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Над 300 души
спасени
от пожар
край Атина

Плащат на
родителите
за уроци
вкъщи

Предателства
и подкупи могат
да разгромят България
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Изкуството
осмисли
живота
на 500 човека
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Скъпият ток спира заводи
Работодателите са готови на протести заради рекордните цени
на електроенергията за индустрията на борсата. Спешно включват
резервни мощности в държавната ТЕЦ “Марица изток 2”.
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БСП не дава на ИТН
безусловна подкрепа

Георги ГЕОРГИЕВ

Социалистите искат гаранции,
че приоритетните политики ще се спазват

В

ероятността от трети поред
парламентарни избори сериозно се
увеличи през последните дни заради драматизма на “информативните разговори”, които както се оказа
грешно сме наричали преговори,
между “Има такъв народ” (ИТН) и
БСП, “Демократична България”
(ДБ) и “Изправи се БГ! Ние идваме!” (ИБГНИ).
Очакването на немалка част от
обществото беше, че ще има договорен между потенциалните партньори проект за експертно правителство, с ограничен времеви хоризонт поради нестабилния парламент, което да наподобява като
политически баланс служебния кабинет на Стефан Янев, включително и с участие на четири-пет популярни лица от този екип. Ситуацията и разпределението на мандатите в 46-ото НС предполагаше това,
предвид нуждата от сформирането
на блокове между поне три партии
(без ГЕРБ и ДПС), за да има стабилно и ясно мнозинство за избора на
правителство и гласуването на важни решения. Гневната обществена
и политическа реакция на първото
проектоправителство на ИТН бе
достатъчно показателна.
Вместо това получихме втори
еднопартиен кабинет на ИТН с
одиозни фигури като Гроздан Караджов, известен с позициите си
срещу президента Румен Радев,
със спорни кандидатури на министри.

БСП има готовност да
подкрепи кабинет с мандата
на “Има такъв народ”, но това
няма да стане без условия и
гаранции, че договорените
приоритетни политики ще се
спазват. Корнелия Нинова
представи пред НС на БСП

доклад по кои теми и мерки
са постигнали съвпадения. Тя
призна, че договореното не е
изцяло отразено в изчетената
от ИТН “декларация на съгласието”, вероятно защото в нея
са намерили място и теми на
другите две преговарящи пар-

тии. Преговорите с ИТН, ДБ
и ИБГНИ ще продължат.
Без работещ парламент и
кабинет има риск за България,
напомни Нинова. Тя припомни, че цените на тока, водата,
парното и стоките от първа
необходимост растат. “Няма

кой да изведе страната от кризата - КОВИД и икономическата”, поясни тя. Има риск и
за държавността, защото при
трети избори активността ще
е много ниска и НС няма да е
легитимно, смята Нинова.
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СНИМКА ДИАНА ВАСИЛЕВА, ФЕЙСБУК

Няколко къщи изгоряха в хисарското село Старосел, след като голям горски пожар
навлезе в населеното място. В борбата с огъня се включи и военен хеликоптер “Кугър”.
Евакуирани бяха редица жители. В съседното село Кръстевич също е възникнала критична ситуация.
Двама лесничеи загинаха при потушаване на горски пожар край Сандански
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Парламeнтът отряза ГЕРБ
за комисия срещу МВР
Бойко Рашков и служебното правителство ограничиха вота, с който
бившите управляващи правеха мнозинства 12 години, заявиха от БСП
Юлия КУЛИНСКА

Депутатите отхвърлиха предложението на ГЕРБ да се създаде временна
комисия, която да проучи използвани
ли са СРС-та спрямо участници в предизборната кампания за 46-ото Народно събрание. “За” бяха 82-ма от ГЕРБ
и ДПС, 69 бяха против, а 64 се
въздържаха. След гласуването Николай
Хаджигенов от ИБГНИ нарече гнусна
колаборация общата позиция на ГЕРБ
и ДПС. “Ефектът “Бойко Рашков” показва как изглежда правоприлагането.
Да, това е непознато за ГЕРБ. Това се
нарича точно прилагане на закона и не
е репресия”, коментира той.
Според бившите управляващи
върху техни кандидат-депутати, кметове и симпатизанти е оказван натиск
от страна на държавни органи и полицията. По-късно спорът прерасна в
лични нападки и взаимни обвинения за
купуване на гласове. Тошко Йорданов
даде за пример Кърджали, където горски служители, които били функция на
ДПС, тормозели хората на най-ниско
битово ниво и помагали в изборната
търговия срещу дърва за огрев. Той
обеща сериозна ревизия на пъдарите в

СНИМКА МИХЕАЛА КАТЕРИНСКА

Благодарение на Бойко Рашков и служебното правителство изборната
търговия на ГЕРБ беше ограничена, заяви Георги Свиленски
горските стопанства, ако има правителство на ИТН. Йордан Цонев от
ДПС обяви думите му за реваншизъм
и обясни, че Бойко Рашков не може да
бъде образец за вътрешен министър.
Който не е попадал на ударите и
репресията на ДПС, той не знае на

С 44 лева ще увеличат
линията на бедност
Аида ПАНИКЯН

Кабинетът предлага за 2022 г. линията на бедност да бъде
увеличена с 11,9% (44 лв.) спрямо 2021 г. и така ще компенсира
в известна степен изкуственото изоставане на помощта за нуждаещите си.
Предишното правителство е занижило линията на бедност
за 2021 г., която е 369 лв. (с 6 лв. повече от 2020 г.). Тогава
актуализацията е направена единствено с индекса на цените на
т.нар. малка кошница от юни 2020 г., без да е взета предвид
линията на бедност по изследването EU-SILC за 2020 г., чиято
стойност тогава била 413 лв.
ДУМА припомня, че в средата на септември 2020 г. правителството обяви, че социалният министър ще предлага еднолично размера на прага на бедност, “когато има спад на БВП и при
особени обстоятелства” и бе предложено само 6 лв. увеличение
в сравнение с 2020 г. Тогавашната власт се аргументира, че
това става заради влошената икономическа ситуация. Очевидно
пари за официално увеличение на подпомагането на хората не
е имало, но бяхме свидетели на безогледното раздаване на пари
от един джип без ясни критерии.
През 2019 г. с месечни пари под 413 лв. са преживявали
около 1 586 200 души у нас, което е 22,6% от населението на
страната, става ясно от от частичната предварителна оценка на
въздействието към проекта на ПМС за определяне линията на
бедност за 2022 г.
В момента около 803 хил. души у нас получават пенсии под 369
лв., каквато е линията на бедност за 2021 г., става ясно от данни на
НОИ, цитирани преди дни от омбудсмана Диана Ковачева.
С линията на бедност пряко е обвързана със социалната подкрепа на държавата за уязвимите в страната, сред които са най-бедните
и хората с увреждания. За догодина се предвижда да бъдат подкрепени над 670 хил. души над 18 г. с трайни увреждания. Хората с
трайни увреждания от 50 до 70,99% получават помощи в размер на
7% от линията на бедност, от 71 до 90% - 15%, над 90% - 25%.
Хората с увреждане над 90% с чужда помощ, които имат пенсия
за инвалидност поради общо заболяване или трудова злополука/
професионална болест, са подпомогнати с 30% от линията на бедност, а хората с увреждане над 90% с чужда помощ, които са на
социална пенсия за инвалидност, получават 57% помощ.

какво сте способни, обърна се Явор
Божанков от “БСП за България” към
хората на Доган. Той разказа, че през
2019 година бил влачен сутрин, обед и
вечер по фалшиви сигнали в полицията, разпитван, близките и семейството
му и преследван от криминални су-

бекти. Цонев му отвърна, че в комисията ще може да обясни кои са органите, назначени от ДПС, които са го
привиквали.
Бойко Рашков и служебното правителство ограничиха вота, с който
ГЕРБ правеха мнозинства 12 години и
управляваха България с 200 хил. гласа, които не заслужават, заяви зам.председателят на ПГ “БСП за България” Георги Свиленски. Той даде пример с квартал “Христо Ботев” в 24-ти
МИР, в който има 8 секции с ромско
население. За 45-ото Народно събрание с министър Христо Терзийски,
ГЕРБ са получили 1912 гласа или 80%
от всички гласоподаватели. Само 2
месеца по-късно в същите СИК вотът
за ГЕРБ е 121 гласа. “Ето това е резултатът. Това е истината не само в
кв. “Христо Ботев”, а за цяла България”, обърна се Свиленски към гербаджията Маноил Манев. Той пък му отговори, че ако не се направи такава
комисия, явлението ще остане.
Нека хората да чуят и за великото
лицемерие, което е водещо в мотивите
на ГЕРБ за създаване на подобна временна комисия, поясни Манол Генов.
Той призова шефката на ПГ на партията на Борисов Десислава Атанасова
да не лицемерничи. “Кога тя е искрена?
Сега, когато твърди, че всеки е невинен
до доказване на противното или когато
преди 3-4 години от тази трибуна тя и
нейни колеги ми произнасяха присъди
на килограм”, подчерта Генов.

Янев иска законови промени
за Съвета по национална сигурност
Премиерът Стефан Янев
предложи на кабинета да приеме анализ на Закона за функциониране на системата за национална сигурност, който урежда
промени на работата на Съвета
по национална сигурност. Той
припомни, че на 7 юли на извънредно заседание на Съвета по
сигурност бяха констатирани
редица дефицити в съществуващата уредба на управлението
му. Затова по заповед на Янев
бяха назначени две работни гру-

пи, които са направили анализи.
“Подготвен е анализ на наредбата и изменението в нормативната уредба. На МС ще бъде
предложен този анализ за вземане на решения за по-нататъшни
стъпки и ще бъде дадена задача
да се приеме, заедно с промените в съществуването закони и зв
акона за функциониране на
Съвета по национална сигурност”, поясни министър-председателят. Проектът ще бъде публикуван за обществено обсъжда-

До дни влизаме
в оранжевата
зона за КОВИД-19
До дни страната ни ще влезе в оранжевата
зона по разпространение на коронавируса след
нарастването на случаите, обяви зам.-министърът на здравеопазването д-р Димитър
Петров. Според прогнозата му това ще стане
най-късно в понеделник.
По думите му, в момента се вземат мерки
по-скоро за затягане на противоепидемичния
контрол и то в закрити помещения, където се
има много хора - основно дискотеките в курортите. Не може в едно заведение да се води,
че имат 200 места, а вътре да има 2000 души.
Заведения на открито, където има струпване
на хора, също вероятно ще бъдат ограничавани. Това са основните места на зараза. “Впечатленията на министерството са, че не се
спазват никакви мерки”, посочи зам.-министърът.

не. Янев поиска да се сформира
междуведомствена работна група, управлявана от вицепремиера и министър на МВР, която да
предложи изработване на нов
Закон за управление на кризи.
Янев очаква материалите
при общественото обсъждане
да получат подкрепа и работната група да бъде добре
структурирана и добре работеща, така че в перспектива да
има възможност за решаване
на тези проблеми.

Местата
за настаняване
на мигранти у нас
са препълнени
Над 460 мигранти, при капацитет от 300, се
намират в Дома за временно настаняване на
чужденци в Бусманци, пoсочва БГНЕС. От няколко дни там настаняват мигрантите, които са
влезли от Гърция, докато тези от Турция се
връщат обратно. Сред настанените има много
младежи, както и жени, включително бременни.
В специализирания Дом за настаняване на чужденци в Любимец капацитетът също е изчерпан.
Там са настанени над 600 мигранти. Не по различно е и положението в другия център, разположен в Пъстрогор. След затоплянето на времето и разхлабването на противоепедимичните
мерки отново е регистриран засилен поток от
мигранти. Те идват основно от Афганистан,
Пакистан, Иран, Сирия, има и много кюрди.
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Тошко Йорданов
за бъдещия кабинет
С часове Националният
съвет на БСП обсъждаше
дали левицата трябва да даде
подкрепа за правителство с
мандата на “Има такъв народ”. Председателят на социалистите Корнелия Нинова
отчете как са минали разговорите с ИТН - по думите й
има разбиране и съвпадение
по голяма част от приоритетите на БСП. Въпреки това
стана ясно, че договореното
не е изцяло отразено в декларацията за съвпадения, изчетена по-рано от партията на
Слави Трифонов.
Нинова обясни, че не се

са основните за лявото идеали.
“Големият въпрос, който
трябва да решим е имаме ли
право за пореден път да жертваме левите ценности, които
всички ние би трябвало да ги
защитаваме. И ако имаме право, то срещу какво? Срещу
евентуално реализиране на
политики, които ги има в програмите на поне още няколко
партии?”, попита той. Кутев
отбеляза, че предлаганото
правителство е дясно, а освен
това, предвид разминаването
в декларацията и разговорите
с БСП, не е ясно доколко ИТН
ще спазят договорките.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Кристиан Вигенин подчерта, че БСП е изправена пред сложен избор
и трябва да мисли както за държавата, така и за партията

БСП не дава безусловна
подкрепа на ИТН
Социалистите са притеснени доколко приоритетните им политки
ще бъдат реализирани и ще се изпълнят ли постигнатите договорености
Павлета ДАВИДОВА

стигнало нито до двустранно,
нито до многостранно споразумение с четирите партии,
участници в разговорите. Тя
разтълкува декларацията като
форма на договор, който от
ИТН обяснили, че обхваща допирните точки с всичките формации. Според нея документът
е отворен и предстоят още
разговори по него.
Декларацията обаче бе посрещната с видимо неудоволетворение от социалистите.
Доц. Юлиян Генов бе изключително критичен към частта
за образование, а Ирена Анастасова го увери, че разговорите с ИТН продължават, както и че вече са обърнали внимание за липсващи договорености. Момчил Неков се оплака от текстовете за земеделието, а Антон Кутев попита къде

Бриго Аспарухов отбеляза,
че дори и да се даде подкрепа
за предлаганото правителство,
битката след това ще е в парламента - да се отстояват левите приоритети. “Надига се
КОВИД и мигрантска вълна,
има предложена актуализация
на бюджета, а тя е необходима, заради редица разходи,
трябва да се готови бюджета
за следващата година. Тези аргументи от гледна точка на
държавата и хората са по-скоро в посока да има правителство и ние да направим
възможното за това”, посочи
Кристиан Вигенин. Той обаче
призна, че ИТН са сложен
партньор и отново подчерта,
че е изключително важно след
това в НС да има стабилно
мнозинство, което да постигне набелязаните приоритети.
“Освен за държавата, трябва
да се мислим и за партията.
Не може на всяка цена БСП
да подкрепи правителство без

