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Свободата
на печата
е майка
на всички
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Âúíøíî:

Áåç ãðúìêè
èçêàçâàíèÿ

ñïðÿìî Ðóñèÿ

Една по-голяма въздържаност няма да на-
вреди, а дипломацията да се върне към ко-
рените си, без големи и гръмки изказвания.
Затова призова служебният министър Нико-
лай Милков вчера в отговор на въпрос за
отзоваването на български дипломати от < 2

Москва. След изгонването на 14 представи-
тели на посолството ни в Русия, в Москва
остават 8 дипломати, а в помощ на консул-
ските ангажименти в посолството и консул-
ството в Санкт Петербург ще бъдат коман-
дировани допълнително служители.

Çðåÿò âîäíè
áóíòîâå

ÑÂßÒ

Ãðèãîð Äèìèòðîâ
çàïàçè ïîçèöèÿòà
ñè â Òîï 20

Обявеният за колабораци-
онист от Украйна, ръково-
дител на контролираната
от Русия част от Запорож-
ка област Евгений Балиц-
ки, е подписал разпоредба
за провеждането на рефе-
рендум за обединение с
Русия, съобщи РИА "Ново-
сти". Бившият украински
депутат, а сега глава на
военно-гражданската рус-
ка администрация е под-
писал е подписал доку-
мента по време на форума
"Ние сме заедно с Русия",
провел се в град Мелито-
пол. В него, според рус-
ката агенция, са участва-
ли над 700 делегати от
цялата област (областният
център Запорожие и ра-
йонът около него са под
украински контрол-бел.
ред.). Те единодушно вдиг-
нали ръце в знак на съг-
ласие за провеждането на
референдума. Според чле-
на на Главния съвет на
проруската администрация
Владимир Рогов референ-
думът за статута на Запо-
рожка област може да се
състои в първата полови-
на на септември. Той
отказа да посочи точна
дата.

Ñìåøåí ïëà÷!
Êúäå å ëåâèöàòà
â Áúëãàðèÿ?

Ïîäãîòâÿò
ðåôåðåíäóì
â Çàïîðîæèå çà
îáåäèíåíèå ñ ÐÔ

Григор Димитров запази
19-ото си място в ранг-
листата на АТП, която бе
обновена тази сутрин.
Най-добрият български
тенисист, който отпадна в
третия кръг на турнира
във Вашингтон (САЩ) през
миналата седмица, има
1775 точки. Втората ра-
кета на България Дими-
тър Кузманов напредна с
едно място и заема ре-
кордната в кариерата си
163-та позиция с актив
от 326 точки. Първи ос-
тава руснакът Даниил
Медведев със 7875 т.,
следван от Александър
Зверев (Германия) със
6760 и Рафаел Надал
(Испания) с 5620 точки. ç

лед пленума на НС
на БСП в края на
миналата седмица
активисти (А. Зафи-
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ÑÏÎÐÒ

"Ако България мо-
жеше да получава ди-
ректно газ от "Газ-
пром", щеше да е на по-
ниска цена. 40 долара
на мегаватчас е разли-
ката със сегашната. До-
като има газ по "Тур-
ски поток", и за нас ще
има. На ден 42 млн. ку-
бически метра приро-
ден газ минават оттам,
а може би и повече.
Консумацията на Бъл-
гария към момента е 5
млн". Това коментира

одни бунтове се готвят в различни гра-
дове в страната, след като от началото
на август КЕВР утвърди драстично зави-
шение на цените на питейната вода в
много области. Първи на протест изля-
зоха жителите на Разград. Градът е с най-
скъпата вода в страната, след като от на-
чалото на август тарифата се вдигна с
46%, при което кубик вода вече струва
5.30 лв. с ДДС. Хотелиери и жители в
морските общини Бургас и Варна също
заплашиха с протести, ако местните ВиК
дружества не преразгледат тарифите си.
Увеличението в Бургаска област е с бли-

С
ров, Т. Ерменков, К. Виге-
нин и др.) близки до
К. Нинова заляха медий-
ния мейнстрийм с три
опорни точки:

- БСП е доказала,
че е в добра кондиция и
резултатът от предстоя-
щите избори ще е по-
добър, защото социалис-
тите са били социален
стожер на "успешния"
кабинет "Петков";

- Служебното прави-
телство е реваншистко, а
назначените социалисти
са "се самоизключили от
сърцата на членовете и
симпатизантите на
партията, защото участ-
ват в кабинет, който
уволнява други социалис-
ти"!? Министрите били
"нарушили Устава",
защото не поискали
разрешение от ръководс-
твото да бъдат включени
в кабинета!?;

- Служебният кабинет
незабавно да започне
разговори с "Газпром",
защото българинът се
интересувал от инфлация-
та и цените на енергоно-
сителите.

След тези свободни
съченения, нека да
започнем да разсъждава-
ме подред:

Първо - Кондицията
на всяка партия не се
доказва на пленуми, а на
избори! Дано да се
сбъднат пожеланията на
екипа на Нинова и БСП
да подобри своя резултат,
но избори не се печелят
с апаратни хватки или
остракиране на инакомис-
лещите! Не се печелят и
с капсулиране на лидера
около обкръжение, което
задължено да озвучава
опорните точки на гуруто
в сянка Калоян Методиев
или на други външни на
партията анализатори -
хора на заплати, които не
са социалисти по идеи,
по дух или морал,  и за
които Социалистическата
партия е само кариерен и
финансов трамплин.

Второ - Спазването на
Устава е изключително
важно за всяка партия!
Но Изпълнителното бюро
и Националният съвет на
БСП, следва да изискват
спазването му преди
всичко от себе си!
Защото, въпреки Устава,
на последния пленум за
пръв път в историята на
БСП от 1989 г. насам
бяха спуснати водачите
на листи, без да са
протекли номинациите в
партийните структури.

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

Ãàçúò ïðÿêî îò „Ãàçïðîì“ ùåøå
äà å ìíîãî ïî-åâòèí

Íàðîäúò ãíåâåí íà ÊÅÂÐ
çàðàäè äðàñòè÷íèÿ
öåíîâè ñêîê îò 1 àâãóñò

зо 60% от началото на август и това е
поредният удар за туризма. Варненци съ-
що плащат по-скъпа вода от 1 юли - то-
гава тя бе увеличена с малко повече от
1 лев и достигна 4.54 лв. за кубик.

От Комисията за енергийно и водно
регулиране обясниха, че те одобряват пре-
делни цени, докато ВиК операторите мо-
же да вземат решения за по-ниски тари-
фи. "Няма вариант за понижаване на
цената на водата в Бургаска област", ка-
тегоричен е изпълнителният директор на
бургарското ВиК дружество инж. Ганчо
Тенев. < 5

от ИТН. И допълни, че
доставките чрез посред-
ник са оскъпили газа с
30-40 млн. евро.

"Газът, който полу-
чава България, си е от
"Газпром", но оскъпен
от посредници, които
ние махнахме през
2012 година. Посредни-
ците си работят и през
служебния кабинет...
Газ, купен директно от
"Газпром" е лош, а през
посредници - не".

Това коментира пред

БНР Делян Добрев,
енергиен министър в
първото правителство
на Бойко Борисов.

И допълни, че през
следващите шест месе-
ца "Булгаргаз" ще нат-
рупа още 1,5 млрд. ле-
ва несъбрани взема-
ния. ç

Êóïóâàìå ïàê
ðóñêî ñèíüî ãîðèâî,
íî çàðàäè
ïîñðåäíèöèòå íà
Ïåòêîâ-Âàñèëåâ
äúðæàâàòà ãóáè 1,5
ìèëèàðäà çà 6 ìåñåöà

< 10

Пламен Данаилов ,
бивш зам.-министър на
енергетиката от "Има
такъв народ".

По думите му пря-
ката политическа наме-
са е довела нещата до-
тук. "От ПП поеха на
ръчно управление част
от Енергийното минис-
терство, която отгова-
ря за доставките на
природен газ. Това е ед-
на от конфликтните те-
ми, която доведе до на-
пускане на коалицията

България е класирана на 67-о място по военна мощ в годишния доклад "Global Firepower", който оценява военната сила на 142
държави, съобщава БГНЕС. Първи в класацията са САЩ, следвани от Русия, Китай и Индия, а в топ 10 са още Япония, Южна
Корея, Франция, Великобритания, Пакистан и Бразилия. Турция и Иран са позиционирани, съответно, на 13-о и 14-о място.

ÂÂ

< 2

Снимка armymedia.bg
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ÄÁ ãî óäàðè íà ìîëáà çà îáùè
ëèñòè ñ "Ïðîäúëæàâàìå ïðîìÿíàòà"

"Трябва да потиснем
егото си и да излезем от
детската градина",

България се нуждае от
общ десен политически
субект".

Това каза в студиото на
"Здравей, България" Ивай-
ло Мирчев от "Демокра-
тична България".

"Трябва да потиснем
егото си и да излезем от
детската градина, за да се
разберем. Искаме да
направим наистина голямо
обединение. Такова, което
да изхвърли въпроса ще
се коалирате ли с ГЕРБ,
ДПС или друга политичес-
ка сила. Хората ще имат
възможност да гласуват за
нещо голямо, което да
гарантира бъдещата проат-
лантическа ориентация на
страната", поясни той.

И допълни, че от ДБ са
се обявили твърдо срещу
опитите за скрита преори-

Присъединяването към еврозо-
ната и шенгенското споразумение,
както и провеждането на предс-
рочните избори за НС на 2 октом-
ври зад граница, са водещите при-
оритети на МВнР - това заяви Ни-
колай Милков, служебен министър
на външните работи.

Милков подчерта, че ще има
двама, а не трима заместници.

Досегашният ни извънреден и
пълномощен посланик в Украйна
Костадин Коджабашев става слу-
жебен заместник-министър на
външните работи, а Велислава
Петрова от ИТН остава замест-
ник-министър на външните рабо-

Âúíøíî: Èçáîðèòå çàä ãðàíèöà ùå ñòðóâàò 7,6 ìèëèîíà ëåâà

накаже за нещо и да спре
газа, заяви още той.

По повод отказа на ПП
да направят обща коали-
ция с ДБ, Мирчев заяви,
че се надяват на повече
зрялост в колегите им от
Продължаваме промяната.

"Експериментът "Васи-
лев - Петков" донесе
милиарди щети, обяви

Ñëåä êàòî ïðåäè ñåäìèöà èì
ïðåäëàãàøå "åâðîàòëàíòè÷åñêè
ñúþç", ñåãà Áîéêî Áîðèñîâ îòêàçâà
êîàëèöèÿ ñ Ïåòêîâ è Âàñèëåâ

ентация на страната към
Русия.

По думите му страната
ни не се нуждае от допъл-
нителни доставки от
"Газпром".

Длъжни сме като
страна да реагираме
адекватно. Трябва да
подсигурим количествата
газ за отоплителния сезон.
Трябва да има гъвкавост.
Когато има служебно
правителство, обаче
самият разговор е доста
по-различен. Трябва да
продължат разговорите с
Турция и Гърция, каза още
Ивайло Мирчев от Демок-
ратична България.

Гледаме българския
интерес и искрено вярва-
ме, че президентът гледа в
тази посока и се бори за
енергийна независимост
на страната, заяви Мир-
чев.

По думите му е много

важно у нас да има ком-
пенсации за домакинства-
та и за бизнеса.

Мирчев подреди и
типичните опорки: "Газп-
ром" е геополитика и нищо
друго. Не е бизнес. Той
прокарва политиката на
Путин. Няма никаква
гаранция, че след време
няма да реши да ни

ти и в този кабинет.
Миналата седмица бе приета

от Министерския съвет план-смет-
ката за изборите. Така за вота на
2 октомври ще се отпуснат 70,5
млн. лв. От тези средства са над
7,6 млн. лв. ще бъдат за изборите
зад граница.

В рамките на състава в двете
представителства в Русия - Моск-
ва и Санкт Петербург, ще можем
да организираме изборите, каза
Милков.

На място в амбасадата в Мос-
ква остават 8 дипломати, а в по-
мощ на консулските ангажименти
в посолството и консулството в

От стр.1

Тук не коментираме решението
на ВКС, с което бяха отменени
две противоуставни решения на
НС на БСП само за последната
половин година...

Трето - По отношение на
служебните министри, по Устав
разрешение на партийните ор-
гани се изисква за участие в
редовно или коалиционно пра-
вителство, а не в служебно, ко-
ето е експертно, и се назнача-
ва от президента с ясно разпи-
сана конституционна норма. Не-
морално е да кажеш, че днес
"социалисти уволняват социа-
листи", когато не си реагирал
за уволненията на министри,
зам.-министри, областни упра-
вители и други висши служите-
ли, които през декември 2021
г. бяха отстранени от кабинета
"Петков" с участието на БСП. А
може би в БСП кадрите вече

бившият премиер Бойко
Борисов и категорично
заяви, че след нанесените
щети от "Продължаваме
промяната" върху българс-
ката икономика, не вижда
как партията му би се
коалираля с тях.

"С всеки изминал ден,
с щетите, които са нанес-
ли партиите на промяната
в страната, нашите изби-
ратели не допускат да се
коалираме с тях за предс-
тоящите избори".

"Тази кражба, която е
била през последните
шест месеца, ще отврати
много народа и резултати-
те от изборите ще бъдат
различни. Освен това,
сега като го няма Бойко
Рашков, съм сигурен, че и
машините няма да бъдат
така манипулирани. Стоти-
ци машини разнасяха по
складове", разясни още
Борисов.

"Президентът Радев ме
обиди много, като ме
сравни с Кирил Петков, че
и аз съм разхвърлял
тръби. Това е най-голямата
обида, която ми е нанесъл.
Ако иска, може да възло-
жи да проверят стотиците
километри нови газопро-
води, които направихме".ç

Ñìåøåí ïëà÷! Êúäå å ëåâèöàòà â Áúëãàðèÿ?
се делят на "председателски" и
на "президентски" - лошо е да
уволняват "нейните", но уволне-
нието на "неговите" не е проб-
лем за партията?

И да попитаме! Дали ръко-
водството, начело с К. Нинова
не се "самоизключи от сърцата
на своите другари" с прегръдка-
та с десните партии ПП и ДБ!? С
формалното опониране, но фак-
тическо приемане на антируски-
те санкции, спирането на отно-
шенията с "Газпром" и изгонва-
нето на 70 руски дипломати; с
позицията за Северна Македо-
ния; с  мълчаливото съгласие към
Петков и Василев, които оряз-
ваха ключови социални цели на
БСП; с търговията с оръжие и
боеприпаси, които отиваха "скри-
то" към Украйна.

 Да, важно е всеки социалист
да участва в предизборната кам-
пания с идеи и работа на терен.
Но как това да се случи, когато
ръководството от години работи
на принципа "Ако не си с мен,
си против мен"!? Така хиляди со-
циалисти и симпатизанти бяха де-
мотивирани и отблъснати от по-
литиката на разединение и тър-
сене на врага с партиен би-
лет…Вярваме, че служебните ми-
нистри, зам.-министри и облас-
тни управители - социалисти ще
постигнат реални успехи в дей-
ността си в правосъдната рефор-
ма, земеделието, социалната по-
литика и спорта! И това ще бъде
много по-голяма принадена стой-
ност за БСП, отколкото лепене-
то на плакати или раздаването
на диплянки.

Да, за да оцелее български-
ят народ през зимата е нужно
възстановяване на отношения-
та с "Газпром" и посланик Мит-
рофанова заяви, че това е въз-
можно! Защото Русия е готова
на такъв ход и въпреки санкци-
ите и антируска реторика на чет-
ворната коалиция, Москва раз-
граничава тази русофобска по-
зиция, от положителното отно-
шение на българския народ. За-
това питаме къде беше БСП, За-
фиров, Вигенин или Ерменков,
които днес изискват от служеб-
ното правителство незабавно
възстановяване на договора с
"Газпром"? Защо не го напра-
виха, когато бяха на власт, а
вместо това Нинова номинира
от името на партията за преми-
ер А. Василев, който демонст-

рираше най-ярката русофобс-
ка позиция и се кълнеше, че
завинаги ще скъсаме с руския
газ, докато приближените му
фирми препродаваха на "Бул-
гаргаз" руски газ с огромна над-
ценка!?

