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Българо-китайски консорциум с партньор и турска фирма ще
строи завода на София за RDF гориво, произвеждано от боклуци.
"Топлофикация София" пусна търг за инсталацията в началото на
януари за 292.2 млн. лв. Консорциумът "RDF Файърд Пауър Плант
София 2021" спечели наддаването. Бъдещата инсталация ще се
намира в района на"Военна рампа" на площадката на ТЕЦ "София".
Очаква се заводът да бъде пуснат в действие до края на 2023 г. ç
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Ðàçãîâîðè ìåæäó
ÑÀÙ è Ðóñèÿ
çàïî÷íàõà
â Æåíåâà
Високопоставени американски и руски представители започнаха вчера
разговори за стратегическата ядрена стабилност, за което се
споразумяха президентите на двете страни Джо Байдън и Владимир
Путин, по време на
срещата си на върха в
Женева миналия месец.
Американският зам.
държавен секретар
Уенди Шърман и руският
зам.-министър на външните работи Сергей
Рябков оглавяват делегациите на двете страни
на срещата в американското посолство
в Женева.
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Áîæèäàð
Àíäðååâ
èçïóñíà
ìåäàë â Òîêèî

Божидар Андреев се
размина на косъм от това
да донесе втори медал за
България от Олимпиадата в
Токио, след като завърши
на пето място във финала
на турнира по вдигане на
тежести в кат. до 73 кг. В
изхвърлянето българинът
записа четвърти резултат
- 154 кг от втори опит, и
изостана от лидера Жийонг
Ши (Китай), който постигна
166 кг, Хулио Рубен
Майорал Перния (Венецуела) със 156 и Марин Робу
(Молдова) със 155.
Андреев тръгна със 184
килограма в изтласкването,
а Робу се издъни на 182.
Грешка на 189 кг обаче
прати Андреев в битка за
бронза с тунизиеца Карем
Бен Хиа, като и двамата
трябваше да вдигнат 190
кг при трети опит. Българинът обаче сгреши и остана
пети.
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COVID-19

след рекордния за
последните седмици
брой на заразените
у нас

Óäúëæàâàò èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà
îáñòàíîâêà äî 31 àâãóñò

Ì

инистерският
съвет
удължи
срока на
обявената
извънредна епидемична
обстановка с месец
- от 1
август до
31 август.
По данни
на Световната
здравна
организация към
18 юли
общият
брой на
случаите
на
COVID-19 в света е над 190 млн. души, а
общият брой на починалите надхвърля 4
млн. Броят на новите случаи от 12 до 18
юли е над 3,4 млн. души, като се отчита
ръст с 12% в сравнение с предходната
седмица. Очаква се, при досегашното
темпо на развитие на пандемията, общият брой на случаите през следващите три
седмици да надхвърли 200 млн. души.
В световен план към 20 юли България се нарежда на 7-о място по обща
смъртност от COVID-19 и на 67-о място
по 14-дневна смъртност. Във възрастово-

то разпределение на случаите се наблюдава спад на заболеваемостта във всички групи, като от последните няколко
дни се отчита нарастване на 14-дневната
заболеваемост при лицата до 39 г. и
възрастните хора над 90 г. До 18 юли у
нас с първа доза ваксина срещу COVID19 е обхванато едва 18,1 % от населението, а със завършен ваксинационен курс
- 16,2%, което отрежда последно място
на страната ни сред държавите в ЕС/
ЕИП, съобщи Единният информационен
портал. ç

Ôåðìåðèòå ùå ïîëy÷àò 100 ìëí. ëâ. îòñòúïêa
îò aêöèçà âúðõy ãîðèâàòà
Земеделските стопани ще полyчат през 2021
г. до 100 млн. лева по
cxемата "Помощ под
формата на отстъпкa от
стойността на aкциза
върхy газьола, използван в първичното
cелскoстопанскo производство". Tова e c 16
млн. лв. повече от бюджета, одобрен по същата cxема за миналата година. Tова pеши Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие"
и одобри yказанията, по

Äúðæàâíàòà ïîìîù
ce ïðåäîñòàâÿ íà
çåìåäåëñêèòå
ïðîèçâîäèòåëè
â ceêòîðèòå
"Pañòåíèåâúäñòâî" è
"Æèâîòíîâúäñòâî"
които ще ce прилага
cxемата за Kампания
2021. Заявленията за
ползване на отстъпката

ще ce подават от 1 до
24 cептември, a право
на подпомагане имат
всички pегистрирани земеделски производители.
Към заявлението за подпомагане ce прилагат
копия от фактyрите за
закyпено гориво. След
приема на докyменти ca
предвидени проверки на
фактyрите от страна на
НАП. Държавната помощ ce предоставя на
земеделски производители в ceкторите "Paстениевъдство" и "Живот-

новъдство" под формата на намалена aкцизна ставкa на газьола,
използван за механизирани дейности в първичното cелскoстопанскo производство.
Статистиката на фонд
"Земеделие" cочи, че интересът към cxемата нараства непрекъснато,
като за последните 4 години броят на подпомаганите стопани ce e
yдвоил, a изплатените
cpедства ca над 400 млн.
лева.
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Èäåÿòà
íà Èâà Ìèòåâà
çàìåñòâà
ïàðëàìåíòàðíàòà
äåìîêðàöèÿ
ñ åäíîëè÷åí
ðåæèì

П

редложението на
председателя на
Народното събрание Ива Митева
законодателният орган да
не заседава всяка
седмица и да има пленарни заседания една или
две седмици в месеца
поражда серия от тревожни въпрос.
Тв водещият и сценаристите му, които се
бориха срещу едноличния
режим, премиерската
република на Борисов и
пледираха за реабилитация на парламентаризма
и връщане на нормалността, сега не правят ли
точно обратното?
Какво иска Слави
Трифонов с тази чудовищна идея, слагаща
кръст на парламентарната
демокрация и пускаща
плътна завеса над
задкулисните сделки в
Народното събрание?
Може би той си
вярва, че така тоталното
му отсъствие от парламента ще стане понезабележимо за народа?
Или фактическото
закриване на парламента
ще прикрие безличието и
видимата професионална
некомпетентност на
голяма част от депутатите
на "Има такъв народ"?
Затова народните
представители на тази
партия нямат право да
говорят пред медиите без
санкцията на своето
ръководство.
Двуличието личи и от
възмутителното разминаване между думи и дела
за мажоритарния вот.
Преди изборите "Има
такъв народ" продъниха
небето с искане за
мажоритарен вот в два
тура. Но на изборите на 4
април и 11 юли забраниха на кандидат-депутатите
си да използват преференции. Което си е чиста
диктатура, нямаща нищо
общо с прокламираната
от Трифонов идея за
нормалност и нов морал в
политиката.
Ако моралът на "Има
такъв народ" зависи само
от волята на лидера,
тогава каква е разликата
между Слави Трифонов и
<2
Бойко Борисов?
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Ñòåôàí ßíåâ: Âðåìå å ãîâîðåíåòî äà ïðåìèíå â ïîëèòè÷åñêè äåéñòâèÿ Èäåÿòà íà Èâà
Äóìàòà "êîàëèöèÿ" ñå çàìåíÿ ñ òåðìèíè ñ íåÿñíî ñúäúðæàíèå êàòî íàïðèìåð
"îáåäèíåíèå", êîåòî íå ïðåäïîëàãà ñå ÿñíè ïðàâèëà, çàÿâè ïðåìèåðúò
Време е от говорене да
се премине към политическо действие. Именно по това ще проличи отговорността и готовността на политическите сили да работят в
обществен интерес и в интерес на България. По тази
готовност и тяхното поведение и действия ще проличи и мотивацията им да
гарантират на избирателите, че не се прави опит за
възпроизвеждане на стари
и компрометирани модели
на поведение, заяви преди началото на правителственото заседание в сряда
служебният премиер Стефан Янев. Той отбеляза, че
наблюдава, че парламентарно представените партии са припознали призивите за диалог, ефективност,
политическа комуникация и

смислени политически действия и взаимодействия.
Припознаха необходимостта от сформирането на устойчив и ефективен кабинет
на базата на ясни цели и
приоритети в интерес на

българските граждани, които трябва да бъдат реализирани на базата на сериозно парламентарно мнозинство. Бяха възприети
посланията за необходимост от адекватна политика както в сферата на образованието, така и по отношение на борбата с корупцията, на необходимостта от развитие на икономиката и подпомагане на българския бизнес, необходимостта от спешни и адекватни мерки за борба с демографска криза, необходимостта от финансова децентрализация и повече правомощия на местната власт
така, че да се преодолеят
различията в икономическото развитие на регионите и местната власт да има
повече възможности да ре-

шава проблемите на хората, добави Янев. Според министър-председателя думата "коалиция" се заменя с
термини с неясно съдържание като например "обединение", което не предполагала ясни правила.
Разбирам, че думата "коалиция" е натоварена с негативно значение, но гарантира ясно насочена отговорност от политическите
субекти. В същото време коалицията е онзи инструмент, който дава възможност за ясни правила за
взаимодействие, взимане
на решения и носене на отговорност от политическите субекти. Очаквам публично коалиционно споразумение с ясно разписани правила и отговорности, призова Янев. ç

Âàëåíòèíà Ìàäæàðîâà: Ñèãíàëúò
íà Áîéêî Ðàøêîâ âå÷å å ðàçïðåäåëåí
íà ïðîêóðîð
Ðúêîâîäèòåëÿò íà Ñïåöïðîêóðàòóðàòà
ïðèïîìíè, ÷å ïî ñèëàòà íà äåéñòâàùèÿ
îò 1975 ã. ÍÏÊ îñíîâíèÿò îðãàí,
îïðàâîìîùåí äà îáðàçóâà äîñúäåáíî
ïðîèçâîäñòâî, å äúðæàâíîòî îáâèíåíèå
Сигналът, който преди
ден вътрешният министър
Бойко Рашков изпрати в
следствието срещу главния прокурор Иван Гешев,
вече е разпределен на
прокурор, каза за БТА
ръководителят на Спецпрокуратурата Валентина
Маджарова. Тя припомни,
че данните на Рашков
бяха препратени до Спецпрокуратурата и на случаен принцип сигналът е
разпределен на прокурор.
Предстои той, въз основа
на вътрешното си убеждение и закона, да прецени
какви действия да предп-

риеме. Колкото до заявеното от Рашков, че ще
обжалва, ако получи
отказ за разследване на
Гешев, Маджарова заяви,
че вътрешният министър
може да направи това
пред Апелативната специализирана прокуратура.
Такъв е редът и така
процедира прокуратурата
с всички сигнали, независимо от кого и срещу кого
са депозирани, посочи
още тя. Маджарова припомни, че по силата на
действащия от 1975 г. НПК
основният орган, оправомощен да образува досъ-

тиви (OFAC) към министерството на финансите на
САЩ са включени и бизнесменът Васил Божков и бившият депутат Делян Пеевски. Именно защото е смятан за "подставено лице" на
Пеевски в схема за подкупи и търговия с влияние, той
е включен в списъка.
Сред причините за налагането на санкциите американските власти посочват,
че бившият депутат от ДПС
използвал Желязков за
осъществяването на схема
за подкупи, засягаща български документи за преби-
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Каквито и да са мотивите за абсурдното предложение на Митева Народното събрание да
заседава от време на
време, резултатът ще е
един - публичната дейност
на депутатите в пленарната зала ще се пренесе в
закритите парламентарни
комисии, където няма тв
камери за пряко излъчване на заседанията.
Как тогава ще наблюдаваме срамните дебати
дали милиардите в държавната Българска банка
за развитие (ББР) ще се
приватизират и дали
магистралите ще се концесионират от олигарси
на ГЕРБ или на "Има
такъв народ"?
Нямам никакво съмнение: идеята на Ива Митева е родена в Боянските
сараи на шоумена, който
вместо парламентарна
демокрация ни предлага
едноличен режим, вместо
политическа нормалност
ни сервира опасна ненормалност, зад която наднича новият диктатор!
Ако днес дори един
депутат в Законодателната комисия на НС подкрепи това безумие на "Има
такъв народ", този народ
си заслужава съдбата да
е роб!

Áåç ëÿòíà
âàêàíöèÿ çà
äåïóòàòèòå
дебно производство, е
прокурорът. Единствено
кодексът от 1952 г. е
предвиждал възможност
такава преценка, наред с
прокурора, да извършва и
следователят. Ръководителят на Спецпрокуратурата
допълни, че през годините

са постъпвали различни
сигнали срещу главните
прокурори и този сигнал
не е прецедент. Единственото различно в случая е
това, че той идва от
служебния министър на
вътрешните работи, коментира Агенция КРОСС. ç

Èëêî Æåëÿçêîâ âå÷å íå å â Áþðîòî çà ÑÐÑ-òàòà
Депутатите прекратиха
правомощията на Илко Желязков като зам.-председател на Националното бюро
за контрол на специални
разузнавателни средства,
съобщи БТВ. Той депозира
молбата си да бъде освободен от поста по собствено желание още на 14 юни
в парламента, защото е назначен от институцията. Желязков беше един от санкционираните от САЩ по закона "Магнитски", припомня Топновини.бг. В "черния
списък" на Службата за контрол на чуждестранните ак-

Ìèòåâà çàìåñòâà
ïàðëàìåíòàðíàòà
äåìîêðàöèÿ ñ
åäíîëè÷åí ðåæèì

ваване за чуждестранни
граждани, както и за подкупването на държавни служители чрез различни средства в замяна на информация и лоялност от тяхна

страна. Желязков беше излъчен от ДПС и избран от
парламента с гласовете на
ГЕРБ за поста на заместник-председател на Бюрото за контрол на СРС. Санкциите предвиждат блокиране на активите на наказаните в американски банки и под контрола на американски лица. Мерките засягат възможността на санкционираните да развиват
бизнес на западните пазари. Кариерата на Желязков
минава през специалните
служби на държавата ДАНС и ДАТО. ç

Парламентът няма да
излиза в лятна ваканция
през август, решиха
депутатите на пленарното
заседание вчера. "За"
предложението, което
беше дадено от "Има
такъв народ", гласуваха
119 народни представители. "Против" нямаше, а
двама се въздържаха.
Аргументът за отпадане на лятната им ваканция е, че парламентът се
събра едва преди седмица, а пред него стоят
редица важни въпроси за
решаване, коментира
Агенция КРОСС. ç
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Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Ïîñòèãíàõìå ñúãëàñèå
ñ ÈÒÍ ïî 15 êîíêðåòíè òåìè

Íà òîçè äåí

Äúðæèì íà ïèñìåíî ñïîðàçóìåíèå, îêîí÷àòåëíî ðåøåíèå ùå âçåìåì, ñëåä êàòî âèäèì
ñúñòàâ íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò, çàÿâè ëèäåðúò íà ñîöèàëèñòèòå â Íàðîäíîòî ñúáðàíèå

