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ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÒÎ - Ñ ÞËÑÊÈÒÅ ÏÅÍÑÈÈ
Пенсионерите ще получат цялото си увеличение с юлските пенсии. От 1 юли пенсиите, свързани с трудова дейност и отпуснати
до 31 декември 2021 г., се увеличават с 10 на сто.

Стр. 15

Стр. 3

Ðóñèÿ ñïðÿ âèçèòå
çà áúëãàðè

Ина МИХАЙЛОВА

Ще отговорим за изгонените наши дипломати
със същото, предупреди Сергей Лавров

Ч

астичните местни избори в Нова
Загора вече са в историята. Дано
политиците разчетат вярно резултатите и си направят изводите.
Извън полицейската акция в навечерието на вота, “интересните”
коалиции и напомпаните герберски
коментари, добре е да видим избирателната активност. А тя е рекордно ниска. Тъжно ниска.
Тъжно е, но е редно да си зададем въпроса: Вярват ли вече хората
в избори? Толкова ли обръгнаха?
Наистина ли не мислят, че нещо
може да се промени? Объркаха ли
се съвсем? Или нарочно ни
объркват?
Цялото говорене, с което ни заливат определени политически
сили и водачи, май в крайна сметка
цели да ни дообърка. И да ни накара съвсем да се откажем от гласуването.
Какво ще ни донесе предсрочен
парламентарен вот сега? Нищо кой
знае какво по-различно от настоящето. Най-много да запишем пореден рекорд по незаинтересованост,
пасивност и обреченост. И по наказателен вот със сигурност. А “умората” в избирателите, за която говореха социолозите в края на 2021 г.,
като едното нищо ще премине в
“скапване”.
Но пък ще дадем време на Статуквото да се прегрупира и мобилизира. Защото ниската избирателна активност работи за него. Гледайте Нова Загора и мислете за
държавата.

EUR:
1.95583

АКЦЕНТ

НЯКОЛКО ÄÓÌÈ

GBP:
2.27528

USD:
1.87071

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
ПРОМЕНЛИВО

Русия спря издаването на
туристически визи на българи. Това стана в първия работен ден след експулсирането на 70 дипломати и служители на руското посолство в София.
Посолството на Руската федерация издава само

визи на преки роднини.
Няма официална информация от мисията дали това
ще се промени в близките
седмици.
Русия ще отговори на
България за изгонените дипломати със същото, заяви
руският външен министър
¬

Сергей Лавров. Според него
решението за експулсиране
на 70 служители на руското
посолство в България е
свързано с натиск на Вашингтон върху София. Лавров изтъкна, че на настоящия етап руското посолство в България не може да

работи нормално.
Българското правителство сведе до нула възможността за работа на руската
дипломатическа мисия в София, обяви и говорителят на
руското външно министерство Мария Захарова.
Стр. 8
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СНИМКА БТА

Служители на Областната дирекция на МВР в Благоевград отбелязаха професионалния си празник с поднасяне
на цветя пред паметната плоча на загиналите в изпълнение на служения си дълг полицейски служители
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481 îñúäåíè ïðåñòúïíèöè
ñå ðàçõîæäàò íà ñâîáîäà
Прокуратурата не посочва за какви деяния за получили присъда укриващите се
481 престъпници с влезли
в сила ефективни присъди “лишаване от свобода” се разхождат свободно, не са задържани и не са зад решетките, сочат данните в доклада за дейността на прокуратурата за
м.г. Броят им е почти толкова,
колкото беше и миналата година, когато извън затвора са
били 482 осъдени.
В доклада се посочва, че
това са 3,2% от реално приведените в изпълнение присъди. Като основна причина за
неизпълнение на тези съдебни актове магистратите посочват укриването на осъде-

ните лица в страната и в
чужбина, което затруднява
издирвателната дейност и установяването на тяхното местонахождение. Припомняме, че за изпълнението на
наказанията отговаря прокуратурата, като осъдените се
издирват от Главна дирекция
“Охрана” към правосъдното
министерство и МВР.
Най-много са избягалите
от софийския регион - 206,
следват пловдивският със 102.
Велико Търново, Варна и Бургас имат съответно 84, 53 и
30. Военната прокуратура е
“изтървала” един осъден, а

спецпрокуратурата - петима.
От отчета на държавното
обвинение не става ясно за
какво са осъдени укриващите
се престъпници. Някои от тях
се укриват и по 20 години.
Има изчезнали, чиито присъди са постигнати със споразумение - т.е. те са се явили в
съда, за да одобри сделката им
с прокуратурата, и след това
са избягали под носа й.
Преди години темата с изчезващите престъпници влезе
и в доклада на Брюксел и Европейската комисия препоръча да се запълнят празнините
в законодателството ни. През

2015 г. бяха направени промените в НПК, които регламентират, че когато забраната за напускане на страната е
потвърдена или наложена в
съдебното производство след
постановяване на присъда, на
подсъдимия могат да се отнемат документите за самоличност и му се издават заместващи документи. Уредбата как да става това обаче
се прие едва миналата година и е в сила от август 2021
г. Правилникът за личните
документи вече гласи, че
подсъдимите, които имат
наложена от съд забрана за

напускане на страната, ще
получават временна лична
карта, а оригиналната ще
остава на съхранение в МВР.
За изпълнението на наказанията има давност, точно
както и за наказателното преследване. Абсолютната давност да изпълнение на присъдата доживотен затвор е 30
години. За наказания над 10
години срокът е 22 години и
половина. За присъди от 3 до
10 г. абсолютната давност е
15 години. Ако става дума за
лишаване от свобода под три
години, тогава давността е 7
години и половина.

Æèòåëè íà Êàðëîâî
ïðîòåñòèðàõà
ñðåùó ðàçáèò ïúò
Близо 50 собственици, служители и наематели
на имоти в Южната индустриална зона на Карлово излязоха вчера на протест заради лош път. Те
блокираха отсечката Карлово-Пловдив на разклона за улица “Индустриална”. Недоволните разказаха, че заради разбития път много коли са се
изпочупили по дупките в района. Служители на
фирмите пък отказвали да отидат на работа заради кратерите, по които трошат автомобилите си.
Стига вече обещания, призоваваме общината да
изпълни ангажиментите си по поддръжката, призоваха протестиращите. От 10 години правим срещи в общината и се минава само с кърпежи, след
които пак зейват дупки, заявиха те.
Преди дни от местната власт в Карлово разпространиха решение на Министерския съвет за
одобрен проект за договор между правителството и общината. Той предвижда Министерството
на иновациите и растежа да предостави на община Карлово 2 690 732 лева за реконструкция на
улица на “Индустриална”. Ремонтните дейности
ще обхванат участък от 300-400 метра. Скандалният път се стопанисва от Агенция “Пътна инфраструктура”. От решението на правителството
става ясно, че средствата се предоставят по Закона за насърчаване на инвестициите, като основанието за това е придобиването на Вагоноремонтния завод в Карлово от германската компания
“Ди Би Карго България”.

В село Обединение се проведе ХVII Национален Фолклорен Събор “Авлига пее”.
Организатори бяха Община Полски Тръмбеш, кметството в Обединение и местното читалище
“Мита Стойчева 1900”. Формация “Осъмски ритми” се класира на първо място с диплом
и златен медал. Тея Ангелова Михайлова пък завоюва второ място с диплом и сребърен медал.

Èçñëåäâàíèÿòà çà õåïàòèò Á è Ö âëèçàò
â ãîäèøíèÿ ïðîôèëàêòè÷åí ïðåãëåä
Аида ОВАНЕС

След дългогодишни съвместни усилия на лекарската и пациентска общност, изследванията за хепатит Б и Ц ще се
извършват безплатно на здравноосигурените български граждани и ще бъдат включени в
годишния профилактичен преглед. За това съобщават от пациентската организация Сдружение ХепАктив. На всеки 5

години здравноосигурените
между 40 и 65 г. ще имат право
на безплатно изследване за двата вируса. Направление за това
ще се дава от общопрактикуващия лекар. Изследването за хепатит Ц ще се полага на всяка
бременна, независимо от
възрастта. Досега само хепатит
Б беше включен в пакета
задължителни изследвания при
бременност.
Данните сочат, че двата
вида хепатит се срещат найчесто сред хора над 40 г.

Припомняме, че от 1992 г. за
хепатит Б има задължителна
ваксина при раждане. Платените от НЗОК изследвания са
част от пакета услуги и дейности, предвидени в първата
Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити 2021-2025 г.
Очаква се изработването на
Национален регистър, който
ще позволи да се следи заболеваемостта от вирусни хепатити, а това ще даде реални епидемиологични данни.