да има нужните гаранции какво ще прави то”, добави зам.председателят на БСП.
Не бяха спестени критиките към кандидатите за министри. Спорни изказвания, липса на житейски и професионален опит, неясна биография са
част от нещата, които притесняват социалистите. Кабинетът е слаб и това е проблем
на всички, които бихме искали да го подкрепим, съжали
Крум Зарков. В залата се чуха
призиви към ръководството да
даде гаранции, че тези министри не са като представителите на модела “ГЕРБ” и не
са обвързани със зависимости. Депутатът Иван Иванов
заяви, че познава само единдвама от тях и само за тях
можел да гарантира. Или се
разбираме за правителство,
или отиваме на избори, предупреди той. В залата си припомниха предното заседание,
когато се водеше дебат “кое е

по-малкото зло” - подкрепа за
ИТН или нови избори.
Като цяло БСП осъзнава,
че е важно да има редовно
правителство възможно найскоро, това обаче не бива да
става безусловно. Кметът на
Троян Донка Михайлова отбеляза, че в декларацията на
ИТН се залита от крайно ляво
в крайно дясно. Нейни съпартийци добавиха, че с подкрепа за спорно правителство
БСП може да се обезличи като
лява партия.
Янаки Стоилов отново настоя подкрепата за кабинет да
е ограничена времево - до година, например. Няколко пъти
в залата се чуха призиви за
писмено споразумение с
ИТН, за да няма после бягство от отговорност при реализирането на политики. Стоилов предложи и текст за декларация с редица изисквания,
свързани с приоритетите на
БСП. Румен Овчаров пък

предложи засега НС да не излиза с конкретно окончателно
решение, а парламентарната
група да реши, но след като
преговорите продължат и има
ясно гаранции, че приоритетните политики и договореностите с БСП ще се спазват. Депутатът Явор Божанков също
предложи да не се бърза, защото другите партии чакали
как да се позиционират спрямо левицата. Крум Зарков
даде идея НС да излезе с решение, в което няма категоричен отказ за подкрепа на правителство с мандата на ИТН,
но да има ясно изразено несъгласие с прочетената в парламента декларация. Той предложи вместо да се пише ново
споразумение, декларацията
да бъде коригирана, като в нея
влязат и темите, по които е
постигнато съгласие с БСП.
На базата на новия документ,
да бъде взето и решението как
да гласуват депутатите.

ИТН изброиха 6 „общи приоритета” за промяната
Юлия КУЛИНСКА

“Има такъв народ” представи 6
общи приоритета, които са били формулирани на срещите с ДБ, ИБГНИ
и БСП и поиска подкрепа за кабинета. Според зам.-председателят на
ИТН Филип Станев между четирите
фармации има пълно разбирателство
и сериозно сходство за основните
цели и за начина, по който те ще
бъдат реализирани.
Основната цел в правосъдието е премахване на специализираните съдилища и прокуратури, въвеждането на механизъм за предсрочно прекратяване на

правомощията на главния прокурор и
съдебна реформа чрез структурни промени във ВСС и в прокуратурата.
В сферата на икономиката ще се работи за промяна на Търговския закон,
с която да се обезпечи финансирането
на стартиращи компании, за данъчни
стимули за малки и средни предприятия, за регионална децентрализация,
създаване на регионални икономически
зони и подкрепа на предприемачеството, за изсветляване на дейността на ББР.
Промените в здравеопзаването
включват приемане на нови закони за
болниците и здравното осигуряване,
създаване на електронно здравеопазване, премахване на клиничните пътеки и
замяната им с диагностично-свързани

групи, промени в работата на НЗОК и
осигуряването на авиационно звено,
както и спешни мерки за преодоляване
на четвърта ковид вълна.
Въвеждането на необлагаем данъчен минимум за работещите, данъчни
облекчения за деца, подпомагане на
млади семейства до трето дете на осигурени родители, преизчисляване на
пенсиите и гарантиране на минимален стандарт на живот и социална
подкрепа към възрастните хора и лицата с увреждания са сред приоритетите в социалната сфера.
След измененията в сектор “Образование” са запазване и доразвиване на
експертния потениал в научните институции, учредяване на стипендии за сту-

денти от малцинствата, строеж на детски градини, намаляване на броя на висшите учебни заведения. От четирите
партии са за създаване на условия за
развитие на семейно земеделие, за забавяне на концентрацията на производствен ресурс и за преструктуриране на
държавните горски предприятия.
В началото на другата седмица ще
решим дали ще дадем подкрепа за проектокабинета, лаконичен беше Христо
Иванов. Мая Манолова от ИБГНИ запази пълно мълчание за позицията си, а
Николай Хаджигенов от ИБГНИ увери, че има шанс коалицията да подкрепи кабинета. Според Мария Капон
скъпите избори излизат много по-евтино от лошо правителство.
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Ще има компенсации за децата,
останали извън забавачките
Ново райониране на детските градини ще облекчи родителите
Ако за детето няма място в желаната детска градина в района по местоживеене в София и големите градове,
с решение на кмета на родителите
може да се предложи алтернативно
място в същия административен район
по настоящия адрес на детето. Целта е
детето да не бъде водено на забавачка
на десетки километри от дома си. Ако
общината не предложи такова място,
държавата ще дължи компенсация.
Това предвиждат промени в Наредбата на МОН за условията и реда за
предоставяне и изплащане на средства

от държавния бюджет за компенсиране на разходите на родителите за отглеждането и обучението на децата,
които не са приети в държавни или
общински детски градини или училища
поради липса на свободни места. Документът е публикуван за обществено
обсъждане до 2 септември 2021 г.
Освен това, МОН разширява кръга
на специалистите, които имат право
да обучават децата, останали извън
забавачките. Държавата ще компенсира разходите на родителите за образователни услуги, ако имат договор с

дипломирани педагози или със студенти в последна година от обучението
си по педагогически специалности.
Такива са “Предучилищна педагогика”,
“Предучилищна педагогика и чужд
език” и “Предучилищна и начална училищна педагогика” от професионално
направление “Педагогика” в областта
на висше образование “Педагогика,
педагогически науки”.
Заявлението за придобиване на
право на компенсация ще се подава
или веднъж годишно до 5 ноември, или
до пето число всеки месец от декем-

ври до юли. Сега то се подава само
веднъж в началото на учебната година. Договорът за обучение или за отглеждане и обучение се прилага само
към първото искане за изплащане, а за
следващите периоди - само ако са
настъпили промени.
Съгласно учишлищния закон, право
на компенсация имат родители на деца
от 3-годишна възраст до постъпването
им в първи клас, които не са приети в
детска градина за съответната учебна
година поради липса на места. Промените означават, че повече деца ще получат компенсации и няма да се стига
до критични ситуации като в София
преди няколко месеца.

Спешни медици от София не
са получили по 1000 лева за юни
На работещите в Центъра
за спешна медицинска помощ
(ЦСМП) в София не са им
платени парите за допълнително възнаграждение за работа с
пациенти с КОВИД-19 за юни.
Такива сигнали са подадени до
Федерацията на синдикатите в
здравеопазването към КНСБ,
става ясно от отворено писмо
на Изпълнителния съвет на
профсъюза до министъра на
здравеопазването. Синдикалистите призовават за изплащането на парите и са категорични, че ще преминат към протестни действия за защита на
правата на работещите в
ЦСМП, ако не бъдат чути.
“Вместо възнаграждения се
появява нова методика, която
по неясни причини се отнася
само за работещите в ЦСМП,
като по този начин ги ощетява.

Методиката не е обсъждана
със социалните партньори.
Още повече, че за юни 2021 г.
са платени в пълен размер
допълнителните възнаграждения на работещите в РЗИ,
първичната извънболнична медицинска помощ и др.”, припомнят от синдиката.
“Господин министър, преди да станете такъв, Вие оглавявахте Центъра за защита на
правата в здравеопазването. Не
нарушавате ли правата на работещите в ЦСМП? Ще запомним престоя Ви в МЗ с редица
спорни решения, водещи до напрежение в здравната система.
Работещите в здравеопазването са на ръба на физическите и
психическите си сили. На тези
хора ще разчитаме и в предстоящата пандемична вълна”,
пише в писмото.

СНИМКА БГНЕС

Смяната на почетния гвардейски караул пред президентството
е атракция за столичани и гостите на София

СКРЪБНА ВЕСТ
На 03.08.2021 г. ни напусна
проф.д-р на физическите науки и д-р по химия

НИКОЛА
ПЕТРОВ КОСЕВ
зам.-председател на УС
на Български антифашистки съюз
Роден на 06.07.1928 г.в с.Русаля, община Велико Търново.
Участник в антифашистката борба като партизанин от Дряновската чета на Горнооряховския партизански отряд.
Завършва ядрена физика в Москва. Дългогодишен научен работник – ръководител на секция по физико-химия в НИХП и
БАН, преподавател в Хаванския университет в Куба. Автор на
десетки научни трудове и две книги с документална публицистика. С голям научен
принос във физико-химията – автор на нов модел на валентните промени в атома,
претърпял ядрена реакция. Участник в международни научни симпозиуми. Носител на
орден Кирил и Методий първа степен и много наши и международни отличия.
Др. Никола Косев посвети много сили и енергия за развитието и укрепването на
Българския антифашистки съюз като член на управителния съвет и негов заместникпредседател от 2007 г. до 2019 г. Ние, българските антифашисти, ще го запомним с
неговия силен дух, борбеност, принципност в отстояване на каузата на борбата
против фашизма и опазването на мира в света.
Никола Косев бе и предан и любящ съпруг, баща и дядо.

ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА И ДЕЛОТО МУ!
Поклонението ще се състои на
05.08.2021 г. (четвъртък) от 11.30 часа в
Ритуалната зала на Централни софийски
гробища.

От семейството,
другарите от Български
антифашистки съюз
и всички негови приятели

Милен Митев
е временният
шеф на БНР
Директорът на Административната дирекция в БНР Милен Митев ще
бъде обявен за временно изпълняващ
длъжността генерален директор на общественото радио, съобщиха за “Сега”
от “Драган Цанков” 4. Той заема
длъжността след оттеглянето на Андон Балтаков.
Митев е роден на 4 март 1984 година. Завършил е “Право” в СУ “Св.
Климент Охридски”. Започва работа в
БНР през 2009 година като юрисконсулт. Притежава опит в областта на
закрилата на авторски и сродни права,
обществените поръчки, медийното,
трудовото и административното право, управлението на имущество и участието в европейски проекти и програми. От 2013 до 2019 година е член
на Правния комитет на Европейския
съюз за радио и телевизия. В периода
август 2018 година - юли 2019 година
е директор на Дирекция “Правна и
човешки ресурси” на БНР. От септември 2019 до март 2020 г. работи в
БТА. след което се връща като адми-

СНИМКА БНР

Милен Митев
нистративен директор в националното
радио.
Митев ще управлява БНР до провеждането на конкурс за нов титулярен
директор, което трябва да се случи до
3 месеца. След като тази седмица досегашният шеф на БНР Андон Балтаков
подаде оставка, председателят на СЕМ
Бетина Жотева съобщи, че ще предложи на дългогодишните радиоводещи
Силвия Великова и Петър Волгин временния пост. И двамата обаче отказаха
да заемат шефското място.

www.duma.bg
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Започва закриването
на „черната кутия” ДКК
На първо време държавното дружество „Монтажи”
минава в разпореждане на министъра на икономиката
Започва трансформация на “черната кутия” по времето на управлението
на ГЕРБ - “Държавната консолидационна компания” (ДКК). Идеята на министъра на икономиката Кирил Петков
е от “холдинговия чадър”, както го
нарича, да бъдат извадени предприятията и те да минат на пряко подчинение
на съответните ресорните министерства, а компанията постепенно да бъде
закрита. “Абсолютно няма нужда от
съществуването на ДКК, но това не
може да стане от днес за утре. Първата
ни стъпка е да влезем в контрола на
ДКК, което трябва да се случи скоро.
После да сменим бордовете на част от
тези компании и след това те да минават директно на подчинение на Министерството на икономиката, за да изпразним от съдържание ДКК”, каза
пред “Медиапул” Кирил Петков.
Затова министърът започва голямо
преструктуриране на икономическото
министерство и част от структурите
под шапката му. Според Петков има
положителна нагласа към поисканите
от него промени и няма проблем те да
се правят в края на мандата на служебния кабинет, защото дават добра
посока за действие на следващото правителство.

