че ще открие крайната си цел.

Каньонът на Нечинска бара
дат любовта си към
пътуването на всички
други пътешественици.
Подходящо за начинаещи откриватели и за
търсачи на приключения, в изданието са поместени подробни описания на туристическите маршрути, точни координати, полезни съвети за пътешественици и
любители на фотографията, както и майсторски
снимки, разкриващи
смайващи и незабравими
гледки. А най-хубавото
- някои от най-красивите кътчета по Черноморието са достъпни през
всички сезони.

Íàé-êðàñèâèòå êúò÷åòà
íà íàøåòî ×åðíîìîðèå
Родните плажове
крият не по-малко красиви от чуждите познати и не чак толкова познати пейзажи, които
ревниво пазят тайните си
от многолюдните туристически тълпи.
В красивото издание
на
“Най-красивите
кътчета по Черноморието” с над 150 фотографии три от най-популярните блогърки, които
пишат за туризъм в
България - Надежда Серафимова от блога Тефтерчето на един пътешественик, Росица Димитрова от Trips with Rosie
и Ели Иванова от Дру-

ми в думи, са събрали
57 възможности за незабравими приключения за
авантюристи от най-северната до най-южната
точка на морския ни
бряг.
От Дуранкулак и
Дуранкулашкото езеро
до Резово и устието на
река Резовска - в това
издание читателят ще
открие невероятни природни феномени, мистериозни паметници от
древността, исторически
забележителности и свещени места, скрити
кътчета, където все още
човешката намеса е сведена до минимум.

Очарованието на Болата
Верни на мисията си
да обрисуват с думи
своите впечатления за

всяко посетено кътче,
трите пътешественички
са се постарали да пре-

несат неповторимата
енергия на включените
дестинации и да преда-
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РУМЕН ГЕЧЕВ:

“Има
основания
да
твърдим, че има сериозни елементи на реваншизъм, основно по две причини. Първо служебните кабинети, да припомним, че когато ГЕРБ паднаха от власт, не бяха сменени
почти никакви кадри. Странното сега е, че служебният кабинет почва широкомащабно да
сменя кадри, и то почти изцяло на БСП. По-скоро тук става дума, че атаката е срещу
Българската социалистическа
партия.” Това заяви членът на
Националния съвет на БСП
Румен Гечев пред “България
Он Еър”.
“Искаме да предупредим
колегите от служебния кабинет, че те са назначени като
служебни министри. Ако оби-

Ñëóæåáíèÿò êàáèíåò ñ
ìàùàáíà àòàêà ñðåùó ÁÑÏ
чат, да подготвят предстоящите избори и да изпълняват приетия бюджет, да си спазват
законите и да не се занимават
с партийни дела. Тъй като това
не само че не се приема добре,
но може и да има политически
последици. Ето, в сряда са
сменили ръководителя на Патентното ведомство, както и
шефове на агенции към Министерство на труда и социалната политика. Ние сме притеснени от ставащото, защото то
не е редно и приемливо”,
допълни социалистът.

Проф. Гечев бе категоричен,
че БСП няма да позволи в навечерието на изборите да се отнасят с нея по такъв безпринципен начин и поясни, че социалистите са се държали достойно в коалицията и са внасяли
диалогичност и спокойствие.
“Каквато и да е причината,
не е приемливо, тъй като за
никого не е тайна, че екипът
на г-н Радев е там благодарение на Българската социалистическа партия. Но, когато от
президентската институция се
предприемат вече кадрови ата-

ки в навечерието на изборите
- това ни идва малко в повече.
Очевидно е, че това, което се
прави, не е с цел да ни се подобри резултатът. Понякога да
не си направят автогол, тъй
като атаките срещу нас консолидират избирателите ни и отговорът ще бъде от тях”, обобщи той и подчерта, че на предстоящите избори социалистите ще имат по-добри резултати, защото са във възходяща
тенденция.
“С нашите партньори в коалицията постигнахме добри

резултати, имаше спокойствие
и не допуснахме влошаване
стандарта на живот на българите. Увеличихме и доходите
изпреварващо спрямо инфлацията и това бяха правилни
стъпки. В коалицията ние ясно
предупредихме, че някои от
стъпките, които нашите партньори предприеха, външнополитически и по отношение на
енергийните баланси, бяха
грешни”, обясни Гечев и посочи, че социалистите са оценили
санкциите на ЕК спрямо Русия
като неприемливи и вредни.
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3. ‡Ì‰Ë‰‡Ú˙Ú Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÏ‡ ÓÔËÚ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
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7. —ÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌË ‚ ˆÂÌÚ˙‡, ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡
ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ÃÂÚÓ‰ËÍ‡Ú‡ Á‡ Ó„‡ÌËÁË‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡
ÒÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë ‚ Ó·˘ÌÓÒÚÚ‡ - ÷—–», ÛÚ‚˙‰ÂÌ‡ ÓÚ Ã“—œ,
Í‡ÍÚÓ Ë ÓÚ ‰Û„Ë ÌÓÏ‡ÚË‚ÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, Â„Î‡ÏÂÌÚË‡˘Ë
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë.
III.‘»Õ¿Õ—»–¿Õ≈ » Õ¿◊»Õ Õ¿ œ–≈ƒŒ—“¿¬ﬂÕ≈ Õ¿ —–≈ƒ—“¬¿
1. ¡˛‰ÊÂÚ˙Ú, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ÒË˜ÍË Ô‡‡ÏÂÚË ‚ ÌÂ„Ó, Ò‡ ÒÔÓÂ‰
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌËÚÂ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡ „Ó‰ËÌ‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Á‡
ËÁ‰˙ÊÍ‡ Á‡ ‰ÂÎÂ„Ë‡ÌË ÓÚ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ.
2. ÕÂÔÂ‰‚ËÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÓÚ ‰˙Ê‡‚ÌËˇ ·˛‰ÊÂÚ Á‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡ „Ó‰ËÌ‡ Á‡ ËÁ‰˙ÊÍ‡ Ì‡ ì÷ÂÌÚ˙ Á‡
ÒÓˆË‡ÎÌ‡ Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ Ë ËÌÚÂ„‡ˆËˇî Í‡ÚÓ ‰ÂÎÂ„Ë‡Ì‡ ÓÚ
‰˙Ê‡‚‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ Ó·˘ËÌ‡Ú‡ ÓÚ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ
ÔÓ Ú. 3.
3. —Â‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë ‚ Ó·˘ÌÓÒÚÚ‡ Ë ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚ Ì‡ ì÷ÂÌÚ˙ Á‡ ÒÓˆË‡ÎÌ‡ Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ
Ë ËÌÚÂ„‡ˆËˇî Ò‡ ÛÚ‚˙‰ÂÌË Ò –Â¯ÂÌËÂ Ì‡ ÃËÌËÒÚÂÒÍË
Ò˙‚ÂÚ Á‡ ‡Á‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚËÚÂ, ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌË ˜ÂÁ Ó·˘ËÌÒÍËÚÂ ·˛‰ÊÂÚË, Ì‡ ÏÂÒÚÌË Ë ‰ÂÎÂ„Ë‡ÌË ÓÚ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ Ë
ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡Ú ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡ „Ó‰ËÌ‡
Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ œÂÌËÍ.
4. œÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Â Á‡ ÒÓÍ ÓÚ 5 „Ó‰ËÌË,
Ò˜ËÚ‡ÌÓ ÓÚ ‰‡Ú‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‰ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ.
IV. ƒŒ ”Ã≈Õ“» «¿ ”◊¿—“»≈
1. ƒÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡:
9 ÓÔËÂ ÓÚ Ò˙‰Â·ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ.
9 ”‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ Á‡ ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ.
9 ÓÔËÂ ÓÚ Í‡Ú‡ Á‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ ÔÓ ¡”À—“¿“.
9 ÓÔËÂ ÓÚ ËÁ‰‡‰ÂÌ ÎËˆÂÌÁ Á‡ ÒÓˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡.
9 ”‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ Á‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ ‚ ÷ÂÌÚ‡ÎÌËˇ Â„ËÒÚ˙ Ì‡ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ô‡‚ÓÒ˙‰ËÂÚÓ Á‡ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË
ÎËˆ‡ Ò ÌÂÒÚÓÔ‡ÌÒÍ‡ ˆÂÎ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ÔÓÎÁ‡.
2. œÂÔÓ˙Í‡, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ÓÔËÚ‡ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ‚ ÒÙÂ‡Ú‡
Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë.
3. ÓÔËÂ ÓÚ „Ó‰Ë¯ÌËˇ Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ÂÌ ·‡Î‡ÌÒ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ Á‡
ÔÂ‰ıÓ‰Ì‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡.
4. ”‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËˇ ÓÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌË Ó„‡ÌË Á‡:
9 Õ‡ÎË˜ËÂ/ÎËÔÒ‡ Ì‡ Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ ÔÂ‰ Õ¿œ.
9 Õ‡ÎË˜ËÂ/ÎËÔÒ‡ Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ‰ÂÎ‡.
5. »ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ‰ÓÒÂ„‡¯Ì‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ‡ Ì‡
ÒÓˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡.
6. ƒÂÚ‡ÈÎËÁË‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌ‡Ú‡
ÛÒÎÛ„‡, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘‡:
9 ÷ÂÎ Ë Á‡‰‡˜Ë Ì‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡.
9 ŒÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚËÚÂ.
9 ŒÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡ ˆÂÎÂ‚‡Ú‡ „ÛÔ‡.
9 ¡˛‰ÊÂÚ (Ì‡Ô‡‚ÂÌ ÔÓ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ë ÔÂ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÚÂ Á‡ ËÁ‰˙ÊÍ‡ Á‡ ‰ÂÎÂ„Ë‡ÌË ÓÚ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡
‰ÂÈÌÓÒÚ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡ „Ó‰ËÌ‡).
9 Õ‡˜ËÌ Ì‡ ‡ÁıÓ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡.
9 Õ‡ÎË˜ÂÌ ÔÂÒÓÌ‡Î.
9 ”˜‡ÒÚËÂ Ì‡ Ô‡ÚÌ¸ÓË Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.

