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Банките вдигат таксите за кредит
Задължително ни ги начисляват, при по-големите заеми първоначалната такса може да е от 220 до 400 лв. в зависимост от
това от коя банка теглим пари.
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Стотици българи са
подслушвани незаконно
Разследват над 100 случая на купен вот

В

ървим към редовно правителство. Ако това се случи с първия
мандат, ще запишем и първи червени точки за политическата ни
система. Лидерите ще преглътнат
егото си, а една несистемна партия ще бъде приземена бързо и ще
осъзнае, че вече е системна.
Не можеш, просто не можеш
да си непреодолим фактор с реалните 10% обществена подкрепа!
Не можеш да хвърляш ултиматуми и да тропаш по масата. “Има
такъв народ” го осъзнаха. Разбраха го по лесния начин, преди да са
излетели прекалено високо и да се
строполят болезнено и завинаги.
И днес вече изглеждат като
хрисими срамежливи ученици,
които очакват да им проверят
домашното. Може да им се наложи да го пренапишат няколко
пъти, докато получат шестица.
Отстъпки очевидно ще има от
всички страни - парламентарната
аритметика е толкова крехка, че
едва ли някой ще си позволи да
извива ръце на всяка цена. И “новите”, и “старите” партии си говорят, че и се чуват.
Да, ИТН пробваха с мълчание
и еднолични решения и рязко се
удариха в стена.
Не, няма да е лесно, нито ще е
най-доброто. Но това е демокрацията. Това е политиката - компромиси и диалог. Това е съдбата
на системните партии.

Стотици българи са
били подслушвани по искане на спецпрокуратурата и с разрешението на
спецсъда по време на протестите миналата година,
обяви вътрешният министър Бойко Рашков в
парламента. По думите му

имената от използваните
СРС са разнасяни на
хвърчащи листчета из министерството, а материалите са били унищожавани,
без да се класифицират по
надлежен ред.
Рашков се отчете, че от
дълго време не е имало

такъв успех да се тушира
криминалният вот в изборния ден. Заради действията на полицията преди изборите на 11 юли в прокуратурата са образувани
близо 100 досъдебни производства за купуване и
продаване на гласове.

Съставени са около 11 000
предупредителни протокола, за да бъде предотвратен корпоративният вот.
Министърът посочи, че
ГЕРБ най-често са прибягвали до тези практики.
Стр. 2
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EUR:
1.95583

GBP:
2.29841
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USD:
1.6565
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Мая Манолова и Христо Иванов втвърдиха тона си към ИТН. От двете партии се ядосаха, че нищо
не произтича от консултациите за правителство и все още няма обявени имена. Депутатите им
проведоха разговор помежду си, който нарекоха “червена лампичка” за партията на Слави Трифонов
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Стотици българи са
подслушвани незаконно
Имената им са били разнасяни на хвърчащи листчета,
а после са унищожени, обяви Бойко Рашков
Юлия КУЛИНСКА

Стотици българи са били подслушвани по искане на Специализираната
прокуратура и с разрешението на Специализирания съд по време на протестите през миналата година, обяви
вътрешният министър Бойко Рашков в
НС, след като изслушването му беше
поискано от ГЕРБ. Рашков изнесе стряскащи подробности около разследването за прилагане на СРС върху граждани и политици. Проверката е била
възложена, когато той застана начело
на МВР.
Бившите управляващи обявиха за
лъжа думите на министъра за използвани неправомерно СРС. Тома Биков
дори обвини Рашков, че мишкува зад
закона, а преди два месеца се правел
на мъж. Десислава Атанасова поиска
доказателства за твърденията и настоя
Рашков да прочете имената на подслушваните. “Името ми не е Цветан
Цветанов, бъркате ме. Извикайте дясната ръка на таралежа да чете тук по
цели дни СРС на лекарите от Горнооряховската болница”, отвърна Рашков на гербаджиите и получи аплодисменти за репликата си. Той подчерта,
че законът не му позволява да изнася
подобни данни. По думите на Рашков
имената са били разнасяни на хвърча-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Бойко Рашков уточни, че не е Цветан Цветанов и няма
да разкрива неправомерно класифицирана информация
щи листчета из министерството, а после материалите са били унищожавани. Министърът припомни, че по закон информацията трябва да се класифицира по надлежен ред в специални

секретни дневници. Проследяването е
извършвано на изнесени точки за мониторинг от най-различни служители
на МВР, на които изобщо не им е било
това работата, каза Рашков.

Викат Гешев в парламента заради
Бюрото за защита на свидетели
Юлия ИВАНОВА

Главният прокурор Иван
Гешев да бъде изслушан днес в
парламента за работата на Бюрото за защита на свидетели на
прокуратурата, решиха депутатите по искане от ИБГНИ, ДБ и
ИТН. “За” гласуваха 187 депутати, 6 бяха против, а 1 се
въздържа. Вносителите припомнят, че миналата година Бюрото
не е защитило нито един свидетел, но бюджетът му е увеличаван многократно през годините.
Министърът на правосъдието Янаки Стоилов заяви миналата седмица, че главният
прокурор би следвало да представи отчет за дейността на

Бюрото и харчовете му през
последната година. Бюджетът
на структурата е между 9-10
млн. лева годишно, а в него
работат над 150 човека.
“Това е Франкенщайн - нито
е полицейски, нито разследващ
орган, нито орган по сигурността. Това са служители, назначени персонално от главния прокурор, и получават по-високи
заплати от служителите в Националната служба за охрана и
МВР”, коментира вътрешният
министър Бойко Рашков. От какво толкова се страхува Гешев,
за да се ползва с охрана, каквото няма дори президентът, попита той. Според него Бюрото
трябва да бъде закрито.
Засега само главният прокурор смята, че няма проблем в

От ГЕРБ-СДС предложиха заседанието да стане закрито и министърът
да обяви имената, но идеята им не беше
подкрепена. Рашков съобщи, че Националното бюро за контрол на СРС е попитало прокуратурата дали могат да се
уведомяват незаконно проследявани
граждани. Отговорът обаче бил отрицателен. Според Рашков целта е била
гражданите да не завеждат дела за обезщетение срещу държавното обвинение.
Прокуратурата е използвала служителите на ГДБОП като слуги, а на МВР
- като куриери и машинописки. Те са
рабили в извънработно време и са получавали за това допълнително възнаграждение. Подслушването е незаконосъобразно и защото прокуратурата и
съдът са използвали мъртвия текст за
преврат, обяви Рашков. Той потвърди,
че събраната информация ще бъде предоставена на комисията за незаконното
подслушване и полицейското насилие
по време на протестите и на бъдещата
комисия за СРС. Там ще станат ясни и
имената на подслушваните.
“Доказа се, че нарушаването на човешките права при ГЕРБ е било институционализирано. НС трябва много
спешно да вземе законодателни мерки,
за да се гарантират оттук нататък правата на българите”, призова зам.-председателят на ПГ “БСП за България”
Иван Иванов. Шокиращи са цифрите за
незаконосъобразното използване на СРС
на лица, неудобни на едноличния режим
на Бойко Борисов, заяви Атанас Зафиров. Ясно е, че част от любимите на
лидера на ГЕРБ служби активно са работили в нарушение на закона, изпълнявайки мръсни поръчки, подчерта той.
Изслушването на Рашков беще
предшествано от скандал между ДБ и
ДПС, които в декларации се замеряха
с взаимни обвинения за корупция и
зависимости. Депутатите прекратиха
правомощията на Илко Желязков като
зам.-председател на Националното
бюро за контрол на СРС по негово
искане.

Удължават епидемичната
обстановка до 31 август

работата на Бюрото по защита.
Само той е пратил положително становище по темата в Конституционния съд. В него Бюрото по защита на свидетели се
определя като самостоятелна
организационна структура при
главния прокурор и получава
полицейски правомощия.
Днес парламентът трябва
да вземе решение Иван Гешев
да внесе доклад за дейността
на Бюрото за периода от 1
януари 2020 г. до 30 юни 2021
г., след което да бъде изслушан
по темата. Шефката на спецпрокуратурата Валентина Маджарова пък обяви, че сигналът
срещу Гешев за разпространение на СРС, подаден от вътрешния министър Бойко Рашков, е
разпределен на прокурор.

Министерският съвет прие решение за удължаване
срока на обявената извънредна епидемична обстановка
поради увеличаващия се брой на заразени с КОВИД-19 не
само у нас, но и в Европа и по света. Новата дата е
31 август. В световен план към 20 юли България е на
седмо място по обща смъртност от КОВИД-19 и на 67
по 14-дневна смъртност. Във възрастовото разпределение на случаите се наблюдава спад на заболяемостта
във всички групи, като от последните няколко дни се
отчита нарастване на 14-дневната заболяемост при
хората до 39 г. и възрастните над 90 г. До 18 юли с
първа доза ваксина срещу КОВИД-19 е обхванато едва
18% от българското население над 18 г., а със завършен
ваксинационен курс са 16,2%, с което страната е
последна в ЕС. ДУМА припомня, че от днес пристигащите в България от държави от “червена зона” трябва да
представят не само сертификат за ваксинация, но и
отрицателен резултат от ПСР тест, в противен
случай трябва да останат под 10-дневна карантина.

Разследват 100 случая за купен вот преди 11 юли
Вследствие на действията на полицията преди
изборите на 11 юли в прокуратурата са образувани
близо 100 досъдебни производства за купуване и
продаване на гласове, похвали се МВР, а министър
Бойко Рашков посочи, че
от дълго време в страната
не е имало такъв успех да
се тушира криминалният
вот в изборния ден или

преди това. Той добави, че
на предишни избори делата за престъпления срещу
политическите права са се
брояли на пръсти, но този
път МВР е успяло да постигне резултати.
МВР отчете, че преди
11 юли са съставени около 11 000 предупредителни протокола, за да бъде
предотвратено купуването на гласове и корпора-

тивният вот. Рашков обвини ГЕРБ, че най-често са
прибягвали до тези практики. Не отговарят на истината твърденията на
Бойко Борисов и представители на ГЕРБ, че активисти на партията са били
принуждавани насила да
подписват декларации
преди изборите, категоричен бе министърът.
Според Рашков ана-

Коментар на стр. 9

лизът на данните показва
защо “един политик” непрекъснато е повтарял
“пак ги бих, на всеки избори аз ги бия”. “Така е
бил - с министри, излъчени от партия, която той
ръководи, които поставя
на поста, на който съм аз
сега, които работят чисто
политически. Т.е. тласкат
органите на МВР, които
по дефиниция и закон са

деполитизирани, в предизборна битка да защитават
политическите интереси
на една-единствена партия
в тази страна. Ето така е
побеждавал този човек”,
подчерта Рашков.
Рашков разкри, че бивши министри на силовото
ведомство са сключили
споразумения с прокуратурата, които дават достъп
на прокурори до всички

оперативни разработки на
МВР. По този начин е бил
нарушен Законът за класифицираната информация.
“Отмених това споразумение. Сезирах ДАНС да
провери всички случаи кои прокурори са наблюдавали тези оперативни
разработки, дали са обявили факта, че са се запознали с материалите вътре, и
дали са нарушени основни
принципи на опазване на
класифицираната информация”, каза министърът.
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Министър Бойко Рашков
за купения вот

“Демократична
България”(ДБ) и “Изправи се БГ! Ние
идваме!”(ИБГНИ) втвърдиха
тона си към партията на Слави
Трифонов. От три дни ходим
на консултации, но от тях все
още не произтичат крайни решения, а имена за следващ кабинет няма, ядоса се Мая Манолова. Затова ДБ и ИБГНИ
проведоха отделен разговор

ва да следва политиките на някои министри като Бойко Рашков на вътрешните работи, вицепремиера Пеканов и здравния министър Стойчо Кацаров,
посочи Манолова. ГЕРБ и ДПС
са носители на корупционнуия
вирус и трябва да бъдат поставени под карантина, настоя
Иванов.
Срещите и консултациите

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Корнелия Нинова обяви, че позициите на ИТН се сближават с идеите на БСП

ДБ и ИБГНИ втвърдиха
тона към хората на Слави
БСП продължава да отстоява приоритетните си политики
в преговорите за съставяне на правителство
Юлия КУЛИНСКА

помежду си и го нарекоха “червена лампичка” към ИТН. “Самият факт, че ДПС бяха включени във формата на преговори
няма как да не е “червена лампичка” за нас. Комбинацията от
фактори - липса на имена, липса на изобщо разговор, насочен
към поемане на политически
ангажименти и форматиране на
процеса, в който се включва и
ДПС, оформя модел на плаващи мнозинства, в които ДПС
плува най-добре”, заяви съпредседателят на ДБ Христо Иванов. Следващият кабинет тряб-

по съставянето на правителство продължиха и вчера. БСП
отчете сближаване с ИТН по
политики и приоритети. Представители на левицата са провели срещи по три от приоритетите, които НС на партията е
дал като мандат за преговори здравеопазване, образование и
социална политика. Социалистите имат допирни точки с партията на Слави Трифонов по 6
приоритета в сферата на здравеопазването - болниците да не
са търговски дружества, да има
защитени здравни заведения в
труднодостъпни региони, да се
пристъпи към регионализация
на здравеопазването, заяви
Корнелия Нинова. Има разби-

рателство и за укрепване на
държавното и общинското
здравеопазване със забрана да
се продават държавни и общински болници, за специализацията на кадрите в здравната система, която да бъде ангажимент
на държавата и по искането
истинско електронно здравно
досие да има всеки българин.
Разминавания с ИТН има за демонополизация на Здравната
каса - БСП са против, хората
на Слави Трифонов са “за”.
Нинова обяви 5 допирни
точки в сектор “Образование”.
Те са съдържанието на учебниците да е с акцент патриотично
възпитание, въвеждане на нова
формула за финансиране, да

спре практиката “парите следват ученика”, увеличение на
учителските заплати, обвързване на бройките в образованието
с нужните кадри в икономиката
и дефицитните професии да
бъдат без заплащане на такси от
страна на учениците и студентите срещу ангажимент за договор за работа в България.
Преизчисляването на пенсиите най-накрая стана актуален
въпрос за всички политически
формации, но остава различието кога да се случи то, обясни
Нинова. БСП настоява актуализацията да е от 1 октомври, а
ИТН го предвиждат от 1 януари догодина. “Безплатни лекарства и учебници за децата е

обща позиция, както и семейното подоходно облагане и
помощите за второ и трето
дете. Предложените от нас политики по отношение на възрастните хора, на децата и младите семейства се приемат от колегите и се обединяваме около
тези приоритети”, подчерта
Нинова. БСП ще продължи
разговорите за кабинета, когато стане ясен пресоналният
състав. Тогава ще събере НС
на партията и ще реши дали да
го подкрепи.
Междувременно депутатите
решиха да не излизат в традиционната си лятна ваканция
през август, за да не ги обвинят, че са мързеливи.