Събития

Както знаете, тези дни
се провеждат експертни
разговори по политически
приоритети за създаване
на правителство с мандата
на "Има такъв народ". За
да бъде всичко прозрачно,
за да няма някакво чувство
за скрито-покрито, ние
периодично ще ви държим
в течение докъде стигат
тези разговори, къде
имаме сближаване на
позициите, къде - не, и
какво предстои от тук
нататък, заяви председателят на БСП Корнелия
Нинова в парламента.
Проведохме срещи по три
от приоритетите, които
Националният съвет на
БСП ни даде като мандат здравеопазване, образование и социална политика.
За здравеопазването - за
наше най-голямо удоволствие наши стари политики,
настоявания, законопроекти, които сме внасяли
години наред и бяха отхвърляни от предишното
мнозинство, сега срещат
разбиране. Имаме предвид
следните 6 приоритета, по
които имаме сближаване с
"Има такъв народ" и са
наши стари, изконни
политики, уточни Нинова.
Първо - болниците да не са
търговски дружества.
Второ - да има защитени
болници в труднодостъпни,
отдалечени и обезлюдени
региони. Трето - да се
пристъпи към регионализация на здравеопазването,
така че във всеки район да
има бърз и качествен
достъп до здравеопазване.
Четвърто - укрепване на
държавното и общинското
здравеопазване, със забрана да се продават държав-

ни и общински болници.
Пето - специализацията на
кадрите в здравната система, която да бъде ангажимент на държавата. Шесто истинско, електронно
здравно досие да има
всеки българин. Това са
нещата, по които имаме
единодушие с колегите.
В сферата на образованието - по 5 приоритета
имаме единодушие.
Първо - да се въведе
нова формула за финансиране, като се преосмисли
принципът "парите следват
ученика". Второ - да се
направи преглед на съдържанието на учебниците с
акцент патриотично възпитание и в съдържанието да
се отразява истината за
българската история и
българските класици, и то
да бъде достъпно за децата. Трето - увеличението на
учителските заплати да
продължи.
Четвърто - обвързване
на бройките в образованието с нужните кадри в
българската икономика и
залагане на това като
държавна политика.
Пето - дефицитните
професии за българската
икономика да бъдат без
заплащане на такси от
страна на учениците и
студентите, но след това да
имат ангажимент с договор
за работа в България.
В социалната сфера преизчисляването на
пенсиите най-накрая стана
актуален въпрос за всички
политически формации.
Също знаете, че ние го
поставяме не само с
политическо говорене, а с
реални действия и внасяне
на законопроекти в парла-

мента. Така че и тук имаме
сближаване по необходимостта от преизчисляване
на пенсиите.
Остава едно различие,
обаче - ние виждаме това
да стане от 1 октомври
тази година, а колегите от
"Има такъв народ" го
предвиждат за 1 януари
2022 г. Но сме на едно
мнение, че повече възрастните хора не могат да
останат без преизчисление
на пенсиите. Безплатни
лекарства и учебници за
децата е наша обща позиция вече, обясни още
Нинова. Семейно подоходно облагане с данъчни
облекчения за деца на
работещи родители. Помощ
за второ и трето дете.
Предложените от нас
политики по отношение на
възрастните хора, на
децата и младите семейства се приема от колегите и
се обединяваме около тези
приоритети. Националният
съвет ни възложи пет
приоритета - здраве,
образование, социална
политика, икономика,
борба с корупцията и
съдебна реформа. Остават
ни два за експертни разговори - икономика, борба с
корупцията и съдебна
реформа.

Предвижда се следобедна среща на тема "Икономика" между нашите и
техните експерти. Днес,
също следобед, ще се
състои експертната среща
за борба с корупцията,
съдебната реформа и
външната политика, тъй
като на Националния съвет
очертахме някои линии,
които не трябва да прекрачваме. Едната от тях е
бъдещото присъединяване
на Република "Северна
Македония" към Европейския съюз. Отправихме
покана към "Демократична
България" и към "Изправи
се БГ! Ние идваме!" за
срещи. Поканата към
"Демократична България" е
за петък в 14:00 часа,
поканата към другата
политическа формация е за
понеделник в 14.00 часа. С
тях ще водим общия политически разговор по отношение на сближаване на
позиции за подкрепа на
правителство с мандата на
"Има такъв народ". По
всички преговори ще
информираме българското
общество. Окончателно
решение за подкрепа ще
вземем, след като видим
състав на Министерски
съвет, категорична е Нинова. ç

Êàöàðîâ: 10 000 äóøè ñà çàãóáèëè æèâîòà ñè çàðàäè
на месец май, добави Кацаров.
ãðåøåí ïëàí çà âàêñèíàöèÿ
Като друга грешка Кацаров посо-

Допуснати са големи грешки
с ваксинацията на населението
у нас в началото на годината, заяви здравният министър Стойчо
Кацаров от трибуната в Народното събрание. Малкият брой
ваксини, осигурени в момент, в
който е било благоприятно поставянето им преди нова пандемична вълна, е първата голяма
грешка, според служебният здравен министър. Първата голяма
грешка, допусната с Плана за
ваксинация, е с договарянето на
ваксините. България е дала приоритет на договарянето на ваксините на "АстраЗенека" за сметка на останалите три ваксини,
припомни министърът. По тази
причина в началото на януари заради закъсняла регистрация на
ваксината на "АстраЗенека" и поради намалената първоначална
заявка на ваксините на "Пфайзер", България остава с много
малко количество ваксини. Малко над 30 000 дози да поставе-

ни през месец януари у нас. Общо около 200 000 души са получили по една доза от ваксината до края на февруари, посочи
той. Според него втората голяма
грешка е свързана с избора на
приоритети. България не дава
приоритет на хората над 60 години и хора с тежки заболявания, те са поставени в четвърта
категория след социални работници, служители във ферми за
норки и други, Кацаров отчете,
че това е голяма грешка, защото
80% от починалите от COVID-19
са хора на над 60 години. Всички страни, освен България, са дали приоритет на възрастните, посочи Кацаров, защото с ваксинацията на възрастните хора се
намалява рязко смъртността.
Имунизацията на младите хора
намалява разпространението на
вируса, но така не се влияе върху смъртността, заяви още той.
Министърът обяви още, че според експерти втората грешка е

коствала живота на 10 хил. души, починали по време на следващата вълна, която е преминала през март и април. Част от
тези животи щяха да бъдат спасени, ако страната ни беше дала
приоритет на възрастните хора,
посочи Кацаров.
"България жертва възрастното поколение", посочи здравният
министър. "Имунизирахме предимно младите и активните хора в
продължение на 5 месеца, а найуязвимите групи бяха изоставени. Това се промени едва в края

чи недобрата логистика. Организацията в началото е трудна, ясно е, че ще има пропуски и неща, които във времето трябва да
се поправят, но те не бяха поправени. Едва през май месец осигурихме доставката на ваксини на
личните лекари.
За последната 2020 г. продължителността на живот в България е намаляла с година и половина. Това е "катастрофален
резултат", обяви Кацаров. Здравният министър съобщи още, че е
разработен единен протокол за
поведение при коронавирус, достъпен за всички в страницата на
здравното министерство, пусната е процедура за осигуряване на
обществена поръчка на лекарства, изпаднали в дефицит по време на предишните вълни, осигурена е открита линия за доставка
на ремдесивир, стартирана е забавена процедура за финансово
подпомагане за ремонт и оборудване на COVID отделения. ç

1014 г. - Българската войска
претърпява поражение от
войските на византийския
император Василий II в Битката
при Беласица; цар Самуил
умира при вида на 15 000
осакатени военнопленници.
1856 г. - Българските земи под
османско владичество: в
Търново Капитан Дядо Никола
обявява въстание.
1877 г. - Главната щабквартира на руския император
Александър II по време на
Руско-турската освободителна
война се премества в Бяла
(област Русе).
1885 г. - На заседание на
Българския таен централен
революционен комитет (БТЦРК)
в село Дермендере (днес
Първенец) се взима решение
за обявяване на въстание за
Съединението на Княжество
България с Източна Румелия.
1921 г. - Адолф Хитлер е
избран за ръководител на
Националсоциалистическата
германска работническа
партия.
1946 г. - Започва Парижката
мирна конференция с цел
уреждане на проблемите в
Европа след Втората световна
война.
1948 г. - Олимпийски игри:
след 12-годишно прекъсване
поради Втората световна
война се откриват Летни
олимпийски игри 1948 г. в
Лондон.
1957 г. - Основана е Международна агенция за атомна
енергия (МААЕ).
1958 г. - В САЩ е създадено
Национално управление по
въздухоплаване и изследване
на космическото пространство
(НАСА).
1967 г. - Учредена е Задруга
на майсторите на художествени занаяти.
1981 г. - Даяна Спенсър и
английският престолонаследник и принц на Уелс Чарлз
сключват брак в катедралата
"Свети Павел" в Лондон.
1992 г. - Учредена е Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА).

Родени
1817 г. - Иван Айвазовски,
руски художник.
1905 г. - Даг Хамаршелд,
шведски дипломат, Нобелов
лауреат.
1925 г. - Микис Теодоракис,
гръцки композитор.
1959 г. - Мартина Вачкова,
българска актриса.

Починали
1662 г. - Висарион Смоленски,
православен светец.
1856 г. - Роберт Шуман,
немски композитор.
1890 г. - Винсент ван Гог,
холандски художник.
1917 г. - Райна Княгиня,
българска учителка и революционерка.
1974 г. - Петко Карлуковски,
български актьор.
1983 г. - Луис Бунюел,
испански режисьор.
1986 г. - Емил Коралов,
български писател.
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Èçêóïíèòå öåíè íà æèòîòî íè ùå
çàâèñÿò îò ñâåòîâíèòå ïàçàðè
Ïðîèçâîäñòâîòî íà ïøåíèöà îò
ðåêîëòà 2021 ñå ïðîãíîçèðà äà áúäå
5,7 - 5,8 ìëí. òîíà, äîêàòî ìèíàëàòà
ãîäèíà ïàäíà äî 4,7 ìëí. òîíà
През следващите месеци
може да се очаква цените
на пшеницата в страната
да продължат да се движат на сравнително високи нива. Това се посочва в
юлския ситуационноперспективен анализ на
есенниците на земеделското министерство. Производството на пшеница от
реколта 2021 се прогнозира да бъде 5,7 - 5,8 млн.
тона, докато миналата
година падна до 4,7 млн.
тона. Засега средният
добив се определя на
около 483 кг/дка, или с
23% повече от 2020 г.
Въпреки че се очаква
добро производство
обаче, изкупните цени на
пшеницата в страната ще
останат под влияние на
международните котировки. Според международни

анализатори глобалното
потребление на зърнени
култури ще продължава да
нараства и през 2021/2022.
Това ще попречи на поосезаемо понижение на
цените въпреки прогнозите
за високо световно производство.
По данни на Департамента по земеделие на
САЩ (USDA) от месец юли
за 2021/2022 пазарна
година пшеницата в глобален план ще достигне
рекордните 792,4 млн.
тона, или с 2,1% повече
спрямо предходната
година. Увеличение се
предвижда в ЕС (с 9,7%,
до 138,2 млн. тона), Китай
(с 1,3%, до 136 млн. тона),
Украйна (с 18%, до 30 млн.
тона) и Аржентина (с
16,3%, до 20,5 млн. тона), а
намаление - в САЩ (с

4,4%, до 47,5 млн. тона),
Канада (с 10,5%, до 31,5
млн. тона), Австралия (с
13,6%, до 28,5 млн. тона) и
Русия (с 0,4%, до 85 млн.
тона).
Като цяло изкупните
цени на пшеницата в
България се движат над
нивата отпреди една
година, като влияние
оказват както по-ниското
предлагане в страната,
така и тенденциите в
световен мащаб. От юли
2020 г. до март 2021 г. се
наблюдаваше постепенно

поскъпване. През следващите три месеца имаше
известна корекция на
цените надолу заради
благоприятните прогнози
за новата реколта у нас и
по света.
Средната изкупна цена на
хлебната пшеница за юни
2021 г. е 393 лв./тон, а тази
на фуражната - 380 лв./тон.
Макар и под високите нива,
достигнати през март 2021
г., цените остават съществено над отчетените година
по-рано - съответно с 15,9%
и 17,6%.ç

Âúïðåêè ïî-âèñîêèòå äîáèâè òàçè ãîäèíà, íà ìåñòà
êà÷åñòâîòî íà çúðíîòî å ïî-íèñêî çàðàäè îáèëíèòå âàëåæè
Навсякъде в страната земеделските производители оценяват
тазгодишната зърнена реколта като по-добра от миналогодишната. Областните дирекции "Земеделие" (ОДЗ) по места регулярно изнасят данни за жътвата на
есенниците. Ето какво показват
резултатите от прибраната към
момента реколта от пшеница,
ечемик и маслодайна рапица в
различните части на България.

Монтана
Жътвата на ечемик в Монтанско приключи при среден добив
от 599 кг/дка, което е с близо
90 кг/дка в сравнение с година
по-рано. Реколтирани са близо
20 000 дка, а реколтата се изчислява на над 118 000 тона.
Пшеницата е прибрана от полетата на 94%. Ожънати са 455
670 дка при средно 649 кг/дка,
или с 80 кг/дка повече спрямо
2020 г. Общото количество достига 280 000 тона.
Преди дни паднаха валежи, които попречиха на работата на
комбайните. Остават неожънати
малки площи в общините Берковица, Брусарци, Вълчедръм и
Медковец.

Ловеч
В Ловешко реколтата от ечемик е прибрана, а на финала е
жътвата на пшеница и рапица.
При над 90% реколтирани от засетите 220 000 дка площи с пшеница средният добив е почти 600
кг/дка. Това е със 100 кг/дка повече от миналата година.
"С най-големи добиви към мо-

мента са Ловеч, Луковит и Троян. Има земеделски стопани, които посочват 650 - 700 кг/дка",
коментира директорът на ОДЗ в
Ловеч Диана Рускова, цитирана
от БНР.
Резултатите при ечемика показват среден добив от 524 кг/
дка, или с 30 кг/дка повече спрямо година по-рано. Маслодайната рапица е прибрана на 80%
при средно 250 кг/дка.

Кюстендил
Около 400 кг/дка е средният
добив на пшеница в Кюстендилско, а на ечемика - около 350
кг/дка. Общо площите възлизат
на 95 000 дка. "Като цяло почти
всичко отива за Гърция, защото
тук сме близо до границата и
транспортните разходи са по-ниски. Големите търговци предпочитат от тук да купуват отколкото

от Северна България ", казва зърнопроизводителят Валери Йовев
за Dnews.
Относно доброто качество на
зърното земеделците нямат съмнение, но се притесняват от колебанията в цените. Към момента пшеница се изкупува на около 320 лв./тон, а ечемик - на
260 лв./тон. "Предлагат ми между 320 - 350 лв. за тон в зависимост от качеството на пшеницата. През прекупвачи. Повечето от тези, от които купуваме препаратите, изкупуват и пшеницата", обяснява Борислав Николов.