В политиката целта не оп-
равдава средствата, а още по-
малко това важи за морала! За-
това смешен е плачът на ава-
тарите на другарката Корнелия
Нинова и нейните съветници.
И ако БСП иска да оцелее и да
се възроди като водеща поли-
тическа сила, ръководството
трябва да спре братоубийстве-
ната война. Да се покае, че
през 7-месечното злополучно
управление с ПП и ДБ, бе смо-
кинов лист за антибългарски и
пагубни политики и да тръгне
напред - с таланта, знанията и
идеите на всички социалисти
и лявомислещи българи!

Санкт Петербург ще бъдат коман-
дировани допълнително служите-
ли.

Той подчерта, че външно има
план за обслужването на българ-
ски граждани в Русия въпреки от-
зоваването на 4-ма български дип-
ломати и 10 служители в мисиите
ни.

Една по-голяма въздържаност
няма да навреди, а дипломацията
да се върне към корените си, без
големи и гръмки изказвания. Зато-
ва призова служебният министър
Николай Милков в отговор на въп-
рос за отзоваването на български
дипломати от Москва.

По отношение на политиката
спрямо Северна Македония ни
предстои приемането на писмен до-
кумент, който ще дефинира зада-
чите на различни институции и ор-
ганизации по отношение на това,
което ще се прави, така че да има
един системен подход на държава-
та. За съжаление, докато ние раз-
полагаме с един консенсус по те-
мата, там той не се вижда. Там има
риск от обратимост, който се зая-
вява открито, обясни Милков.

Имаме пет посолства без пос-
ланици - Китай, Канада, Швеция,
ОАЕ и Саудитска Арабия, съобщи
още Милков.çНиколай Милков

Ивайло Мирчев
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Èêîíîìè÷åñêèÿò ìèíèñòúð Íèêîëà Ñòîÿíîâ:

Ïðèîðèòåò íè å ïîäîáðÿâàíåòî
íà áèçíåñêëèìàòà

Ще разчитам на прием-
ственост. Каквото хубаво е
правено, ще се надгражда.
Това каза служебният
министър на икономиката
и индустрията Никола
Стоянов по време на
представянето на екипа си
и приоритетите в работата
на ръководената от него
институцията, предаде
Novini.bg.

Икономическият минис-
тър обяви какви краткос-
рочни задачи, свързани с
подготовката за идващата
зима, са си поставили във
ведомството.

Всички са на едно
мнение - очакват ни тежки
дни. Тежки дни очакват
както хората, така и бизне-
са в България, посочи
Никола Стоянов. По отно-
шение на газа - зам.-
министър Данчев е участник
в кризисния щаб, съдейст-
ваме с каквото можем.
Възложено ни е и е започ-
нала анкета сред бизнеса -
колко предприятия използ-
ват газ, колко биха могли
да минат на друго гориво.
Ние със сигурност ще
бъдем гласът на бизнеса в
този щаб. Ние имаме
нашите приоритети, но през
цялото време ще търсим
мнението на бизнеса и на
синдикалните организации,
отбеляза министърът.

Другата част от подго-

Ïðè ïðåäèøíèÿ øåô íà
âåäîìñòâîòî ñà óâîëíÿâàíè
åêñïåðòè, íàçíà÷åíè ñ êîíêóðñ,
çàìåíåíè ñà ñ òàêèâà áåç êîíêóðñ

Още този петък ще има
заседание на комисията.

Междуведомствен съвет
не е провеждан от май
месец. Имам сигнал, че
немски инвеститор се
готви да се оттегли от
България, защото не е
провеждан междуведомст-
вен съвет и той не може
да получи лиценз.

В отговор Корнелия
Нинова заяви вчера: "От
администрацията на
Министерство не са
уволнени 72 души за
последните 7 месеца. 24
са пенсионирани поради
навършване на пенсионна
възраст. 2-ма са уволнени
поради груби нарушения.
В Държавната консолида-
ционна компания има 16
дружества. От тях са
сменени съветите на
директорите на три, а не
на 14, на други две са
сменени само управители-
те и двама ликвидатори,
единият поради  смърт.
Всички нови членове на
бордове са назначени
временно до провеждане
на конкурс. Ако бордът на
ДКК сега е от 4 души, а
трябва да е от петима по
закон и според министър
Стоянов, защо той ги
увеличава на 7? Моята
политика беше да намаля-
вам броя на членовете на
бордове, за да не се
превръщат те в хранилка,
пише Нинова и допълва:
Що  се отнася до Комиси-
ята по оръжия: Ако я
бяхме свикали в последни-
те дни на отиващо си
правителство въпросът
щеше да е: Как си позво-
ляват в последния ден да
разрешават износ за 1
млрд. евро. Сега въпросът
е: Защо в последния
момент не са изнесли
оръжие за 1 млрд. евро.ç

"Ние говорим за подновяване
на преговорите с "Газпром" още
от правителството на Кирил Пет-
ков. Не бяхме послушани тогава,
но се надяваме да бъдем послу-
шани сега. Според нас никой дос-
тавчик не трябва да бъде изключ-
ван и ключовото е да се постиг-
нат сигурни доставки на минимал-

Âèãåíèí: Ïåòêîâ íå íè ïîñëóøà çà
"Ãàçïðîì", äàíî áúäåì ÷óòè ñåãà

нието на БСП да се яви на пред-
стоящите избори под формата на
коалиция "БСП за България", но с
две формации, които са формал-
ни и част от самата коалиция -
"Екогласност" и Политически клуб
"Тракия". Той уточни, че предстои
да подпишат и поредица от спо-
разумения за подкрепа с други
формации, с които са работили в
годините.

Вигенин обясни, че според Ус-
тава на БСП, министрите се ут-
върждават от Националния съвет.
"Смятаме, че по този начин е на-
рушен нашият Устав и от позици-
ята, която приехме става ясно,
че не предприемаме наказателни
мерки, но те не представляват БСП
и участват в лично качество.ç

могат да бъдат притискани от ко-
гото и да е", категоричен е соци-
алистът и обясни: "Доста хора са
се упражнявали на гърба на БСП,
най-разнообразни леви формиро-
вания и платформи, но БСП оста-
ва единствената сериозна лява по-
литическа формация. Ние, с учас-
тието си в управлението доказа-
хаме, че лява политика, силно-
социална политика, ориентирана
към хората, е възможна. С тези
резултати и амбицията да продъл-
жим тази политика, тръгваме към
избори", заяви Вигенин и допъл-
ни, че лявото трябва да се обеди-
нява на база на идеи, принципи и
идеология и точно това ще пред-
ложи левицата в бъдеще.

Социалистът припомни реше-

начин. Видях, че изпълни-
телният директор на ДКК
ще е водач на листа. Ще
разговарям с нея, за да
преценим доколко това
ще й пречи да изпълнява
задълженията си, коменти-
ра министърът.

Той съобщи, че е готов
анализът по отношение на
военно-промишления
комплекс и е установено,
че не е спазен законовият
срок за провеждане на
междуведмствена комисия.

Това е заложена бомба
- чакат десетки преписки
за около 1 млрд. лева. По
този начин бизнесът е
блокиран и не може да
работи, каза Никола
Стоянов. По този начин
бизнесът е блокиран и не
може да работи. В послед-
ните дни чувам, че компа-
ниите започват да получа-
ват и фактури за неустой-
ки, защото заради блокира-
ния износ не могат да си
изпълняват задълженията.
Въпреки че това е бомба,
нека тя да гръмне в ръцете
ми, но аз ще спазя закона
и ще помогна на бизнеса,
заяви Никола Стоянов.

:
Íà òîçè äåí

Събития
” 681 г. - На 16-ото засе-

дание на Шестия вселенски съ-
бор в Константинопол, презви-
тер Константин за първи път
споменава българската държа-
ва като такава.
” 1483 г. - Отслужена е пър-

вата меса в Сикстинската ка-
пела.
” 1920 г. - Влиза в сила

Ньойският мирен договор, на-
ложен на България след пора-
жението й в Първата световна
война.
” 1945 г. - Втората светов-

на война: Японският град На-
гасаки е унищожен от атомна-
та бомба с кодово име "Дебе-
лака", хвърлена от американс-
ки бомбардировач B-29.
” 1946 г. - На пленум на ЦК

на БРП (к) е приета резолюция
за даване културна автономия
на Пиринския край.
” 1974 г. - Вицепрезиден-

тът Джералд Форд става 38-ия
президент на САЩ след като
Ричард Никсън подава остав-
ка. Доколкото е избран за ви-
цепрезидент от Конгреса след
началото на мандата, Форд е
единственият държавен глава на
САЩ, заел поста, след като за
него народът не е гласувал в
качеството на кандидат-прези-
дент или кандидат-вицепрези-
дент.
” 1988 г. - България уста-

новява дипломатически отно-
шения с Европейската иконо-
мическа общност.
” 1992 г. - На XXV летни

олимпийски игри в Барселона
(Испания), България заема 18-
о място по брой на медалите
(3 златни, 7 сребърни и 6 брон-
зови).
Родени
” 1899 г. - Памела Травърз,

писателка

” 1913 г. - Радой Попива-
нов, български биолог и медик,
министър на народното здраве
от 1977-1988 г.
” 1946 г. - Георги Василев,

български футболист и треньор
” 1957 г. - Мелани Грифит,

американска актриса
” 1963 г. - Уитни Хюстън,

американска певица и актриса
Починали
” 1516 г. - Йеронимус Бош,

брабантски художник
” 1949 г. - Дончо Костов,

български биолог
” 1962 г. - Херман Хесе, гер-

мански писател, Нобелов лау-
реат
” 1975 г. - Дмитрий Шоста-

кович, руски композитор

товката ни за зимата ще
бъде по отношение на
петрола. Възложил съм в
кратки срокове да ми се
даде анализ доколко би
могло да бъде в помощ
Държавната петролна
кампания.

По думите му по време
на мандата на бившия
министър на икономиката
Корнелия Нинова са
уволнени много хора, които
са назначени с конкурс. А
всички назначени на
практика са без конкурс.
Това определено не спазва
духа на Закона за публич-
ните предприятия, подчерта
Никола Стоянов.

Чувам бившата минис-
търка, че говори за реван-
шизъм. Казах ? го и на нея,
казвам го и сега - аз съм
човек, който е дошъл да
строи мостове и да надг-
ражда, а не да уволнява.
Към всеки казус ще под-
хождам индивидуално и
където видя, че има експер-
тиза, че работата се върши
като хората, няма да е
важно, че го е назначила г-
жа Нинова, важна ще
експертизата, увери той.

В Държавната консоли-
дационна компания Съве-
тът на директорите се
състои от четири човека, а
минимумът по закон е
петима. Реално ДКК не
спазва закона по този

на цена." Това заяви заместник-
председателят на БСП Кристиан
Вигенин в ефира на NovaNews.

По думите му диверсифика-
цията е важна, но не вижда проб-
лем, ако недостигащите количес-
тва могат да бъдат гарантирани
като сигурни доставки на мини-
мална цена от "Газпром", това да
се случи. "Големи европейски ико-
номики продължават да получа-
ват газ именно от Русия. Не виж-
даме никакви основания Бълга-
рия да изпитва недостиг, хората
да стоят на студено, а индустри-
ята да затвори част от предприя-
тията, с цената на криворазбра-
на геополитическа лоялност", ка-
за още социалистът.

 "БСП не е от партиите, които
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След като на 22 юли
дългоочакваното споразу-
мение в Истанбул за
отблокиране на износа на
зърно от Украйна стана
факт, военният конфликт
престана да всява паника
на житните пазари. Цени-
те на пшеницата започна-
ха да падат, съобщават от
Софийска стокова борса
АД (ССБ) в своя актуален
бюлетин. За периода 2-5
август пшеницата в САЩ
поевтиня с 12,00 долара
до 333,00 долара/тон, а
във Франция помръдна с
едно евро до 342,25 евро/
тон. В Украйна и Русия
цената запази нивото си
от съответно 390,00 дола-
ра/тон и 365,00 долара/
тон.

След като през тази го-
дина фонд "Земеделие" прие
133 проекта по подмярка 7.6
"Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане,
възстановяване и подобря-
ване на културното и при-
родно наследство на села-
та" от Програмата за раз-
витие на селските райони,
които са на обща стойност
76,2 милиона лева, в нача-
лото на август оценката е
приключена и към момента
са одобрени 109 проекта за
61 344 041 лв. Отхвърлени са
само 24 инвестиционни пред-
ложения, защото не отгова-
рят на условията за допус-
тимост, съобщиха за Си-
нор.бг от фонда. Много ско-
ро предстои да бъдат склю-
чени и договорите за рекон-
струкция и обновяване на

61,3 ìëí. ëåâà çà 109 öúðêâè ïî ñåëñêàòà ïðîãðàìà

Çúðíîòî ïðîäúëæàâà äà ãóáè ïî÷âà
ïîä êðàêàòà ñè íà áîðñèòå

Предстои сериозен де-
бат относно забраната за
опалване на стърнищата.
Земеделските стопани от
Добруджа ще искат разре-
шение за контролирано
опалване на ожънатите по-
лета. Причината да се пов-
дигне отново "болната" те-
ма е бум от вредители. В
момента ливадната пеперу-
да редуцира сериозно го-
ляма част от засетите през
пролетта 853 000 дка със
слънчоглед в Добричка об-
ласт. "Има трето поколение
ливадна пеперуда, има ди-
абротика по царевицата и
това е благодарение на "по-
зеленяването" на политика-
та, която Европа води. То-
ва е истината. Ще си пла-
тим всички за това, че сме
по-зелени и най-зелени. Не
казвам, че политиката не
е правилна, но има ситуа-

Ñïîðàçóìåíèåòî â Èñòàíáóë è ïúðâèòå
êîðàáè ñúñ çúðíî îò Óêðàéíà îêàçâàò
ñâîåòî âëèÿíèå âúðõó ñâåòîâíèòå ïàçàðè

Ó÷åíè çàñòàâàò çàä çåìåäåëöèòå çà êîíòðîëèðàíî îïàëâàíå
íà ñòúðíèùàòà çàðàäè áóìà íà âðåäèòåëè

тези неприятели няма как
да изчезнат.

Учените също са на мне-
ние, че през определен пе-
риод е нужно контролира-
но палене на стърнища и
по този начин вредителите
- яйца, ларви, какавиди, ще
се унищожат. Паленето ще
помогне и в борбата с ре-
дица болести, като ликви-
дира патогените.

Освен разрешителен ре-

ции, в които нашата дър-
жава, в лицето на Минис-
терството на земеделието
трябва да предприеме
адекватни мерки. Дерога-
цията ще ни даде глътка
въздух и ще ни спаси от
неприятелите".

Оказва се, че прилага-
ните методи за борба с тях
не са достатъчно ефектив-
ни. През последните годи-
ни неприятелите по пролет-
ните култури се намножа-
ват масово, проблемите ес-
калират по ред причини. Ед-
на от тях е, че не се палят
стърнищата, категорични са
производителите. Напри-
мер памуковата нощенка
презимува в горния слой на
почвата, а царевичният про-
бивач в растителните оста-
тъци. Ливадната пеперуда
какавидира и презимува съ-
що в почвата. На практика

Цената на американ-
ската царевица спадна с
още 7,00 долара до 294,00
долара/тон, а във Фран-
ция имаше срив от минус
25,00 евро до 327,00 евро/
тон. В Русия промяната е
нулева - 340,00 долара/
тон.

Цената на ечемика във
Франция свали 3,00 евро
до 302,00 евро/тон, докато
в Русия отново е без
промяна - 313,00 долара/
тон.

Рапицата, която пред-
ходната седмица се
увеличи сериозно на
Euronext, сега поевтиня с
41,50 евро до 648,50 евро/
тон.

У нас хлебна пшеница
в големи количества се

търси на 580,00 - 637,00
лв./тон, а предлагане
имаше за 750,00 лв./тон,
сочат данните в подкръг
"Зърно" на Софийска
стокова борса АД. Фураж-
на пшеница в големи
количества се търси на
615,00 лв./тон. Купувачите

жим за палене на стърни-
ща при каламитет на неп-
риятели, от НАЗ ще настоя-
ват и за падане на забра-
ната за обеззаразяване на
семената за пролетни кул-
тури. "Проблемите дойдоха
със забраната на неонико-
тиноидите. Имаме телен чер-
вей, щурец, хоботници, ве-
че и диабротика", изтъкна
председателят на Асоциаци-
ята Костадин Костадинов. ç

Въпреки че стартира с доб-
ри очаквания, лавандуловата
реколта тази година се оказа
по-малко от миналогодишна-
та, сочат данните на Земедел-
ското министерство (МЗм) в
края на юли месец. В начало-
то на кампанията събраната
реколта от етеричномаслена-
та култура надхвърляше в пъ-
ти миналогодишните текущи
добиви, а при средният добив
се отчиташе над 30% ръст.
Както често се получава, нак-
рая прибраната реколта оба-
че се оказа по-малко, макар
и не с голяма разлика.