Íàä ïîëîâèíàòà ëåêàðè
ó íàñ ñà ïî-âúçðàñòíè
îò 55 ãîäèíè
Над 55 години са 53,5 на сто от лекарите у нас, които са
общо 29 604 за страната, сочат данните на Националния статистически институт към края на миналата година. На пенсионна възраст над 65 години са 18,6 на сто. Проучване показа,
че активно работят и над 80-годишни медици.
Проблемът със застаряването на лекарите е свързан и с
липсата на млади практикуващи медици до 35 години. Според
националната статистика техният брой в страната е 4935 или
16,7 на сто от всички. По думите д-р Неделчо Тотев, който е
и председател на Националното сдружение на общинските
болници, младите лекари идват за малко и бързо си отиват, като
най-често намират реализация в чужбина.
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Çà äà ðàáîòèì
ñòàáèëíî, íè å íóæíà
ñòàáèëíà
èíñòèòóöèîíàëíà
ñðåäà
Министърът в оставка
Даниел Лорер

Експерти от “Продължаваме промяната”, БСП, ДБ и
независими депутати сформираха вчера работна група за
работа по управленската програма, около която трите политически формации и независимите депутати се обединиха. Разговорите са били в
две направления - законодателни инициативи и изпълнителна власт. От страна на
БСП в преговорите са участвали председателят на ПГ
“БСП за България” Георги
Свиленски, министърът на
труда и социалната политика
в оставка Георги Гьоков, зампредседателят на групата Филип Попов и депутатът от
левицата Петър Кънев.
По-късно Свиленски обясни, че предложенията им в
управленската програма са
свързани с традиционните
искания на левицата за преизчисляване на пенсиите, безплатни учебници за учениците от 1 до 12 клас, безплатни

та е да се затвори вратата на
парламента и да се отиде на
избори. “Преди да говорим за
министерства, първо трябва
да се обединим около приоритетите и програмата, след
това трябва да сме сигурни,
че имаме подкрепата на необходимите поне 121 депутати.
Аз смятам, че те трябва да са
доста повече и след това вече
да се говори за министерства”, уточни Свиленски. Той
коментира, че и кандидатът за
премиер Асен Василев няма
да очаква “инцидентно” подкрепата за правителството в
пленарна зала, а ще иска тя да
бъде предварително заявена.
“Ако такава няма, ще се отиде
към връчване на третия мандат, който със сигурност ще
ни заведе на избори. Той не е
реалистичен, защото пправителство трябва да се прави
отново с тези народни представители, които са в пленарната зала. Разделителните линии са ясни. Няма как да се

Зам-председятелят на НС Кристиан Вигенин участва в Годишната сесия на
Парламентарната асамблея на ОССЕ, която се проведе в Бирмингам. Преди по-малко
от година бях избран за председател на Групата на социалдемократите, социалистите
и прогресивните и мога да кажа, че сега координацията ни е по-добра, работим
по-ефективно, а членовете ни вече покриват почти цялата територия на ОССЕ от Монголия до Канада, написа в социалната мрежа Вигенин

Çàïî÷íà èçãîòâÿíåòî
íà óïðàâëåíñêà ïðîãðàìà
íà êàáèíåòà „Âàñèëåâ”
Първо трябва да разпишем приоритетите, после
ще коментираме имена, заяви Георги Свиленски
лекарства за деца до 14 години. Той посочи, че очаква днес
работната група да обобщи
предложенията на всички коалиционни партньори и да бъде
представен окончателният материал.
По думите на Свиленски
най-безумното нещо в момен-

формира ново мнозинство”,
посочи Свиленски.
По-рано говорителят на
правителството в оставка
Лена
Бориславова
от
“Продължаваме промяната”
потвърди, че се работи по
програмата, с която ще се
подходи към гласуването на

кабинета. Целта е да има ясно
разписани закони, свързани с
Плана за възстановяване и
устойчивост, ключов приоритет е и съдебната реформа.
Очакват и общественото
обсъждане за новия законопроект за изменение на Закона за съдебната власт.

ÂÑÑ ãëåäà â ÷åòâúðòúê èñêàíåòî
çà îñòàâêàòà íà Ãåøåâ
Министърът на правосъдието в
ставка Надежда Йорданова обяви,
че е включила като точка първа в
заседанието на ВСС в четвъртък
разглеждане по същество на двете
предложения за освобождаването
на главния прокурор Иван Гешев нейното и на проф. Янаки Стоилов.
През изминалата седмицата
Върховният административен съд
върна темата във ВСС, след като се
произнесе окончателно, че Иван Гешев може да отговаря за действия и
бездействия само за периоди след
встъпване в длъжността главен прокурор.
“Случаят “Жоси” ще бъде разглеждан само частично от ВСС. Ще

бъдат разгледани само онези действия и бездействия на главния прокурор след избирането му в това
качество”, съобщи Йорданова. Тя
изрази опасения, че това няма да
засегне до голяма степен същината
на това дали Гешев покрива конституционните стандарти. Аз съм
реалист, възможно е целият дебат
да се превърне в прах в очите на
хората, но това пак ще бъде крачка
напред, коментира Йорданова.
Според нея основната грешка на
четворната коалиция е била, че не
се е установил ефективен механизъм за взимане на решения и привеждането им в изпълнение. За втора грешка посочи скоростта, с която са се случвали нещата.

Разговорите вървят в две
направления - законодателни
инициативи и изпълнителна
власт, обясни на излизане от
НС министърът на иновациите и растежа в оставка Даниел Лорер. Ще се работи изключително активно, за да
може партньорите в проекто-

кабинета да излязат с готови
приоритети, разписани във
времева рамка, поясни той. По
думите
на
Лорер
от
“Продължаваме промяната”
ще се борят за 121 депутати и
повече, тъй като правителство на малцинството е малко
вероятно.

Ïåíñèîíåðèòå ùå ïîëó÷àò öÿëîòî ñè
óâåëè÷åíèå ñ þëñêèòå ïåíñèè
Аида ОВАНЕС

Служителите на НОИ са успели да изчислят новия размер на пенсиите и от 7 юли
пенсионерите ще получат цялото увеличение,
гласувано миналата седмица в НС, съобщи
управителят на института Ивайло Иванов на
семинар за пенсионните промени. Изплащането чрез пощенските станции ще продължи
до 20 юли. То ще се извършва по график,
предварително обявен във всяка станция. Преводите на юлските пенсии по сметките на
пенсионерите, които получават сумите по
банков път, ще бъдат извършени на 7 юли.
От 1 юли пенсиите, свързани с трудова
дейност и отпуснати до 31 декември 2021 г.,
се увеличават с 10%. В размера им се включ-

ва сумата от 60 лева, изплащана досега като
КОВИД-добавка, както и компенсацията за
намалената сума от пенсия и добавка за януари, ако има такава.
От същата дата минималната пенсия се
увеличава от 370 на 467 лв., а максималната
- от 1500 на 2000 лв. Социалната пенсия за
старост се увеличава от 170 лв. на 247 лв. С
нея нараства и социалната пенсия за инвалидност. За хората с трайно намалена работоспособност 100% с определена чужда помощ социалната пенсия се увеличава от 272
лв. на 395,20 лв. За степен на увреждане от
91 до 100% размерът й ще се повиши от 238
лв. на 345,80 лв. За 71 на сто до 90 на сто
социалната пенсия за инвалидност ще се увеличи от 221 лв. на 321,10 лв. Добавката за
чужда помощ се увеличава от 127,50 лв. на
185,25 лв.
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Î÷àêâàò îòñòúïêàòà îò 25 ñò.
äà òðúãíå îò ñúáîòà
Служебни и товарни автомобили
няма да ползват бонус
при зареждане
Ако актуализираният Закон
за държавния бюджет бъде обнародван в броя на “Държавен
вестник” днес, 5 юли, мярката
от 25 стотинки отстъпка на
литър за базовите горива при
зареждане на превозно средство би трябвало да влезе в сила
в събота. Това прогнозира пред
Нова телевизия Живодар Терзиев, председател на Българската петролна и газова асоциация.
Той обясни, че не всички оператори са задължени да прилагат мярката.
По неговите думи е пожелателно или по избор на оператора да участва в предложената
държавна помощ. Не са длъжни
да дават отстъпка за всички
предлагани от тях горива, но е
пожелателно, поясни той. Не

можем да задължим оператори
за нещо, което би могло да
утежни бизнеса им, коментира
Терзиев. Той каза, че при обслужване на бензиностанция, за
да получи отстъпката, потребителят трябва да представи талон на автомобилното средство, което трябва да бъде от
категория L или M1.
“Към момента нямаме информация някои от големите
вериги да не участват, но клиентът трябва да попита дали
операторът предлага отстъпката”, поясни той. По думите на
Терзиев международните фактори влияят цените да остават
високи, но през юли има успокоение след ръста през юни.
Светослав Бенчев от
Българската петролна и газо-

Ако автомобилът е
взет на лизинг,
шофьорът също
може да ползва
отстъпката, стига в
документите да
пише, че возилото не
се експлоатира за
стопанска дейност и
договорът за лизинг е
сключен с физическо
лице, а не с фирма.

ва асоциация каза пред БТВ,
че “в рамките на Българската
петролна и газова асоциация
нямаме компания, която да е
изразила несъгласие с тази
отстъпка, тоест би трябвало
при нас да се прилага навсякъде”. По думите му няма картел на бензиностанциите.
“Отстъпката ще бъде само

за най-евтините горива, както и за мотори и леки коли, а
за да се получи отстъпката,
ще трябва водачът да носи талона на колата, защото номерът му ще бъде записан в
касовата бележка. Физически
лица с товарни автомобили
няма да могат да се възползват”, каза Светослав Бенчев и

заяви, че тепърва ще се
обсъжда дали бензиностанциите ще предлагат и други
отстъпки. Той очаква цените
на бензина да се задържат на
това ниво, но е категоричен,
че няма как да паднат. Бенчев
подчерта, че се надява в следващите месеци да не се види
цена на горивата около 4 лева,
и отчете, че “има отлив на клиенти в последно време”.

АСЕН ВАСИЛЕВ:

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ:

Îáñúæäà ñå êîíòðîëèðàí
èçíîñ íà çúðíî

Åäèí îò ðåàêòîðèòå â ÀÅÖ íÿìà
äà å ñ ðóñêî ãîðèâî ñëåä 2024 ã.

В европейския Съвет
на финансовите министри има напредък по темата с износа на зърно
от държавите членки
към трети страни. Това
обяви по БНТ финансовият министър в оставка Асен Василев. Преди
време той коментира, че
е възможно до зимата
зърното да поскъпне
тройно и ЕС обсъжда
мерки това да не стане.
Финансовите министри
в Съюза търсят варианти от около три месеца,
информира последно
Василев, като подчерта,
че в настоящата криза
обвързаността на зърнените цени с международните пазари е предизвикателство за Евро-

Асен Василев
па. Финансовият министър подчерта, че сега
до голяма степен зърното се изкупува от Китай. По думите му Европа може да се изправи пред две едновременни кризи - висока цена
на хранителните продукти и голяма емиг-

рантска вълна от държавите в Северна Африка
и Близкия Изток.
Обсъжда се вариант,
в който европейският
пазар да остане свободен, но износът от Европа към света да стане
контролиран, каза Василев. “Това ще задържи
цените ниски и европейският излишък ще се насочи към държавите, които Европа има стратегически интерес да получат това зърно. Това
дали и в какви срокове
ще стане не мога да ви
кажа, но активно се
обсъжда на ниво ЕС,
защото такава мярка
може да се приложи
само на такова ниво”,
каза министърът.

