31

Три държави
създават
Балкани
без граници

Кредитите
от ББР
отиват
на прокурор

Фолклорен
фестивал
се завръща
в Дорково
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ЛЕВИЯТ
ВЕСТНИК

Жената-каучук
за живота
и славата

НЯКОЛКО ÄÓÌÈ

Трохи
за бедните,
пачки
за богатите
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Съдът даде „Врана” на Симеон
Дворецът и имотите били закупени от цар Фердинанд с лични
пари, а държавата ще плати на Сакскобургготски и сестра му
paзнocкитe им по делото. Решението може да се обжалва пред ВКС.

Стр. 12

Стр. 2

Преговорите за
кабинет пред провал

Валентин ГЕОРГИЕВ

ИТН атакува министър, Слави Трифонов обвинява Христо Иванов

У

Преговорите за кабинет
са пред провал. Зам.-председателят на ИТН Тошко Йорданов заподозря Христо
Иванов и Мая Манолова в
амбиции за намеса в състава
на МС. Той нападна финансовия министър Асен Васи-

сещате ли как тънко се гаври?
Триумфиращ, набрал смелост
след автогола, който си вкараха
преговарящите “партии на промяната”. Трябваше му точно
такъв скандал, за да се възкачи на
гребена на вълната и да започне
контраатака - срещу ИТН, срещу
“Христо и Мая”, срещу служебните министри, срещу президента, срещу всички, които желаят
неговото “изчегъртване”. Ако не
усещате, толкова по-зле. Но ако
този път след минираните преговори не се намери изход, новите
спасители могат да се сърдят само
на себе си.
“Сутринта, като го слушах
Тошко Йорданов от трибуната,
изпаднах в паника. Не знам как ще
се сдобрят. Той каза, че техният
министър е мошеник... Цялата им
борба е за министерски постове,
пара и власт”, с цинично задоволство реди Бойко Борисов. И сигурно е прав за себе си, защото
вече мечтае за момента, когато ще
бъде върнат на бял кон като безалтернативен Водач на народа.
Какво всъщност се случи и
дали бе неизбежно? Политиката е
изкуство на възможното. ИТН и
Тошко Йорданов направиха и
невъзможното, за да превърнат
естествените си съюзници във
врагове! Невероятно, но факт.

лев и го намеси в кражба на
интелектуална собственост.
Явно не осъзнавате, че с
действията си карате Бойко
Борисов да се радва и да
потрива доволно ръце, защото водите нещата към следващи избори, обърна се

Йорданов към Иванов и
Манолова. Все пак той обяви, че вратата на преговорите с ДБ и ИБГНИ не е затворена и консултациите ще
продължат. Йорданов заяви,
че кабинетът е готов и ще
бъде обявен идната седмица.

И Слави Трифонов обвини
Христо Иванов в провал на
преговорите. Според него
ИТН е направила всичко
необходимо да има разговори с всички партии без ГЕРБ
и ДПС.
Стр. 3
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EUR:
1.95583

GBP:
2.29881

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
СЛЪНЧЕВО

USD:
1.64729

CHF:
1.81297
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Консултациите между БСП и ИТН за съдебната власт бяха илюстрирани с работна схема
във вид на пъзел за неограничената власт на главния прокурор през годините, изработена
от Филип Попов. Разговорът бе оценен като изключително успешен
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Апелативният съд остави
„Врана” на Сакскобургготски
Дворецът и имотите били закупени от цар Фердинанд
с лични пари, решението може да се обжалва пред ВКС
Резиденция “Врана” е собственост на
Симеон Сакскобургготски, реши
Coфийcкият aпeлaтивeн cъд (САС), с което се противопостави на постановлението на Coфийcкия гpaдcки cъд (СГС),
кoйтo пpeз 2018 г. oбяви, че peзидeнциятa
e и винaги e билa нa дъpжaвaта. Решението не е окончателно и може да се обжалва пред Върховния касационен съд, но
наследниците на цар Борис III вече имат
прецедент по връщането на имоти - миналата година ВКС даде двореца “Царска
Бистрица” на Сакскобургготски и сестра
му Мария-Луиза. Зaм.-пpeдceдaтeлят нa
CAC Ивo Дaчeв, Mapия Гeopгиeвa и Aceн
Boдeничapoв oтxвъpлят иcкa нa дъpжaвaтa
зa вpъщaнe нa имoтa пo чл. 108 oт Зaкoнa
зa coбcтвeнocттa. Освен това съдът осъжда
държавата да плати на Сакскобургготски
и сестра му 158 199 лeвa - paзнocкитe им
пpeд двe cъдeбни инcтaнции. Бившият

премиер не е напускал имота във Врана,
въпреки peшeниeтo нa CГC тoвa дa
cтaнe, cлeд кaтo мy бъдaт зaплaтeни
нaпpaвeнитe пoдoбpeния, затова и няма
отсъждане той да върне имота, уточнява сайтът “Дефакто”.
Двopeцът и кoмплeкcът се намират
на площ 2013 кв. м плюс още над 20
постройки, оранжерии и парк от 992 дка
(част от него е предоставена за стопанисване на Столичната община), бяха върнати от бившия столичен кмет Стефан
Софиянски през 2001 г. Той се позова на
решение на КС от 1998 г., което обяви за
противоконституционен закона за конфискация на имотите на бившите царе и
техните наследници от 1947 г.
В края на 2017 г. ДУМА разкри, че
регионалният министър Николай Нанков
oт кaбинeтa “Бopиcoв 2” е внесъл искане
за спиране на процеса до постигане на

споразумение. Делото изненада както
съдиите, така и адвокатите на Сакскобургготски, които нямаха готовност да
подпишат споразумение по време на
медийно прикритото дело. Заради избухналия скандал гербаджиите се отметнаха. През лятото на 2018 г. cъдия Пeтя
Aлeкcиeвa oт CГC обяви, чe дъpжaвaтa
бeзcпopнo e coбcтвeник нa имoтa, a бившитe цape нe са, зaщoтo Cимeoн и MapияЛyизa нe ca дoкaзaли твърдението си, че
цap Фepдинaнд е придобил лично земята,
върху която е построен дворецът
“Вpaнa”, след което с лични средства е
построил сградите върху земята.
Интeндaнтcтвoтo, нa чиeтo имe e и
нoтapиaлният aкт oт 1928 г., нeпoдпиcaн
oт нoтapиyc, бeзcпopнo e дъpжaвнa
cлyжбa и нe e билa “личeн” пълнoмoщвник нa цapя в имoтни cдeлки, сметна СГС и прие, че “цapcкaтa” pecтитyция

e нeгoднa нa ocнoвaниe peшeниe нa KС,
бeз cпeциaлeн зaкoн, кaкъвтo имaшe зa
вcички ocтaнaли гpaждaни.
Сега обаче обpaтнoтo зaявявaт
тpимaтa съдии oт по-горната инстанция
и oтxвъpлят вcички apгyмeнти нa
дъpжaвaтa. Пpeз 1903-1912/1914 г.
дъpжaвaтa нe e пpeдocтaвялa кaквитo и
дa билo cpeдcтвa зa cтpoитeлcтвo нa
двopeцa “Bpaнa”, ce ycтaнoвилo oт
cъдъpжaниeтo нa бюджeтитe. Събpaнитe
пo дeлoтo дoкaзaтeлcтвa coчeли, чe тoй e
пocтpoeн “c лични cpeдcтвa нa
бългapcкия влaдeтeл Фepдинaнд”, които
били oт цивилнaтa лиcтa нa цapя /
oтпycкaнa eжeгoднo кaтo зaплaтa нa
мoнapxa/, личнитe cpeдcтвa нa мaйкa мy
княгиня Kлeмeнтинa, кaктo и пoлyчeн
личeн зaeм oт pycкoтo пpaвитeлcтвo.
Досега дъpжaвaтa oкoнчaтeлнo
cпeчeли биткитe срещу Сакскобургготски зa “Kpичим”, “Ситняково” и “Саръгьол”, кaктo и зa бившeтo cтoпaнcтвo нa
УБO кpaй “Bpaнa”. Bиcящ нa пъpвa
инcтaнция вce oщe e caмo пpoцecът зa 16
500 дкa pилcки гopи.

Асен Балтов съобщи за
уволнения в „Пирогов”
Бившият директор на “Пирогов” проф. Асен
Балтов съобщи в социалните медии, че в най-голямата спешна болница в страната текат масови
уволнения. Според него вече са освободени от
длъжност 10 служители на администрацията. “Балтов добре, но какво направиха 10 служители от
администрацията, че са уволнени? Няма чегъртане? Няма политически тормоз?”, написа бившият
шеф на “Пирогов”.
Асен Балтов беше уволнен на 14 юли заради
нарушения за над 1 млн. лв. в лечебното заведение.
Последваха протести на част от медицинския персонал и блокиране на възловия булевард “Цар Борис
III” с искане за връщането на Балтов на поста. Протестите бяха прекратени след среща в Министерството на здравеопазването с недоволните. След това
новото ръководство на “Пирогов” започва с уволненията. Преди два дни беше освободена говорителката на болницата Гергана Венкова.

СНИМКА БГНЕС

Двойно са се увеличили хората, желаещи да си поставят ваксина в УМБАЛ “Св. Анна” в София от
началото на седмицата. Организиран е и втори ваксинационен екип, за да не се бавят хората. 2
001 777 са поставените дози ваксини у нас, а 984 573 души са със завършен имунизационен цикъл

Осигуряват български
жестов език
Аида ПАНИКЯН

Глухите и сляпо-глухите у нас имат право на
безвъзмездна преводаческа услуга на български
жестов език, предоставена от преводач до 120
часа годишно. Това предвижда проектът на Наредба за условията и реда
за осигуряване на безвъзмездна преводаческа
услуга на български жестов език, който е предоставен за обществено
обсъждане до 23 август.
Проектът предвижда и
допълнителни 60 часа
превод на семестър за
глухите и сляпо-глухите
студенти и докторанти
по време на обучението

им във ВУЗ.
За да получат безвъзмездната преводаческа услуга, глухите и сляпо-глухите трябва да
подадат заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния
директор на Агенцията
за социално подпомагане в дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес. Заявлението трябва да бъде придружено от лична карта,
решение на ТЕЛК или
НЕЛК, а при необходимост и други медицински документи, както и
документ, удостоверяващ статута на студента
или на докторанта, издаден от ВУЗ.
Броят на часовете за
безвъзмезден жестов

език се определя за всяка календарна година и в
съответствие със срока
на действие на експертното решение на ТЕЛК
или НЕЛК.
До пето число на месеца, следващ месеца на
предоставяне на безвъзмездната преводаческа
услуга, преводачът подава искане за плащане по
образец. Преводачът трябва да отговаря на изискванията на Закона за
българския жестов език и
да е включен в Списъка
на преводачите на български жестов език. Списъкът на преводачите е
публичен и се води и
поддържа в електронен
вид на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания.

Национални програми търсят
намаляване на туберкулозата
и хроничните болести
Министерският съвет прие Националната програма с мерки в борбата с
туберкулозата, включващи всеобхватни
услуги по превенция, диагностика, лечение, грижи и подкрепа. Целта е до 2015
г. заболяемостта от туберкулоза да се
намали с 50% спрямо 2015 г. Друга цел
е намаляване на смъртността от жълтата гостенка. През март от здравното
министерство съобщиха, че в България
е налице тенденция за трайно намаляване на заболяемостта от туберкулоза
- от 38,5 на 100 хил. население през
2008 г. до 18,5 през 2019 г. и 12,8 на
100 хил. през 2020 г. Тогава бе обявено, че общият брой на регистрираните
с туберкулоза през 2020 г. е 930 души
спрямо 1344 за 2019 г., но не бе обяснено дали намаляването се дължи на
успешната работа на ангажираните с
проблема или на принудителното занижено търсене на медицинска помощ
през пандемията. През 2020 г. са реги-

стрирани 3578 контактни на болни от
туберкулоза, като над 1304 от тях са
обхванати с химиопрофилактика.
На последното си заседание Министерският съвет прие и Национална
програма за превенция на хроничните
незаразни болести, която съдържа мерки за превенция на сърдечносъдови
заболявания, злокачествени новообразувания, диабет и хронични белодробни болести. Предвижда се чрез
изпълнението на програмата да бъде
намалена смъртността от исхемична
болест на сърцето, мозъчно-съдова
болест, хронична обструктивна белодробна болест и диабет тип 2 с 1 до
5%. Друга цел на на програмата е да
бъде намалено до 5% разпространението на рисковите за здравето фактори
сред населението над 15 г. - тютюнопушене, консумация на алкохол, ниска
физическа активност, наднормено тегло, затлъстяване.

ПЕТЪК
30 ЮЛИ

“

2021

ЦИТАТ НА ДЕНЯ

3

БЪЛГАРИЯ

Âîäåíåòî íà ïîëèòèêè
ïðåç ñîöèàëíèòå
ìðåæè å îïàñåí
ðåöèäèâ â Áúëãàðèÿ
Политологът Борис Поипванов

БСП и ИТН постигнаха
съгласие за съдебната реформа
Констатирам 100% съвпадение с ИТН за съдебната реформа, заяви депутатът от
“БСП за България” Крум Зарков, който участва в консултациите по темата. Радостин Василев от ИТН също изрази задоволство от разговора с БСП.
За социалистите най-важна е
подкрепата за промените,
свързани с главния прокурор
и със спецсъдилищата. ИТН
приема предложението на левицата за качествен преглед на
законодателството, за да бъде
изчистено то от лобистките
текстове. Зарков обясни, че на
срещата не е говорено за имена и не е ясно кой ще е министърът на правосъдието.
В консултациите БСП защитава ангажиментите, които
е поела пред избирателите си,
заяви по-рано председателят на

партията Корнелия Нинова. С
ИТН са стигнали до съгласие
и подкрепа за 8 икономически
приоритета. Договорено е
държавата да не се отдръпва
от ключови сектори, а да се
засили ролята й на регулатор
и помощник на икономиката.
ББР няма да се приватизира, а
ще се преструктурира така, че
да обслужва малкия и среден
бизнес.
Допирна точка има за намаляване на лицензионни и
разрешителни режими, които
са в тежест на малките и средни фирми. Ще бъде изготвена
национална карта “Образование и икономика” за нуждите
от кадри на фирмите. Има
съгласие в бюджета за догодина да се осигури специален
фонд, насочен към изоставащите региони. Постигнато е

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

БСП продължава да отстоява приоритетните си
политики при преговорите за съставяне на правителство
съгласие част от данъците да
остават на разположение на
общините.
Левицата настоява за увеличаването на капитала на
Българската агенция за екс-

портно застраховане за малки
и средни фирми, за да се подпомогне износът. Социалистите
искат правителството да внесе
в Брюксел иск за удължаване
на срока на работа на “Мини

Марица Изток” и да се намери
решение в полза на работниците от региона. Постигнато е
съгласие и за запазване на ядрената енергетика, увери Нинова.