Президентът призова за бързо
съставяне на кабинет

Шеф на общинско предприятие
в София подава оставка

Парламентарно представените политически
сили трябва възможно
най-скоро да намерят
формулата за съставяне
на редовно правителство в интерес на българското общество, заяви в
позиция президентът
Румен Радев. Той уточнява, че, изпълнявайки
конституционните си
задължения, има готовност да връчи мандат за
съставяне на кабинет,
но постигането на устойчив консенсус за
промяна е отговорност
на самите политически
сили. Страната ни е изправена пред провеждането на неотложни реформи и решения, кои-

Директорът на общинското предприятие “Софияплан” арх. Любомир
Георгиев подава оставка с писмо до
кмета Йорданка Фандъкова, обяви той
в социалните мрежи. Георгиев ще напусне поста си след 3 месеца, като
преди това ще подаде едномесечно
предизвестие. Дотогава той и екипът
му искат да завършат важни проекти.
Оставката идва дни след като мнозинството от ГЕРБ в СОС разшири
дейността на предприятието, което
оглавява, като му се възлагат и координационни функции по изпълнение
на проектите в стратегическото планиране на града. За целта в “Софияплан” трябва да се назначи зам.-директор, който да движи координационното звено. Именно този доклад за
изменение на правилника за работа
на “Софияплан”, внесен от главния
архитект Здравко Здравков, предизвика бурни и дълги дебати на послед-

то изискват кабинет с
политическа отговорност и парламентарна
подкрепа, категоричен е
държавният глава.
По-рано премиерът
Стефан Янев призова
формациите в НС да
подпишат публично коалиционно споразумение
с ясно разписани правила и отговорности. “В
политическото говорене
думата “коалиция” се
заменя с термини с неясно съдържание, например “обединение”. Това
понятие е достатъчно
широко и не предполага
ясни правила на взаимодействие”, заяви той
преди заседанието на
МС. Янев уточни, че ду-

мата “коалиция” е натоварена с негативна конотация, но в същото време точно тя е инструментът, който дава
възможност за ясни правила за взаимодействие,
взимане на решения и
ясно носене на отговорност от политическите
субекти. Премиерът изрази задоволство, че
парламентарните политически сили са припознали призивите за диалог, ефективност, политическа комуникация и
смислени политически
действия и взаимодействия. Янев подчерта, че е
време да се премине от
политическо говорене
към реални действия.

ната за сезона сесия на СОС. Георгиев определя решението на мнозинството като отказ от управление от
страна на кмета. “Не намирам логично обяснение на това тя да
прехвърля ключова своя отговорност
- координацията на дейността на
зам.-кметовете, към мен”, пише Георгиев. Той директно обвинява Фандъкова в отказ от диалог.
В мотивите си арх. Георгиев заявява, че работата в “Софияплан” оставала почти винаги само на хартия и
не водила до реални действия за подобряване на средата. По думите му понякога дори се предприемали действия в противоположната посока на
това, което предлага общинското
предприятие.
Веднага последва реакция от “Спаси София”, откъдето настояха столичният кмет Йорданка Фандъкова незабавно да напусне поста.
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Кацаров очерта шокиращо
състояние на здравеопазването
Здравният министър предлага общините да станат собственици на областните болници
Ваксинацията и лошото управление
на кризата са двата големи риска, пред
които е изправена страната в навечерието на следващата вълна на КОВИД-19,
заяви по време на изслушването си в НС
здравният министър Стойчо Кацаров по
искане на БСП. Третият голям риск е
здравната система - “тежко дебалансирана, лошо организирана, лошо финансирана”. Според Кацаров КОВИД е основание да се бърза с реформите. От
началото на 2020 г. досега държавните
болници са получили общо 1,75 млрд.
лв., но състоянието им не се е променило, задълженията им към март т.г. са
около 582 млн. лв., като 76 млн. са просрочени. Кацаров предложи занапред

областните болници, на които принципал е МЗ и съответно министърът на
здравеопазването, да станат собственост
на общините, защото, по думите му, в
момента има конфликт на интереси. Начинът, по който сега се определят управляващите на болниците и се попълват
съветите на директорите, се използва за
задоволяване на политическите интереси, а не за добър инструмент за управление на болниците, смята Кацаров.
ГЕРБ атакуваха, че ваксинирането
буксувало по време на служебното правителство. “Каква логистика да продължите вие, след като правителството преди
вас остави България в най-страшния период без ваксини”, обърна се към ми-

нистъра от парламентарната трибуна
депутатът от БСП проф. Георги Михайлов и припомни не само нелогичния ваксинационен план на предишното правителство, но и лекарите, биещите се пред
РЗИ за лекарства. “По време на 18-те
месеца на пандемия в България станахме
свидетели на цяла поредица от противоречиви и грешни законодателни противоепидемични мерки и промени в здравната система, които доведоха до закономерен резултат - България се оказа на челните места по смъртност - и от КОВИД,
и от ранна предотвратима смъртност,
както и факта, че миналото лято властта
загуби много ценно време за подготовка
на системата за есента, изтъкна Михай-

лов. Според него въз основа на Националния оперативен план на МЗ от юли
т.г. следва да се изработи задълбочена
картина на епидемичната картина в страната, като внимателно бъде балансирано
участието на различните лечебни заведения, да се акцентира на амбулаторното
лечение, да се преструктурира ваксинационният план, да се прецизира лечебният протокол.
В отговор на въпрос на проф. Михайлов за създаване на клинична пътека
за лечение на постКОВИД, Кацаров отговори, че си заслужава да се обмислят
такива варианти, за да се доразвие системата на отчитане и плащане на тези дейности, когато те се извършват реално.

Социалните помощи се обвързват с линията на бедност
Социалното подпомагане
се обвързва с линията на бедност, което ще даде възможност на повече нуждаещи се да
имат достъп до помощи. Това
ще стане възможно, след като
МС прие промени в Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане. Очаква се с всяка следваща година
подпомогнатите да се увеличават с по 20%, като през 2024
г. те ще са около 117 000 души.

През следващите три години
месечните социални помощи за
най-рисковите групи ще се увеличат с 84%.
Припомняме, че социалният министър Гълъб Донев
предложи от 1 януари 2022 г.
линията на бедност за страната да стане 413 лв.
Досега помощите бяха
обвързани с гарантирания минимален доход (ГМД). Той бе
увеличен на 65 лв. през 2007

г. и не бе променян до 2018 г.,
когато изненадващо бе увеличен на 75 лв. През октомври
2020 г. социалният министър
Деница Сачева бе категорична, че през 2021 г. няма да го
увеличава, тъй като приоритет било да се стимулира трудовата заетост.
Настоящият зам.-министър
на труда и социалната политика Надя Клисурска направи
ретроспекция на социалното

подпомагане и припомни, че
ако през 2007 г. ГМД е бил
36,2% от линията на бедност,
сега е около 20%, а спрямо
минималната заплата е бил
30%. Сега е едва 11,5%, като
правоимащите са намалели с
повече от 60%, посочва тя. С
приетите вчера промени само
за идната година хората с право на подпомагане ще се увеличат от 63 000 на 70 000
души. Клисурска пояснява, че

ако човек над 65 г. живее сам
и досега границата за достъп
до помощ е била 105 лв., то
през 2024 г. тя ще е 193,15 лв.
Ако за родител, който отглежда сам дете ученик до 16 г.,
досега границата за достъп до
помощ е 75 лв. за родителя
плюс 68,25 лв. за детето, което прави общо 143,25 лв., то
през 2024 г. тази граница ще
бъде 263,51 лв., посочва Клисурска.

Поредната обещана от Фандъкова забавачка ще се забави
Деси ВЕЛЕВА

Поредната обещана от столичния
кмет Йорданка Фандъкова нова сграда за детска градина ще се забави.
Тя трябва да се издигне в кв. “Манастирски ливади-запад” на мястото на
недостроената сграда “Родна стряха”, предназначена за дом на българите от чужбина. По проект на мястото ще има и училище.
Теренът на ул. “Синанишко езеро” и ул. “Казбек” беше дарен на
общината от фондация “13 века
България” и в началото на март започна събарянето на сградата. Тя
обаче има сложна конструкция и още
преди време експерти се произнесоха, че разрушаването й ще е трудно
и скъпо.
Само една фирма се отзова на по-

каната на кмета на район “Витоша”
Теодор Петков и се нае да разруши
без взривове постройката срещу
близо 1 млн. лева без ДДС.
По договор разчистването трябва
да приключи за 6 месеца или в началото на септември. Изпълнителят
обаче не е стигнал доникъде и работата му ще се удължи поне до края
на годината. Самата кметица обяви
новия срок, без да спомене, че така
се нарушава скъпият договор.
Хората от района настояват за
уточняване на срока на изпълнение
и питат защо той не се спазва. На
информационната табела пред обекта стои надпис, според който работата трябва да приключи за 180 дни,
които изтичат в първите дни на септември.
Така поредното обещание на
Фандъкова за нови детски градини
остава без яснота.

СНИМКА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Оправдаха окончателно драскача
на Паметника на Съветската армия
Върховният касационен съд потвърди оправдателната присъда
за студента, обвинен в
хулиганство заради
надраскването на Паметника на Съветската
армия. В края на 2018
г. Траян Димитров написа на английски “Добре дошли, бежанци!
Льо Пен, отивай си
вкъщи!”.

Първо Софийският
районен съд призна
драскача за виновен за
извършване на непристойни действия, грубо
нарушаващи обществения ред и изразяващи
явно неуважение към
обществото. Той обаче
бе освободен от наказателна отговорност и
му бе наложена глоба
от 2000 лв. По-късно

Софийският градски
съд отмени присъдата.
Сега ВКС я потвърждава и окончателно обявява младежа за невинен. Съдът смята, че
драскачът не е хулиган,
а е поставил надпис
върху паметник като
писмена реч, с която
свободно е изразил
гражданската си позиция срещу посещението

в България на френски
политик и отношението
си към емигрантската
криза.
Установено е, че
надписите не увреждат
целостта на паметника
и са отстраними, поради което действията на
подсъдимия не изискват
налагане на административно наказание, смята съдът.

С 60:40 запазват
заетостта на още
80 хил. работници
Правителството осигури допълнително 161,6 млн.
лв. за запазване на заетостта на около 80 хил. работници и служители по мярката 60:40. Средствата ще дойдат
от преструктуриране на разходи и трансфери по централния бюджет. Одобрени са 21 млн. лв. по бюджета
на МТСП за изплащане на помощта за семействата с
деца до 14 г. при обявено извънредно положение или
извънредна епидемична обстановка, които поради затварянето на училища, детски ясли и градини заради
КОВИД-19 са принудени да останат вкъщи. Средствата
се изплащат от Агенцията за социално подпомагане.
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Банките вдигат таксите
за искане на кредит
Плащаме по 400 лева първоначално при кандидатстването за заем
кар и незначително, с 0,02 на сто
до 3,01%. При заемите за потребление увеличението в показателя
е далеч по-голямо - в размер на
0,21 на сто до 8,39%. Логично
таксите се определят спрямо
вида и размера на заемите. Например за най-малките заеми
таксата само за разглеждането и
одобряването на искане за кредит е между 20 и 60 лв. Става
въпрос за заемни суми между 500
и 5000 лв. При далеч по-големите кредити за над 50 хиляди
първоначалната такса може да е
между 220-400 лв. в зависимост
от това при коя банка теглим
заем. Не трябва да се забравят и
комисионите, някои от които се

начисляват всеки месец като част
от общия показател ГПР. От
друга страна, лихвите по различните видове заеми също тръгват
нагоре, но продължават да са на
сравнително ниски равнища.
Средният лихвен процент по
кредитите за потребление в левове се повишава с 0,12% до
7,81%. Средният лихвен процент
по другите левови кредити, в т.ч.
тези за лечение или образование,
се увеличава с 0,18 на сто до
3,46%. Средната лихва при другите заеми на работодатели и самонаети лица е с подобно увеличение от 0,16% до 3,51%. Поевтиняване се отчита единствено
при средната лихва при ипотеки,

www.duma.bg

Банките отново са си вдигнали таксите, които прибират
при тегленето на кредит, показват данните от последната статистика на БНБ. Става въпрос
за задължителните такси, които
финансовите институции начисляват през целия процес от кандидатстването, одобрението и
тегленето на заемите. Всички те,
заедно с комисионите, се събират в т.нар. годишен процент на
разходите (ГПР), който според
последните данни на Българската народна банка се покачва
както при потребителските кредити, така и при ипотеките.
През юни 2021 г. ГПР при
жилищните заеми нараства, ма-

където намалението е в размер
на 0,02% до 2,73%, както и при
овърдрафта в левове, където лихвата намалява с 0,06% до
14,88%. При кредитите по кредитни карти тя спада с 0,02 на
сто до 20,27%. Данните на централната банка показват, че реално последното осезателно увеличение в лихвата при потребителските заеми е през пролетта
на миналата година. Тогава средната лихва при тях стига почти
10% или по-точно 9,50%. При
другите кредити в левове по-голямо увеличение има в началото
на тази година, докато ипотеките се запазват на ниските си равнища от средата на 2018 г. на-

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

сам, като дори бележат лек спад
спрямо тогавашните нива. Тогава лихвата е 3,50%, докато сега
тя продължава да е под 3 на сто.

Поскъпват чадърите
по претъпканите плажове
Най-често туристите по българското черномерие се оплакват, че поради наплив по
плажовете се вдигат цените на чадърите и
шезлонгите. Част от хората се оплакват и от
лоши условия за настаняване и недобро отношение на персонала. Това обяви председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов пред Нова телевизия. По думите му на нашето Черноморие в
момента има предимно българи.
Маргаритов каза, че в условията на пандемия много от почивките се отменят по различни причини. “До 31 декември миналата година

действаше извънредното законодателство, което удължаваше значително срока за възстановяване на средства от страна на туроператорите.
Към момента тази норма не е в сила. Така че,
когато пътуването се отменя, хората да настояват да си получат парите”, съветва той.
“Категорично нарушенията по курортите са по-малко. Сезонът е много различен.
Потребителите са по-малко, съответно и жалбите”, каза той. Според Маргаритов коректността на търговците се е повишила, защото
е трудно да се оцелее в тези необичайни
условия.