Очаква се един от реакторите на
АЕЦ “Козлодуй” да е с различно от
руското ядрено гориво след 2024 г.
Това обяви пред бТВ енергийният
министър в оставка Александър Николов. Той добави, че може да се осигури алтернативно ядрено гориво по
повод на риска Русия да спре доставка
на такова, както и на резервни части
за планови ремонти на атомната ни
централа след изгонването на 70 руски дипломати от София.
Николов категорично заяви, че
няма нужда от всяване на ненужни
страхове, и не пожела да уточни какво
ще е ядреното гориво. “В процеса по
снабдяване с ядрено гориво са замесени няколко доставчика, по ред причини, най-вече търговски. Не искам да
споменавам конкретно държави или
конкретни доставчици, тъй като това
би могло да наруши обществения интерес на конкретния доставчик”,
допълни той.

Междувременно стана известно, че
България подкрепя инициатива на 20
синдиката от Белгия, Чехия, Финландия, Франция, Унгария, Литва, Румъния, Словакия, Словения и Хърватия в
подкрепа на ядрената енергетика. В
съвместно становище участниците в
инициативата призовават ЕК да включи ядрената енергия в политиките на
Зелената сделка и плана REPowerEU,
съобщиха от Министерството на енергетиката.

Êîâà÷åâà ïîèñêà êîìïåíñàöèè çà ïàðíîòî è òîêà çà äîìàêèíñòâàòà
Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до премиера в оставка Кирил Петков, в
която настоя държавата да се
ангажира с изработването на
програма за компенсиране на
част от повишените енергийни
разходи на българските домакинства през следващите 12 месеца.
“Подкрепа от държавата за посрещане на основни нужди от
енергия и горива следва да получат всички български граждани,
като се има предвид, че увеличението на доходите на населението в България изостава на фона

на ескалацията на множество
кризи”, пише омбудсманът.
Поводът за тази препоръка
са множеството жалби и сигнали до омбудсмана, в които гражданите са притеснени, че няма да
могат да покриват основните си
енергийни нужди заради непосилно високите разходи, включително рязкото повишение на
цените на дървата за огрев, пелетите и течните горива на свободния пазар. Това идва на фона, на
който от 1 юли КЕВР разреши
поскъпване на тока и парното.
“В изравнителните сметки

няма да има нищо ново, те не
касаят увеличените цени. Отлив на абонати от 15-20 години няма, увеличават се полека. И по-големи скокове е
имало”, заяви пред Нова нюз
председателят на Асоциацията на топлофикациите инж.
Кремен Георгиев. По думите
му, ако спрат доставките на
природен газ от Русия, може
да има голям проблем. “Втечненият газ от САЩ е част от
решението, но трябва да има
и други места, например
Азербайджан”, посочи той.

www.duma.bg
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ПРАЗНИК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР. Обявен
е с решение на МС от 28 февруари
1992 г. Това е едно от първите министерства, създадено след Освобождението на България и възстановяването на българската държавност.
МВР е създадено с Указ 23 от 17 юли 1879 г. на княз
Александър I Батенберг на основание чл. 161 от
Търновската конституция като Министерство на
вътрешните дела.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Щракане с пръсти
Юлия КУЛИНСКА

Осъдени престъпници
се разхождат на свобода,
вместо да са зад решетките. Сред тях сигурно има
убийци, изнасилвачи, крадци, насилници, психопати,
които всеки миг могат да
повторят деянието си. И да
нападнат, осакатят или

убият вас, децата ви, близките ви... Дежавю, нали?
Проблемът с укриващите
се несъстояли се затворници се пръква във всеки
доклад на прокуратурата.
Ей така, спокойно, все
едно става дума на дефицитна стока. А беззъбите
магистрати на Гешев щракат с пръсти и си припяват: “Добре ми е така...!”
Не е тайна, че съдебната ни система буреняса от
концепции и стратегии, от
съвети и структури. Новата власт дойде с обещания,
че ще промени нещата. И
започна... Оказа се, че корените на злото в дома на
Темида са толкова надълбоко и толкова жилави, че
за изваждането им може би

ще трябват години. Където
и да чукнеш съдебната система, кънти на кухо като
празен варел. Убийци се
разхождат необезпокоявани, далавери на политици
и държавни люде са изпрани, мошеници дишат свободно. Показните акции, с
които се кичеха бившите
управляващи, се оказаха
позорен маскарад и евтин
пиар. А в храмовете на Темида продължават да седят
чиновници, които чоплят
семки и лапат мухите.
Умилителната картинка на родното правосъдие
се допълва от тюрлю гювеча в законите, които
ГЕРБ и сие натвориха
през годините. И доказва
за пореден път очевадната

истина колко безвъзвратно
магистратите са се
откъснали от реалния живот и проблемите на обикновените българи.
Затова със зъби и нокти хората с тоги бранят с
телата си дори своя патрон - главния прокурор,
който ги насади на топлите местенца. Бранят и покровителя си в Банкя, а пуделите му в НС си позволиха дори да оставят
страната без правителство и да я хвърлят в политическа криза...
А ние продължаваме
да се надяваме, че Темида
най-после ще отметне
превръзката от очите си и
ще види истината. Дано
това да не остане мираж...

След четвърт век
Евгени ГАВРИЛОВ

Около политическата
криза някак встрани остана четвъртвековният
юбилей на валутния борд
у нас.
Той бе въведен на 1
юли 1997 г. В страната
бушуваше невиждана финансова криза. Тогава месечната инфлация удари
242,4% през февруари.
Банките масово фалираха.
Левът се обезцени драстич-

но и, ако в началото на
1996 г. един долар струваше 70 лв., курсът удари
3000 лв. през зимата на
1997 г. В резултат от това
реалните пенсии станаха 2
долара, а заплатите - 3 долара. Държавата си отиваше. Тогава се появи
Майкъл Деплер, ръководител на първи европейски
отдел на МВФ, който бе
моторът за въвеждане на
борда у нас като единственото възможно спасение.
В този смисъл появилите
се по-късно твърдения, че
негов баща е Стив Ханке,
са дълбоко неверни.
Но, стига спомени,
въпреки че 25 години не са
малък период. Още повече, че през времето на
т.нар. преход валутният
борд може би е една от
малкото теми, по които в
обществото имаше пълен

консенсус. Това бе една от
най-големите и успешни
реформи, която позволи
страната ни да се измъкне
от финансовото блато. На
първо място, с фиксирането на валутния курс бордът
донесе финансова стабилност. Днес тя се приема
като даденост, но много
лесно забравихме времената, в които обменните
бюра по три пъти на ден
пренареждаха таблата.
Разбира се, паричният
съвет (другото има на борда) има и негативи. Основният е, че страната ни се
лиши от самостоятелна
монетарна политика.
Своеобразният юбилей на валутния борд почти съвпада с друго важно
събитие. На 10 юли стават две години от престоя
на България в т.нар. чакалня на еврозоната. На прак-

тика тогава отпада поредната нормативна пречка
пред приемането на еврото. Засега намеренията са
това да стане от началото
на 2024 г., но дали ще се
случи зависи от много
неща. Тепърва предстоят
още дебати, предстоят
промени в Закона за БНБ,
предстои да покрием и
числовите критерии за
приемането на еврото.
Защото инфлацията в последния момент може да
се окаже проблем. Според
социологическите проучвания у нас има доста противници на единната валута, но рано или късно
тя ще замени лева, защото
така е предвидено в договора за присъединяване
на страната към ЕС. И
само бордът може да помогне това да стане плавно и безпроблемно.

1841 - АНГЛИЧАНИНЪТ ТОМАС КУК ОРГАНИЗИРА ПЪРВАТА ГРУПОВА ЕКСКУРЗИЯ В СВЕТА.
Участниците - 570 души,
посещават два града във
Великобритания. Същата
година Кук създава туристическа агенция и полага основите на съвременния туризъм. През 1856 г. организира и първата голяма екскурзия в Европа, а от 1866 г.
предлага екскурзии до САЩ.
1879 - НАЗНАЧЕНО Е ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО
ПРАВИТЕЛСТВО. Кабинетът е
съставен от членове на Консервативната партия. Начело застава
Тодор Бурмов (на снимката). То има
временен служебен характер и провежда първото си заседание на 7
юли. Управлява страната в
продължение на пет месеца и успява да изгради
основните структури на държавната машина.
1934 - В СЛИВЕН СЕ РАЖДА НИКОЛАЙ БИНЕВ, АКТЬОР (УМИРА 2003 Г.).
Прочут с многобройните си театрални превъплъщения, както и
с всеотдайността си към Младежкия театър, наречен през
2006 г. на негово име. Снима се във филмите “Константин Философ”, “Звезди в косите, сълзи в очите”, “Чуй петела!”, “Сами сред вълци”, “Нощем с
белите коне”, “Суламит”, “Жребият” и др.
1943 - НАЧАЛО НА БИТКАТА ПРИ КУРСК ПО
ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. Най-голямата танкова битка в
историята продължава
до 23 август 1943 г. В
района на Курската дъга
нацистите разполагат с
900 000 души, 10 000 оръдия и минохвъргачки, около 2700 танка и оръдия, над 2000 самолета. В началото на юли на Курската дъга Червената армия
има над 1,3 млн. души, до 200 000 оръдия и минохвъргачки, около 3600 танка и самоходни оръдия,
до 2800 самолета. На 12 юли настъпва обратът.
Общите загуби на германците са над 500 000 души.
Битката извършва коренен прелом в хода на Втората световна война.
1949 - РАЖДА СЕ АТАНАС МИХАЙЛОВ, ФУТБОЛИСТ (УМИРА 2006 Г.). Нападателят, известен с прякора си
Начко, е една от легендите на
“Локомотив” Сф. Техник, майстор на паса и головия удар, на
свободни удари и голове направо
от ъглов удар. Приключва кариерата си в “Неа Саламина” (Кипър), впоследствие
е треньор и селекционер в “Локо” Сф. Рекордьор
по отбелязани голове за националните отбори (54).
1986 - В МОСКВА СА ОТКРИТИ ПЪРВИТЕ
ИГРИ НА ДОБРА ВОЛЯ.
Инициатор, собственик
на правата за провеждането им и главен техен
спонсор в началото е
американският предприемач и филантроп Тед
Търнър. Учредяването им е реакция на продължаващата криза в олимпийското движение, свързана
с бойкота на Олимпийските игри в Москва и Лос
Анджелис от двата политически блока в света по
това време.
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Â òúðñåíå íà äóõîâíè âîäà÷è
Възпитание или невъзпитание - сами градим образа на обществото, в което живеем
Симеон СМИРНОВ

