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БСП иска
актуализация
на пенсиите
от есента

Проф. Димитър Денков:
Историческата
корупция е по-опасна
от икономическата

Джаз фестивалът
„Варненско лято”
празнува
30 години
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Рашков даде Гешев на Сарафов
Вътрешният министър изпрати сигнала срещу главния прокурор на заместника му Борислав Сарафов. От следствието обаче
прехвърлиха казуса на спецпрокуратурата.
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Рязко скачат
цените на горивата

Велиана ХРИСТОВА

Само за месец с 10 стотинки поскъпна масовият бензин,
очакват ръстът да продължи до края на лятото

Н

ови игрички поде премиерът
на Северна Македония Зоран
Заев. Първо изрече, че след като
страната му влезе в Европейския
съюз, в конституцията й ще бъде
включено българско малцинство,
но след реакции у нас се поправи,
че това ще стане “непосредствено
преди приемането в съюза” (стр.
7). Което всъщност е едно и също
послание към България: вие отстъпете от позициите си, пък ние
сетне ще ви направим малцинство. Освен това, като признае малцинството ни, РСМ нямало да
ни се меси с искане за реципрочно признаване на македонско малцинство у нас, ама ако ние решим... Което пък вещае сто на сто
следващ натиск към нас - вече от
позицията на член на ЕС.
Някои в София се зарадваха,
че Заев вече бил склонен на
отстъпки. Да, ама не. Още през
март тази година, уж подкрепяйки
идеята на външния министър Буяр
Османи, той уточни, че българите
може да станат малцинство в
РСМ, както и другите - албанци,
бошняци, хървати, австрийци.
Цирк - какво равнопоставяне
може да има между австрийци и
българи в Северна Македония?!
Защитата на правата на обявяващите се за българи там не означава малцинство.
Означава обаче, че там има
друго мнозинство...

Рязък скок в цените на
горивата има през последния месец. Масовият бензин А-95 поскъпна за този
период с 10 стотинки на
литър и се продава средно
за 2,23 лв. на дребно, но
може да се купи и за близо

2,40 лв. За последната година повишението в цената
на този вид бензин е средно с 46 стотинки.
Цената на по-луксозния
бензин достига до 2,78 лв.
за литър, а средната за страната е 2,59 лв. Поскъпване-

то за последния месец е с 9
стотинки, а за една година с 47 стотинки.
Почти същото е и повишението при обикновения
дизел - с 9 стотинки на
литър за месец, като се продава вече средно за 2,22 лв.

От петролната асоциация прогнозираха, че цените на бензина и дизела ще
се повишат с още 5-6 стотинки до края на лятото.
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СНИМКА БГНЕС

Експлозия разтърси химичната индустриална зона “Кемпарк” в германския град Леверкузен. Причините
за инцидента се изясняват. Един е загинал, четирима са тежко ранени, няколко са в неизвестност. Властите
са помолили жителите на града да не излизат от домовете си и да държат вратите и прозорците затворени
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Рашков даде на следствието
доклада срещу Гешев
Вътрешният министър се закани, че ако зам.-главният прокурор
Борислав Сарафов не реагира, сигналът ще отиде до главния
Вътрешният министър Бойко Рашков
е сезирал директора на Националната
следствена служба Борислав Сарафов
срещу главния прокурор Иван Гешев за
разгласяване на доказателства, събрани
със СРС. Рашков обяви, че е предал на
НслС част от материалите, които правосъдният министър Янаки Стоилов
представи във ВСС с искане Гешев да
бъде отстранен. “Отделих част от този
материал, който се отнася до незаконосъобразно публикуване в публичното
пространство на материали, придобити
чрез прилагането чрез СРС, както и други материали, които са установени при
разследването при определени случаи.
Според мен има основание с този въпрос

да се занимае следствената служба”,
обясни министърът.
“Надявам се да се проведе разследване и да се отговори на въпроса дали
става въпрос за извършено престъпление от главния прокурор или не. Ако се
даде отрицателен отговор какви ще са
мотивите? По два закона в нашата страна е забранено разгласяването на данни,
събрани чрез СРС”, заяви Рашков. Той
посочи, че има решение на Варненския
апелативен съд, с което едно лице е
признато за виновно за разгласяване на
данни от СРС. “При положение, че у
нас по Конституция е провъзгласен
принципът за равенство на гражданите,
ми се струва доста странно отричането,

Вместо 18 съдии, анализ
на спецправосъдието
ще правят четирима
Съдийската колегия
във ВСС намали състава
на комисията, която
трябва да анализира работата на специализираното правосъдие от 2012
г. насам. Кадровиците редуцираха състава от 18
члена на четирима - съдиите от ВКС Петя Шишкова и Жанина Начева,
Камен Иванов от Софийския апелативен съд и
Генко Драгиев от Военно-апелативния съд.
Само те не си направиха
отводи.
Ден по-рано стана
ясно, че Инспекторатът
към Висшия съдебен
съвет (ИВСС) е прилагал
двойни стандарти при
проверките срещу пред-

седателя на ВКС Лозан
Панов, който е един от
основните критици на
главния прокурор Иван
Гешев. Това се разбира
от документите от проверките, които ИВСС
предостави на Панов,
след като той води дело
за достъп до информация
за тях срещу главния
инспектор Теодора Точкова. След като ги получи, Панов ги публикува
на сайта на съда.
Проверки са правени
през 2017, 2019 и 2020
г. и не са открили данни
за нарушения на Панов.
Лидия Стоянова от
ИВСС отбелязва, че
шефът на ВКС е уведомяван доста по-късно за

заповедите на инспектората, а срокът, в който е
можел да се запознае и
да отговори, е бил максимално кратък. Този
подход е различен в сравнение с други проверявани, отбелязва тя.
Панов изпрати до министъра на правосъдието, с копие до ВСС, становище относно Единната информационна система на съдилищата
(ЕИСС). Документът,
озаглавен “Защо е опасна
за правосъдието новата
ЕИСС”, е подкрепен от
69 върховни съдии и настоява за дискусия поради отказа на ВСС да откликне на огромното недоволство срещи системата, което вече масово
се надига сред съдиите.
Върховните съдии смятат, че тя не само не води
до по-бързо и качествено
електронно правораздаване, но връща съдебната
власт години назад.

че в единия случай лицето е извършило
престъпление и заради това е осъдено
от Варненския апелативен съд, а сега
според някои от прокуратурата и ВСС
нямаме такава хипотеза, поради което
дори не може да се започне досъдебно
разследване”, посочи той.
В материалите има и абзац, който се
отнася до публикуването на данни от
кореспонденция по мобилни устройства между различни лица. “Публикуването на тези материали от тази кореспонденция е подбирано специално, с цел да
се внуши в обществото, а и да се използва материала, който да убеди органа на
съдебна власт, че определени обстоятелства са се случили така, както на Гешев

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Големите жеги отново накараха малчуганите
да търсят прохлада във фонтаните на София

София избра китайци за РДФ
инсталацията за 350 млн. лева
Деси ВЕЛЕВА

Една от най-големите обществени поръчки на София за
350 млн. лева с ДДС е спечелена от българо-китайски консорциум с турско участие.
Обединението “RDF Файърд
Пауър Плант София 2021”
вече е избрано от “Топлофикация София” за изпълнител на
изграждането на дълго отлаганата инсталация за комбинирано производство на енергия
с оползотворяване на РДФ гориво. Съоръжението трябва да
изгаря отпадъка, останал от
завода за преработка на столичната смет. Досега той се
извозваше основно до циментови заводи, на които община-

та плащаше.
В началото на годината
“Топлофикация”, на чиято територия ще бъде построена
инсталацията, обяви обществена поръчка за строител за 292,2
млн. лева без ДДС. Явиха се
петима участници - свързаната с Христо Ковачки “Атоменергоремонт”, свързаният
със строителството на “Турски поток” през България
местен клон на италианското поделение на саудитската
“Аркад”, “Джи Ар Си” в обединение с китайска и белгийска фирма под името “София
РДФ 2021, “Геострой” и
“Микс-констръкшън”. До класирането обаче бяха допуснати само две фирми - “София РДФ 2021” и “Микс
конкстръкшън”, която е водещ

му се иска”, смята вътрешният министър.
Макар да допусна, че шефът на
НСлС, който е и зам.-главен прокурор,
ще възложи преписката на друг, Рашков
очакваше Борислав Сарафов лично да се
произнесе по казуса. Министърът се
закани да обжалва евентуален отказ за
образуване на досъдебно производство
пред самия главен прокурор Иван Гешев.
Хората на Сарафов реагираха веднага и пуснаха прессъобщение, че сигналът е препратен на Специализираната
прокуратура. “Националната следствена служба няма правомощия да образува досъдебни производства. Преценката
за наличието на основания за образуване на досъдебни производства е единствено и само в компетентността на прокурор”, заявяват от НСлС.

Омбудсманът с остра реакция
срещу цената на водата
партньор от българска страна
в обединението “RDF Файърд
Пауър Плант София 2021”. В
него влизат още една турска и
три китайски фирми. Именно
то е получило най-много точки от комисията за избори.
“Микс констръкшън” е известна основно с частни проекти в
областта на индустриалното
строителство, като участва
неуспешно в търга за изграждане на завода за отпадъци
преди 10 години.
Новото съоръжение трябва
да се построи за 30 месеца от
подписването на договора, но не
по-късно от 31 декември 2023 г.
Спорната инсталация ще бъде
разположена на площадката на
ТЕЦ-София, въпреки противоречията дали изобщо трябва да
се строи и на кое място.

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати остро становище до
председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР) доц. д-р Иван Иванов. В него тя го призовава да не
бъдат одобрени по-високите цени на водата за периода 20222026 г. Тезата на омбудсмана е, че те не отговарят на качеството на предоставяната услуга и затова са необосновани. Ковачева посочва, че процентното увеличение на комплексната
цена на ВиК услугата за 2022 г. спрямо сега действащата варира от 11% до 80 на сто.
Омбусманът обръща внимание, че през годините проблемите не се решават, а гражданите с основание протестират с
искане да получават качествена услуга на разумна цена. Ковачева смята, че изменението на стойността на водата трябва да
се прави след обществени консултации с потребителите, каквито реално липсват през изтичащия регулаторен период, което
е в нарушение на Наредбата за регулиране на качеството на
ВиК услугите.
Междувременно от “Изправи се, БГ. Ние идваме” обявиха,
че ще предложат цените на тока и водата да бъдат преразгледани чрез законови промени, които да обезсилят наредбата на
КЕВР. Те искат незабавно изслушване на шефа на регулаторния
орган в парламента.
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Честват на Бузлуджа
130 години на
социалистическото
движение
БСП ще отбележи на 31
юли 130-годишнината от организираното социалистическо
движение в България. В 10,30
часа под историческия връх
Бузлуджа членовете на
Изпълнителното бюро, депутатите от “БСП за България”,
коалиционни партньори, ръководствата на общинските и
областните организации от
Старозагорската и Габровската партийни организации ще
поднесат венци и цветя пред
паметника на Хаджи Димитър.

Ръководството на БСП
кани всички социалисти да се
поклонят пред делото на основоположниците на партията и
пред паметта на партизаните
от Габровско-Севлиевския отряд, загинали за свободата на
България. Ще бъде връчена
наградата за политическа журналистика и публицистика “Георги Кирков-Майстора”.
От 13 часа в Художествената академия в Казанлък ще се
проведе конференция на тема
“130 години БСП - настояще и

СНИМКА LIVE.VARNA.BG

Варна отбеляза 143 години от Освобождението си от турско робство.
По случай празника венци и цветя бяха положени пред паметника
на руските войни в двора на Духовно-просветния център “Св. Архангел Михаил”
перспективи пред лявата идея”,
организирана от НПИ “Димитър Благоев” към НС на БСП
и Фондация ДУМА.
На 31 юли на Бузлуджа ще

се съберат и членовете на
идейно-политическото обединение в БСП “Социализъм XXI
век”. Да се отправим към върха
и, както повелява традицията,

да отбележим раждането на
социалистическото движение в
ден събота, най-близък до историческата дата втори август,
призовават те.

БСП иска осъвременяване
на пенсиите от есента
На преговорите с ИТН левицата настоя за редица от мерките си в социалната политика
Аида ПАНИКЯН

Финансовата стабилност на пенсионната и на социалната сфера е от изключителна важност, но в никакъв случай не трябва да се пренебрегват интересите на отделния човек. Това коментира за ДУМА народният представител Георги Гьоков, който е част от експертната група за социални политики
при преговорите за формиране на правителство. БСП държи изключително
много преизчисляването на пенсиите да

е от 1 септември, най-късно - от 1 октомври. При разговорите от “Има такъв
народ” (ИТН) заявили, че обмислят
цялостна реформа в пенсионната система, в това число и осъвременяване на
пенсиите, но от януари 2022 г.
“Всичко, което се прави за увеличаване на доходите на хората, ще бъде
подкрепено от левицата, както винаги е
било, защото няма логика социалистическата партия да не подкрепи политики,
които биха подобрили дори и малко благосъстоянието на хората. Няма как да
се очаква БСП да не настоява за възможно най-скорошно преизчисляване на пен-

Румен Радев назначи
Соня Момчилова в СЕМ
Соня Йорданова Момчилова-Йовева е изборът на президента Румен Радев за член на Съвета за електронни медии от
неговата квота. Той подписа указа за назначението й, след като
Ивелина Димитрова подаде оставка заради непреодолими различия с преобладаващото мнозинство в регулатора.
“Момчилова има над тридесетгодишен опит в сферата на
журналистиката и медиите. Притежава експертиза в областта на
публичните комуникации и връзките с обществеността”, посочват от “Дондуков” 2. От 1991 до 2000 г. е работила в различни
телевизионни формати на БНТ като репортер, редактор и продуцент, създател и водещ е на радио и тв предавания в частни
медии. Тя има десетки публикации в различни електронни и
печатни издания. Автор е на рекламни и предизборни кампании,
експерт по политически, медийни и корпоративни комуникации.
Соня Момчилова е специализирала връзки с обществеността и комуникации във Великобритания, Нидерландия, САЩ и
Белгия. В различни периоди е оглавявала пресцентровете на
МВР и Министерството на правосъдието, както и на транспорта и комуникациите. Досега бе ръководител на правителствената пресслужба на служебния кабинет на Стефан Янев.