Стара Загора
Жътвата на пшеница в района
е към приключване, като добивите варират от 400 до 700 кг/
дка, споделя председателят на
Тракийския съюз на зърнопроизводителите Радослав Христов за

Divident.eu. Сред тези, които могат да се похвалят с по-високи
резултати, е Земеделска кооперация "Единство" в радневското
село Сърнево. Там добивът достига 700 кг/дка, но пък качеството е по-ниско заради обилните пролетни валежи, коментира
председателят Георги Калинчев.

Горно Оряхово
Жътвата на основните есенни
култури в района приключи. По
данни на ОДЗ са прибрани 28
535 тона пшеница при среден добив от 590 кг/дка. Това е с 50%
повече от миналата година, когато той не мина 400 кг/дка.
При ечемика добивът се качи
на 529 кг/дка, а при рапицата се
наблюдава спад до 214 кг/дка.
Площите с маслодайната култура са общо 156 ха, от които са
прибрани 335 тона.ç

Îòïóñêàò 100
ìëí. ëâ. çà
îòñòúïêà çà
ãàçüîë íà
ñòîïàíèòå
Земеделските стопани ще получат през 2021 г. до 100 млн.
лева по схемата "Помощ под
формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство". Управителният съвет на ДФ "Земеделие" одобри указанията, по
които ще се прилага схемата за
Кампания 2021, съобщават от
Разплащателната агенция. Европейската комисия нотифицира
удължаване срока на прилагане
на помощта до 31.12.2023 г.,
като годишният бюджет по схемата е увеличен от 84 млн. лв.
на 100 млн. лв. Ставката на литър гориво ще бъде определена
на по-късен етап, на базата на
бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.
Заявленията за ползване на
отстъпката ще се подават от 1
до 24 септември 2021 г. Документи ще се приемат в общинските служби по земеделие към
областните дирекции "Земеделие" по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на
управление на юридическите лица. Към заявлението за подпомагане се прилагат копия от
фактурите за закупено гориво.
След приема на документи са
предвидени проверки на фактурите от страна на Националната агенция за приходите (НАП).
Право на финансова подкрепа по схемата имат всички, които са регистрирани като земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за
годината на кандидатстване по
схемата за държавна помощ,
както и за предходната стопанска година. Кандидатите трябва
да имат и валидно заявление за
подпомагане по схемата за
единно плащане на площ и/или
схемите за обвързано подпомагане за животни за годината,
предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ. Земеделските
стопани, отглеждащи видове и
категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за
обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Интересът към държавната помощ отстъпка от акциза за газьола е голям и нараства с всяка
изминала година. За Кампания
2016 са били подпомогнати 6
716 фермери, за Кампания 2017
финансиране са получили 8250
стопани, за Кампания 2018 - те
са били 9597, за Кампания 2019
подпомагане са получили 10
734 стопани, а за Кампания
2020 г. - 11 634 земеделски
производители.ç

ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ

29.07.2021 ÇÅÌß

5

Àòðàêòèâíà ñåëåêöèÿ
îò ìîðñêè
èìîòè
Óâîëíåíèÿò
Èâàéëî Äåí÷åâ
îòíîâî
å
îò „Àãðèîí“
íàçíà÷åí çà øåô íà Ïúòíàòà àãåíöèÿ
Ìèíèñòúð Êîìèòîâà ãî îñâîáîäè
ìèíàëàòà ñåäìèöà çàðàäè
ïðîÿâåíî îò íåãî ñâîåâîëèå äà
ñïðå âñè÷êè ñòðîèòåëíè
äåéíîñòè íà àãåíöèÿòà
Уволненият преди
седмица член на Управителния съвет на Агенция
"Пътна инфраструктура"
Ивайло Денчев е назначен със заповед на министъра на регионалното
развитие и благоустройството Виолета Комитова
от понеделник, 26 юли
2021 г., за изпълняващ
длъжността председател
на Управителния съвет на
агенцията до назначаването на титуляр. Това
съобщи вчера Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ). В съобщението не е посочено защо

инж. Денчев е върнат
отново в ръководството
на АПИ.
Денчев беше уволнен
отново със заповед на
министър Комитова
миналата седмица заедно
с тогавашния председател
на УС на АПИ Апостол
Минчев заради проявено
от него своеволие да спре
всички строителни дейности на агенцията, съобщи
ведомството. Минчев е
разпоредил писмено
преустановяването на
работата и изтеглянето на
техниката до второ нареждане. По думите на Минчев причината за уволне-

×ÅÇ îòèäå â
èñòîðèÿòà, ùå
ïëàùàìå òîêà
íà "Åâðîõîëä
Áúëãàðèÿ"
нието им е, че УС на АПИ
е потвърдил решението на
тръжната комисия за
избора на изпълнител на
тунела под Шипка за 350
млн. лв. По-късно от поста
си беше отстранен и зам.министърът на регионалното развитие Тодор Атанасов, който е предложил
Денчев и Минчев. Преди
да влезе в управата на
АПИ Ивайло Денчев беше
директор на Областното

пътно управление в Плевен, като преди това е
минал през всички нива в
Пътната агенция.
Цялото ръководство на
Агенция "Пътна инфраструктура" бе сменено в
края на май заради "плащане на аванси за строително-монтажни работи за
обекти, които нямат проектна готовност и разрешение за строеж към
26.05.2021 година".ç

Äèìèòúð Ìàíîëîâ: Ïðåäëîæåíèÿò ìåõàíèçúì çà àêòóàëèçèðàíå
íà ïåíñèèòå âúðõó ãîäèíèòå ïðîñëóæåíî âðåìå å íàé-äîáðèÿò
"Механизмът, който предлага
правителството, свързан с предложението за актуализиране на
пенсиите от 1 октомври, е възможно най-добрият. Той поставя
акцента върху годините прослужено време - коефициентът във
формулата за изчисление на пенсията, който досега беше 1.20,
сега става 1.35." Това каза в студиото на "Още от деня" президентът на КТ "Подкрепа" Димитър
Манолов. По думите му ощетени
от това предложение няма да
има. "Средствата в предлаганата
корекция на бюджета ги имаше
и досега. Проблемът беше, че те
не са в съответните разходни пера и, за да се правят разходи,
се правят счетоводни гимнасти-

ки", подчерта Димитър Манолов.
По думите му, ако тази корекция
мине през Народното събрание,
нещата ще станат по-лесни и ще
си отидат по местата.
"Заплахите за това как ще се
счупи икономиката не се случиха. Нека имаме предвид, че ще
става дума за последното тримесечие на годината. За три месеца едва ли може да се очакват
някакви много тежки и съкрушителни трусове, които хем тези изчисления да ги пратят надалеч,
хем резервите и буферите, които има около тях, да спрат да
работят. Най-вероятно ще свърши работа и по стара традиция
нещо ще остане", каза още Димитър Манолов.ç

Êîìïåíñèðàò ï÷åëàðèòå ñ 3 ìëí. ëâ. çà ñóøàòà ïðåç 2020 ã.
Пчеларите ще бъдат обезщетени с 3 млн.лв. чрез схемата за
държавна помощ "Помощ за компенсиране на материални щети
по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери". Финансовият ресурс беше утвърден на проведеното редовно заседание на УС на ДФ
"Земеделие". Държавната помощ,
която действа в България от 2015
г., беше пренотифицирана от ЕК
в началото на юли тази година
по предложение на МЗХГ. С промяната беше разширен нейният
обхват, като към неблагоприятните събития беше добавена и
тежката суша.
Схемата ще се прилага у нас
до 31 декември 2022 г. включително. Държавната помощ е с индикативен бюджет от 10 млн.лева. Финансовата подкрепа по нея
се състои от директни помощи
за земеделските стопани, претър-

пели материални щети, настъпили в резултат от горещото и сухо лято през 2020 г.
Размерът на щетите ще се установява по места след издадени от ветеринарните власти протоколи. На основание на удостоверените случаи, ще бъде изготвен регистър на регистрирани по
Наредба № 3/1999 г. земеделски стопани, които имат загинали
пчелни семейства, в следствие
на засушаването през миналата
година.
Индивидуалната ставка за помощта ще бъде определена след
приключване на кандидатстването и след като БАБХ изготви обобщения регистър за унищожените
пчелни семейства.
Предстои ДФ "Земеделие",
съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ и БАБХ да изготвят указания за предоставяне на
помощта.ç

Еврохолд България АД
завърши придобиването
на 7-те дружества на "ЧЕЗ
Груп в България", съобщиха от дружеството. Сделката е най-голямата в
енергийния сектор на
страната за последните
17 години и една от големите в региона. Тя е на
стойност 335 млн. евро и
се реализира чрез Eastern
European Electric Company
(EEEC), която е 100 процента собственост на "Еврохолд".
С придобиването и интегрирането на активите
на ЧЕЗ Груп, Еврохолд ще
доставя услуги на повече
от 7 милиона потребители и ще има над 6000 служители в 11 държави в
Централна, Източна и
Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ), както и от бившия
СССР. Eastern European
Electric Company ще експлоатира и поддържа 24
971 км мрежа средно напрежение и 32 989 км мрежа ниско напрежение.
"Тази сделка гарантира приток от над 500 млн.
евро в българската икономика, ако пресметнем
общата стойност на транзакцията, в това число цената, предстоящото задължително търгово предложение към миноритарните акционери в две от
придобитите компании и
инвестиционната програма на ЧЕЗ в България", е
коментирал председателят на Надзорния съвет
на "Еврохолд България"
Асен Христов.
До края на 2021 г. и с
консолидацията на резултатите на подразделенията на ЧЕЗ Груп, общите
активи и годишни приходи на застрахователноенергийния холдинг се
очаква да надхвърлят 1.5
млрд. евро, а неговата
оперативна печалба
(EBITDA) за годината ще
достигне около 120 млн.
евро. Според стратегията за развитие до 2025 г.
Еврохолд предвижда да
генерира приходи от близо 2 млрд. евро годишно
и оперативна печалба
(EBITDA) в размер на почти 200 млн. евро, се посочва в съобщението.ç
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Директива на ЕС за
електронната търговия
През последните 20 години настъпиха съществени изменения в света на онлайн технологиите. Появиха се нови компании, технологии и начини на работа, както за пазаруване,
така и за запазване на място, поръчване на
храна или транспорт. Директивата за електронната търговия, която е в основата на единния
цифров пазар в Европейския съюз (ЕС), е приета през 2000 г., когато платформи като Amazon,
Google и Booking.com прохождаха, а Facebook,
Airbnb и Instagram дори не съществуваха. Европейското законодателство има да догонва развитието на онлайн технологиите и затова ЕС
разработва нова правна рамка, наречена законодателен акт за електронната търговия.

Значение на онлайн платформите
Появата на големи онлайн платформи е една
от най-значимите промени в дигиталния свят
през последните 20 години. Търсачките, социалните мрежи, онлайн магазините, магазините за
приложения и уеб сайтовете за сравняване на
цени са станали неразделна част от съвремен-

ния живот. Те носят редица ползи на потребителите, създават нови пазари на услуги и откриват нови възможности за компаниите и търговците. По данни на Европейската комисия един
милион предприятия в ЕС продават стоки и услуги през онлайн платформи и повече от половината малки и средни предприятия, продаващи през тях, ги използват, за да достигнат клиенти в други страни.

Предизвикателства към
онлайн платформите
Новите възможности пораждат и нови рискове. Потребителите в Европа са атакувани с
оферти за нелегални стоки, дейности и съдър-

жание. Малките фирми срещат трудности да навлязат на един пазар, доминиран от цифрови
гиганти.
Това продиктува Европейският парламент да
изложи препоръките си относно основни аспекти на бъдещия законодателен акт, а именно:
 Безопасността при пазаруването онлайн да
бъде идентична при пазаруване в традиционен
магазин;
 Разработване мерки от страна на платформите за опознаване на клиентите, с цел проверка и ограничаване на съмнителни компании,
продаващи опасни продукти или разпространяващи дезинформация;
 Информираност на клиентите за използвани технологии с изкуствен интелект, контрол
и право за отказ от тях. Персонализираното рекламиране трябва да бъде регулирано по-добре;
 Законодателство, улесняващо навлизането
на пазара на нови компании и ограничаване
достъпа на големите платформи;
 Ясни правила и насока за борба срещу нелегалното и вредното съдържание на онлайн
платформите.
На 15 декември 2020 г. е предложен законодателен акт на Европейската комисия за електронната търговия в подготовка на Европа за дигиталната ера.

ИНОВАЦИИ

Разширяване на кооперативната търговия чрез електронни магазини
Електронните магазини
През 2020 г. в условията на пандемия от
COVID-19, все побързо развиващи се
технологии, промени в
поведението на потребители и ръст в развитието на онлайн
търговията, беше изграден електронният
магазин на ШОКО
КООП - chococoop.bg,
чрез който продуктите
на работилницата за
ръчно направени шоколад и бонбони вече
са достъпни до клиентите в цялата страна.
Също така стратира
обновяването на електронните магазини

bioshopcoop.bg
и
cooptrade.bg. То има за
цел оптимизация на
възможностите на изградените вече платформи за кооперативна електронна търговия и добавяне нови
функционалности, базирани на последните
тенденции в онлайн

търговията и потребителското търсене.

Мобилни
приложения
и социални
медии
Мобилните приложения са в основата
на новия тип социал-

на мобилна комуникация. В отговор на
очертаващите се тенденции през 2020 г.
стартираха и мобилните приложения
Choco COOP и Bio
Shop COOP. Те са с атрактивна визия и
вградени функционалности, които дават възможност на потребителите да открият актуална информация за
най-новите продукти,
услуги и предложения.
Синхронизирането на
тези приложения с
профилите на ШОКО
КООП и БИО магазин КООП в социалните медии Facebook и
Instagram също спома-

ДОБРИ ПРАКТИКИ

КООП Норвегия със 120 000 новоприети
член-кооператори за 2020 г.
През изминалата година КООП
Норвегия бележи значителен ръст на
член-кооператори. От новоприетите
120 000, на възраст под 60 години са
72 000, а под 30 г са 48 000.
Защо почти всеки втори човек от
5,4-милионното население на Норвегия проявява интерес да бъде членкооператор?
На първо място е значимата роля
и приноса на кооперативния бизнес
в икономиката на страната с около
11,6 млрд. евро годишен стопански
оборот, реализиран от 5600 кооперации в сектори търговия, земеделие,
жилищно строителство и риболов.

Приоритет в развитието на кооперативното движение е дигитализацията. Разработеното неотдавна модерно
дигитално приложение за прием на
член-кооператори в Норвегия привлече значим брой нови членове, преобладаващата част от които млади хора.
Само за месец януари 2021 г. над
1,1 млн. член-кооператори са използвали приложението, което е максимално удобно за потребителите,
включва редица нововъведения като
специални промоции и отстъпки, подобрена функционалност, нови методи за разплащане и предлагане на
други иновативни услуги.