На Ото фон Бисмарк се приписват следните мъдри думи:
“Битката при Садова я спечели
пруският прогимназиален учител”. Става дума за битката при
Кьонигрец, която е най-голямата в Австро-пруската война от
1866 г., като точно тя повлиява
радикално за хода на войната.
Защо Бисмарк акцентира
върху личността на прогимназиалния учител и прогимназиалния ученик, а не върху обучението в армейските висши
училища? Много просто - дисциплина, уважение, родолюбие,
взаимопомощ, себеотрицание,
достойнство, морал и чест като
част от човешката ценностна
система се изграждат в ранния
етап на обучението в училище.
Това е основата, на която стоят
гимназиалното и висшето образование и се развива една
държава. Българското възраждане е към края си по време на
битката при Кьонигрец, като
четири години след нея, след десетилетия борби, през 1870 г.
българите в Османската империя виждат с очите си султанския ферман за учредяване на
Българска екзархия, голяма самостоятелна църковна област
начело с екзарх. А духът на
Българското възраждане отново идва от средите на българските учители и православни
свещеници, наричани от народа ни с голямо уважение и
любов апостоли и отци. Образите на възрожденските ни учители, революционери, духовни
водачи, журналисти и свещенослужители много често се преплитат в биографиите на отделни исторически личности, като
Васил Левски, Христо Ботев,
Паисий Хилендарски, екзарх
Антим I, Георги Раковски и
много други родолюбиви българи. Те печелят вековната битка
за извоюване на българската
свобода и независимост, за да
се говори в Европа в началото
на XX век вече за “българското икономическо чудо”.
Каква е картината в България през втората декада на XXI

Грозни обиди и налитане на бой в парламента - взе да се случва твърде често
век обаче? Един бърз щрих.
Фрагментирана, многопартийна
система, която води до рулетка
от избори и вкарва държавата в
тежки изпитания и кризи. Народни представители от различни партии, които в немалко случаи нямат уважение едни към
други, като публично използват
езика на омразата пред камерите в Народното събрание. Показвайки на народа си, че
джентълменството и финесът на
парламентарния език са отживелица и са част от антицивилизационния модел на пандемичния и войнолюбив XXI век. Народните представители са представители на народа и какъвто е
народът и неговото възпитание
и култура, такива ще бъдат и
те, логично. Защо така обаче се
получи и къде е силата на
българския учител, професор и
преподавател? Има я тази сила,

но тя, за съжаление, е притисната и ограничена до нивото на
цензура. Затова днешните преподаватели, с малки изключения, нямат устрема за живот на
възрожденските ни духовни
водачи. Тъжно, защото така
няма как да се спечелят житейски битки от прогимназията на
Бисмарк, Априловската гимназия на Васил Априлов или Софийския университет на братя
Христо и Евлоги Георгиеви.
В днешно време приемат в
Алма матер студенти в правния факултет с изпит от матура, а не от кандидат-студентски
изпити, на които да се покаже
едно доста по-високо ниво на
образователна компетентност.
Комерсиализацията на образованието у нас, без да се поставят за нея някакви ограничителни линии, води до естествен нихилизъм в обществото. Могат

да се наблюдават ярки тенденции на общуване при различните поколения от най-ранна детска възраст от детската градини, през средното до висшето
образование, където всеки иска
да попречи на другия, да натопи, да провокира, да го обиди...
Колкото и да говорят преподаватели, учители или професори
на своите възпитаници, че
“Съединението прави силата” и
да си помагаме едни на други,
за да бъдем едно цивилизовано
и по-добро общество, без
възпитание на децата от родителите и преповтаряне на тези
ценности и морал в семейната
среда, учителите винаги ще
бъдат неправилно обвинявани
в какво ли не. Дори и в “злодейства и престъпления”. Добре, че не живеем през XV век,
по времето на ректора на
Пражкия университет Ян Хус,

защото съм убеден, че щеше и
сега някой преподавател за истините, които казва, да бъде изгорен на клада.
Знам, че веднага ще полетят
стрели към мен от онзи “родителски факултет” по всеобщо
мирово знание, как не съм прав,
а не от онези български семейства, които обратно на тях
полагат сериозни грижи за
възпитанието на своите деца.
Не е нужно да си родител,
за да си духовен водач и добър
учител, примерите от историята са много. Както и не е нужно да си учител или духовен
водач, за да бъдеш истински
герой-родител. Ако повече
хора разберем това, все още
има някаква надежда за оцеляване на обществото и цивилизацията ни в един по-нормален
и добър свят. Да видим какво
ще стане...

Ñðàì, îãîð÷åíèå è ðàçî÷àðîâàíèå
Петра ТАШЕВА

Не ми се пуска нито радио, нито
телевизор. Не ми се чете и вестник. Вярвам, че повечето българи са като мен огорчени и разочаровани от случващото се. Вярвам, че и те изпитват срам да
гледат и да слушат избраните от нас
как се карат, как дори си посягат.
Колко години вече живеем в този
абсурден театър?! Толкова ни се отщяха всякакви управници, че ако пак
има скоро избори, ще стане като във
вица: “На новите избори ще гласувам
за Али Баба, защото поне неговите раз-

бойници са само 40.”
Толкова печално изглежда красивата ни България, че прилича на страна, оставена на изживяване. И това
продължава повече от три десетилетия. Оставаме твърде често жестоко
излъгани. Затова сега сме огорчени,
разочаровани и изпитваме срам. Ние
се срамуваме, но не и те, които се
карат неприлично в Народното събрание. Не само до “хляба наш насущний” е въпросът. Кой ни осигурява
сигурност и спокойствие, кой мисли
за нашите работни места, за доходите
ни, за бъдещето ни?
Сега, когато е запалена една безсмислена и безумна война в Европа,

когато всеки ден загиват невинни и се
рушат жилища, заводи и културни сгради, когато се сриват градове, на нас са
ни нужни подготвени и кадърни политици, умни, разумни и грижовни управници. Не искаме да бъдем хвърлени в ненужни разпри със съседи и съотечественици, не искаме първобитно
разрешаване на спорове. Искаме дипломатичност, резултатни разговори,
искаме сговор и приятелски отношения. Искаме да ни бъде осигурено
търговско и културно сътрудничество
на равни начала с другите страни.
Държавниците трябва да се разбират,
уважават и да работят съвместно за
своите народи. Всеки държавник, кой-

то не успява да опази народа си от
война, е безотговорен.
Не бива да удовлетворяваме амбициите на тези, които се запътват към
властта, само за да удовлетворят своите цели, само за да се изявяват като
лидери, а всъщност са хора, които нямат реална представа за себе си и за
своите възможности. Те не могат да се
погледнат отстрани, да видят посредствеността си, да разберат своята немощ
и да усетят своето безсилие.
Искам да вярвам в умните, практичните и разумните българи. Защото вече
няма накъде, няма и за кога. Дошло е
време да си оправим “двора и къщата” и
да си спасим държавата, за да оцелеем.
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НА ФРОНТОВАТА ЛИНИЯ В УКРАЙНА:

ÐÓÑÊÀÒÀ ÀÐÌÈß ÍÀÑÒÚÏÂÀ,
ÓÊÐÀÈÍÑÊÀÒÀ ÎÒÑÒÚÏÂÀ,
ÄÎÍÁÀÑ Å ÐÓÑÊÈ

Украинските генерали заповядаха
отстъпление от Луганска област,
опитват се да пробият с боеве
към Северск, Краматорск
и Славянск, гарнизонът
в Лисичанск е обречен
Русия си връща контрола
над „пътя на живота” и вече
е пред Бахмут, което гарантира
стратегическо превъзходство
в Донбаския плацдарм

Константин ОЛШАНСКИЙ

Киев окончателно напуска
Донбас. Украинските генерали дадоха заповед за отстъпление от Лисичанск и останалите населени места в Луганска
област.
Русия си връща контрола и
над “пътя на живота”. Бахмут е
град с население от 70 000
души и е от стратегическо значение за Донбас. Контролът над
Бахмут гарантира стратегическо превъзходство в Донбаския
плацдарм. Затова сега там се
водят ожесточени битки в околностите на града.
Макар и в краткосрочен

план, основната задача на Русия, според американски експерти, е да пробие наземните
линии за снабдяване на ук-

раинските войски, като изтласка вражеските сили от населените места по “магистралата на живота”.
Руските войски водят позиционни боеве и около Донецк, в две важни направления - Константиновка и Ню
Йорк. Да, представете си, в
района на Донецк има селище, наречено Ню Йорк.
Руските войски също атакуват украински позиции в
посока на Углегорската електроцентрала, намираща се на
брега на река Луган, северозападно от Светлодарск. Електроцентралата е една от найголемите в Европа и отстъпващи диверсанти се опитаха да
взривят язовира й.
Според доклади на руското Министерство на отбраната, тук продължават да действат не само украински военнослужещи, но и чуждестранни наемници. Вероятно
това са последните боеспособни сили, които вече не
могат да задържат руското
настъпление.
Киев губи Лисичанския
гарнизон. В момента има изтегляне на украинските войски, опитващи се да пробият с
боеве към Северск, Краматорск и Славянск. В района
украинците имат ешелонирана отбрана, която се гради от
седем години.
В крайна сметка изходът
от боевете зависи от това дали
гарнизонът в Лисичанск ще
успее да излезе от обкръжения град и дали руските сили
ще си върнат контрола над
Славянск и Краматорск. Което ще означава край на битката за Донбас.