Тошко Йорданов размаха
пръст на ДБ и ИБГНИ
Хората на Слави били готови с министрите, очаква се да ги обяват другата седмица
Юлия КУЛИНСКА

Зам.-председателят на ИТН Тошко
Йорданов размаха предупредително
пръст на лидерите на ДБ и на ИБГНИ
Христо Иванов и Мая Манолова, след
като те обвиниха партията на Слави
Трифонов, че бави обявяването на кабинет. Сценаристът нападна финансовия
министър Асен Василев и го намеси в
кражба на интелектуална собственост.
Йорданов разчете изявленията на лидерите на ДБ и на ИБГНИ като “амбиции
за намеса на бъдещия състав на МС”,
защото Иванов посочил Василев, Кирил
Петков и Николай Денков като подходящи да министри в редовния кабинет заради експертизата и моралната им чистота.
Йорданов обяви, че Василев работил като изпълнителен директор на фирма за продажба на самолетни билети,
която фалирала. След това той основава
нова със същата дейност. По думите на
Йорданов лично Василев откраднал код
от компютъра на предишното си дружество. “Политиката е мръсна игра, но тя

е такава, само ако се играе от мръсни
хора. Няма да играем по правилата на
Христо Иванов и Мая Манолова. Вие
явно не осъзнавате, че с действията си
карате Бойко Борисов да се радва и да
потрива доволно ръце, защото вие водите нещата към следващи избори”, предупреди депутатът.
Виждам дългата ръка на ДПС и Тошко Йорданов, лаконично коментира Василев. Той обясни, че е спечелил всички
дела по посочения случай. Странно защо
първо ме каниха за министър, а сега излизат с това, учуди се той. По-късно ИТН
се оправдаха, че първоначално поканили
Василев в свой кабинет заради добрия
му публичен образ. Когато той отказал
да е екоминистър и настоял да се занимава с финанси, на хората на Слави им
“светнала лампата”, след което се разровили за него.
“Гражданските дела в бизнеса са ежедневие. Всички бизнесмени знаят, че те
водят дела срещу някого за неуредени
сметки и спорове”, защити Василев зам.председателят на НС Татяна Дончева. Тя
призова към спокойствие, защото когато
“аджамиите влязат в игрището на поли-

тиката, стават контузии, понякога падат
тежки предмети с тежки физически последици”.
Тошко Йорданов обяви, че вратата на
преговорите с ДБ и ИБГНИ не е затворена. Консултациите ще продължат до
края на седмицата. След това щяло да
има допълнителна заключителна среща,
на която ще бъде представен новият кабинет, който вече бил готов. В социалните мрежи Слави Трифонов обяви, че партията му е направила всичко необходимо
да има разговори с всички партии без
ГЕРБ пред очите на обществото, както и
експертни срещи по сектори, като
натърти, че те са без ДПС и ГЕРБ. “Точно в момента, в който е възможно да има
споразумение, постига се съгласие, включително за т.нар. съдебна реформа, създава се възможност да има правителство и
спокойствие в страната, Христо Иванов
решава да взриви обстановката и да постави под съмнение постигнатото до
момента и да засили страната към нови
избори”, написа Трифонов. Той заплаши,
че по вина на Христов може да се стигне
до предсрочен вот.
Преди началото на заседанието Йор-

дан Цонев от ДПС обяви в тв интервю,
че няма да застанат зад правителство с
министри от служебния кабинет. Той
набеди Кирил Петков и Асен Василев за
протежета на Иво Прокопиев и ги обвини, че изпълняват неговите политики.
Мая Манолова отново настоя за споразумение с ИТН, в което да бъдат разписани политиките, зад които застават,
както и за ангажимент, че участие на ГЕРБ
и ДПС няма да бъде допуснато в следващото управление. Христо Иванов нарече
“котка в чувал” гласуването за всяко
правителство, за чието формиране преди
това не е подписан някакъв документ.
Ще се произнесем окончателно, когато ИТН представи състава на МС,
заяви председателят на БСП Корнелия
Нинова. Окончателното решение дали
кабинетът да бъде подкрепен или не
зависи от Националния съвет на партията. “Какво се случва между другите
потенциални партньори, не е наша работа. Нека се разберат помежду си. На
тези срещи - и политическата, и експертната, срещнахме абсолютно разбиране,
диалогичност, подготвени хора отсреща”, подчерта Нинова.

Нено Димов отива на съд за водната криза в Перник
Специализираната прокуратура повдигна още едно обвинение на бившия министър на
околната среда и водите Нено
Димов. Той е обвиняем за умишлена безстопанственост, тъй
като не е упражнил правомощията си по стопанисване и
опазване на водния ресурс в
Перник и по този начин е предизвикал водната криза с тежки

последствия. Те са във вид на
финансови загуби на публичен
ресурс, а са били засегнати
негативно 97 000 жители на
община Перник и то по време
на пандемия и влошена здравно-хигиенна обстановка.
Към наказателна отговорност е привлечена и изпълняващата длъжността кмет на Перник през 2019 г. Севдалина

Ковачева. Обвинението срещу
нея е за недобро стопанисване
и грижа, освен това не е обявила достатъчно навреме бедствено положение и общината не
е преминала навреме на воден
режим. Делото ще се гледа в
Перник.
От спецпрокуратурата обявиха, че за първите 6 месеца на
годината на съд са предадени

38 лица по т. нар. корупционен
каталог за лица, заемащи висши
държавни длъжности. Има и 7
влезли в сила присъди, касаещи
висшите етажи на властта. Предадените на съд са причинили
щети за над 2 млн. лева.
Антикорупционната комисия пък е започнала проверка
как бившият министър на културата Боил Банов е придобил

къщата си в Копривщица. Тя е
по сигнал на гражданското
сдружение “Зограф” и трябва
да установи какъв е произходът на парите, с които е
купен имотът, на каква стойност е той и съответства ли
цената му на пазарната. За да
бъде установено това, се изземва документация от кметството на Копривщица.
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Промените в бюджета влизат
в парламента през август
Финансовата ситуация през пролетта е била притеснителна
Актуализацията на бюджет
принципно е работа на парламентарно подкрепено правителство, то обаче все още не е съставено. Това заяви премиерът Стефан Янев преди извънредното заседание на служебния кабинет,
посветено на промените в основния финансов закон на държавата. Ситуацията в страната е такава, че се налага да бъдат взети
неотложни мерки, които гарантират работата на бизнеса и социалните плащания и посрещането на нова здравна криза, добави Янев.
По рано през деня премиерът
информира депутатите, че неговият кабинет е заварил, меко
казано, притеснителна финансова ситуация през пролетта .”Установено бе несистемно събиране на данъчни постъпления, премахнат е бил последващият контрол на фирмите в страната,
което позволява да се натрупат
огромни дефицити в системата”,
каза Янев. Според него голяма

част от възможността за преструктуриране на бюджета, за разходи е била изчерпана в първите
четири месеца на годината. Янев
обеща актуализираният бюджет
да влезе в парламента в началото
на август.
За приходните агенции служебният премиер обясни, че е
направен анализ на дейността на
НАП, който е показал, че фирмите, получили публични средства от обществени поръчки и
плащания по програми на
държавата, са със силна концентрация на публичните средства,
като само през 2020 г. държавата е платила на частни фирми
15,8 млрд. лева, от които 3,4
млрд. лева са платени на 7 фирми. Отделно за периода 20172020 г. приходната агенция е
отписала 10 млрд. лева по давност, а други 10 милиарда висят
несъбрани.
Служебното правителство
предлага до края на годината
държавата да продължи да функ-

СНИМКИ БГНЕС

Премиерът Стефан Янев разясни пред депутатите
причините за актуализация на бюджета
ционира нормално в рамките на
приходите, акумулирани допълнително, така че да не се допусне
превишение на дефицита. Той се
намалява с 0,5%, като се осигуряват допълнителни приходи от
2 млрд. лв. при 1,8 млрд. разходи.
Допълнителните приходи идват
от по-голямата събираемост на

данъци, акцизи и от здравни и
социални вноски. Правителството предлага повишение на пенсиите - през промяната на тежестта на осигурителния стаж
във формулата на изчисление от
1,2 на 1,35. Допълнителни 200
млн. лева ще бъдат осигурени за
други социални плащания - ме-

сечна помощ за пенсионерите,
които са под линията на бедност,
както и помощ за родители с деца
до 14 години, ако се наложи да
останат вкъщи и да гледат децата
заради нова КОВИД вълна. 82
млн. са предвидени по Закона за
личната помощ.
С актуализацията минималната пенсия би станала 340 лева,
а таванът вече ще е 1500 при
1440 лв. сега. Социалната пенсия ще е 170 лева. “Няма толкова наивни хора, които да повярват, че само за 50-60 дни могат
да бъдат събрани 2 млрд. лв.
допълнително. Истината е, че
към края на април данъчните и
неданъчните приходи нарастват
с 2 млрд. спрямо миналата година, която беше кризисна, а през
май увеличението вече е с 3,1
млрд. лв. От началото на годината фискалният резерв се движи между 8 и 9 млрд. лв.”, каза
бившият финансов министър
Кирил Ананиев, сегашен депутат от ГЕРБ.

Дават кредитите от ББР на прокурор
В момента правим
анализ как и при какви
условия ББР е отпуснала големите по размер
кредити на седем компании. Ако бъдат открити
нарушения, казусът ще
бъде даден на прокуратурата, заяви от парламентарната трибуна министърът на икономиката Кирил Петков.
Надзорният съвет на
ББР подготвя сигнал до
прокуратурата за заем,
отпуснат от банката.
Кредитът бил гарантиран с имот на висока
стойност. В хода на погасяването консултантска компания предлага
разделяне на дружество-

то, получило заема. Така
затруднената компания
се разделя на две отделни, заедно със заема, за
чието погасяване в момента има трудности.
“При това интересно
разделение на риска и
заема много ясно се вижда, че рискът на банката
е бил изцяло сложен по
най-неподходящия начин. По този казус Надзорът на ББР в момента
събира тези данни и ще
ги вкара в прокуратурата”, каза Петков.
Министърът на икономиката даде да се разбере, че това няма да е
единственият кредит, за
който ще бъде сезирана

прокуратурата. “ББР е
създадена с цел да подпомага развитието на
малкия и средния бизнес. В момента за съжаление банката е раздавала големи кредити.
Тези големи кредити са
раздадени в определен
кръг фирми извън закона за ББР и извън неговия устав и стратегия.
20-те най-големи кредита покриват 90% от
средствата на банката.
Говорим за над 2 млрд.
лв., като средният размер на дълга е около 80
млн. В сравнение с повечето банки за развитие по света, това е нечувано. Канадската бан-

ка за развитие главно
финансира заеми под
500 хил. лв. Сега, какво
открихме в последния
месец. Първото нещо, с
което се оправдават, че
са давали толкова големи кредити, е за да излезе банката на печалба.
Нейната загуба обаче за
2020 г. е 130 млн. лв., а
за полугодието на 2021
г. загубата ще е близо
100 млн. лв. Никой не е
проверявал дали кредитополучателите
са
свързани фирми, поясни
Петков . “Следващото
нещо, което направи огромно впечатление, е, че
средният матуритет на
тези 20 заема надвиша-

ва 10 години. Освен това
повечето от тях имат
така нареченото балонно плащане накрая. Тези
заеми съществуват по
света, но те са високо
рискови и обикновено
обезпечението трябва
да е много сериозно, когато очаквате някой да
ви върне парите след 10
години”, каза министърът. Петков даде
пример с кредит от 150
млн., който е обезпечен
с имоти. В договора за
кредитиране е записано,
че кредитополучателят
не може да се разпорежда с това недвижимо
имущество по никакъв
начин, докато този кре-

Кирил Петков
дит не е изплатен. Ако
го направи, глобата е
5000 лв. за 150 млн.
заем. Съществуването
на ББР има смисъл, просто трябва да се следи
никога пак да не дава
този тип кредити по
този начин, каза министърът на икономиката. По думите му няма
успешна държава без
подобна банка.

Транспортният министър недоволен
от концесионера на летище София

Отказаха дерогация на
„Топлофикация София”

Служебният министър на
транспорта Георги Тодоров не е
доволен от концесионера на летище София, който все още не е направил никакви подобрения. Пред
БНР Тодоров заяви, че хората
очакват бързи и видими промени,
които да подобрят обслужването
на пътниците. Министърът каза,
че е направил проверка на летище
София и е открил, че “нищо не се
е променило към днешна дата”.
Той обърна внимание, че въпреки
липсата на сериозен трафик, обслужването на пътниците се
извършва бавно, няма нови удобства за пътниците, които изчакват
полета си, а хигиената не е на до-

Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ
отказа исканата дерогация на “Топлофикация София” ЕАД.
Решението е във връзка с процедурата по преразглеждане и
актуализация на комплексното разрешително на оператора.
Дерогацията е отлагателен период за спазване на нормите
за допустими емисии на азотни оксиди. Новите стандарти
са в съответствие с решение на Европейската комисия, които
вече са въведени и в родното законодателство
Няколко основни мотива посочват от изпълнителната
агенция за своето решение. Една от причините за отказа на
дерогация е нарушение на Наредбата за допустими емисии
на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации. Изпусканите емисии азотни оксиди двойно надвишават нормите. Инвестиционните мерки, предвидени от оператора в т.нар. Преходен национален план, все още не са приключили, а някои
дори не са започнали.

статъчно високо равнище. Санитарните помещения просто не искам да ги коментирам, каза министърът. Тодоров припомни, че
скоро ще изтекат първите 100 дни
от ефективната дата на концесията,
и съобщи, че ще бъдат наложени
предвидените по договор санкции.
Консорциумът “Соф Кънект”,
в който влизат фондът “Меридиам” и строителят “Щрабаг” с 1%,
подписа договор за 35-годишна
концесия на летището преди година. Изборът на победителя не беше
приет единодушно поради факта,
че това беше единственият кандидат, в чиято структура няма летищен оператор. Процедурата по из-

бора беше обжалвана от всички
останали участници и реално управлението на летището беше поето преди малко повече от три
месеца. В началото на април опозицията в парламента изрази несъгласие с решението на правителството да отложи с 10 години плащането на такси от страна на концесионера. Като мотиви бяха посочени КОВИД кризата и икономическите затруднения на летищните оператори и авиобизнеса. Позицията на тогавашния министър
на транспорта Росен Желязков
беше, че държавата не се ощетява,
като ще получи дължимите общо
245 млн. евро на по-късен етап.

www.duma.bg

ПЕТЪК
30 ЮЛИ

5

СВЯТ

2021

АЛЕКСАНДЪР ВУЧИЧ:

Създаваме Балкани без граници
Скопие, Белград и Тирана
реализират в региона това,
което утре ще направят в ЕС
Три тристранни споразумения за интеграция в европейски дух подписаха северномакедонският премиер Зоран Заев, албанският му колега Еди Рама и сръбският президент Александър Вучич на
икономически форум за регионално сътрудничество в Скопие. Очаква се името на инициативата да бъде променено
и вече да не бъде “мини Шенген”.
Едното споразумение ще е
за улесняване на потока от
стоки и услуги между трите
западнобалкански държави.
Второто е за сътрудничество
при природни бедствия, а третото - за единен пазар на труда, обясни пред РТС Александър Вучич. Последното
означава, че този, който работи в Белград, може да работи
и в Скопие, и в Тирана, и
обратно.
Сръбският лидер допълни,
че вече се водят преговори за
направата на електронни персонализирани карти за граждани на трите държави, които

ще работят чрез мобилно приложение, предоставящо различни предимства. Това ще
стане в съгласие с компаниите, така че когато хората идват в Сърбия, Албания и Северна Македония, ще имат
отстъпки от 5 или 10 процента за билети за транспорт,
хотели, ресторанти. Според
него политически това ще допринесе за по-нататъшно укрепване на мира, по-тясно
сътрудничество между нациите и стабилност за целия регион.
Вучич обяви, че ще бъде
създаден съвместен портал на
три езика, на който ще бъдат
представени културни и исторически ценности, както и
информация за всяка страна.
Важно е да се установят
Балкани без граници, защото
така можем да постигнем найдобри резултати, изтъкна Вучич. “Ако успеем да направим
това, на 1 януари 2023 г. вече
няма да има граници между
нашите страни”, добави той.
Президентът на Сърбия

СНИМКА БГНЕС

Албанският премиер Еди Рама, сръбският президент Александар Вучич
и премиерът на Северна Македония Зоран Заев (от ляво на дясно)
си стиснаха ръцете за създаване на Балкани без граници
подчерта, че тази инициатива
е страхотна идея, започнала
през 2019 г., която показва,
че в съответствие с европейските ценности “ние сме в
състояние сами да се грижим

за бъдещето си и да вземем
съдбата си в свои ръце”.
“Нека не чакаме някой да ни
трие сол на главата, а да направим това, което е най-добро за нашите граждани”, обоб-

щи той.
“Това, което ще направим
в Европейския съюз утре, започваме да правим днес в региона”, добави на свой ред
Еди Рама.