сиите”, категоричен е Гьоков. Той поясни, че всяко друго действие, освен преизчисляването, увеличава в една или
друга степен разликите между стари и
нови пенсии. Гьоков припомни, че сега
тези разлики достигат до 3 пъти за хора
с еднакво образование, работили на една
и съща позиция, с един и същи стаж, но
пенсионирали се през 2000 г. и през
2019 г., например.
Много са допирните ни точки с ИТН
в социалната политика, но това е нормално, след като около 12 години в тази
сфера нямаше политики, а най-нуждаещите се хора бяха оставени да мизерст-

ват без подкрепа от държавата, смята
Гьоков. По думите му идеите на левицата за подкрепа на младите хора и семейства съвпадали в голяма степен с тези на
ИТН. Част от исканията на БСП са
свързани с данъчни облекчения за младите семейства, безплатни лекарства на
децата до 14 г., еднократна помощ от
2880 лв. за майките студентки, увеличаване на майчинството за отглеждане на
малко дете от 380 лв. до размера на минималната заплата и пр.
Предстоят срещи и разговори на представители на двете партии и в сферата на
образованието, здравеопазването и др.

Спират парите за представителни
разходи на депутатите
Да бъде сложен край на допълнителните
пари в размер на две трети от възнагражденията, които депутатите харчат за
представителни разходи и за заплащане на
сътрудници, решиха народните представители от комисията по изработване на нов
правилник за дейността на НС. Те предлагат да се създаде Комисия по националната сигурност, към която да действа
постоянна подкомисия, занимаваща се с
контрола върху СРС. Подорганът ще се
ръководи на ротационен принцип от
представител на всяка ПГ. В 46-то НС ще
има Комисия за гражданското общество,
която ще бъде свързана и с прякото участие на гражданите в управлението.
Депутатите се обединиха около идеята

към Комисията по правни въпроси да бъде
създадена подкомисия, която да помага за
запълване на нормативни празноти.
Комисията по правилника има два дни за
предложения за промени по решенията.
След това измененията ще бъдат подложени на гласуване от комисията и в
пленарната зала. В края на заседанието
Митева обясни, че няма официално предложение за промяна в начина и времето, в
който парламентът ще провежда своите
заседания, а темата е повдигната за
обсъждане. ПГ “БСП за България” обяви,
че няма да подкрепи евентуална идея
парламентът да раздели работата,
редувайки една седмица само в комисии и
една седмица в зала.
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В 1/4 от приемните семейства
не е настанено дете
Най-много са нежелаещите да се грижат за подрастващи
в област Силистра, а най-малко - в Стара Загора
Към края на юни в
455 от утвърдените в
страната 1921 приемни
семейства не са настанени деца, показват
данните на програмата
“Приеми ме”. 1718
деца се отглеждат от
приемни родители у
нас.
Националният екип
за организация и управление на проекта посочва като основна причина за незаетост наличи-

ето на продължително
временно неактивни
приемни родители, които не са заявили желание да бъдат заличени
от регистъра. Сред неактивните семейства са
и четирите доброволни.
През февруари незаетите приемни семейства
бяха 424 от одобрени
1941. “Тогава изводът
на екипа беше, че найголям процент от незаетите приемни семейст-

ва са със заявено желание да се грижат за дете
с различен профил от
наличния или потребността за съответната
област”, коментират от
екипа за управление на
проекта.
В края на юни с наймного свободни приемни семейства е област
Силистра - малко над
59% от регистрираните, в Кърджали са 50%,
почти толкова са и в

Петиция срещу влизането
на хипермаркет
в Централните хали
Петиция срещу намерението
на голяма хранителна верига да
се разположи в Централните
хали започна вчера. Инициаторите й събират подписи срещу
одобрението на инвестиционното намерение от Специализирания експертен съвет за опазване
на недвижимите културни ценности към Министерството на
културата. Според авторите на
подписката решението на съвета
е взето на тъмно и без предварително обществено обсъждане.
“Формално е законно, но истината е, че с обществен натиск то
може да бъде оттеглено, тъй
като чрез него съществено се из-

област Търговище.
На другия полюс е
област Стара Загора,
където незаетите приемни семейства са около 8%, т.е. 4 от регистрираните 48.
Социалната услуга
“Приемна грижа” по
този проект води началото си от 1 януари
2016 г. за 1489 деца в
82 общини партньори.
Към края на май 2021 г.
децата в приемните се-

мейства в 158 общини
партньори бяха 1762.
През юни 61 деца са настанени в приемно семейство. Над 96% са у
роднини или близки.
За 105 деца настаняването е прекратено,
като 40 от тях са осиновени. От проекта
обобщават, че от началото на годината средно месечно по около 50
непълнолетни, отглеждани в приемни семейства, са осиновявани.
Според чл.34 А от
Закона за закрила на детето приемната грижа е

отглеждане и възпитание в семейна среда на
дете, което е настанено
в семейство на близки
и роднини или в приемно семейство, когато
биологичните родители
са изправени пред сериозни трудности в отглеждането на децата безработица, бедност,
тежко заболяване, криза в семейните отношения и пр. Стремежът е,
когато проблемът в
родното семейство се
реши, детето да бъде
върнато в естествената
си среда.

Още 20 младежи ще учат за военни лекари

меня същността на сградата,
предвидена да бъде базар на закрито за различни търговци”, коментират недоволните.
Според решението на МК се
допуска реконструкция само на
вътрешното пространство, а
външният облик на сградата ще
се запази. Проектът предвижда в
двата странични корпуса на халите да останат други щандове
за различни стоки.
Емблематична сграда, под
която лежат археологически
ценности, е частна собственост, а в последно време заради пандемията много наематели се отказват от щандовете си.

Областната управа в Ловеч
търси помощ за болницата
Областната управа на Ловеч призова МЗ да подпомогне оцеляването на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов”. Причината е, че
лекари и медицински сестри напускат, а липсата на персонал вече
застрашава някои от секторите. Закрити са отделенията по съдова
хирургия, урология и кардиология. Под риск е и АГ отделението,
което, макар ремонтирано и модернизирано, има само двама специалисти.
Областният управител Светослав Славчев е поредният, който се
опитва да съдейства за спасяването на болницата в Ловеч. По думите му тя продължава да затъва финансово, а младите специалисти не
желаят да работят там, тъй като заплатите са изключително ниски.
Дори хигиенистките напускали болницата.
Предложено е здравният министър да обяви конкурс, за да се
попълни бордът на директорите на лечебното заведение. От МЗ
само декларирали, че подкрепят местните инициативи за спасяване
на болницата, става ясно от кореспонденцията между областната
управа и здравното ведомство.
Общината и областната администрация са готови да предоставят жилища за млади специалисти, които желаят да работят в местната болница. Засега положението е закърпено, казва д-р Румяна
Нановска, изпълнителен директор на болницата. По думите й лекарите работят на пълен график. За един месец са назначени трима
лекари, към момента заплатите не са толкова ниски и със субсидиите по различни договори и направления лечебното заведение се
справя, смята д-р Нановска. Според нея е необходимо да има
преоценка на лимитите и други фактори, които да се променят
коренно.
В началото на юли МЗ удължи конкурса за избор на членове в
съвета на директорите на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” в
Ловеч поради липсата на кандидати.

СНИМКА ВМА

След събеседването повечето неваксинирани новоприети курсанти се ваксинираха
Нови 13 момичета и 7
момчета са приети да се обучават по специалността “Военен лекар”. Това е петият випуск, сформиран в резултат на
тристранното сътрудничество
между ВМА, Висшето военноморско училище “Н. Й.
Вапцаров” и Медицинския
университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” във Варна.
Комисия, включваща представители на трите институции,
определи окончателния списък

с имената на кандидатите.
По време на следването
им е осигурено настаняване,
хранене, военно и медицинско облекло, учебници и
учебни пособия, стипендии,
участия в научни форуми,
таксите за които се поемат
изцяло от ВМА. След края
на обучението младежите ще
имат възможност за специализация във ВМА и повишаване на квалификацията не
само в България, но и във

всички страни-членки на
НАТО.
Шестгодишното обучение
за курсантите и в двата университета е безплатно, а след
завършване получават две
дипломи: магистър по “Медицина” и бакалавър по специалност “Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, както и гарантирана реализация
с 10-годишен договор за работа като военен лекар.

www.duma.bg
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С 10 ст. поскъпна масовият
бензин само за месец
50 ст. гони увеличението в цените
на горивата за последната година, очакват
ръстът да продължи до края на лятото
Мая ЙОВАНОВСКА

Масовият бензин А-95
поскъпна на дребно с 10 ст.
само за един месец. Това показват данните на специализирания сайт fuelo.net, който следи цените на горивата
в страната. Средната цена на
този вид бензин на 27 юни е
била 2,13 лв., а вчера - 2,23
лв., като месечното му
поскъпване е с 4,69%. Найниската цена, на която А-95
се продаваше вчера, бе 2,03
лв. за литър, а най-високата - 2,35 лв. За последната
година повишението на средната цена на дребно на този
вид бензин е с близо 26%
или с 46 ст.
Бензинът
А-100
е
поскъпнал с 9 ст. за същия период - от 2,50 лв. средно за

литър, на 2,59 лв. към вчерашна дата. Увеличението за месец е с 3,6%. Най-ниската
цена, на която се предлагаше
този вид бензин вчера, бе 2,22
лв. за литър, а най-високата 2,78 лв. В сравнение с година
по-рано повишението е с 47
ст. на литър или с 22,17%.
Средната цена, на която се
продава обикновеният дизел,
е 2,22 лв. за литър. За последния месец той е поскъпнал с 9
ст. на литър - от 2,13 лв. на
2,22 ст. Най-ниската цена, на
която се предлага, е 1,99 лв.
за литър, а най-високата - 2,31
лв. За година обикновеният
дизел се е повишил с 24,02%
или с 43 ст. на литър.
Цената на дизела премиум
в момента е средно 2,55 лв. на
литър на дребно. И той се е
повишил с 9 ст. на литър в
сравнение с месец по-рано.
Като дял поскъпването е с

3,66%. Най-ниската му цена в
страната е 2,17 лв. на литър, а
най-високата - 2,76 лв. Повишението в цената за година е
с 21,43% или с 45 ст.
Преди около две седмици
председателят на Българската
петролна и газова асоциация
Живодар Терзиев прогнозира,
че цените на бензина и дизела
ще поскъпнат леко с 5-6 стотинки до края на лятото. По
данни на асоциацията от началото на годината горивата
на бензиностанциите у нас са
поскъпнали с около 25 ст. на
литър, което означава ръст от
над 13% само от януари насам. По отношение на цените
на горивата на едро на световните пазари той не смята,
че ще се стигне до 100 долара
за барел в скоро време.
Междувременно бе публикуван анализ на enjoytravel.com,
според който един от най-евти-

ните региони в Европа за гориво са Балканите. Според него в
България можете да напълните
резервора на колата си само за
1,07 евро на литър или еквивалента в български лева. В Северна Македония можете да заредите за 1,11 евро на литър,
което е около 68,37 македонски
денара. Пътуването през Босна
и Херцеговина струва 1,14 евро
на литър бензин, а в Албания само 1,18 евро на литър. Това
са и най-евтините страни в Европа за дизел.

В Молдова шофьорите плащат вторите най-евтини цени на
горивата в Европа - 0,91 евро
или еквивалента на молдовската лея за литър бензин и 0,76
евро за литър дизел. Третата
най-евтина държава за гориво в
Европа е Украйна. Шофьорите
там плащат само 0,94 евро (или
еквивалента на украинската
гривна) на литър за бензин и
0,90 евро на литър за дизел. В
Румъния плащат 1,18 евро за
литър бензин, следвани от Полша - 1,23 евро за литър.

Промените в ръководството на БЕХ Застраховки и изпит за шофьорите
блокирани от отстранения директор при превоз на туристи с бус
Вписването на новото ръководство на Българския енергиен холдинг е
спряно от съда след жалба на отстранения изпълнителен директор на БЕХ
Валентин Николов. В петък енергийният министър Андрей Живков освободи борда на директорите на холдинга, а те обжалваха решението. “Съдът
се е произнесъл по моя жалба, където
е образувано дело срещу действията
на министъра. Съдията е разпоредил
на Агенцията по вписванията да бъде
спряна процедурата по вписване на новия борд”, коментира пред БНР Николов.
Според него няма решение кой да
разписва предстоящите разплащания на
Българския енергиен холдинг. “Трябва
да се разпишат нареждания за плащането на 550 милиона евро към облигационерите. Не стане ли това нещо, ще
станат предсрочни изискуеми всички
облигационни заеми, които са на милиард и двеста милиона евро. От друга

Валентин Николов
страна, ние трябва да закупим въглеродни емисии за ТЕЦ “Марица Изток
2”, която в момента е обявила търгове. Загубите там също ще бъдат десетки милиони евро. Това решение хвърля
цялата енергетика в колапс, бих казал,
и сега съответно моето решение, че аз
ще пиша до прокуратурата и съответно ще искам тя да вземе отношение
във връзка с решенията на министъра”, коментира Николов.

Екипът на служебния
министър на туризма
постави началото на законодателна инициатива
с цел регламентиране на
превоза на малки туристически групи в превозни средства тип 8+1 и
изсветляване на този сив
сектор, превърнал се в
нерешим проблем през
годините. И досега многобройните нерегламентирани превози поставят
туроператорите и хотелиери в ситуацията на
нарушители и бизнесът
се нуждае от правилната му регулация, посочват от Министерството
на туризма. През последните години пазарът все
повече наложи пътуването в малки групи и бути-

кови туристически продукти, като тази тенденция се наложи още повече в обстановката на
световната пандемия с
коронавирус. Като отчита тенденцията, както
и желанието на бизнеса
за легитимиране на този
вид транспорт, Министерството на туризма
смята, че е назрял моментът за законодателни
промени, тъй като пътуването в малки групи и
на индивидуални туристи с автобуси е напълно
нерелевантно и неприложимо. Освен всичко
останало, то е и напълно
неекологично и оставя
голям въглероден отпечатък, което също е фактор, на който съвремен-

ният турист обръща
внимание при избора на
дестинация. В търсене на
работещи решения, сред
обсъжданите идеи са
въвеждането на задължителна застраховка на
пътниците, гаранции
чрез наличието на набор
от задължителни документи, че шофьорът
извършва именно превоз
на организирана туристическа група, въвеждането на допълнителен
изпит по подобие на тези
за таксиметрови водачи,
наличие на договор с
туроператор и др. В
България има около 50
хиляди автомобили тип
8+1, от които 20 хиляди
са притежание на юридически лица.