Руска танкова колона пред Лисичанск

ДЖОРДЖ ФРИДМАН:

ХЕНРИ КИСИНДЖЪР:

Ïóòèí íàõëó
çàðàäè ÍÀÒÎ

Èìà òðè èçõîäà
îò âîéíàòà

На стр. 9

На стр. 9
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Убити и ранени
при стрелба в мол
в Копенхаген
Трима души са били убити, а
други четирима са с огнестрелни
рани след стрелба в търговски
център в Копенхаген, съобщиха от
полицията. Арестуван е 22-годишен
датчанин, който е признал, че е
извършил деянието, но не и мотивите. Стрелял е по жертвите на
безразборен принцип. Загиналите са
47-годишен руски гражданин, живеещ в Дания, и момче и момиче на
17 години. Единият от ранените е
в критично състояние.

Италия ограничава
ползването на вода
заради сушата

СНИМКИ БТА

Китай постави 1,7 милиона души под локдаун в централната провинция Анхуей, където властите
съобщиха за почти 300 нови случая на КОВИД-19. Това е поредното огнище, в което е въведен подходът
за нулева толерантност към коронавируса, включващ строга карантина и масово тестване

ÂÌÐÎ-ÄÏÌÍÅ êàçà „íå” íà
ôðåíñêîòî ïðåäëîæåíèå
Премиер и президент са единодушни,
че това е „единствената възможност”
Два варианта е предложил председателят на опозиционната ВМРО-ДПМНЕ
Християн Мицкоски на премиера на РС Македония
Димитър Ковачевски във
връзка с преговорната рамка, предложена от ЕС за
преговори на страната за
членство.
Ако правителството веднага отхвърли предложението, Мицкоски е готов да се
откаже от исканията за предсрочни избори, да спре т.нар.
активна блокада на парламента и ВМРО-ДПМНЕ да работи заедно с правителството, за да бъдат преодолени
предизвикателствата на
очакваната зима, а през про-

летта да обсъдят заедно как
да продължат.
Вторият вариант е, “ако
Ковачевски толкова вярва,
че в тази рамка идентичността е гарантирана”, от
нея да бъдат премахнати
частта, предвиждаща преговорите да започнат, след като
бъде променена конституцията и българите бъдат вписани в нея, а в преговорната
рамка за принципите, по които се водят преговорите, да
бъде премахната частта с годишните прегледи на напредъка, както и тази, в която се позовават на втория
протокол между България и
Северна Македония.
“Това не са преговори и

това не е рамка, която ни
осигурява европейско бъдеще. Те казват, че или се
българизираме и асимилираме, или няма да станем член
на ЕС”, настоя Мицкоски.
Пред сградата на правителството в Скопие в неделя вечерта за пореден път
се проведе протест срещу
френското предложение
под наслов “Ултиматум Не, благодаря”. Имаше плакати с надписи “Спрете
българизацията”, “Българският фашизъм - европейска ценност”. Отправени
бяха и обидни послания
към представители на властта, подкрепили предложението за преговорна рамка.

Част от недоволните издигнаха палатки и останаха в
тях.
Премиерът Димитър Ковачевски обяви, че френското предложение е “единствена възможност” за постигне на стратегическата
цел за членство в ЕС. Президентът Стево Пендаровски и бившият министърпредседател Зоран Заев
също го подкрепиха.
Албанският премиер Еди
Рама заяви, че “би било голяма грешка, ако РСМ не
приеме предложението за
преговорна рамка сега”. В
противен случай Тирана ще
продължи сама в преговорите с ЕС, каза Рама.

Ðóñèÿ ùå îòãîâîðè çà
èçãîíåíèòå äèïëîìàòè

Ðåæèì íà òîïëàòà âîäà
è ôàëèòè â Ãåðìàíèÿ

Русия ще отговори на България за изгонените дипломати по
същия начин, заяви руският външен министър Сергей Лавров.
“По наша оценка, по оценка на МВнР, посолството в момента
не може да работи нормално. Естествено, ние ще отговорим
съответно на нашите български колеги”, каза Лавров на пресконференция в Москва, предаде РИА Новости.
Според него решението за експулсиране на 70 служители
на руското посолство в България е свързано с натиск на Вашингтон върху София.
“Това не е самостоятелно решение на действащия премиер,
който има абсолютно открита и категорична проамериканска
ориентация, готов е да изпълни всякакви желания на своя суверен. Желанията са да се убие историческата памет у българите, да се разруши основата на отношенията, закалени в съвместната борба за независимост и в много други ситуации, включително и в най-новата история”, допълни Лавров.
Говорителят на руското МВнР Мария Захарова потвърди,
че “София свежда до нула възможността за съществуване на
руска дипломатическа мисия”.

В Германия се готвят за драстични мерки като режим на
топлата вода и намаляване на потреблението, ако руският газ
спре на 11 юли. Министърът на икономиката Роберт Хабек
предупреди, че снабдяването през идната зима може да се
окаже проблематично. Количествата газ, нужни за летните
месеци, са осигурени, подчерта Хабек.
На 11 юли започва годишната профилактика на газопровода “Северен поток 1”, която по правило трае 10 дни. През
този период по тръбите не тече никакъв газ към Германия.
Голямото опасение на местните власти е, че след профилактиката Русия “ще забрави” да отвори кранчето.
Президентът на Германската федерална мрежова агенция
Клаус Мюлер предупреди, че последствията от спирането на
газа скоро ще бъдат усетени и от крайния потребител.
Най-големите германски индустрии могат да се окажат
пред колапс заради намаляването на доставките на руски
природен газ, предупреди висш синдикален представител. И
допълни, че “подобен срив би имал огромни последици за
цялата икономика и работните места в Германия”.

Поради голямата суша в Италия в редица населени места се
ограничава потреблението на вода.
Правителството подготвя указ с
национален обхват за овладяване
на ситуацията. Забранено е да се
ползва питейна вода за напояване
на зеленчукови градини, за поливане
на спортни игрища, пълнене на
басейни, миене на автомобили и др.
Глобата е до 500 евро.

Акула уби две
туристки в Египет
Две европейски туристки - австрийка и румънка, бяха убити от
акула близо до египетския курорт
Хургада на брега на Червено море,
предаде БТА. Властите бяха принудени да затворят няколко плажа.

В Бразилия иззеха 500 кг
кокаин от малък самолет
Бразилските военновъздушни
сили прехванаха лекомоторен самолет с 500 кг кокаин на борда, съобщи пресслужбата на ВВС. След приземяването на летателния апарат
в селскостопански район в щата
Сао Пауло полицаите са открили
дрогата. Двамата контрабандисти са успели да избягат.

Свлачище взе десетки
жертви в Североизточна
Индия
Спасителни екипи в североизточния индийски щат Манипур
продължават да издирват 20 души
дни след мащабно свлачище, предаде Би Би Си. Над 40 са загиналите.
Властите съобщиха, че проливни
дъждове и нови свлачища възпрепятстват търсенето.

Австралийските служби за
спешна помощ наредиха на хиляди
жители в Сидни да се евакуират,
след като прелели реки наводниха
обширни площи след трети
пореден ден на проливни
дъждове по източния бряг
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ЕЗИКОВА ПОЛИТИКА

Ìîæå ëè ÍÀÒÎ äà
ðàç÷èòà íà Áúëãàðèÿ?
В новата стратегическа концепция на пакта Русия се споменава
14 пъти, а Китай - 11. Опасният съюз между Москва и Пекин
бе в центъра на вниманието на срещата на върха в Мадрид

Основният приоритет включва укрепването на Източния фланг. За целта се предвидени няколко стъпки.
Полша и Румъния стават централни за
НАТО в Източна Европа, като американските войски на НАТО ще бъдат
преместени в този район. Западните

Балкани и Черно море са определени
като “стратегически важни”.
В Източна Европа има безброй пукнатини, от които Русия се възползва.
Макар че НАТО може да защити
Румъния и Полша от руската агресия,
тя не може да ги защити от вредите,
които тези страни си нанасят сами. И
в двете източноевропейски държави членки на ЕС и НАТО - правосъдието
е подчинено на политиката, но тези
недостатъци, които рушат върховен-

ството на закона, се пренебрегват.
Унгария изглежда по-близо до Русия, отколкото до НАТО. Турция преследва собствена стратегия за увеличаване на влиянието си както в Близкия изток, така и на Балканите.
България се намира на нестабилна
везна, която излиза от равновесие всеки път, когато не е наклонена към
Москва.
Словакия и Чехия никога не са
поемали по категоричен път към Запа-

да, докато в Хърватия има както полюс на властта, който разчита на Русия в лицето на президента, както и
такъв, който гледа на Запад - министър-председателят.
България подкопава Северна Македония, Тирана все още мечтае за Велика Албания, а Сърбия разбърква картите в полза на Русия.
В тази част на континента, в която
историята е доминирана от диктатури
и автокрации, демокрацията е по-скоро инцидентна. Въпросът е: може ли
НАТО да разчита на държави, които
стъпка по стъпка се отдалечават от
демократичните свободи и задушават
върховенството на закона?