ОБЯВА

¿ƒÃ»Õ»—“–¿“»¬≈Õ —⁄ƒ —Œ‘»ﬂ-√–¿ƒ
¬ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π ¿«-95/28.07.2021 „. Ì‡
œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ, ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ Ò˙‰ —ÓÙËˇ-„‡‰ Ó·ˇ‚ˇ‚‡ ÍÓÌÍÛÒ Á‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌËÚÂ ‰Î˙ÊÌÓÒÚË Ì‡ ‚˙ÁÍË Ò Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ 1 ‡·ÓÚÌÓ ÏˇÒÚÓ, Ò˙‰Â·ÂÌ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ - 4 ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡, Ò˙‰Â·ÂÌ ÒÂÍÂÚ‡ - 3 ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡, Ò˙‰Â·ÂÌ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ËÚÂÎ - 9
‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡, ÔËÁÓ‚Í‡ - 7 ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡, ‰ÓÏ‡ÍËÌ - 1
‡·ÓÚÌÓ ÏˇÒÚÓ.
ŒÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌÍˆËË Á‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡ - ì‚˙ÁÍË Ò Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡î:
œÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÏÂ‰ËËÚÂ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ Á‡
‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ Ò˙‰ —ÓÙËˇ-„‡‰, ‡Á‡·ÓÚ‚‡ ÔÓ„‡ÏË Á‡ ÔÓÔÛÎˇËÁË‡ÌÂ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Ò˙‰‡ Ë ËÁ‰Ë„‡ÌÂ ‡‚ÚÓËÚÂÚ‡ Ì‡ Ò˙‰Â·Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌËˇ ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ ÔË ËÌÙÓÏË‡ÌÂ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ Ë
ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÍË Ò˙Ò ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ Ï‡ÒÓ‚Ó ÓÒ‚Â‰ÓÏˇ‚‡ÌÂ.
ÃËÌËÏ‡ÎÂÌ ‡ÁÏÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ Á‡ÔÎ‡Ú‡ 1224 Î‚.
ŒÒÌÓ‚ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ:
1. ÃËÌËÏ‡ÎÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡‚˙¯ÂÌÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ - ‚ËÒ¯Â,
ÒÚÂÔÂÌ - ·‡Í‡Î‡‚˙ì
2. œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ ÓÔËÚ - 2 „Ó‰ËÌË.
3. ŒÚÎË˜ÌË ÔÓÁÌ‡ÌËˇ ÔÓ ÒÚËÎËÒÚËÍ‡, Ô‡‚ÓÔËÒ, „‡Ï‡ÚËÍ‡ Ë
ÔÛÌÍÚÛ‡ˆËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë ÍÓÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌË ÛÏÂÌËˇ.
ŒÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌÍˆËË Á‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡ - ìÒ˙‰Â·ÂÌ ÔÓÏÓ˘ÌËÍî:
œÓÏ‡„‡ ÔË ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ıÓ‰ˇ˘ËÚÂ ÔÂÔËÒÍË Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌË ‰ÂÎ‡ ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇÚ‡ ‚ Ò˙‰‡. »Á‚˙¯‚‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ Â‰Ó‚ÌÓÒÚÚ‡ Ë ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ê‡Î·ËÚÂ, ÒÎÂ‰Ë Á‡
ÒÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÍÓÌÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌËÚÂ ÒÓÍÓ‚Â, Ì‡ Á‡ÍÓÌÓ‚ËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÓÚÌÓÒÌÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ë ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ ËÏ, Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡
Á‡ ÎÂ„ËÚËÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÒÚ‡ÌËÚÂ, ËÁ„ÓÚ‚ˇ ÔÓÂÍÚË Ì‡ Ò˙‰Â·ÌË ‡ÍÚÓ‚Â.
¬˙ÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËÂÚÓ Â Ò˙„Î‡ÒÌÓ «—¬.
ŒÒÌÓ‚ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ - ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
˜Î. 162 ÓÚ «—¬:
1. ¬ËÒ¯Â Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓÒÚÚ‡ - ìœ‡‚Óî.
2. œÂÏËÌ‡Ú ÒÚ‡Ê Í‡ÚÓ ÒÚ‡Ê‡ÌÚ-˛ËÒÚ Ë ÔË‰Ó·ËÚ‡ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍ‡ Ô‡‚ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ.
3. ŒÚÎË˜ÌË ÔÓÁÌ‡ÌËˇ Ì‡ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËÚÂ ‡ÁÔÓÂ‰·Ë, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÚÓ Ô‡‚Ó‡Á‰‡‚‡ÌÂ.
ŒÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌÍˆËË Á‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡ - ìÒ˙‰Â·ÂÌ ÒÂÍÂÚ‡î:
»ÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ‰ÂÈÌÓÒÚË ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡Ú‡ Ì‡ ‰ÂÎ‡Ú‡ Á‡ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌÂ ‚ Ò˙‰Â·ÌË Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ; ËÁ„ÓÚ‚ˇ Ë ÔËÎ‡„‡ Í˙Ï ‰ÂÎÓÚÓ ÔÓÚÓÍÓÎË ÓÚ Ò˙‰Â·ÌË Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ; ÔÓ‰„ÓÚ‚ˇ ÙÓÏÛÎˇË, „‡ÙËˆË Ë
‰Û„Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚË.
ÃËÌËÏ‡ÎÂÌ ‡ÁÏÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ Á‡ÔÎ‡Ú‡ 870 Î‚.
ŒÒÌÓ‚ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ:
1. ÃËÌËÏ‡ÎÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡‚˙¯ÂÌÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ - ÒÂ‰ÌÓ.
2. ŒÚÎË˜ÌË ÔÓÁÌ‡ÌËˇ ÔÓ ÒÚËÎËÒÚËÍ‡, Ô‡‚ÓÔËÒ, „‡Ï‡ÚËÍ‡ Ë
ÔÛÌÍÚÛ‡ˆËˇ.

3. Ã‡¯ËÌÓÔËÒÌË ÛÏÂÌËˇ Ë ÍÓÏÔ˛Ú˙Ì‡ „‡ÏÓÚÌÓÒÚ.
ŒÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌÍˆËË Á‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡ - ìÒ˙‰Â·ÂÌ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ËÚÂÎî:
Œ·‡·ÓÚ‚‡ Ë ÔË‰‚ËÊ‚‡ Ô˙‚ÓËÌÒÚ‡ÌˆËÓÌÌË Ë ‚ÚÓÓËÌÒÚ‡ÌˆËÓÌÌË ‰ÂÎ‡, ÔËÎ‡„‡ ÌÓ‚ÓÔÓÒÚ˙ÔËÎË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, Í‡ÚÓ „Ë ÔÓ‰ÂÊ‰‡ Ë
ÌÓÏÂË‡, ÔÓ‰„ÓÚ‚ˇ ‰ÂÎ‡Ú‡ Á‡ ‰ÓÍÎ‡‰, ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÛÍ‡Á‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ì‡ Ò˙ÒÚ‡‚‡, ËÁ„ÓÚ‚ˇ ÒÔËÒ˙ˆË Ì‡ ÔËÁÓ‚‡ÌË Á‡ Ô˙‚Ó
ÔÓ ‰ÂÎÓÚÓ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ, ËÁ„ÓÚ‚ˇ Ë ËÁÔ‡˘‡ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËˇ Á‡ Â¯ÂÌËˇ
Ë Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËˇ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ú‡, ËÁ„ÓÚ‚ˇ ÔÂÔËÒË ÓÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ Ë
Â¯ÂÌËˇ, ‚ÔËÒ‚‡ ‰‡ÌÌË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ú‡ Ë Ô‡‚Ë ÒÔ‡‚ÍË.
ÃËÌËÏ‡ÎÂÌ ‡ÁÏÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ì‡ Á‡ÔÎ‡Ú‡ 870 Î‚.
ŒÒÌÓ‚ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ:
1. ÃËÌËÏ‡ÎÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡‚˙¯ÂÌÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ - ÒÂ‰ÌÓ.
2. œÓÁÌ‡ÌËˇ ÔÓ Ó·˘Ë ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÌË ÚÂıÌËÍË, ‡·ÓÚ‡ Ò˙Ò ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ ÓÙËÒ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ÍÓÏÔ˛Ú˙Ì‡ „‡ÏÓÚÌÓÒÚ.
3. ŒÚÎË˜ÌË ÍÓÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌË ÛÏÂÌËˇ, ‡·ÓÚ‡ Ò „‡Ê‰‡ÌË Ë ‚
ÂÍËÔ.
ŒÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌÍˆËË Á‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡ - ìÔËÁÓ‚Í‡î:
¬˙˜‚‡ ÔËÁÓ‚ÍË, Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ Ë Ò˙‰Â·ÌË ÍÌËÊ‡. ŒÚ„Ó‚‡ˇ Á‡
Ì‡‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ‚˙˜‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙‰Â·ÌËÚÂ ÍÌËÊ‡. ¬Ó‰Ë ÍÌË„‡ Á‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÓÎÛ˜ÂÌË Ë ‚˙Ì‡ÚË ÔËÁÓ‚ÍË Ë Ò˙‰Â·ÌË ÍÌËÊ‡.
ÃËÌËÏ‡ÎÂÌ ‡ÁÏÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ‡·ÓÚÌ‡ Á‡ÔÎ‡Ú‡ 723 Î‚.
ŒÒÌÓ‚ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ:
1. ÃËÌËÏ‡ÎÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡‚˙¯ÂÌÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ - ÒÂ‰ÌÓ.
2. ”ÏÂÌËˇ Ë ÔÓÁÌ‡ÌËˇ ÔÓ ÔËÂÏ‡ÌÂ, ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ, ÔÓ‰ÂÊ‰‡ÌÂ Ë
Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡.
3. ŒÚÎË˜ÌË ÍÓÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌË ÛÏÂÌËˇ, ‡·ÓÚ‡ Ò „‡Ê‰‡ÌË Ë ‚
ÂÍËÔ.
ŒÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌÍˆËË Á‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡ - ì‰ÓÏ‡ÍËÌî:
ƒÓÏ‡ÍËÌ˙Ú Â Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓ ÎËˆÂ, ÍÓÂÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ ÔÓ ÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ, Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ, ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂÚÓ Ë Ò˙ı‡ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡
Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓ-‚Â˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÒÚÓÍË Ë ËÌ‚ÂÌÚ‡ Á‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡ Ò˙‰‡.
ÃËÌËÏ‡ÎÂÌ ‡ÁÏÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ‡·ÓÚÌ‡ Á‡ÔÎ‡Ú‡ 748 Î‚.
ŒÒÌÓ‚ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ:
1. ÃËÌËÏ‡ÎÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡‚˙¯ÂÌÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ - ÒÂ‰ÌÓ.
2. ”ÏÂÌËˇ Ë ÔÓÁÌ‡ÌËˇ ÔÓ ÔËÂÏ‡ÌÂ, ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ, ÔÓ‰ÂÊ‰‡ÌÂ Ë
Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡.
3. ŒÚÎË˜ÌË ÍÓÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌË ÛÏÂÌËˇ, ‡·ÓÚ‡ Ò „‡Ê‰‡ÌË Ë ‚
ÂÍËÔ.
ƒÎ˙ÊÌÓÒÚÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ò‡ Ì‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ Ò‡ÈÚ‡
Ì‡ ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ Ò˙‰ —ÓÙËˇ-„‡‰.
œÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡:
œ˙‚Ë ÂÚ‡Ô - ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÚ˙ÔËÎËÚÂ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ, ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Ë ‰ÂÍÎ‡‡ˆËË Á‡ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÌÂ ‰Ó ‚ÚÓËˇ ÂÚ‡Ô;
¬ÚÓË ÂÚ‡Ô Ò ‰ÓÔÛÒÌ‡ÚËÚÂ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË, ÔÂÏËÌ‡ÎË Ô˙‚Ë ÂÚ‡Ô ÚÂÒÚ Á‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÔÓÁÌ‡ÌËˇÚ‡ ÓÚÌÓÒÌÓ Ó·˘‡Ú‡ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡ ÛÂ‰·‡ Ì‡ Ò˙‰Â·Ì‡Ú‡ ‚Î‡ÒÚ, - ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Ò˙‰Â·Ì‡Ú‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ
(«—¬, œ¿—), ‡ Á‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡ - ìÒ˙‰Â·ÂÌ ÔÓÏÓ˘ÌËÍî- Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-Ô‡‚ÂÌ Í‡ÁÛÒ.