ПРОУЧВАНЕ:

Поколението на над 45-годишните е застрашено от безработица
Служителите от т.нар. поколение X
- на възраст 45 и повече години, може да
понесат тежестта на глобалната безработица, тъй като ефектите от пандемията на КОВИД-19 се добавят към вече
съществуващите предизвикателства пред
по-възрастните работници, показва доклад на неправителствената организация
“Дженерейшън”, предава CNBC.
Бързата дигитализация по време на
пандемията е ускорила автоматизирането на работните места и е влошила условията за наемане на по-възрастните

служители. В глобално проучване организацията установява, че работниците
на начално и средно ниво между 45 и 60
години се сблъскват с повишени трудности поради пристрастия сред наемането на мениджъри, както и нежелание
сред работниците да усвояват нови умения.
Проучването, проведено в периода
между март и май 2021 г., е анкетирало
3800 заети и безработни от 18 до 60
години и 1404 мениджъри човешки ресурси в седем държави. Въпреки разно-

образния международен пейзаж на работните места - от САЩ до Великобритания и от Индия до Италия - констатациите в общи линии са едни и същи: 45до 60-годишните са най-пренебрегваната група служители. Всъщност през последните шест години хората в средата
на кариерата са съставлявали постоянно висок процент от продължително
безработните.
Проучването установява, че мениджърите смятат тези, които са на 45годишна възраст и нагоре, за най-лоша-

та кохорта по отношение на готовността за кандидатстване, годността и предишния опит. Сред основните им притеснения са забелязаното нежелание
сред по-възрастните работници да изпробват нови технологии - 38%, неспособността да се научат нови умения 27%, и затрудненията в работата с други поколения - 21%. На практика почти
девет на всеки 10 (87%) мениджъри по
наемане казват, че служителите им на
възраст 45 години и повече са били подобри от по-младите служители.
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Три фирми инвестират у нас
55 млн. лв.
Кирил Петков би останал в ново
правителство само с Асен Василев
Три фирми ще инвестират
общо над 55 млн. лв. в Търговище, Съединение и Враца. Те
ще разкрият близо 250 нови
работни места. Това обяви
служебният министър на икономиката Кирил Петков, който им връчи сертификат клас
А по реда на Закона за
насърчаване на инвестициите. От думите на Петков стана ясно, че произведеното от
компаниите почти изцяло ще
бъде за износ. 27 млн. лв. ще
бъдат вложени в изграждането на нов цех за обработка
на плоско стъкло в завода
“Тракия глас” в Търговище.
Продукцията ще бъде предназначена за експорт. Компанията “Готмар” прави две инвестиции в Съединение - в
предприятие за електроуреди
и във фотоволтаична централа. 90 на сто от продукцията
ще отива за износ. Врачанската Фирма “Т-клас” инвестира

10 млн. лв. в разширението на
собствената си база със 70
декара. Икономическият министър посочи, че “Т-клас” е
сред компаниите, които имат
голям експортен потенциал и
предстои неговото увеличаване.
Петков не каза еднозначно
дали би участвал в нов кабинет, но поясни, че към момента не е канен. Нашата цена е
висока, защото държим на
независимостта и екипността
и няма да позволим да бъдем
контролирани с телефонно
обаждане, сподели Петков.
“За да може да сме ефективни, са нужни две неща. От
една страна трябва да имаме
свобода на действие, от друга
страна да имаме обща визия
за развитието. Не може човек
да има икономическа политика без финансова такава. За
мен отборната работа с Министерството на финансите е

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Министърът на икономиката Кирил Петков с представителите
на фирмите, които получиха сертификат клас А
за инвестиции, които планират да направят
ключова, за да вземем подобно решение. Иначе е голямо
удоволствие за нас като виждаме, че има реален напредък,
имаме енергия за работа.

Въпросът е, че първо някой
трябва да те покани, второ
трябва да ти даде свободата и
трето да ти даде възможност
да работиш в екип”, коменти-

ра той и уточни, че държи на
финансовия министър Асен
Василев, защото с него имат
обща визия за развитието на
България.

Електрониката държи първо място
в българския износ

Строежът на тунела
под Шипка ще се забави

България е изнесла електротехника
и електроника на стойност почти 3,5
млрд. долара през 2020 г., показват изчисленията на Българската стопанска
камара (БСК). Като цяло пандемията от
коронавируса е свила износа, но през
последните години страната печели позиции на световните пазари. Съществено се увеличава износът на автомобили,
части и велосипеди, като за периода
2016-2020 г. средният ръст е от 12%.
През миналата година България е
изнесла стоки за общо 31,8 млрд. долара, което е спад от 4,4% спрямо 2019
г., когато износът беше на стойност
33,4 млрд. долара.
България е вторият по големина износител на патешки черен дроб с дял
от почти 20% от световния пазар.
Страната заема второ място в световния износ на спирачни маркучи и месинг на плочи и ленти. Добри позиции
имаме и по отношение на консервираните череши, където делът от световните пазари се изчислява на 16,4%.
През последните пет години износът

Строежът на тунела
под връх Шипка може
значително да се забави.
Причината е подадена
жалба в Комисията за защита на конкуренцията
(КЗК) срещу избора на
изпълнител за прокопаването на тунела. Жалбоподател е обединение “Шипченски проход”, в което
влизат фирмите “Трейс
Груп Холд” и проектантската “Алве Консулт”
ЕООД.
Жалбата била подадена в понеделник - ден
преди да изтече крайният
срок за обжалване. Тя
трябва да бъде отразена в
системата на регулатора.
Жалбата реално блокира
сключването на договор с
избран изпълнител, докато КЗК не се произнесе
по нея. Решението на ко-

на български стоки записва ръст от 20
на сто, изчисляват от БСК. В същото
време нарасналата конкурентоспособност се дължи основно на международните компании в България и по-малко
на местни фирми. Успешните български
фирми са тези, които работят основно
за чуждите пазари, не се влияят от липсата на конкуренция в България и не са
обект на значителна регулаторна тежест.
Най-големият търговски партньор
на България е Германия, към която
отива малко над 16% от целия износ,
като търговският баланс е положителен на стойност 880 млн. долара. Следват Румъния - 9% от износа, Италия почти 7%, Гърция - 6,7%, и Турция 6,4%. Най-голям отрицателен баланс в
търговските отношения имаме с Русия
- 1,7 млрд. долара, при общ търговски
дефицит от малко над 3 млрд. долара.

мисията също така може
да се обжалва, макар и
само на една инстанция,
което може да блокира
поне за няколко месеца
процедурата.
Решението за определяне на изпълнителя “Консорциум ПСВТ”, в
който влизат “Хидрострой” АД, “Пътни строежи Велико Търново” АД
и “ПътинженерингстройТ” ЕАД, е от 14 юли. То
е подписано от уволнения
няколко дни по-късно
председател на АПИ
Апостол Минчев. Комитова махна и другия член
на УС Ивайло Денчев.
Третият в УС Веселин
Пейков е в отпуск и все
още заема поста. До момента няма назначено
ново ръководство на
АПИ, а именно то трябва

да прекрати официално
заповедта за спрените
ремонти по републиканската пътна мрежа, коментира преди дни самата
Комитова.
Прогнозната стойност на поръчката е около 320 млн. лв. с ДДС, но
не е пределна. При отварянето на ценовите оферти стана ясно, че строителството на тунела
поскъпва с 40 млн. лв.,
достигайки 358 млн. лв.
Проектът за изграждането на обходен път на Габрово с тунел под Шипка
бе започнат от предишното правителство. Тунелът е с дължина 3,2 км,
а обходният път на Габрово - 10 км. Проектът
предвижда и 4 по-малки
тунела по пътя, с дължина около 300 метра.

Фирмата, изградила тол системата, става собственост на фондация
Австрийската
фирма
“Капш ТрафикКом”, която е
собственик на компанията,
изградила българската толсистема, “Капш Трафик Солюшън България”, сменя собственика си. Това стана ясно
от уведомлението, което австрийската фирма майка е
изпратила до българската
антимонополна комисия. Купувачите са две австрийски
фондации - “Традицио- При-

ватщифтунг” и “Чилдрън ъф
Елизабет Приватщифтунг”.
Заявлението е подадено на 23
юли и оттогава тече 7-дневен срок, в който всяко трето заинтересовано лице
може да изпрати в КЗК информация или мнение за
предстоящата сделка. В уведомлението на австрийската
фирма се казва, че предстоящата концентрация няма да
окаже въздействие върху

продуктови или географски
пазари в България, но заключението дали това е така
трябва да се направи от КЗК.
“Капш” изгради срещу
180 млн. лв. основите на
българската толсистема, а в
края на 2020 г. подписа още
един договор за мониторинг
на тази система в продължение на 5 години срещу други
120 млн. лв.
Фирмите купувачи на

практика са фондации, като
едната от тях е основана от
физическото лице Георг Капш
през 1998 г., а втората - от
жена със същата фамилия Елизабет Капш. Според статия в немското издание “Дер
Щандарт” “Традицио” заедно
с други семейни фондации
държи по-голямата част от
действащите компании на
Капш в сектора на комуникациите и транспорта.
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Тежки поражения
за талибаните
Афганистанските национални
сили за отбрана и сигурност са
убили 187 бойци от движението
“Талибан” за едно денонощие, а
други 112 са ранени. Това съобщи
министерството на отбраната на
страницата си в Туитър. Междувременно стана ясно, че Турция не
възнамерява да поеме международни задължения към други страни и да приеме нова мигрантска
вълна след изостряне на ситуацията в арабската държава. Припомняме, че по-рано австрийският канцлер Себастиан Курц, нарече южната ни съседка “най-подходящото място” за афганистански бежанци.

Република Сръбска
няма да участва в
управлението на БиХ
СНИМКИ БГНЕС

Протестиращи в американския щат Калифорния настояват сенатор Даян Фейнстейн да изпълни предизборните
си обещания. Исканията им са за качествено здравеопазване и увеличение на надницата до 15 долара на час

Заев няма претенции за
„македонско малцинство”
Българите ще бъдат включени в Конституцията
на югозападната ни съседка
Дали България ще признае македонско малцинство е “решение само на
България и намесване във
вътрешните й работи не би
било послание за приятелство”, заяви македонският
премиер Зоран Заев. Изказването е в продължение на
обещанието му, че хората с
българско самосъзнание ще
бъдат включени в Конституцията на Република Северна Македония наравно с
другите народи там - албанци, бошняци и други, когато
страната бъде приета за
членка в Европейския съюз.
Той подчерта, че тази стъпка

няма да се предприеме заради искане от страна на
България, а защото РС Македония има необходимост
от подобна конституционна
промяна.
Подобни искания вече
има и от Хърватия и Черна гора, но конституционна промяна във връзка с
това няма да бъде правена
засега.
Припомняме, че на 23
юли българският външен
министър Светлан Стоев
съобщи, че промените в
Конституцията на РС Македония и вписването на
българите в нея, наравно с

останалите народи, е един
от пътищата за решаване на
проблемите им там. “Ние
нямаме предразсъдъци. Ако
някой иска да направим това
утре и искаме, няма да можем. Ние нямаме две трети,
нито трябва, но заявяваме
публично, че и българите, и
хърватите, и черногорците,
и египтяните, както и много
други етнически общности
ще бъдат включени в нашия
върховен закон непосредствено преди присъединяването”, каза Заев. “Този дебат
започна преди няколко години по искане на хърватите в страната, както и на

Ръководството на Република
Сръбска обяви, че няма да участва
в работата на властите в Босна
и Херцеговина, съобщи РТС. Основната причина е предвиждането на наказание за отричане на
геноцида в Сребреница. Международният трибунал за бивша Югославия обвини почти 20 души,
предимно сърби, че са замесени в
убийството на над 8000 босненски
мюсюлмани. През февруари 2007 г.
събитията в Сребреница бяха признати за геноцид от Международния съд на ООН.

Лодка с мигранти
потъна край Либия
черногорците. Ние следваме
примера на всички европейски държави, по-специално
тези на Балканите”, подчерта той и припомни, че
Хърватия и Албания вече са
го направили.
Едно от изискванията за
присъединяване към Съюза
е да се направят промени в
Конституцията, за да бъде
променена общата част в
съзвучие с държавите-членки на ЕС. Тогава в нея ще
бъдат вписани и по-малките
етнически общности, които
живеят на територията на
страната и досега не фигурират в нея.

Фон дер Лайен:
Ваксинирахме 70%

Атентат срещу кубинското
посолство в Париж

ЕС постигна целта си да ваксинира 70% от възрастното
население срещу коронавирус с поне една доза до края на
юли. Това се казва в изявление на ръководителя на ЕК
Урсула фон дер Лайен, разпространено в Брюксел. Същевременно Ню Йорк притиска над 300 000 държавни служители да се ваксинират.
В Гърция от петък започва записването за ваксинация
на деца между 12 и 15 години. Министърът на здравеопазването Василис Кикилиас съобщи, че ще бъдат използвани
Пфайзер и Модерна.
По света продължава да се увеличава броят на заразените. В Чехия почти 90% от случаите се дължат на Делта
щама. За рекорден ръст заболели съобщиха Казахстан и
Узбекистан. Това е сигнал, че Централна Азия все още
предстои да преодолее последната пандемична вълна, предизвикана от нови варианти, предаде Ройтерс.
Нидерланските власти обявиха отмяната до 1 септември на всички събития и фестивали с продължителност
повече от 24 часа за предотвратяване на нов пик на коронавируса, предаде Франс прес. А само ваксинираните могат да отидат на пъб или ресторант на закрито в Ирландия.

Неизвестни лица са нападнали кубинското посолство във
Франция с коктейли “Молотов”, съобщи външният министър
Бруно Родригес Парила. Той определи деянието като “терористичен акт” и обвини правителството на САЩ. Нападението е извършено в 23:45 часа местно време. Общо три коктейла Молотов са хвърлени на територията на дипломатическата мисия. Служителите са успели да потушат пожара.
Припомняме, че това не е първата атака срещу кубинско
посолство - през април миналата година мъж откри огън по
сградата във Вашингтон. При двата случая, пострадали няма.
Родригес също така обяви за фалшива информацията за
бунт, която се разпространява в социалните мрежи. “Куба
има абсолютно спокойна атмосфера на годишнината от 26
юли. Осъждаме съучастието на мултинационални компании
и платформи, които нарушават собствените си правила и
разпространяват фалшиви съобщения, насочени към подбуждане към насилие”, написа министърът в Туитър. Редица
потребители на социални медии започнаха активно да разпространяват постове, че в централните квартали на ключови градове в страната гражданите излизат на протести. В
действителност малки демонстрации има само в САЩ.

