
Връчиха почетните звания на 

Община Варна за 2022 г. 

Творба на Жул Паскин е 

изложена в Смолян 

Части на Разград ще бъдат 

без вода утре заради авария 

на водопровод и ремонтни 

дейности 

Църкви и манастири на 

Балканите, в които се 

съхраняват чудотворни 

икони и свети мощи, са 

показани в постерна 

изложба в Пловдив 

С кръщене и пострижение 

Старозагорският митрополит 

Киприан отбеляза тази 

година Успение 

Богородично 

Мустафа Карадайъ е 

номинацията на областната 

структура на ДПС за водач на 

кандидатдепутатската листа 

в Кърджали 

Известният поп и джаз певец 

Васил Петров ще представи 

в Казанлък огромно 

разнообразие от жанрове в 

проекта си "SymphoNY Way" 

ЦИК взе решение за 

осъществяване на контрол 

при отпечатването на 

хартиените бюлетини за 

гласуване на 2 октомври 

ЦИК регистрира партия 

„Българско национално 

обединение" за участие в 

изборите на 2 октомври 

Медици от областната 

болница в Ямбол почетоха 

паметта на загинали свои 

колеги в националния Ден 

на спасението 

В ЦИК документи за 

изборите през октомври 

досега са подали 14 партии и 

една коалиция 

Частично бедствено 

положение е обявено за 

общините Любимец и 

Харманли заради голям 

пожар 

Областният управител на 

Бургас поиска 

преразглеждане на 

инвестиционния план на ВиК 

и намаляване цената на 

водата 

Автобус е изгорял на 

магистрала "Тракия", няма 

данни за пострадали 

Пратка от 10 тона 

хуманитарна помощ за 

бежанците от Украйна 

пристигна в България 

Седем от пострадалите деца 

при катастрофата на 

магистрала „Тракия“ бяха 

транспортирани до ГКПП 

"Калотина" 

Областният управител на 

Силистра проведе първа 

работна среща с местната 

Районна избирателна 

комисия 

На Голяма Богородица в 

село Къкрина отбелязват 

празник на селото и на 

местния храм 

Най-добрите спектакли от 

националната сцена ще 

може да гледа публиката на 

26-ото издание на „Сцена на 

кръстопът” 

Медици от Ловеч отбелязаха 

Деня на спасението 

Оперират едно от двете 

деца, настанени в "Пирогов", 

другото се подобрява, 

съобщи служебният 

министър на 

здравеопазването 

РИОСВ в Пловдив обяви 

конкурс за литературна 

творба на тема „Хора и 

улици (заедно в града)“ 

Седем от пострадалите деца 

при катастрофата на 

магистрала „Тракия“ бяха 

транспортирани до ГКПП 

Калотина 

"Възраждане" настоява за 

отговор по Закона за достъп 

до обществена информация 

от Министерството на 

отбраната за инцидента на 

„Чешнегирово“ 

Районна прокуратура-Стара 

Загора привлече като 

обвиняем и задържа 

сръбски гражданин за 

катастрофата на магистрала 

„Тракия“ с пострадали деца 

Видинската прокуратура е 

образувала за седмица 

девет досъдебни 

производства за превеждане 

през границата на чужди 

граждани 

Открита е нова сграда на 

кметството в село Желязно 

(за тази новина, например, 

не се сърдим, че не е 

попаднала в емисиите) 

Оперират едно от двете 

деца, настанени в "Пирогов", 

другото се подобрява, 

съобщи служебният 

министър на 

здравеопазването (за БТА 

това също е тема №1, тъй 

че да не се сърдим на 

телевизиите) 

Асаф Авидан отменя първия 

си концерт в България 

МВнР публикува Протокола 

от първото заседание на 

Междуправителствената 

комисия по чл. 12 от 

Договора за добросъседство 

между България и РСМ 

Жените художници в 

периода между двете 

световни войни са във 

фокуса на изложба на 

Софийска градска галерия 

Областният управител на 

Пазарджик връчи печата на 

Районната избирателна 

комисия на председателя ѝ 

Антони Върбев 

Първият приоритет на МОСВ 

ще бъде насочен към 

спешни мерки по 

наказателните процедури 

срещу България 

За 58-и път ще се състои 

Национална пчеларска 

среща „Север – юг“ на 

Беклемето 

Творби на художници от 

Сърбия, България, Украйна и 

Република Северна 

Македония ще покаже 

https://bta.bg/bg/news/bulgaria/265361-voennosluzhesht-e-postradal-pri-uchebni-parashutni-skokove-na-letishte-cheshneg
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/312280-vidinskata-rayonna-prokuratura-e-obrazuvala-za-sedmitsa-devet-dosadebni-proizvod
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/312259-parviyat-prioritet-na-mosv-shte-bade-nasochen-kam-startirane-na-speshni-merki-p