га за повишаване разпознаваемостта на
марката КООП чрез:
 Достигане на поширок кръг от потребители;
 По-атрактивен и
по-ефективен от маркетингова гледна точка
начин за популяризирането;
 Създаване възможност за персонализирано отношение към
отделния потребител;
 Увеличаване на
потребителското преживяване;
 Използване на
съвременните инструменти за проучване на
потребителските нагласи и т. н.

Предприети
действия:
 По-атрактивно
прилагане на съвременните форми за търговия - мобилни обекти, електронни магазини, мобилни приложения, профили в социалните мрежи;
 Изграждане на
мобилно приложение
КООП, в което са
включени всички обекти с търговска информационна система в
страната;
 Увеличаване броя
на обектите, в които се
използват електронни
етикети от ново поколение.
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Áîéêî Ðàøêîâ êúì ÃÅÐÁ: Íå ñúì
äÿñíàòà ðúêà íà òàðàëåæà, íå ñå
êàçâàì Öâåòàí Öâåòàíîâ

Ñëóæåáíèÿò ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè äîéäå â ïàðëàìåíòà ïî íàñòîÿâàíå
íà áèâøèòå óïðàâëÿâàùè, çà äà èçíåñå èíôîðìàöèÿ çà òâúðäåíèÿòà, ÷å ñà èçïîëçâàëè
ñïåöèàëíè ðàçóçíàâàòåëíè ñðåäñòâà ñðåùó ïîëèòèöè è ïðîòåñòèðàùè
Напрежението между
ГЕРБ и Бойко Рашков
продължава да расте.
Отново те сблъскаха
позиции в пленарната
зала. Служебният министър на вътрешните работи
дойде в парламента по
настояване на бившите
управляващи, за да изнесе информация за твърденията, че са използвали
специални разузнавателни
средства (СРС-та) срещу
политици и протестиращи.
"Ако вие наричате
нарушаването на гражданските права пушилка, не
знам как обществото ще
оцени това", коментира в
началото Бойко Рашков.
И се закани, че още
днес ще се видят доказателствата. "Националното
бюро се е обърнало към
прокуратурата с въпрос
може ли, след като сме
установили неправомерно
прилагане на СРС-та, да
уведомим българските
граждани. Българската
прокуратура е казала
"Не". Защо? За да не
могат да заведат дела. Не
се е доказало нищо при
такова противодействие
на прокуратурата", заяви
Рашков.
"Интересно защо само
депутатите от ГЕРБ не
знаят за тези СРС-та, а
една част от залата
донесе сигнали. По думите на Рашков имало
данни, че наблюдението
на някои граждани се е
просрочило спрямо законодателната разпоредба.
Рашков докладва още,
че двама прокурори от
Специализираната прокуратура - Борисова и
Първанов - са се обосновали, че има "престъпления срещу републиката",
по искането за прилагане
на СРС-та. Министърът се
зачуди как "протестите на
гражданите в центъра на
София са класифицирани
точно така".
На няколко пъти вътрешният министър влезе в
пререкания с Десислава
Атанасова от ГЕРБ-СДС.
"Г-жо председател, искат
да си говорят като на
улицата може би", вметна
служебният вътрешен
министър.
Александър Ненков от
ГЕРБ-СДС пък определи
новината за подслушвани-

ята като театър. И поиска
Рашков да изброи колко
са подслушванията и да
ги назове по имена, "за
да бъде коректно пред
българското общество".
Ненков настоя, че може
всичко да е фалш, използван за предизборни цели.
"Защо не прочетете
Закона за СРС-та? Прочетете го! Бюрото за контрол на СРС-та ежегодно
изготвя доклад до парла-

реждението: "С гол г*з
таралеж ще мачкаш - това
мо'а да ти кажа!".
Иначе стана ясно, че
проверката е дошла от
Инспектората към МВР.
Всички констатации пък
ще бъдат представени на
Временната анкетна
комисия, която се занимава с темата за прилагането на СРС-та.
Аргументите на Бойко
Рашков обаче не убедиха

ва. Преписката е под
номер 1425 от 2020 г. В
резултат на проверките е
написано номер на досъдебно производство 115
от 2020 г. Не можем да
разберем повече. Не
можем да установим,
защото документите са в
прокуратурата. Но те
първоначално са били
дадени на бившия главен
секретар на МВР и впоследствие са заведение в

продължило доста дълго
време. Ако трябва да се
върнем през миналата
година за използване и
прилагане на СРС-та
главно срещу протестиращи граждани и особено
след нахлуването на
прокуратурата в Президентството", отчете Рашков.
"Мотивите, с които са
искани разрешенията, са
- лицата целят да бъде
подронена и съборена

мента, в който посочва
обобщени данни. А бюрото
не е длъжно да ви дава
поименно отчет кой е
подслушван. Сбъркали сте
името. Аз не се казвам
Цветан Цветанов! Извикайте си дясната ръка на
таралежа да изнесе тези
СРС-та. И такава информация законът не ми
позволява да ви дам.
Става дума за стотици
български граждани",
отвърна Рашков.
Коментарът му бе
препратка към действия
на предшественика му
Цветанов, който обвини от
парламентарната трибуна
медици от Горна Оряховица през 2010 г. по
станалия известен като
случая "бебето във фризера". Рашков иронизира и
думите на лидера на ГЕРБ
Бойко Борисов за предуп-

ГЕРБ-СДС. Ненков настоя,
щом министърът се притеснява публично да каже
имената, то да бъдат
изключени камерите и
микрофоните на телевизиите и заседанието да
продължи при закрити
врата. Искането му обаче
не бе позволено от председателя на парламента
Ива Митева.
Отношение по темата
взеха и от "БСП за България". Социалистите поискаха Рашков да каже колко
наказателни производства
са заведени към момента
на прилагане на СРС-тата
и каква е точната бройка
на подслушваните лица.
"От документите, с
които разполагаме в МВР,
следва изводът, че има
два прокурорски акта. От
тях обаче не е ясно колко
са съдебните производст-

Главна дирекция "Борба с
организираната престъпност". Служителите са
изпълнявали това, което
им е казвано всеки божи
ден - устно и с листчета.
Възможно е в Спецпрокуратурата да има и други
дела. Служители твърдят
за не по-малко от 8-9
месеца период на подслушване", докладва министърът.
Рашков обяви, че в
МВР има данни за "не помалко от 100 души", за
които се смята, че са
прилагани СРС-та. "Интересно защо само депутатите на ГЕРБ не знаят за
СРС-тата, а стоящите до
тях известни политици
донесли наготово материали в МВР. Готови материали донесли. Има данни, че
по отношение на някои
граждани наблюдението е

властта в републиката.
През 1996-1997 г. парламентът отново бил обсаден от протестиращи,
като тогава никой прокурор не си е помислял да
бъде извършено престъпление против републиката", припомни министърът.
- "Прокуратурата не
образува производства
за престъпления против
събарянето на републиката".
"Бюрото за контрол за
СРС-тата ежегодно изготвя обобщен доклад до
Народното събрание, в
който се посочват обобщени данни. Бюрото,
което по закон може да
вникне по всички детайли
на СРС-тата, не е длъжно
да ви дава поименно
отчет кой е подслушван и
кой не е подслушван",
добави Рашков.
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Îáùåñòâîòî ïîêàçà, ÷å íÿìà íèêàêâî
íàìåðåíèå äà êîíñóìèðà ìàíäæè
ñ èçòåêúë ñðîê íà ãîäíîñò
Àêî ñå êîíöåíòðèðà êúì òåçè äâà îñíîâíè ïðèîðèòåòà - àêöåíò âúðõó ñîöèàëíàòà
ïîëèòèêà è çàùèòà íà íàöèîíàëíèòå èíòåðåñè, áúäåùîòî ïðàâèòåëñòâî ìîæå è
äà èçêàðà ïî-äúëúã ìàíäàò, îòêîëêîòî ìó îòðåæäàò àíàëèçàòîðèòå

Петър ВОЛГИН
Ще бъде добре този
парламент да излъчи
правителство. Обаче
никак няма да е добре,
ако новоизлъченото
правителство бъде създадено около някакви
неясни договорки. Или
върху приоритети, които
нямат нищо общо с
реалните проблеми на
мнозинството българи.
За да бъде един кабинет
успешен, трябва да
постави акцента в своите
политики върху това,
което действително искат
хората, а не върху сектантски идеологеми.
България е най-бедната
държава в Европейския
съюз. И е напълно естествено основното искане
на българите да бъде
повишаването на доходите от труд, както и повишаване на пенсиите. Ето
за това усилията на едно
бъдещо правителство
трябва да са насочени
именно в тази посока.
Единствено силно
идеологизирани партии,
които и идея си нямат
какви са истинските
проблеми на нормалните
българи, могат да твърдят, че сред най-важните
приоритети била лустрацията.
Не знам какви точно
червени линии са си
начертали партиите при
предстоящите преговори,
но със сигурност има
една червена линия,
която никоя от тях не
бива да пристъпва.
Каквото и да нашепват
разни евро-атлантически
фактори. Имам предвид
отношението ни към
Република Северна
Македония.
В Скопие явно продължават да се надяват, че

ние в крайна сметка ще
отстъпим и ще ги пуснем
да започнат преговори
за влизане в ЕС без
никакви условия. Новото
българско правителство
още в самото начало
трябва много ясно да
каже на нашите македонски приятели: да, ще
започнете преговори,
обаче само тогава, когато престанете да си
присвоявате българската
история. Придържайте се
към библейските заповеди, че не бива да се
лъже и краде. И тогава
ще имате нашата подкрепа. Продължавате ли със
селските номера, забравете за Европейския
съюз.
Ако се концентрира
към тези два основни
приоритета - акцент
върху социалната политика и защита на националните интереси, бъдещото
правителство може и да
изкара по-дълъг мандат,
отколкото му отреждат
анализаторите. Разбира
се, ако кабинетът бъде

сформиран с мандата на
първата политическа
сила - "Има такъв народ"
- именно тази партия ще
носи отговорността за
него.
Партията на Слави
Трифонов трябва да
покаже две неща.
Първо, че може да
управлява.
И второ, че уважава
избирателите си.
Хората гласуваха за
"Има такъв народ", понеже искаха да сложат
край на статуквото.
Както политическото,
така и идеологическото.
Ето защо от тази партия трябва да престанат
да предлагат вкиснал
неолиберализъм - нито
като икономическа политика, нито като личности.
А с първия си проектокабинет "Има такъв народ"
предложи именно подобен неолиберален буламач. С негативната си
реакция обаче обществото показа, че няма никакво намерение да
консумира манджи с

изтекъл срок на годност.
Да, "Има такъв народ"
е млада партия, така че
подобни анонси могат да
бъдат вписани в графата
"грешки на растежа" и да
бъдат простени. В същото време партията на
Слави Трифонов трябва
много да внимава, за да
не заседне трайно в
блатото на статуквото.
Имам предвид далеч не
само българското статукво.
От доста време насам
глобалните елити налагат
една нова господстваща
идеологема.
Тя включва следните
неща.
Първо, отказ от националната държава.
Второ, допълнително
овластяване на наднационалните институции,
които, апропо, никой не
е избирал.
Трето, допълнително
атомизиране на обществото, посредством разрушаването на всякаква
групова принадлежност.
Когато си самостоен

индивид, без принадлежност към родина, класа,
религия, пол, ти си изключително лесно манипулируем.
Истинската цел на
Истанбулската конвенция
например не е защита на
жените, а размиване
границите на пола, тоест
унищожението на още
една силна групова
принадлежност. Точно
такава е целта на глобалните елити - да няма
вече силни общности, да
няма общества, а само
атомизирани индивиди,
които да правят това,
което им бъде казано.
Класическите десни и
леви партии отдавна са
включени в тази схема.
А всяка една политическа сила, която претендира да е на страната на обикновените хора,
а не на елитите, е длъжна да се противопостави
на подобни идеологеми.
Не го ли стори, бързо
ще се превърне в част
от господстващото клише.
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През април 1890 г. Оскар Уайлд "предсказва"...
Ален Делон?
Ôðåíñêèÿò èäîë çà êðàñîòà å ðîäåí íà åäèí
äåí ñ ãåðîÿ íà Óàéëä - Äîðèàí Ãðåé
Френският актьор Ален
Делон е всепризнат идол за
мъжка красота. Някогашното му лице на изкусител
днес е набраздено от бръчки, но това само доказва,
че той не е неостаряващият Дориан Грей от прочутия роман на Оскар Уайлд.
И все пак литературоведи
проникнаха в едно колкото
любопитно, толкова и зловещо откритие - че в първото издание на произведението на Уайлд от 1890 г.
рождената дата на Дориан
Грей е била 8 ноември. Денят, в който 45 години покъсно от излизането на романа е роден... Ален Делон.
Мнозина намират сходство
не само в красотата на двамата мъже - измисления и
истинския, но и в характерите им - на "демони с ангелски лица".
"Портретът на Дориан
Грей" е публикуван за пръв
път през 1890 г. в едно американско списание. В продължение на година Оскар
Уайлд работи по него и прави редица поправки и допълнения. В новия му вид

го издава във Великобритания през следващата 1891 г., и това е романът,
какъвто го познаваме днес.
В 12-а глава на романа за
рожден ден на Дориан Грей,
с подразбиране, е посочен
10 ноември. Интересно защо писателят е "поправил"
посочения в първата версия на романа ден - 8 ноември, с 10 ноември? - И
ако другите промени са били наложителни от гледна
точка на художествените
критерии на автора, то какво го е накарало да промени рождения ден на героя
си?
Както е известно, Дориан Грей е толкова красив,
че буди възхищението на
всички. По същия начин 70
години по-късно - през 60те години на миналия век,
Ален Делон е обявен за
най-красивия мъж на планетата.
Той поддържаше това
възхищение у зрителите в
продължение на цялата си
филмова кариера, допреди
18 години назад, когато
престана да се снима. Но

всички, които са имали близост с актьора в личния му
живот, не споделят възхищението, което буди от екрана. Особено негативно се
изказват за него жените,
почувствали хладната му
красота "отблизо". "Ти си
двуглав орел, Ин и Ян, найдоброто и най-злото", му пише в една картичка Брижит
Бардо.
Двамата са митично красивите хора-богове на филмовия екран през 60-те.
Филмът, който кара зрителите да въздишат в киносалоните е "И Бог създаде
жената". (1956 г.) Всъщност
Ален Делон и Брижит Бардо никога не са били любовници в реалния живот,
но това прави оценката на
Бардо за него още по-обективна. Същото мнение за
Делон споделят и мъже, работили с Делон. "Ален Делон има дяволска, хипнотизираща красота, но когато
я гледаш продължително, от
нея те побиват тръпки!", казва един кинокритик. И друг,
който подмята уж на шега:
"Не е чудно, че Ален Делон

е имал в живота си толкова жени, защото е могъл да
има много повече... Въпросът е на какъв принцип е
избирал жертвите си?..."
През последните няколко години Ален Делон е назоваван във френската преса "завършен мизантроп",
"мегаломан", "свещено чудовище" и пр. Същата тази
преса го боготвореше преди. В същото време Ален
Делон провокира общественото мнение с показната си
любов към животните, паралелно с реакционни изказвания по различни въпроси, един от които е болезнената тема за Холокоста.
Кой е той, в действителност? - все по-често се питат мнозина. Истината е, че
французите май са объркани в загадката Ален Делон.
А той от своя страна висо-

комерно отговаря на всички нападки: "Не ми пука за
ничие мнение. Казвам това, което мисля!"
"Колко е тъжно! - прошепна Дориан Грей, без да
откъсва поглед от портрета си. - Колко е тъжно! Аз
ще остарея, ще стана уродлив и отвратителен, а портретът ще си остане вечно млад. Никога няма да надмине възрастта на днешния юнски ден... Ако можеше да стане обратното!
Ако можеше аз да остана
вечно млад, а да се състари портретът! За това...
за това... бих дал всичко!
Да, за това не бих пожалил
нищо на този свят! Бих дал
душата си!.."
Из романа "Портретът на
Дориан Грей" на О. Уайлд
Еми МАРИЯНСКА
Impressio.bg

Как да направите малката стая просторна?