57 мигранти загинаха край
бреговете на Либия, след като
лодката им потъна, предадоха световните агенции, като се позоваха на Международната организация по миграция. Сред жертвите
са 20 жени и две деца. Броят на
мигрантите, които се опитват
да стигнат с лодки до Италия и
други части на Европа се увеличава през последните месеци с подобряването на времето.

В боливийския град Ел Алто
започна изграждането на
изследователски атомен реактор,
който е ключов елемент от
Центъра за ядрени изследвания
и технологии в страната.
Президентът Луис Арсе и
заместник генералният директор
на “Росатом” Кирил Комаров
участваха в церемонията по
изливане на първия бетон. Очаква
се центърът да отвори врати през
2024 г. “Няма друг реактор на
такава надморска височина”, заяви
в речта си държавният глава
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1741 - УМИРА АНТОНИО ВИВАЛДИ, ИТАЛИАНСКИ КОМПОЗИТОР (Р. 1678 Г.). Учи за свещеник, а след ръкополагането започва работа в институция за
образование на сираци. Сдобива
се с прозвището “Рижият поп”
най-вероятно заради цвета на
косата си. По-късно става майстор-цигулар в дом за сираци.
Най-известната му творба са
“Годишните времена” - цикъл от четири цигулкови концерта. Има повече от 40 опери, много
кантати, серенади, симфонии, над 400 инструментални концерта, в т.ч. 76 сонати, и др. На
тази дата през 1750 г. умира Йохан Себастиан
Бах, немски композитор.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Лоши игрички
От стр. 1
Така че не проява на
добра воля са изявленията на Заев, а шикалки, с
които той се опитва да
заблуди българските политици и да ги “прекара” да му дадат зелена
улица към ЕС. Така че
рано е за радост.
Но пък със страшна
сила стои въпросът за
позицията относно Северна Македония на
представителите
на
“Има такъв народ”, кои-

то се канят да спретнат
правителство. Ако възнамеряват да отстъпят
пред натиска на Европа
и САЩ да се откажем от
историята си и да пуснем съседите в ЕС без
уговорки, много бързо
ще паднат от сцената.
Но пък ще нанесат на
България непоправими
щети. Каквито нанесе
Борисов, като през 2017
г. с един безгръбначен
договор за “добросъседство” ни вкара във въртележката на безкраен

спор със Северна Македония.
Въпросът за външната политика трябва да е
един от основните при
преговорите с ИТН. Не
само за РСМ, но и за отношенията ни с Русия,
защото мнозинството
българи иска да сме добре с Русия, да не ставаме плацдарм срещу нея,
да имаме взаимоизгодни
връзки с всички държави по света, но да изхождаме преди всичко от
нашите интереси. Защо-

то заличаването на националните държави и
превръщането ни в някаква провинция към
“началника” в Брюксел,
за което натискът откъм
Запад е голям, не е от
полза за Европа, още помалко - за България.
Ще има ли новата
власт достойнство да
отстоява български позиции в Европейския
съюз? Другото са политически игрички, от които неведнъж сме се парили.

Аматьорщина
Марин МИЛАШКИ

В ЦСКА-София изненадващо смениха цялата управа и треньорския състав. От “Армията” оповестиха промените чрез... съобщение
в електронния си сайт.
Занапред треньор ще е
Стойчо Младенов, а
изпълнителен директор
- Филип Филипов.
Клубът щял да се управ-

лява от германска фирма, но от “Армията” не
казват коя е тя.
Всичко това прилича на реорганизация, но
по никое време. Подобни промени по високите етажи се правят във
време, в което няма мачове. А сега всичко стана в неделя преди полунощ! Часове след мача
с ЦСКА 1948 (4:2) и
между двата двубоя с
“Лиепая” (0:0 в първата среща в София) в Лигата на конференциите.
Тъкмо Младенов ще
служи за оправдание
при загуби. Той това го
умее много добре. Сега
ще започнат едни оправдания, заговори срещу клуба от БФС, от
“Левски”... Но в момента ситуацията е друга.

Основни съперници на
“червените” са “Лудогорец”, “Локомотив”
Пловдив и “Арда”. Как
ли Стойчо ще реагира
при загуба от някой от
тези три тима? Защото
тя вероятно няма да е
заради “грешка” на
съдията.
ЦСКА-Сф този сезон ще се бори за медал. Каза го и “червената” легенда Петър Жеков. За да биеш разградчани, са необходими
наистина качествени
играчи. А не тези. Виновен за оформянето на
този състав се оказа натиреният като куче
Любо Пенев. Както и
Стойчо Стоилов. Последният бе жертван от
Гриша Ганчев, за да мирясат феновете.

А дали и самият Ганчев не подготвя напускането си? Това е много вероятно, разбира
се. Още през февруари
той обяви, че заедно с
партньора си Юлиян
Инджов се оттеглят,
като обоснова решението си с острата декларация на една от фенските организации. Но
всичко стана чак сега.
Това е, меко казано,
аматьорщина. Щом на
“Армията” искаха да
правят такива промени,
трябваше да го сторят
още пролетта и всичко
щеше да е забравено. А
сега и на децата е ясно,
че ще бъде изгубена и
тази година. И печеливши отново ще са
Кирил Домусчиев и
“Лудогорец”.

1856 - КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА ОБЯВЯВА
ВЪСТАНИЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Бунтът
срещу османския поробител
тръгва от Лясковския манастир,
а Никола Филиповски повежда
четата си от 13 души към Габровския Балкан, преследван от
300 аскери. Решителната битка
се провежда около моста “Шипка” (сега Шиваров мост) в Габрово, след което въстаниците се
насочват към Трявна, където Капитан дядо Никола е посечен и загива за свободата на България.
1877 - В ШУМЕН СЕ РАЖДА ВАСИЛ КОЛАРОВ, ПОЛИТИК И ОБЩЕСТВЕНИК (УМИРА
1950 Г.). Заедно с Георги Димитров организира и ръководи Септемврийското въстание (1923).
Ръководител на БКП и Коминтерна, министър-председател на
България (1949-1950), председател
на XXVI НС (1945-1946) и на VI
ВНС (1946-1947). Държавен глава на България от
15 септември 1946 г. до 9 декември 1947 г.
1914 - НАЧАЛО НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА
ВОЙНА. Точно месец след убийството на австро-унгарския
престолонаследник Франц Фердинанд в Сараево Австро-Унгария обявява война на Сърбия.
Междувременно в Европа са се
оформили два големи военни
лагера - Тройният съюз (военно-политически блок
между Германия, Австро-Унгария и Италия, образуван през 1882 г.) и Антантата (Русия, Англия, Франция). България влиза във войната през
септември 1915 г. на страната на Тройния съюз.
С намесата на САЩ (6 април 1917 г.) на страната на Съглашението настъпва обрат и през есента на 1918 г. Тройният съюз капитулира.
1935 - РАЖДА СЕ ВЛАДИМИР БАШЕВ, ПОЕТ
(УМИРА 1967 Г.). Един от найсилните и ярки български поети,
на чието име е учредена национална награда за поезия. Бил е
редактор на в. “Работническо
дело” и в. “Народна младеж”,
първи главен редактор на в.
“Пулс”, зам.-главен редактор на
в. “Литературен фронт”. Автор
на стихотворения, поеми, преводи на Евтушенко и Вознесенски, либретото на операта “Антигона 43”, текстове за песни. Загива при автомобилна катастрофа.
2008 - УМИРА САВА ПОПСАВОВ, НАРОДЕН
ПЕВЕЦ (Р. 1923 Г.). Известен
като певец на борческа Странджа. Най-голяма слава му носи
песента “Ясен месец веч изгрява” - бунтовен марш на Преображенското въстание. За
първи път мелодията е изпълнена по Радио София през 1953 г. именно от него. Солист на
Тракийския фолклорен ансамбъл и на група
“Странджанска песен”.
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ИНТЕРВЮ

ПРОФ. ДИМИТЪР ДЕНКОВ:

Историческата
корупция
е по-опасна
от икономическата
При хронична беднотия трудно се печели с идеи,
казва специалистът по история на философията
Интервю на Велиана ХРИСТОВА

 Преди два месеца замислихте
рубрика в интернет, свързана с основата на левите идеи - “Училище по
социализъм”. Какво означава това?
- Това стана благодарение на сайта
socialisti.bg, чиято редакция предложи
да се публикуват материали от идейнопрограмната дискусия, която се води с
широк кръг участници. Сред тези материали бе Манифестът на комунистическата партия, с чийто превод от първоизданието го връщаме тъкмо към езика
на младите Маркс и Енгелс, а не към
канонизираната версия, правена найвече от руски и с редакции, съобразени
с по-късната им роля на класици и образи на партийни знамена. Първоначалното заглавие на този исторически найвлиятелен програмен документ на левицата е Предначертание за комунистически символ-верую. Никак не е случайно, че имаме и Символ-верую на българската комуна, приписвана с предостатъчни основания на Ботев, чийто
“Смешен плач” отдавна отсъства от
учебните програми, тъй като според
днешната политкоректност минава за
комунистическа агитация с възхвалата
на Парижката комуна. Не е случайно
също, че Енгелс предлага на Маркс да
нарекат тази програма Манифест на комунистическата партия: по това време
- зимата между 1847-1848 г., особено
популярни са Манифестът за Европа на
Ламартин, тогава министър на външните работи на Франция, както и Принципи на социализма, Манифест за демокрацията на XIX век на Виктор Консидеран. Днес тези манифести минават за
архаични, не попадат в полезрението
дори на историци и теоретици, а за
българската публика са почти напълно
неизвестни. Но прочетат ли се, може да
се помисли, че са писани наскоро, включително и с предложените политически
и практически мерки. Наред с това ритуалното премахване на “Пролетарии от
всички страни, съединявайте се!” от
главите на българските вестници като
че ли издуха и марксизма от главите на
уж правоверно-левите партийци и теоретици. И те го равноположиха в програмите си с маргинални явления и
имена, за които някога бяха подочували тъкмо в контекста на опортюнизма,
но пък се забравиха класиците, класическите обществени проблеми и техните леви решения. Те се появяват само
покрай някаква годишнина, каквато
имаме и тия дни - 130 години от основаването на БСДП и поставянето на
въпроса от Благоев “Що е социализъм
и има ли той почва у нас?” с възможни
не само тогава отговори.
Накъсо: училището за социализъм

има класическата цел да образова и
окултурява в лявата традиция, да покаже, че много от днешните въпроси имат
стари версии и отговори, че политическата работа е свързана не само с преходната актуалност, но и с култура,
включително и на езика. И че политическият ангажимент не е само за днес, но
и за разбиране на миналото и предвиждане на бъдещето. А ако за това се
ползват съвременни средства за учене,
питане и коментиране, каквито дава
един сайт, то е съвсем разбираемо.
Достъпът до това училище е открит за
всеки, който има интерес към миналото
на съвременните политически и икономически проблеми и техните предлагани и опитвани леви решения.
 Не е ли парадокс, че в държавата с най-бедно население в Европейския съюз левите идеи не можаха да спечелят хората за избирането на представителство в парламента? Защо стана така?
- Не е парадокс - беднотията, особено ако е хронична, почти безизходна и
не емигрира, предполага определен конформизъм и подкупност, при което
трудно се печели каквото и да било с
идеи. В общество и при народопсихология, където завистта, недоверието, подозренията и оправданието на личната
изгода на всяка цена са обичайни, това
не е изненада. Освен това е съмнително
дали предлаганите идеи от партии и коалиции, които минават за леви, са действително такива. Повечето са конформистки и запазват статуквото с обещания за подобрения на състоянието в неопределено бъдеще, но не и със същностни промени. Други са откровено носталгични и националистически, трети
са крайно десни, но представени като
леви, например корпоративният данък
и танците около плоския. Не се оцени
и това, че коалиция с бивши членове на
БСП, създали свои партии и движения,
надали ще има успех; все пак никой не
се доверява особено на ренегати. Немалко леви идеи има и в наричащите се
десни партии, които се радват на поактивен електорат, съставен от сравнително състоятелните за нашите условия
тридесетина процента. Те се вълнуват
от свободното движение на хора, стоки
и капитали, като пропускат да забележат, че свободно се движат най-вече
хората с капитали, а другите са стока в
позабравеното значение на думата.
Иначе обичат животните, зелени са,
макар първите зелени да бяха крайно
леви; борят се срещу атомната енергия,
но не и срещу атомните оръжия; настояват за свободно къмпингуване с опазване на дюните, което обилно се отразява и от медиите. И не забелязват, че
поне една трета от земята ни пустее,
страда от суши и наводнения, експлоатира се от стотина души със злоупотреби от еврофондове и се продава от

ДИМИТЪР ДЕНКОВ е професор по история на философията в СУ. Автор
е на множество книги и публикации на български, немски, френски, английски, унгарски, турски, полски език, както и на над 300 публицистични
статии във в. “Сега”, ДУМА, “Култура”, сп. “Ново време” и др. Преводач
е на произведения на Кант, Хегел, Хайдегер, Гадамер; под негова редакция
са български издания на трудове на Ницше, Фройд, Ръсел, Маркузе, Адорно
и др. Бил е декан на Философския факултет в СУ и зам.-ректор. Ръководител е на Центъра за стратегически, исторически и политически изследвания към Националния политически институт “Димитър Благоев”.