“ÂÚË ÂÚ‡Ô - Ò˙·ÂÒÂ‰‚‡ÌÂ Ò‡ÏÓ Ò Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ Á‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡ - ìÒ˙‰Â·ÂÌ ÔÓÏÓ˘ÌËÍî, ËÁ‰˙Ê‡ÎË ÔËÒÏÂÌËˇ ËÁÔËÚ Ò ÓˆÂÌÍ‡
Ì‡‰ - ÃÌÓ„Ó ‰Ó·˙ì 4.50, ‡ Á‡ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ‰Î˙ÊÌÓÒÚË Ò˙·ÂÒÂ‰‚‡ÌÂÚÓ ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ò Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ, ÔÓÎÛ˜ËÎË ÏËÌËÏÛÏ 18
ÚÓ˜ÍË ÓÚ ÚÂÒÚ‡.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË:
- ÔÓ‰Ó·Ì‡ ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡ÙËˇ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÙÓÏ‡Ú, ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì‡
ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡.
- ÌÓÚ‡Ë‡ÎÌÓ Á‡‚ÂÂÌÓ ÍÓÔËÂ ÓÚ ‰ËÔÎÓÏ‡ Á‡ Á‡‚˙¯ÂÌ‡
ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ;
- ÍÓÔËˇ ÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, Û‰ÓÒÚÓ‚Âˇ‚‡˘Ë ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌËˇ ÓÔËÚ Ë ÚÛ‰Ó‚ ÒÚ‡Ê;
- Á‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡ - ìÒ˙‰Â·ÂÌ ÔÓÏÓ˘ÌËÍî - ÌÓÚ‡Ë‡ÎÌÓ
Á‡‚ÂÂÌÓ ÍÓÔËÂ ÓÚ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ Á‡ ÔË‰Ó·ËÚ‡ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍ‡
Ô‡‚ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ë ‰ÂÍÎ‡‡ˆËˇ Á‡ ·˙Î„‡ÒÍÓ „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚Ó ÔÓ
˜Î. 162 ÓÚ «—¬;
- Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡ Ò˙‰ËÏÓÒÚ Ò ÔÓÒÓ˜ÂÌ‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚ, Á‡ ÍÓˇÚÓ
ÒÂ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡ ‚ ÓË„ËÌ‡Î (ÔË Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡ÌÂ Á‡ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ
Â‰Ì‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚ ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ÚÓÁË ÍÓÌÍÛÒ, Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂÚÓ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÙÓÚÓÍÓÔË‡ Ë Á‡‚ÂË Ò ÔÓ‰ÔËÒ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡);
- ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚Ó ‚ ÓË„ËÌ‡Î (ÔË Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡ÌÂ
Á‡ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ Â‰Ì‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚ ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ÚÓÁË ÍÓÌÍÛÒ, Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÙÓÚÓÍÓÔË‡ Ë Á‡‚ÂË Ò ÔÓ‰ÔËÒ Ì‡
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡);
- ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ, ËÁ‰‡‰ÂÌÓ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡
ËÁ‚˙¯ÂÌ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍË ÔÂ„ÎÂ‰, ˜Â ÎËˆÂÚÓ ÌÂ ÒÚ‡‰‡ ÓÚ ÔÒËıË˜ÂÒÍÓ Á‡·ÓÎˇ‚‡ÌÂ Ë ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ, ˜Â ÎËˆÂÚÓ ÌÂ ÒÂ
‚Ó‰Ë Ì‡ Û˜ÂÚ (ÔË Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡ÌÂ Á‡ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ Â‰Ì‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚ
‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ÚÓÁË ÍÓÌÍÛÒ, Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÙÓÚÓÍÓÔË‡ Ë Á‡‚ÂË Ò ÔÓ‰ÔËÒ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡);
- ‰ÂÍÎ‡‡ˆËˇ ÔÓ ˜Î. 340‡, ‡Î. 1 ÓÚ «—¬;
- ‰ÂÍÎ‡‡ˆËˇ ÔÓ ˜Î. 340‡, ‡Î. 2 ÓÚ «—¬;
- ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙Ì‡ „‡ÏÓÚÌÓÒÚ, Á‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚËÚÂ ì‚˙ÁÍË Ò Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡î, - ìÒ˙‰Â·ÂÌ ÔÓÏÓ˘ÌËÍî, - ìÒ˙‰Â·ÂÌ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ËÚÂÎî Ë - ìÒ˙‰Â·ÂÌ ÒÂÍÂÚ‡î;
- ‰Û„Ë Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡, ÒÂÚËÙËÍ‡ÚË Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ‰ÓÍ‡Á‚‡Ú Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ Ë ÛÏÂÌËˇ Á‡ Ó·ˇ‚ÂÌ‡Ú‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚ.
‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÔÓÔ˙ÎÌˇÚ Ë ÔÓ‰‡‰‡Ú ÎË˜ÌÓ ËÎË ÓÚ
ÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ Á‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡ÌÂ (ÔÓ
Ó·‡ÁÂˆ), ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Ë ‰ÂÍÎ‡‡ˆËË (ÔÓ Ó·‡ÁÂˆ).
‘ÓÏÛÎˇË ÓÚ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ Ë ‰ÂÍÎ‡‡ˆËËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡Ú ‚ Â„ËÒÚ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ Ò˙‰ —ÓÙËˇ„‡‰ ËÎË ÓÚ Ò‡ÈÚ‡ Ì‡ Ò˙‰‡: www.admincourtsofia.bg
ÃˇÒÚÓ Ë Í‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË: Â‰ËÌ ÏÂÒÂˆ
ÒÎÂ‰ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ˇ‚‡Ú‡ - ‰Ó 30.08.2021 „. ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
Ì‡ ‡‰ÂÒ: ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ Ò˙‰ —ÓÙËˇ-„‡‰, ÛÎ. - ì√. ¬‡¯ËÌ„ÚÓÌî π 17, Ô‡ÚÂ, ÒÎÛÊ·‡ - ì–Â„ËÒÚ‡ÚÛ‡î ÓÚ 15.00 ˜.
‰Ó 17.00 ˜.
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ОБЩЕСТВО

ПраворазДАВЕНЕ
Юри МИХАЛКОВ

Напоследък от ВСС
и прокурорското съсловие надуват алармата,
че искат да оскубят независимостта на съдебната власт. Откъде
накъде ще се иска оставката на главния прокурор, задето цяла година се прави на ударен например за подкупа на бившия премиер
Б.Б. от хазартния бос

Васил Божков? Откъде
накъде изобщо ще се
задоволяват обществените очаквания за изясняване на цялата драматургия с пачките банкноти и кюлчета злато в
нощното му шкафче?
Защо прокуратурата
протака, блокира или
прекратява разследвания, прави се на “ни
чула, ни видяла” за какви ли не случаи по найвисоките етажи на
властта? Не се ли нарушава именно по този
начин независимостта
на съдебната система?
Не е ли ясно, че се
потъпкват свободата и
върховенството на закона, като незаконно се
подслушват български
граждани “на килограм”, като се бранят
мафиоти и държавници

разбойници, като се нарушават закони и се изнася класифицирана информация, като се разпространяват данни от
СРС? Какъв е в този
случай приносът на
прокуратурата за дъното, което държи държавата в правните еврокласации?
От прокуратурата се
искат обвинения, а от
съдебната система присъди по всички случаи, по които има снишаване и мълчание:
“Ало, Ваньо”, “Ти си го
избра”, за рекета над
бизнесмени и размазването на физиономиите
на някои от тях, за
“Барселонагейт” и куп
други гейтове, за погазването на закона за обществените поръчки и
за какво ли още не.

Юриспруденцията
обаче не е за всеки, дори
за обществото. В българските условия правораздаването се извиси до
нивото на праворазДАВЕНЕ. Освен че ще загубят автономията си да
отстояват интересите на
мутри и олигарси, ако
прокурори и съдии
изпълнят тези искания,
ще се поставят в зависимост от справедливостта и законността, от истината и честността, от
нормалността и обществения интерес. Те тотално ще загубят недосегаемостта си не само от
другите две власти, но и
от обществото. И като
капак могат да отлепят
България от дъното на
еврокласациите. Така ли
трябва да работи родната демокрация?

Право на човека?!
Велиана ХРИСТОВА

Върховният касационен съд оневини студента, надраскал надписа “Добре дошли, бежанци” върху Паметника на
Съветската армия в столицата - бил изразил
гражданската си позиция, ама не било цинично хулиганство, не било
неправомерно, а е само

обида към обществото,
за което е глобен с 2000
лв. Обида към обществото обаче е решението
на самия съд. Защото
“гражданска позиция”
със спрей върху паметници е вандализъм, а
не индулгенция! Дали
същото щяха да решат
съдиите, ако надписът
бе върху паметника на
Рейгън, например?
Помните ли през
2018 г. българските бай
ганьовци, които надраскаха “Локо София”
върху паметника на
мира в Хирошима? И
досега щяха да са в затвора, само официалното извинение на МВнР
ги спаси. Законите в
Япония са изключително строги спрямо пося-

гането на паметници затвор и солени глоби.
И не само в Япония е
така, идете в Европа,
идете дори в Турция,
свят ще ви се завие за
какви наказания става
дума! Цинично е да кажеш, че въпросният
студент бил под закрила на Европейската конвенция за защита на
правата на човека! Излиза, че в България оскверняването на паметници е неотменимо право на всеки човек!
Ами, наистина е когато става дума за
монумент на антифашисти или свързан с Русия.
Примерите за оневиняване на драскачите са
вече стотици за последните 30 години.

Няма страна в Европа, където са подложени на поругаване антифашистки паметници.
Фашизмът навсякъде е
престъпление, а борците срещу него са святи.
Само че в България не е
имало фашизъм, както
знаете от постулатите
на властта досега, а на
убийците издигат паметници. Защото партизаните са терористи, дейците на социализма престъпници. Със закон
го обявиха това! И никой не е гъкнал вече 11
години за отмяна на
този позорен акт. Що?
Ами, то е ясно - добре
дошли в неофашистка
България, в която новото убийство на героите
е право на човека!

Няма такъв автогол
От стр. 1
Или си въобразяват,
че с такова супер алтернативно поведение ще
направят нещо стойностно, или всичко е постановка. Първото е
твърде наивно и не
може да даде резултат.
Второто е тъжно.
А дали изобщо са
имали намерение да
преговарят сериозно и
да предлагат правителство? Забележете, че
обратът дойде часове
по-рано, когато депутатът от ДПС Йордан

Цонев се появи в една
от телевизиите и остро
нападна министрите
Асен Василев и Кирил
Петков, че са хора на
Прокопиев. “Не искаме
да виждаме дългата му
ръка в новия кабинет, а
те изпълняват неговите
политики”, отсече Цонев, като прогнозира
провал на преговорите.
Така и стана. Смайващ е синхронът между
начина, по който Тошко Йорданов и хората
му посякоха ДБ и министър Василев, и атаката на Цонев. Да ка-

ниш три пъти някого за
министър, дори за вицепремиер, след което
да се отречеш от него
за приключил случай
отпреди десетина години, говори за нечистоплътност. А да скачаш срещу останалите
служебни министри,
които са единствените
обединяващи фигури,
след като веднъж си се
провалил с неприемливи имена и кандидати,
означава, че действаш
под чужда диктовка.
ИТН вече официално е
враг на служебния ка-

бинет. И се постави в
отбора на ГЕРБ и ДПС,
защото всички разбраха, че служебните министри не играят по
техните правила.
Оттук нататък новият кабинет, ако има
такъв, с мандата на
Станислав Трифонов и
партията му винаги ще
носи съмнението за кабинет на задкулисието.
И слепите май прогледнаха кой стои зад него,
а следващите предсрочни избори ще са дюшеш
за Борисов и Доган.
ИТН - и т.н., и т.н.
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СВЕТОВЕН ДЕН НА ПРИЯТЕЛСТВОТО. Обявен е с резолюция 65/275
на Общото събрание на
ООН от 27 април 2011
г., за да се насърчи
международното разбирателство и дружбата между различните народи и култури.
1792 - “МАРСИЛЕЗАТА” Е ИЗПЯТА ЗА
ПЪРВИ ПЪТ В ПАРИЖ. Написана е от Клод
Жозеф Роже дьо Лил в
нощта на 25 срещу 26
април 1792 г. след обявяване на война на Франция от страна на Австрия. Оригиналното й име
е “Марш на Рейнската
армия”. Става символ на Френската революция
и прозвучава за първи път по улиците на Париж
от пристигащи от Марсилия части от френската Национална гвардия, откъдето произлиза и името й. На 14 юли 1795 г. е обявена за
национален химн. Забранена по времето на Империята, тя е преработена от Ектор Берлиоз
през 1830 г. и през 1879 г. става отново химн на
Франция.
1863 - РАЖДА СЕ ХЕНРИ ФОРД, АМЕРИКАНСКИ ИНЖЕНЕР, ИЗОБРЕТАТЕЛ И ПРЕДПРИЕМАЧ (УМИРА 1947 Г.).
Един от пионерите в
автомобилостроенето. През 1893 г., след
години експерименти
през свободното си
време, съумява да
“събере” първия си автомобил. През 1899 г. заедно с единомишленици
основава “Детройтската автомобилна компания”, която започва да произвежда неговия автомобил. Две години по-късно автомобилната
компания вече се нарича Henry Ford Company,
но Форд не работи там. Любимият му израз е
“Най-хубавата кола е новата”.
1919 - РАЖДА СЕ АЛЕКСАНДЪР ВУТИМСКИ,
ПОЕТ (УМИРА 1943 Г.). Рожденото му име е Александър Коцев
Вутов. Смятан за един от значимите, но недобре познати
български поети. Творчеството
му, посветено на града и любовта, е доминирано от носталгично-меланхолично светоусещане. Приживе не успява да издаде
своя стихосбирка. Неиздадени остават и 15
кратки есета, писани през периода 1941-1943 г.
1951 - УМИРА АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ, ПИСАТЕЛ (Р. 1897 Г.). Рожденото му име е Асен Петков Коларов. За пръв път печата през
1917 г. в сп. “Българан” под
псевдонима Анри. Активен
сътрудник на левия печат - сп.
“Червен смях”, “Младеж”, “Работнически вестник”. Един от
ярките представители на “септемврийската
литература” заедно с Гео Милев, Ангел Каралийчев, Никола Фурнаджиев. Автор е на книгите “Жертвени клади”, “Двойник”, “Планински
вечери”, на детските книги “Юнак Гого”, “От
нищо нещо”, “Щурчовото конче” и др.
2007 - УМИРА ИНГМАР БЕРГМАН, ШВЕДСКИ РЕЖИСЬОР (Р. 1918 Г.). Определян като
един от най-изтъкнатите автори в киното на всички времена. Режисира над 60 художествени и документални
филма за киното и телевизията, повечето по собствен сценарий. Режисьор на над 170
театрални постановки. Сред
известните му творби са “Шепот и викове”, “Фани и Александър”, “Изворът
на девственицата” и др.
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ВИЛИ КОЖУХАРОВА е
известна като Женатакаучук. Невероятната й
гъвкавост, която превръща
в истинско изкуство, й носи
голяма популярност не само
в България, но и в чужбина.
Става един от символите
на световната акробатика,
а кариерата й продължава
най-дълго от всички нейни
колеги.

Интервю на Альона НЕЙКОВА

ВИЛИ КОЖУХАРОВА:

И сега мога да вляза в кутия, но не знам как
ще изляза, откровена е Жената-каучук

 Очаквана ли бе за вас наградата “Икар”, Вили? Как приемате това отличие, с което бяхте
удостоена за цялостен принос в
акробатичното изкуство?
- Когато преди години съм гледала по телевизията връчването на
тази статуетка, си мислех: Боже,
ами аз не я ли заслужавам? Но сега,
когато вече получих “Икар”, не се
радвам за себе си, а съм щастлива
заради учениците си. Според мен
за тях това е много важно. Тренирам само едно момче, останалите
са момичета. И именно него са поканили да участва в един филм това ме прави най-щастлива тези
дни. Няма по-хубаво нещо от това
учениците ми да продължават да
се развиват по моите стъпки, да
стават още по-добри от мен в акробатичното изкуство. А това е
много труден жанр, човек трябва
да има генетично заложена гъвкавост. Иначе с труд - да, постигат се
успехи, но не може да се работи
толкова, колкото го правих аз.
Няма по-дългогодишен каучук от
мен - близо четвърт век не слизах
от сцената. Блеснах мълниеносно,
слава Богу, че мълниеносно не залязох (смее се).
 Удостоена сте с много отличия за вашите уникални акробатични способности. Кое е найценното за вас?
- Никога не съм обръщала особено внимание на наградите, макар че съм получавала грамоти и
от гилдията, и от Горбачов, и от
Ерих Хонекер. Но не са ме блазнили някакви статуетки. Винаги съм
гледала да си изпълня номера така,
както трябва, и хората да ме харесват, да са удовлетворени от моята
работа. Това за мен е било найважното и най-ценното през цялата ми кариера.
На стр. 8
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Вили Кожухарова още може да прави шпагат,
макар че е с две сменени тазобедрени стави

Хората ме
помнят...
“
От стр. 7

 В продължение на десетилетия прославяте България по цял свят. Смятате ли,
че сте достатъчно оценена в
родината си?
- И аз съм си задавала
много пъти този въпрос. Но
винаги се сещам, че в България имам почитатели, които
не спират да ме изненадват
със своето отношение и внимание. Даже наскоро една
жена ми писа, че през годините е събирала всички вестници, където са публикували мои
интервюта или нещо, свързано с мен. Сканирала ги е ми ги
е изпратила. Бях много учудена, защото преди време и аз
съм си правила такава колекция, но спрях, понеже препълних не знам вече колко чекмеджета вкъщи. Искам да
кажа, че все пак ме помнят хората, не съм забравена, а това
е много хубаво и приятно за
всеки артист.
И за чужбина да ви кажа
какво ми направи впечатление.
Когато за първи път пуснах в
YouTube мой клип, изведнъж
получих писмо от човек, когото не познавам. Той ми сподели, че навремето специално
си е купил билет, за да ме
гледа в Женева, но аз тогава
предпочетох да съм на друго
участие. А организаторите в
Швейцария са казали на публиката, че съм претърпяла инцидент. Та този мъж беше
много загрижен за мен, интересуваше се дали съм добре,
което наистина ме трогна.
Казвали са ми също, че са
снимали мои изяви зад граница, за да използват видеата при
обучение за каучук и в различни школи по акробатика.
Това е невероятно, не знаех,
че съм толкова оценена извън
пределите на България.
 Кога разбрахте, че сте
известна в родината си?