Като причина се посочва
имено спада в средния до-
бив от декар (с 4,2% спрямо
2021 г.), който достига до 456

Ëàâàíäóëàòà
ñúùî èçëåçå íà
ìèíóñ, 456 êã/äêà
å ñðåäíèÿò äîáèâ

на пивоварен ечемик
котират на цена от 620,00
до 650,00 лв./тон срещу
660,00 лв./тон "продава".
Царевица се търси на
550,00 лв./тон, но предло-
жения нямаше. Всички
цени са без ДДС, уточня-
ват анализаторите. ç кг/дка. Средният добив за

Добричка област е по-висок
- 594 кг/дка. По данни на Об-
ластна дирекция "Земеделие"
- Добрич прибраният цвят в
областта възлиза на 39 200
тона, а площите с културата
са били 66 063 декара.

Преди месец освен очак-
вания за по-богата реколта
имаше надежди и за по-висо-
ка цена. Изкупуването започ-
на на от 50 лв./кг, но стопани
коментираха, че са се подгот-
вяли за много по-ниски стой-
ности от порядъка на 30 - 35
лв./кг. Някой изразиха надеж-
ди, че лавандулата ще стигне
100 лв./кг. Последно споде-
лените оферти от Добруджа в
края на юли бяха в широк це-
нови диапазон - от 30 до 80
лв./дка, а финално стопаните
изразиха разочарование пред
Агри.БГ. ç

българските храмове. Почти
всички църкви се намират в
малки градчета и села, кое-
то е знак, че местните общ-
ности са направили всичо
възможно, за да възстано-
вят от разруха духовните
храмове. Представяме някои
от одобрените проекти, като
сред тях има изключително
стари български храмове ка-
то например манастирът "Ус-
пение Богородично" в со-
фийското село Искрец, да-
тиращ от Второто българс-
ко царство през 13-и век.

Сред останалите одобре-
ни проекти са тези на Вели-
новския манастир "Света Бо-
городица" в трънското село
Велиново, на манастира

"Света троица" в хасковско-
то село Устрем, храма "Сета
Петка" в Нова Загора, църк-
вата "Свети Великомъченик
Димитър Солунски" в град
Попово, църквата "Св. Про-
рок Илия" в Севлиево, ма-
настира "Успение Богородич-
но" в Елешница, Елинпелин-
ско, Гигинския манастир "Св.
Св. Козма и Дамян", църк-
вата "Св. Въведение Богоро-
дично" в Дряново, църквата
"Свети Георги" в Бяла, Русен-
ско, църквата "Света Парас-
кева", Бяла Слатина, Добри-
долски манастир "Света Тро-
ица" село Дреновец, Видин-
ско, манастира "Свето въз-
несение господне" в Долна
баня, храма "Успение Бого-

родично" в Малко Търново,
в Свиленград църквата "Све-
та троица", в Ихтиман на
храм "Успение Пресветая
Богородица", църквата "Св.
Никола" във видинското се-
ло Търговище, църквата "Све-
ти Николай Нови" в Лом, цър-
квата "Св. Св. Кирил и Ме-
тодий" в Исперих, църквата
"Свети великомъченик Ди-
митрий Солунски" в Айтос,
църквата "Свети Никола" и
"Свети Атанасий" в Ляковец,
църквите "Успение Богоро-
дично" и "Св. Никола" в Еле-
на, Лопушанския манастир-
"Св. Йоан Предтеча" в мон-
танското село Георги Дамя-
ново и много други.

Колкото до одобрените

общински проекти по под-
мярка 7.2 за ремонт и изг-
раждане на ВиК, улици и пъ-
тища, от началото на дейст-
вие на ПРСР 2014-2020 г. до-
сега 703 общински проекти.
С решението на предишния
кабинет за заделяне на 300
млн. лева за нов прием на
инфраструктурни проекти в
общините, броят на тези ин-
вестиции значително ще на-
расне. Тези средства бяха
акумулирани от неизпълне-
нието на бюджетите за Аг-
роекология и климат и за ши-
роколентов интернет. По то-
зи начин Министерството на
земеделието се опитва да
спаси бюджета по ПРСР за
втория програмен период от
присъединяването на Бълга-
рия в ЕС.

Екатерина СТОИЛОВА
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„Èêîíîìèñò“: Áúëãàðèÿ ùå å ñðåä
íàé-çàñåãíàòèòå îò íåèçáåæíàòà
ðåöåñèÿ Ñëåä ïî÷òè 17%

èíôëàöèÿ ïðåç þíè -
íàé-âèñîêàòà îò
24 ãîäèíè íàñàì -
àíàëèçàòîðèòå
î÷àêâàò òÿ äà
ïðîäúëæè äà ðàñòå
è ïðåç òðåòîòî
òðèìåñå÷èå

Рецесията в Европа през
зимата на 2022-2023 г. зара-
ди енергийната криза вече
е неизбежна. България ще
е една от страните, които
ще пострадат заради свива-
нето на търсенето на про-
дукцията й в ЕС. Както и за-
щото изпъква като икономи-
ка с много неефективни про-
цеси на производство, пот-
ребяващи особено много
енергия - два пъти и поло-
вина над средното за Евро-
пейския съюз, а това изли-
за много скъпо. Това е зак-
лючението на "Икономист
инделиджънс юнит" в доклад
от миналата седмица, прог-
нозиращ, че вносът на газ
от Русия няма да се възста-
нови и при студена зима и
провалена европейска соли-
дарност - бавно или блоки-
рано споделяне на газови
запаси между страните
членки - икономиката на ЕС

ще се свие. Дори държави-
те да съкратят потреблени-
ето, високите цени на енер-
гията ще нанесат сериозни
щети. Това ще се усети и в
държави, които не са зави-
сими от руския газ (Испа-
ния и Велкобритания, нап-
ример), за които в EIU ко-
ригират надолу очаквания
растеж с между 0.5% и 1.5%
от БВП.

За България има влоша-
ване на очакванията за ин-

флацията. След почти 17%
през юни - най-високата от
24 години насам - анализа-
торите очакват тя да про-
дължи да расте през трето-
то тримесечие. Високата це-
на на енергията (+37.5%
ръст на транспортните раз-
ходи и +18.5% на битовите
сметки от началото на го-
дината) и поскъпването на
храните (+23.8%) са ключо-
ви фактори за това. Тенден-
цията бе към забавяне ръс-

Водни бунтове се готвят в различни
градове в страната, след като от нача-
лото на август КЕВР утвърди драстич-
но завишение на цените на питейната
вода в много области. Първи на про-
тест излязоха жителите на Разград. В
петък пред сградата на общината не-
доволни разградчани настояха цената
да се преразгледа, защото вече не е
поносима за домакинствата. Градът е
с най-скъпата вода в страната, след
като от началото на август тарифата
се вдигна с 46%, при което кубик вода
вече струва 5.30 лв. с ДДС. Организи-
рана бе подписка с искане прокурату-
рата да подаде протест срещу реше-
нието на регулатора.

Хотелиери и жители в морските об-
щини Бургас и Варна също заплашиха
с протести, ако местните ВиК дружест-
ва не преразгледат тарифите си. Увели-
чението в Бургаска област е с близо
60% от началото на август и това е по-
редният удар за туризма. Поскъпване-
то е убийствено за хотелиери и ресто-
рантьори, заявиха от Българската хоте-
лиерска и ресторантьорска асоциация
(БХРА). От туристическата асоциация
обявиха, че хотелиерите и ресторантьо-
рите не са били предупредени за драс-
тичния скок на цената на водата пос-
ред лято. В най-големия български ку-
рорт "Слънчев бряг" новата цена е 5,13
лева за кубик. "Този допълнителен раз-

Çðåÿò âîäíè áóíòîâå çàðàäè öåíîâèÿ ñêîê îò 1 àâãóñò

Има недовършени строителни работи по
газовата връзка с Гърция, затова от регио-
налното министерство са изискали от инвес-
титора да представи подробен график за то-
ва как и в какви срокове интерконекторът ще
бъде довършен. Това заяви в ефира на БНТ
министърът на регионалното развитие и бла-
гоустройството арх. Иван Шишков след сре-
щата си участниците в строителството на га-
зовия интерконектор.

Строежът на обекта се разделя на два
етапа - това, което е най-неотложно за пус-
кането на тръбата, ще се извърши в първия
етап, за да се компенсира забавянето. Ми-
нистърът отказа да коментира крайния срок,
докато не получи графика от строителите. "Ус-
тановихме, че има забавяне на строителст-
вото. Държавата е декларирала пълно съдей-
ствие, за да може обектът да бъде въведен в

Ñëóæåáíàòà âëàñò ïîèñêà òî÷åí ãðàôèê
çà ãàçîâàòà âðúçêà Áúëãàðèÿ-Ãúðöèÿ

експлоатация възможно най-бързо. Поисках-
ме от инвеститора, поради това, че ние ще
му помагаме, но и че ще го следим всеки
ден, да ни представи мрежови график не са-
мо с крайната дата, ами график ден по ден.
Това е единственият начин, по който можем
да гарантираме изкъсо процеса и да осигу-
рим всички държавни институции да са на
разположение". Чрез въпросната газова връзка
се предвижда България да получава около
3 млрд. куб. м газ годишно. Проектът пре-
вижда и допълителен капацитет, за да може
на по-късен етап през тръбата да преминават
до 5.5 млрд. куб. метра.

В началото на срещата министърът увери,
че ще бъде направено всичко необходимо, за
да бъде завършен интерконекторът с Гърция.
Той потвърди още, че от първия си работен
ден новото правителство се занимава с този

въпрос. "Установихме, че е имало възраже-
ния от различни институции - противопожар-
на охрана, "Напоителни системи", включител-
но Министерството на околната среда и во-
дите, с които аз съм запознал всички съот-
ветни министри. Работи се по максимално
бързото отстраняване на всички проблеми",
обясни Иван Шишков. При встъпването на
служебното правителство във властта експерти
се усъмниха, че то ще саботира пускането в
търговска експлоатация на интерконектора,
за да може да се оправдае евентуален нов
дългосрочен договор с "Газпром". ç

България е сред петте стра-
ни в Европейския съюз с най-
висок дял на младежи, които не
работят и не учат (NEETs), пора-
ди което е необходимо префо-
кусиране на политиките към тях.
Това става ясно от изследване
на Института за пазарна иконо-
мика (ИПИ) - оценка на младе-
жите извън системите на заетост,
образование или обучение и
препоръки към политиките за ин-
теграция. Целта на анализа е да
се изгради профил на младежи-
те в България, които не работят
и не учат, като се изведат ос-
новните им характеристики и
разпределение според образо-
ванието, доходите, здравето, ре-
гиона, семейната среда. От ИПИ
предлагат и основни насоки за
реформа на младежките поли-
тики, които да подобрят активи-
рането и трайното връщане на
повече младежи към образова-
ние и на пазара на труда.

Изследването показва, че
бедността има ключовата роля
за задържането на неактивните
младежи извън пазара на труда
и образованието. Те са с ниски
доходи, а често живеят и в бед-
ни домакинства, което създава
значителни пречки пред акти-
вирането им. Докато работещи-
те или учещи младежи следват
структурата на доходите на на-
селението като цяло, неактив-
ните са близо до линията на
бедността или под нея.

Най-същественият фактор,
който разграничава активните от
неактивните младежи, е обра-
зованието. Сред неучещите и
неработещите има много по-го-
лям дял на хората, които са за-
вършили основно и по-ниско
образование, което блокира
достъпа им до повечето сегмен-
ти на пазара на труда. Предвид
тенденцията към увеличаване на
търсенето на високообразова-
ни специалисти дори за много
от работните места в селското
стопанство и ниските сегменти
на индустрията, реализирането
на хора с ниско образователно
ниво на пазара на труда става
все по-трудно.

Сред неактивните младежи
ромите са свръхпредставени.
Наблюдават се значителни раз-
личия в образователния профил
- сред българите и турците има
много по-голям дял на завърши-
лите средно и висше образова-
ние. Анализът не показва осо-
бена зависимост между здравос-
ловното състояние и неучастие-
то в образование, обучение и
заетост при българските младе-
жи - разлики са налице, но не
са толкова значителни. Наблю-
дават се обаче регионални дис-
баланси, като неактивните мла-
дежи са с чувствително по-го-
лям дял в Южния централен и
Югоизточния район на страна-
та. Това отразява най-вече раз-
личията в достъпа до работни
места и квалификация в отдел-
ните части на страната.

Изследването представя на-
соки за реформа на политиките
по активиране на младежите -
по-тясна интеграция между об-
разователните и социалните ин-
ституции, профилиране на мла-
дежите, фокус върху превенция-
та на отпадане от училище, по-
широко застъпване на работа от
разстояние и почасов труд, де-
финиране на конкретни полити-
ки към неактивните жени, раз-
ширяване на обхвата на мерки-
те и към 30-34-годишните, фо-
кус върху ромите и др. ç

Ñðåä ïåòòå ñòðàíè
ñìå â ÅÑ ñ íàé-ìíîãî
ìëàäåæè, êîèòî íå
ðàáîòÿò è íå ó÷àò

та на инфлацията, а държа-
вата смекчава ефекта и за
бизнеса, и за гражданите,
докато КЕВР не одобри през
юли поредното поскъпване
на тока и централното отоп-
ление. Отново заради висо-
ките цени на газа за Евро-
па следва и значима корек-
ция на прогнозата за инф-
лацията в България догоди-
на - от 4.7% на 6%. (при прог-
ноза 2022 г. да завърши с
годишна 14.1%). ç

ход от по няколко хиляди лева в пове-
че на месец не е включен  в цените,
които сме договорили за този сезон с
нашите партньори - български и све-
товни туроператори", посочи зам.-пред-
седателят на БХРА и собственик на хо-
тел в Слънчев бряг Веселин Налбантов.
И предупреди, че хотелиери и ресто-
рантьори са принудени за пореден път
това лято да вдигнат цените. В област
Варна положението е идентично за мес-
тните хотелиери и ресторантьори. Вар-
ненци плащат по-скъпа вода от 1 юли -
тогава тя бе увеличена с малко повече
от 1 лев и достигна 4.54 лв. за кубик.

Кметът на Бургас Димитър Николов
вече обжалва пред Административен
съд  решението за драстично поскъп-
ване на водата в общината до 4,39 лв.
за кубик от 1 август при 2,76 лв. стара
цена. Жалба е внесъл е кметът на По-

морие Иван Алексиев.  Обжалване пред
Административния съд подготвят и
всички общински съвети в Силистрен-
ска област, където тарифата бе увели-
чена с 45% до 5.04 лв. за кубик. Цена-
та на водата е одобрена от регулатора
въпреки несъгласието на общинските
съвети в областта.

Общинският съветник и зам.-предсе-
дател на Общинския съвет в Разград
Калоян Монев (ВМРО), който бе един
от организаторите на протеста в града,
смята, че КЕВР в стария си състав е
взел незаконно и несправедливо за хо-
рата решение, защото то е станало без
решение на общинските съвети в реги-
она и съгласуване с Асоциацията по ВиК.
Монев призова всички общини в област-
та да оспорят решението на КЕВР. Кме-
тът на Кубрат вече внесе жалба в съда.

От Комисията за енергийно и водно
регулиране обясниха, че те одобряват
пределни цени, докато ВиК оператори-
те може да вземат решения за по-нис-
ки тарифи. "Няма вариант за понижа-
ване на цената на водата в Бургаска
област", категорично заяви изпълнител-
ният директор на бургарското ВиК дру-
жество инж. Ганчо Тенев. От водоснаб-
дителното дружество в Силистра също
твърдят, че нямат никакъв вариант да
останат на старите цени. "Дори това по-
вишение е малко", смята директорът
инж. Тошко Тодоров. ç
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ДОБРИ ПРАКТИКИ

КОНКУРЕНЦИЯ

Безалкохолните напитки
(вода, газирани напитки,
плодови сокове, енергийни
напитки, студен чай и зелен-
чукови сокове) са една от
стоковите категории с най-
голям ръст в сектора на бър-
зооборотните стоки, които
увеличават дванадесетмесеч-
ните си продажби в обем с
6,7% и 20,2% в стойност. То-
ва показват данните на
NielsenIQ (www.nielseniq.com)
за периода април 2021 - март
2022 г. спрямо април 2020
- март 2021 г. Двигатели
на растежа са стоковите
групи "Плодови сокове" и
"Студен чай", чиито про-
дажби в обем бележат ръст
от 12%, докато продажбите
в обем на газирани напит-
ки спадат с 1%.