9 —Ú‡ÚÂ„Ëˇ Á‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ÛÒÎÛ„ËÚÂ Ë ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÒÍÓ‚Â.
7. ¬ÒË˜ÍË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ ‚ ÓË„ËÌ‡Î Ò ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ ÓÚ ‚˙ÁÎÓÊËÚÂÎˇ, ÍÓËÚÓ
Ò‡ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌË Ë ÔÓ‰ÔÂ˜‡Ú‡ÌË ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ (‚ˇÌÓ Ò ÓË„ËÌ‡Î‡).
V. ƒ¿“¿ » Õ¿◊»Õ Õ¿ œ–Œ¬≈Δƒ¿Õ≈ Õ¿ ŒÕ ”–—¿
1.œ–Œ÷≈ƒ”–¿
1.1. œ⁄–¬» ≈“¿œ - ÓÏËÒËˇÚ‡, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ Ò˙Ò Á‡ÔÓ‚Â‰
Ì‡ ÏÂÚ‡ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ œÂÌËÍ, ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡
Ó·˘ËÌÒÍ‡Ú‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ¿—œ.
ÓÏËÒËˇÚ‡ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË ÔÓ ‡Á‰ÂÎ IV, ÔÓ‚Âˇ‚‡ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ë Â‰Ó‚ÌÓÒÚÚ‡
ËÏ. ‡Ì‰Ë‰‡Ú, ÍÓÈÚÓ ÌÂ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ
Ë ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ‚ÒË˜ÍË ËÁËÒÍÛÂÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Ò˙„Î‡ÒÌÓ
‡Á‰ÂÎ IV, ÒÂ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡.
1.2. ¬“Œ–» ≈“¿œ - ÍÓÏËÒËˇÚ‡ ‡Á„ÎÂÊ‰‡, ÓˆÂÌˇ‚‡ Ë
ÍÎ‡ÒË‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ Á‡ ÒÓˆË‡ÎÌ‡ ÛÒÎÛ„‡ ì÷ÂÌÚ˙ Á‡ ÒÓˆË‡ÎÌ‡ Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ Ë ËÌÚÂ„‡ˆËˇî ÔÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÚÂ ÍËÚÂËË.
1.3. œÂ‰ÎÓÊÂÌËˇÚ‡ ÒÂ ÓÚ‚‡ˇÚ, ‡Á„ÎÂÊ‰‡Ú Ë ÓˆÂÌˇ‚‡Ú
ÔÓ Â‰‡ Ì‡ ÚˇıÌÓÚÓ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ ‚ Ó·˘ËÌ‡Ú‡.
1.4. œË Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ Â‰ËÌ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ÒÂ ÔÂÏËÌ‡‚‡
Í˙Ï ÔˇÍÓ ‰Ó„Ó‚‡ˇÌÂ.
2. –¿≈Õ —–Œ » Ãﬂ—“Œ «¿ œŒƒ¿¬¿Õ≈ Õ¿ ƒŒ ”Ã≈Õ“»
2.1. ‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ ÓÚ 10.08.2022
„. ‰Ó 25.09.2022 „. ‚ Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì ÔÎËÍ, ÎË˜ÌÓ ËÎË ÔÓ ÔÓ˘‡Ú‡
Ò ÔÂÔÓ˙˜‡ÌÓ ÔËÒÏÓ Ò Ó·‡ÚÌ‡ ‡ÁÔËÒÍ‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎ ì”Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ˜Ó‚Â¯ÍËÚÂ ÂÒÛÒË Ë ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚Óî Ì‡ Ó·˘ËÌ‡
œÂÌËÍ.
2.2. ¬˙ıÛ ÔÎËÍ‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú ‡‰ÂÒ Á‡ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌˆËˇ, ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÚÂÎÂÙÓÌ, Ù‡ÍÒ, ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ
‡‰ÂÒ.
3. –¿≈Õ —–Œ «¿ Œ¡ﬂ¬ﬂ¬¿Õ≈ Õ¿ –≈«”À“¿“»“≈ Œ“
ŒÕ ”–—¿
ƒÓ 28.09.2022 „. ÍÓÏËÒËˇÚ‡ ËÁ„ÓÚ‚ˇ ÔÓÚÓÍÓÎ Á‡ ÓˆÂÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÍÎ‡ÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ.
Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ Ì‡ ÔÓÚÓÍÓÎ‡, ËÁ„ÓÚ‚ÂÌ ÓÚ ÍÓÏËÒËˇÚ‡,
ÏÂÚ˙Ú Ì‡ Ó·˘ËÌ‡Ú‡ ‚ 3-‰ÌÂ‚ÂÌ ÒÓÍ ÒÎÂ‰ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡
ÍÓÌÍÛÒ‡ ËÁ‰‡‚‡ Á‡ÔÓ‚Â‰ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÒÔÂ˜ÂÎËÎËˇ
ÍÓÌÍÛÒ‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú.
Œ·Ê‡Î‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡ÔÓ‚Â‰Ú‡ ÌÂ ÒÔË‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ È.
–ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÒÂ Ò˙Ó·˘‡‚‡Ú Ì‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ÎËÚÂ
‚ ÌÂ„Ó ÎËˆ‡ ‚ 7-‰ÌÂ‚ÂÌ ÒÓÍ ÓÚ ËÁ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡ÔÓ‚Â‰Ú‡.
Õ‡ ·‡Á‡ Ì‡ Á‡ÔÓ‚Â‰Ú‡ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ ÍÎ‡ÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡
Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ, ÏÂÚ˙Ú Ì‡ Œ·˘ËÌ‡Ú‡ ÒÍÎ˛˜‚‡ ‰Ó„Ó‚Ó Ò Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡, ÍÎ‡ÒË‡Ì Ì‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ, Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌÓÚÓ ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ Á‡ÔÓ‚Â‰ Ë ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ‡Ú‡
ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë.
VI. Õ¿◊»Õ Õ¿ Œ÷≈Õﬂ¬¿Õ≈
1. ‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ˘Â ·˙‰‡Ú ÓˆÂÌˇ‚‡ÌË Ì‡ ·‡Á‡ ÍËÚÂËË
Á‡ ÓˆÂÌˇ‚‡ÌÂ:
1.1. —˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ Ò ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Ó·ˇ‚ÂÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ.
1.2. ŒÔËÚ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ‚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌË
ÛÒÎÛ„Ë Ë Ú˙„Ó‚ÒÍ‡ ÂÔÛÚ‡ˆËˇ.
1.3. –‡·ÓÚÂÌ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ Ë Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ
Ì‡ Í‡‰ËÚÂ.
1.4. ‘ËÌ‡ÌÒÓ‚‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡.
1.5. œÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ‡ ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡.
1.6. ŒÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë, Ì‡‰ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌËÚÂ.
1.7. ¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔË‚ÎË˜‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË
ÒÂ‰ÒÚ‚‡.
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Àìè àêî Ìîñêâà íàïúëíî
ñïðå äîñòàâêèòå íà ãàç?
Енергийната криза може да подкопае подкрепата на Запада за Украйна
Русия удържа победа на газовия и
петролния пазар, което й дава възможност да се справи с ефекта от санкциите. Това пише колумнистът на
“Блумбърг” Хавиер Блас, цитиран от
ТАСС. Авторът отбелязва, че през юли
производството на петрол в Русия почти напълно се е върнало на нивата отпреди 23 февруари 2022 г. и е достигнало 10,8 млн. барела на ден. Минималният обем беше през април - 10 млн. барела, но оттогава само се увеличава. Настоящите данни са малко по-ниски от
тези през януари, когато производството достигна 11 млн. барела на ден.
В същото време цената на петрола
също се покачва. Възможно е да се възстановят производствените показатели и
нивото на цените поради преориентиране от европейски към други пазари. Освен това Западът не успя да накара страните от Персийския залив да пуснат големи допълнителни количества черно злато на пазара, посочва специалистът.
Според него високите приходи от
износ на петрол намаляват значимостта
на загубите на Москва в резултат на спада
на доставките на руски газ за Европа.
Това обаче може да означава сериозни
последици за европейските страни: още
през октомври, както прогнозира Блас,
ще има значителен скок на цените на газа
в Европа, а през зимата властите на страните от ЕС може да се наложи да ограничат потреблението на газ.
“Комбинацията от студено време,
скок в търсенето на електроенергия и
инфлация до края на тази година може да
подкопае западната подкрепа за Украйна”, заключава Хавиер Блас.
За решаване на настоящата енергийна криза ЕС ще се нуждае от над 200
млрд. долара.
“Трябва да се разбере, че дадената
прогноза не отчита все още най-трудния