наследниците за 500-600 лв. декара.
Както казва един английски заселник,
българите сте много чудни хора: продавате декар земя много по-евтино от
декар тоалетна хартия и харчите парите за залози и игри на късмета.
 Някои анализатори смятат,
че мнозина не гласуват за БСП, защото виждат, че международната
конюнктура не благоприятства идването на левите на власт, а ако те
поемат управлението, бързо ги свалят чрез майдан, чрез уличен натиск.
- Ако е така, то пак имаме проява на
конформизъм от типа “Трай, та да е
мирно селото”, пренесен във външната
политика. Но не мисля, че такива съображения са довели до отлив от БСП,
която е доста предпазлива във външнополитическите си послания. Това, впрочем, се отнася за повечето партии, които отчитат реалностите и зависимостта
от блокове и съюзи, от съседи и възможните проблеми, които ще се появят, ако
се тръгне против течението на външнополитическата коректност и новите вечни съюзници. Погледната отвън, България е предвидима в последователната
си непоследователност: винаги е толкова верен съюзник на победителя, че
загърбва предишния, а покрай това губи
и пазарите си. Вътре пък се преустройва или разрушава икономиката, пренаписва се историята и се сменя образователно-идеологическият канон така,
както булевард “9 септември” набързо
стана “Цар Борис Трети”, а парковете
се напълниха с празни пиедестали, на
които някога бяха бюстовете на антифашисти. Това е особено лесно и приемливо, когато немалка част от активното население, не само поради епидемията, е в условията на дигитално монашество, то се моли у дома пред иконите
на компютъра най-вече да не спре интернет-връзката и да го изхвърлят от
световната мрежа така, както го освобождават от офиса. Този конформизъм
има и външнополитически измерения,
които напоследък наричат “цивилизационен избор” - пак от векове и за векове. Тъжно е обаче, че той няма герои,
а е само избор по сметка. Това е форма
на историческа корупция, доста поопасна от икономическата.
 Ако се придържаме към лявата
политика, кои са онези червени линии,
които БСП не може да пресече, ако
трябва да подкрепи правителство,
което изглежда, че ще е дясно?
- Те бяха очертани на последния
пленум, макар да не бих казал, че линиите са толкова червени, направим ли
аналогия с цвета на левицата. В сегаш-

ната ситуация изглеждат разумни и с
ляв минимум, донякъде приемлив от
страна на очаквано дясно правителство.
Разбира се, не може да се пресече ангажиментът за защитата на трудовите
хора, повишаване на доходите и тяхното справедливо разпределение, първи
стъпки за справянето с ужасната демографска криза и не по-малко страшните
регионални диспропорции, упадъка на
образованието и науката, съсипващото действие на плоския данък върху
всички обществени сфери. Със сигурност роля ще играе и персоналният
състав на правителството. Има и чисто
партийно-прагматичен аспект - скорошни нови избори ще доведат до пореден отлив на гласоподаватели не само
за БСП, но и изобщо, като ще задълбочат делегитимацията на политическата
система с все по-малък брой избиратели. При гласуващи под 50% няма сериозни победители; победата е за обърналите гръб на политиката, което е симптом за отчуждение от общите дела и
наивен изход към индивидуално спасение - обикновено в чужбина и със заеми, натоварващи бъдещето за сметка
на мнимо добруване днес.
 В сегашната ситуация достатъчно ли е само свалянето на
ГЕРБ от власт или социалистите
трябва да си поставят и други задачи?
- Проблемът само външно е ГЕРБ и
укрепената от него властово-икономическа структура, персонифицирана в
Бойко Борисов и отляла се във феодализация из местната власт и т.нар. обществени поръчки. Донякъде е истина,
че кадрите решават всичко, но не бива
да се забравя, че те в голяма степен се
определят от рамките, в които действат. И когато тия рамки са доста хлабави, кадрите могат да си позволят
всичко. Затова рамките трябва да се
заздравят, включително със строго
спазване на закони и правила, но найвече с морал на всяко управленско равнище. В това отношение могат да помагат медиите, ако се поосвободят от
зависимостите на рекламодатели и
скрито платени кампании за или против политически сили и фигури. Иначе
демографската криза, регионалните
диспропорции, убийствените разлики
в системата на всякакво обслужване
между няколко големи града и останалата част на страната - от търговска
мрежа и сигурност през здравна защита и образование до банкови и погребални услуги - са задачи пред всяка
смислена политическа организация, но
все пак предимно пред левицата.
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По данни, изнесени в предаването “Референдум” на
БНТ преди изборите на 4 април, 83% от българите поставят на първо място по значимост реформата в здравния
сектор. Числото е впечатляващо, но не по-малко важни са
останалите 17%, на които не
се обръща внимание. А там са
лицата, които решават дали да
се сбъдне желанието на внушителното мнозинство. Обикновено преди и след избори
сме свидетели на некоректна
игра, в която едната страна
силно желае, другата щедро
обещава, но когато идва време
да даде, проявява идейна и
друга немощ. С появата на
партии, чието верую е демонтаж на статуквото, проблесна
искрица надежда, която бързо
угасна, тъй като бързо се разбра, че те вече носят статуквото в себе си. Едно от
потвържденията видяхме при
конституирането на комисията по здравеопазване в 45-ия
парламент. За да привлекат
избиратели, редица партии стари и нови, включиха в своите листи медици, станали популярни в битката с вихрещата се пандемия. След изборите
ги пратиха в комисията, без да
се замислят, че така блокират
изпълнението на предизборните си обещания. Съдейки по
изявленията, 46-ото НС няма
да донесе нещо съществено и в
най-добрия случай ще бъде
рафинерия на статуквото.
През годините, с усилията
на политици, лидери на синдикални и пациентски организации, социолози, политолози,
репортери и водещи в електронните медии, у нас се
утвърди порочен алгоритъм за
това как се правят секторни
реформи. Когато се заговори
за промени, всички като по инстинкт обръщат взор към секторните експерти: медиците в
здравеопазването, юристите в
правораздаването и т.н. А
това са авторите на статуквото, които с поведението си
ясно показват, че нямат намерение да се разделят с него.
Доказателство са псевдопромените през последните 20 години, които не засягат
същността на порочния модел,
а по-скоро задълбочават кризата и подсилват нуждата от
реформи.

Кои са пороците?
- Секторните експерти
имат нужната квалификация
да извършват специфичните за
сектора дейности, но не и да
обсъждат сектора като обществено отношение. При липсата на такава квалификация
се разчита на личния опит, но
от древността се знае, че от
гледната точка на опита истината е парадоксална. При
това положение решаващ метод в хода на реформите става волунтаризмът.
- В секторите не постъпва
информация отвън. Те се
превърнаха в затворени системи и започнаха да деградират, а обществото се превърна в техен придатък и заложник. В страните с развити
обществени отношения е
утвърдено разбирането, че
мястото на медиците е в лекарските кабинети, на юристите - в следствените отдели и
съдебните зали, а реформите
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Здравна реформа?
Забравете!
Секторните специалисти защитават по-скоро
статуквото, а не промяна в интерес на пациента
Велко ВЕЛКОВ,
доктор по философия

са територия на политиците.
В САЩ реформата в здравеопазването е обект на трипартидната система - политици,
синдикати и бизнес, които с
времето са подготвили експерти, способни да обсъждат сектора съобразно обективните
нужди на обществото. У нас
до 1989 г. решения се взимаха
в ЦК на БКП, узаконяваха се
в НС и се изпращаха за
изпълнение в МС и МЗ. Такава е логиката.
- Секторните експерти са
обременени с лични, групови
и съсловни интереси, което
стеснява тяхната способност
да гледат на сектора безпристрастно. Какво да очакваме,
след като партийните съвети
по здравеопазване са съставени изключително от медици,
на които порочният алгоритъм абсурдно - чрез комисиите в НС, поверява законодателната функция за сектора. Трябва да сме много наивни да смятаме, че в този вид
здравната комисия в НС не би
узаконила всяко стигнало до
нея съсловно щение. Пример
в нова отношение е Законът
за здравното осигуряване.
Очевидно, сред 17-те процента няма субект, който да
постави пациента в центъра
на системата, въпреки клетвите в противното. Да не виним
секторните експерти, които в
статуквото виждат осъществени своите интереси, а в порочния алгоритъм - възможността да ги узаконяват.
Удовлетворен е обслужващият здравеопазването бизнес,
на който там е предоставена

удобна ниша. Различно е с останалите. По презумпция социолозите, политолозите и водещите в електронните медии
са непредубедени, но, за беда,
са подвластни на грешния алгоритъм. Създаден през 90-те
години, когато политиците,
вместо да излъчат от своите
среди лица, които да се специализират в проблемите на
отделните сектори, недалновидно оставиха това на секторните експерти. Вярно е, че
като депутати те изпълняват
политически функции, но го
правят с манталитета на секторната общност, често следвайки неприсъщи на хуманната професия мераци. Пациентът винаги е на заден план.

Как да се освободим
от порочния
алгоритъм
и от статуквото? В противостоянието 83/17 комфортът
на малцинството е нарушен.
В средите на давещите се е
разработен проект за всеобхватна здравна реформа, който се превърна и в тест за отношението към здравето на нацията. Изпратен бе на редица
стожери на статуквото: политик с висок статус; членовете
на комисията по здравеопазване в 44-тото НС; ръководството на МЗ при управлението на ГЕРБ; четири партии с
предложение за дискусия за
перспективите пред сектора и
на още няколко лица, свързани с темата - с молба за мнение. Тъй като не е подготвено
за дебат, а и не го желае. статуквото отговори с мълчание.
Проектът бе изпратен и на настоящото ръководство на Министерството на здравеопазването с идеята, че разговорът
за бъдещето в най-голяма сте-

пен ще осмисли неговото
кратко управление. Смразяващият отговор “Кабинетът на
служебния министър не предвижда провеждането на дискусия по посочената тема”
свидетелства, че статуквото не
допуска внушения отстрани.
Моделът не се нуждае от промяна, а следва да се разруши и
по-скоро да бъде забравен.

Какво предлага
проектът?
- Верижна реакция от положителни промени във всички сектори;
- Превръщане на здравеопазването от фактор на във
фактор срещу негативната демографска тенденция. Ежегодно в болниците умират много
хора, които са могли да бъдат
излекувани - факт, който се
посочва и в докладите на ЕС;
- Нова визия: ако сега родното здравеопазване е обект на
негативни оценки и сравнения,
в близко бъдеще да се превърне
в обект за подражание;
- Съобразяване на сектора
със закона за динамиката на
дейностите, който повелява:
чрез промоция на здравето,
профилактика и ефективен мениджмънт да рационализираме и чувствително да съкратим обема на лечебната дейност, като същевременно подобрим здравните показатели
на населението;
- Институционализация на
профилактиката и промоцията на здравето;
- Създаване на корпус от
професионални мениджъри,
които ще поемат управлението на сектора;
- Широко приложение на
информационните технологии
в медицината;
- Модернизация на диагно-

стиката и лечението;
- Премахване на непознатото в миналото отложено лечение и свързаните с него
лимити;
- Отказ от клиничните
пътеки и лечение, съответстващо на нозологическата (според учението за болестите)
определеност на пациента;
- Здравно осигуряване на
зъболечението наравно с медицинските услуги;
- Премахване на доплащанията при лечение на здравноосигурени лица;
- Пълна държавна защита
на женския фертилитет и
мъжката потентност;
- Безплатни лекарства по
рецепти на НЗОК;
- Справедлива и гъвкава
структура на доходите в сектора: възнаграждения в размер от 1,5 до 8 минимални работни заплати;
- Децентрализация на
НЗОК - създаване на 4 регионални поделения с ефективна
конкуренция между тях;
- Превръщане на НЗОК в
самостоятелна и независима
от политическата конюнктура
институция, с пряк, публичен
избор на ръководните органи;
- Обединяване на сегашните 11 закона в Кодекс на здравето;
- Създаване на външен на
здравните институции орган
за контрол. Препоръчва се
разкриване на федеративен
комитет за контрол с отделни
дирекции за всеки сектор;
- Категорична промяна в
съотношението “публични лични разходи” на гражданите - от 52-48% сега, до 9010%, с което здравеопазването ще престане да бъде фактор за обедняването;
- За оптимална се определя
здравната вноска, която съответства на конституционния
идеал за безплатни грижи и на
съвкупната цена на услугите;
- Деприватизация на всички структури, работещи с
НЗОК;
- Категорична промяна в
отношението към пациента,
която пронизва целия проект;
- Детско здравеопазване - с
фундаменталната задача да постави основите на модерно
здравеопазване чрез култивиране на промоцията на здравето като устойчива поведенческа нагласа на всички граждани;
- Инициатива за общ план
на ЕС в областта на епидемиологията, който заедно със
закона за динамиката на дейностите да залегне в основата
на бъдещото европейско здравеопазване.
Проектът има системен характер. Алтернатива е на статуквото. Справедлив е, тъй като
е съобразен с интересите на
всички граждани и съсловия и е
отворен за дискусия. Подкрепен е с обилна аргументация и
план за реализация в близките
8-10 години. Не се изключват
обструкции от лица и групи,
приспособили се към пороците
на осигурителния модел и ползващи облагите на множеството
конфликти на интереси. Найдоброто средство да бъдат туширани разногласията е референдумът, но за да се случи той,
е нужен политически субект,
който да го инициира. Който
да заложи на нашето здраве.
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Горещо лято,
скромни ремонти
Столичната община работи
по пет големи проекта
за реконструкция на улици
Деси ВЕЛЕВА

На второ скромно откъм
улични ремонти лято заложиха от Столичната община. В
разгара на сезона градът се
реконструира само в пет го-

остава ул. “Първа българска
армия”, която чака от години и
местоположението й покрай
Централните гробища не я
прави достатъчно атрактивна.
След петгодишно отлагане
най-после през април започна
обновяването на трамвайното
трасе по бул. “Цар Борис III”,
което ще продължи две години. Договорът за реконструкция на релсовия път бе сключен едва през януари и е на
стойност 40,5 милиона лева.
Петицата се смята за найнатоварения трамвай в столицата, който превозва над 50
000 души в делнични дни и е
логично през следващите две

СНИМКИ МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

На бул. “Тодор Каблешков”
совия път. На площад “Македония” между бул. “Христо
Ботев” и “Руски паметник” ще
бъде изграден линеен парк с
трева между релсите, с храсти и дървета, със зони за отдих, пейки и велоалея. Предстои да видим дали ще бъдат
спазени сроковете на изпълнение по мащабния проект.
Другият голям ремонт, който трябваше да бъде готов
миналото лято, е по бул. “Тодор Каблешков”. През 2020 г.
бе изградено южното крило

граждане на топлофикационен
колектор, преасфалтиране,
полагане на нови бордюри и
изграждане на велоалея. Те
приключиха в средата на юни,
а след това бе затворено
кръстовището на бул. “Тодор
Каблешков” от ул. “Луи Айер”
до ул. “Делян Белишки”. То
също трябваше да приключи
бързо - до началото на юли,
но се оказа, че ще се забави
заради появата на кабели под
земята. Кръстовището бе отворено миналата неделя, но