Според предложената от Петков
схема държавното дружество “Монтажи” ще бъде извадено от ДКК и ще
мине под директно разпореждане на министъра на икономиката. Той е внесъл
съответните доклади, а те са приети от
кабинета. През ДКК и “Монтажи” бяха
разпределени натъмно 630 млн. лв. за
ремонти на язовири, които са доведени
доникъде. Според Петков е редно
“Монтажи” да мине директно под управление на министъра на икономиката, за да има повече яснота какво се
случва и като превантивна мярка срещу други злоупотреби при изразходването на парите за язовири.
Мястото на самите язовири, които
след ремонтите се прехвърлят към
държавното предприятие “Управление
и стопанисване на язовири”, също не е
към икономическсото министерство,
заяви Петков. Според него предприятието трябва да се прехвърли към земеделското министерство, защото повечето язовири са напоителни.
От структурата на ДКК трябва да
бъдат извадени и дружествата “Еко Антрацит” и “Екоинженеринг-РМ”, чието
място е в екоминистерството, коментира още Петков. В дружеството “Екоантрацит”, с предмет на дейност “добив и

брикетиране на антрацинти и черни
въглища”, в края на 2017 г. правителството наля инжекция от 120 млн. лв.
Според информация на “Медиапул”
тези пари също са харчени без поръчки,
чрез вътрешно превъзлагане отново на
“Монтажи”. Въпреки финансовата инжекция фирмата е на загуба от близо 6
млн. лв. през 2019 и 5,1 млн. лв. през
2020 г. “Екоинженеринг-РМ” се занимава с архитектурни и инженерни консултации и е на дребна пепчалба за
2020 г. По мое мнение от ДКК трябва
да се извади и ВМЗ, но не пристъпваме
към такава мярка, защото ДКК има заем
от ББР и не можем да извадим много
фирми, без да го преструктурираме,
обясни Петков.
Според него подобни стъпаловидни
структури като холдинга само създават
непрозрачност и предпоставки за злоупотреби при управлението на финансовите средства.
Петков за пореден път обяви, че
трябва да се преструктурира управлението на инвестициите. Той настоява
цялата Държавна агенция за научни
изследвания и иновации, която е под
шапката на МС, да мине към икономическото министерство. Агенцията ще
управлява новата оперативна програма

„Автомагистрали” е с нов изпълнителен директор
С решение на
Съвета на директорите на държавното
дружество “Автомагистрали” ЕАД за
изпълнителен директор е определен досегашният член на
съвета инж. Иван
Станчев, съобщиха
от
дружеството.
Председател на Съвета на директорите
продължава да бъде
Десислава Христова,
а досегашният изпълнителен директор
- инж. Валентин
Вълков, негов член.
Рокадата е вследствие на промяна в устава на дружеството,
с която изпълнителният директор и
председателят на СД
управляват дружеството заедно и поотделно. Преди около
два месеца ръководството на “Автомагистрали” беше уволнено от министъра на
регионалното развитие Виолета Комитова, а в началото на
юли управлението
пое изпълнителният
директор Валентин
Вълков. Седмица
преди това Софийският градски съд
спря производството

по вписването на
ново ръководство на
държавната фирма
след иск на бившия
изпълнителен директор на дружеството
Стоян Беличев и другите двама членове на
съвета на директорите - Александър Филев и Иван Коларов.
Проверки на служебното правителство откриха редица
нередности в дружеството. Последната
проверка е във

връзка с появили се
в медии снимки на
“стая за първа помощ” на етажа на
ръководството, която обаче е богато
обзаведена със спалня, душкабини и други удобства. Една от
първите проверки на
служебното правителство откри, че
държавната фирма е
платила авансово над
180 млн. лева на
външни фирми за
проекти за обезопа-

сяване на свлачища и
срутища, а шест месеца преди крайния
срок почти нищо от
възложените дейности не е свършено.
Заради тези договори Комитова смени цялото ръководство на АПИ. В
допълнение проверка
на “Сметната палата”
откри, че държавното дружество е получило поръчки за над
4 млрд. лв. в нарушение на изискванията

на закона. От общо 14
договора с държавата за период от пет
години шест са сключени, без да се изисква провеждане на
процедура за възлагане на обществена
поръчка (т.нар. in
house възлагане).
Впоследствие се оказа, че “Автомагистрали” е плащало по договорите толкова
пари, колкото изпълнителите са пожелавали.

СНИМКА БГНЕС

Кирил Петков
за наука, иновации и дигитализация
през 2021-2027 г. с очакван ресурс от
1,3 млрд. лв. Според икономическия министър по-логично е агенцията да е под
шапката на икономическото министерсто, като се създаде съвместен борд с
участието на МОН и световно известни български учени.

Три държави вече
взеха пари от плана
за възстановяване
Европейският съюз вече направи първите плащания към страни членки по Плана за
възстановяване и устойчивост. Те са авансови и са 13% от общия размер на средствата, които държавите трябва да получат.
Първите, взели пари от механизма, който
трябва да възстанови икономиката от пандемията, са Португалия, Белгия и Люксембург.
Най-много средства Европейската комисия отпусна на Португалия - 2,2 млрд. евро.
Белгия получи 770 млн. евро, а Люксембург - 12,1 млн. евро. Предвидено е Белгия
да вземе общо 5,9 млрд. евро грантове, Люксембург - 97 млн., а Португалия - 16,6 млрд.,
като 13,9 млрд. евро са под формата на
грантове и заеми за 2,7 млрд. евро. Средствата ще спомогнат за стартиране на
изпълнението на ключовите мерки за инвестиции и реформи, очертани в националните планове.
Към момента единствените страни, които не са подали официално стратегическите
си документи, са България и Нидерландия.
Първата политическа сила у нас - “Има
такъв народ”, обяви, че е амбицирана да
направи тежка редакция на последния вариант на плана, изготвен от служебното правителство.
Брюксел вече одобри окончателно 16 от
плановете. В момента продължава оценката на седем страни, включително Полша и
Унгария, които имат търкания с ЕК заради
подхода на правителствата им към правата
на ЛГБТ общностите и върховенството на
закона. Това бяха и двете държави, които в
продължение на седмици блокираха Плана
за възстановяване и бюджета на ЕС.
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Заводи започват да
спират производства
ГЕОРГИ КАДИЕВ:

Скъпият ток
ще вдигне
инфлацията
Поскъпването на тока на
електроенергийната борса
ще се отрази на цените.
Това прогнозира депутатът
от Коалиция “БСП за България” Георги Кадиев. “Инфлацията ще скочи в пъти над
очакваната годишна от 2%.
Преизчисляването на пенсиите ще бъде изядено, преди да
се е случило”, написа във
фейсбук Кадиев.
“Марица-Изток 2” обаче
работи на 25% от капацитета си, отказва да включи
нови блокове и на практика
саботира правителството,
заявява депутатът. Той
пита защо Министерство на
енергетиката мълчи.
Това, което веднага може и
трябва да се направи,
според него, е: пълно натоварване на блоковете на
ТЕЦ “Марица Изток 2”,
ограничаване на износа на
електроенергия (Гърция вече
направи това действия по
отношение на Италия) и
сключване на дългосрочни
договори на АЕЦ Козлодуй, а
не висока концентрация на
договорите в едно дружество и в големите износителичужди дружества.

Родният бизнес плаща 70% по-скъпа електроенергия
от германските фирми, плаши с протести
Индустриални предприятия предупредиха, че са пред спиране на мощности заради рекордно високите цени на
електроенергията, които вчера стигнаха
до близо 400 лв. за мегаватчас на борсата. От Асоциацията на организациите
на българските работодатели (АОБР)
поискаха спешни действия за озаптяване на високите цени в писмо до служебния премиер Стефан Янев. От организацията са в готовност за национални протести, с които да защити интересите на
стотиците хиляди работещи в индустриалния сектор в България.
От 1 август 2021 г. положението с
цените на електроенергията е станало
нетърпимо, затова големите индустриални предприятия обмислят да спрат
производствените си мощности, става
ясно от писмото. Конкурентните позиции на българските фирми и особено на
индустриалните потребители на електроенергия спрямо другите на общоевропейския пазар се влошават, а поведението на компетентните институции е
“недопустимо и безотговорно”, оплакват се бизнес организациите.
От АОБР посочват, че средната базова цена на активна електроенергийня пазар “ден напред” по данни на
Българската независима енергийна
борса от 1 август е 130,95 за мегаватчас (над 256 лв.), а за вчера - 169,10
евро (над 330 лв.), преминавайки през
следобедните часове границата от 200
евро за мегаватчас (над 391 лв.). За
сравнение, цените на електроенергията в България за периода превишават
тези на основните експортни пазари
на българска индустриална продукция
- Германия, Италия, Франция, Австрия, с над 50%, като за вчера средното
превишение надминава 70%.
Затова работодателските организации настояват Министерството на
енергетиката, Българския енергиен хол-

динг, Електроенергийния системен оператор, при съгласуване с регулаторните органи, да предприемат спешни мерки в няколко направления. На първо
място, да се осигури пълноценна натовареност на държавната ТЕЦ “Марица
изток 2”, която в момента работи с 25%
от капацитета си, без да има някакви
технически, ресурсни и организационни пречки за пълноценното й натоварване. “Поведението на държавни и общински дружества, включително неадекватно преценени периоди за
изпълнение на ремонтни програми,
провокират системно изкривяване на
пазара”, посочва АОБР.
Бизнесът настоява също така временно да се ограничи износът на електроенергия, който се извършва в пълен капацитет към Гърция, включително и през
Северна Македония. Иска се и подкрепа
на засегнатите енергоинтензивни индустриални потребители, тъй като те са в

“обективна невъзможност да функционират поради неадекватни и непазарни
институционални решения”.
Индустрията недоволства и от липсата на интеграция с общоевропейския
електроенергиен пазар през Румъния,
Унгария, Чехия и Словакия. Вече е премината границата на търпимост и след
обсъждане с ръководствата на основни
енергоинтензивни дружества, наши членове, започваме поетапно изключване на
производствени мощности, се посочва в
писмото. “Тъй като очевидно отговорните институции и техните ръководители показват неспособност да се справят
със ситуацията, следва вие като принципал да изискате незабавни оставки и да
осигурите ресурси, вкл. кадрови, с които да се справите с възникналите проблеми пред българския бизнес за осигуряването на достатъчно енергия за нормалното функциониране на българската
икономика”, пишат работодателите.

Предлагат и пенсионери да
почиват на държавна издръжка

„Марица изток 2” включва
допълнителни мощности

Експертът дава за пример
страни като Австрия, Германия и
Франция, които са открили как да
намалят процента на хората, които не могат да си позволят лятна
почивка. Властите там организират пътувания за пенсионери, които с автобуси се превозват от
родните им места до курортните
дестинации. Драганов посочи, че
именно такива групи туристи пристигат в България на почивка през
април и май.
Подобни програми, аналогични на програмата “Отново заедно”, която изпраща ученици на
море тази година, може да подпомогнат дейността на туроператорите, които са пряко засегнати от
кризата с пандемията.
Драганов коментира, че броят
на туристите, избрали да почиват
в България през август, се е увеличил с 25 на сто, спрямо същия
месец на предходната година.

На пълна мощност е пуснат трети блок на ТЕЦ “Марица изток 2” - 210 мегавата, съобщиха по-късно вчера от
Министерство на енергетиката. В съобщението се изказва недоумение, че това решение е заради “задачи на оперативното управление на дружеството, което е ангажимент както на неговото ръководство, така и на ръководството на Българския енергиен холдинг”.
Стандартно досега централата е работила с два блока
- единият за покриване на производството по отпуснатата
квота от 1 млн. мегаватчаса електроенергия за регулирания пазар и вторият - за свободния пазар. Пускането на
трети блок е заради създадената пазарна ситуация с рекордно високи цени на електроенергията на Българската
независима енергийна борса и възможностите за реализиране на допълнителни приходи от страна на централата.
Ръководството на Министерството на енергетиката
смята, че при такава пазарна ситуация ТЕЦ-ът трябва
да работи на максимално възможната техническа мощност, тъй като от една страна, това ще осигури приходи
за дружеството, а от друга ще намали натиска върху
потребителите от високите цени на електроенергията.
От Министерството на енергетиката заявиха, че следят
отблизо ситуацията и предприемат мерки за включването на ТЕЦ “Марица изток 2” на свободния пазар в
настоящата пазарна ситуация.

Голяма част от българите не
могат да си позволят лятна ваканция - основно работници с ниски
доходи и пенсионери, показват
данните на Европейската конфедерация на профсъюзите. На фона
на тази негативна статистика,
държавата трябва да помисли за
тази група българи и да направи
програми за почивки за възрастните хора, аналогични на тези за
учениците. Това предлага директорът на Института за анализи и
оценки в туризма Румен Драганов
пред БТА. Той коментира, че недостигът на средства не е основният проблем. Има професии, които изискват постоянен ангажимент. Наблюдават се и хора, които не могат да пътуват по здравословни причини. Според Драганов
има и самотни възрастни хора, които разполагат със средства, но
им е трудно сами да организират
почивката си.

СНИМКА БГНЕС

Румен Драганов
Основно почиващите са българи,
следвани от румънски туристи.
Тази година посетителите от северната ни съседка са с 40% повече в сравнение с миналата година. По-високият процент се обяснява с факта, че те влизат свободно на българска територия.
Румънците преоткриха България
като тяхна родна дестинация,
смята Драганов. Според него тази
година и повече гърци избират
Черноморието, главно заради поразхлабените противоепидемични мерки и по-прохладното време. Не само Черноморието е
препълнено, но и по-малките населени места във вътрешността
на страната, каза експертът.
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В Москва прогнозират
икономически растеж над 4%
Руското Министерството на
финансите прогнозира ръст на БВП
през 2021 г. с над 4%, а растежът на
инфлацията ще надхвърли значително
5%, съобщи в. Ведомости”, позовавайки на писмо от зам-министъра Владимир Количев до вицепремиера Дмитрий Григоренко. По-рано Централната банка на Русия съобщи, че очаква
инфлацията в края на 2021 г. да бъде
на ниво от 5,7-6,2%.

Арестуваха украинец
заплашил с взрив
правителството

СНИМКИ БГНЕС

Изпепелени коли и разрушени сгради са останали от пожара, бушувал
в североизточното предградие Варибоби на гръцката столица

Над 300 души спасени
от пожар край Атина
Огънят блокира национална магистрала,
но движението по друга бе възстановено
Гръцките пожарникари спасиха над
300 жители от район, обхванат от
пожар в северното атинско предградие Варибоби, съобщи зам-министърът
по гражданска защита Никос Хардалиас. “Пожарникарите трябваше да действат светкавично в най-малко 315
случая, за да помогнат за спасяването
на хора, които са били в къщи, заобиколени от огъня”, разкри Хардалиас.
Цяла нощ пожарникарите се борили
със стихията в три основни района
северно от Атина.
Стотици обитатели на горския пояс
в северните покрайнини на Атина
трябваше да напуснат домовете си във
вторник следобед и привечер, съобщи
още в. “Екатимерини”. Огънят е
тръгнал около обяд във вторник от
намиращата се в района кралска резиденция. Гражданската защита изпраща-

ше есемеси на хората от застрашените
сгради с указания за евакуацията им.
Наложи се и евакуация на детски лагер в района на Варибоби, около 80
деца бяха превозени с автобуси до
близка метростанция, където ги очакваха техните родители. Затворен е
участък от преминаващата наблизо
национална магистрала.
Властите призоваха местните жители в засегнатите от пожара зони да
не отварят прозорците си, тъй като
димът е много гъст.
“Това е много опасен пожар, който
се развива при специални условия.
Нашата страна през последните дни
преживява екстремно метеорологично
събитие, една от най-силните горещи
вълни през последните 40 години”, каза
Хардалиас.
Отделно горски пожар, избухнал

Финландската премиерка
връща пари за храна
Финландската премиерка
Сана Марин възстанови в
държавната хазна част от
бюджетната привилегия за
храна, която й бе предоставено по време на престоя й
в премиерската резиденция
Кесаранта в Хелзинки,
съобщи в. Uutissuomalainen.
Тя е изплатила над 10
1000 евро, които са разходите по обезщетението за
2020 г. Останалата сума е
4200 евро, изразходвани
през 2021 г., тя ще върне до
края на август.
По-рано в. “Илталехти”
съобщи, че за Марин и нейното семейство продуктите за
закуска в резиденцията се купуват за сметка на бюджета

за около 300 евро на месец.
В отговор кабинетът заяви,
че средства за такива нужди
са предвиждани и други премиери. По-късно се оказа, че
сумата е по-голяма от първоначално отчетената: от януари 2020 г. до май 2021 г. от
бюджета са похарчени над
14 300 евро хиляди за закупуване на храна за семейството на премиера, тоест около 850 евро на месец.
Марин заяви в началото
на юни, че ще върне изцяло
средствата, похарчени от
бюджета на страната за продоволствените й нужди. Тя
обеща още да се откаже от
привилегията за храната на
семейството си.

