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ВТОРО ИЗДАНИЕ

� Още за вота
в Страсбург на 25-а стр.

© 168 часа ЕООД WWW.24CHASA.BG

Четвъртък, 5 юли 2012 г. Цена 0,90 лв. Година XXII, брой 180 (7478) Всекидневник за новините, каквито са

Според първите данни от жътвата

Хлябът по-скъп,
но по-хубав

ТИХОМИР ТОНЧЕВ

До есента хлябът ще поскъпне, но се
очаква да стане и по-качествен. Това по-
казват първите данни от започналата
преди дни жътва у нас.
Добивите са с 10-15%по-нискиотмина-

лата година, но качеството на житото е
историческо, поне при мен от 1993 г. не е
ималопо-добро, заявиза“24часа”шефът
на Националната асоциация на зърно-

Житото най-добро от 1993 г.
насам, искат му поне 365 лв./т
производителите Ангел Вукодинов. Съ-
държанието на най-важния за хлебарите
показателвзърното-глутен,минавало30
единиципридостатъчнизахубависамуни
от 24-25.
Иценатанажитотоотноватареколтае

историческа, коментира пък Мариана
Кукушева,шефнафедерациятанахлебо-
производителите. За тон фермерите
искали поне 365 лв., което е с 60-70 лв.
повече от миналата година.
� Още на 2-а и 3-а стр.

Арнолд Шрьовен, изпълнителен директор
на куриерската компания DPD, и минис-
търът на културата Вежди Рашидов сим-
волично натовариха от Полиграфическия
комбинат дарението на “Медийна група
България холдинг”. � Още на 18-а стр.В гетото в столичния квартал Орландовци ромите са уплашени, развеселени и гневни на останалия свят � На 15-а стр.

Патриархът:
Синодът да
не решава
без мен
за архонтите

� Още на 4-а стр.

Министър Делян Добрев:

Газът може
да поевтинее

с 11% от
септември
� Интервю на 13-а стр.

Газът може
да поевтинее

Супермашина
гаси пожара на

Витоша Специалната тежка верижна машина се включи вчера в борбата с огнената стихия
на Витоша. Тя е разработка на “Терем” и е прототип на танк Т-62. Машината разполага
с 10-тонен резервоар, може да оре, да гаси и да прави пътища. СНИМКИ: ПИЕР ПЕТРОВ
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