ЗАРАДИ РЕМОНТИ

Влаковете до Варна и Бургас са с ново разписание
От 1 август до 28 ноември се
въвеждат временни промени в организацията на движението на всички
влакове, които преминават в участъка
между гарите Белозем и Михайлово,
ще има от 1 август до 28 ноември,
съобщава БДЖ. Причината за проме-

ните е ремонт във въпросния участък,
част от модернизация на жп линията
София-Бургас.
Всички влакове, които пътуват от
София до Бургас и Варна по маршрут
през Пловдив-Чирпан-Стара Загора,
ще се движат по обиколен маршрут

през гара Димитровград и съответно
с променено разписание. За обслужване на пътниците от бързите влакове от София до Стара Загора и от
Пловдив до Варна, както и за пътниците от всички пътнически влакове,
които се движат в участъка между

100 млн. лв. дават на земеделците
за отстъпка от акциза на горивата
Тази година земеделските стопани ще получат общо 100 млн. лв.
отстъпка от акциза на горивата, което е с 16 млн. лв. повече от миналата
година. Указанията за прилагане на
схемата и нужните документи ще
бъдат публикувани на интернет страницата на агроведомството. Освен

увеличаване на бюджета ЕК разреши
и удължаване на срока за прилагане
на помощта до края на 2023 г.
Ставката на литър гориво ще
бъде определена на по-късен етап.
Миналата година при общ бюджет
от 84 млн. лв. отстъпката за литър
беше 0,36 лв. Заявленията ще се

подават от 1 до 24 септември, а
право на подпомагане имат всички
регистрирани земеделски производители. Статистиката на фонд “Земеделие” сочи, че за последните 4 г.
броят на подпомаганите стопани се
е удвоил, а изплатените средства са
над 400 млн. лв.

Само 1,8% от цигарите у нас са контрабандни
През първото тримесечие на 2021 г. делът на
цигарите без бандерол на
българския пазар отново
е на рекордно ниски равнища - само 1,8%. Елиминирани са почти всич-

ки огнища на незаконна
търговия с тютюневи изделия, които възникнаха
в края на 2020 г. в Плевен и другаде. Това се
казва в новия доклад на
инициативата “Не на не-

законната търговия”, в
която участват всички
големи производители и
вносители на тютюневи
изделия на българския
пазар. През 2020 г. делът
на приходите от акцизи

върху тютюневите изделия в България е постигнал 53% от всички
постъпления от акцизи.
Това прави 2,2 млрд. лв.
приход в хазната, се казва в доклада.

Пловдив и Стара Загора, ще бъде осигурен превоз с автобуси в участъка
между гарите Белозем и Свобода.
Така три бързи влака от Бургас за
София и два бързи влака от Варна за
София ще заминават по-рано от началните си гари.

Предлагат сините
талони в шофьорските
книжки да отпаднат
Депутати от ИБГНИ
са внесли законопроект,
който предвижда премахването на синия талон към
шофьорските книжки. Той
е определн като “българска приумица, която е напълно излишна”. “При
действащ в реално време
единен регистър, използван за проверка от МВР, е
безпредметно използването на картончета в какъвто
и да е цвят”, се казва в мотивите към проекта. Сега
контролният талон създава сериозни проблеми на
гражданите, когато тряб-

ва да бъде възстановен.
Той се съхранява трудно,
защото хартията лесно се
мачка, а мастилото се замазва, ако талонът не е ламиниран по собствена
инициатива на водача. Мария Капон от ИБГНИ е
внесла законопроект, според който гражданите и
фирмите трябва да бъдат
освободени от задължението да подпечатват документите си по искане на
администрацията. Авторството на документа ще се
удостоверява само с личен подпис.

6

ЧЕТВЪРТЪК
29 ЮЛИ

ИКОНОМИКА

2021

„Еврохолд” приключи
сделката за ЧЕЗ
Очаква се ефектът от нея за
икономиката да бъде 500 млн. евро
Застрахователният холдинг “Еврохолд България”
окончателно придоби бизнеса
на доставчика на ток у нас
ЧЕЗ Груп. Компанията финализира покупката на седем
дъщерни дружества на чешката енергийна компания ЧЕЗ
Груп в България. Сделката е е
най-голямата в енергийния
сектор на страната за последните 17 години и е за 335 млн.
евро. Тя бе реализирана чрез
Eastern European Electric
Company, която е 100% собственост на “Еврохолд”. “Еврохолд” ще придобие 67% от
най-големия дистрибутор на
електроенергия в България
ЧЕЗ Разпределение България
(с 40% пазарен дял) и най-големия доставчик на електроенергия ЧЕЗ Електро България,
както и 100% от капитала на
най-големия
лицензиран
търговец на електроенергия
ЧЕЗ Трейд България. Холдингът също така придобива

компанията за IT услуги ЧЕЗ
ИКТ България, фотоволтаичния парк “Фри енерджи проджект Орешец”, дружеството
за производство на електричество от биомаса “Бара груп”,
както и ЧЕЗ България, която
координира и управлява дейността на всички дружества
на ЧЕЗ в България. Дъщерните дружества на ЧЕЗ Груп в
България имат над 3000 служители и обслужват близо 3
млн. потребители, включително и София.
До края на 2021 г. и с консолидацията на резултатите
на подразделенията на ЧЕЗ
Груп, общите активи и годишни приходи на застрахователно-енергийния холдинг се
очаква да надхвърлят 1,5 млрд.
Тази сделка гарантира приток
от над 500 млн. евро в българската икономика, коментира
Асен Христов, председател на
надзорния съвет на “Еврохолд
България”.

СНИМКА БГНЕС

Асен Христов
Драматични обрати имаше
и покрай придобиването на
ЧЕЗ от “Еврохолд”. Сделката
финално бе одобрена от Комисията за защита на конкуренцията през ноември миналата година. Точно година
преди това обаче КЗК не позволи на застрахователния хол-

динг да купи енергийния бизнес на ЧЕЗ в България с мотива, че може да се стигне до
господстващо положение на
енергийния пазар. През юли
2020 г. обаче Административният съд в София отхвърли
постановената от КЗК забрана заради допуснати груби

нарушения и принуди антимонополния орган да се произнесе наново. Този път решението бе положително. През
лятото на 2020 г. се появи и
скандален запис с глас, звучащ
като на бившия премиер Бойко Борисов, чиято автентичност официално не бе доказана от държавен орган. Човекът, чийто глас звучи на
записа, прави важно признание - че е изпратил Комисията за финансов надзор (КФН)
срещу застрахователния холдинг “Еврохолд”, който през
това време пробваше да купи
активите на чешката енергийна компания ЧЕЗ у нас. “Иначе раздуйте това, че вкарах
КФН по “Еврохолд” на тоя да
му размажа физиономията, че
не се съобразява с мене”,
вметва в разговора записаният. Кой е нароченият за размазване не става ясно, но на
24 април миналата година комисията започна пълна проверка на “Еврохолд”. Основният акционер в дружеството
и председател на надзорния
съвет на холдинга е Асен
Христов.

„Бyлгapтpaнcгaз” ce paзплaщa
пpeдcpoчнo за „Бaлкански поток”

МВФ очаква 6% ръст
на световната икономика

Затъналата в дългове държавна
компания “Бyлгapтpaнcгaз” e peшилa
дa плaти пpeдcpoчнo чacт oт
дължимaтa cyмa към cтpoитeля нa
“Бaлкaнcки пoтoк” и няколко търгавски банки. Зa цeлтa дpyжecтвoтo щe
изпoлзвa пapи oт pycкaтa “Гaзпpoм”,
кoятo пък щe пoлyчи oтcтъпки oт
тpaнзитнитe тaкcи, кoитo плaщa зa
пpeнacянe нa cypoвинaтa cи пo
тpъбaтa пpeз Бългapия. Oфициaлнoтo
oбяcнeниe нa “Булгартрансгаз” e, чe
тaкa щe cпecти нaд 100 млн. лв. oт
лиxви. Tя oбaчe щe ce лиши oт тpaнзитни тaкcи в cлeдвaщитe двe гoдини и щe
тpябвa дa тъpcи дpyги нaчини дa плaщa
дpyгитe нacтъпвaщи пoгaшeния.
Oт cъoбщeниe нa дpyжecтвoтo cтaвa
яcнo, чe нa 17 юни “Бyлгapтpaнcгaз” EAД
e инфopмиpaло вcички cвoи нacтoящи и
бъдeщи пoлзвaтeли нa гaзoпpeнocнaтa
cиcтeмa, peзepвиpaли дългocpoчeн
кaпaцитeт или възнaмepявaщи да направят това в пpeдвидeния тъpг зa
paзпpeдeлeниe нa гoдишния капацитет, зa
възмoжнocттa зa eднoкpaтнo aвaнcoвo

Въпреки задаващата
се нова вълна на КОВИД-19 и очакванията
за нов локдаун Международният валутен фонд
(МВФ) запази прогнозата си за 6% ръст в световната икономика през
2021 г. МВФ отчита, че
бързото разпространение на ваксините в някои региони спомага за
намаляване на натовареността на здравната система.
Икономиките се разминават още повече, повлияни от разликите в
темпото на разпространение на ваксините и политическата подкрепа,
пише в доклада на МВФ,
в който се допълва, че
гладкото възстановяване
не е гарантирано дори
на места, където привид-

плaщaнe нa cтoйнocттa нa peзepвиpaния
дългocpoчeн кaпaцитeт пpи peзepвaция
зa нaй-мaлкo eднa гoдинa.
По oбявeнaтa пpoцeдypa e
пocтъпил интepec caмo oт “Гaзпpoм
eкcпopт”, кoйтo e гoтoв дa плaти на
един път 683,3 млн. лв. бeз ДДC и нямa
дa плaщa тpaнзитни тaкcи двe гoдини.
Пoлyчeнитe cpeдcтвa “Бyлгapтpaнcгaз”
щe изпoлзвa зa чacтичнo пoгacявaнe нa
зaдължeния към ocнoвния изпълнитeл
“Koнcopциyм Apкaд”.

но инфекциите са под
контрол.
При
развитите
държави се прогнозира
локално предаване на
вируса на ниски нива до
края на 2022 г. чрез комбинация от добре насочени предпазни мерки и
подобрен достъп до ваксини и лечение. Въпреки това се очакват
допълнителни вълни
преди ваксините да са
широко достъпни.
За следващата година
МВФ очаква ръст от
4,9%, като това е ревизия в посока нагоре
спрямо априлската прогноза на МВФ с 0,5
пункта.
Около 80 милиона
души вероятно ще изпаднат в крайна бедност
през 2020-2021 г. в

сравнение с предпандемичните прогнози, се
посочва в доклада на
МВФ.
Въпреки краткосрочните смущения в доставките обаче се очаква
обемът на световната
търговия да се разшири
с 9,7% през 2021 г., до
леко забавяне от 7%
през 2022 г.
МВФ повишава очакванията си за инфлацията през 2021 г. Цените
на петрола са очаква да
се повишат с близо 60%
над ниската база през
2020 г. Курсът на ненефтените суровини вероятно ще се повиши до близо 30% над нивата от
2020 г., което отразява
особено силно увеличение на цените на металите и храните.

Комитова назначи временен шеф на АПИ
Служебният министър на
регионалното развитие Виолета Комитова назначи временно за шеф на Агенция
“Пътна инфраструктура”
(АПИ) инженер Ивайло Денчев. Той е определен за
изпълняващ длъжността председател на Управителния
съвет на АПИ и ще заема
поста до избирането на титуляр, съобщават от пресцентъ-

Ивайло Денчев

ра на ресорното ведомство.
От съобщението не става
ясно с какви мотиви е избран
Денчев. Преди седмица обаче
той бе уволнен заедно с бившия председател на агенцията инж. Апостол Минчев като
част от неговия екип.
Министър Комитова отстрани ръководството на пътната агенция с мотив, че инж.
Минчев е издал заповед, с ко-

ято спира важни ремонти по
републиканската пътна мрежа.
Той обаче заяви, че именно
Комитова е дала устно разпореждане за спиране на ремонтите. Тя отрече да е била наясно с тези действия на ръководството на АПИ. Преди дни
Комитова заяви, че новото
ръководство трябва да спре
заповедта.
В момента имената на Ден-

чев и Минчев не фигурират в
сайта на пътната агенция. Там
е единствено името на третия
член на УС Веселин Пейков,
който е в отпуск и все още
заема поста. Регионалният
зам.-министър Тодор Анастасов също беше уволнен, като
най-вероятно причина е това,
че именно той е предложил
инж. Минчев за председател
на АПИ.
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Кипър не признава
разединението на острова
Гърците в Кипър никога няма
да се съгласят със създаването на
независима държава в северната
част на острова, контролирана
от Турция. Това обяви президентът на Република Кипър Никос
Анастасиадес след среща с гръцкия
премиер Кириакос Мицотакис в
Атина. Той не вярва, че подобно
образувание ще стане жизнеспособно или че то ще бъде признато
от ООН или ЕС.

Нападение срещу сирийска
военна част
СНИМКИ БГНЕС

Израелски войници арестуват протестиращи палестински граждани. Има 20 ранени. Демонстрацията
бе срещу строителстото на еврейски селища. Междувременно стана ясно, че Израел ще издаде
още 16 000 разрешителни за работа на палестинците от окупирания Западен бряг в строителната
и хотелиерската индустрия, като общият им брой ще надхвърли 100 000 души

„Мини Шенген” става
икономически съюз
Сърбия, Северна Македония и Албания
установяват нови форми на сътрудничетво
Сръбският президент
Александър Вучич пристига
на двудневно посещение в
Скопие, където ще се срещне
с премиерите на Северна
Македония Зоран Заев и на
Албания Еди Рама в рамките
на инициативата за сътрудничество, известна като
“Мини Шенген”, пише македонското електронно издание
“24 Инфо”.
По време на престоя си в
Скопие Вучич ще участва с
премиерите Заев и Рама в
Икономическия форум за регионално сътрудничество,
организиран от търговските
камари на Република Сърбия,
Република Северна Македония и Република Албания.
Сръбският президент съобщи

миналата седмица, че името
на инициативата “Мини Шенген” ще бъде променено на
регионалния икономически
форум в Скопие, ще бъдат
подписани три споразумения
и ще бъдат направени “бързи
коридори” на граничните
пунктове за по-бързо преминаване на хората от региона.
“Работихме по три документа и вярвам, че ще ги подпишем в Скопие, те са важни документи за търговия,
разрешителни за работа и
взаимна подкрепа в случай
на пожари, наводнения и
други бедствия, което е в
интерес на нашите народи”,
каза Вучич.
Скопският форум за регионално сътрудничество в

Западните Балкани ще събере компании от Сърбия, Албания, Северна Македония и
Босна и Херцеговина, както
и други регионални и европейски икономики, както и
представители на правителства, финансови институции,
университети и международни делегации и асоциации. Очаква се между 300 и
400 участници да проведат
двустранни и многостранни
срещи. Повечето компании
са от секторите на строителството, селското стопанство
и хранително-вкусовата промишленост, енергетиката,
машиностроенето, автомобилната и текстилната промишленост, туризма, телекомуникациите, транспорта и

логистиката.
Според сръбската агенция
за развитие Вучич, Рама и
Заев ще представят политическа и икономическа визия
за интегриран регион. Предвидени са и многобройни
срещи на бизнесмени от региона, които ще се проведат
след официалната част на
форума.
Почти 400 компании от
региона ще участват в работата на форума. Повечето от
тях, над 200, са от Сърбия,
над 100 от Северна Македония, от Албания са около 40,
от БиХ десетина и по-малък
брой или по една компания
от Австрия, Тайван, Израел,
Полша, Румъния, България,
Франция и Гърция.