Пазарът на студен чай бе-

разфасовките водещи са те-
зи от 1,5 и 0,5 л. Основни-
ят тип разфасовка са бутил-
ките (стъклени и пластмасо-
ви) с 95% относителен дял
от продажбите в обем. Ос-
таналата част от продажби-
те на студен чай се реализи-
рат в кенове.

Любимите вкусове на пот-
ребителите са "Праскова",
"Горски плодове", "Праскова
и хибискус". Най-голям ръст
на продажбите в обем се от-
чита при вкус "Манго и ана-
нас" с 22% спрямо предход-
ния 12-месечен период.

Най-големият относите-
лен дял (29%) от продажби-
те на студен чай се реализи-
рат в средните и малките
хранителни магазини с тър-
говска площ под 40 кв.м., но
каналът с най-голям ръст на

Анализ на пазара на студен чай в България

Кооперативната група Великобритания
разширява услугите си за доставка

Кооперативната гру-
па Великобритания пла-
нира да инвестира 300
млн. британски лири до
края на 2022 г. за раз-
ширяване на услугите за
доставка до дома. Чрез
тази стъпка Кооператив-
ната група се надява да
се възползва от разви-
тието на Бързата тър-
говия (или q-commerce),
която предлага достав-
ки по домовете в рам-
ките на един час.

В момента повече от
2000 търговски обекта от
веригата КООП предла-
гат доставки по домове-
те, като се отчита ръст
на услугата в последни-
те 36 месеца.

В брой № 4 от 2021 г. на бюле-
тина Ви информирахме за започ-
ване на обучението на група слу-
жители на ЦКС и на членуващи в
Съюза кооперативни организации
в магистърската програма на УНСС
"Управление на търговски вериги".
След два семестъра дистанционно
обучение, успешно положени десет
семестриални изпити, разработена
и защитена дипломна работа, може
да поздравим първите шест магист-
ри в системата на ЦКС по специ-
алността "Управление на търговски
вериги", които се дипломираха на
проведените държавни изпитни се-
сии през март и юни 2022 г.

Магдалена Баева от РПК "Стра-
теш", гр. Ловеч и Галина Неделче-
ва от ПК "Единство" гр. Разград под-
готвиха и защитиха своите диплом-
ни работи на тема "Стратегия за
управление на търговска верига".

Милена Павлова от КС Варна
изследва в своята дипломна работа
конкурентните предимства на ТВ
КООП.

Цветелина Димитрова от ЦКС и
Ирена Христова от РПК "Септемв-
ри" гр. Нови пазар посветиха дип-
ломните си работи на темата за мо-
тивация на персонала. На основа-
та на проведени анкетни проучва-
ния сред персонала съответно на
ЦКС, "КООП Маркет" ЕООД и РПК
"Септември" са изведени конкретни
заключения относно важността за
служителите на основните мотива-
ционни фактори и за осигуреността
им на текущите работни места.

Петра Йовнова от ЦКС насочи
изследователския си интерес към из-
граждането на мобилното приложе-
ние за клиентите на обектите от ТВ
КООП. На основата на задълбочен

Кооперативната гру-
па планира да стане
първият супермаркет в
Обединеното кралство,
които да започне така
наречените "ходещи дос-
тавки" за клиенти, на-
миращи се в рамките на
15 минути пешеходно
разстояние от магазини-
те. Услугата се очаква да
заработи в над 200 ма-
газина в малки градове
или слабо населени мес-
та, в които често голе-
мите доставчици не
предлагат своите услуги.

Д о п ъ л н и т е л н о
КООП Великобрита-
ния разширява достав-
ките до дома с помощ-
та на автономни робо-

Дипломираха се първите магистри
по управление на търговски вериги

продажбите през последна-
та година са търговските ве-
риги с площ на магазините
над 300 кв.м. Важна роля в
реализацията на студен чай
има и т.н. импулсен канал
(удобни магазини, павили-
они и алкохолни магазини)
чрез който се реализират
18% от продажбите на сту-
ден чай.

Актуалните данни за раз-
витието на пазара на сту-
ден чай у нас показват ви-
сока динамика и значителен
потенциал. Това са благоп-
риятни възможности, които
позволяват на кооператив-
ните организации от систе-
мата на ЦКС да увеличат па-
зарното си присъствие чрез
увеличаване на продажбите
на студен чай от внос под
марката КООП.

лежи ръст от 16% в стой-
ност през последния двана-
десетмесечен период към ме-
сец март 2022 г. Топ пет

брандове по продажби, под-
редени по азбучен ред, са:
Fuze Tea, Nestea, San
Benedetto, Victoria, Xixo. При

ти. От началото на юни
услугата ще заработи в
Кеймбридж и се очак-
ва да обслужва над
12 000 жители в 5000
домакинства.

Крис Конуей, дирек-
тор Електронна търго-
вия в КООП, казва:
"…Пазаруването да бъ-
де бързо, лесно и удоб-
но за нашите членове
и клиенти е в основата
на дейността ни. Цел-
та ни е да предлагаме
най-практичните услу-
ги за доставка до дома
и затова продължава-
ме да внедряваме ино-
вации, за да отговорим
на потребностите на
клиентите…"

сравнителен анализ на прилагани-
те от конкурентните търговски ве-
риги програми за клиентска лоял-
ност в дипломната работа са пред-
ложени решения, които ще позво-
лят финализиране на разработката
и успешното внедряване на Мобил-
ното приложение КООП.

Високите оценки на защитените
дипломни работи, поставени от дър-
жавната изпитна комисия, са атес-
тат за тяхното високо теоретично
равнище и практическа насоченост.

Очакванията са, че направената
от ЦКС и членуващите в Съюза ко-
оперативни организации инвести-
ция в образованието на млади и пер-
спективни кооперативни кадри ще
се възвърне под формата на техния
принос за повишаване на ефектив-
ността и конкурентоспособността на
кооперативната търговска дейност.

През октомври 2022 г. предстои
дипломирането на останалата част
от служителите на ЦКС и коопера-
тивните организации, които се обу-
чават в магистърската програма на
УНСС "Управление на търговски ве-
риги".
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„Áóëãàðãàç“ - óìèøëåí ôàëèò
èëè íåâåæåñòâî?

Ñëóæåáíèÿò êàáèíåò íà ïðåçèäåíòà Ðóìåí Ðàäåâ
òðÿáâà äà íàïðàâè è âå÷å çàïî÷íà äà ïðàâè
îçäðàâÿâàùà ðåâèçèÿ, êîÿòî íåìèíóåìî ùå
âêëþ÷âà è èçâàæäàíåòî íà ïðèÿòåëñêàòà
áóòàôîðíà êëèêà íà Ïåòêîâ îò âëàñòîâèòå
ïîçèöèè è äîñòúïà äî ðåñóðñè

През цялото съществу-
ване на злополучния каби-
нет на Кирил Петков, ПП
дефинираха врагове,
вместо да дефинират по-
литики. Главоломният им
провал във всички въз-
можни сектори на дър-
жавното управление беше
прикриван от медийно
словоблудство за велики
постижения. Служебният
кабинет на президента Ру-
мен Радев трябва да нап-
рави и вече започна да
прави оздравяваща реви-
зия, която неминуемо ще
включва и изваждането на
приятелската бутафорна
клика на Петков от влас-
товите позиции и достъпа
до ресурси. Вече стана яс-
но, че "Булгаргаз" е дока-
ран до неплатежоспособ-
ност. Буквално за няколко
месеца дружеството е нат-
рупало над половин мили-
ард лева загуби. Въпреки
липсата на ликвидност за
заплащане на газа, който
трябва да бъде закупен,
управленското тяло на
"Булгаргаз", назначено от
кабинета Петков, отрича
да е налице технически
фалит. Как се стигна до то-
ва състояние, питам Явор
Куюмджиев, бивш зам.-
министър на икономиката
и енергетиката:

Явор Куюмджиев: "Ин-
тересно ще бъде какво ще
се получи накрая на годи-
ната, когато трябва да се
прави консолидираният фи-
нансов отчет на компания-
та. Тогава ще лъснат всич-
ките тези над 500 милиона
лева загуби, които са нат-
рупани към момента. А те-
зи загуби са натрупани по
една много проста причи-
на. Тъй като политическото
ръководство на КЕВР, ня-
ма да кажа независимият
КЕВР, защото нямам пред-
вид Иван Иванов, а предиш-
ния председател на КЕВР,
той беше назначен от пре-
миера Петков с ясното пос-
лание, че ще намали цени-
те на тока. Тоест беше по-
литическо назначение.
КЕВР през всичките тези
месеци умишлено поддър-
жаше цената на газа по-
ниска от реалната себес-
тойност, за да се изпълнят
две задачи. Да се потиска
потенциалното социално
напрежение, ако цените
трябваше да бъдат обявени
такива, каквито са. И вто-
рата е, че, видите ли, пра-
вителството се справя с га-
зовата криза. Разбира се,
не стигнаха до прокламира-
ните 3-4 пъти по-евтини це-
ни, но реално няколко ме-
сеца поддържаха по-ниски
цени, отколкото "Булгаргаз"
плащаше на своите контра-
генти, посредници или тър-
говци, няма значение. Кое-
то доведе до тези колосал-
ни загуби на "Булгаргаз", за-

щото когато купуваш нещо
за 100 единици, а го прода-
ваш за 80, понеже КЕВР та-
ка ти е казал, няма как да
не акумулираш гигантски
загуби."

Всъщност, ако правител-
ството не намери начин да
финансира "Булгаргаз", дос-
тавките, включително и от
Азербайджан, просто няма
да се случат, тъй като изис-
кват предплащане. Съмнени-
ята за злоупотреба с общес-
твения доставчик се засил-
ват на фона на тезата, из-
разена из медиите, че не е
необходимо да има държав-
на фирма като "Булгаргаз",
че тази дейност трябва да
се остави изцяло на част-
ния сектор. Въпросът е то-
ва добре ли ще бъде за об-
ществения интерес, тъй ка-

имат 50% TTF и 50% нефт и
нефтопродукти, което пра-
ви цената им към момента
по-ниска от нашата. Инте-
ресна е ситуацията в Сър-
бия, там цената е фиксира-
на, не зависи от TTF и нефт,
и е 40 евро за MWh." Като
имаме предвид Гърция и
Турция, които получават и
тръбопроводен газ, и LNG,
тъй като разполагат с тер-
минали, оказва се, че по-
ложението на България е
най-тежко както с цената по
договора за руския газ, та-
ка и с възможностите за
LNG. Тук трябва да се отбе-
лежи за викачите срещу
Виктор Орбан, че обемът на
газовото хранилище в Ун-
гария е 6,4 млрд. куб. мет-
ра, тоест многократно по-
голямо от българското хра-

газ, то бъдете любезни с
Руската федерация.

Ситуацията за доставки
на LNG ще се подобри за
нас едва когато се изгради
терминалът в Александрупо-
лис с капацитет около 6
млрд. куб. метра, където
България има участие. Но
съоръжението се планира
да започне да функциони-
ра през 2024 г. Какво се
случва с интерконектора
Комотини-Стара Загора?
Защо е толкова ключов и
ще ни даде ли някаква си-
гурност?

Явор Куюмджиев: "След
като бъде пуснат изцяло в
търговска експлоатация,
единственото, което този
тръбопровод може да оси-
гури, е максималните коли-
чества по договора с Азер-
байджан на цените на дого-
вора. Към момента Бълга-
рия получава цялото си ко-
личество азерски газ, но са-
мо 30% от него са по цени-
те на договора, другите 70%
са на пазарни цени. В дого-
вора с Азербайджан има
клауза, че газът на тези по-
ниски цени се доставя на
точка на доставка Комоти-
ни. И тъй като България не
е осигурила точка на дос-
тавка Комотини, поради лип-
сата на интерконектор, по
добрата воля на азерите се
приема, че 30% от този газ
ще се доставя на следваща-
та точка, Неа Месемврия,
която е отклонението към
България. Но само 30% от
газа, останалите 70% пак се
доставят на Неа Месемврия,
но на пазарни цени."

По данни на СОКАР през
изминалата година Азербай-
джан произвежда 31,8 млрд.
куб. метра газ, потребява
12 млрд. и изнася 21 млрд.
куб. метра газ. Сметката со-
чи дефицит от милиард и
нещо куб. метра газ, които
се покриват от Руската фе-
дерация. През изминалата
година страните от ЕС са
внесли 183 млрд. куб. мет-
ра газ от Русия, 166 млрд.
по тръбопроводи и 17 млрд.
куб. метра втечнен газ. То-
ва са значителни количест-
ва. Ще отнеме години и ко-
лосални инвестиции в тер-
минали, за да бъде заме-
нен този обем. И истината
е, че руският газ отново ще
присъства, но под по-слож-
на и оскъпяваща форма на
доставки, през посредни-
чески фирми и държави...

то съответно ще създават
свои партии, премиери и
президенти. Както се изра-
зяваше злополучният руски
олигарх Березовски: "Капи-
талът наема на работа
властта. И начинът, по кой-
то става това, е чрез пар-
ламентарни избори." Една
от опорните точки у нас в
полза на LNG-доставките
срещу по-евтиния тръбопро-
воден руски газ е, че към
момента цените на европей-
ската газова борса TTF са
твърде високи, поради по-
вишеното търсене на газ в
Европа. И затова дори фор-
мулите за цената на газа
по дългосрочните договори
могат да станат неизгодни,
тъй като в тях участва и на-
растващата борсова цена.
Как е формирана цената на

то пазарният фундаментали-
зъм често се конфронтира
със социалните отговорнос-
ти, които едно общество
трябва да упражнява, за да
създава благоденствие.

Явор Куюмджиев: "Ком-
панията "Булгаргаз" е тър-
говско дружество, собстве-
ник е държавата. По Зако-
на за енергетиката това е
т.нар. обществен доставчик,
който осигурява газ, но с
контролирана норма на пе-
чалба от 2%. Всички оста-
нали търговци на пазара ня-
мат такова ограничение и
естественият мотиватор при
тях е максимализиране на
печалбата."

Ако "Булгаргаз" отпадне
със своята роля, няма да
имаме истински пазар с по-
евтиняване на ресурса, как-
то ни уверяват посредници-
те, а ще имаме олигопол с
картел за максимално ви-
соки цени и ще произвеж-
даме газови олигарси, кои-

газа в нашия договор с "Газ-
пром" и можем ли да я
сравним с цената на рус-
кия газ за други държави?

Явор Куюмджиев: "Це-
ната по нашия договор се
формира от 70% борсов ин-
декс на холандската борса
TTF и 30% според форму-
лата, свързана с нефт, неф-
топродукти и курса на до-
лара с деветмесечно закъс-
нение. Това е горе-долу об-
щата формула за всички
държави с подобни догово-
ри с изключение на герман-
ския договор, който изця-
ло е върху нефт и нефтоп-
родукти, и в момента Гер-
мания плаща около 60-65
евро за MWh, тоест много
по-ниска от пазарната це-
на. Затова и Полша пред-
почиташе да взема руски
газ през Германия. Но този
договор е доста стар и ве-
че изтича, подписан е пре-
ди 20 години. Унгария е с
договор като нашия, но те

нилище. По думите на Явор
Куюмджиев, общото годиш-
но потребление на газ на
Унгария е 4,5 млрд. куб. мет-
ра. Тоест газовото храни-
лище на Унгария може да
осигури потреблението на
страната за година и по-
ловина, така че те са си
нагнетили газ на ниските
цени. А ние пълним "Чирен"
на цени от около 300 лева
за MWh. От различните це-
ни за различните държави
се вижда, че Русия наис-
тина използва газа гъвка-
во и като оръжие за въз-
действие върху отношени-
ята си със страните в Ев-
ропа. За приятелите на Ру-
сия, например Сърбия, це-
ните са значително по-нис-
ки цени. Тази стратегия мо-
же да е разбираема и прак-
тична за Русия, но се усе-
ща като натиск за опреде-
лено поведение върху ев-
ропейските държави към
Русия. Ако искате по-евтин

Калина АНДРОЛОВА
От "Политически НЕкоректно" по БНР

Явор
Куюмджиев
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Над 8 млн. лева гранто-
ве от "Америка за Бълга-
рия" е получила "Икономе-
дия" АД (точната сума е
8 310 510 лв.). "Икономе-
дия" АД, която издава
"Капитал" и "Дневник", са
най-големият ползвател на
грантове от "Америка за
България", съобщи на
пресконференция адвокат
Росен Рашков.