“Първа българска армия”
рещи точки. Миналата година
те бяха също толкова с извинението, че заради пандемията бюджетът се свива. Този
път оправданието не е по-различно - още през май близо 10
милиона лева от капиталовата
програма на общината бяха
взети, за да се спасява фалиращият градски транспорт.
Не само в парите обаче се
крие причината за малкото
инвестиционни обекти. Факт е,
че от години кметството не
успява да изпълни и наполовина капиталовата си програма.
Пари има заложени, но накрая
се оказва, че няма готовност
да бъдат изпълнени проектите.
Затова и този път вървящите
ремонти са на практика незавършени обекти от минали
години, а не напълно нови. И
те действително се броят на
пръстите на едната ръка.
Ако прословутият ремонт
по бул. “Тодор Каблешков” е
палецът, защото е най-мащабен, то обновяването по бул.
“Цар Борис III” е средният
пръст, защото е най-дълъг.
Кутрето безспорно е миниреконструкцията по ул. “Николай Коперник”, а показалецът
е знаковата реконструкция в
центъра на София по ул. “Цар
Иван Шишман”. За безименния

години придвижването на хората да бъде затруднено. Проектът бе разделен на два етапа, като първият обхваща
участъка от пл. “Македония”
и кръстовището с бул. “Христо Ботев” до ухото на
“Бъкстон”. Вторият етап ще е
от ухото на “Бъкстон” до
ухото на “Княжево”. Освен
пълната смяна на релсовия
път, се предвижда спирките да
бъдат с нови навеси, нови
информационни табла, настилките на пероните ще са
от унипаваж, ще бъдат изградени модерни системи на рел-

Ремонтите на “Цар Борис III”
между бул. “България” и ул.
“Луи Айер”. Ремонтът е разделен на много етапи, някои
от които продължават месецдва. През май започна вторият - с обновяване на северното платно в участъка между
бул. “България” и ул. “Костенски водопад”. Строителните дейности включваха из-

Така изглежда “Цар Иван Шишман”

работа по северното пътно
платно между ул. “Луи Айер”
и ул. “Костенски водопад”
продължава.
Няма и месец, откакто багерите започнаха да копаят по
ул. “Първа българска армия”.
По нея ще се работи по два
етапа едновременно - от река
Суходолска до ул. “Нешо Бончев” и от ул. “София” до ул.
“Мара Бунева”. Ще бъдат сменени канализационната мрежа,
водопроводи, асфалта, осветлението, тротоарите. Първите
два етапа ще продължат 40
дни, а всичко трябва да е готово за шест месеца. Тъй като
пари тази година няма да има
за всичко, обновяването няма
да е готово до края на 2021 г.
Стойността на ремонта на улицата е близо 9 милиона лева,
но от този проект бяха взети 2
милиона при актуализацията
на бюджета.
Реконструкцията на ул.
“Цар Иван Шишман” резонно
разбуни най-много духовете
през изминалите месеци. Тя

трябваше да бъде готова успоредно с ул. “Граф Игнатиев”
още преди две години, но това
така и не стана. Обновяването
започна едва в началото на май
и ще продължи близо година
на етапи. Първо започна работата на “Топлофикация-София” от ул. “Аксаков” до ул.
“Иван Вазов”. През първите
пет месеца се планира дружеството да работи заедно със
“Софийска вода”, а впоследствие, към септември, и Столичната община да се включи с
изграждането на нови платна,
тротоари и подмяна на уличното осветление. Предвижда
се скоростта на придвижване
по улицата да е до 20 км/ч, а
паркоместата да се намалят.
Цената на проекта е 4 милиона лева.
Другият столичен ремонт,
който условно попада в графата “големи”, всъщност не е
чак толкова мащабен. Дължината
на
ремонтирания
участък е 437 метра и е третата част от проекта за ремонт на ул. “Николай Коперник”. През миналото лято като
първи етап бе изградена отсечката от бул. “Цариградско
шосе” до бул. “Шипченски
проход”, а от средата на май
започна рехабилитацията
между бул. “Шипченски проход” до ул. “Гео Милев”. Тя
трябва да приключи за три
месеца. Изгражда се нова подземна инфраструктура като
канализация, водопроводи,
топлопроводи, елмрежи, телекомуникационни мрежи и
улично осветление. Полага се
и асфалтова настилка на
пътните платна, ще се засадят
нови 37 дървета. Целият проект е на стойност 3,6 милиона
лева без ДДС, като при актуализацията на бюджета за тази
година от ГЕРБ гласуваха 1,3
милиона от тях да бъдат отнети, за да отидат за закъсалия
градски транспорт.
Успоредно с очакванията
на столичани ремонтите да
приключат навреме, за да се
радват те на по-удобна градска среда, хората са и в стрес
дали няма за пореден път да
се започне отначало с ремонт
на ремонта.
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Всяка житейска история има своя
главен герой. Особено когато историята е обществена. В този случай историята има главна героиня. Понеже
става въпрос за една институция в
нашата страна, а терминът “институция” е от женски род.
Прокуратурата на Република България.
Пред мен е резолюция на Върховната административна прокуратура,
отдел “Надзор за законност”, за прекратяване на прокурорска преписка №
598/2020 г. - II.

Какъв е казусът?
Асоциацията за борба против корупцията в България (АБКБ) постави
пред прокуратурата въпроса за цената
- 9 ст. без ДДС, 10,8 ст. с ДДС - за
черно-бяло копиране на лист хартия,
формат А4, по която държавните институции калкулират предоставената
от тяхна страна върху хартиен носител информация, когато това е
извършено вследствие на постъпило
заявление за достъп до обществена
информация. АБКБ отправи искане до
прокуратурата да бъде отменена наредба №ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на
Министерството на финансите, която
въвежда този размер на плащане, като
незаконна.
За да отправи това искане до прокуратурата, АБКБ изхождаше от неопровержимата житейска реалност. В
София, а и не само, има действащи копирни центрове, които предлагат тази
услуга по цени, далеч по-ниски от 10,8
ст., като спадат дори до 3 ст. за лист
формат А4, черно-бяло копиране. Найважното при ценообразуването на тези
копирни центрове е фактът, че те не
само са регистрирани като търговски
дружества за извършване на услуги, но
и действат като такива. И, следователно, в своите обявени цени за копиране
са включили и процент печалба. Тоест
себестойността е още по-ниска.
Именно тук е препъникамъкът за
държавните институции, в който, както се оказа, те изобщо не се спъват.
Ценообразуването с печалба е незаконосъобразно за държавните институции, понеже, съгласно директива на
Европейската комисия, държавните институции извършват услуги за гражданите (не става въпрос за регламентираните държавни такси, като например за предоставяне на търговски площи, за изхвърляне на битови отпадъци
и пр.) по себестойност. Напълно обосновано ограничение при ценообразуването на определен вид услуги за
гражданите, тъй като държавните институции не представляват търговски
дружества и затова е незаконно да
функционират като такива.
Ето защо в АБКБ предполагахме,
че след постъпването на нашия сигнал в прокуратурата ще последва формална процедура за преизчисляване на
цената, който процес очевидно би
изисквал известно технологично време. Но какъв би бил изходът от нашия
сигнал изобщо не се съмнявахме. Още
повече, че бяхме улеснили прокуратурата, като й бяхме поднесли на
тепсия подробна калкулация на услугата “копиране върху хартиен носител, формат А4, черно-бяла цветност”, която включваше разходи за
материали (хартия и тонер за копирната машина), разход за използваната
електрическа енергия, амортизация на
копирната машина, както и възнаграждение за държавния служител,
извършил услугата. Крайната цена,
която безпристрастната счетоводна
сметка показа, беше 1,8 ст. без ДДС,
2,16 ст. с начислен ДДС. Която
напълно обяснява защо съществува
обявена цена от копирен център 3 ст.
(2,5 ст. без ДДС) - все пак има печал-
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Както Дяволът
чете Евангелието
Държавата изземва пари от граждани
и фирми с надути цени за ксерокс услуги
Славчо КЪНЧЕВ*

2,16 ст., тя съвсем не е толкова дребна, когато важи поговорката

„Капка по капка вир прави!”

ба, макар и минимална, само... 0,7 ст.
за 1 копирана страница спрямо себестойностната цена 1,8 ст. без ДДС,
тоест само... 38,8 %. Докато Заповед
№ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на тогавашния министър на финансите Симеон Дянков, която въвежда заплащане 9 ст. без ДДС, 10,8 ст. с ДДС за
една копирана страница формат А4,
черно-бяла, в случаите, когато държавните институции предоставят обществена информация върху хартиен носител, всъщност им гарантира 500%

печалба! Пък понеже в случая монополът върху услугата е бетониран - че
кой друг би могъл да предостави информация, която да се намира в
държавните институции, освен самите
тези институции?! Така че има пълна
гаранция как ще бъдат измъквани паричките от джобовете на гражданите и
на неправителствените организации, и
то без модерните бандити да са им
опрели револвер в слепоочието.
Освен това съгласно Закона за
достъп до обществена информация
държавните институции, при предоставяне на информация по ЗДОИ върху
хартиен носител, нямат право да начисляват разходи за възнаграждението
на персонала, обслужващ копирната
машина, социални осигуровки, също и
амортизационни разходи на техниката
за копиране. Тоест цената е още пониска от 2,16 ст.
Що се отнася до наглед дребната
като абсолютна сума разлика в заплащането между 10,8 ст. и по-малко от
* Авторът е председател на УС
на Асоциацията за борба против
корупцията в България

Именно такъв беше казусът, който
подтикна АБКБ да действа. Ставаше
въпрос за решение на правораздавателен орган - съда, според което на АБКБ
се предоставяше информация в обем
5351 черно-бели страници, формат А4,
а определената сума за копирането бе
изчислена на 481,59 лв. без ДДС,
577,90 лв. с ДДС.
Този казус създаде и следващ аргумент за намалението на определената
от Симеон Дянков цена, понеже в конкретния случай е елемент от механизъм
за възпрепятстване на правораздаването - получаване на обществена информация въз основа на съдебно решение.
Това действие е неправомерно и наказуемо по смисъла на правата на ЕС.
В писмо до съответния по това време министър на финансите Владислав
Горанов АБКБ обосновано изложи
своята позиция за отмяна на наредба
№ЗМФ-1472/29.11.2011 г. Бившият

министър Горанов в писмо до асоциацията “обоснова” и “защити” определената от неговия предшественик цена.
“Обосноваването” на частно-предприемаческата цена беше с мотива дословно: “Заповед №ЗМФ-1472/29.11.2011 г.
е изготвена в резултат на маркетингово
проучване на пазарите в страната”.
Именно това признание на Владислав Горанов, че са били взети предвид “пазарни цени” при издаването на
съответната заповед, според АБКБ бе
повече от последния гвоздей, който
прокуратурата да забие върху ковчега
на заповед №ЗМФ-1472/29.11.2011 г.
Да, ама никак не!
Прокурор Я. Димитров от ВАП
дословно пише: “Заповедта е издадена
от компетентен орган (министър на
финансите) с необходимата материална, персонална, териториална и времева компетентност. Издадена е в
съответната писмена форма при спазване на административно-производствените и материалноправните разпоредби и е съобразена с целите на закона (на основание чл. 15 от Конституцията на Република България и чл. 20,
ал. 3 от ЗДОИ и е обнародвана в ДВ,

бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от
01.01.2012 г.).
Във връзка с гореизложеното не са
налице основанията, визирани в чл. 16,
ал. 1 от ЗСВ, а именно за предприемане действия за отмяна на незаконосъобразни административни актове.”
Очевидно е, че прокурорът Я. Димитров изобщо не коментира

как е формирана цената
дали по себестойност или с оглед на
пазарните цени, каквото е самото признание на тогавашния министър на
финансите Горанов, копие от чието
писмо до АБКБ е приложено в сигнала до прокуратурата.
Още по-малко е разгледана от прокуратурата относимостта на деянието
за определяне на търговско-предприемаческа цена от страна на министъра
на финансите Симеон Дянков, препотвърдена от следващия ръководител
на финансовото министерство Владислав Горанов, към чл. 225, ал. 4 от НК,
която гласи: “Който съзнателно състави неверни сведения или представи
неверни данни за определяне на цена
на стока или услуги и от това са последвали или са могли да последват
щети за държавно учреждение или
предприятие, за обществена организация или граждани, се наказва с лишаване от свобода до една година или с
пробация”, като се има предвид и санкцията по чл. 5 на горепосочения член.
Според чл. 127 от Конституцията
прокуратурата е длъжна да следи за
спазването на законността. Както е
видно от постановлението на прокурор Я. Димитров, формално погледнато, в конкретния случай тя изпълнява
това свое задължение. По метода, по
който Дяволът чете Евангелието. Като
се приплъзва по повърхността на фактологията, без да задълбава из нея. И
още повече, без изобщо да спазва принципа, възвестен още от римския оратор, писател, адвокат и политически
деец Марк Тулий Цицерон: “Във всяко общество обществената полза е в
основата на всички правила”.
Дали обществената полза е диктувала постановлението на прокурор Я.
Димитров или диаметрално обратното
- обществената вреда? Понеже
несъмнено обществената полза налага
достъпът до обществена информация
да бъде максимално улеснен, за да
могат гражданите да разобличават аферите в държавното управление. Но за
какво са “агентите на влияние” на “паралелната държава” в прокуратурата?
И за да саботират правото на гражданите за контрол дали държавните служители си заслужават заплатите.
Накрая, след ново аргументирано
възражение от страна на АБКБ, скандалната цена бе протестирана от прокуратурата до Върховния административен съд, за да бъде отменена.
Но относно търсенето на наказателна отговорност от виновните лица,
магистратите в червени тоги мълчат
като риби. Която безнаказаност е пълна
гаранция, че подобни административни
наредби във вреда на българските граждани ще се множат и занапред.
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Джаз фестивалът
„Варненско лято”
празнува 30 години
В четиридневното
юбилейно издание
ще участват
елитни музиканти
от няколко страни
Международният джаз фестивал
“Варненско лято” отбелязва своята
30-годишнина през 2021 г. Той се организира от община Варна и Варненското джазово общество с финансовата
подкрепа на фонд “Култура” на община Варна. За юбилея бащата на фестивала, признатият в Европа и по света
саксофонист и композитор Анатолий
Вапиров е подготвил четиридневна програма с 8 концерта, в които заедно с
популярни български джазмени на сцената в двора на Археологическия музей във Варна ще излязат забележителни гости от чужбина, научи ДУМА от
Нина Локмаджиева, пресцентър, МДФ
“Варненско лято 2021”.
Първият концерт на 29 юли ще бъде
на триото на контрабасиста и композитор Васил Хаджигрудев “ХАКО”,
създадено в Испания през 2016 г. В
началото е двойно трио с различен
състав, обичайно с барабаниста Лав
Ковач, едно от лицата на сръбската
съвременна музика, и Хулиан Санчес един от най-търсените испански тромпетисти. Във Варна вместо Санчес на
сцената ще излезе румънският саксофонист Каталин Милеа.
Вторият концерт е на триото на
саксофониста Пьотър Барон. Той се
изявява на джаз сцената в Полша още
от 16-годишен, на международния подиум печели Гран при като солист на
фестивала “Jazz Aldia” в Сан Себастиан, Испания, а след това концертира
като първи алт саксофонист с Международния биг бенд на Европейския
съюз за радио и телевизия в Стокхолм.
Барабанистът Лукаш Жита е познат от
многобройни фестивали в Полша, Турция, Германия, Великобритания и Русия. Басистът Мачей Адамчак работи и