В САЩ ваксинират
държавните служители

Пожар унищожи къщи
и коли край Атина

Американският президент Джо Байдън заяви, че от 29
юли започва задължително ваксиниране срещу КОВИД19 на държавните служители. Здравните власти в страната затегнаха мерките за носене на маски, където се наблюдава ръст на инфекциите.
Междувременно в световен мащаб броят на заразените
бележи нов ръст. Над 3000 са новите случаи в Гърция за
едно денонощие, пише “Катимерини”. Въпреки това правителството не планира да въведе строги ограничителни
мерки. Това заяви министърът на туризма Харис Теохарис. Властите съобщават, че се засилва контролът на
полицията в туристическите райони.
За 24 часа заболелите от коронавирус в Турция достигнаха най-високия си ръст от началото на май, като
броят на новите инфекции е близо 20 000, пише “Дейли
Сабах”.
Англия ще отмени карантината за туристи от ЕС и
САЩ. Страната е готова да отвори границите си още
следващата седмица за напълно ваксинирани пътници.
Предстои министрите да гласуват решението.

Голям пожар, който избухна северно от Атина, унищожи
15 автомобила, къщи и гаражи. Няма данни за жертви. Жителите са евакуирани. Повече от 300 пожарникари са се включили в гасенето на огъня. С помощта на хеликоптери и самолети
положението е овладяно, съобщи BBC. “Беше труден и опасен
пожар”, коментира шефът на гражданската защита Никос Хардалиас. “Екипите трябваше да работят в жилищните райони и
между домовете”, добави той. В момента тече разследване.
Няколко части на южната ни съседка са в повишена готовност за пожари през следващите дни. За това предупреди Гръцката служба за гражданска защита. Очакват се температурите да
надхвърлят 40 градуса.
За 24 часа 43 горски пожари са бушували в южната ни
съседка. БГНЕС припомня, че преди дни в страната отново
имаше пожари, а ситуацията бе допълнително усложнена от
продължилата няколко седмици суша, високите температури
и силните ветрове. Често огънят е породен от немарливост
или умишлено, ако има спекулации с недвижими имоти. Припомняме, че преди 3 години загинаха 102 души в курорта
Мати до Атина.

Бойци, опериращи от контролирани от Турция територии, нападнаха превозни средства на сирийската армия в северната част
на провинция Алепо, движещи се
по магистралата близо до град
Тел Рифаат. Според него в резултат на удара от ПТУР върху
автомобил е убит един сирийски
войник, а трима са ранени. Напоследък зачестиха надапенията
на военни групи срещу сирийскките правителтвени ачсти от територии, контролирани от Турция.

Жегата прати 8000
японци в болници
Над 8000 души бяха хоспитализирани в цяла Япония с топлинен
удар за една седмица, съобщи в
телевизия NHK. Най-малко 8 122
души са били изпратени в болници
от 19 до 25 юли, съобщават от
главната пожарна служба в страната, която е и като министерство на извънредните ситуации.
Това е 1,8 пъти повече, отколкото
седмица по-рано. Най-малко 23
души са починали.

Двама загинали
в завод в Тексас
Поне двама души са загинали,
а четирима са били ранени в резултат на изтичане на химическо вещество в завод в американския
щат Тексас, съобщи РИА Новости.
Течът вече е спрян. Според показателите за мониторинг на качеството на въздуха местните жители не са в опасност. Аварийните служби работят на мястото
на инцидента.

Жители на Лисабон изпращат
в последния му път иконата
на Революцията на карамфилите
от 1974 г. Отело Сараива ди
Карвальо. Бивш военен, той изгра
важна роля в свалянето от власт
на премиера Марсело Каетано,
впоследствие и в прехода на
страната към демокрация след
края на колоналните й войни
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Байдън предупреди за война
заради хакерски атаки
В Москва са обезпокоени от слабостта на президентския екип
Президентът Джо Байдън предупреди, че ако САЩ се окажат в “истинска
война с размяна на удари” с “велика
сила”, това може да е породено от значителни кибератаки срещу страната.
Той подчерта, че Вашингтон вижда
нарастващи заплахи от Китай и Русия,
предадоха агенциите.
“Мисля, че е повече от вероятно да
свършим с война - истинска война с
размяна на удари с велика сила - това
ще бъде заради кибер пробиви с големи последици и те нарастват експоненциално”, каза Байдън при посещение в службата на националното разузнаване.
На срещата на високо равнище на
16 юни в Женева Байдън представи на
Владимир Путин списък с жизнено
важна инфраструктура, която САЩ

смятат за забранена. Оттогава между
Белия дом и Кремъл се поддържа постоянен контакт заради кибератаките
срещу страната, заяви Белият дом.
Байдън също така изтъкна заплахите, породени от Китай, който е
“смъртоносно ревностен да стане наймощната военна сила в света, както и
най-голямата и най-известна икономика в света до средата на 2040-те години.”
Русия се опитва да въздейства негативно върху американските предсрочни избори за Конгрес догодина, заяви
още американският президент. “Вижте
какво вече успя да направи Русия с
изборите догодина и дезинформацията.
Това е, чисто и просто, нарушение на
нашия суверенитет”, каза Байдън.
Той направи и коментар за Влади-

мир Путин. Руският президент “има
истински проблем, той е начело на една
икономика, която има ядрени оръжия и
петрол и нищо друго. Според мен това
го прави още по-опасен”, посочи
Байдън. Пред разузнавателната общност президентът добави: “Той знае, че
сте по-добри от неговия отбор и това
го притеснява адски”.
Русия не може да не се притеснява
от слабостта на екипа на президента на
САЩ Джо Байдън заради “опасно неточната” информация за потенциала на
Русия или предполагаемата намеса на
Москва в американските избори, заяви
зам.-председателят на Съвета на федерацията Константин Косачов. “Смятам,
че слабостта на екипа на самия президент може да бъде истинският обект на
нашето безпокойство”, обясни той.

Косачов припомни твърдението на
Байдън, че ще пламне голяма война
заради хакери. Ако и тук “екипът” на
Байдън му предостави неточна информация, това може да има най-опасните
последици за целия свят, каза Косачов.
Изявленията на Джо Байдън, че
Русия няма нищо друго освен ядрени
оръжия, нефт и газ са погрешни, контрира пред репортери президентският
говорител Дмитрий Песков. “Очевидно
е, че американският президент озвучава посланията, които се подготвят от
неговия апарат”, подчерта Песков. Според него помощниците на Байдън биха
могли да му предоставят точна информация за руската икономика и да докладват, че делът на нефтения и газовия
сектор в руския БВП през 2020 г. е
едва 15,2 на сто.

Анкара и Баку
създават
тюркска армия
Председателят на турския парламент Мустафа Шентоп заяви, че Анкара и Баку водят преговори по създаването на съвместна тюркска армия, съобщи РИА Новости. В рамките на споразумението се предвиждат съвместни военни учения на двете страни. “Нашата идея е една нация,
две държави. И това ще остане така. Във връзка
с този въпрос се проведоха много преговори и
бяха постигнати споразумения”, каза той.
Межувременно Азербайджан прие предложението на Русия за обявяване на прекратяване на
огъня на границата с Армения от 09:00 часа на
28 юли, съобщи военното министерство в Баку.
Според него обаче арменската страна продължава да обстрелва азерски позиции с помощта на
танкове и миномети, двама азерски войници бяха
ранени.
Обстановката по границата ескалира от 12
май. Тогава Ереван заяви, че азерските сили, за да
“коригират границата”, са се опитали да извършат
“определена работа” в един от граничните райони на областта Сюник. Оттогава и двете страни
периодично съобщават за инциденти.

Турция ревнува
от базите на САЩ
в Гърция
Анализаторът Йозтюрк Йълмаз коментира
пред CNN Turk, че американските бази в Гърция
ще бъдат използвани повече срещу Турция и помалко срещу Русия. Неговият колега Измет Йозчелик допълни, че “вече няма нужда от дискусии. Те
показват агресията си.” Натрупването на северноамерикански сили във военна база в Александруполис причинява сериозно смущение и раздразнение в страната им, единодушни са двамата.
“Съединените Американски щати първо ще контролират Беломорието тук. Те ще го контролират
в полза на Гърция и тази база ще разшири контрола
още повече.” Той твърди, че САЩ ще подкрепят
позициите на Гърция по линия на полетния информационен регион над Егейско море. Йълмаз смята,
че Вашингтон иска да създаде конкуренция между
двете южни съседки и са превърнали Турция в съюзник само на хартия, а между двете държави не е
останал съюзнически дух.

СНИМКА БГНЕС

Близо 3000 човека протестираха в мексиканския щат Чиапас срещу насилието, на което
са подложени. Организирани престъпни групи, като “Лос Ерера”, мародерстват в района. Жителите
на община Пантело заявиха, че няма да допуснат завръщането на разбойниците, нито ще позволят
на настоящата кметица и съпругът й, който е новоизбраният кмет, да стъпят там

Талибаните увериха
Министърка
Китай, че не го заплашват на Саркози е обвинена
Китайското външно ните увериха Китай, че в „пасивна корупция”

министерство потвърди
посещение в страната на
ръководителя на политическия офис на талибаните мула Абдула Барадар.
Той се срещна с външния
министър Ван И, съобщава ТАСС. Талибанската
делегация е включвала девет висопоставени членове на ръководството им.
По време на срещата Ван
И е уверил, че Пекин зачита суверенитета и териториалната цялост на
Афганистан и се надява
мирният процес в страната да бъде възстановен с
помощта на талибаните.
На свой ред “талиба-

афганистанската територия няма да бъде използвана за заплаха за сигурността на никоя друга
държава”, заяви говорителят на политическия
офис на талибаните Мохамед Наим.
По-рано в. “Саут Чайна морнинг пост” съобщи, че Абдула Барадар е
преговарял с Ван И в
град Тиендзин, Северна
Китай. Според медията
това се е случило, след
като талибаните установиха контрол над територията на Афганистан в
съседство с китайската
граница.

Рашида Дати, бившата правосъдна министърка
при президента Никола Саркози бе обвинена в “пасивна корупция” и “прикриване на злоупотреба с
власт”. Това е станало в хода на разследване на
нейните консултантски услуги към бившия
изпълнителен директор на групата “Рено-Нисан”
Карлос Гон, когато тя бе евродепутатка, съобщи
АФП, позовавайки се на Националната финансова
прокуратура.
В момента тя е кметица на 7-ми район на Париж. Дати първоначално избегна съдебното преследване през ноември, след първия 16-часов разпит на разследващите съдии, които след това я
поставиха под надзор като свидетел. Девет месеца
по-късно бе призована за разпит и обвинена в
“укриване на злоупотреба с власт” и “пасивен
подкуп от лице, на което е възложено публичен
избирателен мандат в международна организация”,
в случая Европарламента, където е избрана.
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Тапи в ушите
Юлия КУЛИНСКА

Надявам се, че мнозина все още помнят
какъв беше един от
символите на герберското управление подслушване, подслушване, подслушване... Не
сме забравили и ментора на слухтенето Цв.Цв., дясната ръка на
Бойко Борисов, по-известен като “Голямото
ухо”. Как се чувствате

днес, г-н Цветанов, че
бяхте употребен за задоволяване на низките
страсти на вожда?
Почти 12 години подопечните на бившия
премиер показно демонстрираха, че за тях
законът дори не е врата в полето. За тях той
не съществуваше и те
деребействаха на воля.
Понятия като свобода
на личността и човешки права бяха табу.
Откакто народът им
дръпна черджето изпод
краката и ги остави на
сухо, бившите управляващи изведнъж се оказаха слепи и глухи. Те
са с широко затворени
очи и с тапи в ушите за
безобразията, които
техният вожд и учител
е творил. Ни чули, ни
видели, ни разбрали, че

над сто души са подслушвани неправомерно. Че заповедите за
това са разнасяни на
листчета, които после
са хвърляни в кофите
за боклук. Че прокуратурата се прави на умряла лисица. Да ми
прости Радичков каламбура, ама герберската
суматоха, подклаждана
от любимеца им Иван
Гешев, е абсурдната
днешна реалност. И
колкото и да си късат
ризите бившите властници, че обвинител номер едно е най-добрият
и чист почти като
сълза, истината започва
да изпълзява.
Трупата на Цирк
“ГЕРБ” вчера изнесе
поредното пищно представление “Ние сме добрите, вие сте лошите”.

Депутатите на Борисов
отново доказаха, че
продължават да бъдат
водени на къса каишка
от своя лидер, че са
безгласни букви, монтирани в ролята на депутати. Едва ли в
България е останал
разумен човек, който
не е наясно как се управляваше страната в
ерата на Бойко Борисов. За съжаление,
придворните му шутове в парламента демонстрират, че нищо
ново не са научили и
нищо старо не са забравили. И че следенето, слухтенето и махленските разправии
продължават да са тяхното верую.
Дали да не предложим герб на ГЕРБ да
стане огромното ухо, а!?

Балкански мини ЕС
Юри МИХАЛКОВ

Северна Македония,
Сърбия и Албания правят нещо като мини Евросъюз на Западните
Балкани със започналата в сряда среща на
премиерите им в Скопие, където ще преформатират известната
инициатива мини Шенген в регионален икономически форум. Освен
важни документи за
търговия, разрешител-

ни за работа и взаимна
подкрепа в случай на
бедствия, трите страни
ще трасират и сътрудничеството в различни
сфери на икономиката,
ако се съди по участието на представители
на бизнеса във форума. Инициативата няма
как да не бъде приветствана, защото обнадеждава, че познатите
етнически омрази и
войни от недалечното
минало безвъзвратно
отиват в каналите на
историята. Как ли обаче тя ще се впише в геополитически план и в
отношенията между
страните?
Някои в Брюксел
може да възприемат
инициативата като “интеграционен сепаратизъм” - вместо евроинтеграция, нещо като

“балкански алианс”. Но
той е чиста проба европейски патент, така че в
Брюксел няма защо да
му размахват пръст. Пък
и лицемерието в ЕС ще
отдъхне с облекчение,
защото икономическият
минисъюз ще притъпи
обезсърчаването на трите държави от евроинтеграцията. Брюксел обаче няма да спре да говори за европерспективите на триото, за да го
държи по-изкъсо и да не
му позволи да кривне
към Китай или Русия. В
това отношение там ще
си отварят очите на четири какви ги върши
Сърбия, защото тя,
първо, е лидер на формацията, и, второ, кривнала е най-далеч от другите две страни и нищо
чудно да се опита да ги
тегли натам.