Интериорният дизайн не
е лесна задача. Едно от неговите най-големи предизвикателства е да направи
една малка стая да изглежда по-голяма и просторна.
И макар че задачата е трудна, никак не е невъзможна.
Ако сте от хората, които
разполагат с малки жилища, определено трябва да
прегледате следните съвети.
Как да накараме стаята
да изглежда по-просторна?
Закачете пердетата високо.
Така прозорците ще изглеждат по-големи
Без магнити по хладилник. Те карат цялата стая
да изглежда разхвърляна.
Ако много държите на магнитите, направете си дъска
за такива и я закачете до

хладилника. Това е добре и
за самия ви хладилник, който ще бъде по-чист и без
следи от боя и лепило, които тези магнитчета оставят.
Шкаф за обувки със затворени врати. Когато обувките са нареди в коридора

или разхвърляни до входната врата, те карат апартамента да изглежда по-малък и неподреден. Един
шкаф за обувки веднага оправя този проблем.
Тапети с вертикални райета в светли цветове. Тъм-

ните тапети моментално
смаляват пространството.
Същото важи и за тапетите
с хоризонтална шарка. За
да изглежда стаята по-просторна, използвайте тапети,
които са светли и с вертикални райета.
Използвайте кърпи в
един и същ цвят. Факт е, че
цветните кърпи в банята я
правят да изглежда по-претъпкана и малка. Белите
кърпи за баня са далеч подобър избор.
Мебели от стъкло и с
крачета. Мебелите в стаята
трябва да дават илюзията,
че се плъзгат по пода, а не
че растат от него. Не задръствайте малката стая с
тежки дивани, фотьойли и
секции.
Кутии за съхранение. Дори и малкото пространство

Помогнете на детето да проговори
Ако искате да подкрепите детето си в
първите му опити да произнася думи, а
след това да съставя смислени изречения, ето какво можете да направите.
Четете книги
Четенето на книги е доказано полезно
за децата не само за развитието на речта
им, но и защото е качествено време, което родител и дете прекарват заедно. За
да помогнете на детето да се ориентира,
докато четете, посочвайте картинките на
това, за което се говори: "Ето го тук зайчето, виж как скача".
Друг плюс на книгите е, че в тях се
употребяват думи, които рядко или никога не използвате в разговорната си реч и
по този начин обогатявате речника на детето си още преди да е проговорило.
Изключете електронните устройства
Препоръките за това кога и колко елек-

тронни устройства (телефони, таблети, компютри и телевизори) да има в живота на
детето са различни в различните краища
на света, но като цяло е прието до 1 година
те да бъдат изцяло изключени от обкръжаващата среда на бебето. След това можете
да включите по 10-15 минути гледане на
подходящи за възрастта програми на ден.
Вредата, която електронните устройства нанасят върху развитието на говора
на децата, е че те изискват само гледане
и слушане, но не учат на комуникация.
Телефонът пуска песнички независимо дали детето му говори или не. Прекомерната употреба на екрани при малките деца
е и една от основните причини да има
толкова много деца с говорни проблеми
през последните години.
Описвайте с думи всичко, което правите

След няколко месеца това може вече
да ви се струва безкрайно досадно, но
описанието на действията, които извършвате пред бебето, са един от най-лесните и ефективни начини да му помогнете с разбирането и използването на речта. "Сега режа морковите, после ги сипвам в тенджерата и я слагам на котлона,

изглежда добре, когато
дребните предмети не са
наредени върху мебелите, а
са грижливо прибрани в кутии.
Голям килим. Малките
килимчета пред леглото само смаляват стаята.
Тоалетка с чекмеджета
за тоалетните ви принадлежности. Ако имате тоалетка в спалнята, то нека тя е
с чекмеджета, в които да
можете да прибирате козметичните си продукти, както и сешоара, четките за коса и т. н.
Лунички и окачен таван.
Големите полилеи, висящи
от тавана са едно от найнеподходящите решения за
малката стая. Луничките и
окаченият таван са за предпочитане при по-малките
стаи.

за да сготвим супа."
Дори и да ви се струва, че детето не
ви слуша през цялото време, не се отказвайте от този навик, защото информацията попива в изключително пластичния на тази възраст мозък.
Не поправяйте грешките
В началото децата правят доста грешки, произнасят думите неправилно или
бъркат словореда. Дори и да ви изглежда
логично да ги поправяте, имайте предвид, че това в повечето случаи ги демотивира, защото им създава усещане за
родителско неодобрение.
Вместо това можете да перифразирате това, което са казали, като използвате
правилната дума. Например, ако детето
каже: "Искам два ягоди", можете да отговорите: "Искаш две ягоди? Ето заповядай!". С времето детето постепенно ще
започне да употребява правилните думи,
без да има нужда да правите нищо специално.
От Обекти;
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Заразата с коронавирус
в световен мащаб
през миналата седмица се е увеличила с 8 процента, а смъртността - с 21 на сто, съобщи вчера
Световната здравна организация
(СЗО). Новорегистрираните случаи са над 3,8 млн., а жертвите
на COVID-19 - повече от 69 000.
Най-голямо увеличаване на броя
на жертвите има в Югоизточна
Азия, в Северна и Южна Америка. В седмицата 19-25 юли на ден
са постъпвали данни за средно
по 540 000 новозаразени при 490
000 през предходната седмица.
Към 25 юли в света са регистрирани общо 193 657 729 случаи
на зараза и 4 154 660 починали.
На седмична база заболеваемостта е намаляла в Африка (с 9 на
сто), Югоизточна Азия (със 7 на
сто) и в Източното Средиземноморие (с 4 на сто). Ръст е регистриран в Северна и Южна Америка (с 30 на сто), в Западно-Тихоокеанския регион (с 25 на сто),
и в Европа (с 3 на сто). В Европа
се наблюдава и намаление на
броя на починалите (с 1 на сто).
По данни на СЗО вариантът Делта вече е установен в 132 държави.

Гръцките власти съобщиха за
3593 нови случая на коронавирус и осем смъртни случая
през последните 24 часа,
пише в. "Катимерини".
Петнадесет от 3593 случая
включват туристи, тествани
при пристигане. Общият брой
на потвърдените случаи на
COVID-19 в Гърция от началото
на пандемията достигна 482
145 и 12 911 починали. Общо
142 пациенти остават интубирани в отделенията за
интензивно лечение, докато
2794 са изписани.

Ïõåíÿí è Ñåóë âîäÿò ðàçãîâîðè
çà ñðåùà íà âúðõà

Президентът

Ñåâåðíà è Þæíà Êîðåÿ îòâàðÿò îòíîâî áþðîòî çà âðúçêà
â ãðàíè÷íîòî ñåëèùå Ïàíìèí÷æîí
Северна Корея и Южна
Корея водят разговори за
отваряне наново на съвместното бюро за връзка,
което Пхенян зрелищно
взриви миналата година и
за провеждане на среща
на върха в рамките на
усилията за възстановяване на отношенията, казаха
три добре осведомени
източника от южнокорейското правителство, цитирани от Ройтерс.
Южнокорейският президент Мун Дже-ин и севернокорейският лидер Ким
Чен-ун търсят начини за
подобряване на изострените отношения чрез размяна
на голям брой писма от
април насам, казаха
източниците, пожелали да
останат анонимни заради
дипломатическата деликатност на темата. Дискусиите
са знак за подобряването
на връзките, които се
влошиха през изминалата

година, след като тристранните срещи на върха през
2018 г. дадоха определени
надежди за помирение.
Междукорейските
разговори могат да допринесат също да бъдат
рестартирани блокираните
преговори между Пхенян и
Вашингтон, имащи за цел
отказ на Северна Корея от
ядрената и ракетната й
програма в замяна на
облекчаване на санкциите.
Този въпрос е от ключово значение за Мун, подкрепата за когото намалява
през последната му година
на президентския пост.
Мун е заложил политическия си престиж на подобряването на отношенията
със Северна Корея и
допринесе за организирането на историческите
срещи между Ким и тогавашния американски
президент Доналд Тръмп
през 2018 г. и 2019 г.

Южнокорейският
президент
Мун Джеин и
севернокорейският
лидер Ким
Чен-ун се
опитват да
подновят
диалога
между
двете
страни

Двете Кореи, който
технически са в състояние
на война, след завършването с примирие на
Корейската война от 195053 г., вчера възстановиха
комуникационните канали
помежду си, които Северът прекъсна през юни
миналата година. Двете
страни обсъждат възстановяване на тяхното
съвместно бюро за връзка
в пограничното селище

Ðàçãîâîðè ìåæäó ÑÀÙ è Ðóñèÿ çà ñòðàòåãè÷åñêàòà
ñòàáèëíîñò çàïî÷íàõà â Æåíåâà
От стр. 1
Президентите Владимир
Путин и Джо Байдън, чиито страни притежават 90
процента от световните арсенали от ядрено оръжие,
се споразумяха за започване на двустранен диалог
за стратегическата стабилност, за да се "положат основите на бъдещия контрол
над въоръженията и на
мерки за намаляване на
риска".
Конкретният обхват на
еднодневните двустранни
дискусии не беше оповестен, но анализатори очакват те да станат начало на
процес за стабилизиране

на обтегнатите им отношения. "Разговорите трябва да
доведат до реално и значително съкращаване на
ядрените оръжия. Всичко
по-малко от това би било
безотговорен провал", каза пред Ройтерс Даниъл
Хогста от спечелилата Нобелова награда Международна кампания за ликвидирането на ядрените оръжия.
"Измина почти година от
последната среща в подобен формат. Започваме наново с новото американско правителство, практически започваме от нулата. Става въпрос просто да

се срещнем и да се поздравим, като се опитаме на
постигнем някои базови
споразумения", каза пред
журналисти в Женева Андрей Баклитски, старши изследовател в Центъра за
съвременни американски
изследвания към Московския държавен институт за
международни отношения
(МГИМО). През януари Русия одобри продължаването на действието за още
пет години на Договора
Нов СТАРТ със САЩ за контрол на стратегическите ядрени въоръжения, само дни
преди изтичането на срока му. ç

Панминчжон, казаха два
източника. Пхенян взриви
предишното бюро в граничния си град Кесон
през 2020 г. Двете Кореи
разговарят също за организиране на среща на
върха между Мун и Ким,
но засега не се обсъжда
нито конкретен график,
нито други подробности
заради пандемията от
коронавируса, допълниха
източниците. ç

Джо Байдън заяви във вторник, че
все още е необходимо американците "да се справят по-добре" по
отношение на ваксинациите срещу Covid-19, след като здравните
власти в САЩ затегнаха мерките
за носене на маски за части от
страната, където се наблюдава
ръст на инфекциите. В изявление,
направено след хода на Центровете за контрол на заболяванията, с което се изисква ваксинираните да носят маски на закрито
във високорискови райони, Байдън каза, че в четвъртък ще изложи нови стъпки за преодоляване
на изоставането във ваксинационния процес. В отделно обръщение към американската разузнавателна общност, попитан за възможно задължително ваксиниране на американските федерални
служители, Байдън отговори: "Това се обмисля в момента".

Американският

фармацевтичен гигант "Пфайзер"
повиши прогнозата си за продажбите на ваксината срещу COVID19, която разработи съвместно с
германската компания "БиоНТех".
"Пфайзер" вече залага на 33,5
млрд. долара приходи по това перо за 2021 г. спрямо досега очакваните 26 млрд. долара. Компанията за втори път тази година
вдига оценката на фона на глобалната борба за ваксини, отбелязва Ройтерс.

ОБЯВА
На основание чл. 30 от Закона за държавната собственост (ЗДС) и Правилника за прилагане
на ЗДС и чл. 2, чл. 3, ал. 4 от Вътрешните правила за отдаване под наем на движими вещи частна държавна собственост в Българската агенция по безопасност на храните, във връзка с
чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 3 от УПБАБХ и предоставените правомощия съгласно Заповед № РД111718/ 23.07.2021г. на Изпълнителния директор на БАБХ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - СОФИЯ ГРАД, О Б Я В Я В А процедура за отдаване под наем на движима
вещ, частна държавна собственост - КАБИНА - КОПИРЕН ЦЕНТЪР с инвентарен номер №
20602003, към счетоводна сметка № 2060 на дълготрайните активи на ОДБХ - София град, с
площ от 4 кв. м., метална конструкция, разположена във фоайето на административната сграда
на ОДБХ - София град, находяща се в гр. София, бул. "Ген. Данаил Николаев" №7, чрез търг с
тайно наддаване за извършване на търговска дейност под формата на копирен център. Началната тръжна наемна цена е в размер на 110 лв. без ДДС за месечен наем. Краен срок за
приемане на заявленията за участие в търга с тайно наддаване е до 17:00 ч. на 05.08.2021 г.
Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат. Мястото, където се закупува тръжната
документация е административната сграда на ОДБХ - София град, находяща се в гр. София на
бул. "Ген.Данаил Николаев" № 7. Търгът ще се проведе на 06.08.2021г. от 11:00 часа в ОДБХ
- София град, гр. София, бул. "Ген. Данаил Николаев" № 7, в заседателна зала. Размерът на
депозита за участие в търга за отдаване под наем на обекта е 10 лв. с ДДС.
За допълнителна информация: тел. 02/944 46 36