Неговата кантора е
работила в продължение на
три месеца, за да проследи
дейността на НПО-то в
продължение на 15 години.

"Потресен съм какви
суми са ползвали "Капи-
тал" и "Дневник", които
имат претенции, че са
стожер на българската
независима журналистика",
подчерта адвокат Рашков.
Той съобщи, че фондация
"Инфо спейс", която, е
съдружник на Стояна
Георгиева в "Медиапул" е
получила 3 443 739 лв. "Ето
ви възможност да се фор-
мира един агент на влия-
ние, да се отгледа за 1,2,
5-10 години", коментира
адвокат Рашков. Ние не
знаем срещу какво са
дадени парите, какъв е
произходът им, какъв е
проектът, няма информа-
ция какво се дължи насре-
ща, допълни юристът. Той
бе категоричен, че общест-
вото трябва да получи
отговор на тези въпроси.
Адвокатът каза, че и кази-
онните медии също са
получавали пари от фонда-
ция "Америка за България"
и допусна, че е възможен и
конфликт на интереси.

Юристът посочи, че и

„Институтът за
правни инициативи“,
чийто шеф бе
Христо Иванов,
е получил
3 130 000 лв.

Той представи няколко
субекта, ползвали големи
грантове от "Америка за
България", които са "пома-
гали" на съдебната власт.

Започна с фондацията
"Риск монитор", която
срещу 810 000 лв. поела
ангажимент да обучава
спецпрокуратурата, които
по дефиниция трябва да са
абсолютно независими.
Справка показва, че воде-
щите фигури във фондаци-
ята са философи, подчерта
адвокатът. Той даде пример
и с "Антикорупционния
фонд", който е получил

грантове в размер на
2 331 000 лв.

Фондация "Америка за
България" пряко или
косвено е оказвала влияние
върху четири области -
медии, правосъдие, избори,
образование, в които
намесата є е абсолютно
недопустима. Тези сфери по
дефиниция следва да са
напълно независими за
всяка една суверенна
държава. Това коментира
по време на пресконферен-
ция на партия "Възражда-
не" адвокат Рашков.

След анализ на дарени-
ята на фондацията, които
годишно надхвърлят 20
млн. долара, стигнахме до
категоричния извод, че
става дума за медийна и
политическа корупция,
която засяга националната
сигурност, категоричен бе
лидерът на "Възраждане"
Костадин Костадинов.

Той съобщи, че внася
сигнал в прокуратурата за
нередности в дейността на
фондация "Америка за
България". На държавното
обвинение ще бъде предс-

тавено проучване в обем от
358 страници за финанси-
рането на различни инсти-
туции:

"Вече може да се каже,
че разполагаме с пълен
свод от материали и ин-
формация за начина, по
който е изградена тази
сложна октоподоподобна
или дървовидна структура,
окопала се на всички нива
в българската държава,
като започнем от админис-
трацията и минем през
всички останали нива на
българските чиновнически
служби и стигнем до т. нар.
неправителствени органи-
зации, които като почнем
да се разчепкваме в техния
генезис, установяваме, че
те не са неправителствени.
Те са правителствени, на
американското правителст-
во, и изграждат агенти за
влияние в нашата държа-
ва", заяви Костадинов.

Той допълни, че "Въз-
раждане" са превели,
адаптирали към българско-
то законодателство и
синхронизирали с европей-
ското американския закон
за регистрация на чуждите
агенти, който предвижда
строг режим за регистра-
ция на фондации и непра-
вителствени организации,
получаващи финансиране
отвън. Костадинов увери,
че законът ще бъде внесен
в Народното събрание.

Проекти, свързани с
медии, предвиждат
отпускането на:

� 425 000 лева в подк-
репа на седмичника "Капи-
тал" и dnevnik.bg, квалифи-
цирани като "пример за
качествена журналистика и
свобода на словото в
България".
� 180 000 лева в подк-

репа на Gospodari.com -
социално ангажирана
информационна и развле-
кателна видео платформа
за съдържание.
� 350 176 лева, в

подкрепа на независимата
журналистика чрез фонда-
ция "Отец Паисий 36" -
регионална медия, която
публикува на своя основен
информационен портал
podtepeto.com новини,
анализи и разследвания от
Пловдив и област.
� 1 199 990 лева, в

подкрепа на Платформата
за независима регионална
журналистика "За истина-
та", с цел - разширяване

професионалната є мрежа
в Северозападна България
� 1 122 260 лева, в

подкрепа на независима
журналистика за по-силна
демокрация - Mediapool.bg
(Фондация "InfoSpace")
� 60 000 лева за стар-

тирането на нова радиоп-
рограма, озаглавена "Кри-
тично за медиите" по радио
"Дарик".
� 30 600 USD в подкре-

па на БНТ, за отразяване-
то на изборите за прези-
дент в САЩ
� 26 500 USD, в подк-

репа на БТВ, за отразява-
не на изборите за прези-
дент в САЩ
� 23 535 USD, в подкре-

па на БНТ, за отразяване
на 59-те президентски
избори в САЩ през 2020 г.
� 20 070 USD, в подк-

репа на БТВ, за отразява-
не на изборите за прези-
дент в САЩ през 2020 г.;
� 597 100 лева, в

подкрепа на Асоциация на
европейските журналисти -
България
� 180 000 лева, в

подкрепа на Глобал уеб
ООД, с цел обогатяване с
авторско видео съдържание
на платформата
Gospodari.com.
� 15 000 лева, в подкре-

па на Онлайн медия
Въпреки.com
� 3 000 000 лева, в

подкрепа на Икономедия
АД, с цел разширяване
онлайн присъствието на
"Капитал" и "Дневник" и
укрепване водещите им
позиции в обективно
отразяване на обществения
живот.
� 1 152 600 лева, в

подкрепа на Фондация
"Инфо Спейс" за свободни
медии в защита на общест-
вения интерес
� 176 280 лева, в

подкрепа на Фондация
"Редута. бг" за възобновя-
ване на добрите практики в
аналитичната журналисти-
ка
� 178 500 лева, в

подкрепа на Медиатор -
интерактивна платформа в
подкрепа на независимата
журналистика, чрез Асоци-
ация на европейските
журналисти - България
� 102 800 лева, в

подкрепа на Фондация
"Офф Медия", издател на
OFFNews.bg
� 120 150 лева, в

подкрепа на Фондация
"Офф Медия"

� Фондацията пряко или косвено е оказвала влияние върху четири области - медии,
правосъдие, избори, образование, в които намесата е абсолютно недопустима

� "Икономедия" АД, която издава "Капитал" и "Дневник", са най-големият ползвател
на грантове от "Америка за България" с над 8 милиона лева US-пари

� "Възраждане" дава на прокурор скандалната американска организация

Иво Прокопиев



ÀÐÈß 99.08.2022
ÇÅÌß

èÿ“ ñè êóïóâàëà Áúëãàðèÿ

� 163 340 лева, в подк-
репа на Сдружение "Асоци-
ация за свободни медии" за
независима регионална
разследваща журналистика
чрез blagoevgrad-news.com
� 1 360 820 лева, в

подкрепа на Фондация
"Инфо Спейс" за независи-
ма журналистика чрез
Медиапул
� 1 500 060 лева, в

подкрепа на "Икономедиа"
АД за защита на качестве-
ната журналистика.

Проекти, свързани
с дейността на
съдебната система:

� 1 184 760 лева, в
подкрепа на програмите
"Инициатива за прозрачни
съдебни назначения" и
"Мрежа на американските
съдии за България, Фонда-
ция "Български институт за
правни инициативи"
� 436 000 лева, в

подкрепа на Съюз на
съдиите в България;
� 880 190 лева, в

подкрепа на Фондация
"Български институт за
правни инициативи" за
ефективна съдебна система;
� 697 600 лева, в подк-

репа на Български институт
за правни инициативи -
"Инициатива за прозрачни
съдебни назначения"
� 240 000 лева, в

подкрепа на проект "Спе-
циализираната прокуратура
срещу организираната
престъпност" на Фондация
"Риск Монитор"
� 142 360 лева в подк-

репа на Индекс на реформа
в прокуратурата; Български
институт за правни иници-
ативи

Проекти, свързани
с избирателния
процес, местната
власт, корупцията:

� "Прозрачност без
граници" - получено фи-
нансиране в размер на
около 2 700 000 лева от
"Америка за България"

� 75 000 лева, в подкре-
па на Фондация "Институт
за право и правосъдие"
� 530 500 лева, в

подкрепа на Сдружение
"Институт за развитие на
публичната среда" за
Граждански действия за
свободен и честен избира-
телен процес
� 1 358 013 лева, в

подкрепа на Фондация
"Антикорупционен фонд" за
Устойчивост на усилията
за борба с корупцията чрез
увеличаване на обществе-
ното въздействие на разс-
ледванията и участието на
общността
� 973 123 лева, в подк-

репа на Антикорупционен
фонд
� 585 980 лева, в

подкрепа на Индекс за
Местната система за
почтеност; Сдружение
"Асоциация Прозрачност
без граници" - според
описанието корупционните
рискове и антикорупцион-
ният капацитет се оценяват
по международна методоло-
гия, разработена от Проз-
рачност без граници и
адаптирана за местните
условия и включва общин-
ските съвети, кметовете,
местната администрация,
съдебната власт, полиция-
та, политическите партии,
бизнеса, медиите и граж-
данското общество.

Сериозно впечатление
прави финансирането на
проектите на Институт за
международно образование,
а именно:
� 1 893 679 USD за

Програма "Младите лидери
на България" - 2011 за
периода октомври 2010 -
октомври 2012
� 2 416 000 USD за

Програма "Младите лидери
на България 2012-2013 за
периода септември 2011 -
ноември 2013
� 1 593 500 USD за

Програма "Младите лидери
на България 2012-2013", за
периода септември 2012 -
април 2014
� 2 320 200 USD за

Програма "Младите лидери
на България" 2013 - 2014,

за периода октомври 2013 -
март 2015;
� 1 763 500 USD за

Програма "Младите лидери
на България", за периода
от декември 2014 - септем-
ври 2017;
� 2 136 850 USD за

Програма "Младите лидери
на България", за периода
февруари 2016 - февруари
2018

Фондацията твърди,
че не финансира
политици и
протести, но
не казва нищо за
парите за медиите
и правосъдната
система

Фондация Америка за
България от 5 юли 2022 г.:
Не финансираме политици,
политически партии,
политическа дейност или
протести.

С оглед скорошни
публикации, които се
опитват да изкривят
истината за Фондация
"Америка за България",
бихме искали да изясним
фактите:

Фондация "Америка за
България" е независима,
неправителствена и непо-
литическа американска
фондация, която работи в
партньорство с български
организации за укрепване
на частния сектор и демок-
ратичните институции в
страната.

Фондация "Америка за
България" не финансира
политици, политически
партии, политическа дей-
ност или протести.

Фондация "Америка за
България" не упражнява
влияние, нито насочва
възгледите на наети екс-
перти, консултанти и
организации, които финан-
сира.

Фондация "Америка за
България" предоставя
подкрепа за проекти и
организации от цялата
страна чрез открита и
достъпна за всички проце-

дура за кандидатстване за
финансиране, описана на
нашата уебстраница.
Всички проектни предложе-
ния трябва да отговарят на
приоритетите в четирите
ни области на работа:
Бизнес, предприемачество
и технологии; Културно-
исторически и природен
туризъм; Добро образова-
ние и работни умения; и
Благоприятна бизнес
среда.

Фондация "Америка за
България" насърчава
прозрачността и отчет-
ността в дейността на
всяка една организация
или обществена личност.
Поддържаме най-високите
етични стандарти при
управлението и админист-
рацията на нашите проек-
ти, както и лична и про-
фесионална почтеност,
прозрачност и отчетност и
очакваме същото от фи-
нансираните от нас орга-
низации и партньори.

Въпреки, че няма прав-
но изискване, Фондацията
публикува на интернет
страницата си информация
за всички проекти и орга-
низации, които са получи-
ли проектно финансиране
от нас от създаването ни
през 2009 година до днес.

Фондация "Америка за
България" също следва
международно приетите
практики да заплаща
хонорар за предоставени
експертни консултации,
анализи и участия в раз-
лични форуми.

В съобщението на
фондацията няма нито ред
за това, че финансира
медийни проекти, проекти,
свързани със съдебната
власт, както и такива с
изборите в страната ни.

От Буш-баща през
БАИФ до "Америка за
България"

BG демокрацията
финансирана
с над $ 400 млн.
за 30 години

Фондация "Америка за
България" създадена през
2008 г. като основа за
стабилни и дългосрочни
американско-български
отношения. Тя е наследник
на дейността на Българо-
американския инвестицио-
нен фонд, който е основан
от американското прави-
телство посредством Аме-
риканската агенция за
международно развитие с
цел подпомагане развитие-
то на частния сектор в
България. Фондът е учре-
ден през 1991 г. от прези-
дента на САЩ - Джордж
Х. У. Буш, и Конгреса на
САЩ, по силата на амери-
канския Закон за подпома-
гане на източноевропей-
ските демокрации.

През 2002 г. Франк
Бауер, председател на
Българо-американския

инвестиционен фонд, е
сред учредителите на
сдружението с нестопанска
цел "Глобална България".

Негов координатор е
Цветелина Бориславова,
председател на СиБанк, а
освен Бауер и БАИФ в
сдружението са Светослав
Божилов - СИБанк, Краси-
мир Гергов - рекламна
агенция "Крез", Венелина
Гочева - в. "24 часа", Сашо
Дончев - Овъргаз, Вален-
тин Златев - Лукойл Бълга-
рия, Иван Кръстев -Цен-
тър за либерални страте-
гии, Алън Парсънс -bТV,
Стефан Попов - Фондация
"Отворено общество", Иво
Прокопиев - издател на в.
"Капитал" и в. "Дневник",
Красен Станчев - Институт
за пазарна икономика,
Левон Хампарцумян -
Булбанк, Огнян Шентов -
Център за изследване на
демокрацията.

В съобщение до медиите
тогава се казва, че "Гло-
бална България" е отворе-
на общност от личности,
които вярват, че главният
въпрос пред българите
днес е какво можем и сме
длъжни да спечелим в
един глобален свят на
демокрация и пазарна
икономика.

"Имаме независим Борд
на директорите. Това са
независими умове от
всички части на Съедине-
ните щати: журналисти,
бизнесмени. Те решават.
Нищо общо нямаме с
външната политика на
САЩ. Тук сме да напра-
вим най-доброто за Бълга-
рия", казва в интервю за
БНТ през 2015 г. Гари
Макдугъл, съпредседател
на Борда на директорите
на фондация "Америка за
България". Той нарича
нелепо твърдението, че
фондацията е дългата ръка
на американската външна
политика в България и че
тя е предизвика смяната
на правителството през
2014 г. подпомагайки
няколко известни протес-
тиращи.

Над 260 млн. долара е
предоставила като финан-
сова подкрепа на страната
ни за 14 г. Фондация
"Америка за България".
Това е сумата, която
фондация "Америка за
България" е дала от
2009 година досега, за да
обгрижва българската
демокрация. Това обяви
официално преди месец
новият шеф на "Америка
за България" Нанси Ши-
лър, която отчете дейност-
та досега и начерта плано-
вете за бъдещето. Общо с
Българо-Американския
Инвестиционен Фонд от
1992 година до днес са
дадени над 400 милиона
долара в България, отчете
още Шилър.

От вестник "Труд"

От стр. 8
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Íàêðàòêî
Продължава
извозването на зърно
от Украйна

От украинските пристани-
ща Южни и Черноморск
вчера са отплавали още
два кораба, натоварени
със зърно, в рамките на
споразумението за
осигуряване на коридор
за износ, постигнато в
Истанбул на 22 юли,
съобщи министерството
на отбраната на Турция,
цитирано от Анадолската
агенция и БТА. От приста-
нището Южни е отпътувал
корабът "Сакура", който
превозва 11 хиляди тона
соя за Италия, а от
Черноморск - корабът
"Аризона" с 48 458 тона
царевица за турското
пристанище Искендерун.
Към Истанбул, където е
базиран Съвместният
координационен център,
учреден по силата на
споразумението, продъл-
жават курса си още
четири кораба, които
отпътуваха от Украйна в
неделя.