сценарий, при който Москва може
напълно да прекрати доставките на газ за
Европа, а зимата ще е доста по-студена,
отколкото са свикнали европейците. По
един или друг начин тежестта за решаването на този въпрос ще падне изцяло
върху плещите на данъкоплатците - било
под формата на увеличени сметки за ток
и газ, било под формата на данъци”, отбелязва наблюдателят.
Блас подчертава, че европейските политици едва ли осъзнават напълно мащабите на предстоящата криза. Това се
отнася и за президента на Франция Еманюел Макрон, и за канцлера на Германия
Олаф Шолц. Както е известно, постепенното прекратяване на доставките на руски енергоносители се превръща в един
от най-големите удари срещу енергийна-

ОБЯВА
Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 44, ‡Î. 2, ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ˜Î. 44, ‡Î. 1, Ú. 8
ÓÚ «Ã—Ã¿, ˜Î. 25, ‡Î. 2, Ú. 7 Ë ˜Î. 29, ‡Î. 3, Ú.3 Ë ˜Î. 64, ‡Î. 1
Ë ‡Î. 3, Ú. 1, ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ‡Î. 2 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë
Ë ˜Î. 91 ÓÚ œ‡‚ËÎÌËÍ‡ Á‡ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ
ÛÒÎÛ„Ë, ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-01-902/30.07.2014 „. Ì‡
ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿„ÂÌˆËˇÚ‡ Á‡ ÒÓˆË‡ÎÌÓ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂ
Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌ‡ ÛÒÎÛ„‡ ì÷ÂÌÚ˙ Á‡ ÒÓˆË‡ÎÌ‡ Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ Ë ËÌÚÂ„‡ˆËˇî, ÍÏÂÚ˙Ú
Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ –ÛÒÂ Ò˙Ò Ò‚Óˇ «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-01-2558/09.08.2022 „. Œ¡ﬂ¬ﬂ¬¿ ŒÕ ”–— Á‡
‚˙ÁÎ‡„‡ÌÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡ ì÷≈Õ“⁄– «¿ —Œ÷»¿ÀÕ¿ –≈’¿¡»À»“¿÷»ﬂ
» »Õ“≈√–¿÷»ﬂî Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ –ÛÒÂ,
1. ¬ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú:
1.1. ·˙Î„‡ÒÍË ÙËÁË˜ÂÒÍË ÎËˆ‡, Â„ËÒÚË‡ÌË ÔÓ “˙„Ó‚ÒÍËˇ Á‡ÍÓÌ, Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡ Ë
1.2. ÙËÁË˜ÂÒÍË ÎËˆ‡, ËÁ‚˙¯‚‡˘Ë Ú˙„Ó‚ÒÍ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ, Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡,
Â„ËÒÚË‡ÌË ÔÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‰Û„‡ ‰˙Ê‡‚‡ - ˜ÎÂÌÍ‡ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á, ËÎË
Ì‡ ‰Û„‡ ‰˙Ê‡‚‡ - ÒÚ‡Ì‡ ÔÓ —ÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂÚÓ Á‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó.
2. »ÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ:
3 ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ –ÛÒÂ - www.ruse-bg.eu
3. ƒÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ
3 ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ –ÛÒÂ - www.ruse-bg.eu
4. ƒ‡Ú‡, ˜‡Ò Ë Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡
Õ‡ 06.10.2022 „. ‚ 15:00 ˜‡Ò‡ ÍÓÏËÒËˇÚ‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÔÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË.
3 ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ –ÛÒÂ - www.ruse-bg.eu - ‚ ‡Á‰ÂÎ ì«‡ „‡Ê‰‡ÌËî - ìŒ·ˇ‚Ë, Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ Ë Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËˇî - ìŒ·ˇ‚Ë Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËˇî.
5. ‡ÂÌ ÒÓÍ Ë ÏˇÒÚÓ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË
‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ ‰Ó 04.10.2022 „., ‰Ó 17:30 ˜., ‚ Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì ÌÂÔÓÁ‡˜ÂÌ ÔÎËÍ, ÎË˜ÌÓ ËÎË ÔÓ ÔÓ˘‡Ú‡ Ò ÔÂÔÓ˙˜‡ÌÓ ÔËÒÏÓ Ò Ó·‡ÚÌ‡ ‡ÁÔËÒÍ‡ ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ –ÛÒÂ. ¬˙ıÛ ÔÎËÍ‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú ‡‰ÂÒ Á‡ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌˆËˇ Ë ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÚÂÎÂÙÓÌ, Ù‡ÍÒ Ë ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ ‡‰ÂÒ.
6. ‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ Ó·ˇ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ ÍÓÌÍÛÒ‡
ƒÓ 14-‰ÌÂ‚ÂÌ ÒÓÍ ÍÓÏËÒËˇÚ‡ ËÁ„ÓÚ‚ˇ ÔÓÚÓÍÓÎ Á‡ ÓˆÂÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÍÎ‡ÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ.
œ⁄ÀÕ»ﬂ“ “≈ —“ Õ¿ Œ¡ﬂ¬¿“¿ —≈ Õ¿Ã»–¿ Õ¿ —¿…“¿ Õ¿ Œ¡Ÿ»Õ¿ –”—≈ - www.ruse-bg.eu
«‡ ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ: ‡Úˇ œÂÚÓ‚‡ ‰ËÂÍÚÓ ‰ËÂÍˆËˇ ì’ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌË ‰ÂÈÌÓÒÚËî, ÚÂÎ. 082/881 738

та сигурност на Европа.
Кошмарът, който Европа трябва да
избегне, когато Путин врътне кранчето,
е енергийният национализъм. Ако трансграничната търговия бъде ограничена и
на индустрията не бъдат осигурени спасителни пояси, Путин ще изправи безработните в една страна срещу треперещите от студ в други. Това би затвърдило
властовия му имидж на континента, бидейки способен да повишава или намалява натиска върху Европа и Украйна чрез
натискане на няколко бутона в помпените станции на газопроводите. Но такъв
мрачен изход не е неизбежен. Най-важната защита е заменяемостта.
Германия вече замени голяма част от
своя газ, внасян от Русия, с втечнен природен газ (LNG), доставян с кораби до