ПОКАНА
ПП "НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО", със седалище и адрес на управление: гр.
София, бул. "Тодор Александров" № 73А, на основание на чл. 9, ал. 4 от Устава на ПП "НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО", на основание решение на Националния координационнен съвет от 12.06.2021 г. по предложение на Изпълнителния политически съвет, свиква 2-ри
редовен Конгрес на партията, който ще се проведе на 04.09.2021 г. в гр. София, кв. Драгалевци, ул. "Карнобатски проход" № 1, хотел "Драгалевци" от 12.00 ч. при следния дневен ред:
1. Приемане на отчет за дейността на ПП "Народна партия свобода и достойнство" за
периода 2016-2021 г.
2. Приемане на промени в Устава на партията.
3. Избор на ръководни и контролни органи на партията.
4. Разни
При липса на кворум на основание на чл. 10 от Устава на ПП "Народна партия и Свобода
и достойнство" Конгресът ще се проведе от 13.00 ч. в същия ден, на същото място, при същия
дневен ред.
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В началото на 2019 г. експертите са знаели за около 18 000 опасни
обекта за Земята, от които 99 на сто са астероиди

Човечеството познава
само около 40 процента от
големите и пресичащи земната орбита астероиди и комети, пише РИА "Новости",
цитирана от БГНЕС. Освен
това днес са известни над
25 000 такива обекта, се казва в доклад, публикуван на
уебсайта на Научно-техническия подкомитет на Комитета на ООН за мирно
използване на космическото пространство.
"Смята се, че са идентифицирани само около 40
процента от значимите

обекти в близост до Земята", се казва в доклада. Документът отбелязва, че през
2020 г. световната мрежа от
астрономически обсерватории, разположена в повече от 40 държави, е събрала почти 39,5 млн. записи
от наблюдения на астероиди и комети. Към 17 април
2021 г. учените са знаели за
25 647 близки до Земята
обекти. Освен това през
2020 г. са открити 2959 такива обекта - рекорден
брой.
По-рано научният дирек-

тор на Института по астрономия на Руската академия
на науките Борис Шустов
заяви пред РИА "Новости",
че експертите знаят само
за всяко десето космическо тяло с размер над 100
м, а само един процент от
телата с размер около 50
м, какъвто е бил Тунгуският
метеорит, са известни. В същото време такива малки
тела като това, което е паднало в Челябинск, изобщо
не могат да бъдат открити
предварително на голямо
разстояние. ç

Íàä ïîëîâèíàòà ãåðìàíöè èìàò
ïúëíà âàêñèíà ñðåùó COVID-19
Áîðèñ Äæîíñúí èñêà àìåðèêàíöèòå îòíîâî äà ïúòóâàò ñâîáîäíî äî Âåëèêîáðèòàíèÿ
Над половината жители
на Германия вече са
изцяло ваксинирани срещу
COVID-19. Това заяви
вчера здравният министър
на фона на опасения от
ново засилване на заболеваемостта, предаде АФП.
"Повече от половината
германци (50,2 на сто, или
41,8 млн.) имат пълна
ваксинационна защита,
61,1 процента (50,85 млн.)
от гражданите са получили
поне една доза", посочи в
Туитър Йенс Шпан. "Колкото повече хора се ваксинират сега, толкова повече
сигурност ще имаме
наесен и през зимата!",
настоя той. Ваксините в
страната вече са достатъчно, но в последно време
кампанията губи темпо и
още е далеч поставената
цел от 80 процента ваксинирани за постигане на
колективен имунитет.
Вчера институтът "Ро-

берт Кох" съобщи за 2768
нови случая за денонощие
и увеличен брой на заразените до 15 на 100 000
жители на седемдневна
база. В началото на юли
този показател се движеше около пет.
Германия дълго време
поддържаше редица
антивирусни ограничения.
Много от тях вече са
вдигнати, но за да идат на
кино или да посетят някои
ресторанти, хората трябва
да представят доказателство, че са ваксинирани или
преболедували, а неваксинираните - отрицателен
тест за вируса.
Британският премиер
Борис Джонсън иска
американските граждани
да идват свободно в
Англия и обсъжда въздушен коридор със САЩ.
Това съобщи днес радио
Ел Би Си преди очакваното облекчаване на ковид

ÅÊ å ñêëþ÷èëà äîãîâîð çà äîñòàâêà
íà ëåêàðñòâî çà êîðîíàâèðóñà
Европейската комисия
съобщи вчера, че е сключила договор за доставка
на лекарство против
ковид, произвеждано от
"Глаксо Смит Клайн". В
съобщението на ЕК се
уточнява, че препаратът
(sotrovimab/VIR-7831) още
не е одобрен от Европейската агенция по лекарствата (ЕАЛ). Допълва се,
че приложението на
лекарството ще бъде
възможно след разрешение от ЕАЛ или от здравните власти на държавата, която прецени да го
прилага.
Предвижданията са
препаратът да предотвратява тежки случаи на
новото заболяване, но
няма да се дава на болни, които се нуждаят от

допълнителен прием на
кислород. Лекарството е
разработено на основата
на изкуствени антитела,
които подпомагат работата на имунната система.
Към обществената
поръчка за доставка на
220 000 дози за лечение
са се включили 16 държави от ЕС. Комисията не
уточнява кои са тези
страни, но отбелязва, че
досега е осигурила 12
млрд. евро за борба с
коронавируса. През юни
ЕК съобщи, че пет подобни лекарства може да
бъдат одобрени в ЕС
скоро - три до октомври и
още две до края на годината. Дотогава комисията
ще състави списък от
поне 10 възможни лечения на новата болест. ç

ограниченията за посетители от чужбина, предаде
Ройтерс.
Ръководители на авиокомпании и туроператори
критикуват Великобритания, че се придържа към
строгите правила за
пътуване заради COVID-19,
което според тях означава, че страната изостава
от ЕС в привличането на
туристи, но това изглежда
ще се промени, отбелязва
агенцията. Решение за
допускане на напълно
ваксинирани туристи от
ЕС и САЩ в Англия, без да
се налага изолация, се
очаква скоро и новите
правила могат да влязат в
сила още идната седмица,
каза правителствен източник, пожелал анонимност.
Борис Джонсън заяви
още, че икономиката на
страната му ще покаже
стабилно възстановяване
тази година, макар и с

Войната срещу
коронавируса
продължава, заяви
говорителят на Белия
дом Джен Псаки.
Журналистите
поискаха говорителката на Белия дом да
коментира информацията, че скоро
американците може
отново да бъдат
задължени да носят
маски, независимо
дали са ваксинирани
или не. "Все още сме
в средата на пандемия", каза Псаки.

"неравности по пътя", след
като Великобритания
отчете значително увеличение на броя на щатните
служители в компаниите
през юни. Виждате, че
данните за заетостта са
по-високи и според мен
през останалата част от
годината ще видите стабилно икономическо

възстановяване, отбеляза
премиерът.
Той призова за предпазливост в правенето на
изводи от седемдневния
спад на случаите на
COVID-19 във Великобритания, изтъквайки, че е
твърде рано да се прецени
дали това е трайна тенденция. ç

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
8300 Средец, обл. Бургас пл."България" 8,
кмет: 05551/6990 централа: 05551/6996 факс: 05551/7725 e-mail: info@sredets.bg ; web: http://sredets.bg
Община Средец, гр.Средец, област Бургас, на основание Заповеди №517, 518, 519 от 27.07.2021 г. на Кмета на община Средец, обявява търгове с
тайно наддаване за продажба на следните имоти:
- Урегулиран поземлен имот X (десет римско) в кв. 83 (осемдесет и трети) с площ от 374 кв.м. (триста седемдесет и четири квадратни метра) по плана
на гр.Средец, при граници на имота: улица, УПИ І и УПИ ІІ, при начална тръжна цена в размер на 10 180,00 лв. /без ДДС/ и депозит 1018,00 лв.;
- Едноетажна панелна жилищна сграда тип "Пазарджик" (бунгало №3) с площ от 55 кв.м. (петдесет и пет квадратни метра), ведно с правото на строеж,
изградена в Урегулиран поземлен имот VІ (шест римско), кв.1 (първи), целият с площ от 835 кв.м. по плана на с.Сливово, при начална тръжна цена в
размер на 1730,00 лв. /без ДДС/ и депозит 173,00 лв.;
- имот с идентификатор 24712.15.116 по КККР на с.Дюлево с площ 1559 кв.м., с начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, седма категория,
в м."Около село", с начална тръжна цена 913,00 лева и депозит 91,30 лева;
- имот с идентификатор 24712.15.117 по КККР на с.Дюлево с площ 1509 кв.м., с начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, седма категория,
в м."Около село", с начална тръжна цена 880,00 лева и депозит 88,00 лева;
- имот с идентификатор 24712.15.118 по КККР на с.Дюлево с площ 2116 кв.м., с начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, седма категория,
в м."Около село", с начална тръжна цена 1243,00 лева и депозит 124,30 лева;
- имот с идентификатор 24712.15.119 по КККР на с.Дюлево с площ 3011 кв.м., с начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, седма категория,
в м."Около селос начална тръжна цена 1760,00 лева и депозит 176,00 лева;
- имот с идентификатор 24712.15.120 по КККР на с.Дюлево с площ 1947 кв.м., с начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, седма категория,
в м."Около село", с начална тръжна цена 1144,00 лева и депозит 114,40 лева;
- имот с идентификатор 24712.15.122 по КККР на с.Дюлево с площ 3569 кв.м., с начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, седма категория,
в м."Около село с начална тръжна цена 2090,00 лева и депозит 209,00 лева;
- имот с идентификатор 24712.15.123 по КККР на с.Дюлево с площ 1572 кв.м., с начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, седма категория,
в м."Около село", с начална тръжна цена 924,00 лева и депозит 92,40 лева;
- имот с идентификатор 24712.15.124 по КККР на с.Дюлево с площ 3888 кв.м., с начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, седма категория,
в м."Около село с начална тръжна цена 2277,00 лева и депозит 227,70 лева.
- имот с идентификатор 24712.15.125 по КККР на с.Дюлево с площ 3370 кв.м., с начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, седма категория,
в м."Около село", с начална тръжна цена 1969,00 лева и депозит 196,90 лева;
- имот с идентификатор 24712.15.126 по КККР на с.Дюлево с площ 1787 кв.м., с начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, седма категория,
в м."Около село", с начална тръжна цена 1045,00 лева и депозит 104,50 лева;
- имот с идентификатор 24712.15.127 по КККР на с.Дюлево с площ 2008 кв.м., с начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, седма категория,
в м."Около село", с начална тръжна цена 1177,00 лева и депозит 117,70 лева;
- имот с идентификатор 24712.15.128 по КККР на с.Дюлево с площ 1902 кв.м., с начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, седма категория,
в м."Около село", с начална тръжна цена 1111,00 лева и депозит 111,10 лева;
- имот с идентификатор 24712.15.129 по КККР на с.Дюлево с площ 3395 кв.м., с начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, седма категория,
в м."Около село", с начална тръжна цена 1980,00 лева и депозит 198,00 лева;
- имот с идентификатор 24712.15.130 по КККР на с.Дюлево с площ 3378 кв.м., с начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, седма категория,
в м."Около село", с начална тръжна цена 1980,00 лева и депозит за участие в размер на 198,00 лева;
- имот с идентификатор 20273.61.719 по КККР на с.Дебелт с площ 461 кв.м., с начин на трайно ползване- за друг вид застрояване, девета категория,
в м."Арпа дере", с номер по предходен план №000719, с начална тръжна цена 1830,00 лева и депозит 183,00 лева
Търговете ще се проведат на 13.08.2021 г. от 10,00 ч., 10,10 ч., 10,20 ч. и 10,30 ч. в зала №202, ет.2 в сградата на община Средец.
Цената на тръжната документация за продажба е в размер на 36,00 лв. с ДДС за всеки един от имотите. Документи за участие в търговете се входират
в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 11.08.2021 г.
Определените депозити за участие се внасят в касата на Общината или по банкова сметка на община Средец BG53BPBI79373347649603 BIC: BPBIBGSF
- БПБ Средец до 16,00 ч. на 11.08.2021 г.
При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни търгове ще се проведат на 20.08.2021 г. при същите условия и ред.
За допълнителна информация: www.sredets.bg. тел. 05551/7730, 7690.
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Ñòîé÷î Ìëàäåíîâ: Êîéòî íå
å ñâèêíàë íà íàïðåæåíèå,
íå ñòàâà çà ÖÑÊÀ
Четирима основни футболисти
на "армейците" няма да
участват в реванша срещу
Лиепая
Старши треньорът на
ЦСКА Стойчо Младенов
сподели очакванията си
за предстоящия реванш
от турнира на Лигата на
конференциите с Лиепая
(днес от 17 часа, 0:0 в
първата среща), като
засегна и актуални теми
около отбора. "Нормално
е да съм променен. Помъдри, по-устойчиви.
Гледал съм два мача на
отбора. Надявам се
бързо да се опознаем.
Когато има неправда,
няма да мълчим. Надявам се да бъдем на
високо ниво. Ръководството прави промени,
когато нещата не вървят.
Дано да е за добро.
Време е да правим силен
отбор. Собственикът на
ЦСКА Гриша Ганчев се
справи успешно с финансирането на клуба. Няма
задължения. Навсякъде
съм успявал да постигна
картбланш. Имам подкрепа, в това отношение съм
спокоен. Всичко възможно трябва да се направи,
за да се класираме

напред. Резки промени
не могат да се правят.
Ще се опитаме да мотивираме играчите и да
имаме ясна идея", започна Младенов.
"Знаем силните и
слабите страни на Лиепая. Целта ни е да нарушим хегемонията на
Лудогорец в първенството. Феновете трябва да
бъдат зарадвани. В
подробности няма да
изпадаме около назначаването ми. Очаквам
Любо Пенев да дойде да
си вземе довиждане с
отбора и тогава ще се
видим", продължи новият
треньор на ЦСКА.
Последва въпрос за
психологическото състояние на тима след атаката
от страна на феновете
към вече бившия шеф в
клуба Стойчо Стоилов .
"Чужденците са почувствителни. Надявам
се да няма повече такова
напрежение. От Бразилия
ми звъняха хора, възмутени. В ЦСКА, който не е
свикнал на напрежение,

Стойчо Младенов ще дебютира начело на ЦСКА срещу Лиепая

не става за този клуб.
Аз съм го преодолял
това", заяви Младенов.
ЦСКА отпътува за
реванша с латвийския
Лиепая с големи проблеми. Новият треньор на
тима Стойчо Младенов
няма да може да разчита на Мено Кох и Тибо
Вион, които не са картотекирани в УЕФА за
втория квалификационен
кръг на Лигата на конференциите. Очакванията, че Федерико Варела
ще се възстанови, не се
оправдаха. Аржентинецът продължава да
изпитва болки, които
няма да му позволят да
играе срещу латвийците.
Техничарят ще е аут от

терените поне още месец
и половина. Същото се
отнася и за Бисмарк
Чарлс. Оказа се, че
нападателят има хронична травма. Въпросната
контузия сега се е "събудила" и пречи на футболиста да играе.
Така четирима от
основните играчи ще са
аут за реванша. Те може
да станат и петима, ако
Валентин Антов не бъде
възстановен напълно.
Защитникът бе ударен в
главата в първия мач с
латвийците, но съществуват шансове да попадне
в състава за втория
двубой с Лиепая. Извън
групата е и резервата
Митко Митков. ç