във вторник, преряза главната магистрала, свързваща Атина със Северна и
Южна Гърция. Службата за гражданска защита предупреди жителите да
бъдат нащрек, тъй като пожарът се
разпространява в подножието на планината Парнита, на 30 километра северно от столицата. Местните медии
съобщиха, че десетки деца са евакуирани от ваканционен лагер в района
близо до предградието Варимпомпи.
Междувременно бе съобщено, че
движението към ГКПП “Евзони” в
Северна Гърция бе възстановено след
пожара там. Той избухнал в района
между градовете Евзони и Идомени на
границата със Северна Македония.
Движението по националната магистрала Атина-Евзонес и по старата национална магистрала между Солун и
Евзонес е нормално.
Овладян е пожарът, който застраши гористите райони на остров Кос и
древния район Асклипион, но нов пожар пламна на остров Евия и на две
населени места бе наредена евакуация.

Иран заподозрян в
отвличането на танкер
Инцидентът с отвличането на танкер в Оманския залив приключи, нападателите напуснаха кораба. Това
съобщи Организацията за
морска търговия на Обединеното кралство (UKMTO),
цитирана от осведомителните агенции.
Танкер, плаващ под панамски флаг, е бил отвлечен недалеч от Ормузкия проток,
съобщиха по-рано агенциите.
Деветима въоръжени мъже
са се качили на борда на кораба, плаващ от град ХаурФакан в ОАЕ към пристанището Сохар в Оман. Британски медии се позовават на
спецслужбите, че отвличането на “Асфалт Принсес” е

дело на проиранска групировка. Говорителят на иранското външно министерство
Саид Хатибзаде от своя страна категорично отхвърли
предположенията, че ирански
военни са могли да се качват
на каквито и да е кораби.
Междувременно ЕС потвърди участието на висш
служител на церемонията в
четвъртък по встъпването в
длъжност на ултраконсервативния президент Ебрахим
Раиси, съобщи “Политико”.
ЕС ще бъде представен от
Енрике Мора, зам-генерален
секретар на Европейската
служба за външна дейност,
който е заместник на дипломат №1 на ЕС Жозеп Борел.

Арестуваха мъжа, заплашил да
взриви граната в сградата на правителството на Украйна. Според информацията, ветеранът от Донбас
Владимир Прохнич е неутрализиран, а
взривът е предотвратен. Мъжът бил
въоръжен с бойна граната и не е
предявил никакви искания. Той се
предал след преговори. Може да бъде
бъде осъден на затвор до 15 години.
“Той е предприел тази стъпка поради
житейски обстоятелства. Просто му
е омръзнало да живее”, каза шефът
на полицията Игор Клименко.

Късо съединение запали
автобус с военни
Автобус със сирийски войници избухна в сряда в Дамаск пред армейско общежитие в района Масакин
ал-Харас. Както съобщава агенция
САНА, причината за инцидента е
късо съединение в електрически кабел, което е довело до запалване на
резервоара за гориво. Експлозията
уби шофьора, още трима войници
бяха откарани в болницата. По-рано
агенцията съобщи, че автобусът бил
взривен от експлозиви.

Разбиха наркогрупа,
ръководена от
79-годишна испанка
Португалски силови структури
разбиха престъпна наркоорганизация,
ръководена от 79-годишна испанка.
Тя била и собственичка на компанията-параван за наркотърговия. Жената, чието име не се споменава, е
живеела в Каталуния, но е арестувана в португалския град Вила-Реал
заедно с други двама испанци на 26
и 60 години. Те също са били част от
групата, която внасяла кокаин от
Доминиканската република под формата на корали. “Това е най-възрастната ръководителка на престъпна
група, арестувана досега в историята на португалската полиция”, отбелязаха местни медии.

Двама души загинаха и 38
са ранени, от които седем
са в критично състояние, след
сблъсък между два влака близо
до град Домажлице, Западна Чехия.
Сблъсъкът е стана между влак
на компанията “Уестърн експрес”
и пътническа композиция.
Вицепремиерът Карел Хавличек
заяви, че причината за катастрофа
е невнимателност на машиниста
от първия влак, който влязъл
в еднопосочна железопътна линия,
въпреки забранителния знак
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Засилва се офанзивата на
талибаните срещу армията
В боевете участват около 5000 бойци, освободени през 2020 г. под натиска на САЩ
Талибани започнаха в сряда сутринта щурм срещу полицейския щаб в град
Лашкар Гах, административен център
на провинция Хелманд, югозападен
Афганистан, съобщи афганистанската
телевизия “Ариана нюз”, .
Общо около 40 цивилни бяха убити, а над 150 бяха ранени през трите
дни на ожесточени боеве между правителствени сили и талибаните за контрол над Лашкар Гах. В понеделник
талибаните завзеха сградата на регионалния държавен телевизионен и радиоцентър там. Командващият 215-и корпус на афганистанската армия ген. Сами
Садат призова жителите на града “да
напуснат домовете си, тъй като армията планира мащабна операция за изчистване на града от талибаните”, преда-

де ТАСС.
В началото на юли талибаните поеха контрола над районите на Афганистан по границите с пет държави Иран, Таджикистан, Туркменистан,
Китай и Пакистан. Това стана на фона
на изтеглянето на войските на западната коалиция. Според новия главнокомандващ афганистанската армия ген.
Уали Мохамад Ахмадзай, приоритетът
за армията е да защитава основните
градове на страната, граничните пунктове и магистралите от талибаните.
Според него талибанските лидери
възнамеряват първо да прекъснат главните пътища, по които върви доставката на стоки, а след това да предприемат
атака срещу градове и региони. Те вече
завзеха значителни територии в селски-

те райони и започнаха офанзива срещу
големи градове. Бунтовниците вече са
се доближили до Херат, центъра на
едноименната провинция в западен
Афганистан, която граничи с Иран.
В същото време най-малко четирима души бяха убити, а други 20 бяха
ранени във вторник при атака в Кабул
срещу министъра на отбраната и някои
депутати, съобщи АФП.
Афганистанското правителство освободи миналата година 5000 талибани
под натиска на САЩ, включително един
от радикалните им лидери, който сега
води офанзивата срещу Лашкар Гах,
разкри “Уол Стрийт Джърнъл”, цитиран от медиите.
Според вестника един от елитните
командири на талибаните е освободен

като част от мирните преговори заедно
с хиляди други затворници, които отново се бият на страната на групировката. Първоначално Кабул се е противопоставял на освобождаването на затворниците, но го е направил под натиска на Вашингтон. Преди освобождаването затворниците подписаха споразумение, в което дадоха думата си да не
се борят срещу правителството, но
мнозинството от тях отново са се
въоръжили, пише вестникът, цитирайки думите на говорителя на афганистанското министерството на отбраната Фавад Аман. “Тези освободени талибани играят ключова роля в Хелманд. В
редиците на талибаните в момента те
са едни от най-жестоките терористи”,
твърди Аман пред вестника.

В Европа има спад
на КОВИД заразата
Над 4 милиона
души са заразени с
КОВИД-19 в света
през последната седмица, а над 64 000 са
починали, заявиха от
СЗО. В Европа над 1
милион души са се заразили с вируса през
седмицата и над 8000
са починали. На Стария континент е регистриран като цяло
спад (с 9%), както и в
Северна и Южна
Америка (с 3%).
Според СЗО увеличението на инфекциите в света е 3%,
докато
смъртните
случаи са намалял с 8
на сто. Честотата на
заразяване се е увеличила особено рязко
през седмицата в Източното Средиземноморие (с 37%) и За-

падно-Тихоокеанския
регион (с 33%).
Президентът на
САЩ Джо Байдън заяви, че зарази новия
щам “Делта” положението в страната ще се
влоши, преди да започне подобряването. По
думите 80% от новите
заразявания се от този
щам. В същото време
той критикува неваксинираните. “Искам
на-пълно ясно да кажа,
че днес си имаме работа с пандемия от неваксинирани”, обобщи
той пред журналисти
в Белия дом. Байдън
също настоя губернаторите републиканци
на щатите Флорида и
Тексас “да се махнат
от пътя” или да следват препоръките на
здравните власти.

Истанбул залови
над 15 000 нелегални
мигранти
Дирекцията на полицията в Истанбул заяви,
че общо 15 328 нелегални мигранти са задържани в най-големия турски мегаполис през последните четири месеца. Тя уточни, че те са в процес на депортиране.
Полицейските екипи са провеждали дейности срещу незаконни мигранти в периода между
26 март и 31 юли тази година, отбелязва се в
изявлението на дирекцията. При акциите се издирвали лица, влезли в страната незаконно, или
с изтекъл срок на визи.
В резултат на усилията на полицията 15 328
нелегални мигранти от 24 държави, включително 5365 афганистански и 2541 пакистански
граждани, са насочени към местното миграционно управление в Истанбул. Те ще останат там,
докато тече процесът на тяхното депортиране.

СНИМКА БГНЕС

На възпоменателна церемония ливански войници полагат цветя в памет на 200-те жертви
от случилият се на 4 август 2020 г. унищожителен взрив на 2750 тона амониев нитрат
в бейрутското пристанище. Междувременно в Париж бе открита международна донорска
конференция за възстановяването на пристанището и пострадалите райони на Бейрут. Участват
представители на 40 държави, очаква се тя да събере поне 350 млн. долара помощ за Ливан

Китай и Русия с учения
срещу „трите сили”

Ливан и Израел си
размениха удари

От 9 до 13 август Русия и Китай ще проведат
съвместни военни учения на полигона Цинтунся в Северозападен Китай, съобщи излизащото
в Пекин на английски
език издание “Глобал
таймс”. В тази част на
Китай се намира населения с мюсюлмани Синцзян-Уйгурския район,
заради който САЩ критикуват Китай.
Основната “мишена”
на учението ще бъдат
“трите сили”, застрашаващи регионалната сигурност: тероризмът, екстре-

Три ракети са били изстреляни от Ливан срещу
Израел, а в отговор израелската артилерия е открила
огън по Ливан, съобщи пресслужбата на израелските военни, цитирана от в. “Аарец”. Две от ракетите
паднали на израелска територия, а едната не прелетя
границата. Системата за ПВО “Железен купол” не
е била задействана за прехващане на ракетите. Няма
жертви сред израелското население. Държавното
радио “Кан” посочва, че според израелски оценки
зад ракетните атаки стоят палестински групировки,
базирани в Ливан.
Предишния път Израел беше подложен на ракетен
обстрел от Ливан на 20 юли. Тогава една от ракетите
беше прехваната от “Железен купол”, втората експлодира в необитаема зона. В отговор израелската артилерия порази цели в Ливан. “Кан” отбелязва, че това
е вторият ракетен обстрел срещу Израел от Ливан,
откакто на 13 юни новото израелско правителство
начело с Нафтали Бенет встъпи в длъжност.

мизмът и сепаратизмът.
Те все още представляват
основната заплаха в
държавите от Централна
Азия, Китай и Русия, така
че Пекин и Москва трябва да засилят единството
си по този въпрос, отбелязва изданието.
В отговор на факта,
че Вашингтон създава
все по-голям хаос по
света, Пекин и Москва
трябва заедно да обяснят
на САЩ, че вече не е
нужно да се намесват
във вътрешните работи
на други региони”, категорично е изданието.
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Опасна абракадабра
Велиана ХРИСТОВА

Разсипи образованието и след десет години
няма да имаш държава.
От десет години тече този
процес в България и ще
продължи до пълната й
ликвидация, ако стане,
каквото иска ИТН. Турят
за министър на безкрайно сложната система на
образованието и науката
девойка, която поне от 15
години не е тук, хал хабер няма от днешната ни
система и проблемите й,
отгоре на всичко се е за-

нимавала само с медицина и в предишния вариант Слави Трифонов я
предлагаше за министър
на здравеопазването.
Само защото била докторантка в Англия. Посланието е ясно - заминавай
да учиш на Запад, за да
просперираш и да станеш
министър. Няма значение
на какво. Айде стига!
Няма ли най-сетне да лансират някой знаещ и можещ, защото е завършил
Софийския университет,
защитил е докторантура в
БАН и е врял и кипял
поне десет години в практиката тук?
От десетилетия се занимавам с образование,
но ако ми предложат да
пиша за спорта, ще откажа на часа. Но оставям
настрана морала на самата Велислава Петрова.
Учителите масово вече
коментират, че понеже е
специалист по вируси и

ваксини, я закачат за
МОН, за да ги имунизира до един. То какво друго да коментираш в т.нар.
приоритети, представени
от ИТН? Щели да се грижат в научните организации да има експерти по
правене на проекти - блабла, няма ли кой да им
каже на тия хора, че
БАН от години се
издържа именно с проекти, особено международни, че и в изследователските ни университети е
така. Щели да дават стипендии на циганите да
стават студенти - да вземат първо да им плащат
да ходят на училище. А
вузовете щели да изпозакрият, да останели седем!
Тотална неолиберална
глупост. Висшите училища трябва да бъдат не
закривани, а върнати към
традиционните им профили, в които са силни,
без да вкарват масово

право и икономика в техническите вузове примерно. Искали от ИТН да
прибавят и иновациите
към МОН. Абе, нали уж
са корифеи от чужбина не знаят ли, че по цял
свят иновациите са част
от икономиката и трябва
да се стимулира бизнеса
финансово и организационно да доведе приложните научни резултати до
развой и внедряване в
конкретните производства. Иновациите са част
от икономиката, не от
науката. Азбучни истини, недостъпни за самозабравили се около
властта глави.
Колкото до парламента, нека всеки депутат
извън ИТН гласува по
съвест. Защото дори вече
оскъдно оповестеното е
опасно за България. Повече поразии и експерименти знанието у нас
няма да може да понесе.