Гутериш: Завръща се
риска от ядрена
конфронтация

Генералният секретар на
ООН Антониу Гутериш
предупреди, че рискът от
ядрена конфронтация се е
завърнал и че всякакво
нападение срещу атомна
централа е "самоубийст-
вено". Той призова
държавите, притежаващи
ядрено оръжие, да поемат
ангажимент да не го
използват първи. Гутериш
каза това във връзка с
обстрела на Запорожката
АЕЦ, за което Русия и
Украйна се обвиняват
взаимно. "Милиардите,
които се използват за
надпревара във въоръжа-
ването, трябва да отидат
за борба с изменението
на климата,  с бедността,
за задоволяване на
нуждите на международ-
ната общност", заяви
генералният секретар на
ООН по време на прес-
конференция в Токио.

Шолц дава показания
по банков скандал

На 19 август германският
канцлер Олаф Шолц ще
трябва да дава показания
пред разследваща
комисия в парламента в
Хамбург. Той ще трябва за
пореден път да отговаря
на въпроси дали е
помогнал на частната
банка "M.M. Warburg" да
укрие данъци за 47
милиона евро. В делото е
замесено и името на
Йоханес Карс, депутат в
Бундестага от социалде-
мократите, който е
лобирал за интересите на
банка "M.M. Warburg". В
негов сейф наскоро
полицията откри 214 000
евро в дребни банкноти и
2400 долара с неясен
произход. Според обвине-
нията Карс е свързал
банката с Олаф Шолц,
когато той бе финансов
министър.

�

Вернер Лугинбюл, ръ-
ководител на Швейцар-
ската федерална комисия
по електроенергия (Elcom),
не изключва възможността
да се наложи временно
изключване на електри-
чеството през зимата.
"В Европа има недостиг на
електроенергия. През
зимата тя може да бъде
изключена и в нашата
страна" - ръководителят
на Elcom съветва да се
запасите със свещи и
дърва за огрев. Това
съобщи сайтът "Гласове"
като се позова на местния
сайт nau.ch.

Лугинбюл обаче доба-
вя, че подобна ситуация
би била управляема.

Това е най-лошият
сценарий, каза той в
интервю за "NZZ am
Sonntag". "В такъв случай
със сигурност е препоръ-
чително в къщата да има
достатъчно свещи. А тези,
които имат печка на
дърва, трябва да се
запасят с достатъчно
дърва за огрев."

В момента електрое-
нергията се използва

"напълно безразсъдно". "Тя
винаги е там и ние просто
се нуждаем от нея. Ако
сме малко по-наясно с
това, че постоянното
подаване на електроенер-
гия не е нещо естествено,
бихме могли да постигнем
много", казва Лугинбюл. В
момента той проучва дали
големите потребители
биха били склонни вре-
менно да намалят произ-
водството си. "Това е най-
ефективният инструмент, в
който се крие и най-
големият потенциал.

Лугинбюл критикува

политиците, че не са взели
достатъчно насериозно
предупрежденията, които
Elcom отправя от години,
за недостиг на електрое-
нергия през зимата. Вой-
ната в Украйна обаче
изостри ситуацията пове-
че, отколкото дори Elcom
очакваше. "Ситуацията
през последните месеци
показа, че трябва да се
заемем с въпроса за си-
гурността на доставките
много по-решително и ка-
тегорично", каза Лугинбюл.

Съществуваше риск Ев-
ропа да се сблъска с ма-

щабен недостиг на елект-
роенергия и газ. Това би
означавало също, че
Франция - иначе основен
доставчик - вече няма да
бъде източник на електро-
енергия през зимата. Спо-
ред Лугинбюл в зависи-
мост от ситуацията Герма-
ния и Италия могат да се
окажат под въпрос като
доставчици. Новите ава-
рийни резерви на швей-
царските водохранилища
ще бъдат достатъчни за
най-тежките затруднения
само за две до шест
седмици. ç

Густаво Петро положи клетва
в Богота в присъствието
на стотици хиляди души.

Във встъпителната си реч
първият ляв президент
на Колумбия предложи
на въоръжените групи

"правни изгоди", ако подпишат
мирно споразумение,

съобщи БНР.
62-годишният бивш сенатор

и бивш партизанин обеща
радикални трансформации,

особено по отношение
на околната среда, борбата

срещу неравенството
и насилието, свързано

с трафика на наркотици.

Снимка petro.presidencia.gov.co

Обявеният за колабора-
ционист от Украйна, ръко-
водител на контролираната
от Русия част от Запорож-
ка област Евгений Балицки,
е подписал разпоредба за
провеждането на референ-
дум за обединение с Русия,
съобщи РИА "Новости".

Бившият украински депу-
тат, а сега глава на военно-
гражданската руска адми-
нистрация е подписал е
подписал документа по вре-
ме на форума "Ние сме за-
едно с Русия", провел се в

Ïîäãîòâÿ ñå ðåôåðåíäóì â Çàïîðîæêà îáëàñò çà îáåäèíåíèå ñ Ðóñèÿ
град Мелитопол. В него,
според руската агенция, са
участвали над 700 делегати
от цялата област (областни-
ят център Запорожие и ра-
йонът около него са под ук-
раински контрол-бел. ред.).
Те единодушно вдигнали ръ-
це в знак на съгласие за
провеждането на референ-
дума. Според члена на
Главния съвет на прорус-
ката администрация Влади-
мир Рогов референдумът за
статута на Запорожка об-
ласт може да се състои в

първата половина на сеп-
тември. Той отказа да по-
сочи точна дата.

Още през юли в област-
та започна създаването на
избирателка комисия за
провеждането на референ-
дума. Новата структура ще
се формира от "представи-
тели на обществени орга-
низации, активни граждани,
обществени събрания по
местожителство".

Жителите на Херсонска
и Запорожка област на Ук-
райна искат да проведят ре-

ферендуми, украинският ли-
дер Володимир Зеленски
няма какво да иска от Ру-
сия и нейното ръководство
в тази ситуация. Това зая-
ви пред журналисти в по-
неделник говорителят на
руския президент, Дмитрий
Песков, по повод изявлени-
ята на Зеленски, че провеж-
дането на референдуми на
тези територии за присъе-
диняване към Руската фе-
дерация би означавало
край на преговорите с Мос-
ква, съобщава ТАСС. ç

В Швейцария се готвят за режим на тока тази зима

Ôåäåðàëíàòà
åíåðãèéíà
êîìèñèÿ ñúâåòâà
æèòåëèòå
äà çàïàñÿâàò ñ
äúðâà è ñâåùè

çà ðåæèì íà òîêà
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ÑÀÙ ïúðâî ñúçäàâàò ïðîáëåìè,
à ïîñëå ãè èçïîëçâàò â ñâîÿ
ïîëçà, ïîñî÷è ìèíèñòúð Âàí È

Êèòàé çàïî÷âà íîâè âîåííè ó÷åíèÿ
êðàé Òàéâàí

Рекламни табели на бъл-
гарски език се превърнаха
в спорна тема в турския
крайграничен град Одрин,
предаде БНР. Кметът Ре-
джеп Гюркан поиска да се
създаде комисия към общин-
ския съвет, за да обсъдят
непрекъснато увеличаваща-
та се бройка на рекламните
табели изписани на българ-
ски език в града.

Гюркан подчерта, че не
е против това да има табе-
ли на български, но текстът
в рекламните пана трябва-
ло да бъдат придружени и с
надписи на турски и това
трябва да се регламентира
в комисия създадена към
местния парламент. Според

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане
на Закона за държавната собственост

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

О Б Я В Я В А

че със своя Заповед № ДС-02-152/ 02.08.2022 г. открива процедура по провеждане на
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.501.397.1.2 по КККР
на гр. Габрово, адрес на самостоятелния обект: гр. Габрово, ул. "Лазурна" № 3, вх. А, ет. І,
ап. 2, предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ 65,73 кв. м,
прилежащи части: избено помещение с площ 5,00 кв. м, при следните условия:

1. Предназначение - за жилищни нужди;
2. Първоначална тръжна месечна наемна цена - 150,00 лева;
3. Срок за отдаване под наем - 5 (пет) години;
4.Търгът ще се проведе на 13.09.2022 г. от 14,00 часа в сградата на Областна админис-

трация на област Габрово, пл. "Възраждане" № 5, офис № 1;
5. Депозит за участие в търга в размер на десет на сто от първоначалната наемна цена,

равняващ се на 15,00 лева се внася по сметка на областен управител на област Габрово
IBAN: BG09 STSA 9300 3305 0169 08, BIC: STSABGSF при "Банка ДСК" ЕАД - финансов център
Габрово.

Други тръжни условия:
1. Тръжна документация се получава от Центъра за услуги и информация на Облас-

тна администрация на област Габрово, пл. "Възраждане" № 5, ет. І всеки работен ден до
16,00 часа на 12.09.2022 г. включително, срещу представяне на екземпляр от вноска
бележка за внесени в полза на областен управител по банкова сметка IBAN: BG84 STSA
9300 3110 0280 01, BIC: STSABGSF при "Банка ДСК" ЕАД - финансов център Габрово
20,00 невъзстановими лева, с включен ДДС.

2. До участие в търга няма да се допускат кандидати с непогасени към датата на
провеждане на търга задължения по предходни или действащи договори с областен управи-
тел на област Габрово, съгласно справка, изготвена от счетоводството на Областна админис-
трация на област Габрово.

3. Оглед на имота се извършва в присъствието на служител на Областна администрация
на област Габрово, след закупуване на тръжна документация и след предварителна писмена
заявка по образец, подадена в Центъра за услуги и информация на Областна администрация
- Габрово. Заявления за извършване на оглед се подават не по-късно от три работни дни,
преди изтичане на крайния срок за подаване на заявления за участие в търга.

4. Краен срок за приемане на заявления за участие в търга - до 17,00 часа на
12.09.2022 г. Заявления се подават от участник/ упълномощен представител лично в Цен-
търа за услуги и информация на Областна администрация - Габрово или по поща/куриерска
служба, с препоръчано писмо с обратна разписка, на адрес гр. Габрово, п.к. 5300,
пл. "Възраждане" № 5.

Êìåòúò è òúðãîâöèòå â Îäðèí ñïîðÿò
çà ðåêëàìíèòå òàáåëè íà áúëãàðñêè

Китайските военни
сили обявиха в понедел-
ник началото на нови
учения около Тайван -
само ден, след като
приключиха армейските
учения, дошли в отговор
на визитата в Тайван през
миналата седмица на
председателя на Камара-
та на представителите на
САЩ Нанси Пелоси,
предаде агенция Ройтерс,
цитирана от БНР.

Въпреки че продължи-
телността на военни
тренировки не беше
уточнена, Командването
на Източния театър на
въоръжените сили на
Китай потвърди, че учени-
ята ще се съсредоточат
основно върху тестването
на способностите на
страната за борба с
подводници и морско
нападение. Въпреки това,
тези военни учения са
широко разглеждани като
средство за натиск върху
отбраната на Тайван след
посещението на Пелоси в
Тайпе.  Китайските военни
отсега нататък ще извър-
шват редовни военни

учения от източната
страна на средната линия
в Тайванския проток,
обяви китайската държав-
на телевизия, цитирана от
агенция Ройтерс.

Средната линия в
тесния проток между
остров Тайван и континен-
тален Китай е неофициал-
на контролна линия, която
военната авиация и бойни
кораби от двете страни
обикновено не премина-
ват. Според коментатор на
китайската телевизия
средната линия никога не
е била правно призната и
представлява въображае-
ма линия, очертана от
американските военни във
връзка с бойните им
нужди през миналия век,
посочва БНР.

Новината идва, след
като миналата седмица
Пекин потвърди, че отго-
ворът му на "провокатив-
ните действия" на Вашинг-
тон няма да приключи с
мерки, които се фокуси-
рат главно върху прекъс-
ване на военните комуни-
кационни канали между
Китай и САЩ.

Стратегическото партньорство меж-
ду Москва и Пекин е една от опорите
на движението за тържеството на пра-
вото в международните отношения, пре-
ди всичко на принципите на Устава на
ООН, заяви в петък министърът на вън-
шните работи на Русия Сергей Лавров
по време на среща с китайския си коле-
га Ван И в рамките на форума на АСЕ-
АН в Бангладеш.

Уставът на ООН провъзгласява осно-

него в момента в различни
точки на града има реклам-
ни пана само на български.
Собственици на магазини в
Одрин не са съгласни с кме-
та. Пред турски медии те
казват, че табелите на бъл-
гарски са много полезни за
гостите на града. Според
тях в Одрин има доста на-
болели проблеми за реша-
ване и табелите на българ-
ски са най-малкият проб-
лем. Заради обезценяване-
то на турската лира Одрин,
който се намира само на
около 15 км от българската
граница, е предпочитана
дестинация за туризъм и па-
заруване от хиляди българ-
ски граждани. ç

В неделя китайският
външен министър Ван И
пък подчерта, че посеще-
нието на председателя на
Камарата на представите-
лите на САЩ Нанси
Пелоси в Тайван е "груба
намеса" във вътрешните
въпроси на Пекин, тъй
като "Тайван не е част от
Съединените щати, а
територия на Китай". Това
заяви Ван И по време на
негово посещение в
Бангладеш.

Вашингтон направи и
други грешни ходове, като
"одобряваше" сепаратисти-
те, които подкрепят дви-
жението за "независимост
на Тайван" и като "умишле-
но" подкопаваше мира в

Тайванския пролив, под-
черта още първият дипло-
мат на Пекин.

"Съединените щати са
свикнали първо да създа-
ват проблем, а след това
да го използват, за да
реализират собствените си
стратегически планове.

Според наблюдатели ученията на Китай около острова постепенно заприличват на блокада

Има признаци, че САЩ се
опитват да повторят
старите си трикове при
планирането на посещени-
ето на Пелоси и се въз-
ползват от възможността
да увеличат своите военни
разположения в региона",
заключи вчера Ван И. ç

Ëàâðîâ: Ñòðàòåãè÷åñêîòî íè ïàðòíüîðñòâî
ñ Ïåêèí å îïîðà çà Óñòàâà íà ÎÎÍ

вополагащият принцип на суверенното ра-
венство на държавите, САЩ нарушават
този принцип всеки ден, каза Лавров, ци-
тиран от "Интерфакс". С Китай участва-
ме в създадена наскоро група в защита
на Устава на ООН. Мисля, че това е пер-
спективна идея и ние сме убедени, че но-
ви членове ще се присъединят към нея",
коментира руският външен министър. Той
напомни, че се среща с китайския си ко-
лега вече трети път за един месец.
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Георги Аврамчев: Ние сме на светлинни
години назад във финансирането
от балканските федерации

- Г-н Аврамчев,
ако срещата ни с Вас
беше преди година,
със сигурност неща-
та щяха да изглеж-
дат далеч по-опти-
мистично. Какво се
промени за този
период?

- Промени се, че
от декември месец
имахме назначен
един министър Ра-
достин Василев,
който изключително
не можа да се спра-
ви. Не знам некомпе-
тентност ли е, не
искане ли е… Не
знам какви са причи-
ните, но за мен това
е най-слабият минис-
тър на спорта. Може
да има други качест-
ва, но за българския
спорт той не можа да
направи нищо полез-
но и качествено.

- Мнозина вярват,
че разполагаме с
талантливо поколе-
ние, което може да
ни върне към време-
ната, когато пече-
лехме медали от
различни форуми.
Вие оптимист ли сте
още, че това може
да стане факт?

- Разбира се, че
съм оптимист! Колко-
то и нескромно да
звучи, резултатите от
миналата година - от
олимпийските игри,
от европейското за
юноши, от европейс-
кото за мъже и жени
показаха, че когато
се работи в правил-
ната посока, резулта-
тите идват.

Смея да твърдя,
че това е една от
най-успешните години
за българското
плуване въобще. Най-
силната година след
1988 г. Не само за
завоюваните медали,
но ние съумяхме да
проведем една близо
тригодишна централи-
зирана подготовка,
да обхванем различ-
ни възрастови групи
от нашите най-талант-
ливи състезатели и
резултатите са нали-
це. Идват и много
млади спортисти,
които имат много
сериозни резултати.
Ако продължат да се
трудят, както досега,
аз съм оптимист за

представянето на
българското плуване
на следващите олим-
пийски игри през
2024 г. в Париж.

Разбира се, има
някои неща, които
трябва да оправим,
да ги огледаме,
защото знаете в
спорта винаги и при
най-добрата програ-
ма понякога се
налага да има корек-
ции. Общо взето
представянето ни на
световното първенст-
во в Будапеща беше
според очакванията,
тъй като там едни от
най-талантливите ни
състезатели - Антъни
Иванов не беше
готов поради лични
причини и не беше
тренирал, Йосиф
Миладинов не участ-
ва. Надявам се на
европейското първен-
ство сега в Рим да
постигнем своите
планирани резултати.