Що се отнася до
САЩ, за разлика от ЕС,
те ще наблегнат повече
на бизнес връзките, вместо на политическите, но
също като Брюксел ще
дебнат триото да не залитне към Русия и Китай. Това ще предопредели донякъде и отношенията в тройката. Като
лидер Белград ще гледа
да балансира, но самочувствието му може да
го подведе и да затропа
по масата: например,
ако Сърбия издейства
инвестиции от нежелани
за Запада източници?
Скопие не е в позиция
да му се противопостави, но Тирана е със САЩ
за гърба си. Това вещае
дрязги и сръдни, макар
че триото ще се опитва
да не стига до тях. А ако
стигне, да не ги демонстрира.

Приземяване
От стр. 1
А от “Има такъв народ” станаха такава от
момента, в който избирателят ги направи
първа политическа сила.
И им вмени отговорността да управляват с
инструментите на властта. Не през телевизора
и не на концерт.
След тежкия гаф с
номинацията на Нико-

лай Василев, от ИТН
рискуват много, ако не
извадят имена на масата
за преговори. Вече се
разбра, че БСП, ДБ и
ИБГНИ искат да са
партньори в управлението, а не просто бройка
депутатски гласове.
Може би това ще е гаранция за по-устойчиво
управление?
Неслучайно това напомняне дойде както от

Румен Радев, така и от
Стефан Янев.
За това говори и
признанието на Велислав Минеков, че е получил покана да продължи да е министър на
културата и в редовно
правителство. Получил
покана, но не получил
подробности - с кого ще
работи, с каква програма, с какъв екип и какъв
началник.

Е, как да подпишеш
“празен чек”?
Със сигурност всяка
от партиите, които преговарят тези дни, упражнява сложни еквилибристики, идеологически салта и словесни
пируети.
Дано БСП успее с
шпагатите. Защото бъдещото управление ще
има нужда от силен ляв
коректив.
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1014 - АРМИЯТА НА САМУИЛ Е ПОБЕДЕНА
ПРИ С. КЛЮЧ. Византийският император Василий II,
получил прозвището Българоубиец, пленява 15 хиляди
български войници. Те са ослепени и на всеки 100 е оставен един с едно здраво око. Гледката на ослепената край Беласица армия поразила цар Самуил и
довела до преждевременната му смърт на 6 октомври същата година. Четири години по-късно
идва и краят на Първото българско царство.
1890 - УМИРА ВИНСЕНТ ВАН ГОГ, ХОЛАНДСКИ ХУДОЖНИК (Р. 1853 Г.).
Смятан от мнозина за един от
най-великите художници в историята на европейското изкуство.
Представител на постимпресионизма. Автор е на около 900 картини и 1100 рисунки. Самоубива
се едва на 37 години. Приживе не
е особено известен, славата му се разнася
посмъртно. Една от най-известните му картини
е “Слънчогледите” (на снимката).
1917 - УМИРА ИВАН КОЛЕВ, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ (Р. 1863 Г.). Известен
като бащата на българската конница. Участник в Сръбско-българската, Балканските и Първата световна война. Под негово ръководство 1-ва кавалерийска дивизия
освобождава цяла Добруджа по
време на Първата световна война.
1925 - ИЗБУХВА БУНТ НА ПОЛИТЗАТВОРНИЦИТЕ ОТ ОСТРОВ “СВЕТА АНАСТАСИЯ”. Ръководител на бунта и бягството е Теохар Бакърджиев.
Участват затворените на
острова след априлските
събития през 1925 г. комунисти, земеделци и безпартийни антифашисти. Затворниците се прехвърлят с
лодка на отсрещния бряг и поемат към турската
граница. От Турция със съдействието на съветското консулство в Цариград заминават за Съветския съюз.
1946 - НАЧАЛО НА ПАРИЖКАТА МИРНА
КОНФЕРЕНЦИЯ.
Продължава до 15
октомври. Разглежда проектите
на мирните договори, разработени от Съвета на министрите на
външните работи на страните от антифашистката коалиция - победителка във Втората световна война, с бившите съюзници на Германия в
Европа - България, Италия, Румъния, Унгария и
Финландия. Участват 21 държави. С помощта на
съветската делегация България получава далеч подобър договор от тези, наложени й след поражението й в Междусъюзническата война (1913) и
Първата световна война (1914-1918).
1995 - УМИРА ГЕОРГИ ПАВЛОВ (ПАВЛЕТО),
ХУДОЖНИК И ХУДОЖЕСТВЕН КРИТИК (Р. 1913
Г.). Завършва живопис при проф.
Борис Митов в ДХА през 1940 г.
Творчеството му е основно в областта на пейзажа, градския
пейзаж, портрета и интериора.
Сътрудничи на вестници и списания със свои илюстрации. Автор е на монографии за български художници, сред които Теню
Пиндарев, Кирил Цонев, Георги Попов.
2005 - АСТРОНОМИ ОБЯВЯВАТ ОТКРИВАНЕТО НА ПЛАНЕТАТА ЕРИДА. Това
е най-голямата планета джудже
и деветото по големина тяло в
Слънчевата система. Ерида прави пълна обиколка около Слънцето за 557 земни години.
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Добре се знае, че за гибелта на милиони
руснаци, а и на немци, през Втората световна война отговорност носи и фелдмаршал Паулус. Като заместник-началник на
Генералния щаб той разработва плана
“Барбароса” за нападението над СССР,
главнокомандващ е на 6-а армия, която
срива Сталинград и избива безмилостно
всичко наред. Пленен, пред Нюрнбергския
съд е свидетел на СССР. За това вече сме
писали (https://www.duma.bg/paulus-hitlertseleshe-kolonizatsiya-na-rusiya-n237514;
https://www.duma.bg/kak-feldmarshalПодготви
Христо ГЕОРГИЕВ paulus-vazkrasna-v-nyurnbergskiya-protsesn237132).
Малцина обаче знаят, че Паулус е бил още
веднъж разгромен - но вече психологически, и спечелен за...
съветската кауза. Мисия невъзможна е била. Да, невероятно
е било той да бъде “превъзпитан” и да стане ако не комунист,
то поне симпатизант на Съветския съюз. Има основания да се
твърди, че този психологически експеримент в разгара на
Втората световна война е бил наблюдаван, а може би и ръководен, от Сталин.
Колкото и невероятно да е изглеждало, пречупването на хитлеристкото мислене у голяма част от пленените висши офицери, включително и у Паулус, се случва и то е искрено.
Големият въпрос можеш ли да служиш на родината си, без
Хитлер да й е водач, е решен. Родината е над Хитлер! И още
един позабравен днес факт - съветското разузнаване извършва,
извинете ме за шаблона, подвиг и с риск от страховит провал
предава на съпругата на Паулус Елена Констанция писмо от
него. Любовта на живота му е богата румънка и е голяма
красавица. И тя му отговаря. Ръцете на невъзмутимия фелдмаршал се разтреперват, когато поемат миналото през толкова препятствия писъмце. Паулус споделя с преводача в лагера
Бланк: “За нищо друго така не съм благодарен, както за
донесената ми от вашите колеги вест и за онези няколко
реда, които бяха написани от нейната ръка. Това беше
наистина рицарска постъпка.”
Документалната книга на Александър Бланк, откъси от която
ви предлагаме днес, е интригуваща за тези, които искат да
научат как се стига до пречупването в мисленето и идеологията на един фанатичен хитлеристки пълководец.

“Вторият живот на фелдмаршал Паулус”, Александър Бланк, превод от руски Славка Исусова, Партиздат, 1989 г.
Из глава шеста “Зад манастирските стени”
...През април 1943 г. пленените генерали и старши офицери получиха заповед да се подготвят за преместване на ново
място. Няколко часа път и те се
оказаха в град Суздал - някогашната славна столица на найдревното руско княжество... Тук
в Спаско-Ефимиевския манастир - архитектурен паметник от
16-17 в., на територията на който е погребан руският пълководец и народен герой Дмитрий
Пожарски, ръководил през
1613-1618 г. военните действия
срещу полските интервенти, им
предстоеше да живеят сега пленените при Сталинград немски
генерали начело с бившия си командуващ Паулус.
Всички военнопленници без
изключение, даже най-закоравелите неверници, отбелязваха
противно на волята си образцовия ред в лагера, спретнатите
жилищни помещения, чистото
бельо и може би най-главното обилната храна. Освен разнообразните хранителни продукти генералите и старшите офицери
получаваха всекидневна дажба
цигари екстра качество “Казбек”.
И то в условията на военното
време, когато хранителните продукти се ценяха като златото и
всички съветски труженици от
тила получаваха без изключение
крайно ограничени дажби...
- Това е пропаганда - казвали
едни, - най-изтънчена пропаганда на русите. Те искат да ни
накарат да се отпуснем, да приспят нашата бдителност, да ни
представят фюрера като лъжец
и клеветник, за да ни подтикнат

да изменим на клетвата.
- Просто русите се страхуват от възмездие при лошо отношение към нас. Те искат да
имат свой шанс в случай на
поражение - казвали други.
Някои даже разяснявали, че,
виждате ли, в този феномен на
опрощаване няма нищо чудно.
Мекосърдечните
славяни
отстъпват пред народа господар,
чувствайки своята непълноценност, и отдават дължимотоЕ на
рицарите на германския дух...
През април 1943 г. заедно с
командващия 6-а армия генералфелдмаршал Паулус в суздалския
лагер бяха докарани... полковници, подполковници, майори, офицери от всички звания, рангове и
възрасти. Заедно с немците в
лагера се намираха италиански,
румънски и унгарски генерали и
офицери, които споделиха участта на своите съюзници - немците, разгромени при Сталинград.
Тук имаше и испанци от “Синята дивизия”, сформирана от фалангистко-франкистките главорези, и няколко свещеници италианци... В лагера имаше и военни
свещеници-немци (католици и
протестанти)...
Всъщност, оказването на незабавна квалифицирана медицинска помощ на военнопленниците
беше една от главните задачи на
съветските хора, които работеха в лагера. Трябваше лично да
се видят тези бивши “храбри”
войници на фюрера, много от
които след сталинградския котел
трудно придобиваха човешки
облик, за да се получи пълна
представа за цялата дълбочина
на изживяното от тях потресение. Мнозинството от тях бяха

Как и защо
фашистът Паулус
стана антифашист
силно изтощени, а това беше
причина за масова дистрофия.
Съветските лекари вземаха найразлични мерки, за да възстановят силите и здравето на военнопленниците... По-страшен от дистрофията бе петнистият тиф...
Лагерният лазарет беше препълнен от тифусни. Много съветски
медицински работници се заразяваха от пленниците... Няколко
от тях починаха...
Суздалският лагер се оказа
най-трудният: тук процесът на
пробуждане и освобождаване от
нацисткия опиум протичаше побавно, по-сложно, отколкото в
другите лагери. И нищо чудно:
тук се намираха “най-костеливите орехи” от всички военнопленници - генералите и старшите
офицери от една от елитните
армии на хитлеристкия вермахт.
Но времето течеше и процесът
на диференциация в този лагер
ставаше все по-осезаем...
Старшите офицери военнопленници създадоха нелегален
център, чиято задача беше борбата против антифашисткото
влияние, възпитаването на офицерите и войниците в духа на
запазване на верността към
фюрера... Нелегалният център
действаше в тесен контакт и под
непосредственото влияние на
немските генерали, по-специално на генерал-лейтенант Шмит...
Шмит дал заповед на своите
лакеи да разпространяват слухове за предстоящ десант на
хитлеристите при Суздал, чиято
цел е освобождаването на офицерите и генералите от плен.
Намираха се и такива, които
вярваха и на това. (...Фашисткото разузнаване проявяваше голям интерес към обитателите на
суздалския лагер. В Суздал и
околностите му бяха разобличени и обезвредени негови агенти, които имали задачата да изучат подстъпите към лагера и обстановката в него)...
Въпреки всички хитри измислици на Шмит, легендите, съчинени от него, се оказаха нетрайни и броят на вярващите в тях се
топеше с всеки изминал ден...
А ето и първата лястовичка
от средата на генералите. Генерал-майор Ото Корфес, бивш
командир на 295-а пехотна дивизия. Той изобщо малко приличаше на генерал от Вермахта.
Даже външно приличаше повече
на учител. Четеше много, слушаше внимателно беседите, речите
и докладите на лекторите... Ото
Корфес говореше малко и повече мълчеше, но се виждаше, че го
обхващат съмнения и вероятно
тежки мисли. Веднъж той каза,
че не познава друг народ като
съветския, който след всичко
причинено му може да намери в
себе си великодушие да бъде толкова хуманен в отношението си

Паулус в плен, 1943 г.
към пленниците.
Енергичният и твърд генерал
Валтер фон Зайдлиц външно е
пряка противоположност на
Корфес... Планът за излизане от
обкръжение при Сталинград,
въпреки заповедта на Хитлер, е
негов. Той много четеше, интересуваше се предимно от политическа литература. И внимателно следеше антифашисткия печат. Зайдлиц и Корфес стояха
начело на малката група генерали, които започнаха да проглеждат по-бързо от другите...
Москва се интересуваше всекидневно от настроенията на
нашия контингент. Това беше
закономерно - по тях можеше
да се съди в известна степен за
онези процеси, които се
извършваха в дълбочината на
съзнанието на милионите поданици на райха и на военнослужещите на вермахта. През лятото на 1943 г. на мен и на офицера А.Б. Ратман - по образование и двамата сме историци - ни
възложиха да обобщим наблюденията и впечатленията си в
специална справка-меморандум,
която озаглавихме “Към въпроса за зараждането и развитието
на антифашистки настроения
сред офицерите и генералите от
немската армия, пленени при
Сталинград”. Документът беше
изпратен в Москва и размножен. Вече след войната ми показаха екземпляр от него. На
първата му страница стоеше
подписът “Й. Сталин” и датата
- 21 юли 1943 г.
Но каквито и колоритни личности от фашистките генерали
и офицери да се намираха сред
контингента, естествено, найсилно приковаваше вниманието
генерал-фелдмаршал Паулус. Аз
общувах с него всекидневно и
дълго...
Из глава седма “На прага
на прелома”
В лагера Паулус имаше строго определен начин на живот.
Той се стараеше, и то успешно,
да поддържа необходимия фи-