Íå çàäúðæàì ëîøè ìèñëè,
âèíàãè ãëåäàì äîáðîòî
- Дължа моята популярност на Тодор Колев. Откакто той ме покани в неговото
шоу, станах много известна.
От сутрин до вечер само интервюта давах - ужас! Ох,
направо беше ад на адовете
(смее се). Сега по-рядко ми се
случва, слава Богу.
 Къде ви е приемала найтопло публиката - у нас или
в някоя от страните, където сте демонстрирали
възможностите на вашето
тяло?
- Не мога да преценя, то е
различно. Много зависи и от
това с какви хора работя. В
чужбина често съм излизала
на една сцена с истински звезди, като съм очаквала, че те
ще имат по-голям успех от
мен, а то мен ме изкарват четири пъти “на бис”... Самите
знаменитости идваха в гримьорната ми да изразят своето възхищение от изявата
ми и да ме поздравят, без да се
правят на надути.
 Кое е най-необичайното място, на което сте правили шпагат?
- (без да се замисля) Сансуси! Това е прочутият замък
в Потсдам, където цъфти черната роза. Намира се на 150
километра от Берлин, макар
че, ако се тръгне от западната
му част, е много по-близо, но
се наложи да заобикаляме толкова, тъй като нямах право да
съм във ФРГ, а само в ГДР.
Беше много вълнуващо - обстановката там е страхотна, а
и бях в компанията на всички
известни по онова време германски артисти.
Сещам се за още една не-

“
Êàòî äîéäàò ó÷åíèöèòå ìè,
ñïèðà äà ìå áîëè

обичайна случка. Преди време имаше тъй наречените руски градове в чужбина, където изпратените на работа зад
граница живееха, имаха собствени магазини, театри, киносалони... Но се спазваше и
специален пропускателен режим за влизане и излизане на
подобни места. Аз все гледах
да пристигна преди всички за
участие. Но тогава видях, че
някой ме е изпреварил - една
хубава, страхотно облечена
жена, която е дошла с бяла
кола. Много се учудих. И познайте кой беше това - Лили
Иванова! “Аз винаги съм
първа”, ми каза тя. За мен е
чест, че съм работила с нея на
една сцена - и в Германия, и в
България.
 Познават ви като Мис
Кобрита, в Швеция ви наричат Мис България, в цяла Европа сте най-известната
Жена-каучук, оприличават ви
и на Бриджит Бардо. Кое
име ви е най-близко и найприятно?
- Мис Кобрита стана много популярно заради “змийските” костюми, в които се
обличах за участията. Мис
България използваха тези, на
които им беше много трудно
да ми кажат или напишат фамилията. А с Бриджит Бардо
също е много интересна историята. След като даваха у нас
филма “Бабет отива на война”, всички започнаха да ме
свързват с главната героиня и
оттам тръгна и Бриджитката.
Явно хората са решили, че
много приличам на нея, но аз
никога не съм си давала сметка дали наистина е така.
 Предполагам, че сте
имали възможност да заживеете в чужбина. Защо не го
направихте, а останахте в
България?
- Да, наистина, много пъти
са ме канили да се преместя в
друга държава. Обаче аз, все

още не знам защо, никога не
съм си и помисляла да напусна родината. И синът ми живее в България, но от време на
време ме критикува, че не съм
останала в Швеция, когато
имах такова предложение.
Винаги съм си обичала България. И сега си я обичам.
 Какво беше детството ви?
- Аз съм дъщеря на активен борец и обикновено такива деца ги предлагат за партийни членове. И няколко
пъти ме издигаха - още в училище, после в института и
когато работих като учителка, след това станах и артистка. Но отказвах, защото бях
много млада още, а за мен това
е много отговорно. Моят
баща беше истински комунист, винаги се е борил за
правдата. Искал е да се казвам
Велика, което, като се замисля сега, би ми подхождало
много (смее се). Но майка ми
не се съгласи и така ме кръстиха Вили, а баща ми, понеже е
атеист, скъсал кръщелното...
 Как ви се отрази пандемията?
- О, чудно! Хич не ме засегна. Не съм човек, който
се панира. Ако нещо се паникьосам, ще взема и да
умра (смее се). Пандемията
лично на мен изобщо не ми
пречи, мъчно ми е за сина ми,
защото работата му секна от
март миналата година. Този
вирус попречи на много хора.
 Имахте здравословни
проблеми... Всичко наред ли е
вече?
- Досега са ми направени
четири операции: едната е
долу на пръстите, имах и
скъсан по време на гимнастика менискус, сменени са ми и
двете тазобедрени стави. Много съм благодарна на лекарите, които се погрижиха за мен,
защото за всички здравословни проблеми сама съм си виновна, много съм саката (усмихва се). Странното е, че не
мога да ходя или падам, както
си вървя, обаче част от каучука все още си правя. Това е
парадокс, трудно е човек да
си го представи. Страшна ра-

Ненадминатата Жена-каучук

бота. Сама си се чудя. Но явно
имам такъв дух, нищо не вземам на сериозно. Сигурно
точно това ми помага. Интересното е, че като дойдат учениците ми, спира да ме боли!
Предстои ми нова операция,
ще видим какво ще стане.
 Преди няколко години
предизвикахте фурор с ваша
снимка, на която правите
шпагат, въпреки че сте с изкуствени тазобедрени стави.
Как успявате да поддържате такава завидна форма?
- Ама аз и сега правя шпагат. Макар че бях попаднала
на един лекар, няма да му
споменавам името, който заплаши да ми заключи ставите, направо да ги циментира.
Но аз отказах да се оперирам при него, отидох при
друг специалист и той ми ги
обходи с естествена съединителна тъкан. Само няколко месеца след това започнах лека-полека да си правя
упражненията, понеже по
природа имам невероятна
гъвкавост. Моите родители
са го забелязали още като
съм била много малка, то ми
е вродено.
 Кога за последен път
успяхте да се поберете в кутия с размери 49 на 49 на 44
сантиметра?
- О, то и от телевизията го
снимаха тогава. Бях вече над
60-годишна. И сега мога да
вляза в такава кутия, но не
знам как ще изляза (смее се).
 Какво ви помага да запазите невероятната си
енергия и страхотния дух?
На какво се дължи вашият
оптимизъм?
- Не знам. Такава съм си.
Не задържам лоши мисли, винаги гледам доброто. Дори и
сега, вече на толкова години,
просто игнорирам всичко негативно, не го вземам на сериозно. Макар че не мога да ходя
като хората, дори падам, но
ставам и продължавам. Радвам
се на живота, все едно тепърва
започва. Осъзнавам, че не е
така, но нищо не мога да направя със себе си. И на мен
ми е много странно, няма как
да си го обясня...
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ОТ РЕДАКТОРА

Скъпи читателю,
в днешното издание на приложението за литература, изкуство и култура гостува един от талантливите съвременни български поети Калин Коцев. В неговия лиричен
свят са събрани някои от напоследък позабравените, но вечни ценности.
Приятно четене.

ПОЕЗИЯ

Това, което
спасява душата,
е скрито
в мислите ни
и делата
По чудната пътека на живота
човек върви с охота, с неохота
и песен пее нота подир нота,
проклина и боготвори живота!
И тъкмо щом удобно се намести,
Небето му изпраща тъжни вести,
че време му е вече да си ходи
след всички земни радости, несгоди.
И трудно той с живота
се разделя!
Върховна е Господната повеля!
Затуй прави това, което трябва!
Побързай да обичаш и да радваш!
Човекът има шанс да поживее!
Щастлив е този, който остарее
и след себе си оставил е блага
не единствено за своите чада!
Посееш ли добро ти в много хора
те чака светлината на простора!
Но трудно постижимо се оказва
ВЕЛИКОДУШИЕТО! То доказва,
че носителят му е добра душа!
Всичко друго е лъжа и суета!
Навсякъде, на всички обич давай!
На оскърбилия те ти прощавай!
С усмивка срещай утрото и здрача,
утеха дай на тез, които плачат
под тежката брадва на
съдба палач,
на нуждаещите се бъди водач!
Товара чужди пренеси на плещи
и знай, че никой не отнася вещи!
Само светли мисли и дела добри
е туй, което душите ще спаси!

Ако имах само
днес!
Ако имах само днес!
Бих ти казал Извинявай!
С нежен глас на блага вест!
За обидите Прощавай!
Ако имах само днес!
Аз в прегръдка ще те стопля!
Като вятър в горски лес
ще развея твойта рокля!

СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ КАЛИН КОЦЕВ
Ако имах само днес!
Бих ти подарил усмивка!
Страст, любов и интерес
под сатенена завивка!

Път към
щастието

Ако имах само днес!
Ще те целувам дълго аз!
Твоята тъга и стрес
ще излекува моят глас!

Щастието не е в излишъка,
а е по-скоро във въздишъка,
който по пътя стръмен и труден
изпуска човек, в живота влюбен...

Понеже утре няма!
Сега живея! Само в днес!
Истина е туй голяма!
Не чакам нивга до нощес!

Обичам те!
ОБИЧАМ ТЕ е кодът на живота!
Божествената, съвършена нота!
Туй звуци са, които се прегръщат!
Излъчваш ги, а те към теб
се връщат!
ОБИЧАМ ТЕ са думите магични!
И те ни правят същества обични!
С ОБИЧАМ ТЕ сме толкова
различни!
И в мислите, в делата сме
отлични!
ОБИЧАМ ТЕ е струната сърдечна!
С ОБИЧАМ ТЕ душата ни е вечна!
ОБИЧАМ ТЕ в пространство и
във време!
ОБИЧАМ ТЕ - безсмъртният
рефрен е!
ОБИЧАМ ТЕ е благодатно семе!
Покълва то и след живота земен!
От Господа към нас любов потича!
Обича ли човек на Бог прилича!

Животът ни е
кратък миг,
дарен от Бога
наш велик!
Земният закон е твърде прост.
На земята тук човек е гост,
един се ражда, друг умира...
Препуска времето, не спира...
Един е сиромах последен,
животът му е труден, беден...
Друг живее радостен, честит
и с благата тукашни е сит.
Душата е една и съща,
дали колиба или къща
съдбата й е отредила,
любов, когато е открила
в малките и простички неща,
тя се радва на света сега,
благодарна на небосвода
и на великата природа,
че дарен й е за кратък срок
живот от всемогъщия Бог!
Знам, има смисъл битието,
тъй както и небитието...
Духът живее, общо взето,
на земята и на небето...
И трябва да е благодарен,
добър, щастлив и лъчезарен,
да блести като дъга след дъжд
и да вярва в Бога вездесъщ!

Щастието е в труда, в борбата...
В болката на ръцете, краката...
И в усърдието на душата
да спечели с кръв и пот играта...
Щастието е в съпротивата...
В битката за залъка... В силата
на душата, мишците, гърдите...
И в пътуването до мечтите...
Щастието е в решението
да се трудиш за спасението!
Щастието е вдъхновение!
Заслужен дар и украшение!

С духа
на будителите
Да ни събуди кой ли днеска може
от ад на политици и велможи?
В затвора на паричната матрица
душа бере народната душица.
Подобна бездушна материалност
не е била и в робската реалност.
Най-тежката робия се оказа
алчността и духовната проказа.
Низшите страсти и сребролюбие
продадоха свято родолюбие.
Къде сте мъдри, горди будители
да видите днешните блюстители,
които миналото подмениха
и безброй поразии надробиха,
кланят се на чуждите интереси
и забравиха кой Левски обеси,
и кой бе Паисий - духовник, монах,
накарал народа да мисли без страх,
да помни историята велика.
Нека туй е държавна политика!
На всеки българин да бъде ясно,
че нашето отечество прекрасно
е живо и го има на Земята,
зарад усилията и борбата
на всички радетели, будители,
на борци за свобода, спасители,
които с пример, слово, стих и дело
за българското жертваха се смело.
България е държава на духа,
казал е с признание за нас света.
Люлка на европейската култура
е древната ни държавна
структура.
Светла ви памет, светли
будители!
Бдете над всички български
жители!
Дайте ни малко от вашата сила
и обичта към родината мила!
Заслужаваме да бъдем най-горди,
потомци сме на прабългарски орди,
на юначни бойци, в битки калени,
и на духовни люде просветлени!

КАЛИН КОЦЕВ е роден на
20 февруари 1976 г. във
Враца. Завършил е спортно
училище с профил футбол в
родния си град и висше
образование във ВТУ “Св.Св.
Кирил и Методий”, специалност “Български език и
история”. Щастлив съпруг и
горд баща на трима синове.
Син е на покойния вече поет
и писател Божидар Коцев,
съставител е на неговия
обемен поетичен том
“Върховно е да се живее”.
Автор е на стихосбирката
“По изгрев”, на историческата поема “Българиада”,
както и на стихотворения,
публикувани в различни медии.

Като извор
Тече си изворът, тече, тече...
И водите щедро си раздава...
На мъж, жена, момиче и момче...
Жаждата на всеки утолява...
Изворът най-малко се вълнува
кой от него пие, потребява?
Никога не се интересува
кой и как дали го оценява?
Тече си изворът, тече, тече...
И водите си навред дарява...
На вълк, лисица, птица и мече...
С него жаден никой не остава...
Дърво вековно или храст бодлив...
Беден и богат, честен и лъжец...
Да види иска всекиго щастлив...
Затуй е извор, дава той живец...
От себе си да можеш да дадеш...
Като извора да бъдеш извор...
Животът всъщност е
велик стремеж...
И избор да бъдеш като извор...

Редактор Боян БОЙЧЕВ
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Традицията и обичаите
отново гостуват в Дорково
За 23-ти път
родопското село
организира
международен
фолклорен
фестивал
и очаква
представянето
на близо
70 състава
Павлета ДАВИДОВА

Обичате ли традицията,
трепва ли ви сърцето, когато
чуете тежка родопска песен,
играят ли ви краката, щом зазвучи граовско или шопско
хоро? Ако обичате автентичния фолклор и уважавате онези, които опазват и показват
обичаите, песните и танците
на предците си, определено
трябва да посетите близкото
до Велинград село Дорково
през следващите няколко дни.
От днес до неделя дорковци
са домакини на 23-тия Международен фолклорен фестивал, който обикновено събира
групи не само от страната, но
и чужбина.
Тази година е малко по-особена - заради противоепидемичните мерки и КОВИД-19,
който парализира целия свят,
фестивалът ще е “по-малък”.