записва с големите в полския джаз,
преподава контрабас във факултета за
съвременна музика, джаз и ударни инструменти в Музикалната академия в
Краков.
Първият концерт на 30 юли ще е
българският проект “Space Kadillak”, в
който Александър Логозаров ще представи дебютния си албум с едноименната група. В него свирят утвърдените
мултижанрови музиканти Росен Захариев (тромпет/флюгелхорн), Михаил
Иванов (контрабас) и Стефан Горанов
(барабани). Самият Александър определя музикалния материал като признателност към неговите две големи школи
- рокендрола и джаза. Логозаров стига
до китарата през страстта си по рокендрола и преминава през голямата школа на консерваторията “Prins Claus”.
Вторият концерт е на Via Mavis
трио от Франция, Австрия и Нидерландия с две български имена. Виктор
Бенев свири на соловия инструмент в
триото - електронния вибрафон
MalletKat. Виктор е инструменталист
и композитор, възпитаник на Консерваторията в Париж и член на създадения от Татяна Колева ансамбъл “Youth
Percussion Pool”, чест гост на европейските фестивали. Виктория Кирилова
свири на контрабас в различни джаз,
уърлд и класически проекти, пише собствена музика. Мартин Хафизи е барабанист, завършил в Ротердам, лауреат
на редица конкурси.
Музикантите от квинтета на Живко
Василев - един от най-популярните

кавалджии в България, ще излязат първи
на сцената на 31 юли. От 2010 г. е част
от състава на “Banda DelPadre”. Михаил Иванов на 17 години започва да
свири на контрабас, а по-късно
завършва джаз отдела на Амстердамската консерватория. През 2014 г. е
поканен да оглави бас-департамента за
джаз и рок на True School of Music в
Мумбай, Индия. Борислав Петров излиза на професионалната сцена като
барабанист на поп-рок група “Сленг”.
Своето джаз образование получава в
Холандия, в консерваториите в Хронинген и Амстердам. Учeник е на великия американски джаз барабанист Ралф
Питърсън. Димитър Валериев Горчаков, пиано, завършва НМА “Панчо
Владигеров” със специалност джаз пиано и композиция; носител е на престижни награди. Виктор Трайков, виолончело, завършва НМА “Панчо Владигеров”. Включва се в майсторските
класове на Роберт Коен, Кристоф Рихтер и др. Носител е на първа награда в
конкурса за австрийска музика.
Вторият концерт е на мултикултурната джаз-рок група “Kuhn Fu” от Германия и Турция, създадена през 2012 г.
Ръководител е Кристиан Ахим Кюн от
Германия, китарист и композитор. Редовният състав на “Kuhn Fu” включва
турския басист Есат Екинчиоглу, сега
ще се включи и българският барабанист
Стефан Горанов. За новата си програма групата привлича Джон Дайкман,
един от най-интересните и радикални
изпълнители на тенор саксофон.
В последната фестивална вечер
1 август ще се изяви първо Димитър
Льолев квинтет, който включва едни от
най-ценените джаз музиканти у нас саксофониста Димитър Льолев, басиста Борис Таслев, китариста Александър
Логозаров, тромпетиста Михаил Йосифов. Финалният концерт на Варненския
джаз фестивал ще бъде на Sketchbook
Quartet от Австрия - Леонхард Скорупа, саксофон, Анди Тауш, китара, Даниел Мозер, бас кларинет, FX и Константин Кройтлер, барабани. Квартетът среща еклектичния постмодерен
камерен джаз с рока.

Финалистите в конкурса „Пролет 2021”
на БНР с концерт в Борисовата градина
Победителите в конкурса за нова българска поп и
рок песен “Пролет 2021” на
БНР ще станат ясни на
28 юли. Наградите ще бъдат
обявени на галаконцерт на
финалистите от 20 ч. на
откритата сцена в Арена
София, Колодрум Сердика,
в Борисовата градина.
Сред финалистите тази
година са AIRBAG, Wet
Pebbles, група “Атлас”,
Вера Шандел и Ангел Заберски, група “Лунапарк”,
Electric Pie, Кристина Иванова feat. Димитър Атанасов, Tanya DI, Big Mama

Scandal, Megy ft. Borislav
Bozhkov, група “Силует”,
Мирослав Станчев. На гала-

концерта те ще изпълнят за
първи път пред публика своите нови песни.

СНИМКА АНИ ПЕТРОВА, БНР

Група “Jeremy?”, победител в конкурса “Пролет 2019”

Зрителите на концерта
първи ще разберат кой печели наградите, най-престижната от които е участие във
фестивала “Евросоник” в
Грьонинген (Нидерландия).
Ще стане ясно кои са носителите на първа и втора награда, определени от 7-членното
професионално жури от музикални авторитети, кой печели наградата за дебют, гласувана от 17-членната селекционна комисия, както и при
кого отива наградата на публиката, определена с вота на
слушателите.
Водещи на спектакъла са
Мартен Роберто и Лили
Големинова. Диджей VaGro
ще забавлява гостите преди
началото на концерта.
Входът е свободен.

НАКРАТКО

Група „Krekhaus”
представя дебютния
си албум в София
Българската рок група “Krekhaus”
ще представи дебютния си дългосвирещ албум с концерт на 28 юли на
сцената на “Кино Кабана”, научи
ДУМА от Рия Найденова. Той ще се
състои преди момчетата да представят музиката си пред три международни публики. Групата ще свири на
първото издание на европейския шоукейс фестивал “Future Echoes” в
Швеция - нов проект на екипа зад найголемия шведски шоукейс фестивал
“Live at Heart”. През октомври родните музиканти се отправят към Ню
Йорк, за да свирят на “Mondo NYC”
- шоукейс фестивал и професионална
конференция, на която артистите
имат шанса да представят музиката
си пред добре познати имена от световната музикална индустрия.
“Krekhaus” е първата група от България, канена някога да свири на фестивала. Музикантите обявиха и новината, че през септември предстои
да участват на престижния фестивал “Waves Vienna” в Австрия.
“Krekhaus” ще се изяви и на два
фестивала у нас до края на лятото
- Sunland Festival в Приморско и Wrong
Fest в Пловдив. Онлайн вече може да
чуем албума “Gutenachtstrasse” (буквално “Улица “Лека нощ”), издаден с
подкрепата на НФ “Култура”. Албумът се заиграва с редица жанрове,
сред които пост-пънк, алтернативен
рок, фънк и блус.

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

Премиера в Ямболския
куклен театър
Премиерното представление на
“Весел гъделичкащ смях” се състоя
в Ямболския куклен театър, съобщи БНР. Спектакълът е по приказка на Маргарит Минков, а драматизацията и режисурата са на
Гергана Трайкова. Сценография и
кукли - Пепа Паришева, музика Ян Руменин. Героите пресъздават
младите актьори Цветелина Николова, Ния Янакиева, Анна-Валерия Гостанян, Христо Петев.

СНИМКА ДАНИЕЛА КОСТОВА
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Времето ще бъде слънчево, след обяд и горещо. На отделни места в югозападните райони ще има временни увеличения на облачността. Повишението на температурите
ще продължи и преобладаващите максимални ще са
между 35 и 40 градуса. Над Черноморието ще бъде
слънчево и ще духа бриз. Максималните температури ще
са между 28 и 31 градуса. Температурата на морската
вода е 26-27 градуса.
НИМХ/БТА

ХОРОСКОП

06.40 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 ÌË„‡ Ì‡ ÍÌË„ËÚÂ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
09.35 ¬‡ÒÍÓ ‰‡ √‡Ï‡ ÓÚ ÒÂÎÓ
–ÛÔ˜‡ ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /3
ÒÂËˇ/
10.45 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
11.00 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
11.55 œÂÔÓ˜ËÚ‡ÏÂ ¬‡ÁÓ‚
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.25 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.30 ÀËÌËˇ ì“ÓÍËÓ 2020î
13.00 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: œÎÛ‚‡ÌÂ /ÒÂËË/
ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
13.50 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: ¬‰Ë„‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÊÂÒÚË /Í‡ÚÂ„ÓËˇ ‰Ó 73 Í„,
Ï˙ÊÂ/ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
15.45 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: ¬ÓÎÂÈ·ÓÎ/Ï˙ÊÂ/:
¡‡ÁËÎËˇ - –ÛÒÍË ÓÎËÏÔËÈÒÍË ÍÓÏËÚÂÚ ÔˇÍÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 ƒ‡Ì˙ ÓÎÓ‚˙ Ú‚ ÙËÎÏ /3
ÒÂËˇ/
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ƒÌÂÒ Ì‡ »„ËÚÂ Ó·ÁÓ Ì‡
ŒÎËÏÔËÈÒÍËÚÂ Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020
22.00 ’˙ÚÍ‡Ú‡ Ú‚ ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ, 8, ÔÓÒÎ. ÂÔËÁÓ‰/ (14)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 —˙·ÓÚ‡ ‚Â˜Â Ò ¡Õ“ /Ô/
00.25 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
01.20 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
02.10 ’˙ÚÍ‡Ú‡ Ú‚ ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ, 8, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/
Ô/ (14)
03.00 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020
03.15 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: √Â·‡ÌÂ /ÙËÌ‡ÎË/,
œÎÛ‚‡ÌÂ /ÙËÌ‡ÎË/ ÔˇÍÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.15 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
02.10 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
03.05 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
04.05 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.05 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
09.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
21.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)

06.00 ìƒÊË ¿È ƒÊÓ: –ÂÌÂ„‡ÚËî
- ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î,
ÂÔ.21
06.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./
07.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
(Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ)
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ (2014 „.)
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.84
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.35
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.5 ÂÔ.18,
19
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.10
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.43
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ (2013 „.)
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.24
00.00 ì«‡ÍÓÌ Ë Â‰: —ÔÂˆË‡ÎÌË ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇî - ÒÂË‡Î, Ò.19 ÂÔ.13
01.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.22
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.39, 40

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
09.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
12.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
13.10 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
15.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
16.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
19.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ìœÂÁÛÏÔˆËˇ Á‡ ÌÂ‚ËÌÌÓÒÚî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ
ÒÂË‡Î
23.25 ÌˇÁ ¬Î‡‰ËÏË - ÔÓÍ˙ÒÚËÚÂÎˇÚ Ì‡ –ÛÒËˇ
00.25 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
02.10 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
04.05 ìœÂÁÛÏÔˆËˇ Á‡ ÌÂ‚ËÌÌÓÒÚî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ
ÒÂË‡Î
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ìœÂÁÛÏÔˆËˇ Á‡ ÌÂ‚ËÌÌÓÒÚî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ
ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Ще имате много планове, които може да приложите. Всичко ще се
развива повече от добре.

Напоследък много представители на знака
имат проблем с трезва
оценка на реалността
около тях.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Последните дни успяхте да се отпуснете
напълно, предстои да се
наслаждавате и на
живота.

Предстои ви страхотен
ден. Ще продължите да
се радвате на живота.
Почивка и приятна
компания.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Изглежда сте замръзнали на кръстопът. Не
е ясно къде отивате.
Трябва да получите
важен знак.

Предстои ви вдъхновение, творческа енергия
и други удобства, които са ви толкова необходими.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Не провеждайте важни срещи и не подписвайте документи. Оставете тежките ангажименти за друг ден.

Престанете да се оплаквате. С вашите песимистични нагласи
може и да дразните
съдбата.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Не трябва да бързате, за
да не сгрешите. Всеки знае
поговорката за измерване
и рязане.

Представители на този
знак чакат труден ден,
който може да ги изправи лице в лице с проблеми.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Предстои ви ден на мир
и спокойствие. Най-накрая пристигнахте в
безопасното пристанище.

Предстои ви голямо и
вдъхновено настроение.
Може би някой иска да
развали настроението
ви.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Според Националната метеорологична служба
приблизително 90% от хората, ударени от
мълния, оцеляват, въпреки че много от тях
остават с продължителни наранявания и
увреждания, пряко свързани с инцидента.

“ÂÌË‡ÈÚÂ ÒÛÚËÌ, ÔÂ‰Ë ÏÓÁ˙Í˙Ú
‚Ë ‰‡ ËÏ‡ ‚ÂÏÂ ‰‡ ‡Á·ÂÂ Í‡Í‚Ó
ÒÂ ÒÎÛ˜‚‡ Ë ‰‡ ‚Ë ‡ÁÛ·Â‰Ë...
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¿À≈ —¿Õƒ⁄– ’–»—“Œ¬,
ÚÂÌ¸Ó ÔÓ ·ÓÍÒ, Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ
Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍË ¯‡ÏÔËÓÌ
¬À¿ƒ»Ã»– Ã¿–»ÕŒ¬,
Ì‡Ó‰ÂÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ
≈À≈Õ¿ À¿‘¿«¿ÕŒ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
»¬¿Õ “¿ ≈¬, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ
Œ√ÕﬂÕ «À¿“≈¬, ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ
Ì‡ œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ ≈ ‚ «‡„Â·
¿Í‡‰. œ≈“ﬂ ¬¿—»À≈¬¿,
ÓÙÚ‡ÎÏÓÎÓ„
ﬂ¬Œ– —œ¿—Œ¬,
‡ÍÚ¸Ó Ë ÂÊËÒ¸Ó

Безплатни концерти
и изложби в Поморие
Разнообразните събития за деца и възрастни
ще продължат до средата на септември
В любимия на поколения
българи курорт Поморие и през
тази година ще има много безплатни концерти, изложби и
събития. В Градската художествена галерия “Дечко Стоев”
на 31 юли ще звучат изпълненията на хор “Аве музика” с диригент Таня Никлева.
Национална седмица на морето ще превземе курорта от 1
до 8 август. Още тази неделя, в
20,30 часа, край пристанището
ще се проведе парад на ветроходните съдове, а в 21 часа на
стария кей ще излезе богът на
морето Нептун. Също на 1 август, от 20 часа, в залата на
Народно читалище “Просвета
1888” ще бъде представен музикално-поетичният спектакъл
“Наследникът на Шекспир”.
Забавления за най-малките
са предвидени на 2 август, от
18,30 часа, когато деца ще рисуват върху асфалта. Книгата

на Бойка Асиова “Роден на
Великден” ще бъде представена от Васил Самоковлиев на
3 август, от 19 часа, в Градската галерия. Пак там, на 4 август, от 18 часа, ще може да се
разгледа експозицията “Виа
Понтика” на Стефан Баев и Дамян Баев. Детският спектакъл
“Полетът” на театрална формация “Илинден” ще се играе в читалището на 5 август, от 19 часа.
На същото място, но на 6 август,
от 19 часа, по повод годишнината на Георги Сава Раковски ще
бъде представена документална
изложба и ще се състои среща с
проф. Пламен Павлов.
На южния плаж на Поморие
на 7 август ще се състои празник на плуването, а граждани и
гости на града ще имат шанса да
вземат участие в плувен маратон в открити води.
Богдан Томов ще изнесе концерт на външната сцена на На-

Пандемия
от самота
заплашва
Европа

Курортът е любим на поколения българи
родно читалище “Просвета
1888” на 10 август, от 19 часа.
Половин век творческо присъствие и 80-годишнината на Боян
Чимов ще бъдат отбелязани на
12 август, от 19 часа, в Градската галерия. Изложба на художници от Свиленград ще е достъпна за публиката на 16 август,
от 18 часа, във фоайето на читалището. Концертът на КСТ “Поморие” ще започне на 18 август,
в 20 часа, на площад “Св. св. Кирил и Методий”. Връчването на
награди по повод Световния ден

на фотографията е планирано за
19 август, когато ще бъде открита и изложбата “20 години ЗМ
Поморийско езеро”. Световният
шампионат по фолклор ще започне на 20 август на площад “Св.
св. Кирил и Методий”.
Яворови дни ще се проведат
от 1 до 9 септември, а от 7 до
17 септември ще се състои
Международният пленер по
живопис и скулптура “Светът е
море”. Летният фестивал “Море
от вино” ще продължи до средата на първия есенен месец.