Нидерландия или Великобритания и складиран в германски хранилища. До декември страната ще експлоатира първия от
четирите плаващи обекта за съхранение
и регазификация на LNG, дадени на концесия от правителството.
Въпреки че твърди обратното, европейската индустрия бързо променя
производствените си процеси, за да
замени газа с електричество и други
горива, където е възможно, или внася
полуфабрикати от страни извън ЕС,
където достъпът до газ е изобилен. Не
е необходимо например газоемкият
амоняк, нужен при торовете, да се произвежда в Европа. Реалните доказателства за индустрии, които действат за
намаляване на потреблението, нарастват из целия континент.
При производството на електроенергия присъдата срещу въглищата е временно отменена, въпреки екологичните
последици, а Германия в крайна сметка
обмисля да забави преждевременното затваряне на ядрената си индустрия. Капацитетът за производство на електроенергия от възобновяеми източници в
Европа се очаква да се увеличи с 15%
тази година, което допълнително намалява зависимостта от руски газ.
И накрая - домакинствата трябва да
изиграят своята роля. Икономиите тази
зима ще бъдат най-важни. В Япония и
Аляска заработиха публични кампании
за ограничаване потреблението на
енергия в условията на недостиг. Това
ще бъде подпомогнато от голямото
поскъпване на енергията, което излъчва
съществен ценови сигнал, компенсирано от еднократни плащания за по-бедните семейства. Индустрията не трябва сама да поема тежестта на енергийната война на Путин.
Инвестор.бг

ОБЯВА
Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 44, ‡Î. 2, ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ˜Î. 44, ‡Î. 1, Ú. 8
ÓÚ «Ã—Ã¿, ˜Î. 25, ‡Î. 2, Ú. 7 Ë ˜Î. 29, ‡Î. 3, Ú. 3 Ë ˜Î. 64, ‡Î.
1 Ë ‡Î. 3, Ú. 1, ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ‡Î. 2 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë
Ë ˜Î. 91 ÓÚ œ‡‚ËÎÌËÍ‡ Á‡ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ
ÛÒÎÛ„Ë, ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-01-903/30.07.2014 „. Ë
«‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-01-0812/11.07.2017 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿„ÂÌˆËˇÚ‡ Á‡ ÒÓˆË‡ÎÌÓ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂ Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌ‡ ÛÒÎÛ„‡ ìƒÌÂ‚ÂÌ
ˆÂÌÚ˙ Á‡ Ô˙ÎÌÓÎÂÚÌË ÎËˆ‡ Ò Û‚ÂÊ‰‡ÌËˇî, ÍÏÂÚ˙Ú Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ –ÛÒÂ Ò˙Ò Ò‚Óˇ «‡ÔÓ‚Â‰ π
–ƒ-01-2566/10.08.2022 „. Œ¡ﬂ¬ﬂ¬¿ ŒÕ ”–— Á‡ ‚˙ÁÎ‡„‡ÌÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡ ìƒÕ≈¬≈Õ ÷≈Õ“⁄– «¿ œ⁄ÀÕŒÀ≈“Õ» À»÷¿ — ”¬–≈Δƒ¿Õ»ﬂî Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡
Œ·˘ËÌ‡ –ÛÒÂ,
1. ¬ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú:
1.1. ·˙Î„‡ÒÍË ÙËÁË˜ÂÒÍË ÎËˆ‡, Â„ËÒÚË‡ÌË ÔÓ “˙„Ó‚ÒÍËˇ Á‡ÍÓÌ, Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡ Ë
1.2. ÙËÁË˜ÂÒÍË ÎËˆ‡, ËÁ‚˙¯‚‡˘Ë Ú˙„Ó‚ÒÍ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ, Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡, Â„ËÒÚË‡ÌË
ÔÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‰Û„‡ ‰˙Ê‡‚‡ - ˜ÎÂÌÍ‡ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á, ËÎË Ì‡ ‰Û„‡
‰˙Ê‡‚‡ - ÒÚ‡Ì‡ ÔÓ —ÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂÚÓ Á‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó.
2. »ÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ
3 ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ –ÛÒÂ - www.ruse-bg.eu
3. ƒÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ
3 ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ –ÛÒÂ - www.ruse-bg.eu
4. ƒ‡Ú‡, ˜‡Ò Ë Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡
Õ‡ 06.10.2022 „. ‚ 14:00 ˜‡Ò‡ ÍÓÏËÒËˇÚ‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÔÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË.
3 ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ –ÛÒÂ - www.ruse-bg.eu - ‚ ‡Á‰ÂÎ ì«‡ „‡Ê‰‡ÌËî - ìŒ·ˇ‚Ë, Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ Ë Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËˇî - ìŒ·ˇ‚Ë Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËˇî.
5. ‡ÂÌ ÒÓÍ Ë ÏˇÒÚÓ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË
‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ ‰Ó 04.10.2022 „., ‰Ó 17:30 ˜., ‚ Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì ÌÂÔÓÁ‡˜ÂÌ ÔÎËÍ, ÎË˜ÌÓ ËÎË ÔÓ ÔÓ˘‡Ú‡ Ò ÔÂÔÓ˙˜‡ÌÓ ÔËÒÏÓ Ò Ó·‡ÚÌ‡ ‡ÁÔËÒÍ‡ ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ –ÛÒÂ. ¬˙ıÛ ÔÎËÍ‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú ‡‰ÂÒ Á‡ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌˆËˇ Ë ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÚÂÎÂÙÓÌ, Ù‡ÍÒ Ë ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ ‡‰ÂÒ.
6. ‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ Ó·ˇ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ ÍÓÌÍÛÒ‡
ƒÓ 14-‰ÌÂ‚ÂÌ ÒÓÍ ÍÓÏËÒËˇÚ‡ ËÁ„ÓÚ‚ˇ ÔÓÚÓÍÓÎ Á‡ ÓˆÂÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÍÎ‡ÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ.
œ⁄ÀÕ»ﬂ“ “≈ —“ Õ¿ Œ¡ﬂ¬¿“¿ —≈ Õ¿Ã»–¿ Õ¿ —¿…“¿ Õ¿ Œ¡Ÿ»Õ¿ –”—≈ - www.ruse-bg.eu
«‡ ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ: ‡Úˇ œÂÚÓ‚‡ ‰ËÂÍÚÓ ‰ËÂÍˆËˇ ì’ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌË ‰ÂÈÌÓÒÚËî, ÚÂÎ. 082/881 738
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Ìàéñòîðñêè êëàñ
íà Mr. June â Ñîôèÿ
Гостуването на известния графити артист
у нас е част от второто издание на
проекта „От вандализъм до изкуство”
За втора поредна година
серията от събития “От вандализъм до изкуство” ще постави акцент върху актуалния поглед за развитието на
стрийт арт и графити културата в Европа и света. Проектът започна през 2021 г. с
изложба на 20 от най-разпознаваемите български и нидерландски художници от уличното изкуство. Тази година
между 8 и 11 септември Sofia
Graffiti Tour, с подкрепата на
посолството на Кралство
Нидерландия в България, ще
разшири диалога за ролята,
значението, градското и художествено влияние на
стрийт арта с поредица от
различни събития.
Специално за двудневния
майсторски клас с млади
български художници, артисти и студенти на възраст до
35 години ще гостува световноизвестният графити и
стрийт арт артист Mr. June
(Дейвид Луф, Нидерландия).

СНИМКА SOFIA GRAFFITI TOUR

Лектори и гости ще бъдат
още Алекс Поуп от музея за
улично изкуство и графити в
Амстердам - STRAAT, а онлайн ще се включи Хавиер
Абарка - художник, изследовател и основател на
Urbanario (първото училище
за напреднало обучение по

графити и улично изкуство),
научи ДУМА от Демна Димитрова.
Майсторският клас ще
бъде посветен както на професионалното развитие на
стрийт арт художниците, на
личния творчески опит на
лекторите, така и на тенден-

Òðè òâîðáè íà Ïàâåë Êîé÷åâ
ñòàâàò ÷àñò îò êîëåêöèÿòà
íà ãàëåðèÿ „UniArt”
Три творби от арт проектите на именития скулптор и художник Павел
Койчев - торс на мъж, торс на жена и магарето от “Приносителят”, стават част
от колекцията “Българска скулптура” на галерия “UniArt” на Нов български
университет, научи ДУМА от Елена Гюрова, мениджър “Външни комуникации”. Авторът на произведенията лично присъства при инсталирането на
“Приносителят”. Творбата е изработена от месинг, а стъклената композиция,
която се намира на гърба на магарето, е изработена по проект на автора от
студентката на НБУ Маргарита Маркова, която е завършила магистърската
програма “Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата” в класа на проф.
д-р Константин Вълчев. Магарето на Павел Койчев символизира Христовото
магаре, с което Божият син влиза в Ерусалим и е вдъхновено както от Библията, така и от книгата на проф. Валери Стефанов “Изгубените магарета”.
Макар че магарето често пъти се свързва с негативни характеристики, то има
дълга интелектуална и духовна история. В античността Платон свързва образа
на магарето с доказателството, че боговете наистина съществуват, Херодот
разказва чудна история как ревът на магаретата помогнал на персите да
победят скитите. Ролан Барт свързва образа на магарето с честността и противопоставянето на цензурата, с любовното говорене, в което нещата, които
искаме да кажем, могат да изглеждат глупави, но са верни. Образът на магарето е част от логото на Бременския университет, свързан с известната немска
приказка за бременските музиканти.