Тази година ансамбъл “Овчарска песен” ще чукне половинвековен юбилей
Иначе казано - групите ще са
подбрани, а гостите от чужбина - силно редуцирани. Съставите няма да бъдат настанявани в къщите на гостоприемни
дорковци. Все пак групи от
Сърбия и Хърватска отново
ще са част от фестивалната
програма, информира кметът
Николай Ковачев. Фестивалът
няма да се различава особено
от предишните, уверява той.
Цялата програма обаче ще е
съобразена с изискванията на
здравните власти и ще се спазват противоепидемичните мерки. Всички знаем какво да правим, уверен е Ковачев. И няма
как да е другояче - кметува
пети пореден мандат и дори и
насън знае кога и къде има
нужда от него. Наясно е и с
друго - заради събора селото
ще надхвърли обичайните си
2700 жители и ще зажужи още
повече, а “избягалите” към големи градове отново ще се
върнат към корените си.
Фестивалът е включен в
културния календар на ЦИОФФ
(Международния съвет на организациите на фестивали за
фолклор и традиционни изкуства) и на Министерството на
културата - като едно от значимите събития с обичайните над
2000 участници и близо десетхилядна публика за трите фестивални дни.
Около 70 са съставите, ко-

И “слончето” чака нови посетители

Гледката от Цепина
пълни душата
ито ще представят традиционни песни, танци и обреди тази
година. Всички те, за радост на
местните, гостите, а и на самите участници, ще са на дорковската сцена на живо. Миналата
година фестивалът бе различен
- дистанционен и виртуален,
както повечето подобни събития, заради КОВИД-19. Тогава
организационният комитет,
чийто председател от 2004 г. е
Ковачев, реши програмата да
се излъчва в социалните мрежи
и специално създаден канал в
Ютуб. А почитателите на народните песни и танци успяха

само виртуално да се насладят
на изпълненията на двата местни дорковски състава - ансамбъл “Овчарска песен” и
група “Фантъна”. Освен тях
онлайн се включиха изпълнители от Полша, Северна Македония, Украйна, Молдова,
Кипър и Сърбия. Тази година
обаче всичко ще е на живо, ще
успеем да се насладим реално
на програмата, доволен е
кметът.
В следващите дни селото
отбелязва своя голям празник
на традиционното народно
изкуство с помощта на обичаните от всички музика, танц и
песен. “Пред майчиния поглед
на Родопа изгрява ден над
Дорково, благословено завинаги от Господ. Елате и ще
видите, че няма такова друго
кътче на Земята, ще ви по-

срещнем с хляб и сол, ще ви
припомним полъха на гората”, приканят дорковци.
А обещанията за гостоприемство и добро настроение не
са голи думи.
Откриването на фолклорния фестивал е днес от
20 часа. По традиция началото ще бъде поставено с дефиле на чуждите групи и домакините от ансамбъл “Овчарска песен”. Компания този
път ще им правят и гостите
от село Горна Росица. Ансамбълът има и друг повод за
радост - годината е юбилейна
и за него, става на половин
век. Сега групата е допълнена с ново поколение певци,
танцьори и музиканти и отново обещава специална програма за откриването. След
официалната част и концерта
на групите, днес и Николай
Славеев ще извиси глас в
центъра на Дорково. В следващите два фестивални дни събота и неделя, предстои богата програма на български
ансамбли, които ще се изявяват на откритата сцена пред
читалище “Св. Св. Кирил и
Методий - 1919”. А кметът
Николай Ковачев, организаторите, дорковци и участниците
се надяват догодина фестивалът да се завърне с пълна
сила - с повече състави от
чужбина и с по-малко ограничения заради коронавируса.

Какво още да видите
Дорково е китно село на десетина километра от Велинград. То обаче има какво да предложи на всеки турист както на любителите на природата, така и на тези, които са погълнати от историята. В центъра се извисява
църквата “Свети Пророк Илия”, за която се твърди, че е
умалено копие на столичния храм “Свети Александър Невски”. Дорковската църква е открита през 1928 г. и успява
да впечатли не само с външния си вид, но и с красивите си
стенописи.
В покрайнините на селото, на хълм с чудна гледка към
къщите, е разположен т.нар. Плиоценски парк. В него може
да видите копие на истински мастодонт - скулптурата е
направена, като са използвани размерите от най-голямата бедрена кост, намерена в района. Да, в българското село
Дорково е най-богатото палеонтологическо находище от
късния Плиоцен на Балканите и второ по големина в Европа. Модерна диорама пресъздава звуците на отдавна изчезнала епоха и нейните обитатели. И има кой да ви разкаже
както за българо-френските експедиции в района, така и за
вече изгубените древни видове маймуни, лъвове, саблезъби
тигри, мечки и др. Архитектът искал сградата на музея да
напомня пчелен кошер и много държи дървената конструкция да не бъде лакирана и обработвана, за да прилича на
стара селска ограда, каквито се виждат из Дорково.
Романтика, спокойствие и зеленина - това ще ви предложи друга от забележителностите край Дорково, крепостта Цепина. Мястото предлага невероятна гледка,
интересен музей и любопитни легенди за принцеси и кръвопролития. През средновековието Цепина е една от найизвестните родопски крепости. Когато цар Калоян назначава племенника си Алексий Слав за управител в Родопите, Цепина става седалище на владенията на деспота.
Крепостта е била владение на различни господари, а през
1373 г. е превзета от османските нашественици след дълга
обсада. Само на място обаче може да научите повече за
историята и легендите, а и да усетите духа на средновековната твърдина. Струва си да посетите Дорково.
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Да останем
верни на
заветите на
бузлуджанци!

Да останем верни на заветите на
бузлуджанци! Това е водеща тема на
новия брой 5-6 на сп. “Ново време” за
месеците май и юни на 2021 г. В неговите 240 страници читателите ще
намерят разнообразни публикации по
актуални политически, идеологически
и исторически проблеми, събрани в

разделите: “165 години от рождението
на Димитър Благоев”, “130 години организирано социалистическо движение
в България”, “Платформа Социализъм
ХХI век”, “Идейна дискусия - Компас
за социалисти”, “30 години Конституция на Република България”, “За бъдещето на Европа”, “Култура”, “Юбилей” и “Документи”.
Всичко за и от сп. “Ново време”
можете да научите в неговия сайт
www.novovreme.com. Новият, както и
предишни броеве, можете да намерите
в редакцията на списанието (НС на
БСП, ул. “Позитано” №20 - след предварителна
заявка
на
e-mail
novovreme2020@gmail.com и на тел.
0889181010). В София списанието
може да купите в книжарница “Нисим” (бул. “Васил Левски” №59), книжарница “Български книжици” (ул.
“Аксаков” №10 - под колоните на
“Кристал”) и галерия-книжарница “София прес” (ул. “Славянска” №29).
Най-сигурният начин да следите
редовно публикациите на списание
“Ново време” е да се абонирате за
него, което можете да правите през
цялата година в редакцията на в.
“Дума” (София, ул. “Позитано” №20А,
ет. 7), в поделенията на “Български
пощи” АД (кат. №1519) и в офисите на
“Доби прес” ЕООД.

Да живее
социализмът!
Мерсия МАКДЕРМОТ

Драги другарки и
другари,
Искам от все сърце
да ви благодаря за
тази висока награда,
за тази голяма, съвсем
неочаквана чест.
Точно по това време преди 70 години бях
в България за пръв път
като член на британ-

Левски във Вароша
Веселин ДЖАМБАЗОВ

Този разказ е по достоверен случай, разказван ми като
дете от възрастни роднини.
Описаната къща е на тези мои
роднини или съседна на тяхната къща. Не ми е известно
случката да е описана или
публикувана някъде.
В старинния квартал “Вароша” на град Ловеч издигат
снага много достолепни
възрожденски къщи. Най-често те са на два ката, с големи
чардаци с шарени миндерлъци, с покрити с плочи покриви, с високи дувари, с големи
порти и сенчести дворове с
омайващ аромат на дъхави
цветя. В една от тези къщи се
разиграла тази почти неизвестна история.
Васил Левски обожавал
спокойствието и уюта на “Вароша”, харесвал прямотата,
честността и духа на будните
му жители, наслаждавал се на
всичко в това гнездо на
българщината и без колебание
го превърнал в столица на
организираното от него революционно движение. Затова
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често отсядал в спретнатите
му къщи - било по важни комитетски работи или просто
за приятелска раздумка. Не
пропускал и вече споменатата
къща, където се чувствал сигурен и защитен между дебелите каменни зидове и окованите с желязо здрави порти.
За всеки случай имал и скривалище - съвсем малко, плътно
затворено отвсякъде, добре
изолирано пространство под
стълбите към чардака.
В къщата имали навик да се
отбиват и две заптиета от близкия конак. Те много обичали
бялото сладко, кафето и чашата студена вода, които младата
и пъргава домакиня им сервирала на чардака, макар и не кой
знае с каква охота.
В един зноен летен следобед Левски отмарял в сенките
на двора. На вратата зачукали
заптиетата. Левски бързо изчезнал в тайното скривалище.
Домакинята посрещнала нежеланите гости и пребледняла, с
треперещи ръце започнала да
ги гощава. Турците усетили
притеснението на жената, загрижено започнали да я разпитват какво се е случило, но
никак не давали вид, че смятат

скоро да си тръгват. Тогава
младата жена бързо се шмугнала в съседната одая, грабнала спящата си рожба от окачената на тавана люлка и зверски започнала да я щипе. Малкото същество огласило с
писъците си цялата къща, а
майка му обяснила, че е много болно. Всъщност, тя се
притеснила да не би в малкото и задушно скривалище Левски да се задуши, закашля или
с някакъв друг неволен звук
да се издаде. Олелията го предпазвала от подобно недоразумение. Турците гузно си
тръгнали.
Левски, бледен и потен,
излязъл от неудобното си убежище, сграбчил и силно притиснал до гърдите си разплаканото дете. Мълчаливо го
галил по главицата и целувал
почти разкървавените от щипането места по малкото телце. Блесналите му очи сякаш
говорели: “Бедни ми народе,
ти не заслужаваш и повече
няма да влачиш оковите робски. А ти, мило дете, скоро ще
посрещнеш свободата. Едва ли
това щастие ще имам и аз.”
Неизказаните думи се оказали пророчески.

ската младежка бригада “Майор Франк
Томпсън”. Ние участвахме в строителството на големия язовир близо до с. Копринка. За мен върховният момент на онова първо пребиваване
в България беше нашата среща с Георги Ди-

митров в двореца
“Евксиноград”. С него
прекарахме цели два
часа и на прощаване
ние му дадохме обещание, че няма да забравим България. Моите
книги представляват
изпъл-нение на онова
обещание, дадено на
Георги Димитров лично преди толкова
много години.
Тогава дойдох в
България да участвам
в строежа на социализма. Биографията
на Димитър Благоев
написах първо за английските социалисти,
те да го вземат като
пример, да се учат от
него.
И днес, ако с тази
книга аз мога да допринеса нещичко за делото на Дядо Благоев в
България, аз ще бъда
безкрайно щастлива.
Още веднъж ви благодаря.
Да живее социализмът!

(Обръщение към събора на Бузлуджа 2018,
с благодарност за присъдената й награда
на НС на БСП - “Димитър Благоев”)
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Трохи за бедните,
пачки за богатите
Какво управление ни готвят т.нар. партии на протеста
Анко ИВАНОВ

През последните дни лъсна
крайно дясната философия на
т.нар. партии на протеста,
наричани неправилно и “партии на промяната”. И това се
прави под маската на исканията за свобода, демокрация,
борба с корупцията и див
популизъм. По същество не се
предлага промяна на социално-икономическото статукво,
а само на правителственото и
съдебното статукво и на срастването на мафията с държавата.
След победата с малко и за
малко на крайно дясната популистка партия, продължител
на десните неолиберални политики у нас - ИТН, се разбра
кой и какво стои зад подобен
политически месиански проект. Най-напред се изцепи
Николай Василев, който предложи по същество 100 процента частна и 0 процента
държавна собственост и намаляване на данъците на богатите, които в ЕС са най-ниските. Това бе продължение на
неговата минала неолиберална политика под скиптъра на
“Царчето” и/или под диктовката на обръчите от фирми и
порциите на “Депесето”.
Съвсем наскоро (на 27
юли) на преден план бе изтикана една бивша седесарка
(бизнесмен капиталист), представяща се от партия, която
по същество не си знае името
(официално по регистрация “Мутри вън”, а неофициално
- “Ние идваме”) - небезизвестната крайно дясна Мария Капон.

Да, те идват
от миналото
и в социално-икономически
план отиват пак в миналото.
И тя ни баламосва нас, обикновените хорица и предимно
пенсионерите, колко много тя
и партийката й са загрижени
за хората, за народа, за бедните. И огромната маса телевизионни зрители остава с грешното впечатление, че те действително мислят за хората за над 2 милиона пенсионери.
А всъщност това е проява на
поредната демолатрия (много
приказки за народа, без по
същество да му се обръща
съществено внимание). Гово-

рейки много за народа, Капон
и подобните й десни предвиждат трохи за бедните - повишаване на пенсиите с миниатюрен размер, т.е. предвиждат
трохи спрямо жизнените потребности на бедните пенсионери - някакви си 12,5%, но
не наведнъж, а на етапи, ако
има възможности хазната.
Това - на преден план, а на
заден план готвят намаляване
на данъците на богатите под
маската за загриженост за
бедните. Става дума за предвижданото премахване на
данъка върху дивидента и повишаване на границата за регистрация по ДДС, т.е. намаляване облагането на нов
брой фирми, включени в но-

мер на 7 609 002 лв. и е платил върху тях данък в размер
на 380 450,10 лв. (5%). Сега
крайно дясната Капон и
ИБГНИ ни предлагат да опростим (не еднократно, а постоянно) тези данъчни
задължения на Пеевски, както и на около хиляда други
подобни нему богаташи-милионери.
Лозунгът
на
ИБГНИ сега е “Да живеят милионерите”, а работещите
бедни - кучета ги яли.
В България данък дивидент е с най-малкият размер в
Европа - едва 5%. В Унгария
и Литва този данък е 15%, в
Словения е 27,5%, в Словакия - 7%. Ако в България се
въведе размер на този данък

намали, т.е. много повече
пари да отиват в бездънните
джобове на капитала, необходими му за яхти, самолети,
лимузини, разкошни апартаменти, вили в чужбина и т.н.
Дори по време на пандемията алчните богаташи у нас
станаха още по-богати и всеки ден имаше по един нов
милионер, а бедните ставаха
все по-бедни.
Голяма част от предлаганите икономически мерки за
подпомагане на бизнеса са от
75% пари, събрани от данъците и таксите на бедните.
Какво от това, че правителството на ГЕРБ и патриотарите, заради Симеонов, намали ДДС на ресторантьори-

вия по-висок размер за регистрация по ДДС.
Най-циничното е предложението за премахването на данъка върху дивидента. Ежегодно
в България разпределените и
платените като дивиденти пари
са между 7 и 8 млрд. лв. Ако
приемем със закръгление сумата 8 млрд. лв., то внасяният
данък в държавната хазна трябва да е 400 млн. лв. Преобладаващата част от българския народ, поради мизерия и нищета
и с много “работещи бедни”,
не получава дивиденти. Изключения са някои чиновници от
министерства, централни ведомства, банки и т.н., които
имат мизерни акции и дялови
участия във фирми. Дори от
приватизационните фондове
само един плаща мизерни суми
(50-70 лв.) като дивидент.
От тези около 8 млрд. лв.
най-вероятно около 7 млрд.
лв. са на големите икономически и финансови акули.