Шаш и в шаха
Альона НЕЙКОВА

Поредна “революция”
се опитват да извършат в
шахматния свят някои
“светли” умове. От Кралския колеж на Лондон и
от Нюйоркския университет явно смятат, че именно сега е моментът да
бъде сложен край на многовековната “несправедливост” спрямо черните

фигури, които винаги
отстъпват на белите правото да започнат играта.
Факт е, че предложените промени идеално се
вписват в изключително
актуалните през последните години тенденции за
защита правата на тъмнокожите. Но не бива никой удобно да си затваря
очите, че са и абсолютно
нелепи. А не са и нови.
Неведнъж вече са правени различни по мащаби
опити да се “реформира”
древната логическа игра,
обединяваща изкуството,
науката и спорта. Но без
това да се обвързва с каквито и да било политически веяния. Още преди
стотина години гросмайстори от ранга на Капабланка и Ласкер аларми-

рат, че шахът е “заплашен
от смърт заради равенство”. Дори най-добрите в
пресмятането на ходовете на пешката от дъжд на
вятър настояват за реорганизация на движението
върху 64 квадратчета. А
някои дотолкова са убедени, че древният регламент е твърде остарял, та
се втурват да следват собствени модели, правила и
закони за местене на 16
фигури върху дъската.
Но да се е прочул някой
извън класическия шах?
Да е постигнал някакви
изключителни успехи?
Да е шашнал света със
свръхестествения си начин на мислене? И на
дете е ясно, че отговорът
е твърдо “не”. Безспорно е също, че нищо от

това никога няма и да се
случи.
Не само защото онези, които настояват да се
даде предимство на черните фигури, имат възможност да пробват силите си в играта Го, където от столетия именно на
тъмните камъчета е предоставено правото да са
първи. Най-важното е, че
шахът никога не е бил
синоним на расизъм, а
поне от 18 столетия просто спазва железни традиции. И нищо повече.
Със сигурност обаче
неуморните борци за равноправие няма да спрат
дотук. Утре ще се сетят
да посегнат и на До мажор, понеже в тази тоналност се използват единствено бе-ли клавиши...

По-добре нови избори
От стр. 1
С кандидат за министър-председател, получил мигом прозвището
“сламен човек” и сгафил
грандиозно външнополитически още при първата
си медийна изява. Вместо
диалогичност - опърничавост, характерна за децата или в случая показваща политическа наивност.
“Подкрепете ни или
Борисов ще се върне”.
Това е граничещият с
шантаж рефрен на ИТН,
който използват за аргумент, за да търсят гласове. ИТН имат 65, а не 165

народни представители,
за да държат такъв политически тон. Подобно
поведение не по-малко
работи за съживяването
на политическия труп на
бившия министър-председател. В крайна сметка,
ако избирателят иска, той
ще върне Борисов на
власт, както го и свали от
нея на последните избори. Но е глупаво да бъде
подтикван към това от
безотговорно поведение.
Ако на изборите от
ИТН предложиха на избирателя “празен електорален чек”, то сега те дори
не предлагат на БСП, ДБ

и ИБГНИ празен политически чек. Не искат да
подписват нищо, искат
гласове и ръкопляскания.
Срещу какво? Не може на
юнашко доверие да се
гласува този кабинет без
поемането на конкретни
писмени ангажименти.
Това би било покана да
те излъжат. Политиката е
мръсна работа, но не
бива да е смешна работа.
Да припомним, че едно от
условията на БСП за подкрепа бе именно подписването на споразумение.
Тя трябва да държи на
това условие от елементарно чувство за самосъ-

хранение.
Има редица аргументи против нови избори и
най-важният е, че има
въпроси, които не могат
да се реализират без санкция на НС. Другите аргументи са тяснопартийни.
Обаче, ако ще я караме
така - с менторски тон
вместо договоряне, с декларации вместо преговори, кризата е само въпрос
на време.
Изборите винаги са
били цивилизованият отговор на политическите
кризи. А и нали всички
партии казват, че са готови за нови избори.
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1844 - РАЖДА СЕ ИЛЯ РЕПИН, РУСКИ ХУДОЖНИК (УМИРА 1930 Г.). В историческите си картини разкрива трагични конфликти (“Иван
Грозни и синът му Иван”), създава ярки свободолюбиви образи
(“Запорожци пишат писмо на
турския султан”). Автор на запомнящи се портрети - на Лев Толстой (12 на
брой), Н.И. Пирогов, М.П. Мусоргски и др.
1850 - РАЖДА СЕ ГИ ДЬО МОПАСАН, ФРЕНСКИ ПИСАТЕЛ И ДРАМАТЕРГ
(УМИРА 1893 Г.). Смятан за найголемия френски майстор на късия
разказ. През 80-те години на ХIХ в.
под неговото перо излизат около
300 кратки разказа, шест романа,
три пътеписа и един сборник с
поезия.
1895 - УМИРА ФРИДРИХ ЕНГЕЛС, НЕМСКИ
ФИЛОСОФ И ИКОНОМИСТ (Р. 1820 Г.). В съавторство с Карл Маркс написва
“Манифест на комунистическата
партия” (1848). Двамата участват в революцията в Германия
през 1848 г. След неуспеха й емигрират в Англия, където Маркс
създава основното си произведение “Капиталът”. Двамата стават съоснователи на Първия интернационал.
Енгелс редактира 2 и 3 том на “Капиталът” след
смъртта на Маркс. Пише десетки статии и книги на философска и икономическа тематика.
1905 - РАЖДА СЕ АРТЬОМ МИКОЯН, СЪВЕТСКИ АВИОКОНСТРУКТОР (УМИРА 1970 Г.). В
съдружие с Михаил Гуревич (бюро Микоян-Гуревич)
създава първите съветски
изтребители МиГ. От
1952 г. Микоян конструира и ракетни системи,
подходящи за самолетите му.
1908 - РАЖДА СЕ РОЖЕ БЕРНАР, ФРЕНСКИ
ЛИНГВИСТ (УМИРА 1997 Г.).
Специалист по български език с
международна репутация. След
едногодишен курс по български
прекарва лятото на 1930 г. в
България. Влюбва се в държавата
и в нейната култура. Проф. Роже
Бернар е измежду първите, наградени с орден “Кирил и Методий”.
Превел е на френски много класически български
автори.
1914 - В КЛИВЛЪНД (САЩ) СА ПОСТАВЕНИ
ПЪРВИТЕ В СВЕТА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СВЕТОФАРИ. Уредби с червени и зелени
сигнали са монтирани още в
Ню Йорк и Чикаго, а през
1918 г. в Ню Йорк е инсталиран първият трицветен “регулатор”. Първият автоматичен светофар тип семафор е създаден в Лондон. Поставен е на площада пред парламента
през 1868 г. от машинния инженер Дж.П. Найт.
Устройството представлявало две газови лампи
с червени и зелени стъкла.
1946 - НАЧАЛО НА БРИГАДИРСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ. На
прохода “Хаинбоаз” (дн.
Проход на републиката)
започват работа 2000
младежи от първата национална младежка строителна бригада “Георги
Димитров” с командир Пенчо Кубадински. През
1947 г. в движението се включват над 18 000
души. На 11 август 1946 г. бригадири заминават
със специални влакове на строежа на първата
републиканска жп линия Самуил-Силистра. На 2
септември 1947 г. започва изграждането на Димитровград.
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За Първата световна война, за благородните цели, с които влизаме в нея, за героизма
на нашите войници се пише и говори апотеозно и сладникаво до немай къде. Почти
никой не си спомня на какво се дължи грандиозната грешка да станем съюзник на Германия, за която невинните политици и партии се броят на пръсти. И за корупцията на
най-високо равнище в държавата ни (каква
корупция само!) устите са заключени с по
десет катинара и тогава, и сега. Измиват
очите ни няколко писатели като Константин Петканов и Антон Страшимиров, коиПодготви
Христо ГЕОРГИЕВ то написват разтърсващи книги за войната
и с това влизат в “златния фонд” на българската литература. Но и няколко политици
и военачалници изнасят истината в мемоарите си и пред Третия
държавен съд (https://duma.bg/narodniyat-sad-194445-e-petiyatpo-red-u-nas-n224794).
Петър Пешев е роден през 1858 г. в Севлиево. Той е по-малък
брат на Стефан Пешев, един от апостолите, обесен от турците непосредствено преди Априлското въстание. Петър
завършва гимназия в Николаев и право в Московския университет. Действителен член е на Българското книжовно дружество. Министър е на правосъдието и просвещението в няколко правителства - на Константин Стоилов (1894), Димитър
Греков (1899), Тодор Иванчов (1899-1900) и Васил Радославов (1913-1918). През 1923 г. е осъден от Държавния съд на
доживотен затвор, амнистиран е след деветоюнския преврат.
Умира на 19 януари 1931 г.
Както се вижда от кратката му биография, той никак не е
случаен, нито слабо информиран човек.
Мемоарите му разкриват с необичайна острота и болка причините за разгрома на България в Първата световна така,
както никой друг не го е правил. Който разлисти страниците
на книгата му, ще се убеди, че страната ни е победена не от
чуждите армии, а от нашите корумпирани управници. Златото
на Съглашението изиграва своята решаваща роля, за да бъде
Българската армия не само победена, но и унижена както
никога преди и след Първата световна война. Но за това
малко се говори през отминалите над 100 години, защото
причините за разгрома на България - подкупите и предателствата през 1918 г., не са никак приятни и сега за слугуващите
на Запада властници. Нали те са духовни и партийни следовници на причинилите националната катастрофа.

Предателства и
подкупи могат да
разгромят България
Из историческия ни опит от 1918 г.
тирана снизходително и че спрямо нея щели напълно да се приложат 14-те точки на Уилсона.
По тоя въпрос от голямо
значение са следните факти:
Бившият началник на щаба
на Македонската дивизия о.з.
Стоянов, като свидетел на делото на наследн. генерал Луков Д. Петков, е казал пред Соф[ийския] Окр[ъжен] Съд:
“През време на боевете аз
бях на лечение. Когато се

от нашата дивизия в помощ
на отстъпващите на Доброполе войски.”
Генерал К. Найденов, бивш
министър на войната, разправяше в затвора, че когато през
окт[омври] 1918 г., след връщането си от Унгария, той се представил на заместника си генерал
С. Савов, последният му казал,
че с невземане на мерки след поражението на Добро-поле то да
се поправи, бълг[арското] пра-

думи. Обаче желанието на правителството му да не се пречи
на неприятелското нахлуване
след Добро-поле, та по тоя начин да се тури край на войната,
се установява от думи, казани
на Дър[жавния] съд в качеството му на свидетел:
“Не можем да влезем в съобщение с десния ни фланг, а от
друга страна се получава съобщение, че неприятелските войски напредват - идат. Дава се

Петър Пешев, “Историческите събития и деятели от навечерието на Освобождението ни до днес”,
мемоари, изд. на БАН, 1993 г.
Знае се, че Съглашението си
служи с подкупи, за да увлече
България на страната си. С подобни средства то си е служило
и през време на войната, за да
разстрои фронта ни и да отдели
България от съюзниците й.
В книгата си La paix Francaise
(стр.19) Виктор Берар пише, че
през м. август 1918 г. английско
злато ослепило очите на управляющите и на някои военни лица
в България и от това последвало
капитулирането на бъл[гарския]
народ пред Съглашението.
Лазар Вейер (Weiller), френски сенатор, който като депутат
през време на войната бил пратен в Швейцария да работи за
интересите на Франция, в рапорта си до м-р предс[седателя] Рибо
от 7.V.1917 г. пише, че за да може
България да се отдели от Германия и да сключи мир със Съглашението, френското правителство трябва да си послужи с подкуп. За претенциите на България
спрямо Македония, Вейер пише:
“Аз ви изложих, че Македония
може да се замести с отваряне
на касите. Аз твърдо вярвам,
че алчността на българите
вижда в претенциите за Македония една разменна ценност...
Българските държавници
имат апетит, който трябва да
задоволим.
...Всеки ден от войната
струва на Франция и на Англия близо 300 милиона. Аз ви
казах, г-не председателю, и вие
се съгласихте, че ми се вижда
ще е една добра политика, ако
се рискуват в тия тежки дни,

разходите на войната за 1-2
дни, за да се спестят в хора,
човешки труд и пари разноските за няколко месеца, ако
не за няколко годишна борба.”
Кои апетити и как са били
задоволени, това още не е разкрито...
...Наскоро след пробива
на Добро-поле, мин[истър]
предс[едателят] Ал. Малинов
съобщи с тъга в едно тайно заседание на Н[ародното] събрание,
че туй се дължи и на предателство. В събранието на шефовете на
партиите (2 окт. 1918 г.) Малинов и генерал Тодоров, главнокомандующ, казаха ни същото.
Установено е, че нападението на Добро-поле не е било изненада за българското правителство. То било предизвестено от
разни страни и специално от
Швейцария и от едно съобщение от д-р Генадиев от центр[алния] затвор...
Макар отдавна да се знаело,
че неприятелят се готви да нанесе решителен удар на Добро
поле, не се е направило необходимото, да се посрещне достойно тоя удар и да се отблъсне.
Освен туй, след пробива, не се е
направил сериозен опит да се
спре противника, ако не на Козяците, стратегически пунктове,
то поне по на север; мълви се
какво една несполука била необходима за някои среди, за да оправдаят с нея пред съюзниците
ни нуждата от сключване на сепаративен мир. Тия среди били уж
имали уверението, че с подобен
мир България щяла да бъде тре-

Имали сме най-голямата армия на глава от населението
завърнах, намерих дивизията
в Горна Джумая. В един разговор с началника на дивизията генерал Златарев, последният ми каза: “След победите
при Дойран по телефона исках
разрешение от командующия
армията генерал Луков да
настъпи с дивизията и заеме
Круша планина, а от там да
застраша пътя на противника, но ми отказа под предлог,
че скоро щели да се водят преговори за примирие.
Свидетелят ми зап[асен]
полковник Манолов, бивш началник щаба на 8-ма Тунджанска дивизия, каза: “В мое
присъствие началника на дивизията генерал Богданов говори по телефона с командующия II армия генерал Луков
и го моли да му разреши да
настъпи срещу неприятеля с
цел най-малко да облекчи положението на ангажираните в
боя части, като се застраши
пътя на отстъплението му; но
каза, че командующият не
позволявал да се настъпи, а
настоял да се изпрати 55 полк