СНИМКА НБУ

циите, които превръщат
уличното изкуство във високохудожествен жанр. И още:
какъв е преходът от
ъндърграунд към музейни и
галерийни пространства,
какъв е ефектът от него върху
стрийт арт и графити културата и как изглежда пазарът
на това изкуство.
Поканата за кандидатстване е отворена, а крайният
срок е 20 август. Участието
в майсторския клас е безплатно. След кандидатстване ще
бъдат селектирани 20 участници, които ще се включат в
него.
В рамките на проекта “От
вандализъм до изкуство” на
8 септември в Дома на киното ще се състои българската
премиера на документалния
филм “Kroonjuwelen - трудни, добри, по-добри времена”
който разказва за основните
фигури на графити сцената
на Амстердам между края на
70-те и средата на 90-те години на миналия век. Филмът е продукция на
STUNNEDFILM, арт колектив от графични дизайнери,
режисьори и интернет специалисти.

Õèëÿäè ïÿõà ñ Ëþáî
Êèðîâ â Àíòè÷íèÿ
òåàòúð â Ïëîâäèâ

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¡Œ–»—À¿¬ √≈–ŒÕ“»≈¬,
ÔÓÂÚ, ·ÂÎÂÚËÒÚ
¬¿À≈–» «¿œ–ﬂÕŒ¬, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ
ƒ»Ã»“⁄– ﬂ »ÃŒ¬,
ÙÛÚ·ÓÎÌ‡ ÎÂ„ÂÌ‰‡ Ì‡ ÷— ¿
≈Ã»À Œ—“¿ƒ»ÕŒ¬,
·Ë‚¯ ÙÛÚ·ÓÎÂÌ Ì‡ˆËÓÌ‡Î
«¿’¿–» ¡¿’¿–Œ¬, ‡ÍÚ¸Ó
»¬¿Õ «¬≈«ƒ≈¬, Ï‡ÈÒÚÓ ÍÛÎËÌ‡
¿Í‡‰. »¬¿Õ ﬁ’ÕŒ¬— »,
ıËÏËÍ-Ó„‡ÌËÍ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ
Ì‡ ¡¿Õ 1996-2008 „.
Ã¿–√»“ —¿–⁄»¬¿ÕŒ¬¿,
ÍËÌÓÍËÚË˜Í‡, ÒˆÂÌ‡ËÒÚÍ‡
—“¿Õ»—À¿¬ —À¿Õ≈¬-—“≈ÕÀ»,
ÏÛÁËÍ‡ÌÚ
ﬁ–»… ¡Œ–»—Œ¬, ÙËÎÓÒÓÙ,
ÔÛ·ÎËˆËÒÚ, ·Ë‚¯ „Î‡‚ÂÌ
Â‰‡ÍÚÓ Ì‡ ƒ”Ã¿
НАКРАТКО

Френският сериал
„Престъпления и
растения” тръгва
на 13 август

СНИМКА BTV MEDIA GROUP

С един от най-популярните френски сериали ще изненада зрителите
семейният канал на bTV Media Group
- bTV Lady. Криминалният хит
“Престъпления и растения” ще има
премиера в българския ефир на
13 август от 22 ч. Епизодите ще се
въртят всяка събота. Главните роли
са поверени на обичаните френски
актриси Ани Грегорио и Елиз Тиелрой.
“Престъпления и растения” е един от
най-високо оценяваните минисериали
от френската тв критика. Зрителите неколкократно го избират за
любима криминална поредица, а през
2015 г. е отличен за телевизионна
продукция с най-иновативен сюжет
(за епизода “Кървави цветя”).

Соул и джаз триото
„Муунчайлд” с първи
концерт в България

СНИМКА ИВАН ЕРМЕНКОВ ЗА ARTVENT

Хиляди пяха с Любо Киров на незабравим
концерт от турнето “Целуни ме” в препълнения Античен театър в Пловдив. Събитието
беше последно за лятото от поредицата големи концерти в страната, научи ДУМА от
Татяна Павлова от Artvent.
Местата и за трите летни дати - във Варна,
Бургас и Пловдив, бяха изчерпани предварително. Така концертите на Любо Киров “Целуни ме” влязоха в ТОП 3 на най-посещаваните събития на български изпълнители в класацията на една от популярните платформи за
продажба на билети Eventim с над 10 000
предварително продадени билета.
Турнето на Любо Киров носи името на
новия му албум “Целуни ме”, който беше представен през април. Специални гости на концертите бяха ALMA, Михаела Маринова,
Поли Генова и Стенли.
Следващият голям концерт, който ще бъде
и финал на турнето на Любо Киров, е на
4 ноември в зала 1 на НДК, като половината
места вече са разпродадени.

Базираното в Лос Анджелис трио
“Муунчайлд” пристига за първи път
в България на 8 октомври благодарение на София лайв фестивал, научи
ДУМА от Мила Панайотова, пиар
мениджър. Дългоочакваният за много
меломани концерт ще се състои в
“София лайв клуб” от 23 ч. Българската публика ще чуе на живо както
най-новия албум на бандата “Starfruit”,
така и някои от най-популярните им
песни през годините. Триото в лицето
на Амбър Навран, Андрис Матсън и
Макс Брик олицетворява смесица от
сложна, прогресивна музикалност с
класически спокоен и мек звук. Резултат от десет години, прекарани в
работа и израстване заедно, техният
нов албум “Starfruit” демонстрира уважението, музикалното разбиране и
любовта на триото, както един към
друг, така и към забележителния
списък от артисти, включени в него.

СНИМКА “СОФИЯ ЛАЙВ КЛУБ”
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ПЕТЪК
12 АВГУСТ

СПРАВОЧНИК
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СЪБОТА

НЕДЕЛЯ
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ПОНЕДЕЛНИК
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o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
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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 ì ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ‘ËÎÓÒÓÙî
- Ú‚ ÙËÎÏ
14.00 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
15.00 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚ ÙËÎÏ
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ /Ô/
16.30 ì ÎËÌËÍ‡ Ì‡ ÚÂÚËˇ
ÂÚ‡Êî - Ú‚ ÙËÎÏ
17.00 ŒÎÚ‡ËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
17.10 ìƒË‚Ëˇ ‘‡ÌÍ ‚ ‡ÎËÙÓÌËˇî - ‰ÓÍ. ÙËÎÏ
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 ì ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ‘ËÎÓÒÓÙî
- Ú‚ ÙËÎÏ /2 ÒÂËˇ/
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ìÃËÌ‡Ï‡Ú‡î - Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ
23:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23:25 ì¿Ì‡ÍÎÂÚÓ, Ú‡ÈÌËˇÚ ‡„ÂÌÚî
- Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
01.00 ìÃËÌ‡Ï‡Ú‡î - Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ /Ô/ (12)
02.50 “ÛËÁ˙Ï.·„ /Ô/
03.25 ŒÎÚ‡ËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
03.40 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚ ÙËÎÏ
04.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20.00 ˜‡Ò‡/
05.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ/Ô/
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00.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
01.30 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î /Ô/
02.25 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î /Ô/
03.20 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
04.15 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î /Ô/
05.15 ì¿ÌÚË‰ÓÚî /Ô/
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî /Ô/
08.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î /Ô/
09.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
/Ô/
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.20 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î /Ô/
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
20.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
21.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ /Ô/
23.05 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î /Ô/

27

27

06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: ¿Í‡‰ÂÏËˇ –ÂÒÍ˛ ¡ÓÚÒî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, ÂÔ.27
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.7
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.5
21.00 œÂÏËÂ‡: ì¬Î‡‰î - ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.11
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.10
00.00 ì‘ÂÈÒ¡Ó„î - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.8
01.00 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.3
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.7
05.30 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./

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

ОВЕН

ВЕЗНИ

За мащабността на
идеите си се нуждаете
от подходящ екип, с
когото да ги осъществите.