Ñêàíäàë â
ñúïåðíèêà
íà Àðäà
Скандал избухна в съперника на Арда - Апоел
Беер Шева, преди втория двубой между двата
тима в Израел тази вечер. Първата среща от
втория квалификационен
кръг на Лигата на конференциите в Кърджали
завърши 0:2. Един от играчите, които влязоха
като резерви миналия
четвъртък, е поискал да
бъде освободен от клуба. Това е Томер Йосефи, който е юноша на
Апоел. Той е втрещил шефовете на клуба, като отсякъл, че му писнало да
гледа как се вземат футболисти от чужбина, а
местните стоят в ъгъла.
Йосефи изразил недоволство и от заплатата си, която била една
от най-ниските в отбора.
Поради тази причина играчът се срещнал с началниците си, но поне
засега няма постигнато
споразумение. Футболистът е готов да жертва три заплати само и
само да разтрогне договора си. От ръководството пък искат да стопират това негово действие, като му увеличат
откупната клауза на 910
хил. евро.
Футболистите на Арда отпътуваха вчера за
Израел. Реваншът е от
20 часа тази вечер и ще
бъде предаван по "Диема Спорт 2".ç

Äúëæèì ñåðèîçíè ñóìè íà ðàçëè÷íè ñòðóêòóðè,
ðàçêðè íîâèÿò øåô íà "ñèíèòå" Êîíñòàíòèí Áàæäåêîâ
Новият изпълнителен директор на Левски Константин Баждеков говори в сутрешния блок
на Би Ти Ви по наболелите теми,
свързани с клуба. Той за втори
път зае тази длъжност на "Герена" след напускането на Павел
Колев. "Положението в Левски е
ясно на всички, че не е добро.
Клубът преживява труден етап от
своето развитие и целта е да се
спаси от най-лошото - да не получи лиценз и да отиде в по-ниските нива на футбола. За момента
ръководството в лицето на Наско Сираков и Павел Колев, с помощта на ресурси, които дойдоха най-вече от привържениците
и спонсорите на клуба, Левски
успя да преодолее този фатален
момент. Спонсорските договори
обаче не стигат да се издържа
клуба. Парите от тях вече са усвоени. Най-големият ресурс, който помага на клубът е нашата
публика. За месец и половина
мога да споделя, че в касата са
постъпили над 717 хил. лева от
продажба на стоки, билети, абонаментни карти. До момента имаме продадени над 2400 абона-

До края на август Левски ще подпише нов спонсорски договор с
българска фирма, разкри изпълнителният директор на клуба Константин
Баждеков

ментни карти. На първия мач със
Славия дойдоха почти 8000 души.
В този момент една подкрепа от
50-60 хил. лева е много важна
за клуба. Но Левски трябва да
има стратегия и програма, с която да гарантира бъдещето с дългосрочно и сериозно финансиране", каза Баждеков.
Новият изпълнителен директор коментира и провалената
сделка с Джо Диксън. "За съжа-

ление, когато клубът е изпаднал
в такова положение, хората, които го управляват, са готови на
всичко, за да стабилизират нещата. В такъв период си принуден да правиш много компромиси. Аз също съм допускал грешки
и съм опитвал да ги поправям.
Хубавото е, че не се допусна тази грешка, която можеше да доведе до още по-неприятни неща",
заяви новият шеф на "Герена".

"С новия спонсор всичко е
въпрос на много проучвания и
разговори, които се водят от доста време. Аз съм се ангажирал
да продължа започнатото и да помогна това да се случи и до Общото събрание в края на август
това да е факт. При такива договорки не може да се поставят
срокове, но и двете страни имаме желание нещата да се случат
по-бързо. Левски има нужда от
помощ. В момента имаме 23 картотекирани футболисти, което никога не се бе случвало в историята. От тях до 20 години има
12 играчи - 4 са на 16 години, 5
- на 17, един на 18 и 2-ма на
20. Средната възраст на отбора
е 21 години и 6 месеца. За да е
такава структурата на състава, си
представете, че ситуацията, в която изпадна клубът, е принуден
да търси футболисти, които са в
рамките на възможностите, които позволяват финансовите условия. Всички в Левски имат забавяне на плащанията, но всички, които са тук, обичат обора
достатъчно, за да го вдигнат на
крака. Отдавна хората искат да

има повече наши кадри в състава. От тези 23-ма само 5-има не
са наши юноши, нещо, което не
знам дали се е случвало в историята", разкри Баждеков.
"В момента имаме разбиране
от всички наши контрагенти, независимо, че текат и дела, които
ще намерят решение в близко
време. Затова толкова разчитаме на това дългосрочно партньорство, което трябва да се случи и
Левски да се върне на своята
коректност, която винаги е имал
през годините за обслужване на
всичките си ангажименти. В момента всички задължения са въпрос на договаряне и предоговаряне. Много от тях са разсрочени във времето. Левски дължи
сериозни суми към различни
структури. Конкретните ангажименти са да се изпълнят задълженията към персонала и футболистите. Всички неща, свързани с лицензирането на клуба, са
изчистени и в момента се предоговарят задълженията към държавата и към някои съдебни дела", завърши Константин Баждеков.ç
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Áúëãàðèÿ ãîñòóâà
íà ËàòâèÿÅïèòðîïîâ:
â ðåøèòåëåí
Ëþáîìèð
äâóáîé çà Åâðîáàñêåò 2021
Цялостно съм
доволен,
следващата
ми цел на 200
метра бруст е
слизане под
2:09 минути,
заяви
21-годишният
български
плувец
Любомир Епитропов
заяви, че e доволен от
представянето си на 200
метра бруст на олимпийския турнир по плуване в
Токио. 22-годишният
дебютант на най-големия
спортен форум вчера се
нареди на 15-о място в
дисциплината с време
2:10.33 минути. Той стана
първият представител на
България на полуфинал в
плуването на Олимпиада
от 13 години, след като в
сериите постави национален рекорд в дисциплината от 2:09.68 минути.
"Цялостно съм доволен
от моето представяне на
Олимпиадата. На 100
бруст не напълно, но на
200 мисля, че планираното
за този сезон го изпълних. Винаги търся максималното и в двете дисцип-

15-îòî ìÿñòî ìè äàâà
ñàìî÷óâñòâèå çà áúäåùåòî

Любомир Епитропов завърши достойно дебютното си участие на
Олимпийските игри в Токио

лини, но за момента подобре ми се получава
200", коментира българският плувец
"И днес дадох всичко
от себе си. Не успях да се
наспя хубаво, но това не
е оправдание. И без сън
трябва да мога да плувам.
Нещата не се получиха
толкова добре, колкото
сериите. Усетих малко
повече умора в сравнение
със снощното плуване.
Това е първо сутрешно
плуване за мен тук. По
принцип за всички тези
сутрешни плувания са потрудни, просто организмът
се събужда тогава, потрудно е да се адаптираш.
Не сме променяли тактиката. Опитах да натисна

накрая, но явно наистина
и умората си каза думата", допълни Епитропов.
"Сега следва заслужена
почивка и след това ще
планираме следващия
сезон. След две седмици
започва университетското
първенство в Щатите. Има
неща, върху които работим от много време.
Просто ще се мъчим да ги
подобряваме още и още.
Бях вторият най-млад в
Токио, което ми дава
надежда за следващата и
по-следващата Олимпиади. Имаме доста резерви
и там ще се борим за попризово класиране. Следваща ми цел е слизане
под 2:09 минути", обясни
Епитропов.

Той вярва, че класирането за полуфинал и 15ото място ще му даде
допълнителна увереност.
"Определено това 15-о
място ми дава самочувствие за следващата Олимпиада. Първо се класирах
с триста зора, както се
казва, след година и
половина опити, така че
предполагам, че това 15-о
място е очаквано само от
мен, семейството и треньора ми. Но ми дава
определено доста увереност занапред", каза
българинът.
"Все пак, ако преди
Олимпиадата някой ми
беше казал, че ще завърша 15-и, може би щях да
повярвам. Винаги съм
вярвал в своите възможности, разбира се не до
такава степен наивно.
Просто знам колко труд
съм вложил и затова
вярвам, че целите ни са
реалистични", добави
роденият във Велико
Търново 21-годишен състезател.
Епитропов обясни и
реакцията си след успешното представяне в сериите вчера, когато се обърна към "всички, които
оплюват българските
спортисти на Олимпиадата в Токио" с думите:
"Наздраве и лека вечер".
"Направихме грешката
да се ровим в социалните

мрежи, видяхме коментарите, които се изливат по
адрес на всички олимпийци тук, стана ми неприятно.
Казах това, което казах и
стоя зад думите си. Станалото - станало. Не съжалявам за нищо. Дори сега
искам сега да благодаря на
всички тези хора, които
писаха тези коментари
защото ми подействаха
като мотивация преди
сериите. Без тях може би
нямаше да се класирам на
полуфинал", завърши
Любомир Епитропов.
Калоян Левтеров не
успя да преодолее сериите на 200 м гръб и приключи участието си в
Токио. 18-годишният
талант остана последен
във втора серия с 1:58.96
минута и не успя да се
доближи до собствения си
национален рекорд в
дисциплината, който е
1:56.57. Постижението от
1:58.96 отреди 24-о място в
крайното класиране на 200
м гръб за българина.
Левтеров участва за първи
път на Олимпийски игри. В
първия си старт остана 37и на 100 м бруст.
Най-бърз в сериите на
200 м гръб бе британецът
Люк Грийнбанк с 1:54.63
минута. Олимпийският
шампион на 100 м гръб в
Токио Евгений Рилов е
втори в пресявките с
1:56.02. ç

Ñåëèí Àëè íà 16-à ïîçèöèÿ ñëåä
ïúðâèÿ äåí íà êâàëèôèêàöèèòå
Българската състезателка по ловна стрелба Селин Али заема 16-ото място след първия ден от пресявките в дисциплината трап в
Токио 2020. В олимпийския си дебют 19годишната световна шампионка за девойки
от Лонато 2019 порази 69 от 75 чинийки в
първите три квалификационни серии от по
25 изстрела.
Селин Али направи три пропуска в първата серия, един във втората и още два в третата. Али изпревари сребърната медалистка
от Рио 2016 Натали Рууни (Нова Зеландия),
която е 18-а със същия резултат, но с полоши допълнителни показатели.
Лидерка в пресявките и единствена с пъ-

лен актив от 75 точки е олимпийската вицешампионка от Пекин 2008 и Лондон 2012 и
двукратна световна шампионка Зузана Рехак
Щефечекова (Словакия). Олимпийската шампионка от Лондон 2012 и трикратна световна
шампионка Джесика Роси (Италия) е седма
със 72 точки, колкото има и шестата Пени
Смит от Австралия. 50-годишната Сату Мякеля
Нумела (Финландия), която спечели титлата на
трап в Пекин 2008, е 14-а със 70 точки.
Квалификациите продължават днес с още
две серии от по 25 изстрела, след което първите 6 от общо участващите 26 състезателки
продължават във финала за разпределението
на медалите.ç

Ëèíäà Çå÷èðè ïðèêëþ÷è
ó÷àñòèåòî ñè ñëåä äâå çàãóáè
Линда Зечири допусна втора загуба на
Олимпийските игри в Токио 2020. 34-годишната бадминтонистка не успя да се противопостави на датчанката Мия Бличфелд и падна с 0:2 гейма в мач, продължил едва 29
минути. За разлика от първия си двубой в
група "I" срещу Уенди Хсуан-Ю, вчера българката бе далеч от най-добрите си стандарти на игра.

И докато в първия гейм все пак опитваше
да оказва някаква съпротива и загуби с 21:10,
то във втория Линда спечели едва 3 точки 21:3.
Така Зечири приключи участието си в Токио. Тя завърши на последната трета позиция
в група "I" с две поражения в двата си мача.
Бличфелд спечели първото място с два успеха и продължава на осминафиналите.ç

Австралийката Ариана Титмус продължава с впечатляващото си представяне на Олимпийските игри в Токио. След като преди броени дни спечели златото на 400 метра свободен
стил, побеждавайки Кейти Ледецки, 20-годишната Титмус грабна титлата и на 200 метра
свободен стил след атака в последните 50 метра, като постави и нов олимпийски рекорд
от 1:53.50 минути. Титмус е първата представителка на Австралия, която печели титлите
на 200 и на 400 метра свободен стил след Шейн Гулд на Игрите в Мюнхен през 1972
година. Шивон Бернадет Хоуи донесе първи олимпийски медал в плуването в историята
на Хонконг, след като финишира на втората позиция с 1:53.92 минути. Олимпийската
шампионка на 100 метра свободен стил от Рио де Жанейро 2016 Пени Олексяк (Канада)
се окичи с бронза с 1:54.70 минути.
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Тв програма - четвъртък, 29 юли
ÁÍÒ 1
07.00 Денят започва сутрешен блок с
Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 Книга на книгите анимационен
филм
09.35 Васко да Гама от село Рупча
детски тв филм /4 серия/
10.45 Давай, Астробой! анимационен
филм
11.00 БНТ на 60 /п/
11.55 Препрочитаме Вазов
12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.30 Линия "Токио 2020"
13.00 Олимпийски игри Токио 2020:
Плуване /серии/ пряко предаване
15.00 Олимпийски игри Токио 2020:
Баскетбол /мъже/: Испания - Аржентина, Плуване /финали/ пряко предаване
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментарно предаване
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Данъ Коловъ тв филм /4, последена серия/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Днес на Игрите обзор на Олимпийските игри Токио 2020
22.00 Дълбоката държава 8-сериен тв
филм /Великобритания, 2019г./,
2 сезон, 1 епизод, режисьор
Матю Паркхил, в ролите: Уолтън
Гогинс, Джо Демпси, Карима Макадамс, Кей Александър и др.
(12)
23.00 По света и у нас
23.30 Отворената врата игрален филм /
Испания, 2016г./, режисьор Марина Сересески, в ролите: Кармен Мачи, Тареле Павес, Асиер
Ечеандиа, Лусия Балас и др. (12)
01.05 По света и у нас /п от 20:00
часа/
02.05 Дълбоката държава тв филм /2
сезон, 1 епизод/ /п/
03.00 Олимпийски игри Токио 2020:
Лека атлетика пряко предаване
04.30 Олимпийски игри Токио 2020:
Плуване /финали/, Лека атлетика пряко предаване

bTV
05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал,
с.2 еп.24
06.00 "Джи Ай Джо: Ренегати" - анимация, сериал, еп.22
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване с водещи Златимир
Йочев и Биляна Гавазова
09.30 "Преди обед" - токшоу (най-доброто)
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците" - комедийно шоу (2014
г.)
13.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /
п./
14.30 Премиера: "Обещание" - сериал,
с.3 еп.85
16.00 Премиера: "Малки убийства" сериал, с.2 еп.36
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично
предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.6 еп.1, 2
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" сериал, еп.11
21.00 "Скъпи наследници" - сериал,
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еп.44
22.00 "Комиците" - комедийно шоу (2013
г.)
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Домашен арест" - сериал, с.3
еп.1
00.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с.19 еп.14
01.00 "Седем часа разлика" - сериал,
с.2 еп.23
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с.14
еп.41, 42