вителство надхитрило германците, за да ги накара да повярват,
че България е принудена да сключи сепаративен мир, понеже поради негодността на разложената й армия, тя не е можала повече да се съпротивява.
Изтъкнатите твърдения на
генерал Савов се потвърждават
от г. А. Малинов. В срещата си
с него на 28 септември 1918 г.
г. Добри Петков го запитал:
“Правителството какви мерки
взема за закрепване с нови части от призивите, които бяха в
дългосрочен отпуск, както и
от отпускарите войници, та зад
един здрав фронт, да заведе
преговори за примирие и мир,
в какъвто случай можеха да
се получат много по-добри условия за България.”
Г-н Малинов отговорил:
“Аз поисках да си послужа с
разслабване на фронта, за да
имам оправдание пред съюзниците за влизането ми в преговори с противника за сключване на примирие и мир.”
С писмо във в. “Знаме” г.
Малинов отрича да е казал тия

мнение да се изпрати аероплан,
за да им съобщим. Искам пак
Скопие. Обяснявам им, след
съвет на военните, да се качат
наши офицери на аероплан и да
отидат и да им съобщат, обаче
нашите не щат да спрат. Тогава
ставаше дума дясното ни рамо
да направи едно такова движение напред към Солун, и ако би
извършило едно такова движение, щяхме да водим войната
още няколко месеца и пак да
дойдем на същото положение.”
Прочее, желанието на военните, щото чрез един поход на
войските ни от дясно към Скопие, да се спре нашествието на
неприятеля, е било отхвърлено
от правителството, което е желаело на всяка цена сепаративен мир.
Компетентни военни твърдят, че пробивът на Добро-поле
не можеше да има лоши последствия и дори би донесъл катастрофа на нахлулия неприятел, ако
бе последният контр-атакуван.
От такова много са се боели
съглашенските военачалници.
На стр. 11
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Четирите годишни времена
Имат ли място човещината и поезията в днешното ни хаотично време?
Лозан ТАКЕВ

След четири века без
давност още слушаме
“Четирите годишни времена” на италианския
бароков композитор Антонио Вивалди. Това са
четири цигулкови концерта от по три части (в
алегро, ларго, алегро нон
молто, адажио и т.н.),
които пресъздават пролетта, лятото, есента и
зимата. И чрез нотите и
сонетите на гениалния

автор звучат край нас
птичи песни, кучешки
лай, шум на огньове,
пролетни води, ромолене
на река, обаянието на
тихи нощи, викове на
деца с кънки, ехо от буря
и реч на ловци... Творбата е публикувана за
първи път през 1725 г.
И в тая красота след
четири века неслучайно
звънна край мен и край
лаптопа ми ехо от
българските годишни
времена. Някой се бе
опитал да припомни ноти
и звуци от “Лукановата
зима”, друг върна нарочно спомени от “Виденовата зима”, вероятно защото Жан Виденов се бе
появил отново след 25
години мълчание на политическата предизборна
сцена в един нов “Съюз
за чиста и свята република”.

“Българска пролет”
се включи отново в лявата коалиция в предсрочния вот. За парламента
воюва, макар и с по-малки шансове, и партия
“Българско лято” със
задграничния си водач от
Дубай Васил Божков.
Такива ми ти годишни времена имаше в
българското политическо пространство, след
като повече от десет години витае и господства
безвремие в държавата и
само езикът на омразата
е водещ в поведението, в
общуването ни, в добруването ни и в опита да се
въведе ред в хаоса, който сами сме създали...
Прелистих
нови
страници. Потърсих
други сезони. И ненадейно в тях проблеснаха
стиховете на незабравимия Валери Петров. Не-

Прочетете отново Валери Петров...
говата поема “В меката
есен” изпълни вдъхновено цялото емоционално
пространство край мен...
Какви сюжети, какви
рими, какви обикновени

човешки съдби и сърдечни послания! Един вечен
Вивалди. Доктор Валери
Петров продължава да
ни лекува с поетичните
си рецепти. И на фона

От стр. 10
Ето що казва в Соф[ийския]
окр[ъжен] съд по делото генерал Луков - Д. Петков, защитникът А. Танев, генерал о.з.:
“Прочее тържествующият
на Добро-поле неприятел, никаква съпротива пред себе си
не среща. Той върви с церемониален марш към Велес - Скопие. По това време какво става с
нашите части на изток и на запад
от Добро-поле? На изток I армия е ангажирана с англичаните
и гърците под Дойран. На запад
ХI армия, състояща се от 5 дивизии, срещу която се намираха
слаби италиански части, стои и
не мърда от мястото си. А покрай нея настъпва към Велес и
Скопие неприятелската армия.
През 1922 г. войводата Пешич е
държал беседи в офицерското
събрание в Белград по Доброполе и е заявил, че когато той и
французите са се пъхнали като
клин към Велес и Скопие, треперели от страх да не би ХI българска армия да мине в настъпление
и да ги удари във фланг. При едно
такова настъпление, всичко
щяло да е изгубено. Да, така е!
Всичко щеше да бъде изгубено.
Сърби и французи щяха да бъдат
отрязани от базата им в Солун
и трябваше да сложат оръжието
си. Вместо нашите дивизии да
станат заложници, те щяха да
конвоират победителя на Добро-поле във вътрешността на
България...
Вместо да се спре напредването на неприятеля и чрез
един обход от страна на здравата, бодра и победоносна
наша армия, действующа на
битолския фронт, да бъде победен, наопаки й се заповедa
да отстъпи, а после всецяло да
се предаде на неприятеля. Неприятелят обезоръжи, плени и
откара тая армия в Солун.”

100-хилядна българска армия бе предадена доброволно в плен
Трогателна е историята на
това прибързано и без нужда
предаване на 100 хил. армия на
неприятеля. Никой българин не
може без вълнение да прочете
следното описание на съдбата й
от г. Д. Симов:
“На 24 септемврий се получи заповед частите на Битолския фронт да отстъпят. И
това отстъпление се извърши
в такъв ред, какъвто военната история, може би, не познава. Противникът ни настигаше
на всяка нова позиция, но ни
крачка напред не му давахме да
отиде, докато доброволно, в
изпълнение на отделни заповеди,
не отстъпвахме. И в отстъплението ние бяхме победители навсякъде. Духът на войниците бе
тъй подигнат, че, ако ни се дадеше обратно заповед за настъпление, то би било вихрен марш за
унищожение на противника...
И когато на 30 септемврий
подир обед от неприятелския
фронт изсвири тръба, ние не знаехме, че тя е за примирие. Неприятелски конник с бял флаг бе
пуснат в нашите редове, за да ни

съобщи, че има примирие. Нашето началство го върна като
смяташе, че това е военна игра за
измама. Едва през нощта на 30
септемврий, в изпълнение заповедта за отстъпление на друга позиция, южно от Кичево, ни се
съобщи, че има примирие. Бе изкомандвано само едно кръгом и
преди зори ние заехме напуснатите позиции, без да знае противникът, че сме ги напуснали.
Ние бяхме пълни победители!
Ето дотук бе славата, величието ни - до подписване на примирието. Но съдено било същите герои, които унищожиха
Сърбия, завладяха Добруджа,
преминаха Дунава, за да прегазят Румъния, стигайки до руската граница на р. Серет, след като
държаха здраво позициите си на
Битолския фронт в продължение
на 1 и пол[овина] година, да
бъдат предадени в ръцете на противника, съгласно условията на
примирието за спасение на отечеството ни от нахлуване на вражески крак. Но има и военни
заповеди, които не се изпълняват. И тази можехме и не щяхме

да я изпълним, защото бяхме
силни да отстъпваме макар и с
бой и стигнем роден край и избегнем позора, който ни очакваше. Обаче ние бяхме подло измамени. Най-напред ни се каза,
че примирието е само с България, за това да пуснем през
нашите позиции противника,
за да преследва германците и
австрийците. Това бе начало
на трагичния край. Ние изневерихме на славните си съюзници, на които синовете - убити край нас във вчерашните
задружни боеве, не бяха още
погребани. Главите (за първи
път) на всички клюмнаха, когато гледахме как през нашите позиции се нижеха безкрай
неприятелски войски, артилерия, обози и пр.
Ние ги пуснахме - те бяха
вече в гърба ни. Втора измама
бе съобщението, че ние ще си
отидем веднага и то с оръжието си. Но, когато се съобщи
от нашите началници да съберем патроните, снарядите и
бомбите, ние не вярвахме още,
че противникът ни обезоръжа-

на днешната компроматна атмосфера, на фона на
грозните предсрочни
предизборни и следизборни дебати, на фона на
отвратителните теми и
дискусии живее плътно
и неотменимо сред истинските български и европейски годишни времена...
Прочетете отново,
послушайте отново и не
забравяйте записа с поетичния текст. Поклонете се искрено пак пред
великия и най-обикновен
Валери Петров. Пред
неговия истински урок
по човеколюбие. И пред
неговото гениално годишно време “В меката
есен”. Тогава ще разберете защо той от парламентарната трибуна произнесе знаменитата си
фраза: “Мястото на един
поет не е тук...”

ва. Третата заповед бе да сдадем оръдията, картечниците,
бомби и минохвъргачки, та
щели сме да си вървим само с
пушките. Ние се разделихме с
най-славните бойни другари оръжието, което бе смъртоносно за противника във всички
сражения. Противник при
изпълнение на тази заповед
между нас нямаше. Това бе
подлото от негова страна, защото ние схващахме, че това
се върши не по негово искане,
а по разпореждане на наши началници и затова го изпълнявахме. Четвъртата заповед бе
най-подлата и мерзостната.
Строени по полкове, ние
трябваше да минем церемониален марш с натъкнати ножове на пушките, пред главнокомандующия неприятелските
войски на този фронт - италианския генерал Монбели. Така
започнатия марш, ние смятахме, че води вече към България, но каква жестока съдба!
Току що минали генерала в
стройни редове, нас ни се изкомандва едно след друго:
“Състави пушките”, “Свали и
остави до тях амуницията си”,
“На дясно ходом марш”, но не
към София, а към позора, към
унижението. Нас ни откараха
към Солун пленници. Така
обезоръжени, измамени и оголени, неприятелска кавалерия,
до тогава скрита зад баирите,
се спусна в гъсти редове от
всички страни, раздели офицери от войници и ни обгради. С
нас се извърши предателство.
Ние бяхме пленници по съдба,
а заложници по договор. Славната 100 000 армия бе жива
погребана! Има ли един от нея,
комуто да не капеха кървави
сълзи! Днес, не след 10 години,
а след векове, това не може и
не трябва да се забравя, за да
не се повтаря.”

12

ЧЕТВЪРТЪК
5 АВГУСТ

ИСКАМ ДУМАТА

2021

×èòàòåëÿò
ïðåäè âñè÷êî
iskamdumata@duma.bg

Дори с „фолклорна магия”
на мюзевири няма угодия
Размисли след един фестивал в Мездра
От 24 до 30 май 2017 г. танцовият ансамбъл Мездра, с
ръководител Мирослав Аспарухов, участва в международен
фолклорен фестивал в Прага. В
последния ден пристигнах и аз,
защото имахме покана от кмета Павел Йенсовски да гостуваме на старинния град Раковник. Там още в 903 г. е правена
първата чешка бира, носеща от
1454 г. колоритното име “Палавият бакаларж Ян Пичка”.
Танцьори трябваше да изнесат
на площада своя концерт, а аз
да стигна до близкото село
Нови дум, лобното място на
приятеля ми старшина Николай
Николов - единствената жертва
при инвазията на Варшавския
договор на 21 август 1968 г. в
тогавашна Чехословакия. Кон-

цертът по различни причини не
се състоя и още тогава се роди
мечтата и в Мездра да имаме
фестивал с танцьори от различни краища на света.
Най-сетне тази проклета
пандемия ни поразпусна и в този
празничен ден по улици и на
площада в центъра на Мездра
дефилираха пъстрите носии на
десетки младежи от различни
страни. Сбъдна се мечтата на
Миро Аспарухов: в разгара на
лятото - от 18 до 22 юли 2021

г., Мездра бе домакин на Първия
международен фолклорен фестивал “Фолклорната магия на
Мездра” (First International
Folklore Festival “The Folklore
Magic of Mezdra”). Организатори бяха Ансамбъл “Мездра” и
НЧ “Просвета 1925” със съдействието на община Мездра. Един
от първите концерти бе за ветераните от Дома за стари хора.
Със съседите начоколихме малкия двор край бюст-паметника
на великия Максим Горки, кой-

то точно преди 45 години поставихме с автора Петко Мичев. Тогава тук бе общежитие за
учениците от гимназията на
негово име. А вечерта на площада се събраха танцьори от 11
държави! Не видях състав от
Чехия, където преди четири години гостувахме с Миро. Имаше състав от Украйна, но не и
от побратимения с Мездра град
Конотоп. Нито от Суми, чиито
танцьори ни впечатлиха през
1981 г. с фееричен танц “Вертьоха”, песни и задявки. С тези
въпроси се отправих към читалището в Мездра. При секретаря Валя бе и председателят Вальо Вълчев, та ме посрещнаха с
малко ироничното:
- И ти ли, Бруте?! Малко
ли одумки получихме от разни мюзевири, на които никой
не може да угоди, вместо да
се радват на тази красота за
очите и душата!
А във Враца една местна
телевизия, която поддържа и
ансамбъл, се изтърва да изплющи, че за този първи фестивал някакъв фонд бил дал 5
милиона лева. А не знаят, че
не сме плащали дори за нощувките на някои състави.
Защото кметовете на Дерманци, Моравица, Руска бяла поканиха танцьорите да нощуват по домовете на хората!