- С какво ще
запомните министър
Радостин Василев,
който беше борец
номер 1 против
корупцията?

- Това е първият
български министър,
който четири месеца
и половина остави
българския спорт без
никакво финансира-
не. Първото финанси-
ране получихме
мисля на 15 април.
Ако той мисли, че
има спорт, в това
число и плуването, че
четири месеца не
трябва да се готвим…
Ако е измислил
някаква нова систе-
ма, да я беше споде-
лил, да я въведем и
ние - как с два
месеца подготовка да
бъдем равностойни
на нашите опоненти.
Второ, той избягваше
всякаква комуника-
ция с федерациите.
Г-н Василев ми е
12-ия министър, с
който съм работил.
Винаги сме работили
нормално, прозрач-
но, спорили сме,
карали сме се. Аз
когато съм искал
среща с него, съм я
искал, за да решим
някакъв проблем на
плуването, не мой
личен проблем или

да си пием кафе, или
да си говорим за
времето. Той четвър-
ти-пети месец няма
време да ме приеме,
да поговорим за
плуването, тъй като
ни оряза бюджета
без никакви обясне-
ния. Винаги досега
проектите, които сме
давали, е имало
обсъждания, имало е
комисия, спорили
сме. Ние сме доказ-
вали правотата, те са
ни опонирали, но сме
стигали до някакво
решение и сме
вървели напред.

А сега? Не знам
за какво се държи
той, може би има
някакви други качест-
ва, но в областта на
спорта възможности-
те му са много ниски,
според мен. Той
смени всичко. В
министерството има
някакво брожение.
Не може да влезеш
при него, оставяш си
телефоните. Промени
директорите на
другите дружества.
Знаете, че създадох-
ме един прецедент
на републиканското
първенство - 300
деца бяха почти
обгазени. Имаше две
деца, които изпадна-
ха в алергичен шок.
Бързата намеса на
нашия доктор и на
Бърза помощ с две
линейки предотврати-
ха по-голяма траге-
дия. Това е абсурд и
некомпетентност!
Изключителна неком-
петентност!

Не може, когато
има проява на феде-
рацията и то най-
голямата, понеже
това е личният
шампионат на дър-
жавата и когато
знаят от шест месе-
ца, че ще се прове-
де, да оставиш да
няма ръководство на
басейна. Да не се
знае кой какво
прави. Не знам
какъв е този специа-
лист, какви химикали
е сложил, защото
сутринта си беше
всичко точно, а
следобед не се
дишаше. Ами, ако
беше станала по-
голяма трагедия,

какво правим? Това
е несериозно и за
мен говори за пълна
некомпетентност.
Лично аз разговарях
със заместник-
министъра още
няколко дни преди
това. Той ме препра-
ти към шефа на
базата, разговарях и
с него, че има проб-
лем - водата беше
студена. Казаха ми,
че по нареждане на
министъра е сменен
управителят. А ведна-
га след първенство-
то, басейнът излиза-
ше в профилактика,
така че за два дни…

Късмет, Господ е с
нас, че не направих-
ме някаква по-голяма
беля. Иначе гледам г-
н Василев обикаля
студията и медиите,
говори едни гръмки
слова, обаче нищо,
няма доказателства.
Може би има качест-
ва за борец срещу
мафията, но аз не
виждам кой е мафия.
Той досега не е
извадил един доку-
мент и примерно
понеже имахме
задочни спорове, да
каже: "Аврамчев, ти
си мафиоз и си
откраднал!" Няма
такова нещо. Кои
сме мафия? Илиана
Раева? Аз? Дафовс-
ка? Йовчев? Инин-
ски? Кои? Не знам.

- Колко средства
са нужни, за да
може федерацията
да функционира
нормално и колко е
бюджетът, който
отпуска държавата?

- Когато се хва-
нахме преди 3-4
години да направим
централизирана
подготовка, сме
разполагали със
средства от порядъка
на 650-700 хиляди
лева на година, тъй
като ние получаваме
почти 100% държавно
финансиране. Много
малко са парите от
спонсори, които
влизат във федераци-
ята. Тогава се обеди-
нихме с УС, с щаба
на националния

отбор, който е изб-
ран след конкурс, че
ние работим и като
имаме резултати,
тогава нашите изиск-
вания ще бъдат по-
големи. Мислех, че с
миналогодишния
успех… Дадохме една
проектопрограма за
около 2 милиона.
Бяха ни намалени
наполовина, което е
изключително малко
за развитието на
плувния спорт, тъй
като при нас освен
плуването, са още
три вида спорт. Това
са артистичното
плуване, скокове във
вода и откритите
води. Оправяме се,
не искам да се
оправдавам с това,
че сме нямали доста-
тъчно средства до
месец април за
определено недобро-
то представяне на
световното първенст-
во. И ние имаме
своите грешки, които
сме ги отстранили.
Но и това безхаберие
доведе до там.
Не може четири
месеца нито един
български състезател
и треньор да не
получава заплата.
Какъв стимул ще има
да работи?

Отделно заплатите
им бяха така напра-
вени - някакъв фи-
нансов гений от
министерството ги
беше вързал с мини-
малната работна
заплата. И то мини-
малната работна
заплата, която всички
знаем, че от 1 април
е невалидна, защото
има нова. Към стара-
та бяха вързани. Това
за мен е подигравка!
Не може един олим-
пийски шампион да
взима 2,5-3 минимал-
ни работни заплати.
Това не е сериозно.
Слушам сега щангите
- хората донесоха
седем европейски
титли, а до онзи ден
не са взимали запла-
ти. Това е срамота и
говори за некомпе-
тентност! Дори и да
имаш някакви търка-

Георги Аврамчев, председател на Българската федерация
по плувни спортове, гостува в предаването "Код Спорт" по
RING. Той очаква добро представяне от родните състезатели
на започващото на 11 август европейско първенство в Рим и
прогнозира два финала и четири полуфинала. Предлагаме
акценти от интервюто с Аврамчев:

ния с председателя
на федерацията, това
са целеви средства,
които са определени
от министъра и от
неговия екип. Поне
тези целеви средства
и заплатите да бяха
дали. Няма някой
човек, ако заплатата
е за мен, да я прех-
върли на друг. Трябва
да си много некомпе-
тентен, за да го
извършиш.

- На 1000 км от
нас Унгария органи-
зира перфектно
последното светов-
но първенство, а ние
не можем да подгот-
вим един басейн за
състезание…

- Това е срамота и
трагедия. Имаме
перфектен басейн в
Бургас, направихме
там състезание. Как
се оправят те там?
Ние проведохме
подготовка там -
изключителни усло-
вия. През юни месец
благодарение на
добрите отношения,
които имаме с всич-
ки балкански федера-
ции по плуване,
направихме подготви-
телен лагер в Одрин.
Ако знаете какъв
басейн и какви
условия ни бяха
предоставили там…
Просто ние сме
светлинни години
назад. Трябва да ви
кажа, че разликата с
бюджета на балкан-
ските държави е в
пъти. Нашият бюджет
е около 550 - 600
хиляди евро. Гръцка-
та федерация разпо-
лага с 2,5 млн.,
турците с близо
4 млн., румънците
с 3 млн. Може би ние
сме на нивото на
Албания и Косово.
Как да се състезава-
ме с тези хора? Не
говоря за развитите
европейски държави,
където разликата е
огромна и въпреки
всичко, съумяваме да
направим сериозни
пробиви.

От Sportal. bg

Подзаглавието е

на ЗЕМЯ

Снимка БГНЕС
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във Вашингтон след тази
през 2019, когато победи
на финал Даниил Медве-
дев в два тайбрека -
любопитното е, че това е
и първи трофей за 27-
годишния австралиец
оттогава насам и общо
седми в неговата кариера.
Вицешампионът от Уим-
бълдън не остави съмне-
ния в превъзходството си
над японеца, който остава
без титла, завършвайки
срещата с 12 аса, губейки
само три точки на първи
сервис за целия двубой и
спасявайки единствената
точка за пробив пред
Нишиока.

За двамата предстои
участие на Мастърса в
Монреал, където Кирьос
започва с аржентинеца
Себастиан Баес и при
успех ще играе с поставе-
ния под номер 1 в схемата
Медведев, докато Нишиока
играе с квалификанта
Беноа Пер от Франция на

старта и при победа ще се
изправи срещу почиващия
в първи кръг Феликс Оже-
Алиасим.

Людмила Самсонова
спечели втора титла в
професионалната си тенис
кариера, след като се
справи с Кая Канепи в
спора за трофея на турни-
ра във Вашингтон при
жените след обрат с 4-6, 6-
3, 6-3 за около един час и
45 минути игра.

Рускинята, 60-а в све-
товната ранглиста, започ-
на по-лошо двубоя и след

равностойни първи девет
гейма се пропука в края,
Канепи реализира първата
точка за пробив в сета, за
да дръпне в резултата. Във
втория картината се
промени и Самсонова взе
три последователни гейма
от 3-3, за да вкара финала
в заключителна трета част.
В нея един пробив раздели
двете и той бе за руската
тенисистка, която направи
брейка в осмия гейм, а
след това осъществи
първия си мачбол, за да
ликува с титлата.

Ник Кирьос триумфира
на тенис турнира на
твърди кортове от сериите
АТП 500 във Вашингтон,
след като надделя над
Йошихито Нишиока в два
сета - 6-4, 6-3, за около
един час и 25 минути
игра. Финалистът от
Откритото първенство на
Великобритания по тенис
стартира ударно и проби
японеца още в първия му
сервис гейм. Последва
затвърждаване на брейка,
а до края на частта Ки-
рьос сервира отлично и
не даде шансове на
съперника за завръщане в
сета. Втората част се
разви по идентичен начин
- Нишиока се пропука още
в първото си подаване за
сета, като разликата с
първия сет дойде в края,
когато австралийският му
опонент проби още вед-
нъж, реализирайки третия
си мачбол за титлата.

Тя е втора за Кирьос

Ëåâñêè ñ ïîáåäà ñðåùó
Ïèðèí - Áëàãîåâãðàä

Отборът на Левски се завър-
на победно в родния елит след
три поредни мача в европейски-
те клубни турнири. "Сините" над-
виха с 1:0 Пирин (Благоевград)
в домакинството си от 5-ия кръг
на efbet Лига. Единственото по-
падение бе дело на Роналдо в
70-ата минута. Столичани зарад-
ваха около 6000 свои фенове по
трибуните, които видяха една гре-
да на "сините" и няколко отлич-
ни спасявания на противниковия
вратар Янко Георгиев, който бе
в основната резултатът да бъде
минимален в полза на домаки-
ните.

Така Левски след пауза от 22
дни стигна до вторите си три точ-
ки в шампионата и вече има ак-
тив от шест точки, както и два

Ник Кириос пък е пръв
при мъжете в престижното
състезание в
американската столица

Самсонова завърши с
десет аса и само две
двойни грешки, като загуби
само осем точки на първи
сервис за целия мач и
имаше силен процент и на
втори - 68% спечелени
точки. За нея това е втора
титла в кариерата след
тази на тревата в Берлин
миналото лято. 37-годишна-
та Канепи остава с четири
титли, като последната й
датира от май 2013-а,
когато спечели надпрева-
рата в Брюксел, пише
БГНЕС.ç

Ñòîè÷êîâ îáëå÷å îùå åäíà áðàçèëñêà
ëåãåíäà ñ ôëàíåëêà íà ÖÑÊÀ - Ñîôèÿ

Легендата на българския и
световен футбол Христо Стоич-
ков демонстрира близките си от-
ношения с поредна голяма фигу-
ра от историята на най-популяр-
ния спорт. Камата позира със
световния шампион от САЩ`94
Бебето. Най-добрият български
футболист взе интервю от него
за мексиканската телевизия
"Юнивижън", а освен това дари
бразилската легенда с фланелка
на ЦСКА - София.

"Бразилия винаги е имала ве-
лики голмайстори! Горд съм да на-
река един световен шампион, един
от тях мой приятел и да направя
едно страхотно интервю за Мон-
диал 2022! Отива ти червената
фланелка, Бебето!", написа Хрис-
то Стоичков във "Фейсбук".

мача по-малко, тъй като бяха от-
ложени двубоите им в предните
два кръга.

Наставникът на Левски Ста-
нимир Стоилов направи пет про-
мени срещу "орлетата". Той даде
почивка на петима титуляри от
мача в Малта с Хамрун Спартанс
(1:0) от Лигата на конференции-
те, за да бъдат по-свежи за ре-
ванша в четвъртък на стадион "Ге-
орги Аспарухов".

Мъри замени Николай Михай-
лов, Жереми Петрис, Келиан ван
дер Каап, Георги Миланов и Би-
лал Бари с петима български иг-
рачи, които са продукт на синя-
та школа: Пламен Андреев, Пат-
рик-Габриел Галчев, Андриан Кра-
ев, Илиян Стефанов и Марин Пет-
ков.ç

Вчера стана ясно, че носите-
лят на "Златната топка" за 1994
г. е провел среща и е подарил
фланелка на "червените" и на

Áðàçèëåö ïîñòàâè ðåêîðä
ñ 30 åâðîìà÷à çà ÖÑÊÀ

С появата си като резерва сре-
щу Сейнт Патрикс бразилецът Же-
ферсон Телес записа 30-ия си ев-
ромач за ЦСКА и вече е рекор-
дьор по този показател сред чуж-
денците, играли за клуба. Дефан-
зивният халф дебютира срещу Ри-
га в първия квалификационен кръг
на Лига Европа на 12 юли 2018-
а година и дотук има един гол и 6
жълти картона в турнирите на УЕ-

ФА. Той се разписа при победата
с 4:0 над черногорския Титоград
през юли 2019-а година.

28-годишният Жеферсон из-
превари Ибрахима Гай, който ос-
тава с 29 срещи в Европа. Аб-
солютен №1 за ЦСКА остава То-
дор Янчев с 45 двубоя, като дъл-
госрочен капитан на "червени-
те" и има 4 гола на европейска-
та сцена.ç

друг от големия отбор на "селе-
сао" от 90-те години - Ромарио,
с когото бяха съотборници в Бар-
селона.ç
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05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Ваканцията на Лили - детски тв

филм /5 серия/п/
06.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Ива-
нов

09.00 По света и у нас
09.10 Приключенията на младия Марко

Поло - анимационен филм
10.00 Ваканцията на Лили - детски тв

филм /6, последна серия/
10.55 Кой знае отговора - светът, в който

живеем - документална поредица
11.10 Дивия Франк в Калифорния - доку-

ментален филм /2 епизод/п/
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 На границата - тв филм /4 епизод/п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Принцеса Лилифее - анимационен

филм
14.30 Приключенията на младия Марко

Поло - анимационен филм
15.00 Ранчото "Хартленд" 7 - тв филм /9

епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.30 Клиника на третия етаж - тв филм
17.00 Олтарите на България
17.10 Дивия Франк в Калифорния - доку-

ментален филм /3 епизод/
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предава-

не
19.00 На границата - тв филм /5 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Ченгетата от Пицофалконе - тв

филм /6, последен епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.25 Мадам Бовари - игрален филм

/Франция, 1991 г./, режисьор Клод
Шаброл, в ролите: Изабел Юпер,
Жан-Франсоа Балмер, Кристоф Ма-
лавоа и др. (12)

01.45 Ченгетата от Пицофалконе - тв
филм /6, последен епизод/п/ (14)

03.25 Олтарите на България
03.40 Ранчото "Хартленд" 7 - тв филм /9

епизод/п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

bTV

05.30 "Да живее крал Джулиън!" - анима-
ция, сериал, еп. 26

06.00 "Трансформърс: Академия Рескю
Ботс" - анимация, сериал, еп. 24

06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин"
09.30 "Преди обед" /най-доброто/ - ток-

шоу
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели" /п./
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.20 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" /п./
15.00 "Лекар в планината" - сериал, с. 14,

еп. 4
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал,

с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване
18.00 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, с. 4, еп. 2
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, с. 4,

еп. 8
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" (най-доброто)
23.00 Премиера: "Костюмари" - сериал,

с. 8, еп. 7
00.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2, еп. 5
01.00 "Фамилията" - сериал, еп. 12

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Лекар в планината" /п./ - сериал,

с. 14, еп. 4

bTV ACTION

05.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 6
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс

Прайм" - сериал, с. 2, еп. 9 - 12
08.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 6
09.00 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 16
10.00 "Легендите на утрешния ден" - се-

риал, с. 5, еп. 6
11.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 9
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5,

еп. 12
13.00 "Куршум в главата" - екшън, три-

лър, криминален (САЩ, 2012), в
ролите: Силвестър Сталоун, Джей-
сън Момоа, Крисчън Слейтър, Сунг
Канг, Сара Шахи, Адеуале Акиной-
Агбадже, Вероника Росати и др.