ДЖОРДЖ ФРИДМАН:

ХЕНРИ КИСИНДЖЪР:

Ïóòèí íàõëó çàðàäè ÍÀÒÎ

Èìà òðè èçõîäà îò âîéíàòà

Със съкращения

От стр. 7

Във всяко столетие избухва “системна война”
и XXI век няма да направи изключение. Бойни действия
вече се водят - в Сирия и Украйна. Сега във възход
са Япония, Турция и Полша. Затова вероятно
сблъсъците ще започнат в Източна Европа
и в Близкия изток, твърди Джордж Фридман

От стр. 7
Почти всеки път, когато Русия е била нападана, тя е била спасявана от стратегическата си дълбочина. Русия не може да бъде
победена, без първо да бъде превзета Москва, а до нея има дълъг
път. От Наполеон до Хитлер нашествениците от запад е трябвало
да се опитат да достигнат столицата преди настъпването на жестоката зима - реално това е помагало, да се пристигне преди есенните
дъждове да задушат пътищата с кал. Затова Русия трябва да задържи
началната точка на атаката възможно най-далеч и да използва армията си, за да забави максимално напредването.
В това се състои стратегическата стойност на Украйна за Русия. Ако Украйна остане непокътната и ако стане част от НАТО,
Москва ще бъде на по-малко от 300 мили (480 км) от нападателите.
Мнозина твърдят, че НАТО няма намерение да нахлува. Аз твърдя,
че нищо не е по-малко надеждно от намеренията.
САЩ имат фундаментален национален интерес във войната.
Съединените щати са защитени от сухопътно нашествие, така че
единствените заплахи, които могат да възникнат, идват от океаните.
Затова опазването на моретата е в основата на националната сигурност на САЩ от 1900 г. насам.
За САЩ предотвратяването на доминирането на Европейския
полуостров на една-единствена сила спира заплахата, преди тя да
се е случила. И това е същността на интереса на САЩ в Украйна.
Наред с другите причини, Путин нахлу, за да ограничи заплахата,
която представлява НАТО.
Дори ако Русия подчини Украйна, на запад от нея има още
един съюзник на НАТО. Следователно една бърза победа в Украйна повишава възможността за по-голямо военно придвижване далеч на запад.
Това е така, защото за страна като Русия сигурността се крие
в разстоянието. Разумно е да се предположи, че Москва ще се
придвижи толкова на запад, колкото е разумно и безопасно. А това
е сериозна заплаха за националната сигурност на САЩ. Спирането
на Русия в Украйна, където украинските войски водят сраженията,
а САЩ предоставят оръжия и водят паралелна икономическа война, е ефикасен механизъм за контрол на руските амбиции.

На последната среща в Давос казах, че разделителната
линия между Русия и Украйна
трябва да се върне към предишното статукво, защото
продължаването на войната
отвъд тази точка може да я
превърне във война не за свободата на Украйна, а във война срещу Русия. За това бях
подложен на доста критики,
не на последно място от г-н
Зеленски.
Има три възможни изхода
от тази война - и трите са все
още до известна степен отворени.
Ако Русия остане там,
където е сега, тя ще е завладяла 20% от Украйна и поголямата част от Донбас, основната промишлена и селскостопанска зона, както и
ивица земя покрай Черно
море. Ако остане там, това

Първата среща на двама “велики” политици - Михаил
Горбачов, който ликвидира СССР, и Хенри Кисинджър,
който сключи два исторически мирни договора (за края на
Виетнамската война и за стратегическото американско
партньорство с Китай по време на Студената война)
ще бъде победа, въпреки
всички неуспехи, които
претърпяха в началото.
Вторият изход е да бъде
направен опит за изтласкване
на Русия от териториите, които е придобила още преди
тази война, включително от
Крим, тогава ще възникне

Среща, с която Кисинджър не се гордее с чилийския диктатор генерал Пиночет,
взел властта с военен преврат и след убийството
на законния президент Салвадор Алиенде

въпросът за война със самата
Русия, ако войната продължи.
Третият изход, който скицирах в Давос и който, по мое
впечатление, Зеленски вече е
приел, е, че ако Свободният
свят успее да попречи на Русия да постигне каквито и да
било военни завоевания и ако
бойната линия се върне в положението, в което започна
войната, тогава настоящата
агресия ще бъде видимо победена.
Украйна ще бъде възстановена във вида, в който беше в
началото на войната: бойната
линия след 2014 г. Тя ще бъде
превъоръжена и тясно свързана с НАТО, ако не и част от
него. Останалите въпроси ще
могат да бъдат въпрос на преговори.
Ако войната завърши така,
както я скицирах в Давос, мисля, че това ще бъде значително постижение за съюзниците. НАТО ще се укрепи с присъединяването на Финландия
и Швеция, което ще създаде
възможност за защита на балтийските страни. Украйна ще
разполага с най-големите конвенционални сухопътни сили
в Европа, свързани с НАТО
или с негов член.
Със съкращения
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В отговор на руската инвазия в Украйна,
както и заради ограничените си военни
възможности, западните правителства
усилиха икономическите и финансови
санкции срещу Кремъл. САЩ и техните
съюзници замразиха по-голямата част от
валутните резерви на руската Централна банка и прекъснаха достъпа на други
руски банки до системата SWIFT за
обмен на финансова информация за
международни транзакции.

Братя Миладинови

Ôàëøèôèêàò
íà „Áúëãàðñêè
íàðîäíè ïåñíè”

ХАУЪРД ДЕЙВИС*:

Êðàé íà
ãîñïîäñòâîòî
íà äîëàðà?
Тече небивала милитаризация
на финансовата система
Засега не се забелязват признаци за
решаващото им влияние върху режима
или политиката на президента Путин.
* Авторът е известен
британски икономист,
президент на NatWest Group.
Статията е публикувана
в специализираното японско
издание Toyo Keizai Weekly

Но в дългосрочна перспектива на руската икономика ще бъде нанесен сериозен ущърб.
Въздействието на западните санкции
се разпространява не само върху Русия и Беларус. Други държави също се
питат дали няма да бъдат отрязани от
финансовата система, основаваща се на
американския долар, ако правителствата им дръзнат да пресекат “червените
линии” на САЩ.

Не зная има ли китайски еквивалент
на понятието de-SWIFTING, но бившият управител на Китайската народна
банка Джоу Сяочуан, след като анализира рисковете от санкциите на САЩ,
предложи контрамерки като използване на юана на световните пазари.
В последните години китайците създадоха собствена система за трансгранични междубанкови плащания (CIPS), използваща същата финансова информация,
както и SWIFT, като предлага на участниците трансгранични плащания в юани.
Китайското лидерство в цифровите валути може да разшири използването на юана извън пределите на страната, а държавите, които участват в
суперпроекта на Пекин “Един пояс,
един път”, ще бъдат стимулирани да
прибягват до китайската валута.
В доклад на Института “Хувър”,
появил се малко преди украинската
криза, се твърди: ако Китай улесни
“юанизацията” (нов термин за експертите) на глобалните търговски потоци
чрез цифровите валути, способността
на САЩ да използват финансови санкции силно ще намалее.
Мнозина прогнозират неизбежната
“смърт на долара”. Вярно е, че делът му
в общия обем на световните валутни резерви е намалял от 71 процента през 2000
г., до по-малко от 60 процента днес. Доскоро наистина не се забелязваха сериозни
признаци за края на доларовото господство, но тази тенденция се променя.

И с просто око е видно:
във фототипното издание
на Македонската академия
на науките “Български народни
песни”, издадени в Загреб
през 1861 г., са изписани
като... “Народни песни”.

В СКОПИЕ:

100 000 ïðîòåñòèðàò
ñðåùó Áúëãàðèÿ

Eпископският дом
и катедралата в хърватския
град Джаково, където
през 1861 г. са писани
“Български народни песни”

Опозиционната македонска партия ВМРО-ДПМНЕ твърдо
се противопоставя на френския план за еврочленството на
страната. Два поредни протеста в македонската столица събраха огромна маса от хора. Ораторите призоваха правителството да не подписва плана с посланието “Никога и при никакви
условия няма да се откажем от македонския език и македонската история под български натиск”. В тези дни е кристално ясно
колко дълбоки са корените на антибългарския македонизъм и
колко трудно се преговаря с македонистите.

Óêðèâàò Áèòîëñêàòà ïëî÷à íà öàð Èâàí Àëåêñàíäúð
При разрушаването на Чауш джамия
в град Битоля през 1956 г. е открит каменен надпис на старобългарски език. Откритието нанася тежък удар на македонизма, поради което директорът на Битолския музей (етнически сърбин) е уволнен, а плочата е задълго укрита в подземното хранилище. И в момента каменната
плоча не се излага на показ.
Битолският надпис на българския цар
Иван Александър гласи:
“През 6523 (1015) година от сътворението на света, обнови са тая крепост,
зидана и правена от Йоан - самодържец

български и с помощта и с молитвите на
пресветата владичица наша Богородица
и застъпничеството на дванадесетте и на

върховните апостоли. Тази крепост бе
направена за убежище и за спасение, и за
живота на българите. Започната беше
крепостта Битоля през месец октомври в
20 (ден) и се завърши през месец... в края.
Тоя самодържец беше българин по род
унук на Никола и Рипсимия благоверните, син на Арон, който е брат на Самуил
царя самодържец и които двамата разбиха в Щипон гръцката войска на цар Василий, където бе взето злато... а този в...
цар разбит биде от цар Василий в 6522
/1014 г./ от сътворението на света в Ключ
и почина в края на лятото...”