зически тонус. Утринна гимнастика, разходка насаме, няколко
часа работа в малката овощна
градина около двуетажната
къща, където живееха генералите..., разговори с генералите и с
бившия му адютант Адам, изглежда, най-близкия му човек...
Хитлеристкото ръководство
скриваше от немското население
факта, че Паулус и другите генерали от сталинградската групировка са се предали. Роднините
и близките ги смятаха за загинали и дълго нямаха за тях изобщо
никакви известия. Разбира се, и
пленените генерали и офицери
също нищо не знаеха за своите
близки. Писмата, които в съответствие с конвенцията за военнопленниците се изпращаха в
Германия чрез Международния
червен кръст, биваха задържани
от хитлеристката цензура и не
се даваха на получателите.
Съветското командване взе
необходимите мерки, за да предаде на съпругата на фелдмаршала Елена Констанция писмо от
него и да получи отговор. Можете да си представите (и фелдмаршалът, опитният военачалник,
добре разбираше това) какви
трудности трябваше да преодолеят съветските разузнавачи, които работеха в райха, за да осъществят това мероприятие. И ето
поканват фелдмаршала в кабинета на началник лагера. Присъстват полковник Новиков, няколко съветски генерали и старши
офицери, и аз, преводачът.
- Ние имаме за вас сюрприз
- казва един от присъстващите. Познавате ли почерка? - пита
той, подавайки на Паулус плик.
Той сложи очилата и внимателно погледна плика. Ръцете му, обикновено спокойни и
бавни, започнаха забележимо
да треперят. Но Паулус се
сдържа и не го отвори веднага, а поблагодари, сложи го в
джоба на куртката си. Като
свърши, той излезе от кабинета и тръгна към стаята си.
На стр. 11
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Минаха години, без да
те забравя аз... Минаха
години. Тридесет.
Преди тридесет години бях главен редактор на
“Детски и младежки предавания”. Преди тридесет
години Асен Агов ме помоли да напусна работното си място на “Сан Стефано” 29.
За мен бил “ходатайствал”, по думите му, Стоян
Михайлов, член на Секретариата на ЦК на БКП, а
за него - членът на Политбюро Димитър Стоянов. И
той остана. Остана да каже
пръв от екрана “Добър
вечер, дами и господа”. И
да уволнява номенклатурните кадри... Изгони легендарните говорителки Анахид Цонева и Маргарита
Тролева буквално на
стълбите с една реплика:
“Повече няма да работите
тук”. Той беше “борец” за
нови правила - да има мандатност във властта, а после, след постоянно присъствие в българския парламент, се пенсионира в Народното събрание, където
съединението правеше силата и стажа на някои. Там
сега за шести път се закле
личният лекар на Бойко Борисов, наричан още Лъчо
Мозъка, когото сега го
разследват и за пране на
пари. Но в парламента има
и други рекордьори след
тридесет години демокрация и преход - по осем и
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Минаха години...
Преди тридесет лета телевизията не беше национална, беше само Българска
Лозан ТАКЕВ

девет мандата са все несменяеми законотворци...
След тридесет години
преход у нас перачите на
пари не намаляват, както
не намаляват и българските берачи по чуждите градини в света. А връзката
между дневния ред на по-

литиците и дневния ред на
избирателите се губи мандатно...
След тридесет години
надеждата умира последна.
Все се надяваме да стане
чудо. И питаме упорито
“Има ли такъв народ?”,
щом няма такава държава?
И се прокрадва съмнението дали е прав Петко Рачов
Славейков за мършата...
Преди тридесет години
работех в Българската национална телевизия. Тогава тя не беше “национална”, беше само Българска
телевизия. И сред телевизионерите бяха Иван Славков, Георги Стоянов, Стефан Тихчев, Александър
Йосифов, Марко Семов,
Кеворк Кеворкян, Димит-

Началото през 1959 г.
ри Иванов, Бригита Чолакова, Таня Димитрова, Кирил Василев, Лальо Димитров, Любомир Павлов,
Николай Конакчиев, Любомир Коларов, Явор Цаков, Васил Марков, Красимир Друмев, Георги Стой-

Легендарните Ани Цонева, Мария Тролева и Никола Филипов

От стр. 10
В този ден Паулус не разговаряше с никого и до късно се
разхожда сам.
Генералите - фашисти по
някакъв начин упражняваха натиск върху фелдмаршала, като
искаха той - старшият по звание
сред военнопленниците, официално да се обяви против антифашистката дейност, разгърната в лагера. Веднъж, през юни
1943 г. при него дошъл генералполковник Хайтц. В груба и
нетактична форма той започнал
да диктува на Паулус точките
на своя ултиматум: да се обявят
за предатели антифашистки настроените офицери, да възложи
да се наблюдават специално
офицерите, които посещават антифашистките митинги и събрания. Хайтц поискал от Паулус
официално да заплаши всички
военнопленници, че генералитетът ще намери канали за предаване в райха на сведения за
военнопленниците-антифашисти и техните семейства ще понесат страшни наказания. Той
добавил, че говори не само от
свое име, но и по поръчение на
друга група генерали - Роденбург, Шмит и Сикст фан Арним.
Паулус го изслушал, без да
го прекъсва. След това казал:
- Вие, струва ми се, сте забравили генерале, че вече не сте
председател на имперския военен съд и даже не сте командирът на корпус, който разстрелваше войниците си (през
последните дни на Волга в 8-и
армейски корпус, командван от
Хайтц, били издадени и приведени в изпълнение 364 смъртни

присъди на военнослужещи от
вермахта). Тук вие сте военнопленник, моля да помните това...
Тази вечер храната, донесена му както винаги от фелдфебела, останала недокосната.
Цялата вечер Паулус седял сам.
Оттогава той не разговаряше с
Хайтц и Роденбург, а само отговаряше на поздравите им...
Голямо влияние за формирането на нов мироглед у Паулус оказа редовното запознаване със съветската преса. Тъй
като не владееше руски език,
фелдмаршалът молеше да го
запознавам със съдържанието
на “Правда”, “Известия”,
“Красная звезда”, а често и да
му преведа една или друга статия или да изложа на немски
език нейното съдържание...
Веднъж през юни 1943 г.
Паулус обърна внимание на
статията в “Правда” на писателя Леонид Първомайски под
заглавие “Омраза”. В нея се
разказваше за сталинградския
работник Пьотр Алексеевич
Гончаров - секач на метал на
блуминга в завод “Красний Октябр”, станал през годините на
войната снайперист. Фашистите били унищожили цялото му
семейство, включително и четиримата му сина. Когато Гончаров се върнал в родното селище, намерил в пепелището на
своя дом само старата, позната
му от детинството ютия - единствения предмет, останал от
предишния, предвоенния живот.
Паулус помоли да му прочета два пъти това място от статията в “Правда”. Той замълча и
чак след известно време каза:
- Колко време ще е необходи-

чев, Александър Бешков,
Христо Цачев и т.н.
Телевизия правеха
Хачо Бояджиев, Младен
Младенов, Нено Цонзоров, Димитър Шарков,
Нушка Григорова, Стефан Мушатов, Теофана
Преславска, Милен Гетов, Алберт Анжел,
Иванка Антонова, Магда
Каменова... Преди тридесет години в телевизията
работеха Кирил Писарски, Гълъбина Остоич,
Диляна Грозданова, Иван
Константинов, Найден
Андреев, Анахид Цонева, Александър Авджиев,
Димитър Цонев, Никола
Филипов, Петя Йордано-

Паулус живее до смъртта си през 1957 г. в ГДР
мо, за да изкупим страшното зло,
което донесохме на тази земя.
Не, не е възможно да се изкупи
- нали не може да се върнат загиналите деца. Може само да се
действа никога да не се повтори
станалото. Това ще бъде задача
на много бъдещи поколения...
Впрочем, не може да се
твърди, че през лятото на 1943
г. у него се появиха ярко изразени антифашистки настроения.
Не, в това време съществуваха
само съмнения в правилността
на стратегията на хитлеристкото командване и досада от пропуските и грешките на главната
квартира на фюрера.
Веднъж в разговора си с един
съветски генерал Паулус каза:
- Най-голямата грешка на
нашето командване се състои,
първо, в това, че ние разтеглихме силите си и останахме без

резерви. Второ, че нашето разузнаване не ни даде ясна представа с каква мощна промишлена база разполага Русия на изток: ние не знаехме, че тя може
да даде такова количество оръжие. А моята лична грешка се
състоеше в това, че като войник
се подчинявах безпрекословно
на заповедта на върховното
командване и, веднага щом ни
обкръжиха, не тръгнах въпреки
волята на Хитлер на пробив. В
това съм виновен пред своята
армия, пред германския народ и
съвестта си...
В Съветския съюз пред Паулус се откри съвършено нов
свят, за който той беше чувал
досега само отрицателни неща,
и като честен човек беше принуден да признае, че е имал
напълно фалшифицирана и изопачена представа за съветския

ва, Румен Николов...
Преди тридесет години на един програмен
съвет похвалих изявите и
ораторските способности
на студентския протестиращ тогава Емил Кошлуков и си позволих да предложа такова момче да влезе в телевизионните екипи, в редакциите и студията, а Иван Гарелов в негов стил възрази: “Той
иска да управлява държавата, а ти ще му предлагаш телевизия!?” И
мистър “Панорама” се
оказа прав и далновиден.
Преди тридесет години
писателят и публицистът
Марко Семов разговаря с
американски турист за демокрацията и на въпроса
как става английската трева получил отговора: “Садиш, поливаш и косиш, и
пак косиш и поливаш...
Поне стотина години.”
Сега след тридесет години отново се убеждаваме, че толкова години явно
не са достатъчни нито за
английската трева, нито за
българската демокрация...
И пак надеждата умира последна.

обществен строй, за Червената
армия и съветския народ и за
цялата съветска страна. Това
проглеждане се извършваше
постепенно... Поведението и
настроението... се изменяше
бавно, но видимо.
Той престана да избягва разговорите с офицерите и генералите - членове на “Съюза на
немските офицери”, с ръководителите на националния комитет “Свободна Германия” и със
съветските хора. Към края на
1943 г. Паулус вече признаваше, че Германия не може да постигне победа във войната, и
смяташе, че само незабавното
прекратяване на военните действия, изтеглянето на хитлеристките войски и сключването на
мир могат да спасят Германия
от пълен разгром и окупация. И
веднага у фелдмаршала възникна въпросът: ще се съгласят ли
съветското правителство и
съюзниците на СССР да сключат този мир с Хитлер? Той
ясно съзнаваше, че подобна
крачка е невъзможна. Оттук неминуемо следваше изводът, че
за да се спаси Германия, трябва
да се премахне Хитлер...
На 8 август 1944 г., в същия
ден, когато в Берлин по заповед
на Хитлер беше обесен фелдмаршал фон Витцлебен, фелдмаршал Паулус се отказа от сдържаността, която проявяваше повече от година и половина. Вечерта той говори в предаването на
радиостанция “Свободна Германия” и заяви, че влиза в антифашисткото движение... На 14 август 1944 г. фелдмаршал Паулус заяви, че влиза в “Съюза на
немските офицери”.
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Зараза от незнание
или от нежелание?
Антиваксъри тровят агресивно съзнанието на хората в България
Аида ПАНИКЯН

Преди година и половина малцина
забелязваха, че непрекъснато си мия
ръцете, бърша продуктите, които купувам, или бюрото и клавиатурата си.
От миналата година мнозина ми се
присмиват, че нося маска (често и шлем
върху нея) и ръкавици, и ми цитират
родни медицински “гурута”, които от
тв екрана облъчват сънародниците ни
с “научни” доказателства, според които да носиш маска е все едно да си
вържеш червено конче на китката или
дамски прашки на лицето. Може и да
са прави - все пак са взели изпити по
медицина. Но дали същите тези медици биха се съгласили хирургът в операционната зала да ги оперира с конче
на китката или с дамски прашки, вме-

сто със стерилно облекло, маски и
ръкавици, каквато е добрата медицинска практика по света? Несъмнено
няма да се съгласят!
Временният спад на случаите на
КОВИД-19 даде самочувствие на последователите на “гурутата” и да свалят маските, и да отричат още по-безпощадно ваксинацията. Не си правят
труда да чуят, че в Европа, Америка,
Русия броят на заразените скача. И у
нас тръгна нагоре. Колкото и да не
искаме да вярваме на българската статистика, тя говори за плавен ръст на
карантинираните, на положителните
проби, на приетите в болница. Някой
ще каже: “Ама смъртността е ниска”.
Така е, но смъртността “върви” сред-

но около 3 седмици след завишаване
на заразените. Предишните вълни показаха това. Но още миналата седмица
България вече стана втора по
смъртност в ЕС, докато седмица порано бе трета, а преди това - четвърта.
Ситият не вярва на гладния, здравият
не вярва на болния. Семейства, в които
не е имало заразен или починал от КОВИД-19, няма да повярват нито в съществуването на вируса, нито в маските, а
още по-малко - във ваксините. И политиците допринесоха за липсата на доверие.
Но има хора, които за три месеца загубиха поне петима близки приятели и
роднини в КОВИД-вакханалията. В наши
дни отричането на ваксинацията е равностойно на искане за възраждане на дифте-

рията, детския паралич, едрата шарка.
Да, това са забравени дори от медиците
(особено от младите) страшни болести,
които ги има само в учебниците. Но са
забравени, защото по целия свят ваксинацията срещу тях е била задължителна. Дали бабите и дядовците ни и техните родители са били по-непросветени или по-недалновидни от нас? Или
просто не са имали Фейсбук, Туитър,
Инстаграм, откъдето антиваксъри да ги
облъчват и да сеят в душите им семената на съмнението в постиженията на
съвременната медицина?
Парадоксално е, че поне в последния месец броят на тестваните за
КОВИД-19 е значително по-голям (често 2-3 до 4 пъти) от броя на ваксинираните. Странно е, че бедният българин предпочита да дава по 100 или
поне по 30 лева за тест, но не и да
отиде в близката поликлиника или дори
в парка и безплатно да се ваксинира!
Към 18 юли България (очаквано и
обичайно!) е последна в ЕС по ваксинация - 18% от пълнолетното население са получили поне една доза и
16,2% са напълно ваксинирани. Към
22 юли 14-дневната смъртност в България е 12,95 на 1 милион население и с
това тя е втора (след Румъния - 14,54
на 1 милион) по този показател в ЕС.
Вирусът минава своя жизнен цикъл
- мутира, бори се за живот, все поагресивно се мъчи да превземе човешките органи - сърце, мозък, бял дроб,
бъбреци, храносмилателна система...
Но и човекът е длъжен да следва своя
жизнен цикъл и да се бори за своя
живот и за своето здраве.
На фона на цялото псевдопознание,
демонстрирано от антиваксърите обаче, има светъл лъч: може да са по 5
или по 10 дневно, но загрижени и далновидни родители ваксинират децата
си над 12 години или подкрепят юношите на 16-17 години да го сторят.
Като че ли има надежда да бъде
преборена заразата на незнанието.