Ще задълбочите интересите си в нова сфера,
което ще наложи да се
запознаете с важни детайли.

21 март - 20 април

.24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Потърсете начин да си
починете, като се освободите от натоварващи мисли и обновите
силите си.

Ще насочите енергията
си в защита на онези,
които обичате, и срещу
други, които ви използват.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Като отговор на проявената ви загриженост към проблемите
на околните ще последва придобивка.

Говорете по същество
и не занимавайте другите хора с лични проблеми. А такива ви
очакват.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Ще съберете сили, с
които да продължите
напред, но преди това
направете нещо специално.

Професионалните търсения ще ви срещнат с
подходящи хора, съвместните начинания са
удачни.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Следвайте намеренията си и ще успявате.
Старателно се подгответе за предстояща
среща.

Следвайте програмата
си и ще подобрите очакванията си от развитието на работен проект.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Вземайки решения и
работейки за изпълнението им, ще заявите
претенциите си към
подчинените.

Без да се интересувате
от оценките на другите ще работите, следвайки своите намерения.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
10.45 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
12.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
12.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
15.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
15.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË /Ò˙Ò
ÒÛ·ÚËÚË/
18.40 ì◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌî Ò
¿ÎÂÍÒÂÈ œËÏ‡ÌÓ‚
19.45 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
21.45 30 „Ó‰ËÌË ÏÛÁËÍ‡ÎÂÌ
ÙÂÒÚË‚‡Î ì¡ÂÎËÚÂ ÌÓ˘Ë
Ì‡ —‡ÌÍÚ œÂÚÂ·Û„î
23.55 ì≈ËÍ ¡ÛÎ‡ÚÓ‚. ΔË‚Âˇ
Ë „ÎÂ‰‡Ïî
00.55 ìœÓ-‚ËÒÓÍÓ ÓÚ ÌÂ·ÂÚÓî
- ÙËÎÏ
02.55 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î
04.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
04.45 ì–‡Á‰ˇÎ‡î - ÙËÎÏ

ПРАВОСЛАВЕН
КАЛЕНДАР

СКРЪБНИ ВЕСТИ

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 17 август 2022 г. се навършват
24 ГОДИНИ от смъртта на юриста
професионалист, нашия скъп баща и дядо

МИЛКО ИЛИЕВ СТЕФАНОВ

Измина една година без

НАРЦИС
ЗЛАТАНОВ
1940 г. - 2021 г.
Благодарим ти за твоята
всеотдайност, подкрепа,
чувството за хумор и добрите думи от сърце, пълно
с обич.
Липсваш ни, приятелю!

1921 г. - 1998 г.
Ти си завинаги в сърцата ни с безкрайната
си мъдрост, толерантност, доброта и всеотдайност!
Ти си нашата опора в мислите и делата ни.
С обич и признателност се прекланяме пред
светлата ти памет!
От семейството

Нари, оставаш завинаги
в нашите сърца!
Почивай в мир!
От наборите от с. Горник, община Червен бряг
и семейство Златанови

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡
12 ‡‚„ÛÒÚ —‚. Ï˜ˆË ¿ÌËÍËÚ‡ Ë ‘ÓÚËÈ. œÂÔ. œ‡Î‡ÏÓÌ ≈„ËÔÂÚÒÍË. —‚.
Ò‚˘Ï˜Í ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙, ÂÔ.
ÓÏ‡ÌÒÍË. —‚. Ï˜ˆË
œ‡ÏÙËÎ Ë ‡ÔËÚÓÌ (‚Â˜ÂÚ‡ ‚Â˜ÂÌˇ Ò ÃÓÎÂ·ÂÌ
Í‡ÌÓÌ Ì‡ œÂÒ‚ÂÚ‡ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡)
—‚. ¿ÌËÍËÚ‡ ·ËÎ ÍÓÏËÚ
(‚ÓÂÌÂÌ Ò‡ÌÓ‚ÌËÍ). Ó„‡ÚÓ ‚ ÕËÍÓ‰ËÏËˇ ÒÚ‡‚‡ÎË
ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ Á‡ ÔÓ‰Î‡„‡ÌÂ ıËÒÚËˇÌËÚÂ Ì‡
Ï˙˜ÂÌËÂ, ÔÂ‰ ËÏÔÂ‡ÚÓ
ƒËÓÍÎÂÚË‡Ì ÚÓÈ ÓÚÍËÚÓ
Á‡ˇ‚ËÎ, ˜Â Â ıËÒÚËˇÌËÌ.
ÕÂ„Ó‚ËˇÚ ÔËÏÂ ÔÓÒÎÂ‰‚‡Î Ë ÔÎÂÏÂÌÌËÍ˙Ú ÏÛ
‘ÓÚËÈ. “ÓÈ Ì‡Ô‡‚Ó Í‡Á‡Î
Ì‡ ˆ‡ˇ: ì»‰ÓÎÓÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ, Á‡Ò‡ÏË ÒÂ, Ú‚ÓËÚÂ
·Ó„Ó‚Â Ò‡ ÌË˘Ó!î —ÎÂ‰
ÏÌÓ„Ó Ï˙˜ÂÌËˇ Ë ‰‚‡Ï‡Ú‡
·ËÎË ÓÒ˙‰ÂÌË Ì‡ ÒÏ˙Ú Ë
ËÁ„ÓÂÌË Á‡Â‰ÌÓ Ò ÏÌÓ„Ó
‰Û„Ë ıËÒÚËˇÌË ‚ 305 „.
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ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

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

œ˙‚Ë Á‡Ï. „Î‡‚ÂÌ
Â‰‡ÍÚÓ
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡
«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

¡⁄À√¿–»ﬂ: ¿Ë‰‡ œ‡ÌËÍˇÌ - 218; ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ ¬ÂÎÂ‚‡
- 230; –ÓÒÚËÒÎ‡‚‡ »‚‡ÌÓ‚‡ - 233; ﬁÎËˇ ÛÎËÌÒÍ‡ 224
» ŒÕŒÃ» ¿: Ã‡ˇ ‡ÎÔ‡˜Í‡-…Ó‚‡ÌÓ‚ÒÍ‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 246; ≈‚„ÂÌË √‡‚ËÎÓ‚ - 246
—¬ﬂ“: “‡Ìˇ √ÎÛı˜Â‚‡ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232
◊≈“»¬Œ: ¡ÓˇÌ ¡ÓÈ˜Â‚ - ìœÂ„‡Òî - 244; √ÂÓ„Ë √˙ÎÓ‚
- ìœ‡‰ÓÌî; ’Û‰ÓÊÌËÍ: ¿Ì‡ÚÓÎËÈ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚
—œŒ–“: ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 245; Ã‡ËÌ ÃËÎ‡¯ÍË - 245
≈À≈ “–ŒÕÕŒ »«ƒ¿Õ»≈: –ÓÒËˆ‡ ¿Ì„ÂÎÓ‚‡
‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206

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

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

¬≈—“Õ» ìƒ”Ã¿î ≈ Õ¿—À≈ƒÕ» Õ¿ “–¿ƒ»÷»»“≈ Õ¿ ¬≈—“Õ»÷»“≈
ì–¿¡Œ“Õ» ⁄î, ì–¿¡Œ“Õ»◊≈— » ¬≈—“Õ» î
» ì–¿¡Œ“Õ»◊≈— Œ ƒ≈ÀŒî

¿‰ÂÒ Ì‡ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡:
—ÓÙËˇ - 1000,
ÛÎ. ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20¿
‘‡ÍÒ: 975 26 04,
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ
ÌÓÏÂ‡ÚÓ 97 05
+ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ÌÓÏÂ
œÂ˜‡Ú
—ÓÙËˇ, ÊÍ. "ƒÛÊ·‡" 1,
ÛÎ. "»ÎËˇ ¡Â¯ÍÓ‚" 3¿