1999 г. С подкрепата
на Католическата църква
на Хърватия българското
посолство в Загреб постави
голяма паметна плоча
в криптата на катедралата
в Джаково - до гроба на епископ
Йосип Юрай Щросмайер,
подкрепил двамата братя
в родолюбивата им кауза
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АТАНАС ЗАФИРОВ:

Áåç ÁÑÏ íå ìîæå
äà èìà óñïåøíà
óïðàâëåíñêà ôîðìóëà
“Имахме една среща с
представителите на “Продължаваме промяната” и на тази
среща не са поставени червени линии, говорихме за политики, за покриваемост на разбиранията за развитието на
България. Ние поставихме
нашите четири краткосрочни
и пет дългосрочни приоритета. Приехме в голяма степен
и вижданията на нашите партньори по отношение на това
каква трябва да бъде управленската програма.” Това заяви заместник-председателят
на БСП и председател на парламентарната Комисия по отбрана Атанас Зафиров пред
Нова телевизия.
По думите му една от основните слабости на управле-

нието дотук е била именно
липсата на ясно разписана управленска програма и това
сега ще бъде поправено.
Зафиров обясни, че от левицата оценяват факта, че ПП
приеха тяхното виждане за
продължаване на преговорите, а именно смяната на кандидатурата на ПП за министър-председател.
“Няма как да бъде реализирана успешна управленска
формула в това Народно
събрание без участието на
БСП. Подобен ход би означавало да се смени изцяло формулата на досегашното управление и да се излъжат вижданията и очакванията на
българските граждани”, категоричен бе Зафиров.
Според него обществото
ни в момента не иска
предсрочни избори и
сигнал за това е ниската избирателна
активност на провелите се частични
местни избори в
неделя. “Българското общество в
момента има други приоритети и на
едно от последните места са предсрочни избори.”
“Хубавото е, че
актуализацията започва да дава своите

резултати, например цената
на хляба. Нулевата ставка на
цената на хляба доведе до
намаляване с 20% на цената
в търговските вериги. Това
е добра новина и показва, че
има смисъл от тези усилия.
Проверката и на КЗП го доказа”, заяви депутатът и
допълни, че в момента хората се интересуват от доходи, неравенства, инфлация,
цени на енергоносители и
всички стъпки по актуализацията показват, че са в правилната посока.
“Надявам се, че Асен Василев ще бъде малко по-премерен в някои публични изяви, особено във външната политика, и ще заложи на поголяма диалогичност при взимането на решения. Недоброто ниво на комуникация беше
отчетено като слабост и имаме уверенията на г-н Василев,
че това ще бъде поправено”,
припомни Атанас Зафиров.
“В тази връзка започва да
работи нов механизъм за вземане на решения - Секретариат, в който предварително
ще бъдат обсъдени важни
решения, които да бъдат привеждани в действия на политическото ниво.”
“По отношение на газа
събитията показват, че нашата позиция е била правилна никога рязкото прекратяване

на взаимоотношения с традиционни партньори не са добро решение на проблемите”,
категоричен е социалистът. И
още: “Правилните решения ще
бъдат намерени, но не трябва
да се вземат решения без сериозна икономическа обосновка и какво би струвало това
в дългосрочен план на икономиката на страната ни.”
Във връзка с твърденията
на началника на премиера
Петков - Лена Бориславова, за
платени руски говорители в
страната ни Зафиров заяви, че
когато се правят подобни обвинения, те трябва да бъдат
подплатени с доказателства.
Депутатът от БСП коментира и казуса с изгонването
на руските дипломати: “Начинът, по който това стана, не
отговаря на дипломатическа-

та норма, дипломатическите
практики и дългосрочния национален интерес на България. В момента нареждането
на страната ни в редицата на
най-големите ястреби, по никакъв начин не работи за
дългосрочните ни интереси.
Такова действие ще има икономически и други външнополитически последици.”
По думите му все пак за
дипломатите, за които има
факти за противоречиви действия, разбира се, подходът
трябва да бъде такъв. В нормалната практика тези неща
стават, без да бъдат публично оповестени, защото иначе
се превръщат в политически
акт. И още: “Не мисля, че и
поставянето на ултиматуми
работи в случая”, заяви Атанас Зафиров.

ВЯРА ЕМИЛОВА:

Ùå ïîäêðåïèì íàøèòå
ìèíèñòðè è â íîâ êàáèíåò
“БСП беше много последователна
и категорична в своите политически
действия. След съвместно заседание на
Изпълнителното бюро и парламентарната група заявихме, че няма да седнем на масата на преговори, ако отново Кирил Петков бъде издигнат за
министър-председател. Проведохме
разговор с “Продължаваме промяната” и решението, което те направиха
да го оттеглят, беше за нас възможното отново да седнем на масата на преговори.” Това заяви секретарят на БСП
и на ПГ “БСП за България” Вяра Емилова пред Nova News.
Народният представител от левицата припомни, че благодарение на
БСП за тези шест месеца беше
изпълнена една много сложна социална политика, за която българските
граждани са чакали от поне 13 години.
“Успяхме да вдигнем пенсиите, майчинските, да се погрижим за хората в
тежко положение”, коментира тя.
“След заседание на нашия Национа-

лен съвет поставихме краткосрочни и
дългосрочни цели”, припомни Вяра
Емилова и посочи първата краткосрочна мярка, а именно актуализацията на
бюджета. По думите й трябва да бъдат
направени и промени в 22 закона, за да
могат да дойдат парите от Плана за
възстановяване и устойчивост, а ако
“тласнем” държавата към избори, това
няма как да се случи. “От срещите ми
из страната виждам, че българите не
искат избори. Най-важното в момента
с разговорите, които предстоят, е да
можем да осигурим на държавата стабилност”, каза още Вяра Емилова.
“Това, което се случваше в парламента, не е хубаво. Това не беше диалог и не трябва да продължава в тази
насока. Затова и БСП поставя на масата ясни и конкретни приоритети, на
база на които искаме да има управленска програма на държавата.” Според
Емилова осигуряването на мнозинство
е преди всичко задача на мандатоносителя, затова те провеждат разговори с

депутати от различни парламентарни
групи, и то на база политики, а не на
база политически интереси.
“На последното заседание на Националния съвет дадохме много висока
оценка на работата на министрите ни”,
припомни народният представител от
БСП, затова от левицата ще искат те да
продължат да водят тези министерства.
“Защото успяха да се справят в своите
сфери. И българските граждани видяха,
че БСП беше стълб в това управление
и нашите министри стояха най-сериозно. Но всичко е въпрос на бъдещи
разговори”, уточни тя и допълни, че
разговорите, водени до момента, са
били единствено на принципна основа. “Преговорите в събота минаха
много добре и една от първите стъпки,
за която ние много се борихме, вече е
факт - нулевата ставка на ДДС на хляба. Тя вече дава отражение и цените
на хляба намаляха с 20%”, каза още
секретарят на БСП. От КЗП правят
проверки, за да няма спекула с цените.

Според Емилова комуникацията
между БСП и “Продължаваме промяната” е била добра. “Имаше малко
търкания, когато трябваше да се взимат
бързи решения и те бяха взимани, без
да бъде информирана цялата коалиция.
Затова и това, което каза Корнелия
Нинова е, че основната цел оттук нататък е подобряване на начина, по който говорим помежду си.”
Вяра Емилова потвърди, че левицата има своите противопоставяния с президента. “Едно от последните беше
твърдението, че няма информация за
скандала, който се разгоря с Русия. От
изнесената информация стана ясно, че
негови представители са били в течение с мерките, които ще бъдат предприети. Принципни са ни позициите,
нищо не е на лична основа”, уточни
депутатът от БСП и допълни: “В последните дни обстановката се нажежи
и от бързането за консултациите, на
които ние не отидохме заради необходимостта от приемане на бюджета.”
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Êàðòèíèòå íà Ãðèãîð
Âåëåâ ñà ïúëíè ñ
íåî÷àêâàíè êîíòðàñòè
Известният художник
представя „Сюрреалистични
състояния” в пловдивската
галерия „Възраждане”
Изложба живопис “Сюрреалистични състояния” на
Григор Велев е подредена в
пловдивската
галерия
“Възраждане”. Творбите
може да се разгледат на живо
в арт салона, както и на сайта
и на фейсбук страницата на
галерията до 11 юли.
Като при всеки истински
сюрреалист, картините на
Григор Велев са пълни с неочаквани контрасти, с изместени значения на случващото се,
с веселата игра на парадокса
и с хрумвания, които не са
плод на нормалната логика.
Художникът жонглира ловко
с понятията, с формите и не-

вероятното и странното придобиват в картините смайваща закономерност. Зрителят
попада в тези картини като в
направени вече фокуси и мистерията им му поднася любопитни и вълнуващи приключения, посочва галеристката Краси Алексиева.
Григор Велев е бил преподавател по дизайн в Професионалната гимназия по керамика - Гара Елин Пелин; дизайнер в архитектурно студио,
от 2011 г. е преподавател по
рисуване и дизайн в Професионалната гимназия по керамика - Гара Елин Пелин. Член
е на СБХ. Завършил е специ-

“Хипнотично”
алност “Силикатен дизайн” в
НХА, а преди това - Техникума по керамика и стъкло в
Гара Елин Пелин, специалност “Технолог на стъкло”.
Автор е на самостоятелни
изложби в р-т “Панорама” и
Културен център “Красно
село” в София, в Столичната
библиотека, в Димитровград,
Казанлък, в галерия “Ирида”
в София, няколко изложби в
галерия “Възраждане” в
Пловдив, има участие в 3 колективни изложби в рамките

Нов театър НДК кани на предстоящите представления на спектаклите
“Another world” (“Друг свят”) на
5 юли, “Юлска импресия” на 8 юли и
“Вечеря в Манхатън” на 9 юли, включени в Лятната програма на Нов театър НДК - “Под звездите” - Софийски театрални джаз вечери.

на проекта “Събудете стените си” в Сити цeнтър - София,
в колективна изложба в рамките на проекта “Събудете
стените си” в Софарма бизнес тауърс, експозиция със
Силвия Павлова в галерия
“Ларго” във Варна, самостоятелни изложби в галерия “Видима” в Севлиево, в галерия
“Integrated Artists” в София.
Негови картини са притежание на колекционери и галерии в България, САЩ, Южна
Корея, Италия и Франция.

крепата на Националния фонд “Култура” и “Музикаутор”. Режисьор е
Бойко Илиев, сценография и костюми - Жанета Иванова, хореография
- Йоана Стоянова,
вокален педагог Даниела Станкова,
художничка на картината - Ема Ванкова. Участват Христина Пипова, Лидия Кулекова, Александър Панайотов, Симеон Владов и
джаз квартет в състав Мартин Марков
(пиано), Арнау Гарофе (саксофон),
Михаил Иванов (бас), Атанас Попов
(барабани).