Български геймър стана автор на хитова песен
Геймърът Марин Христов-Moreno написа текста към песента “Свободен”, като
се вдъхнови от истинска история. А за
музиката и аранжимента се довери на майстора в бранша Светлин Къслев. Към този
екип се добавя и ексцентричният почерк на
режисьора Ники Котич, който облича ритъма в кадри и добавя още няколко съставки
към рецептата за свобода и щастие - диво
лято, емоции без граница и две страхотни
момичета!
Цветелина Кисьова, позната като двойничката на Михаела Филева, и екзотичната
Андреа от Венецуела са атрактивна част от

артистичната програма на култово заведение
в Слънчев бряг. Двете момичета са и изкушаващата подправка към видеото на “Свобо-

Moreno създава “Свободен”
по истинска история

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚
√Î‡‚ÂÌ Â‰‡ÍÚÓ
»‚ÂÎËÌ ÕËÍÓÎÓ‚
inikolov@duma.bg
«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
√ÂÓ„Ë √ÂÓ„ËÂ‚
ggeorgiev@duma.bg
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

ден” и само едно намигване време им трябва,
за да се харесат и решат концепцията за клипа.
Въпреки че Андреа пристига в “българския
град на греха” специално за участията си в
Слънчев бряг, тя има опит и роли в чуждестранни продукции, но актуалният проект е
неин пръв за български артист.
“Свободен” пристига и с още едно специално участие. Константин Кънев-NoThx
- един от легендарните български геймъри,
също е герой в сюжета. Двамата с Moreno
са добри приятели както във видеото, така
и в живота, а здравата им мъжка спойка
личи от всеки кадър.
»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚

Õ¿¡Àﬁƒ¿“≈À: ¬ÂÎËÒÎ‡‚‡ ƒ˙Â‚‡
¡⁄À√¿–»ﬂ: œ‡‚ÎÂÚ‡ ƒ‡‚Ë‰Ó‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 215; ¿Ë‰‡ œ‡ÌËÍˇÌ - 218; ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ ¬ÂÎÂ‚‡ - 230;
–ÓÒÚËÒÎ‡‚‡ »‚‡ÌÓ‚‡ - 233; ﬁÎËˇ ÛÎËÌÒÍ‡ - 224
» ŒÕŒÃ» ¿: Ã‡ˇ ‡ÎÔ‡˜Í‡-…Ó‚‡ÌÓ‚ÒÍ‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 246; ≈‚„ÂÌË √‡‚ËÎÓ‚ - 246
—¬ﬂ“: ﬁË ÃËı‡ÎÍÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 220;
“‡Ìˇ √ÎÛı˜Â‚‡ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬ÂÎË‡Ì‡ ’ËÒÚÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 238; ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232; ≈‚‡ ÓÒÚÓ‚‡ - 229
◊≈“»¬Œ: ¿Î¸ÓÌ‡ ÕÂÈÍÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 239;
¡ÓˇÌ ¡ÓÈ˜Â‚ - ìœÂ„‡Òî - 244; √ÂÓ„Ë √˙ÎÓ‚ - ìœ‡‰ÓÌî;
’Û‰ÓÊÌËÍ: ¿Ì‡ÚÓÎËÈ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚
—œŒ–“: ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 245;
Ã‡ËÌ ÃËÎ‡¯ÍË - 245
≈À≈ “–ŒÕÕŒ »«ƒ¿Õ»≈: –‡ÎËˆ‡ ÕËÍÓÎÓ‚‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 207; –ÓÒËˆ‡ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡

‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206;
ÃËı‡ÂÎ‡ ‡ÚÂËÌÒÍ‡
√–¿‘»◊≈Õ ƒ»«¿…Õ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿„ËÓ‚,
≈‚„ÂÌËˇ Û¯Â‚‡, œÂÚˇ –Ó„‡˜Â‚‡, —Ô‡ÒÍ‡ ¬ÂÌÂ‚‡
–≈ À¿Ã» » Œ¡ﬂ¬»: ﬁÎËˇ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚‡ - 205;
0879326034; e-mail: reklama@duma.bg, obiavi@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg, ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË
duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ
‰‡ ÌÂ ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂ‰Ó
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

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

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

Европейският Съвместен изследователски център (JRC) е
констатирал, че съществува
риск от развитие на пандемия
от самота. От доклада, описващ
ситуацията, причинена от
КОВИД-кризата на Стария континент, става ясно, че броят на
хората, които се чувстват самотни, се е удвоил. В сравнение с
2016 г., нивото на самота сред
лицата между 18- и 35-годишна
възраст се е увеличило четири
пъти, се казва още в документа.
Ако през 2016 г. около 12%
от жителите на ЕС са се чувствали самотни, по време на пандемията броят им е достигнал
25 на сто. Проблемът със самотата стои с еднаква острота пред
хората от всички възрастови
категории, пред мъжете и пред
жените. Самотата се преживява
еднакво трудно и от жителите на
градовете, и от обитателите на
селските райони.

Принудителната изолация
също оказа влияние върху
ръста на самотниците

Музиката помага да
минем през кризата
Музиката помага на хората да минат
по-леко през кризата, предизвикана от
пандемията от коронавируса, предаде
ДПА, като цитира проучване на германски експерти. В изследването на Института “Макс Планк” по емпирична естетика са взели участие над пет хиляди
души от шест държави на три континента. Специалистите констатират, че различните подходи към музиката - да се
слуша или да се създава - имат ключово
значение за справянето с кризата.
Хората, изпитващи негативни емоции,
причинени от пандемията, слушат музика, за да се справят с чувството на депресия, страх и стрес. За разлика от тях
онези, които са с положителни нагласи,
използват музиката за социално взаимодействие.
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Тежък ден за
българите в Токио
Любомир Епитропов
е на 1/2-финал на 200 м бруст
с нов национален рекорд, сестри
Стоеви приключиха с победа
Втори пореден тежък ден
имаха българските спортисти
на Олимпиадата в Токио.
Голямата ни надежда за медал в джудото Ивайло Иванов
(81 кг) приключи още на 1/8финал. В първия си мач монтанчанинът сломи с “ипон” за
28 сек. ветерана Емануел Лусенти (Арж). Във II кръг обаче
нашият загуби от поставения
под №7 в схемата Шарофидин

Болтабоев (Узб) с “вадзари” в
5,50 мин. на продължението.
Двубоят бе много оспорван Болтабоев получи две предупреждения още след 2,55 мин.
на татамито, но азиатецът се
опази от фатално трето “шидо”
и реализира победната хватка.
“За жалост не успях да
продължа, дадох всичко от себе
си. Имаше фалшиви атаки на
съперника, но съдиите не ги от-

Българските
рефери - с втори
напечен наряд
Най-добрата българска съдийска
тройка - Георги Кабаков, Мартин Маргаритов и Диян Вълев, получиха втори
пореден наряд за олимпийския турнир
по футбол. След успешното си представяне и високи оценки на възловия
мач Египет - Аржентина (0:1) в неделя, пловдивското трио ще ръководи и
днешния двубой на Олимпийския стадион в Токио мужду Южна Корея и
Хондурас от Група В.
В тази група и четирите отбора са
с по 3 т. и ги разделя само головата
разлика. Южна Корея води с 4:1, пред
Хондурас и Нова Зеландия (3:3) и
Румъния (1:4).

четоха, така са решили”, отрони Иванов.
В бадминтона Стефани и
Габриела Стоеви завършиха с
победа участието си в Токио.
Сестрите се наложиха над тайландския тандем Равинда Пражонглай/Йонгколфан Кититаракул с 2:1 гейма (21:11, 16:21,
21:17). Мачът бе без значение,
защото и двете двойки вече бяха
отпаднали.
На сингъл Линда Зечири
започна в група I със загуба от
Чън Суан-Ю (Авл) с 16:21,
22:20, 8:21 навръх 34-тия си
рожден ден. “Беше ми трудно
да се адаптирам към условията

Любомир Епитропов
и не успях да покажа какво
мога”, заяви българката. Зечири очаква №12 в света Миа
Бличфелд (Дан).
Малко радост ни донесе в
плуването Любомир Епитропов, който постави нов национален рекорд на 200 м бруст и
се класира за 1/2-финалите.
Българинът завърши пети в
четвърта серия с 2:09,68 мин.,
с което за първи път слезе под
2,10 мин. и подобри досегашното си върхово постижение
от 2:10,12 мин. Резултатът му
отреди 14-о място в пресявките. Това е и първи 1/2-финал за
роден плувец на Олимпиада от

РЕЗУЛТАТИ

Фенове на ЦСКА-Сф
скочиха на Гриша Ганчев
Фенове на ЦСКА-Сф
скочиха на Гриша Ганчев
за крайните решения на
“Армията”. Тарторът на
Сектор “Г” Росен Петров, известен с прякора
Животното, определи
като “селско” и “аматьорско” управлението на
“червените”. Той добави, че вече няма никакво
доверие на собственика
Гриша Ганчев, който пък
обяви, че вече не се занимава с клуба. Според
Петров за смяната на
Любо Пенев се е знаело
още преди месец.
“Тук е центърът на

София, не сме в града с
Покрития мост. В случая Ганчев си изми ръцете с Пенев. Как може
такъв бизнесмен, който,
някъде бях чел, има активи за половин милиард, да взима решения в
23,30 часа? Нямам никакво доверие на това управление.
Загубата от Лудогорец не е толкова фатална, бихме ги с почти
същия резултат наскоро,
случва се. След това победихме “числата”, сега
ни чака важен мач в евротурнирите. През март

Пекин 2008, когато Михаил
Александров завърши 11-и на
100 м бруст.
“Можех повече, но съм доволен, че това време ме докара
до полуфиналите. За мен целта
е изпълнена за Олимпиадата,
нататък всяко по-предно класиране ще е добре дошло. Благодаря на целия екип, който е тук
- цялата делегация, защото те
са едни от малкото, които истински ни подкрепят. А на хората, които оплюха всички
състезатели на тази Олимпиада, мога само да им кажа “Наздраве” и “Лека вечер”, обяви
22-годишният Епитропов.

говорих с Любо и той
ми каза, че има пълен
картбланш от ръководството за една година. А
какво стана? Минаха 34 месеца и беше уволнен. Сега Стойчо Младенов ще бъде ли оставен да работи на спокойствие година, две или
три? За смяната на
Любо се говореше още
преди месец. Сложиха
го, за да не скача публиката срещу смяната на
предишния треньор, сега
идва Младенов по същата причина”, обяви Животното пред ТВ 7/8.
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Шефът на Левски Наско Сираков (вдясно) представи последното ново попълнение - бившия капитан
Иван Горанов. Той се завърна на “Герена” след злополучен eдногодишен престой
в Шарльороа и ще играе за “сините” като преотстъпен за един сезон от белгийския елитен клуб

I КРЪГ
Ботев Вр - Арда 0:0.
ВТОРА ЛИГА
II КРЪГ
Миньор Пк - Лудогорец-2 3:1 1:0
Васев (27) 1:1 Минков (42-д) 2:1
Костов (61-д) 3:1 Йосифов (88);
Етър - Левски Лом 3:0 1:0 Кнежевич (63) 3:0 Младенов (76 и 90+1);
Монтана - ЦСКА 1948-2 1:1 0:1
Иванов (16) 1:1 Йорданов (65).
ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
ШАМПИОНСКА ЛИГА
21.00 Лудогорец - Мура
ПО МАКС СПОРТ 3
19.00 Байерн - Борусия М
1.00 Евъртън - Пумас
3.30 Мийонариос Атлетико Насионал
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
12.00 Турнир в Кицбюел
ПО МАКС СПОРТ 2
20.30 и 2.00 Турнир в Атланта
ОЛИМПИАДА
ПО БНТ 1
13.00 Плуване (серии)
13.50 Вдигане на тежести
(кат. до 73 кг, мъже)
15.45 Волейбол: Бразилия - Руски
олимпийски комитет (мъже)
21.00 Днес на Игрите (обзор)
3.15 Гребане (финали), плуване
(финали)
ПО БНТ 3
13.15 Спортна гимнастика
(многобой, мъже)
15.50 Баскетбол 3х3 (финали)
ПО ЕВРОСПОРТ 1
7.00 Бокс (пети ден)
8.00 Колоездене на шосе
(часовник, мъже)
12.30 Скокове във вода
(3 м, синхронизирано, мъже)
ПО ЕВРОСПОРТ 2
7.40 Баскетбол: САЩ - Иран
(мъже)
9.40 Плажен волейбол
(групова фаза)
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