Œ“√Œ¬Œ–» Õ¿ –⁄—“Œ—ÀŒ¬»÷¿“¿
Œ“ ¡–Œ… 155

¬ŒƒŒ–¿¬ÕŒ: ÀÂ·Â‰Ë. ÀË‡Ì‡. ”Ô‡. “Ó‰Ó
ΔË‚ÍÓ‚. ¡Â. ¬ËÎË. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ /¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙/
. ŸÂÍË. ŒË. »Ì‡Ú. ÃÂÒ‡. ¬ÌÓÒËÚÂÎ. ¿‡Ì.
"¿Ì". ΔÓ. —ÚËı. ŒˆÂ ŒˆÂ‚. ÀÛÍ. ¬ÂË. ƒËÂÚË.
ÓÂÏ. ‡ÎˇÓ. À‡Í. –‡·. ¬ËÁÂ. “ÂÎ. ƒÂÎ‡. ¿ÙÓ‰ËÚ‡. “Ó·‡. ≈Í. ËÚÓ. œË. ÕËÚ. Œ·‡. ÕÓÒ‡˜.
÷‚ËÍ. ËÎÂ. ¬‡ÌË. ÀËÌˆ. –‡ÎË. ƒ‡. ŒËÍ. ≈ÒÂÌ.
–ÓÚ /…ÓÁÂÙ/. Ã‡Ò. ≈ÓÌ. "““". ≈ÚËÍ‡. –Ë‚ /
Œ„˛ÒÚ/. ¬Ó‰‡˜. –‡ÏÓ. ƒ—Œ. —ÂÌÍÓ. ‡ÒÍÂÚË.
ŒÒË. ¬Ó‚. ‡ÌÚÓÌ. ÕËÎ. ÌÂÊ‡.
Œ“¬≈—ÕŒ: ÀÂÚË˘Â. “ÂÓÂÚËˆË. ¿Ú‡Í‡. ¡ÓÎÂÒÚË. –‡ÎÓ. ¬ÌÓÒ. "Ã¿Õ". "ÃÂ‰ËÍ‡". ’ÎÂ·‡ÌËˆË.
√ÓÒÚ. ƒÓ. »–¿. ”Ï. ¡ËÍ. Â. Ó. ¡Ë‡. –‡Í. ¬‡Ú.
Œ‰ÂÌ. ΔÎÂÁ‡. " Ë". ‡ÌËÒÚ. »ÎËÂ /¿‰Ë‡Ì/.
ÕÓ‚‡ «‡„Ó‡. ¬ÓËÌ. »‚ÍÓ‚ / ËËÎ/. –ÂÎÂÙ.
¡ËÎÂÚ. ¬‡ÍÒËÌ‡ˆËˇ. –Â‡ÎËÒÚ. —ÓÎ. ÕÓ‡. ŒÌÂ /
ΔÓÊ/. ŒÚÓÍ. ≈Ò. –‡‚ÌËÒ. Œ‰. ≈‰. ƒÌÂ‚ÌËÍ. ƒÌË.
–Ë. ÀËÍÓ‚‡ /–ÓÁ‡ÎËˇ/. “ÓÍ. Û·‡Ú. ÷ÂÎ. “ËÒ‡.
–Ë‰Ó‚Â. œÓÚÂÊÂÚ‡. ¿Ú‡Ì. ŒÍ‡. ŒÊ. –‡Â‚ /√‡Ì˜Ó/
. "ÀÓ‚ËÍÓ". Œ˜Ë. “‡˜Â‚‡ /¿Ì‡ıË‰/.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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СНИМКА БТА

„Кралският клуб” сломи и Айнтрахт

Играчите на Реал се радват
със Суперкупата на Европа

Реал Мадрид спечели и Суперкупата на Европа. Европейският клубен шампион се наложи над Айнтрахт Франкфурт с
2:0. На Олимпийския стадион в
Хелзинки головете вкараха
Дейвид Алаба (37) и Карим
Бензема (65). Така “Кралският
клуб” заслужи пети подобен
трофей и се изравни по този
показател с Милан и Барселона. “Белите” имат и три загуби.
Сега във Финландия испанците бяха с класи над немците, които достигнаха до тази
битка, след като триумфираха
в Лига Европа.
Карло Анчелоти стана
първият треньор в история-

становката в отбора е добра,
резултатите са положителни.
Победите вдигат мотивацията”, каза Анчелоти.
Бензема е голмайстор №2
в историята на Реал. Французинът вече е с 324 попадения,
като изпревари легендата
Раул. Далеч напред е Кристиано Роналдо с 451 гола.
“Видяхме какво ни очаква в
Шампионската лига. Трябва да
сме на максимума на възможностите си във всеки момент.
Бяхме дисциплинирани, но срещу такъв отбор не е лесно. На
това ниво мачовете се решават
от детайлите”, обяви треньорът
на немците Оливер Гласнер.

та, който печели четири пъти
отличието. Италианският
специалист все още няма загуба в тези битки. На два
пъти той триумфира с Милан - 2004 и 2008 г. С Реал
успя и през 2015-а. В кариерата си Дон Карло е спечелил общо 24 трофея, оставяйки зад себе си имена като
сър Алекс Фъргюсън и Джовани Трапатони.
“Щастлив съм. Не беше лесен мач, особено в началото,
когато ни натиснаха. Беше
трудно да вдигнем темпото на
мача. След гола всичко стана
по-добре. Началото на сезона
винаги е трудно. Когато об-

Àâñòðàëèåö ñïðÿ
Ãðèøî â Ìîíðåàë
Григор Димитров (№19 в света) отпадна във II кръг на
“Мастърс”-a в Монреал ($6,57 млн.). Водещият ни тенисист
загуби от Алекс де Минор (Авл, №21) с 6:7 (4), 5:7. Срещата
продължи 2,04 часа, а нашият си събра багажа, след като се
пропукваше в ключовите моменти.
В първия сет нямаше нито една точка за пробив и логично
се стигна до тайбрек. В него Димитров поведе с 4:1 точки, но
загуби следващите шест разигравания, а с това и сета.
Във втората част Гришо проби още в първия гейм, но
веднага допусна рибрейк. При 2:3 той спаси шест точки за
пробив и успя да изравни. При 4:4 Димитров имаше три
възможности за пробив, но не успя да се възползва. При 5:6
Григор изостана с 15:40 на собствен сервис и от втората си
възможност Де Минор затвори мача. Българинът заслужи $39
000 и 35 т., с които ще прогресира с 2 места до №17 с 1810
т. Следващата седмица Гришо ще участва на “Мастърс”-а в
Синсинати ($6 971 275), където е шампион от 2017 г., а миналата година достигна до 1/8-финал.