Националният пресклуб на 

БТА в Кюстендил 

Във Велинград от днес 

доброволци извършават 

безплатни здравни 

изследвания на жителите и 

гостите на курорта 

Започва изработване на 

аптечна карта за област 

Разград 

Областният управител връща 

решение на Общинския 

съвет в Пазарджик за имота 

на бившето АПК в с. Црънча 

Плевен не е застрашен от 

воден режим, каскадата и 

фонтаните могат да работят 

нормално, казаха от ВиК – 

Плевен 

Замяна на печките на дърва 

се планира да започне през 

септември в Смолян 

На 19 август е премиерата на 

"Където пеят раците" по 

едноименната книга на 

Дилия Оуенс 

Разраства се пожарът между 

селата Васково и Оряхово в 

община Любимец 

В Плевен комисии към 

Общинския съвет започват 

обсъждане на правила за 

движение на електрически 

тротинетки и скутери 

Храмът в благоевградското 

село Лешко днес отбеляза 

своята стогодишнина 

Изложба в бар на тема 

„Мистика“ реди Елена 

Герова 

Започва набирането на 

предложения за конкурса 

„Дърво с корен” 

Пожар е възникнал между 

любимецките села Оряхово 

и Васково 

Нивото на регистрираната 

безработица през юли се 

запазва спрямо юни 

Без парно Перник ще е в 

нова бедствена ситуация, 

предупреждава местната 

"Топлофикация" 

Паспортната служба в 

Лозница няма да работи 

тази седмица 

Обявиха всички участници 

във второто издание на 

фестивала Rebel Rebel 

Намаляват заразените с 

COVID-19 в Шуменско и 

настанените за лечение в 

областната болница 

Като незаконосъобразна, 

некоректна и неморална 

определи досегашният 

директор на Патентното 

ведомство заповедта за 

уволнението й 

Млад мъж, шофирал под 

въздействието на алкохол и 

дрога, е задържан в 

Силистра за срок до 24 часа 

Църквата „Успение на 

Пресвета Богородица“ в 

Ямбол отбеляза своя седми 

храмов празник 

Фотоизложба показва 

архитектурата в морските ни 

курорти от миналото и 

настоящето 

С концерт спектакъл на 

гайдарския състав "Петко 

войвода" се открива 

традиционния панаир в 

граничния град Кула 

Преасфалтират улици в 

Силистра 

Продължаваме битката 

срещу монополистите, каза в 

Кюстендил Мая Манолова 

Русенски художници 

разказват с близо 150 

картини за лятото 

Драгомир Димитров е 

назначен за заместник 

областен управител на 

Ямбол 

Започна вторият снимачен 

период на филма 

"Апокалипсис до поискване" 

на казанлъшкия режисьор 

Петър Марчев 

Стотици плавателни съдове 

изчакват в българо-

румънския участък на река 

Дунав заради ниското ниво 

С пет реанимобила извозиха 

седем деца, пострадали при 

катастрофата на магистрала 

„Тракия" снощи, от Стара 

Загора до ГКПП "Калотина" 

Президентът Румен Радев 

изразява съболезнования на 

президента на Египет за 

жертвите при пожара в 

църквата „Абу Сефеин“ 

Община Сливен подкрепи с 

дарение проекта „Музиката 

вместо улицата“ на маестро 

Георги Калайджиев 

Хиляди пяха с Джейсън 

Деруло 

В Кюстендил днес 

продължава културният 

форум "Панагия - Въздигане 

на хляба" 

Бъдещето на комплекса 

„Марица-изток“ е 

изключително важно, 

коментира в 

източномаришкия рудник 

„Трояново север“ 

служебният министър на 

енергетиката 

Туристи от цялата страна се 

събраха в Берковския балкан 

за празник на малината 

Министър Крум Зарков 

обсъди с посланика на Чехия 

темата за Шенген 

Музеят в Боженци бе 

домакин за седма година на 

работилницата „Стъклена 

плетеница“ 

Луксозен джип, обявен за 

издирване в Европа, е 

намерен в частен двор в 

Берковица 

Струнен квартет "Фрош" ще 

има концерт в "Квадрат 500" 

Военнослужещ с 3,21 

промила алкохол се е 

преобърнал с колата си край 

Берковица 

Изложба "Илюстрации на 

риби от Норвежко море" 