Стефан ЗДРАВКОВ

МНЕНИЕ

Победата може да се роди и от поражения
Всички коментари, анализи, прогнози, спекулации в момента са съсредоточени върху съставянето на правителство
на ИТН. Но покрай въпросите за кабинета като че забравяме какво се случи с
БСП. Тя остана трета сила в парламента.
Дали 130-годишният социалистически
дъб започва бавно и неотвратимо да
съхне? Време е! Време е за честен, отговорен, прозрачен, открит и разтърсващ
разговор за проблемите в БСП. Разговор,
който трябва да започне от основните
партийни организации и да премине през
районните, градските, общинските организации, до НС на БСП и да завърши с
конгрес. Трябва да кажем открито, че
БСП е в остра, дълбока идейно-организационна и морална криза.
Един от основните въпроси, който
трябва да се дискутира, е за главната
цел, за идеала, за идеологията, за хоризонта пред партията, а не само злободневните задачи. Хората искат да имат
мечта. Но каквото и да ви говорят, всичко е идеология. Неолибералният модел,
антикомунизмът, ислямизацията са идеология. Виждайки края на неолибералния модел, САЩ предлагат нов идеологически проект - който да обединява

демократични държави срещу автократични. Но дали самите Съединени щати
са демократична държава? Всичко се
прави в името на това да се спаси капиталистическата система.
В 130-годишната си история БСП винаги е била партия с цел, с идеал, с идеология. Затова оцеля. Идеологията е линия на поведение, мироглед, възглед за
живота. Историческата кауза на левицата винаги е била борбата за човешко достойнство, справедливост, солидарност,
равноправие, хуманизъм, защита на онеправданите. Необходимо е БСП ясно да
покаже, че има “ляво” и “дясно”. БСП
трябва да се идентифицира с проблемите
на хората на наемния труд, защото едни
са техните интереси, други са интересите на богатите. Трябва да се предложат
нови, по-радикални идеи, които да привличат, да мобилизират обществото. Тогава ще те припознаят, ще те подкрепят,
ще те последват. Защото, както казва Хосе
Марти, “бастионите на идеите са по-силни от каменните бастиони”.
Неолиберализмът не иска да се водят публични дебати за идеи и ценности
и затова обяви края на историята. Само
че историята не свършва, човечеството,

както и отделната личност, винаги се развива, не стои на едно място. Мечтата за
вечния неолиберализъм няма как да се
сбъдне. Хората се нуждаят от велика
цел и идеал, за да вярват, да имат надежда, да се мобилизират, да бъдат оптимисти. Всъщност, в програмата на партията е записано ясно: “Днес БСП следва
отново да се докаже като партия на социалистическия идеал”.
БСП може ли да формулира модерен ляв проект, съобразен с новите условия? Днес я няма традиционната работническа класа, днес е ерата на иновациите, на цифровизацията, на изкуствения интелект. Но капитализмът и социалното разслоение съществуват в
този променен свят, няма днес да изчезнат. А живее ли в него социалистическият идеал? Какви реформи са необходими, за да се върви към неговата реализация? Всяка тема и всеки проблем
може да бъдат пречупени през левия
поглед и да се посочат левите решения.
Да се отстояват също толкова агресивно, както правят това десните политически сили, промивайки мозъците с
познатия отдавна антикомунизъм. Само
с кръгли маси и семинари няма да се

свърши работата по привличането на
младежи към нашата идеология. Знае
ли БСП какво искат младежите, как
виждат бъдещето си? Ако БСП не може
да отговори на този въпрос, ще изчезне. Партията все още не може да привлече, да вдъхнови и хората на средна
възраст, които дават днешния облик на
обществото. БСП отсъства по места и
това личи по резултатите от частичните местни избори. Слабо е влиянието й
сред интелигенцията, посланията й не
привличат обществото.
Не трябва всеки, който има различно
мнение, да се мисли за враг с партиен
билет. В БСП е необходимо да има различни мнения, няма нищо по-лошо от
мъртвилото, от бездушието, от едновремешното единодушие. Трябват различни
мнения, енергия, движение, за да бъде
БСП привлекателна, да се обедини около
идеи, а не само около личности. БСП е
партия с традиции и трябва да пренесе
огъня от миналото към бъдещето. Победата се ражда и от пораженията.

Николай ШОПОВ
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КУЛТУРА

Три забавни „Концерти
за малчугани и великани”

НАКРАТКО

Детско лято в
Столичната библиотека

Сред прохладата на кино „Кабана” младата публика ще се запознае
с арфата, струнните лъкови инструменти и латино музиката

“Концерти за малчугани и великани”
е изключително успешна детска инициатива, превърнала се вече в лятна традиция в София. Това са забавни музикални
концерти и занимания, игри и творчески
работилници с образователно-познавателни беседи и музика с утвърдени музиканти, които ще разказват за красотата на музиката и спецификата на отделните инструменти. Този месец събитията ще се проведат сред прохладата на
кино “Кабана” в парка на НДК на 7, 8
и 14 август от 11 ч. с вход свободен,
научи ДУМА от Борислава Лазарова.

Това лято цикълът “Концерти за малчугани и великани” представя три музикално-артистични събития. Децата ще
имат възможност да видят, пипнат и експериментират с музикалните инструменти. Ще има латино ритми и танци за
деца, уроци по перкусии, представяне
на арфи и струнни лъкови инструменти.
Първият концерт на 7 август ще
покаже струнните лъкови инструменти с участието на Струнния квартет
“Уника” в състав Ивелина Стефанова
- цигулка, Красимира Паурова - цигулка, Мария Венкова - виола, Тодор

Златарев - контрабас. Участва Тина
Коилова за представяне на инструмента виолончело.
Програмата продължава на 8 август
с латино ритми заедно с Ире Васкес
(Куба) - вокали, пиано, и Хесус Ел Кийо
(Испания) - перкусии.
Следващата неделя, на 14 август, е
посветена на “Вълшебната арфа” на
Яна Дойнова с гост музикант Белла
Драганова - цигулка. Децата ще се запознаят със звука на арфата, ще научат повече за нейното устройство,
звукоизвличане, музикален репертоар
и исторически връзки на инструмента
с другите музикални инструменти в
различните епохи. Ще бъде представена и келтската арфа, която произлиза
от Ирландия и Шотландия.
Всички концерти са подходящи за
деца от 1 до 15 години и включват
изпълнение на популярна класическа
музика, евъргрийни, поп и латино музика, филмова музика, аниматор за децата,
рисуване, лекционна част, викторина с
музикални подаръци и кратък уъркшоп
с възможност децата да се опитат да
свирят на музикален инструмент.
Събитието се организира с подкрепата на Столичната община - Лятна
програма.

Ивайло Мирчев гостува в Бургас
с живописни теми и вариации
Бургаската галерия “Пролет” (ул. “Лермонтов”
32) представя “Теми и вариации” - изложба
живопис на проф. Ивайло Мирчев, научи ДУМА
от Пролетина Иванова. Завършил е Националната художествена академия в първия випуск
на акад. Светлин Русев. Представял е множество самостоятелни изложби в страната и
чужбина. Негови платна са притежание на НХГ
и галерии у нас и по света. Ивайло Мирчев е
професор в НХА, където преподава живопис.
През периода 2004-2011 г. е председател на
Съюза на българските художници. Носител е на
Националната награда за живопис “Владимир
Димитров - Майстора”. Официалното откриване е на 5 август от 17 до 19.30 ч. Изложбата
ще може да се разгледа до 10 септември.

Кристина Димитрова представи
новия си албум „Сладките неща”
Кристина Димитрова направи
официална премиера и пусна новия
си албум, озаглавен “Сладките
неща”, който съдържа и дуети с
Орлин Горанов, Васил Петров и
Искрен Пецов.
Музикалната колекция съдържа
любимите летни песни на лъчезарната изпълнителка, както и 5 съвсем
нови песни, записани по време на
карантината. Те може да бъдат слушани във всички дигитални платформи от “Warner Music” чрез “Орфей
мюзик”. За да отпразнува подобава-

що “Сладките неща”, певицата изнесе самостоятелен концерт, на който
представи всички 18 песни.
Съвсем наскоро Кристина засне
и “морското” видео към новия
сингъл от колекцията - “Фиеста”, в
морската ни столица Варна. Музиката с типично весело лятно звучене
е на Светлин Къслев, а текстът на
песента е на Анджи. В клипа, пропит със слънце, танци и морски
вълни, можем да видим известни
имена - Атанас Лазаров, Искрен
Пецов, Деян Христов и Красимир

Недялков, Мартин Недялков и др.
Албумът “Сладките неща” се разпространява на CD от “Орфей мюзик”.

“Детско лято в Столичната
библиотека” е кампания от разноoбразни инициативи в Детския
център и Американския център на
СБ, предназначени за деца от 5 до
15 години. В първите две седмици на
август библиотеката не обслужва
читатели, но това не означава, че
малчуганите не могат да я посещават. Наситената арт програма
започна на 2 август и продължава
до 31 август с различни събития
всеки ден. Посещенията са безплатни, но е необходимо предварително
записване. Отправяме предизвикателство към по-смелите от вас - да
се облечете и/или гримирате тематично, спрямо всяка от срещите с
обичаните книги; нека август се
изпълни с цветове, костюми, магия
и много забавления. За най-добрите
превъплъщения сме подготвили награди, посочват организаторите.
Програмата включва четене на любими книги; дискусии, свързани с тях,
както и възможност за проява на
лично творчество; занимания с тематични карти за игра, с които
децата решават задачи, развиват
своята наблюдателност, логика и
съобразителност; уъркшопове за
работа с 3D принтер, Google, Canva,
Video Editor, роботчета и др.; посещения на VR стая - използване на
очилата за виртуална реалност, и
занимания в най-модерното пространство в библиотеката - TeenLab;
STEM игри; емблематичното арт
ателие по рисуване с художника
Христо Кърджилов.

Ваканция в музея
организират в Перник

Регионалният исторически музей в Перник организира “Ваканция
в музея”, съобщи БТА. Екскурзоводски беседи, посещения на изложби и забележителности, работилница за грънци, приложно ателие са само част от заниманията,
включени до края на август в
програмата на тазгодишната ваканция в музея. Децата ще рисуват,
апликират, бродират, ще изработват глинени съдове, ще правят
гривни и книгоразделители, а на 15
септември техните творби ще
бъдат показани в изложба. Заниманията от традиционната инициатива ще се провеждат всеки делничен ден от 9 до 12 ч. при спазване
на противоепидемичните мерки.

14

ЧЕТВЪРТЪК
5 АВГУСТ

СПРАВОЧНИК

2021

ДНЕС

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

ПРОМЕНЛИВО

ГРЪМОТЕВИЦИ

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

37

o

С

30

o

С

31

o

С

ВИДИН
37 c

ПЛОВДИВ
39 c

СОФИЯ
38 c

РУСЕ
39 c

САНДАНСКИ
37 c

ВАРНА
30 c

ПЛЕВЕН
39 c

БУРГАС
30 c

33

o

С

35

o

С

34

o

С

Днес ще е предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна
облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд
и гръмотевични бури. Ще духа умерен, в Западна България,
северно от планините, временно силен вятър от юг-югозапад.
Максималните температури ще са между 36° и 41°.
Над Черноморието ще бъде предимно слънчево.
Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните
температури на въздуха ще са между 29° и 32°.
Температурата на морската вода е 25°-28°.
НИМХ/БТА
ХОРОСКОП

06.30 ƒ‚ÓˆËÚÂ Ì‡ Ì‡Ó‰‡:
ÃÓÒÍÓ‚ÒÍË ‰˙Ê‡‚ÂÌ
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ - ÃÓÒÍ‚‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
07.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ
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
/6, ÔÓÒÎÂ‰Ì‡ ÒÂËˇ/
10.45 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
11.00 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
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‡ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
15.30 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ 2020: ¬ÓÎÂÈ·ÓÎ/
Ï˙ÊÂ/: œÓÎÛÙËÌ‡ÎÌ‡
ÒÂ˘‡, ÀÂÍ‡ ‡ÚÎÂÚËÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19.00 «Î‡ÚÌËˇÚ ‚ÂÍ Ú‚ ÙËÎÏ
/5 ÒÂËˇ/
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ƒÌÂÒ Ì‡ »„ËÚÂ Ó·ÁÓ
Ì‡ ŒÎËÏÔËÈÒÍËÚÂ Ë„Ë
“ÓÍËÓ 2020
22.00 ƒ˙Î·ÓÍ‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡ Ú‚
ÙËÎÏ /2 Ò., 6 ÂÔ./ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ”ËÌÓÌ‡ ⁄Ô Ú‚ ÙËÎÏ /
4 ÂÔËÁÓ‰/(14)
00.15 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
01.10 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
02.05 ƒ˙Î·ÓÍ‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡ Ú‚
ÙËÎÏ /2 Ò., 6 ÂÔ./Ô/
03.00 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ 2020
04.20 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ 2020: ’Û‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌ‡ „ËÏÌ‡ÒÚËÍ‡ /ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓ, Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË/ ÔˇÍÓ

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

05.30 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî /Ô./ ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.5
06.00 ìƒÊË ¿È ƒÊÓ: —Ë„Ï‡ 6î
- ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î,
ÂÔ.3
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.90
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15 ÂÔ.2
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.6 ÂÔ.9,
10
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.16
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.49
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ (2014 „.)
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.6
00.00 ì«‡ÍÓÌ Ë Â‰: —ÔÂˆË‡ÎÌË ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇî - ÒÂË‡Î, Ò.19 ÂÔ.19
01.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.28
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.51, 52

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"¡ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
14.15 ì—ÌÂÊÌ‡Ú‡ Í‡ÎËˆ‡ - 3:
Œ„˙Ì Ë ÎÂ‰î - ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
16.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË (Ò˙Ò
ÒÛ·ÚËÚË) - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
19.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ì¬‡˜Í‡Ú‡î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
23.25 »‚‡ ‡ÎÌËÌË¯. –ÓÏ‡Ì
Ò ‡ÍˆÂÌÚ
00.25 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
02.05 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
02.55 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
04.05 ì¬‡˜Í‡Ú‡î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ì¬‡˜Í‡Ú‡î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Обградете се с хора, които ви обичат, и ще удвоите силите си за реализиране на много задачи.

Умората и напрежението
ви идват в повече и е добре
да помислите за почивка.
Време е за отпуск.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Подобрете взаимоотношенията си с околните и ще
получите усещане за пълнота и удовлетвореност.

Пътуване ще ви отдалечи
от хората, чието присъствие ви дразни. Добра
новина ви очаква.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Ще наложите идея, с която ще поставите началото на бъдещ проект.
Работата ще ви спори.

В стихията си сте. Ще
приключите успешно задачите си. Околните допълнително ви дават сили.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Ще привлечете интересите върху себе си. Разбирателството ви с любим
човек ще бъде трайно.

Новини ще ви зарадват.
Други ще се изправят пред
изкушения. Не пренебрегвайте любовта.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

На преден план ще излязат неотложни делови
задачи, но за личните няма
да имате време.

Денят ви ще премине в
делови
ангажименти.
Умението ви да водите
преговори ще ви помогне.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Нещата ще се подредят.
Работата по проект ще
ви накара да потърсите
съдействието на колеги.

Бъдете коректни и не пренебрегвайте онези, с които работите. Спомнете
си кой винаги ви помага.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Доматът е пренесен в Европа от испанци.
÷ˇÎ ‰eÌ ˜‡Í‡Ï ÌˇÍÓÈ ‰a ÏË ÌaÔË¯Â
ìzdrî, Áa ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÏ ‰˙Î·ÓÍÓÏËÒÎÂÌ Ë ÓÊË‚ÂÌ aÁ„Ó‚Ó...