’–¿Õ¿“¿ - Õ¿—À¿ƒ¿ «¿ Œ◊»“≈,
Õ≈¡÷≈“Œ » —“ŒÃ¿’¿
OÔËÚ‚‡ÏÂ ÒÂ ‰‡ ÔË„ÓÚ‚ËÏ ‚ÍÛÒÌË Ë Í‡ÒË‚Ë ˇÒÚËˇ, ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÔÓ-ˇ‰ÍÓ ÒÂ
Á‡ÏËÒÎˇÏÂ Á‡ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ˇÒÚËˇÚ‡ Ò‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌË Ë Á‡ Ì‡¯ÂÚÓ Á‰‡‚Â.
¿ Ó˘Â ÔÓ-ˇ‰ÍÓ ÒË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÏÂ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂ. Ó„‡ÚÓ ‚Ë‰ËÏ ‡ÔÂÚËÚÌÓÚÓ ·Î˛‰Ó, ÏÓÁ˙Í˙Ú ÌË ‚˙ÁÔËÂÏ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ Ë ËÁÔ‡˘‡ ËÏÔÛÎÒË Í˙Ï
ÒÎ˛Ì˜ÂÒÚËÚÂ ÊÎÂÁË Ë ÒÚÓÏ‡ı‡ ‰‡ Á‡ÔÓ˜Ì‡Ú ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Á‡ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂÚÓ. “Ó
ÒÚ‡ÚË‡ Ó˘Â ÓÚ ÛÒÚ‡Ú‡ ÌË, Í˙‰ÂÚÓ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ ÒÏËÎ‡ÏÂ ı‡Ì‡Ú‡ ÒË. ÃÌÓ„Ó Â ‚‡ÊÌÓ
‰‡ ‰˙‚˜ÂÏ ÒÚ‡‡ÚÂÎÌÓ ı‡ÔÍËÚÂ, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÌÂ ÒÂ ÔÂ‚˙Ì‡Ú Ì‡ Í‡¯‡. “Ó‚‡, ÓÚ Â‰Ì‡
ÒÚ‡Ì‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ì‡ ‡ÏËÎ‡Á‡Ú‡ ‚ ÒÎ˛ÌÍ‡Ú‡ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂ ‰‡ ÒÏËÎ‡ ‚˙„ÎÂıË‰‡ÚËÚÂ, ‡ ÓÚ ‰Û„‡, ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÒÚÓÏ‡ı‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ÏÛ ÔÓ‰Ì‡Òˇ ÔÓ-ÎÂÒÌ‡ Á‡
ÒÏËÎ‡ÌÂ Ï‡Ò‡ Ë ÒÚÓÏ‡¯ÌËÚÂ ÒÓÍÓ‚Â ‡·ÓÚˇÚ ÔÓ-ÎÂÒÌÓ. ÃÛÒÍÛÎ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ‰ÓÎÌ‡Ú‡
˜‡ÒÚ Ì‡ ÒÚÓÏ‡ı‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÔË‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‰˙ÊËÏÓÚÓ ‰Ó ‰‚‡Ì‡‰ÂÒÂÚÓÔ˙ÒÚÌËÍ‡. “ÛÍ Í‡¯‡Ú‡ Â ÔÓ‰ÎÓÊÂÌ‡ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÂÌÁËÏË, Ò˙‰˙Ê‡˘Ë ÒÂ ‚
ÒÓÍÓ‚ÂÚÂ, ÓÚ‰ÂÎˇÌË ÓÚ ÊÎ˙˜Í‡Ú‡ Ë Ô‡ÌÍÂ‡Ò‡, Ë ÔÂÏËÌ‡‚‡ ‚ Ú˙ÌÍËÚÂ ˜Â‚‡,
Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Ë ÛÒ‚Óˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡ÊÌËÚÂ Á‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÌÛÚËÂÌÚË. œ‡ÌÍÂ‡ÚË˜Ì‡Ú‡ ÎËÔ‡Á‡ ÒÏËÎ‡ Ï‡ÁÌËÌËÚÂ, ‚ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ÒËÎÌÓ ‡ÎÍ‡ÎÌ‡ ÒÂ‰‡ Ì‡
˜Â‚‡Ú‡. “.Â. Ì‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌ ÂÚ‡Ô ÓÚ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂÚÓ Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÂÌÁËÏË.
≈ÌÁËÏËÚÂ Ò‡ ÔÓÚÂËÌË, ÍÓËÚÓ ÛÒÍÓˇ‚‡Ú ıËÏË˜ÂÒÍËÚÂ Â‡ÍˆËË ‚ Ó„‡ÌËÁÏ‡. ◊‡ÒÚ
ÓÚ Úˇı ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÓÚ ˜Ó‚Â¯ÍËˇ Ó„‡ÌËÁ˙Ï, ‡ ‰Û„‡ ˜‡ÒÚ Ì‡·‡‚ˇÏÂ ˜ÂÁ
ı‡Ì‡Ú‡ ÒË. ÕÓ, ÚÓ‚‡ ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ Ò‡ÏÓ ‰Ó ÒÛÓ‚ËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË, Á‡˘ÓÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡,
ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÓÚ 70∞— Ì‡Ô˙ÎÌÓ Û·Ë‚‡ ‚ÒË˜ÍË ÂÌÁËÏË Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ó„‡ÌËÁÏ˙Ú
Úˇ·‚‡ ‰‡ ‡Á˜ËÚ‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÒË Á‡Ô‡ÒË. ¿ ÍÓÎÍÓÚÓ ÔÓ‚Â˜Â ÒÂ
ÓÒÎ‡ÌˇÏÂ Ì‡ ÒËÌÚÂÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÁËÏË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÓÚ Ó„‡ÌËÁÏ‡, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ‚Â˜Â
„Ó Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÏÂ. ’‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂÚÓ Â ‰ÓÒÚ‡ ÂÌÂ„ÓÂÏ˙Í ÔÓˆÂÒ ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡ ÒÂ
ÓÍÓÎÓ 50% ÓÚ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ Ì‡ ÚˇÎÓÚÓ. “Ó‚‡ Â Ë ÔË˜ËÌ‡Ú‡ ÒÎÂ‰ ı‡ÌÂÌÂ ‚ÒÂÍË ˜Ó‚ÂÍ
‰‡ ˜Û‚ÒÚ‚‡ ÌÛÊ‰‡ ÓÚ ÔÓ˜Ë‚Í‡ Ë ÎÂÍ‡ ‰ˇÏÍ‡.
»Ï‡ ÚË ÓÒÌÓ‚ÌË Ì‡˜ËÌ‡ Á‡ Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂ Ë ÔÓÔ˙Î‚‡ÌÂ Ì‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÌÁËÏËÚÂ:
˜ÂÁ ˇ‰ÂÌÂ Ì‡ ÒÛÓ‚‡ ı‡Ì‡, ˜ÂÁ Ô‡‚ËÎÌÓ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ ÔÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó, Ë ˜ÂÁ ÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÁËÏÌË ‰Ó·‡‚ÍË.
œÓ‰ÛÍÚ˙Ú Enzy-Mill Ò˙‰˙Ê‡ Ì‡È-‚‡ÊÌËÚÂ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌË ÂÌÁËÏË, ÔÓ‰·‡ÌË ÓÚ ‡ÒÚËÚÂÎÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ë ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË Ë ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Ò˙Ó·‡ÁÂÌË Ò ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ·˙Î„‡ËÌ‡. “Ó‚‡ Ò‡ Amylase; Lipase; Protease 4.5; Protease 3.0; Alphagalactosidase; Lactase; Cellulase; Bromelain. ≈ÌÁËÏÌËˇÚ ÏËÍÒ Â ËÁ‡·ÓÚÂÌ ‚ National
Enzyme Company USA, Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ÎË‰Â ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÌÁËÏË. ’‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌËÚÂ ÂÌÁËÏË ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú ÛÒ‚Óˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡ÊÌËÚÂ Á‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÌÛÚËÂÌÚË,
Í‡ÚÓ ‚˙„ÎÂıË‰‡ÚË, Ï‡ÁÌËÌË, ÔÓÚÂËÌË, ‚ËÚ‡ÏËÌË Ë ÏËÌÂ‡ÎË. “‡·ÎÂÚÍËÚÂ Ò‡
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡ ÒÚÓÏ‡¯Ì‡Ú‡ ÍËÒÂÎËÌÌÓÒÚ, ËÏ‡Ú ¯ËÓÍ ÒÔÂÍÚ˙ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. »Ï‡Ú
ÔËˇÚÂÌ ‚ÍÛÒ Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Ò‰˙‚˜‡Ú. Enzy-Mill ÌÂ Ò˙‰˙Ê‡ ÊË‚ÓÚËÌÒÍË ÔÓ‰ÛÍÚË,
Óˆ‚ÂÚËÚÂÎË Ë ÍÓÌÒÂ‚‡ÌÚË. ÃÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔËÂÏ‡ Ë ÓÚ ÔÓÒÚÂ˘Ë, Ë ‚Â„ÂÚ‡Ë‡ÌˆË.
Enzy-Mill ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂÚÓ, ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÌÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡ÏÂ ÚÂÊÂÒÚ
Ë ·ÓÎÍË ‚ ÒÚÓÏ‡ı‡. œÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ÔÓ‰Û‚‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ „‡ÁÓ‚ÂÚÂ. œÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÛÒÂ˘‡ÌÂ Á‡ ÎÂÍÓÚ‡! ÃÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ ‚ ‰‚Â ‡ÁÙ‡ÒÓ‚ÍË, Ò 15 ËÎË
Ò 60 Ú‡·ÎÂÚÍË.
Enzy-Mill ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ ‚ ‡ÔÚÂÍËÚÂ ·ÂÁ ÂˆÂÔÚ‡ ËÎË online Ì‡
www.botanic.cc.
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