от 15% и той стане колкото е
данъкът на едноличните
търговци (дребните предимно семейни бизнеси), тогава
в хазната за една година ще
постъпват не 400 милиона, а
1,2 млрд. лв. - толкова, колкото е потребно за актуализацията на пенсиите и за действителното, а не символичното им увеличаване.
В България сме най-бедните, с най-ниските доходи, с
най-много хора, живеещи в
мизерия, и с най-много емигриращи и умиращи, понеже
данъците ни са най-ниските в
Европа. Те са най-ниски в
полза на капитала и високи за хората на труда. Това се
вижда от най-лошото съотношение между преки и косвени данъци - 25% от бизнес и
75% от потребление. А също
така и най-ниско равнище на
преразпределение на произведения БВП - около 36-37%
преди пандемията. В същото
време представители на десните-бесни в Народното
събрание, като икономистите на ИТН и “Демократична
България”, искат делът на
преразпределението да се

те и работещите в системата
на общественото хранене от
20 на 9%? От това намаление те

Ето един драстичен
пример
За 2018 г. депутатът Делян Пеевски е декларирал
доходи от дивиденти в раз-

икономисаха и сложиха
в джобовете си
допълнително през 2020 г. над
40 млн. лв., но нито едно заведение не намали цените, напротив - леко ги повишиха.
Сега Капон ни предлага друга
глупост - подпомагане на занаятчиите, понеже били затваряни! Вярно, намалял е броят
на обслужваните клиенти по
време на пандемията и затварянето, но те повишиха цените на услугите си в редица
случаи безбожно. И те (чрез
повишените цени) си избиха
загубите на гърба на бедните
обикновени хора. А сега Капон иска и парично допълнително да бъдат стимулирани и
“купени” като гласоподаватели на ИБГНИ.
Така е в неолиберална
България. Демагогско поднасяне на трохи от обществената трапеза за бедняците
(само за пенсионерите оформено като социална помощ, а

не възнаграждение за минал
достоен труд) и златен дъжд
(чрез опростяване, отменяне
и намаляване на данъците) за
богатите. Някога дядо Славейков бе възкликнал: “Брайно, нямаш ли парици, ти си
просто диване и си какво ли
още не”. Нямаш ли парици,
плащаш повече данъци, а
имаш ли парици - плащаш все
по-малко. А си диване, защото избираш тези, които те
ограбват и си намаляват данъците.
Борисов и ГЕРБ, като

крепители
и ръководители
на създадената от тях и ДПС
мутренска мафия, трябваше и
трябва да си отидат. Това е
безспорно. Но огромната част
от хората се заблудиха в това,
което сега идва на власт крайно дясно, по възможност
най-крайно дясното, неолиберално. В социално-икономически план почти всички депутати от т.нар. партии на протеста са такива (Г. Ганев, М.
Димитров, Ат. Атанасов, Н.
Зеленогорски, М. Капон, Н.
Хаджигенов, Д. Делчев и др.).
В ИТН почти всички, с малки
изключения като М. Зайкова,
А. Стефанова и няколко други
объркани, незнаещи какви са,
също са крайно десни.
Не по-малко са десните
икономисти в 46-ото Народно събрание и от групите на
ГЕРБ-СДС и ДПС - Й. Цонев,
П. Чобанов, Ал. Иванов, К.
Ананиев, Р. Желязков, Р. Христов и др. По същество те
всички по идеология са настроени да работят в полза на
богатите, т.е. и от “статуквото”, и от “протеста” всички
са от един дол дренки. Борбата между тях е само с прословутата корупция - кой да
бъде махнат от стола на
властта и кой да седне в него.
На морална основа, на основата за борба с неправдите
и борба за справедливост и
премахване на корупцията,
“партиите на протеста”,
“партиите на промяната”
подведоха голяма част от народа. И по същество ще водят социално-икономическата
дясна политика на ГЕРБ, но
без ГЕРБ и без Борисов, Гешев, Пеевски и т.н. Прав е
дядо Хегел - всеки народ си
заслужава управлението, което има. Когато гласуваш за
прикрити десни, ще получиш
дясно социално-икономическо управление. И ще
продължаваш да живееш в
бедност и в емиграция.
Проблемът сега е дали
БСП ще подкрепи подобно в
социално-икономически план
дясно-бясно правителство “на
промяната”.
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Филмови пътешествия
започват на 1 август
17 заглавия ще бъдат прожектирани
в Културния център G8 и „Евро синема”
17 филмови пътешествия, които ще започнат на
1 август и ще продължат до
15 август, ще отведат зрителите до любими и малко
познати дестинации. Началната точка за всички пътешествия са салоните на
Културния център “G8” и
“Евро синема”, научи
ДУМА от Здравко Григоров и Ангел Хаджийски от
“Позор”. На 31 юли в Културния център “G8” ще се
състои вечер, посветена на
Япония, по време на която
Григоров и Хаджийски ще
разкажат за своите приключения в Страната на изгряващото слънце; ексклузивно ще бъде показан филмът
“Глътка чай”.
Четири филма ще имат
премиери по време на
“Кино за пътешественици”
в София. На 1 август зрителите ще видят “Сами из
Азия” - вълнуващото пътешествие на Илайджа Пост
и възрастния му чичо, кое-

СНИМКА “ПОЗОР”

“От Кейптаун до Кайро с влак” - реж. Ник Шоу
то започва из непознатите
кътчета на Китай, преминава през Лаос и Тайланд и
завършва сред спиращите
дъха красоти на храмовия
комплекс Ангкор Ват в Камбоджа. Преди прожекцията
Мариана Панайотова ще

сподели за своето пребиваване в Източен Китай и
престоя си в град Нандзин.
Филмът “От Кейптаун до
Кайро с влак” на южноафриканеца Ник Шоу ще може
да се види на 4 август. Шоу
предприема предизвикател-

ството да стигне от Кейптаун до Кайро с наземен
транспорт, основно влакове.
Пътешествието му преминава през ЮАР, Мозамбик,
Зимбабве, Замбия, Танзания, Кения, Етиопия, Судан
и Египет. Преди прожекцията зрителите ще се срещнат с Георги Златев, който
заедно с Маргарита и Цветин Шущаркови пътува из
участъка от Египет, през
Судан до Етиопия. Публиката ще може да се сдобие с
книгата на семейство Шущаркови “Палецът на свободата”, съдържаща част от
вълнуващите пътешествия
на “Вълшебния керван”.
Здравко Григоров и Ангел Хаджийски ще разкажат
на 10 август за пътуването
си из Приднестровската Молдовска република. След това
зрителите ще видят филма
“Крепост”, представящ отблизо Приднестровието.
“Спомени от Изтока” историята на пътешественик от ледена Финландия,
посветил живота си на монголските легенди и японската поезия, ще бъде показан
ексклузивно на 13 август.

НАКРАТКО

Фестивала „Stravaganza”
откриват в Шабла
Фестивалът
за старинна музика, песен и танц
“Stravaganza” открива в Шабла
своето 14-о издание с концерта
“Любимата стара опера”. На сцената ще бъдат СНИМКА “STRAVAGANZA”
тенорът Николай
Моцов, сопраното Венера Мелеки,
мецосопраното Тереза Бракалова и
баритонът Валери Турманов, както
и пианистката Зорница Гетова, под
чийто акомпанимент ще прозвучат
арии и дуети из опери и оперети на
Моцарт, Доницети, Верди, Бизе,
Калман и Лехар. На 10 август е
премиерата, създадена специално за
тазгодишното издание, на музикално-театралния пърформънс “Ре-Ренесанс” на режисьора Георги Грозев.
Ансамбъл “Барок и още нещо” за
първи път заедно с Представителния духов оркестър на ДО - Варна,
ще изпълни на 11 август произведения от световната класика в Зеления център в Шабла. Закриването е
на 14 август с концерт на Дамския
камерен хор при храм “Свети Атанасий” във Варна с диригентка Евгения Григорова.

„Шибил” с безплатни
прожекции из България

Столичната библиотека гостува в парковете на София
Седмото издание на “Зелени библиотеки” в парковете на София започва на
31 юли в Северния парк от 10 до 14 ч.
Следващите дати и места са: 1 август Борисова градина, 7 август - парк “Заимов”, 8 август - парк “Гео Милев”,
14 август - Южен парк, 15 август - Зоопарк, 21 август - Градската градина,
22 август - парк “Света Троица”,
28 август - Западен парк, 29 август парк “Витоша”, пред хижа “Алеко”.
През почивните дни всеки може да
избере интересна книга за четене в парка, да се срещне с любими поети и да

получи тяхна нова стихосбирка с автограф, да послуша на живо хубава музика и, разбира се, да стане читател на
Столичната библиотека. Навсякъде ще
бъде и Библиобусът, пълен с 1500 тома
най-нови заглавия.
Продължава инициативата на “Споделени книги” - “Вземи, прочети,
върни”. Към шестте къщички за книги,
разположени на знакови места на Витоша за кампанията “Зелени библиотеки”, ще бъде прибавена и нова - в Зоопарка.
Популярни издателства предоставят

стотици екземпляри от най-новите си
издания за посетителите. Подготвят се
и няколко тематични изложби. Документалната изложба с архивни материали от фонда на Столичната библиотека “Из парковете на София - минало и
настояще”; в Зоопарка на 15 август ще
бъде представена изложба с ценни издания от фонда на Столичната библиотека на тема зоология. На 29 август
пред хижа “Алеко” на Витоша може да
се разгледа изложбата “Поздрав от
София” със старинни илюстровани
литографски картички.

„Airbag” е големият
победител в конкурса
„Пролет” на БНР
Група “Airbag” е победителят в 52-то издание на
Конкурса за нова българска
поп и рок песен “Пролет
2021” на БНР. Песента им
“Не сме сами” спечели Голямата награда - участие в
международния фестивал
“Евросоник 2022” в Грьонинген, Нидерландия. Автори на музиката и текста
са братята Петко и Николай Славови, аранжиментът
е на “Airbag”.
Селекционен екип от 17
експерти от БНР - музикални редактори, звукорежисьори, журналисти и продуценти от всички национални и регионални програми, определиха Голямата
награда. Те избираха и носителя на Наградата за де-

бют, която получи дамското суинг трио “Wet Pebbles”
с песента “Магията се
завъртя”. Музика и текст Teddy Velvet, аранжимент “Wet Pebbles”.
Професионално жури в
състав Васил Найденов,
Калин Вельов, Орлин Павлов, Ясен Велчев, Живко
Петров, Мирослава Кацарова, Гергана Нойкова определи първа и втора награда.
Първата спечели песента
“Deux reflets” в изпълнение
на група “Electric Pie”. Музиката е на Ясмин Исинов и
Алис Инджеян, текстът - на
Алис Инджеян, аранжимент
- Ясмин Исинов. Втората е
за песента “Нова пролет” на
Вера Шандел и Ангел Заберски по музика и аранжимент

Филмът “Шибил”, който спечели
136 награди в 49 държави и покори
сърцата на аудиторията на шест
континента, тръгва на благотворително турне из България. Феновете
на българското кино в цял свят могат
да го гледат онлайн на Neterra.TV+.
Безплатна покана за събитието във
всеки град може да се вземе от сайта
на филма www.shibil.bg. Прожекциите са на 28 юли в Шумен, 30 юли Варна, 3 август - Пловдив, 5 август
- Велико Търново, 7 август - Китен,
11 август - Приморско, 13 август Смолян. Турнето завършва в София,
с прожекции между 3 и 5 септември
в конната база “Спарата”.

ДКТ - Видин
с представление
във Велико Търново

СНИМКА БУЛФОТО

Генералният директор на БНР Андон Балтаков
връчи на групата “Airbag” Голямата награда
на Ангел Заберски, текст Вера Шандел.
Приза на слушателите на
БНР получи песента “Ти и
аз за света”, изпълнена от

Кристина Иванова feat. Димитър Атанасов по музика
и аранжимент на Димитър
Атанасов и текст на Кристиан Грънчаров.

В програмата
на МТФ “Лято,
кукли и приятели
2021” е включен
спектакълът “Дядовата ръкавичка” на Държавния
куклен театър във
Видин. Представлението ще се играе на 31 юли от
11 ч. на откритата сцена “Арт СНИМКА ДКТ - ВИДИН
лято” в парк “Асеневци” до художествената галерия
“Борис Денев” във Велико Търново.
“Дядовата ръкавичка” е най-новият
спектакъл, подготвен от видинските
кукленици. Постановката е на Мая и
Митко Димитрови, сценографията и
куклите - на Миглена Методиева и
Георги Славков, а музиката - на
Петко Манчев. Във всичките роли се
превъплъщава очарователната Маргарита Костова.
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ДНЕС

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
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o

С
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o

С

40

o

С

ВИДИН
38 c

ПЛОВДИВ
41 c

СОФИЯ
38 c

РУСЕ
39 c

САНДАНСКИ
41 c

ВАРНА
32 c

41

o

С

40

o

С

40

o

С

Днес ще бъде слънчево и отново горещо. След обяд ще се развие купеста
облачност, но само на изолирани места, главно планинските райони,
краткотрайно ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в източните
райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще
се задържат между 36 и 41 градуса. Над Черноморието ще бъде
предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.
Максимални температури на въздуха - 31-33 градуса. Температурата
на морската вода е 27 градуса.

НИМХ/БТА
ПЛЕВЕН
40 c

БУРГАС
33 c

ХОРОСКОП

06.30 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 /5
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: ÀÂÍ‡ ‡ÚÎÂÚËÍ‡,
—ÚÂÎ·‡ /ÒÔÓÚÂÌ ÔËÒÚÓÎÂÚ, ÊÂÌË/ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
15.45 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: ¬ÓÎÂÈ·ÓÎ /Ï˙ÊÂ/:
–ÛÒÍË ÓÎËÏÔËÈÒÍË ÍÓÏËÚÂÚ - ‘‡ÌˆËˇ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 «Î‡ÚÌËˇÚ ‚ÂÍ 11-ÒÂËÂÌ
Ú‚ ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ,
1984„./, 1 ÒÂËˇ, ÂÊËÒ¸Ó À˛·ÂÌ ÃÓ˜Â‚, ‚
ÓÎËÚÂ: Ã‡ËÛÒ ƒÓÌÍËÌ,
–ÛÏˇÌ À‡ÁÓ‚, ¬‡ÒËÎ ÃËı‡ÈÎÓ‚ Ë ‰.
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚
22.00 ƒÌÂÒ Ì‡ »„ËÚÂ Ó·ÁÓ Ì‡
ŒÎËÏÔËÈÒÍËÚÂ Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
00.30 ŒÚ‚ÓÂÌ‡Ú‡ ‚‡Ú‡ Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ /Ô/ (12)
02.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
03.00 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: ÀÂÍ‡ ‡ÚÎÂÚËÍ‡ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
04.30 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: œÎÛ‚‡ÌÂ /ÙËÌ‡ÎË/
ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

00.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.30 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
02.25 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
03.20 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
04.15 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.15 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
09.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ (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 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
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
19.10 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)

06.00 ìƒÊË ¿È ƒÊÓ: –ÂÌÂ„‡ÚËî
- ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î,
ÂÔ.23
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.86
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.37
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡, ÙËÌ‡Î Ì‡ ÒÂÁÓÌ 9
18.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.6 ÂÔ.3,
4
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.12
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.45
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.2
00.00 ì«‡ÍÓÌ Ë Â‰: —ÔÂˆË‡ÎÌË ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇî - ÒÂË‡Î, Ò.19 ÂÔ.15
01.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.24
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.43, 44

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
15.45 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.40 ŒÎÂ„ √‡ÁÏ‡ÌÓ‚. ì7:0 Á‡
ÏÂÌî
19.45 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î Á‡·‡‚ÌÓ ¯ÓÛ Á‡ ÁÌ‡ÌËˇ
Ò Ì‡„‡‰Ë
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ÙÂÒÚË‚‡Î
ìΔ‡‡î (ìΔÂ„‡î)
23.00 ìÃÓˇÚ‡ Ï‡ÈÍ‡-Ó·ÓÚî Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
00.55 ¬ËÚ‡ÎËÈ —ÏËÌÓ‚. ¬Î‡ÒÚÂÎËÌ˙Ú Ì‡ ı‡ÎÍËÚÂ
01.50 ìƒÊÂÌÚ˙ÎÏÂÌËÚÂ Ì‡ ÛÒÔÂı‡î - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
03.30 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî
04.20 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
05.10 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡

ОВЕН

ВЕЗНИ

Отнесете се с голамо
търпение към работата и хората, с които
сте свързани. Ще имате сериозен успех.