Очите на човек, който много често работи
с компютър, на ден префокусират от екрана
върху клавиатурата около 20 хиляди пъти.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Изкуството осмисли
живота на 500 души
Над 500 участника от всички краища на България събра
фестивалът “Изкуството осмисля нашия живот”. Съюзът на
инвалидите в България, Агенция за хората с увреждания в
Перник и Община Перник организираха събитието за 14-а
поредна година.
На площада в кв. “Църква”
представяха разнообразни обичаи и вокални изпълнения. Различните региони на страната
бяха презентирани и с типични
ястия, които участници приготвиха на място. Много атрактивни бяха кулинарите от Велико
Търново, които заложиха на
гювеч по Лясковски и булгур с
прясно мляко. Приготвени бяха
още традиционният родопски
пататник и баница с ориз. Имаше участници от Гоце Делчев,
Кюстендил, Силистра, Габрово,
Разград, Пловдив, Враца, Самоков, Смолян, Сопот. Впечатляващи бяха носиите на участниците, които до голяма степен
са и автентични, буквално от

Републиканският многожанров фестивал на хората
с увреждания се проведе за 14-и път в Перник
сандъка на баба, с шевици и
дантели, както и везани чорапи.
С много настроение и
въпреки горещото време, на откритата сцена на “Изкуството
осмисля нашия живот” участниците показваха пред публика
своите артистични умения.
Хората бяха заредени с енергия, която извираше и от техните изпълнения. Те бяха оценявани от жури, председателствано от естрадната певица
Мими Иванова.
Откриването на фестивала
бе с участието на представител
на кмета на Перник - Станислав Владимиров, кмета на кв.
“Църква” и пратеника на Агенцията за хората с увреждания.
Поздравителни адреси до фестивала бяха изпратени от президента на страната Румен Радев, омбудсмана Диана Коваче-

С много настроение участниците показваха
пред публика своите артистични умения
ва и председателя на Съюза на
инвалидите в България Красимир Коцев.
Организаторите на фестивала споделиха, че целта на спе-

циалното събитие е хората с
увреждания да се чувстват
пълноценни, полезни, да бъдат
забелязани, мотивирани и подкрепени от обществото.

Треньор по гребане и модел ще търси любовта в „Ергенът”

За Виктор Стоянов участието в “Ергенът”
е най-безумното нещо, което някога е правил

Известният фитнес
инструктор и модел,
бивш национален състезател и треньор по гребане - Виктор Стоянов, е
мъжът, който ще се впусне в търсенето на любовта в най-романтичното
риалити “Ергенът”. 31-годишният чаровник е роден в София. Завършва
спортно училище и продължава образованието
си в НСА. Когато е едва
на 16, става част от наци-

оналния отбор по академично гребане. Има множество титли, бил е няколко пъти републикански шампион. След контузия остава за известно
време на гребната база, но
като треньор на деца.
Успоредно с това, фитнесът се превръща в негова страст. Към настоящия момент работи като
управител на фитнес зала,
а към многобройните му
ангажименти се прибавят

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

изяви като модел, участия
в рекламни и музикални
клипове.
“Да си влюбен е найстрахотното чувство на
света. Дъхът ти спира.
Малко е плашещо, но в
същото време е невероятно. Правил съм много
откачени неща в името на
любовта, но да съм
първият в “Ергенът” е
може би най-откаченото
от всички”, сподели Виктор Стоянов.

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚

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

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

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

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

¿Õƒ–≈… –¿…◊≈¬, ÒÓˆËÓÎÓ„
¿“¿Õ¿— «¬≈«ƒ»ÕŒ¬,
ÔÓÂÚ Ë ÔÂ‚Ó‰‡˜
√≈Œ–√» Ã¿Ã¿À≈¬, ‡ÍÚ¸Ó
œÓÙ. »¬¿…ÀŒ «Õ≈œŒÀ— »,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡
»¬¿Õ ◊≈Õ◊≈¬,
Ì‡Ó‰ÂÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ,
˜ÎÂÌ Ì‡ Õ— Ì‡ ¡—œ
œÓÙ. Ã¿–√¿–»“¿ œ≈ÿ≈¬¿,
ÏÂ‰ËÂÌ ÂÍÒÔÂÚ
Õ»ﬂ ƒ≈◊≈¬¿, ıÛ‰ÓÊÌË˜Í‡
œÓÙ. —“Œ… ¿ Ã»À¿ÕŒ¬¿,
ˆË„ÛÎ‡Í‡

Показват
магически
места в
Китай
Седем магически места в
Китай ще имат възможност да
видят зрителите на Viasat
Nature. Международно известен британски изследовател се
отправя към една от най-големите държави в света, за да
проучи различни региони и да
покаже знакови, но не толкова
известни животински видове
там. От гъсти джунгли до покрити със сняг върхове, от одомашнени сови до диви слонове,
Рей Миърс представя приказна
страна с изумителни гледки,
специални представители на
фауната и куриозни случки в
поредицата в седем части, наречена “Дивият Китай с Рей
Мърс”, която дебютира на 8
август, в 15,15 ч., и ще се
излъчва всяка неделя.

СНИМКА VIASAT NATURE

Рей Мърс по време
на снимките

Предлагат промяна
в правилата на шаха
Правилото, че белите започват играта на шах, датира от средата на XIX век,
но някои смятат, че е време да го пренапишат, съобщи “Таймс”. Авторите на
подготвяната за публикация статия под
името Fairer Chess (“По-справедлив шахмат”) предлагат промяна на статуквото,
като искат след първия ход на белите
черните да имат право на два хода, след
това белите да им отговорят отново с
два хода, а после играта да продължи по
предишните правила. Така според тях ще
бъде възможно “да се премахне несправедливото предимство, с което се ползват играчите с бели фигури”.
Предложението ще бъде представено на международната конференция по
шах, която ще се състои на 17 август в
Копенхаген.

16

Стр. 15
ЧЕТВЪРТЪК
5 АВГУСТ

Стойка Кръстева
ще се бие за злато
Стойка Кръстева (51 кг) ще
се бие за златото в Токио.
Българската боксьорка излиза
в събота от 8,15 часа срещу
водачката в схемата Бусе
Чакъроглу (Тур), срещу която
има една победа и една загуба.
35-годишната добричлийка
стигна до битката за титлата
след безапелационна победа
над Цукими Намики (Яп) с 5:0
съдийски гласа.
Това е първи финал за
България в бокса на Олимпиада от Атланта 1996, когато
Даниел Петров взе златото, а
Серафим Тодоров и Тончо

Тончев спечелиха сребърни
отличия.
“Нещата се получават. Благодаря на моя треньор Боби
Георгиев, който разучава перфектно противниците ми на
ринга и в движение коригира
нещата, които не се получават”, каза Кръстева.
“Туркинята ни е позната,
ще направим възможното да
изградим най-добрата стратегия. Стойка спазва всички указания, ще направим всичко да
победим на финала. Сега тя се
представи перфектно”, сподели Боби Георгиев.

СНИМКА БГНЕС

Стойка Кръстева (вляво) нанася удар в главата на Цукими Намики,
която победи с 5:0 съдийски гласа на полуфинала в Токио

Олимпийски бронз за Тайбе
Юсеин отнесе рускиня за 56 секунди, Евелина Николова
и Георги Вангелов ще се борят за отличия
Експресна победа за 56 секунди
донесе бронзов медал на Тайбе Юсеин
(62) на олимпийския турнир по борба
в Токио. В малкия финал за отличието
световната и европейска шампионка
победи с технически туш (10:0) Любов Овчарова (РОК).
“Много съм щастлива. Изпълних
наставленията на моя треньор - да
наказвам всяка нейна грешка. Не съжалявам за загубата си от японката всичко направих, а тя не сбърка. Щастлива съм, че успях да покажа това,
което мога”, каза Тайбе. С титлата в
категорията триумфира именно Юкако Кавай (Яп), която на финала победи

Айсулу Тинибекова (Кир) с 4:3.
Евелина Николова (57) ще се бори
за бронза. Българката претърпя тежко
поражение на полуфиналите с технически туш (0:11) от Ирина Курачкина
(Блрс). Дебютантката ни на Олимпиада не успя да се противопостави на
третата в схемата, която е и европейска шампионка от тази година. Николова ще води битка за бронзовото отличие срещу състезателка от репешажите. Преди загубата Ева постигна две
победи - на 1/8-финал срещу Йовита
Врзесейн (Пол) с 3:0, а след това в
драматична среща се наложи с 6:3 над
Анастасия Ничита (Молд). Родната

боркиня стигна до успеха с мощна
атака в последните секунди.
“Свободнякът” Георги Вангелов
(57) запази надежда за медал. Той ще се
бори в репешажите за бронза, след като
загуби на 1/4-финал от поставения под
№4 Кумар Рави (Инд) с технически туш
- 4:14. Двукратният първенец на Азия
обаче се класира за финала, след като
тушира и Нурислам Санаев (Каз) на
1/2-финалите, и го изтегли в баражите.
Там Вангелов ще се бори с двукратния
панамерикански вицешампион Оскар
Едуардо Тигрерос Урбано (Кол) и при
успех ще излезе на ринга срещу Нурислам Саниев (Каз).

БОК се жалва заради Лудогорец изпусна Олимпиакос
отнетия медал
Лудогорец
не успех, за да се класи- измъкнем на базата на
успя да победи голе- ра за плейофите, след бързите футболисти,
мия фаворит Олимпи- като от този сезон които имаме. Фаулът
в щангите
акос и завъши 1:1 в отпадна правилото за беше на доста добра
Българският олимпийски комитет внесе
жалба в МОК заради
отнетия медал на Христо Христов. В нея се
настоява Международната федерация по
вдигане на тежести
(IWF) да приведе своите правилници в съответствие с базисните
спортни принципи, за
да се предотвратят в
бъдеще подобни ощетявания на състезатели от съдийския апарат.
20-годишният варненец остана без отличие, защото журито
не му призна последния опит в изтласкването на 222 кг. В случая става въпрос за
двоен аршин, защото
подобни опити на други щангисти минаваха
на Олимпиадата.
“Подобни реферски отсъждания не ко-

респондират с основните ценности, заложени в спортните надпревари - равнопоставеност, честна игра и
феърплей. Не приемаме основанията, с които последният опит на
Христов бе обявен за
нередовен”, се казва в
изявлението на БОК.
“Целта беше иранецът (Али Хашеми) да
не бъде принуждаван
от Христо и от руския
щангист (Тимур Наниев) да вдига по-големи
тежести. Нищо няма да
стане с жалбата, наймного да накажат съдиите, не че не го заслужават.
Това
ще
продължи и занапред,
докато не вкараме наш
човек в Международната федерация, там
другите страни имат
лобита”, коментира селекционерът на щангистите Иван Иванов.

Атина в първия мач
от III предварителен
кръг на Шампионската лига. На стадион
“Йоргос Караискакис” в Пирея българите играха много
силно. Кирил Десподов (50) откри резултата от пряк свободен удар, но Мохамед
Камара (87) изравни.
Реваншът в Разград е
във вторник от 21
часа. Лудогорец се
нуждае от минимален

головете на чужд терен.
“Вярвах, че можем да вземем победата. Може би нямахме късмет. Трябваше
да сме търпеливи.
Имаше промени от
тактическа гледна
точка. В друг ден можеше да вкараме два
или три гола, но сега
не успяхме”, каза треньорът Валдас Дамбраускас.
“Успяхме да се

позиция и се радвам,
че успях да реализирам. Доста подобни
положения изпуснах,
доста греди ударих,
радвам се, че в този
момент дойде голът”,
обяви Десподов.
“Има още един
мач, ще излезем концентрирани и се надявам да постигнем победа и да продължим
в следващия кръг”,
заяви бекът Антон
Недялков.

ГЛЕДАЙТЕ

ОЛИМПИАДА
ПО БНТ 1
13.00 Лека атлетика
15.30 Волейбол:
1/2-финал (мъже)
21.00 Днес на Игрите
4.20 Художествена гимнастика
ПО БНТ 3
7.35 Баскетбол: 1/2-финали
(жени), художествена гимнастика (индивидуално, квалификации), бокс (1/2-финали и финали)
12.30 Колоездене на писта
(спринт, мъже)
4.00 Художествена гимнастика
(ансамбли, квалификации)
5.30 Баскетбол: Финал (мъже)
ПО ЕВРОСПОРТ 1
9.00 Скокове във вода
13.00 Лека атлетика (седми ден)
23.30 Лека атлетика (спортно
ходене на 50 км, мъже)
ПО ДИЕМА СПОРТ
19.00 Локо Пд - Копенхаген
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
20.00 ЦСКА-Сф - Осиек
ПО МАКС СПОРТ 3
3.05 Чикаго Файър - НЙ Сити
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
21.00 и 2.00 Турнир
във Вашингтон (мъже)
РЕЗУЛТАТИ

III ПРЕДВАРИТЕЛЕН
КРЪГ, ПЪРВИ СРЕЩИ
Олимпиакос - Лудогорец 1:1;
Малмььо (Шв) - Глазгоу Рейнджърс
(Шотл) 2:1; Цървена звезда (Сърб) Шериф Тираспол (Молд) 1:1; ПСВ
Айндховен (Нид) - Мидтиланд (Дан)
3:0; ЧФР Клуж (Рум) - Йънг Бойс
(Швейц); Генк (Бел) - Шахтьор
Донецк (Укр) 1:2; Спарта Прага
(Чех) - Монако (Фр) 0:2.

30 млн. лева изчезнали от спортното министерство
30 милиона лева липсват от спортното министерство, разкри спортният министър Андрей Кузманов. 25 милиона от тях
са от обществени поръчки,
а 5 милиона - по програмите. По-голямата сума е
била изплатена авансово

между 23 и 29 декември
2020 г. на няколко фирми
за реновиране на физкултурни салони. Тогава министър бе Красен Кралев
от ГЕРБ, а ведомството
му е работило само един
ден.
“В деня на подписване

на договора има подписан
анекс, защото в контракта
са написани вместо банкови гаранции, че са застраховани. В анекса застраховането не е упоменато. Това означава, че ако
не се извърши ремонтът,
държавата не може да си

върне парите. Всички тези
дружества са създадени в
последния момент. Има
хора, които с няколко фирми правят дружество, явяват се на конкурс и печелят. Не е мислено за
спорта, а за други работи”, каза Кузманов.
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