представя в Пловдив 

младият творец Александра 

Филипова 

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/312194-nivoto-na-registriranata-bezrabotitsa-prez-yuli-se-zapazva-spryamo-yuni
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/312183
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/312178-kato-nezakonosaobrazna-nekorektna-i-nemoralna-opredeli-dosegashniyat-direktor-n
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/312152-prodalzhavame-bitkata-sreshtu-monopolistite-kaza-v-kyustendil-maya-manolova
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/312150-stotitsi-plavatelni-sadove-izchakvat-v-balgaro-rumanskiya-uchastak-na-reka-dunav
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/312119-badeshteto-na-kompleksa-maritsa-iztok-e-izklyuchitelno-vazhno-komentira-v-izt


Майките от "Системата ни 

убива" ще участват в 

изборите като гражданска 

квота в листите на партия, 

която засега не назоваха (+ 

коментар) 

Усилията ни са насочени да 

превърнем община Ардино в 

желано място за живеене, 

каза кметът Изет Шабан 

Децата от катастрофиралия 

автобус на магистрала 

"Тракия", които са в добро 

общо състояние, днес ще 

отпътуват за Сърбия, каза 

министър Меджидиев 

Асен Василев и Кирил 

Петков чрез посредници от 

април досега изсмукаха от 

държавата стотици милиони, 

каза в Кюстендил Бойко 

Борисов (Не! Това в никакъв 

случай!) 

МВР активира пакет от 

мерки срещу пътния 

травматизъм, завишава се 

контролът в населените 

места по отношение на 

неправоспособните водачи 

Стар заместник-областен 

управител отново се връща 

на поста 

Дръжка от амфора от 5-6 век 

е най-новата археологическа 

находка на Перперикон 

"Ще се борим за всяка 

победа", заяви новият 

наставник на Черно море 

Тича Кирил Болшаков 

В "Двореца" в Балчик ще 

прозвучат канцонети, 

евъргрийни, романси с гласа 

на тенора Георги Петров 

Децата от катастрофиралия 

автобус на магистрала 

"Тракия", които са в добро 

общо състояние, днес ще 

отпътуват за Сърбия, каза 

министър Иван Меджидиев 

С четири медала се върнаха 

български ученици от 

международна олимпиада 

по информатика 

Безплатни изследвания за 

СПИН ще се извършват в 

Шумен 

Снайперисти от състава на 

Сухопътните войски 

участваха в международното 

състезание European Best 

Sniper Team Competition 

2022 

Людмила Филипова пише 

нов финал на романа си 

„Аномалия“ 

Служители на ОД на МВР в 

Шумен са задържали мъже 

за грубо нарушаване на 

обществения ред в болница, 

пред нощно заведение и на 

селски сбор 

В София започна работа нов 

център за заплащане на 

пътни глоби и изваждане на 

лични документи за всички 

български граждани 

Довършителните дейности 

по интерконектора Гърция-

България ще бъдат уточнени 

в сряда, обяви министърът 

на енергетиката 

Димитър Тодоров е новият 

заместник областен 

управител на Силистра 

Стратегията за развитие на 

туризма трябва да бъде 

актуализирана, смята 

министър Илин Димитров 

Задържаният за убийството 

на швейцарския бизнесмен е 

познат на семейството 

С едноминутно мълчание в 

памет на медиците, 

загинали при спасяване на 

човешки живот, бе 

отбелязан Денят на 

спасението 

Миряни от цялата страна се 

поклониха пред 

чудотворната икона на 

Пресвета Богородица 

Троеручица в Троянския 

манастир 

Старинният храм „Успение 

на Пресвета Богородица“ 

във Варна отбеляза своя 

празник 

Основната версия за 

катастрофата с автобус на 

автомагистрала "Тракия" е 

човешка грешка, каза 

министър Иван Демерджиев 

Министерството на труда и 

социалната политика е 

осигурило психолози и 

преводач за децата, 

пострадали в катастрофата 

на магистрала „Тракия“ 

В Бургас са задържани 

шестнайсет мигранти от 

сирийски произход 

Над 110 лодки с близо 150 

участници ще отплават от 

Видин към Лом в 

международната 

туристическа регата ТИД 

2022 

Треньорката на 

сформирания преди година 

хандбален клуб Бяла 

Виктория Жосан: "След 

требъла ще търсим успех в 

евротурнирите" 

Черно море Тича започна 

подготовка за новия сезон, 

американецът Девин 

Мартин пристига във Варна 

на 24 август 

Изплащането на помощите 

за отопление за 

предстоящия зимен сезон 

започва днес 

Пътят на хаджийската 

премяна от Синия Балкан 

достига до Белия град с 

изложба на Дора Куршумова 

Националната асоциация на 

сляпо-глухите в България 

празнува 25-годишния си 

юбилей 

Реаниматори от УМБАЛ-

Бургас спасиха 

четиригодишно дете, почти 

удавено в басейн 

Спасиха двойка лебеди с 

малките им след сигнал, че 

се намират на пътно платно 

в района на Бургас 

Районната прокуратура в 

Стара Загора извършва 

разследване по досъдебно 

производство за 

катастрофата на 

автомагистрала „Тракия“ 

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/312095-maykite-ot-sistemata-ni-ubiva-shte-uchastvat-v-izborite-kato-grazhdanska-kvota