Куба разчита на собствени ваксини
Бърт ХОФМАН, “Геополитикъл
интелиджънс сървисиз” (GIS)

За 11-милионната Куба настанаха трудни времена. Положението със снабдяването с
храна драстично се е влошило, дори основните продукти
не достигат, валутата губи
стойността си, а общественият гняв се изля в улични протести. Към това се добавя и
рекордният брой новозаразени с коронавирус. Само за 10
дни случаите са се удвоили. С
над 3500 действащи случая
здравната система е поставена пред изпитание.
Същевременно именно борбата с КОВИД-19 е източникът
на надежда. Разработените на
острова ваксини показват високи нива на ефективност не само
според клиничните изследвания,
но и на практика.
Правителството в Хавана
пое висок риск с решението си
през май 2020 г. да не внася
ваксини - нито от Русия, нито
от Китай, нито да участва в
платформата КОВАКС (между-

народен механизъм за доставка
на ваксини за държави, които не
могат да си ги произвеждат б.р.). Вместо това кубинците
решиха да разчитат изцяло на
производството на собствени
ваксини. Мнозина бяха скептични: защо карибският остров да
успее в нещо, в което се провалиха фармацевтични компании
с милиарди долари?
Обяснението е просто Куба има биотехнически сектор, който системно и качествено е надграждан от 80-те години на миналия век и е важен за социалистическата икономика. Още от самото начало целта на производството на
ваксини е била не толкова
употребата им в страната, колкото износът им в чужбина.
За много кратък период от
време са създадени две ваксини, готови за употреба.
И двете - “Абдала” и “Соберана 02”, имат протеинова основа, метод, който в продължение на десетилетия се използва
срещу тетанус, детски паралич
и други заразни болести. В
сравнение с “БионТех” и “Модерна” това е “старовремска”
технология. Но тя има огромни
предимства: ваксините срещу
КОВИД-19 са създадени в
съществуващи фабрики, опитът
показва, че имат малко странични ефекти и не е необходимо
да бъдат замразявани.

Но и това не е всичко. Ваксините са високоефективни.
Кубинските учени са публикували резултатите от третата
фаза, според които “Абдала”
има 92,3% ефективност след 3
дози, а “Соберана 02” - 91,2%.
Ваксинирането на медицинския
персонал в началото на март
веднага намали броя на заразените сред здравните работници. Критиците поставят под
въпрос тези данни, посочвайки
липсата на прозрачност и документиране в научните списания. Въпреки че в реалния живот данните са налице.
Ефективността на ваксинационната кампания говори сама
за себе си. Не само е намалял
броят на заразените здравни работници, но откакто е започнало масовото ваксиниране през
май в Хавана, болните са малко. Разпределени са над 7 милиона дози, по-голямата част в
столицата, която е и огнището
на заразата. Във всички останали провинции новозаразените
се увеличават.
Виждаме как в останалите
страни “Делта” вариантът
бързо се разпространява. Засега кубинските ваксини произвеждат стойностни антитела
срещу него, но все още е рано
да се каже, както и при другите ваксини, дали изцяло предпазват от него.
“Соберана 02” е използвана
и при 24 000 иранци. Заради
високото качество е била закупена по спешност.
Куба не само се надява да
преодолее пандемията, но

също и да изнесе ваксини. В
момента страната е изправена
пред огромния проблем с производството им. Обявените
100 милиона дози за тази година засега остават възможни
само на теория. Необходимите съставки са оскъдни в цял
свят, защото големите компании в САЩ, Европа и Китай
са ги изкупили. Разбира се,
проблем представлява и наложеното ембарго. Заплахите на
Вашингтон затрудняват финансовите трансакции.
Като начало Куба ще има
достатъчно дози, за да ваксинира населението си. Въпреки
това, в знак на солидарност, е
изпратила 30 000 дози на съюзничката си Венецуела, която се
отплаща с петрол. Обещани са
още 12 000 дози, но до днес не
са доставени. Държавата също
така ще търси други възможности за договаряне с Аржентина

или Виетнам.
Ако нещата вървят добре,
ваксинационната кампания ще
облекчи натовареността в болниците и страната постепенно ще излезе от затварянето
заради пандемията и ще се
отвори за международния туризъм в най-важния зимен сезон. Преди КОВИД-19 именно този отрасъл беше най-важен за индустрията, а чуждестранната валута е крайно
необходима за преодоляване
на настоящата криза.
Фактът, че биотехнологията
в Куба е успяла да произведе
ваксини, въпреки оскъдните
възможности, не е за подценяване. Предвид големия брой заразени пред страната се очертават трудни месеци. Ако ваксинирането продължи със същия
темп, то Куба може да стане
първата латиноамериканска
държава, достигнала “времената след КОВИД-19”.
Превод Таня ГЛУХЧЕВА
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МКТ „Слон” представя
нов воден спектакъл

НАКРАТКО

„Красивият геном на водата” ще се играе на сцената на „Ателие 313”
СНИМКА НХА

“Красивият геном на водата” е плод
на дългогодишните изследвания, разработки и открития на доц. д-р Мирослав
Цветанов. Това е петият му реализиран
проект след “Райската птица” (2015) първи за Европа и България воден куклен театър, “Необикновените възможности на източния воден куклен театър”
- уъркшоп, “Малкият принц” (2019),
“Зад кулисите на водния куклен театър”
- уъркшоп, “Живата вода” (2020), всички те - осъществени с екипа му в Малък
куклен театър “Слон”.
Новото, различното в спектакъла
“Красивият геном на водата” е това,
че водната сцена е построена в сценичната среда и пространство на традиционния театър, което никога до
този момент не е осъществявано, посочват от екипа. Има още с какво да
ни изненада и плени “Красивият геном на водата” като неочакваната
смяна на пространството и средата,
като на рунда - екран се ражда светът,
водят се войни, времето отмива всичко, за да стъпи и тръгне по водата
Спасителя. Представлението е изцяло
без слово, в единна връзка с авторската музика на композитора Пламен
Цветанов, изградена и раждаща се от
онзи записан глас на Вселената.

СНИМКИ МКТ “СЛОН”

Спектакъла си Мирослав Цветанов изгражда идейно в тандем с Роза
Николова, негов партньор както на
сцената, така и в живота, с която
вече 34 години водят напред театъра си - Малък куклен театър “Слон”,
създаден като първи частен театър в
далечната 1988 г.
Оживяващи кукли и декори в “Красивият геном на водата” са актрисата
Върбина Ангелова и младият, обещаващ актьор Илияз Иляз, възпитаник
на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”.
За премиерното представление
доц. д-р Мирослав Цветанов е избрал
29 юли в 20 ч. - датата на неговия
собствен рожден ден. Представлението ще се осъществи на сцената на
театър “Ателие 313” не само заради
дългогодишното сътрудничество и
приятелство между екипите на двата
театъра, но и по технически съображения - само тази сцена, приютила
през годините необичайни представления, може да издържи 28-те тона на
водната сцена. Спектакълът “Красивият геном на водата” е осъществен с
подкрепата на Министерството на
културата и НФ “Култура”, научи
ДУМА от Върбина Ангелова, мениджър и пиар на МКТ “Слон”.

„Гларус ретро кабаре”
с премиера във
Варненския куклен театър

СНИМКA ДКТ - ВАРНА

Новият спектакъл за възрастни на Държавния куклен
театър във Варна “Гларус ретро кабаре”, който ще се играе
на лятната сцена на театъра, ще има премиерни спектакли
на 30 юли и 5 август от 21.15 ч. и на 14 август от 21 ч.,
научи ДУМА от Дарина Докова, пиар на театъра.
Спектакълът за възрастни “Гларус ретро кабаре” е част
от културния афиш за 100-годишнината на Варна като
курортен град. Творческият екип си е поставил задачата
Концерт за цигулка на Йоханес
Брамс и Шотландската симфония на
Феликс Менделсон-Бартолди ще звучат в Парк-театър “Борисова градина”
на 29 юли от 20 ч. Софийската филхармония излиза на откритата сцена в
компанията на цигуларя Марио Хосен
и под диригентството на маестро Найден Тодоров. Събитието е част от лятната програма на Филхармонията
“Споделете музиката”, която се осъществява с подкрепата на Столичната
община - Календар на културните
събития 2021.
Варненската публика се наслади на
същата програма на 27 юли в рамките
на Международния музикален фестивал “Варненско лято”, чийто артистичен директор е Марио Хосен.

чрез лекия, забавен и ироничен стил на кабаретния спектакъл да поведе зрителите в едно неочаквано пътешествие. Носталгията по отминалото време ще се редува с
усмивки от познати ситуации, актуални и забавни и след
100 години. Курортна Варна в зората на своето създаване, погледната с очите ни на съвременници. Спектакълът
се реализира с финансовата подкрепа на фонд “Култура”
на община Варна.
Автор на текста е Людмил Станев, режисьорка е Вера
Стойкова, консултант-режисьор - Боян Иванов, сценография - Адриана Добрева и Венцислав Марков, костюми Адриана Добрева, хореографията е на Татяна Соколова,
авторска музика - Иван Кръстев, аудио дизайн - Йордан
Димитров. Ролите изпълняват Теодор Христов, Боян Стоянов, Веселина Калчева, Евгения Василева, Мария Томова,
Гергана Господинова, Миляна Ношкова, Балена Ланджева,
Диана Цолевска, Красимир Добрев, Галин Гинев, Стоян
Стоянов, Валентин Митев-син, Иван Шумаров, Даниел
Добрев, Емилия Петкова, Диана Стайкова, Таня Жекова.

Брамс и Менделсон звучат
в Борисовата градина в София

СНИМКА СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ

Марио Хосен

СНИМКА © RUDY BEZHEV

Найден Тодоров

Годишна изложба на
дипломираните бакалаври
от НХА Випуск 2021 е подредена
до 14 август в галерията
на СБХ на ул. “Шипка” 6. В нея
са представени всички изучавани
в академията специалности

Гайдарско надсвирване
в село Гела
Традиционното гайдарско надсвирване в село Гела ще се състои на
31 юли и 1 август, съобщи агенция
КРОСС. Хилядна публика се очаква за
18-то издание на събитието. Гайдари
от страната и чужбина ще се надсвирват на 31 юли на съборните
поляни над Гела. Музикантите ще
бъдат оценявани от жури с председател проф. Милчо Василев. Празничната програма ще продължи на 1 август със среща на родовете. Илинденският събор край Гела е с вековна
история, възникнал е като среща на
родопски фамилии, останали разделени от двете страни на границата до
Освобождението на Родопите.

СНИМКА КРОСС

Бита и културата
в Котленско показват
на фестивал
Поредното издание на фестивала
“Етносите, багрите и котленският
килим” ще се състои от 30 юли до
1 август в парк “Изворите” в Котел,
съобщи БТА. Откриването е на
30 юли от 20,30 ч. с концерт на
ансамбъл “Тракия” и премиера на
филма “Раковски - Свобода или
смърт”. Вторият ден ще започне със
занаятчийски базар - изложение на
котленски килими, демонстрация на
тъкане и естествено багрене на вълна,
експозиция на котленски носии, пафти, накити, просфорни (жертвени)
печати, експозиция на обредни хлябове
от Котленско. В импровизираните
българско, ромско, каракачанско и
турско село ще бъдат представени
традиционни обичаи, носии и характерни ястия. В 12,30 ч. в българското
село шеф Андре Токев ще демонстрира приготвянето на “Любимата храна на Георги Стойков Раковски”. В
приказни къщички малките посетители могат да се докоснат до Омагьосаното село на Баба Яга, къщичките на джуджето, Маските - чудовища в сумрака, и Работилницата на
елфите. В програмата ще се изявят
самодейни състави от гостуващи читалища и читалища от община Котел, ще се състои Шестата национална среща на лютиерите “Родолюбие”.
Концерти ще изнесат рокгрупите
“Крос”, “Тангра” и Васил Найденов.
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Днес времето ще продължи да е слънчево и горещо. След
обяд на места, главно над планинските райони, ще има
купеста облачност. В западната част на Дунавската
равнина за кратко ще се появи слаб до умерен запад-северозападен вятър. Дневните температури още малко ще се
повишат и максималните ще бъдат между 36 и 41 градуса,
по-ниски ще останат по морския бряг, където ще духа бриз,
в София - около 37 градуса. Температурата на морската
вода е 26-27 градуса.
НИМХ/БТА
ХОРОСКОП

07.00 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 /4
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
15.00 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: ¡‡ÒÍÂÚ·ÓÎ /Ï˙ÊÂ/
: »ÒÔ‡ÌËˇ - ¿ÊÂÌÚËÌ‡,
œÎÛ‚‡ÌÂ /ÙËÌ‡ÎË/ ÔˇÍÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19.00 ƒ‡Ì˙ ÓÎÓ‚˙ Ú‚ ÙËÎÏ /4,
ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ‡ 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 ƒ˙Î·ÓÍ‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡ 8-ÒÂËÂÌ Ú‚ ÙËÎÏ /¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ, 2019„./
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ŒÚ‚ÓÂÌ‡Ú‡ ‚‡Ú‡ Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ /»ÒÔ‡ÌËˇ, 2016„./,
01.05 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
02.05 ƒ˙Î·ÓÍ‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡ Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÒÂÁÓÌ, 1 ÂÔËÁÓ‰/ /Ô/
03.00 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: ÀÂÍ‡ ‡ÚÎÂÚËÍ‡ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
04.30 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: œÎÛ‚‡ÌÂ /ÙËÌ‡ÎË/
, ÀÂÍ‡ ‡ÚÎÂÚËÍ‡ ÔˇÍÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò ¡—“¬î
(Ô)
01.15 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
02.10 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î (Ô)
03.05 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
04.00 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.00 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 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
09.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî
(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 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡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—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î (Ô)
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)

06.00 ìƒÊË ¿È ƒÊÓ: –ÂÌÂ„‡ÚËî
- ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î,
ÂÔ.22
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.85
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.36
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.6 ÂÔ.1,
2
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.11
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.44
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ (2013 „.)
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.1
00.00 ì«‡ÍÓÌ Ë Â‰: —ÔÂˆË‡ÎÌË ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇî - ÒÂË‡Î, Ò.19 ÂÔ.14
01.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.23
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.41, 42

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
15.15 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 «‡ 70-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡
Õ‡Ú‡ÎËˇ ¡ÂÎÓı‚ÓÒÚËÍÓ‚‡. ì¬ÒË˜ÍË ‰ÛÏË Á‡
Î˛·Ó‚Ú‡î
00.20 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
02.45 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

Не губете контакт с
вашето вътрешно аз.
Днес ще сте особено
чувствителни и дори
обидчиви.

Ще се чувствате ангажирани. Отговорното
ви отношение няма да
ви позволи разни волности.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Ще се опитвате да
анализирате чувствата
и отношенията си с
околните, което ще ви
се отдаде.