15.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 7
16.00 "Господарят на илюзията" - сериал,

еп. 1
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5,

еп. 13
18.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 10
19.00 Часът на супергероите: "Легенди-

те на утрешния ден" - сериал, с.
5, еп. 7

20.00 Екшън в 8 (премиера): "Мръсният
Джон: Историята на Бети Бродерик"
- сериал, еп. 2

21.00 "Ел Чапо" - сериал, с. 2, еп. 3
22.00 Бандата на екшън: "Специалистът" -

екшън, криминален, трилър (САЩ,
Перу, 1994), в ролите: Силвестър
Сталоун, Шарън Стоун, Джеймс Уудс,
Род Стайгър, Ерик Робъртс, Марио
Ернесто Санчес, Емилио Естефан
мл. и др.

00.00 "Ел Чапо" - сериал, с. 2, еп. 3
01.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 10
02.00 "Легендите на утрешния ден" - се-

риал, с. 5, еп. 7
03.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5,

еп. 13
04.00 "Господарят на илюзията" - сериал,

еп. 1

bTV COMEDY

05.00 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
06.00 "Хотел Елеон" - сериал, с. 2, еп. 13,

14
07.00 "Да живее крал Джулиън!" - сериал,

анимация
07.30 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 12, еп. 3, 4
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "По средата" /п./ - сериал
10.00 "Новите елхички" - комедия (Русия,

2017), режисьори Жора Крижовни-
ков, Дмитрий Кисельов, Александр
Карпиловский и др., в ролите: Иван
Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий
Нагиев, Юлия Александрова, Антон
Богданов, Валентина Мазунина, Еле-
на Яковлева и др.

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "По средата" /п./ - сериал
16.00 "Татенца" /п./ - сериал
17.00 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" (най-доброто)
17.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3
18.00 "Приятели" - сериал, с. 5, еп. 8, 9
19.00 "По средата" - сериал, еп. 3, 4
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал,

еп. 59
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 9,

еп. 10
22.30 "По средата" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 11, еп. 19, 20
00.00 "Новите елхички" /п./ - комедия

(Русия, 2017)

02.00 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
03.00 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" /п./
03.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 5, еп.
14 15

08.00 "Бен се завърна" - драма (САЩ,
2018), режисьор Питър Хеджис, в
ролите: Джулия Робъртс, Лукас Хе-
джис, Кортни Ванс, Катрин Нютън

10.15 "Ривърдейл" - сериал, с. 5, еп. 16,
17

12.15 "Rampage: Унищожителите" - фан-
тастика, екшън, приключенски (САЩ,
2018), в ролите: Дуейн Джонсън,
Наоми Харис, Джефри Дийн Мор-
ган, Молин Океман, Марли Шелтън,
Джо Манганело, Пи Джей Бърн и др.

14.30 "Мария Магдалена" - драма, исто-
рически (Великобритания, Австра-
лия, 2018), в ролите: Руни Мара,
Хоакин Финикс, Чиуетел Еджиофор,
Тахар Рахим, Чарлз Бабалола, Тео
Теодоридис, Ури Гавриел и др.

17.00 "Роден да побеждава" - екшън,
спортен, драма (САЩ, Испания,
2019), в ролите: Джон Траволта,
Шаная Туейн, Тоби Себасчън, Роза-
бел Лауренти Селърс, Кевин Дън,
Майкъл Мадсън и др.

18.45 "Империя" - криминален, биогра-
фичен (САЩ, 2016), в ролите: Да-
ниел Радклиф, Тони Колет, Трейси
Летс, Сам Трамел, Нестор Карбо-
нел, Крис Съливан, Сет Нумрик

21.00 "Умирай трудно" - екшън, трилър
(САЩ, 1988), в ролите: Брус Уилис,
Бони Беделия, Реджиналд ВелДжон-
сън, Алън Рикман, Александр Году-
нов и др.

23.30 "Въпрос на време" - романтичен,
фентъзи (Великобритания, 2013),
в ролите: Донъл Глийсън, Рейчъл
Макадамс, Бил Най, Линдзи Дън-
кан, Ванеса Кърби, Марго Роби,
Том Холандър и др.

02.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 5, еп.
16, 17

04.00 "Заедно на Коледа" - драма (тв
филм, Канада, 2018), в ролите:
Сара Ланкастър, Карън Холнес, Джи-
на Холдън, Джейми Калика, Тейлър
Робинсън, Ейва Телек и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Една жена" - сериал /п/
06.00 "Специален отряд" - сериал, сезон

4 /п/
07.00 "Здравей, България" - сутрешен блок

09.30 "Късметът на твоя страна" - с уч. на
Ванда Перделвиц, Оливер Франк,
Урсела Мон, Петер Прагер и др.

11.30 "Бон Апети" - кулинарно предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериен филм
13.30 "Ти си моята съдба" (премиера) -

сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сери-

ал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Откраднати мечти" (премиера) -

сериен филм
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - риалити
21.00 "Магнум" (премиера) - сериал, се-

зон 4
22.30 "Специален отряд" (премиера) -

сериал, сезон 4
23.30 "Айнщайн" (премиера) - сериал,

сезон 1
00.30 "Военни престъпления" - сериал,

сезон 17
01.20 "Домът, в който си роден, е твоята

съдба" - сериал
02.00 "Някой като теб" - сериал
03.30 "Ти си моята съдба" - сериал /п/
04.40 "Не ме оставяй" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

05.50 "Втори дубъл" - сериал /п/
06.45 "Пролет с вкус на ягоди" - роман-

тичен филм с уч. на Зоуи Мур,
Филип Дейн, Лорета Щерн и др. /п/

08.50 "Да те срещна в Ню Йорк" - роман-
тичен филм с уч. на Брук Невин,
Кори Севиър, Моли Люис и др.

11.00 "А дано, ама надали" - романтична
комедия с уч. на Чарлийз Терон, Сет
Роугън, Анди Съркис, Лиса Кудроу,
О'Шей Джаксън Джуниър и др.

13.40 "В кадър"
14.00 "Боен кон" - военна драма с уч. на

Емили Уотсън, Дейвид Тюлис, Дже-
ръми Ървин, Питър Мълан, Том
Хидълстън, Бенедикт Къмбърбач,
Дейвид Крос, Еди Марсан и др. /п/

17.00 "Урагана" - биографичен филм с уч.
на Дензъл Уошингтън, Дебора Кара
Ънгър, Лив Шрайбър, Викелъс Ша-
нън, Джон Хана, Дан Хедая /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8

21.00 "Моят шпионин" - екшън-комедия с
уч. Дейв Баутиста, Кен Джонг, Крис-
тен Шал и др.

23.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8 /п/

00.00 "Хензел и Гретел: Ловци на вещици"
- екшън с уч. на Джеръми Ренър,
Джема Артъртън, Фамке Янсен, Пи-
тър Стормеър и др. /п/

Тв програма - вторник, 9 август ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.

bTV Cinema, 23.30 ч., "Въпрос на време" -
романтичен, фентъзи (Великобритания, 2013),
в ролите: Донъл Глийсън, Рейчъл Макадамс,

Бил Най, Линдзи Дънкан, Ванеса Кърби,
Марго Роби, Том Холандър и др.

Времето
Днес ще продължи да духа до умерен, по

Черноморието - временно силен, североизто-
чен вятър. Времето ще бъде предимно слънче-
во, следобед - с развитие на купеста облач-
ност, само на отделни места в северозападни-
те райони ще превали и прегърми. Максимал-
ните температури ще са между 30 и 35 градуса.
В сряда над Западна и Централна България ще
се развива купеста и купесто-дъждовна облач-
ност и на много места следобед ще има крат-
котрайни валежи, придружени с гръмотевици,
възможни са и градушки. Вятърът ще се ориен-
тира от север, температурите ще се понижат с
3-4 градуса.                                        НИМХ/БТА

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 149

ВОДОРАВНО: Николо Паганини. Саран. Варикап. СЕ-
ДАН. Метан. ТА. Кин. МАЛЕВ. Нер. Атропин. Радар.
Ванаг (Юлий). Кадет. Гид. Косер. Дина. Сетер. Талон.
Манит. Димов (Димитър). Не. Ем. Катар. Лов. Риба-
ков (Анатолий). Некар. Ратин. Нонин. Дам. Содом.
Нето. Колин (Владимир). Бакар. Нотис. "Мерак". Ни.
Вон. Салам. Бах (Йохан Севастиан). Ескимос. Лепи-
ло. Канонир. Надир. Лир ("Крал Лир"). Лавис. Лема.
ОТВЕСНО: Бисектриса. Исаковски (Михаил). Кадир.
Денеб. Мотокар. Горанов (Орлин). Тимар. Линин. Лан
(Жан). Пакет. Касис. Мол. Сон. Минор. Котон (Йо-
жени). СОНА. Манас. Давид. Масив. Равел (Морис).
Гетит. Нобел (Шантал). Ри. Гатер. Раман (Чандра-
секхара). Марал. Саравак. Лорен (София). Камен.
НИН. Дадов (Никола). Конак. ПАЛ. Кик. Надин ("Зав-
ръщането на инженер Надин"). Ланер (Йозеф). Би-
де. "На терен". Норит. Налим. Типар. Тасев (Атанас).
"Нови хора".
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Реставрирана икона
на св. Теодор Тирон
е изложена в църквата
„Свети Йоан Кръстител“
в Несебър
Икона на свети Теодор
Тирон от началото на 19-и
век, която е част от богатия
фонд на музей "Старинен
Несебър", е поредната
реставрирана творба в
крайморския град. Тя е в
несебърската църква "Свети
Йоан Кръстител", където е
експонирана и за пръв път
се показва пред широката
публика.Реставрационните
дейности са дело на Петър
Катеринов и д-р Милена
Донкова. Извършено е
укрепване на дървесината и
живописния слой, както и
полагане на ново лаково
покритие на иконата.

Васил Бараков
и „Територии на
меланхолията“
В навечерието на 120-ата
годишнина от рождението
на казанлъшкия художник
Васил Бараков, Художестве-
ната галерия организира
лекция за неговия живот и
творчество. На 13 август от
20.30 ч. в двора на къща
музей "Дечко Узунов" е част
от лекционния цикъл "Исто-
рия на изкуството за всич-
ки" на платформата "Събота
в галерията". Художествено-
то наследство на Васил
Бараков е съхранявано в
държавни колекции в НХГ в
София,  галерии в Сливен,
Смолян, Плевен. Днес почти
цялото му творчество е
събрано в депата на Худо-
жествена галерия - Казан-
лък.  Изложбата "Територии
на меланхолията" се от-
крива на 29 август.

Íàêðàòêî
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Изложбата "Добре
дошли в Полута!" може да
се разгледа до 27 август в
Градската художествена
галерия на Варна. Покана-
та да направи изложба
във Варна идва от Школа
"Дедал" - организатор на
международния фестивал
за късометражно кино
"Карантината". Те са се
запознали с работата на
артистката в Кипър преди
две години.

В измислената от
младата авторка утопична
страна Contradictoria, през
2084 г. (100 години след
"1984"-а на Оруел), велика-
та нация с Противоречиво
правителство е разрешила
проблема със замърсява-
нето на околната среда
със специален план
"Полута" - вредните части-
ци във въздуха се конден-
зират в тухли, с които е
построена летяща зелена
колония и в нея живеят
само артисти, които могат
да творят и излагат про-

изведенията си завинаги.
Проектът се състои от
гравюри, рисунки, инста-
лация, илюстрована книга,
обекти, анимация. Произ-
ведения на родената през
1982 г. Мишел Фунг са

Най-известната писа-
телка на латиноамери-
канския свят Исабел Али-
енде навърши 80 години.
Едва ли има човек, кой-
то да не знае коя е Иса-
бел. Почти всяко нейно
заглавие е в челната де-
сетка на най-продавани-
те книги по света.

Алиенде е жена с ис-
тория и роднини, които
са променили историята.
Баща й е първи братов-
чед на президента на Чи-
ли Салвадор Алиенде
(1970-1973), а историята
на семейството й може
да бъде видяна в "Къща-
та на духовете".

Исабел Алиенде, ос-
вен посланичка на лати-
ноамериканската култура
по света и авторка с ми-
лиони почитатели на
всички континенти, при-
ема каузата за правата
на жените като своя соб-
ствена, създавайки фон-
дация на нейно име. ç

Èñàáåë Àëèåíäå
íàâúðøè
80 ãîäèíè

показвани в Хонконг, в
Норвегия, Канада, Кипър,
Австралия и САЩ.

Тя има няколко награди
за своята книга "Tin Hong
Gaau Jyu", а проектът й
"Пластмаса, пластмаса

навсякъде!" печели приз
"Грото" от Хонконгския
баптистки университет и
велика китайска награда
за илюстрация. Участвала
е със свои филми в раз-
лични фестивали. ç

Âèçóàëíàòà àðòèñòêà Ìèøåë Ôóíã îò
Õîíêîíã ïîäðåäè ñâîè òâîðáè âúâ Âàðíà

Äæàíïàîëî Ìàöîëè äèðèæèðà „Íîðìà“
íà Áåëîãðàä÷èøêèòå ñêàëè

Трима млади българ-
ски тенори откриват в
Плевен новия музикален
сезон в читалище "Съгла-
сие 1869".  Кирил Илиев,
Александър Господинов и
Илиян Недев ще се пред-
ставят с концерт в зала
"Емил Димитров" на 8
септември от 19.00 ч.

Младите, амбициозни
изпълнители имат роман-
тично звучене и изиска-
на визия. Богатият им ре-
пертоар включва класи-
ка, поп, рок, джаз и етно
музика, съпроводът е на
Симфониета - Враца с ди-
ригент Христо Павлов.

На 11 септември Пле-
вен ще бъде домакин на
престижно международ-
но музикално събитие,
организирано от Плевен-
ската филхармония. За
втора година ще има во-
кален майсторски клас
на световноизвестния
проф. Марио Диаз и Вя-
ра Шуперлиева - пиано,
от университета "Моцар-
теум" в Залцбург, Австрия.
Финалните концерти са
на 15 септември в чита-
лище "Съгласие 1869" и на
16 септември в зала "Бъл-
гария" в София. Изявите
на младите изпълнители
ще бъдат с Плевенска
филхармония под палка-
та на маестро Найден То-
доров. ç

Над 200 филма от повече от сто страни се представят на кинофестивала в Локарно.
Сред тях е и продукция с българско участие.

ради сложната за изпъл-
нение музика и традиция-
та, създадена от големи
изпълнителки на главната
партия от миналото. Като
се започне с първата Нор-
ма, Джудита Паста, мине
се през имена като Ма-
либранд, Калас, Кабайе,
Гена Димитрова.

Джанпаоло Мацоли е
композитор и заместник-ди-
ректор на висшето музикал-
но заведение "Луиджи Бо-
керини" в Лука. Носител е
на многобройни награди в
Италия от 1985 до 2000 г. Из-
нася концерти в Италия и в
чужбина, като изпълнява
симфоничния репертоар на
големи композитори с прес-
тижни оркестри. През пос-
ледните години той си сът-
рудничи с международно
признати изпълнители - пев-
ци като Райна Кабаиванс-
ка, Пиеро Капучили, Фабио
Армилиато, Андреа Бочели,
Катя Ричерели, Лаура Ни-
кулеску, Фиоренца Чедолин
и Джована Касола, цигула-
рите Кристиано Роси и Але-
сандро Капоне. ç

Италианецът Джанпао-
ло Мацоли дирижира
"Норма" на Винченцо Бе-
лини на 7 август на сце-
ната на Белоградчишките
скали. Участваха извест-
ни имена: Норма - Габри-
ела Георгиева, Адалджиза
- Цветана Бандаловска,
Полионе - Мартин Илиев,
Оровезо - Светозар Ран-
гелов, Клотилде - Иванка
Нинова, и Флавио - Кра-
симир Динев.

Режисьор на "Норма" е
световноизвестният ху-
дожник Уго де Ана, който
гостува за трети път в Со-
фийската опера. Считано-
то за връх в стила бел-
канто заглавие се поста-
вя изключително рядко
дори на големи сцени, по-

Òðèìà ìëàäè
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