“Космическата Валя 

Балканска” гостува във 

Варна на 28 август 

Жители на Кърджали 

протестираха пред общината 

заради забавеното 

сметосъбиране 

Наближава крайният срок за 

кандидатстване по 

общинския фонд „Местни 

инициативи“ в Търговище 

С концерти, спектакли, 

регата и заря ще бъде 

честван Денят на Варна 

Столичната община ще 

монтира 400 уреда за 

отопление на пелети, 

природен газ и климатици 

до края на месеца 

На 16 сигнала са реагирали 

екипи на противопожарните 

звена в Силистренска област 

от 12 до 15 август 

Четири нови български 

филми представя в Плевен 

кинофестивалът “Филмирай” 

от 16 до 19 август 

Стоки с лого на защитени 

марки са иззети в 

Димитровград 

"Изправи се България" ще се 

яви самостоятелно на 

изборите, подкрепена от 

граждански формации 

Работа със земеделска 

техника е причина за пожара 

в Сакар планина 

Летище София е обслужило 

над 3,2 млн. пътници от 

началото на годината 

Сръбският посланик в 

България: На пострадалите в 

катастрофата се оказва 

адекватна помощ 

Мъж, превозващ нелегални 

мигранти, е задържан на 

магистрала "Марица" 

Миряни от цялата страна 

пристигат в Троянския 

манастир, за да се поклонят 

пред чудотворната икона на 

Пресвета Богородица 

Троеручица 

Две от децата, ранени при 

катастрофата на магистрала 

"Тракия", отпътуваха от 

болницата в Стара Загора 

към "Пирогов" 

Отделението по 

неонатология в болницата в 

Силистра получи интензивен 

кувьоз от кампанията 

„Жълти стотинки – деца 

помагат на деца“ 

През изминалото 

денонощие в страната са се 

случили 20 тежки 

катастрофи, при които са 

ранени 64 души 

Театърът и библиотеката в 

Силистра получиха награди 

за принос в достъпа на 

младите хора до култура 

САЩ изпращат войници от 

101-ва въздушнодесантна 

дивизия в Източна Европа 

Зелени коридори за 

ваксинация срещу COVID-19 

ще бъдат отворени през тази 

седмица в Силистра 

Прокуратурата предлага да 

има Национално 

междуведомствено звено за 

изборите 

Възстановено е движението 

между пътен възел "Нова 

Загора" и пътен възел "Стара 

Загора" на магистрала 

"Тракия" 

Разходите за пенсии за 

първите седем месеца на 

годината нарастват с над 

11% спрямо същия период 

на 2021 г., съобщиха от НОИ 

Няма проблем с пътния 

участък, в който стана 

катастрофата на магистрала 

„Тракия“, каза министър 

Иван Шишков 

Две деца, пострадали при 

катастрофата на 

автомагистрала "Тракия", ще 

бъдат транспортирани в 

"Пирогов" 

Огнище на COVID-19 е 

установено в дом за 

чужденци в Любимец 

Прокуратурата в Перник 

привлече като обвиняем 57-

годишен мъж за убийството 

на швейцарския бизнесмен 

Удо Ланге 

Две деца, пострадали при 

катастрофата на 

автомагистрала "Тракия, ще 

бъдат транспортирани в 

"Пирогов" 

Движението по магистрала 

"Тракия" се осъществява в 

една лента при 233-я км 

Първоначалната версия за 

катастрофата на магистрала 

"Тракия" е отклоняване на 

вниманието на шофьора 

Грешка на водача или 

техническа неизправност на 

автобуса са двете основни 

версии за катастрофата на 

магистрала "Тракия" 

Променят движението 

заради изграждане и 

разширяване на улица 

"Филип Кутев" в столицата 

Троянският манастир 

„Успение Богородично“ 

отбелязва своя храмов 

празник 

Синдикати в правосъдието 

са получили уверение за 

още пари за заплати 

Новите случаи на КОВИД-19 

през последното денонощие 

са 355 

Девет деца и двама 

възрастни от 

катастрофиралия на 

магистрала „Тракия“ сръбски 

автобус остават тази нощ в 

Университетската болница в 

Стара Загора 

"Вие сте убийствена 

публика", възкликна Лили 

Иванова при концерта си в 

Античния театър в Пловдив 

 

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/311894-prokuraturata-predlaga-da-ima-natsionalno-mezhduvedomstveno-zveno-za-izborite