Ще изразите твърдата
си позиция по въпрос за
бъдещето на повече
хора, с което ще ги
спечелите.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Пристъпете активно
към изпълнение на програмата си. Споделете
идеите си с близки приятели.

С проект, в който сте
вложили немалко, ще
приключите успешен
период. Равносметката
е добра.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Имате нужда от спокойствие, за да подредите приоритетите си.
Вредните навици отнемат време.

Възстановяването на
здравето и духа са
важни, направете нещо
повече за себе си веднага.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Пътуванията и срещите ще са приоритетни
за вас. Чрез тях ще
постигнете повече, замислете се.

Ще балансирате напрежението и натовареността си от последните дни, ако си позволите почивка.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Потърсете средствата, от които се нуждаете, от хора, с които имате изградени
взаимоотношения.

Занимания, целящи подобряване на физиката,
здравето и образованието, ще са особено полезни.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Независимо от трудностите, които срещате,
ще се стремите към подобри условия за работа.

Има какво да ви радва
на фона на случващото
се. Не търсете причини
да налагате мнението
си.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

15

ПЕТЪК
30 ЮЛИ

2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Доматите могат да помогнат на хора с астма
и да предотвратят появата на емфизем - състояние,
което постепенно уврежда алвеолите в белите дробове.
Това се случва благодарение на съдържащите се в тях
вещества, противодействащи на тютюневия дим.

Поли Генова е готова
с мултимедийно шоу
6 метра, за който Поли е
подготвила атрактивна
хореография и бляскави
тоалети.
Само преди две седмици певицата гостува
на града под тепетата за
наградите на БГ Радио,
на които бе водеща, и
спечели отличието за
“Изпълнителка на годината”. Сега Поли Генова
ще зарадва почитателите на хубавата музика с
впечатляващи изпълнения на топ хитовете си
като Last Night, превърнала се в най-слушаната песен в родния
ефир, If Love Was a
Crime, “На инат”, както
и с премиера на първото й дуетно парче с

Любо Киров, а също с
най-новия й сингъл No
more, в чийто видеоклип
главен участник е приятелят й Джоузеф.
“Остават часове до
сбъдването на една от
моите най-съкровени
мечти - самостоятелен
концерт на голяма сцена,
и вече нямам търпение.
Обещавам ви уникално
шоу, зареждаща музика и
много изненади в Античния театър в Пловдив най-голямата открита
сцена в страната. Елате
да танцуваме заедно!”,
заяви Поли Генова.
Концертът на изпълнителката ще се проведе
с ограничен брой зрители, съобразно всички изи-

Изпълнителката е сред най-успешните
артисти на българската музикална сцена
сквания на здравните
институции, и при
стриктно спазване на

противоепидемичните
мерки, уточниха организаторите на събитието.

Селското хоро стана
„Живо човешко съкровище”
Юлия КУЛИНСКА

Селското хоро, което
представя Перник, Брезник,
Трън, Земен и Радомир, стана
част от Националната система “Живи човешки съкровища
- България”, съобщиха за
ДУМА от Историческия музей в миньорския град. Автентичният танц спечели надпреварата с още 14 предложения

от различни региони в страната.
Селското хоро е неизменна част от празничната култура на Граово, Знеполе и Мраката и се изпълнява винаги на
лични, семейни, селищни и
други тържества. То е елемент
от традиционната култура на
Пернишкия регион и е изключително популярно и в наши
дни.
Кандидатурата показва
приемственост между поколе-

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

нията, констатира Специализираният експертен съвет за
опазване на недвижимите културни ценности към Министерството на културата. Хорото бе подадено като номинация от сдружението с нестопанска цел “Локално наследство”. То представи пред
комисията документация,
филм с продължителност
8 минути и 37 секунди и
103 снимки на хартиен и електронен носител.

»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

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

≈¬√≈Õ»… ”«”ÕŒ¬, ÔÓÎËÚËÍ
Ã¿–»ﬂÕ Œ√ÕﬂÕŒ¬, ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ
œ≈“ﬂ Õ≈ƒ≈À◊≈¬¿, 11-Í‡ÚÌ‡
ÌÓÒËÚÂÎÍ‡ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡
ÍÛÔ‡ ÔÓ ·‡‰ÏËÌÚÓÌ
–¿ƒŒ—À¿¬ «ƒ–¿¬ Œ¬,
ÙÛÚ·ÓÎÂÌ ÚÂÌ¸Ó
–¿ƒŒ—“»Õ »ÿ»ÿ≈¬,
·Ë‚¯ ÙÛÚ·ÓÎÂÌ Ì‡ˆËÓÌ‡Î
’–»—“Œ ’–»—“Œ¬,
ÍÏÂÚ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ ¡ÓÎˇÓ‚Ó

Табела на
ценностите
изненадва
в Банкя

Известни български изпълнители ще подкрепят певицата
на първия й самостоятелен концерт в Пловдив
Завладяващо мултимедийно шоу ще представи на почитателите си
Поли Генова. Първият й
самостоятелен концерт,
наречен “#1”, ще се
състои днес, 30 юли, от
20 часа, на сцената на
Античния театър в Пловдив. Плеяда от български
звезди ще подкрепят певицата по време на музикалния спектакъл. Влади
Ампов-Графа, Любо Киров, Косьо Цеков от
“ФСБ”, както и израелският топ артист Барак
Битон ще вземат участие
в проявата.
Специално за концерта ще бъде изграден
уникален подиум (денсфлор) с диаметър близо

—ÏÂÈÚÂ ÒÂ Ë Ò‚ÂÚ˙Ú ˘Â ÒÂ ÒÏÂÂ Ò
‚‡Ò... ’˙Í‡ÈÚÂ Ë ˘Â ÒÔËÚÂ Ò‡ÏË...

¿‰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¿

Жителите и гостите на Банкя бяха изненадани с Табела на
ценностите. Арт инсталацията
е с височина два метра и половина. Масивната конструкция е
изградена от цветни стрелки,
сочещи в различни посоки, на
които са изписани едни от найважните думи в българския език
- благодарност, честност, отговорност, търпение, добротворчество и т.н.
Табелата на ценностите е
поставена до детската площадка
в централния парк на града по
идея на екипа на Частно училище “Цар Симеон Велики” в село
Иваняне и с подкрепата на район Банкя. Мястото не е избрано
случайно: целта е инсталацията,
освен да краси града с позитивни и цветни послания, да напомня на родителите и децата едни
от най-важните общочовешки
правила и ценности в живота,
както и думите, които всекидневно трябва да си повтаряме.

Инсталацията е разположена
в централния парк на града

Автор на фантастика
ще раздава автографи
Младият български автор на научнофантастичния роман “Конфедерация:
Тихата война” ще раздава автографи в
морската ни столица. Произведението е
литературен дебют на Денис Игнатски,
който ще гостува на изложението “Алея
на книгата” във Варна, планирано да се
състои от 31 юли до 9 август. Създателят на творбата ще бъде специален гост
на събитието на 6 и 7 август. А ценители
ще имат възможност да закупят книгата
му с негов подпис.
Романът, издаден от “Коала прес”,
представя междугалактически съюз на
различни чудновати същества, в който
ние, земляните, ще изиграем голяма роля.
Историята ни изпраща в бъдещето, където Земята с нейните обитатели са надскочили развитието и различията си.
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Стойка Кръстева е на
победа от отличие в Токио
Стойка Кръстева (51)
вече е само на победа от
медал на Олимпийските игри
в Токио. Голямата ни боксьорка се класира по категоричен начин на 1/4-финал,
след като разби с 5:0 съдийски гласа Вирджиния Фукс
(САЩ).
Така 165-сантиметровата
българка за първи път записа две победи на Олимпийски игри.

За място на 1/2-финалите
в неделя двукратната европейска шампионка и сребърна световна медалистка
ще срещне поставената под
№2 в схемата Юан Чан
(Кит). В бокса класирането
за топ 4 гарантира поне
бронз.
“Капацитетът ми е много голям. Тренирали сме,
подготвяли сме се, не знам
дали има друг, който да е

СНИМКА СПОРТАЛ

вложил толкова усилия като
екип. Познавах съперничката си. Знаех отлично сил-

ните и слабите й страни.
Искам да покажа всичко, на
което съм способна, и ако

Костадинова отново
стреля за медал
Мария Гроздева се провали с последния изстрел
Антоанета Костадинова атакува
медалите и на 25 метра пистолет на
Олимпиадата. Тя върви трета след
прецизната стрелба. Българката, която преди дни взе сребро на 10 м пистолет, постигна 293 т. Преди нея са
Зорана Арунович (Сър) с 296 т. и
защитаващата титлата си от Рио 2016
Ана Коракаки (Гър) с 294 т. “Нормален резултат, нито много висок, нито
много нисък”, коментира 35-годишната Костадинова.
Другата българка в дисциплината
Мария Гроздева е 22-ра с 288 т. Тя
навакса колебливо начало с 94 т. и се
придвижи доста напред, но в последния си изстрел се провали и направи
осмица. “Не е невъзможно да се пребори за финал, но ще бъде доста
трудно. Ако беше направила последния изстрел и стигнала до 290 т., шансовете щяха да бъдат много добри”,
каза Валери Григоров, треньор и
съпруг на двукратната ни олимпийска шампионка.
Квалификациите продължават
днес с бърза стрелба, след която
първите осем се класират за финала.
В ловната стрелба Селин Али остана 20-а. В първия ден от квалификациите българката беше 16-а, като
завърши с 69 т. Тя започна добре и

това е златен медал, ще
бъда най-щастлива”, каза
Кръстева.

ГЛЕДАЙТЕ

ОЛИМПИАДА
ПО БНТ 1
13.00 Лека атлетика,
стрелба (25 м пистолет, жени)
15.45 Волейбол: РОК Франция (мъже)
21.00 Днес на Игрите
(обзор)
3.00 Лека атлетика
4.30 Плуване (финали)
ПО БНТ 3
7.30 Тенис (мъже), стрелба (25 м
пистолет, жени)
13.00 Плуване (серии)
15.45 Волейбол: РОК - Франция
(мъже)
по Евроспорт 1
6.15 и 11.00 Бокс (седми ден)
15.00 Тенис на маса (финал,
мъже)
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
18.30 Хебър - Миньор
21.00 Славия - Царско село
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
ФОРМУЛА 1
12.30 и 16.00 Гран при
на Унгария (тренировки)
РЕЗУЛТАТИ

СНИМКА БОК

19-годишната Селин Али остана далеч от финала в ловната стрелба
вчера, като в първия кръг имаше само
1 грешен изстрел и 24 успешни. Във
втория обаче направи още 3 грешки,

Йосиф Миладинов
стигна полуфинал
Йосиф Миладинов се класира за 1/2-финалите
на 100 метра бътерфлай, след като спечели серията си на олимпийския турнир в Токио. Българският плувец финишира за 51,28 сек., като времето му в сериите е шесто.
Другият ни представител в дисциплината Антъни Иванов записа 52,25 сек. и отпадна.
“Беше ми леко, но не беше прекалено. Надявам
се да се касирам за финала. Мисля, че имам още
доста резерви на пипането, ще работя още малко
там, дано да се получи”, каза 18-годишният Миладинов. 1/2-финалите бяха рано тази сутрин.
18-годишният талант, който е сребърен медалист от европейското за мъже в Будапеща, успя да
изпревари дори своя идол Чад льо Кло.

които я смъкнаха надолу в крайното
класиране. Али завърши с общ сбор
от 115 т.

Лудогорец очаква Олимпиакос
Лудогорец достигна до мачове с Олимпиакос. Двата тима
излизат в сряда в Атина в първи
двубой от III квалификационен
кръг на Шампионската лига, а
реваншът е на 10 август в Разград. “Орлите” достигнаха до
тази фаза, след като победиха
Мура с 3:1. С успеха разградчани си гарантираха мачове в Европа поне до Коледа. Ако отпадне от Олимпиакос, българският
тим ще играе плейоф за влизане
в групите на Лига Европа. Ако и
там загуби, отива директно в основната фаза в Лигата на конфедерациите. А това са още десет

евромача.
Срещу Олимпиакос ще е доста сложно за Лудогорец, защото атиняните са поне три пъти
по-скъпи от “орлите” - 120 милиона евро.
“Това бяха два много добри
мача за нас. Накараха ни да се
чувстваме некомфортно, оказаха
ни голям отпор и не се отказаха.
Липсваше ни на моменти острота, енергия. Времето също повлия, беше тежко”, призна треньорът на “орлите” Валдас Дамбраускас. Литовецът намекна, че
гърците не са нищо сериозно и
според него са преодолими.

РЕВАНШИ II ПРЕДВАРИТЕЛЕН КРЪГ
ЛУДОГОРЕЦ - Мура (Слвн) 3:1
1:0 Сотириу (4) 1:1 Хорват (64) 2:1
Ману (82) 3:1 Каули (90) (общ
резултат 3:1); Нефтчи Баку (Азер) ОЛИМПИАКОС (Гър) 0:1 (0:2);
ЧФР Клуж (Рум) - Линкълн Ред
Импс (Гиб) 2:0 (4:1); СПАРТА
ПРАГА (Чех) - Рапид Виена (Ав)
2:0 (3:2); ЦЪРВЕНА ЗВЕЗДА
(Сърб) - Кайрат (Каз) 5:0 (6:2);
ЙЪНГ БОЙС (Швейц) - Слован
Братислава (Слвк) 3:2 (3:2);
ШЕРИФ Тираспол (Молд) - Алашкерт (Арм) 3:1 (4:1); МИДТИЛАНД (Дан) - Селтик (Шот) 2:1
(след продължения, 2:1).
III ПРЕДВАРИТЕЛЕН КРЪГ
(3/4 И 10 АВГУСТ)
ШАМПИОНСКИ ПОТОК
Олимпиакос (Гър) - Лудогорец;
Динамо Загреб (Хърв) - Легия
Варшава (Пол); ЧФР Клуж (Рум) Йънг Бойс (Швейц); Цървена
звезда (Сърб) - Шериф Тираспол
(Молд); Малмьо (Шв) - Рейнджърс
(Шот) ; Ференцварош (Унг) Славия Прага (Чех).
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