ÇÅÌß
София 1301
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email - vestnik_zemia@abv.bg;
zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg

bTV Action
05.00 "Твърде лично" - сериал, с.2 еп.11
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс: Роботи под прикритие" сериал, с.4 еп.21 - 24
08.00 "Твърде лично" - сериал, с.2 еп.11
09.00 "Легендите на утрешния ден" сериал, с.5 еп.13
10.00 "Стрелата" - сериал, с.7 еп.3
11.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с.5
еп.6
12.00 "Мъртва точка" - сериал, с.3
еп.16
13.00 "Специалистът" - екшън, криминален, трилър (САЩ, Перу, 1994),
режисьор Луис Льоса, в ролите:
Силвестър Сталоун, Шарън Стоун, Джеймс Уудс, Род Стайгър,
Ерик Робъртс, Марио Ернесто
Санчес, Емилио Естефан мл. и
др.
15.00 "Твърде лично" - сериал, с.2
еп.12
16.00 "Легендите на утрешния ден" сериал, с.5 еп.14
17.00 "Мъртва точка" - сериал, с.3
еп.17
18.00 Премиера: "Хуберт и Щалер" сериал, с.5 еп.7
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" - сериал, с.7 еп.4
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Закон и
ред: Специални разследвания" сериал, с.21 еп.15
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Изход: Богове
и царе" - екшън, драма, религиозен (САЩ, 2014), режисьор Ридли Скот, в ролите: Крисчън Бейл,
Джоуел Еджъртън, Бен Кингсли,
Голшифте Фарахани, Сигорни Уивър, Индира Варма, Джон Туртуро, Бен Менделсон и др.
01.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с.21 еп.15
02.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с.5
еп.7
03.00 "Стрелата" - сериал, с.7 еп.4
04.00 "Мъртва точка" - сериал, с.3 еп.17

bTV COMEDY
05.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
06.00 "Дивата Нина" - сериал, еп.50
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "Преспав" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "На гости на третата планета" /п./
- сериал
10.00 "Червената обувчица и седемте
джуджета" - анимация, екшън,
приключенски (Южна Корея,
2019), режисьор Сун-хо Хон
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "На гости на третата планета" /п./
- сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал

Горещо
Днес ще бъде слънчево и горещо, с температури от 37
до 41 градуса. Ще духа слаб вятър от северозапад, по брега
на морето от изток. Там отново температурите ще остават
малко по-ниски. Купести облаци ще има след обяд над
Рило-Родопския масив и Централна Стара планина, но вероятността за валеж е много малка.
В следващите дни съществена промяна на времето няма
да настъпи. Остава горещо, слънчево и сухо. Температурите
най-често ще бъдат от 37 до 41 градуса, на места на югозапад и малко по-високи.
С още градус-два ще се засили жегата през последните
дни на седмицата.
В началото на следващата седмица в по-голямата част
от страната горещините около 40 градуса ще продължат
Леко захлаждане може да има в средата на следващата
седмица.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Категория 5" - екшън,
трилър (САЩ, България, 2018), режисьор Роб
Коен, в ролите: Маги Грейс, Тоби Кебъл, Бен
Крос, Райън Куонтън, Атанас Сребрев,
Веселин Троянов и др.
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с.10
еп.17, 18
19.00 "Преспав" - сериал, еп.18
19.30 "Барът на Пепе" - сериал, еп.2
21.00 "Столичани в повече" - сериал,
с.13 еп.8
22.00 "На гости на третата планета" сериал, еп.59, 60
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.11 еп.7, 8
00.00 "Свекървище" - комедия, романтичен (САЩ, Германия, 2005),
режисьор Робърт Лукетич, в ролите: Дженифър Лопес, Майкъл
Вартан, Джейн Фонда, Уанда
Сайкс, Адам Скот, Моне Мейзър,
Ани Парис, Уил Арнет, Илейн
Стрич и др.
02.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
/п./
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с.3
еп.15, 16
08.00 "Ускорение" - екшън, трилър
(САЩ, Австралия, 2004), режисьор Джоузеф Кан, в ролите:
Мартин Хендерсън, Айс Кюб, Моне Мейзър, Макс Бийсли, Джей
Хернандес, Фейзон Лъв и др.
09.45 "Ривърдейл" - сериал, с.3 еп.17,
18
11.45 "Уолстрийт: Парите никога не
спят" - драма (САЩ, 2010), режисьор Оливър Стоун, в ролите:
Шая ЛаБаф, Майкъл Дъглас, Кери Мълиган, Сюзан Сарандън,
Франк Лангела, Джош Бролин,
Чарли Шийн, Мартин Шийн, Натали Моралес и др.
14.15 "Джой" - драма, биографичен
(САЩ, 2015), режисьор Дейвид
О. Ръсел, в ролите: Дженифър
Лорънс, Робърт Де Ниро, Едгар
Рамирес, Даян Лад, Върджиния
Мадсън, Изабела Роселини, Брадли Купър, Даша Поланко, Елизабет Рьом, Дона Милс, Дрина Де
Ниро и др.
16.45 "Незабравимо лято" - романтичен, комедия, семеен (тв филм,
САЩ, 2018), режисьор Мартин
Ууд, в ролите: Катрин Бел, Камерън Матисън, Саманта Макгиливрей, Пол О`Брайън, Карън
Панг и др.
18.30 "Пърси Джаксън и боговете на
Олимп: Похитителят на мълнии"
- фентъзи, приключенски (Великобритания, Австралия, Канада,
САЩ, 2010), режисьор Крис Кълъмбъс, в ролите: Логан Лърман,
Кевин Маккид, Стив Куган, Алекзандра Дадарио, Пиърс Броснан, Росарио Доусън, Катрин
Кийнър и др.
21.00 "Категория 5" - екшън, трилър
(САЩ, България, 2018), режисьор Роб Коен, в ролите: Маги
Грейс, Тоби Кебъл, Бен Крос,
Райън Куонтън, Атанас Сребрев,
Веселин Троянов и др.
23.15 "Отбор глупаци" - комедия, криминален (САЩ, 2000), режисьори Патрик фон Крусенстьерна и
Понтус Льовенхилм, в ролите:
Стив Зан, Салма Хайек, Джеф
Голдблъм, Илайджа Ууд, Дейвид
Крос, Том Уилкинсън, Орландо
Джоунс, Лара Флин Бойл и др.

01.15 "Ривърдейл" - сериал, с.3 еп.17,
18
03.15 "Снежния човек" - криминален,
психотрилър (Великобритания,
Швеция, САЩ, 2017), режисьор
Томас Алфредсън, в ролите: Майкъл Фасбендър, Ребека Фъргюсън, Вал Килмър, Джей Кей Симънс, Клоуи Севъни, Шарлот Генсбур, Тоби Джоунс, Джеймс
Д`Арси и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.30 "Дъщеря ми" - сериен филм /п/
06.00 "Черният списък" - сериал, сезон 3 /п/
07.00 "Здравей, България" - сутрешен
блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Дъщеря ми" - сериен филм
13.30 "Изпитанията на живота" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен филм
18.00 "Семейни войни" - телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 "Пътят на честта" - сериал, сезон
1
21.00 "Магнум" (премиера) - сериал,
сезон 3
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Ню Амстердам" - сериал, сезон
2
23.30 "Черният списък" - сериал, сезон 3
00.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 5
01.30 "Бандитката" - сериал
02.30 "Сияйна луна" - сериал
03.30 "Изпитанията на живота" - сериал /п/
04.30 "Не ме оставяй" - сериен филм

Êèíî Íîâà
06.00 "От местопрестъплението: Ню
Йорк" - сериал, сезон 7 /п/
07.00 "Черното тефтерче на бавачките" - драма с уч. на Спенсър Лок,
Стефани Брас, Пери Рийвс, Раян
Макпартлин и др.
08.50 "Пчеличката Мая: Игрите на меда" - анимационен филм
11.00 "От местопрестъплението: Ню
Йорк" - сериал, сезон 7, 2 епизода
13.00 "Сватбен марш: Посрещнете булката" - романтичен филм с уч. на
Джак Уагнър, Джоузи Бисе, Габриел Милър, Сара Грей и др. /п/
15.00 "Мултиплициране" - комедия с
уч. на Майкъл Кийтън, Анди Макдауъл, Харис Юлин, Юджийн Леви и др. /п/
17.30 Игрален филм /п/
20.00 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 12
21.00 "Денят на мама" - романтична
комедия с уч. на Дженифър Анистън, Кейт Хъдсън, Джулия Робъртс, Джейсън Съдейкис, Тимъти Олифант, Хектор Елизондо и
др.
23.20 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 12 /п/
00.10 "Антропоид" - трилър с уч. на
Силиън Мърфи, Джейми Дорнан,
Брайън Каспе, Тоби Джоунс и др.

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.
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Àðõåîëîãè÷åñêà
íàõîäêà ìîæå
äà ïðåíàïèøå
èñòîðèÿòà
íà Ìþíõåí
Ако предположенията на учените са верни,
това ще означава, че
Мюнхен като град се е
появил поне 60-70
години преди смятаното досега - 1210 г.
Според архивите
главният град на Бавария съществува от осем
века. Керамични и
дървени изделия, открити при разкопки, свидетелстват, че градският
живот се е зародил
няколко десетилетия порано. На терен от 150
квадратни метра са
открити останки от
древно селище. Намерените там предмети са
от 11-и или 12-и век.
Керамичните изделия,
открити на мястото,
показват това. "Този
факт хвърля съвършено
нова светлина върху
историята на града",
каза Матиас Пфайл.
Вероятно селището е
било център на грънчарство и други занаяти. ç
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XXV ìåæäóíàðîäåí ïàíàèð íà
çàíàÿòèòå è èçêóñòâàòà
В пространството
между Морското казино и
сцена "Раковина" в Морската градина във Варна,
тече усилена подготовка
за 25-ото издание на
Международния панаир на
занаятите и изкуствата. И
тази година едно от найдългоочакваните събития в
културния календар на
Варна ще преплете в едно
традициите и съвремието
в изкуството.
Официалното откриване
е на 1 август от 20.00 ч.
Организаторите от сдружение "Булгарика" са
подготвили много изненади за варненци и гостите
на града. "Освен традиционните музикални изпълнения на сцена "Раковина", по време на тържественото откриване ще
сложим и голяма видеостена, на която ще се
въртят кадри, свързани с
25-годишната история на
панаира, каза за Радио
Варна главният организатор Веселина Савова.
Един от акцентите е
международната изложба

в "Къщата на майсторите".
От 2 август там ще бъдат
представени творбите на
художници от 10 държави
от 3 континента.
"По време на изложението, варненци и гостите

на града ще се запознаят
и с работата на едни от
най-известните български
художници", допълни
Веселина Савова. Ще има
онлайн открити уроци в
занаяти като дърворезба,

Изложбата "Проекции от
хартия" на художници от четири страни гостува във
Варна. Тя ще бъде представена в Градската художествена галерия "Борис
Георгиев".
Експозицията е сборна
изложба на творци от Турция, България, Украйна и
Гренландия и може да бъде разгледана от 29 до 31
юли. Идеята за тази международна проява е на
проф. Джеват Аталай от
Турция, който заедно с Орхан Зафер и Мюмюн Кандаш са куратори.

Над 60 автори от четири страни са събрани,
всички са работили върху

хартия със смесени техники.
Пред публика се предс-

тавя още една колекция на
истанбулската галерия "Пинеол Арт", която в последните години традиционно
гостува в крайморския
град. Сътрудничеството е
факт със съдействието на
проф. Валери Чакалов, катедра "Визуални изкуства"
в Шуменския университет
"Епископ Константин Преславски". Той развива взаимоотношенията на млади и
утвърдени художници от
Балканските страни и поставя Варна на картата на
техните пресичащи се артистични пътища. ç

Èçáðàíè ôèëìè íà Ñèíåëèáðè 2021 îò ôåñòèâàëà â Êàí
Предстоящото седмо издание на Синелибри ще се
състои между 9 и 31 октомври в София и още седем
града в страната под мотото "Божествена комедия". По
случай 700 години от смъртта на Данте Алигиери. Кино-литературната програма,
която екипът на фестивала
ще предложи, е изключително впечатляваща и любопитна. Сред филмовите продукции, договорени в Кан, е
очакваната драматична комедия на Нани Морети "Три
етажа" по бестселъра на Ешкол Нево. Израелският писател е добре познат у нас
благодарение на тази творба, която представлява блестящ експеримент с романа
като жанр, но и с опитите
на едно разнолико общест-

"Бенедета" на Пол Верховен

во да открие своята идентичност.
"Историята на жена ми"
на Илдико Енеди, адаптация
на романа на Милан Фющ.
Унгарската режисьорка на-

шумя с филма си "За тялото
и душата" от 2017 г., удостоен със "Златна мечка" в Берлин, освен това беше номиниран за "Оскар". Присъства и Френско-холандска био-

графична история "Бенедета"
на Пол Верховен, адаптация
по книгата на Джудит Браун. Ще видим "Карай колата ми" на японския режисьор
Рюсуке Хамагучи. ç

:

"Ïðîåêöèè îò õàðòèÿ" ãîñòóâà â ãàëåðèÿ "Áîðèñ Ãåîðãèåâ"

тъкачество, обработка на
стъкло, изработване на
изделия от нетъкан текстил "плъсти", порцелан,
кожена пластика. Закриването е на феста на 21
август. ç

Íàêðàòêî
Дни на класиката
в Балчик

Дните на класиката в Балчик
споделят лятното настроение с
дрескод "синьо". Звуците на
бандонеон ще огласят артистичното пространство в изпълнение
на Стоян Караиванов, възпитаник на Консерваторията в
Каляри, Италия, тази вечер. На
сцената ще излезе и млад
виртуоз - турският пианист Доач
Бездюз, носител на отличия от
международни конкурси. В
афиша са "Аржентински танц 1"
на Маркус Крецер, "Концерт за
бандонеон" и "Либертанго" на
Пиацола и други популярни
творби. Всички прояви в Дните
на класиката са до 31 юли със
свободен вход.

Древна обсерватория
в Перу е включена
в световното наследство
на ЮНЕСКО
Слънчевата обсерватория в
Перу, структура от 13 каменни
кули на 2300 години, включиха
в Списъка на световното
наследство на ЮНЕСКО. Античната обсерватория Чанкильо е на
400 километра северно от
столицата Лима, на върха на
хълм. Била използвана като
слънчев календар от неизвестна
цивилизация, две хилядолетия
преди появата на друг добре
известен слънчев култ - този в
империята на инките. Каменните
кули отбелязват с изключителна
точност зимното и лятното
слънцестоене, пролетното и
есенното равноденствие. В
Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО бе включена и
катедрала с манастир
в Мексико.