Оптимизмът ще замести мятането от едно
настроение в друго и
ще се радвате на живота.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Ще работите бавно и
внимателно, ще действате предпазливо. Нетипичен подход за вас,
но уместен.

Когато искате да разсеете кошмар, не трябва да затваряте очи, а
широко да ги отворите.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Ще се занимавате предимно със собствената
си личност, отколкото
с каквото и да било
друго.

Не са изключени конфликти. Опитайте се
да разберете гледната
точка на човека срещу
вас.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Ще сте по-чувствителни, емоционални, интуитивни, възприемчиви и
творчески настроени.

Ще се втурнете да почиствате нещата наоколо. Най-добре е да
започнете с вътрешната подредба.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

На преден план ще излязат проблемите със
свободата. Импулсът
към независимост е
силен.

Не се опитвайте да
налагате позицията си
на всяка цена. Бъбривостта няма да ви
помогне.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

15

ЧЕТВЪРТЪК
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2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Ако цялата ДНК, съдържаща се в човешкото тяло,
бъде разгъната, тя ще е с дължина от около 2x10
на 14-а степен. Това число е напълно достатъчно,
за да отрази разстояние, равняващо се на близо
17 пътувания до планетата Плутон и обратно.

Õ‡È-ıÛ·‡‚ÓÚÓ Ì‡ ÎˇÚÓÚÓ Â, ˜Â ÌÂ
ÚË ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‰‡ Ú˙ÒË¯ ‚ÚÓËˇ
˜Ó‡Ô...
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¡Œ… Œ »À»≈¬, ÂÊËÒ¸Ó
≈À≈Õ¿ –¿…ÕŒ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
Àﬁ¡◊Œ Õ≈ÿ Œ¬, Ò˙Á‰‡ÚÂÎ
Ë ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ ‡„ÂÌˆËˇ ¡√Õ≈—
Ã¿–»ﬂÕ ’–»—“Œ¬,
·Ë‚¯ ÙÛÚ·ÓÎÂÌ Ì‡ˆËÓÌ‡Î
Ã¿–“»Õ¿ ¬¿◊ Œ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
Ã»’¿»À œ¿Õƒ”–— », ÂÊËÒ¸Ó
—“≈‘¿Õ»ﬂ ŒÀ≈¬¿, ‡ÍÚËÒ‡

Играта за знания
сменя телевизията

Продават
въздух
от звезден
концерт

Михаил Билалов ще бъде водещ на формата,
като в регламента ще има и нови елементи
Легендарната игра за нови и
придобити знания “Стани богат” сменя телевизията и ще
стане част от програмата на
bTV още тази година. Един от
най-емблематичните и дълголетни формати в родния ефир
отбелязва 20 години от излъчването си в България. Водещ ще
бъде актьорът Михаил Билалов,
който влиза в ролята с присъщите му увереност, стабилност, обаяние и неподражаем
стил на задаване на въпроси и
общуване с участниците.
“Развълнувани сме, че имаме
възможността да предложим на
нашите зрители най-популярната телевизионна игра за знания
в света - “Стани богат”. Това

уникално шоу - вечна класика и
неизменен рейтингов фаворит ще заеме достойното си място в
програмната схема на bTV, с което не само откликваме на нуждата от качествено и обогатяващо аудиторията съдържание, но
и правим поредна стъпка към
утвърждаването на телевизията
като дом на най-популярните и
завладяващи световни формати
в Българи”, коментира Христо
Хаджитанев, директор “Програма” в bTV Media Group.
“Стани богат” е първият
международен формат, реализиран в България, и е версия на
британския оригинал “Who
Wants To Be A Millionaire”
(“Кой иска да стане милионер”).

Предаването започва да се
излъчва на 12 май 2001 г. и
бързо се налага като едно от
най-обичаните в българския
ефир. През годините се развива
непрестанно и днес се смята за
символ на качествено телевизионно съдържание и гарантирано забавление чрез споделяне
на знание.
Завръщайки се в ефира, “Стани богат” ще предложи на зрителите на bTV обогатено
съдържание, с интересни участници, многообразие от емоции,
динамична игра на знания, драматични ситуации и най-вече
забавление и време за цялото
семейство, в което всеки може
да научи нещо, което не е знаел

Освен в ефира на bTV,
предаването ще бъде
достъпно и на онлайн
платформите на
bTV Media Group
преди. Освен различните по
трудност въпроси и голямата
награда от 100 000 лева, в регламента ще има и нови елементи, които ще дадат допълнителна стойност и различно, съвременно лице на световноизвестната телевизионна игра.

Първи национални награди за стенд-ъп комедия в България
Годишните награди за стенд-ъп комедия
“Golden Mic Stand-up Comedy Awards”
предстои да бъдат връчени за първи път в
България. Грандиозното събитие ще отличи най-добрите професионални стенд-ъп комедианти, като един от тях ще си
тръгне с 31-сантиметрова златна статуетка с приблизително
тегло от 2 кг, изработена от
същите материали и със същата
технология, използвана още в
Антична Гърция, с която се правят и небезизвестните оскари.
Оценката на артистите ще
се състои в няколко етапа. За
да се гарантира абсолютната
обективност на събитието,
фондацията организатор, как-

то и всички свързани с нея лица, няма да
бъдат част от журито, което ще връчи
отличията. Едни от най-големите имена

от българската комедия и шоубизнес ще
журират ежегодните награди - Иво Сиромахов, Мария Игнатова и Димитър Туджаров-Шкумбата, а победителят от всяко годишно издание
ще бъде участник в журито на
следващата година.
Всеки артист ще има право
да кандидатства само с едно
свое шоу, което задължително
не трябва да е било номинирано в нито една от предишните
години.
Събитието ще се проведе от
29 до 31 юли в Бургас. Домакин ще бъде лятната сцена на
HashtagPAVILION, разположена непосредствено до бургасСНИМКА ФЕЙСБУК
кия мостик.

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

»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¿

Почитател е предложил за
продан пакетиран въздух от
концерта в Атланта, който
рапърът Кание Уест организира миналия четвъртък за
представянето на новия си албум “Donda”, пише “Ню мюзикъл експрес”. Началната
цена на пакета, който може да
се купи в eBay, е била 3333
долара, но вече се е покачила
на 10 хиляди в зелено. Наддаването продължава, така че е
напълно възможно сумата да
нарасне още.
Това не е първият случай,
когато фенове на хип-хоп
изпълнителя се опитват да правят пари, продавайки пакетиран
въздух от негови изяви. През
2015 г. почитател “заработи”
над 60 хиляди долара, продавайки въздух от турнето
“Yeezus” на Кание Уест.

СНИМКА БГНЕС

Кание Уест представи
албума “Donda”, който
носи името на покойната
му майка

Заснеха свада
между галактики
Телескопът “Хъбъл” на НАСА и Европейската космическа агенция засне кавга между три галактики, които не могат
да разделят помежду си гигантски маси
от прах и газ. Системата Arp 195 е включена в Атласа на особените галактики
със своята изключително необичайна
структура, която не може да бъде отнесена към нито един от известните типове. По правило, всички особени галактики са много зрелищни, твърдят специалисти. Според астрономи трите галактики
от системата Arp 195 се намират доста
близо една до друга. Сложното гравитационно взаимодействие между тях може
да бъде оприличено на теглене на въже.
Експертите са на мнение, че космическата свада на трите галактики някой ден ще
приключи с тяхното сливане.
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Божидар Андреев (73 кг) се
провали при дебюта си на
Олимпиадата. Най-добрият ни
щангист в последните години
остана едва пети, като липсата
на успешни опити го провали.
Българинът направи само два
сполучливи опита в изхвърлянето и един в изтласкването,
приключвайки с двубой от 338
кг (154+184).
В изхвърлянето Андреев
започна леко на 150 кг, а на
154 кг заметна щангата, която
го завъртя и падна пред него.
После на същата тежест българинът уверено я закова над

леко го разклати. После сливналията поиска 189 кг, обърна
ги леко, но в самото изтласкване щангата му натежа и отново
падна отпред. С успех при този
опит нашият щеше да заслужи
бронз в двубоя. В последното
си излизане на подиума Андреев рискува и мина на 190 кг, но
пак се провали от гърди. Така
българинът успя само в три
опита и нямаше как да спечели
медал. В последно време той
имаше и лични проблеми, след
като в дните преди да замине
почина дъщерята на личния му
треньор Пламен Братойчев -

Голямата ни надежда за медал в щангите Божидар Андреев
остана пети след само три успешни опита

Божидар Андреев се провали
Голямата ни надежда в щангите остана пети при дебюта си на Олимпиадата
главата си. Това му отреди
четвърта позиция в движението след фаворита Ши Жийон
(Кит), постигнал олимпийски
рекорд от 166 кг, Хулио Майора (Вен) - 165, и Марин Робу
(Молд) - 155.
В изтласкването Андреев
започна на 184 кг и успя, въпреки че от гърди нагоре щангата

Преслава. Заради тежките проблеми Андреев тренира без наставника си от пролетта насам.
Титлата очаквано заслужи
Жийон със световен рекорд в
двубоя 354 кг (166+198). За
китаеца това е втора поредна
олимпийска титла след Рио
2016. Той постави олимпийски
рекорд и в изтласкването.

Сребърен медал заслужи Майора с 346 кг (156+190), а бронз
взе вдигалият в група Б Рахмат
Абдулах (Инд) с 342
(152+190). Димитров бе изпреварен и от Брикен Калия (Алб)
- 341 кг (151+190).
“Трябваше да тласна 190,
за да взема медал. Не успях и
съм нервен и ядосан. За поре-

ден път се провалих на състезание. След 3 години има нова
Олимпиада и там трябва да се
представя. Имам лека контузия в рамото, ще отделя време
да я излекувам и продължавам.
Не се колебая заради формата
си, чувствам се много добре.
Повлияха ми личните проблеми. Последната седмица ми

Епитропов завърши 15-и на 200 м бруст
Любомир Епитропов завърши на
15-о място в плуването на 200 м бруст
с време 2:10,33 мин. 22-годишният дебютант на Олимпиада стана първият
българин, плувал на олимпийски полуфинал след Михаил Александров,
завършил 11-и на 100 м бруст в Пекин
2008. Търновецът, започнал кариерата
си при Роза Георгиева в родния си град
и продължил при Николай Вакареев
във Вихрен Сандански, понастоящем
студент в Университета на Тенеси в
САЩ, с 2:09,68 мин. в сериите подобри рекорда си от 2:10,12 мин. от еврошампионата в Будапеща през май.

“Цялостно съм доволен от моето
представяне. На 100 бруст не напълно,
но на 200 мисля, че планираното за
този сезон го изпълних. Винаги търся
максималното и в двете дисциплини,
но за момента по-добре ми се получава на 200 м”, коментира Епитропов.
“По принцип тези сутрешни плувания
са по-трудни. Не сме променяли тактиката. Опитах да натисна накрая, но
явно и умората си каза думата”,
допълни плувецът и определи следващата си цел - слизане под 2:09 мин.
Калоян Левтеров не успя да се класира за полуфиналите на 200 м гръб.

18-годишният българин плува във втора серия и остана осми с време от
1:58,96 мин. “Трябваше да тръгна полекичко, за да имам повече сили във
вторите 100 м, трябваше на третото
50 да натисна повече, за съжаление не
се получи.
Дългият сезон може да бъде един
от факторите, които ни се отразиха,
но се надявам да е само временно. На
старта не ми е толкова силно, обръщанията и подводните са ми най-слабите места, но ще тренирам и ще гледам да се подобрявам”, заяви Левтеров пред БНТ.

Стойчо Младенов
вкарва напрежение
в ЦСКА-Сф

СНИМКИ БГНЕС

Роботът CUE показа баскетболни умения в залата
в Саитама след мача Австралия - Италия (86:83)

Стойчо Младенов започна да вкарва напрежение в ЦСКА-Сф. Новият треньор поведе тима към
Латвия, където днес столичани играят реванш с
Лиепая във II кръг от Лигата на конференциите
след 0:0 преди седмица в София.
“Нормално е да съм променен. По-мъдри, поустойчиви сме. Отбора, за съжаление, съм гледал
само в два мача. Надявам се бързо да се опознаем.
Ръководството прави промени, когато нещата не
вървят. Надявам се да са за добро. Време е да
правим отбор. Гриша Ганчев се справи успешно с
финансирането на клуба. Няма задължения. Имам
подкрепа, в това отношение съм спокоен. Всичко
възможно трябва да се направи, за да се класираме
напред. Знаем силните и слабите страни на Лиепая.
Идеята ни е да нарушим хегемонията на Лудогорец. В подробности няма да изпадаме около назначаването ми. Очаквам Любо да дойде да си вземе довиждане с отбора и тогава ще се видим.
Чужденците са по-чувствителни. Надявам се да
няма повече такова напрежение. Който не е свикнал на напрежение, не става за ЦСКА. Аз съм го
преодолял това”, заяви Младенов преди полета за
Латвия.

беше много трудно. Извинявам се на треньора, другия път
ще се представя доста по-добре”, каза разочарованият Андреев.
България има още един
представител в турнира по
вдигане на тежести. 20-годишният Христо Христов (109) излиза на подиума във вторник.

ГЛЕДАЙТЕ

ПО БНТ 1
ОЛИМПИАДА
13.00 Плуване (серии)
15.00 Плуване (финали)
21.00 Днес на Игрите
3.00 Лека атлетика
4.30 Плуване (финали),
Лека атлетика
ПО БНТ 3
13.50 Спортна гимнастика
(многобой, жени)
3.00 Гребане (финали)
ПО ЕВРОСПОРТ 1
7.15 и 12.15 Бокс (шести ден)
16.05 Волейбол (САЩ - Турция, ж)
ПО ЕВРОСПОРТ 2
9.40 Плажен волейбол
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
ЛИГА НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ
17.00 Лиепая - ЦСКА-Сф (0:0)
ПО ДИЕМА СПОРТ
20.00 Словачко - Локо Пд (0:1)
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
22.00 Апоел БШ - Арда (2:0)
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
12.00 Турнир в Кицбюел (мъже)
ПО МАКС СПОРТ 2
20.30 и 2.00 Турнир в Атланта
(мъже)
РЕЗУЛТАТИ

РЕВАНШИ
II ПРЕДВАРИТЕЛЕН
КРЪГ
Флора Талин (Ест) - ЛЕГИЯ Варшава (Пол) 0:1 (общ резултат 1:3);
ХИК Хелзинки (Фин) - МАЛМЬО
(Шв) 2:2 (3:4); Омония Никозия (Кип)
- ДИНАМО Загреб (Хърв) 0:1 (0:3);
Жалгирис (Лит) - ФЕРЕНЦВАРОШ
(Унг) 1:3 (1:5).
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