Ðóñåíñêàòà îïåðà ïîäãîòâÿ êîíöåðòà
„Íà ãîñòè â Ìàëêàòà Âèåíà”
Завладяващи емоции
очакват русенци и гостите
на града на 8 юли. В 20,30 ч.
на площада пред Русенската
опера любими солисти,
съпроводени от оркестъра
на Държавна опера - Русе,
под палката на главния диригент маестро Димитър
Косев, канят своята вярна
публика “На гости в Малката Виена”, научи ДУМА от
Диана Димитрова, пиар на
ДО - Русе.
Оперетният галаконцерт
спектакъл с най-изисканата
и аристократична музика,
звучала преди почти две сто-

СНИМКА ДО - РУСЕ

летия във виенските салони,
ще я пренесе с брилянтните
инструменталисти и певци

на Русенската опера - в
Русе, града, наричан в миналото “Малката Виена”.

¿“¿Õ¿— √ŒÀŒÃ≈≈¬,
ÎÂ„ÂÌ‰‡ÂÌ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎËÒÚ
¿“¿Õ¿— œ¿œ¿–»«Œ¬,
ÔÓÎËÚËÍ
¬»À» ŒΔ”’¿–Œ¬¿, ‡ÍÓ·‡ÚÍ‡
≈—»À ƒﬁ–¿Õ,
ÔÂ‚Ëˆ‡ Ë ‰ËÁ‡ÈÌÂÍ‡
œÀ¿Ã≈Õ —»–¿ Œ¬, ‡ÍÚ¸Ó
–”Ã≈Õ Œ¬◊¿–Œ¬, ·Ë‚¯
ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡
Ë ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡,
˜ÎÂÌ Ì‡ Õ— Ì‡ ¡—œ
—“»À»ﬂÕ œ≈“–Œ¬, ·Ë‚¯
Í‡ÔËÚ‡Ì Ì‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇ
ÓÚ·Ó ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎ
œÓÙ. ’–»—“Œ Ã¿“¿ÕŒ¬,
ËÒÚÓËÍ

Õ‡ ‰‡Ú‡Ú‡, Ó·ˇ‚ÂÌ‡ Á‡ ÓÊ‰ÂÌ ‰ÂÌ
Ì‡ ÓÍÂÌ‰ÓÎ‡, Ë ‚ Ì‡¯‡Ú‡ Â‰‡ÍˆËˇ
˘Â ÒÂ Ú‡ÌˆÛ‚‡, ÔÂÂ Ë ˘Â Á‚˙ÌÚˇÚ
Ì‡Á‰‡‚ËˆË. «‡˘ÓÚÓ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ËˇÚ
ÂÍÒÔÂÚ ‚ ƒ”Ã¿

Íîâ òåàòúð ÍÄÊ êàíè íà Ñîôèéñêè
òåàòðàëíè äæàç âå÷åðè „Ïîä çâåçäèòå”
Първите две представления ще се
играят на Лятната сцена с начален час
20,30, входът е свободен, а третото в салона на театъра от 19,30 ч. “Под
звездите” се реализира с подкрепата
на Столичната община - Лятна програма.
Спектакълът “Another world” (“Друг
свят”) е със специалното участие на Ася
Пинчева - вокал, Ваня Димитрова - вокал, Александър Михайлов - кавал, Мария Ангелова и Боян Ангелов.
“Юлска импресия” е джаз концерт
на Весела Морова - вокал, Любомир
Денев - пиано, и Петър Момчев - саксофон.
Джаз операта от Любо Денев “Вечеря в Манхатън” е продукция на Нов
театър НДК и се осъществява с под-

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

С прекрасните гласове на
Даниела Караиванова, Теодора Чукурска, Владислава
Гарвалова, Нели Петкова,
Петя Цонева, Михаил Михайлов, Петър Костов, Иван
Пенчев, Александър Баранов, Добромир Момеков и
Теодор Петков ще се потопим в музиката на Голямата
Виена, която и днес вибрира с настроението на отминалите времена, когато любовта и радостта от прелестите на живота просветляваха съзнанието и радваха
всяко сърце, уточняват организаторите на събитието.

À»ƒ»ﬂ …ŒÕ◊≈¬¿
Â Ó‰ÂÌ‡ Ì‡ 5 ˛ÎË. Ÿ‡ÒÚÎË‚‡Ú‡ Ò˙ÔÛ„‡ Ì‡ ƒ‡ÙËÌ
Ë Ï‡ÈÍ‡ Ì‡ ƒ‡ÌËÂÎ Ë Ã‡Ëˇ ‰ÌÂÒ ˘Â ·˙‰Â Ó·ÒËÔ‡Ì‡ Ò ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ Ë ÔÓ‰‡˙ˆË ÓÚ ·ÎËÁÍË, ÔËˇÚÂÎË Ë ÍÓÎÂ„Ë. —ÂËÓÁÌ‡ Ë
ÚÓ˜Ì‡ ‚ ÒÏÂÚÍËÚÂ, Ì‡¯‡Ú‡
ÀË‰Í‡ Â ÛÒÏËıÌ‡Ú‡ Ë Ú˙ÔÂÎË‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‰‡
ÌË ÔÂ‚ÂÊ‰‡ ÔÂÁ ÒÎÓÊÌËÚÂ Î‡·ËËÌÚË
Ì‡ ˜ËÒÎ‡Ú‡ Ë ‰‡Ì˙˜ÌËÚÂ ‰ÂÍÎ‡‡ˆËË.
ÀË‰Â, ÊÂÎ‡ÂÏ ÚË ÏÌÓ„Ó Á‰‡‚Â, ·ÂÁ„ËÊÌÓ ÎˇÚÓ Ë ‚ÂÒÂÎ‡ ‚‡Í‡ÌˆËˇ Ò Î˛·ËÏËÚÂ ÚË ıÓ‡!
ŒÚ ÂÍËÔ‡ Ì‡ ƒ”Ã¿
НАКРАТКО

Най-хубавите приказки на
Андерсен в ново издание
В началото на най-обичаните
от децата летни месеци издателство “Колибри” им поднася чуден
сборник с приказки (превод Светослав Минков) на прочутия майстор разказвач Ханс Кристиан
Андерсен. Всеки от нас познава
добре приказките на Андерсен. Но
на какво ни учат те? Учат ни да
сме силни и да побеждаваме, осланяйки се на доброто си сърце като храбрия оловен войник, на
доверието и обичта към хората
около нас - като малката Палечка, да вярваме в себе си и в онова,
което ни чака в живота - като
грозното патенце. Учат ни да не
униваме и да се борим докрай като войника с огнивото. Учат ни
да бъдем добри хора.

Лятна промоция за
концерта на Пинкас
Цукерман
Почитателите на класическата
музика имат възможност да се
възползват от специална лятна промоция, предложена от “Кантус фирмус”, за едно от ключовите събития
в Европейския музикален фестивал
2022. На 28 октомври на форума ще
гостува забележителният цигулар и
диригент Пинкас Цукерман. Осем
години след последната си изява у нас,
Цукерман ще пристигнe отново в
България за 20-ия юбилей на Оркестъра на Класик ФМ радио. Той ще изнесе
концерт в зала “България” с моцартова програма. Билетите се продават на сайта Ticketsbg.com от 40 до
80 лева, но всеки ден до 20 юли вкл.
един билет от различните ценови
категории ще бъде пуснат на символична стойност от 1 лев.

ВТОРНИК
5 ЮЛИ

2022
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ГУБИВРЕМЕ

Œ“√Œ¬Œ–» Õ¿ –⁄—“Œ—ÀŒ¬»÷¿“¿
Œ“ ¡–Œ… 127

–‡ÌÌ‡
ÛÚËÌ.
Õ‡ ·Â„‡ Ì‡
ÂÍ‡Ú‡ Ï˙Ê ÎÓ‚Ë
Ë·‡.
ƒÓ ÌÂ„Ó ÒÂ
ÔË·ÎËÊ‡‚‡ ‰Û„
Ë ÔËÚ‡:
‡Í Â ‚Ó‰‡Ú‡?
◊Û‰ÂÒÌ‡,
Ë·‡Ú‡ ËÁÓ·˘Ó ÌÂ
ËÒÍ‡
‰‡
ËÁÎËÁ‡
ÓÚ
ÌÂˇ...
АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

¬ŒƒŒ–¿¬ÕŒ: »ÌÓ‚‡ˆËË. “ËÏÂË. ≈Ú‡ÔË.
–ÓÌËÌ. ÏÂÚËˆ‡. ÕÂÏËÌËÍ. ≈ÏÓÌ‡. ÃËÎÛ¯.
»ÏÓ. ìÕË‚‡î. ì¬‡‚ÂÎî. ŒˆÂÚ. ŒÌÂ /ΔÓÊ/.
¬ÂÌÂˆ. ¿·Ë. œÒÂ. œ‡ÌÚ‡. √Ë. ì¿ î. œÂÎ‡.
√‡‰ËÌ‡. ΔË‚ÓÚÌÓ. œÓ·‡. –ÂÍ‡. ËÁË. ìÕÂÒî.
¡Î‡ÚÓ. ƒÓÁ‰. ¬‡ÎÂ. »ÚË. »‡ÒÛ. œË. ¿Ì‡ /
î¿Ì‡ ‡ÂÌËÌ‡î/. œ‡‚Ó. œÓ‰Ó‚Â. ‡Í‡. ÓË‰Ó. œÓı‚‡Î‡. œ‡ÎÚ‡. »Ì. –‡„‡. ìœ‡Ï‡î.
ì¿Ìˇî. ÀË‡. ÃËÌÓ. ≈ÔËÍ. ≈ÒÚ. ¡ÂÎÍ‡. ¿Á‡.
–ÓÚË. ¿“¿. ¬ÂÚÂ‡Ì. ÕÓ‡Ë. ìœ‡ÌÓ‡Ï‡î.
ÕË‚Ë. –ËÒ. ÀÓÍ‡ÚÓ.
Œ“¬≈—ÕŒ: «Ì‡ÏÂÌÓÒˆË. ìÀËÌÍÓî. ÀÂÓÌË /
–‡ÛÎ/. ≈ÏËÌÂ. ¬‡Ú‡. ’ËÒÚÓ‚ /√ÂÓ„Ë/. —‚ÂÚÓ‚Â. œÓÂÚË. ‚‡ÚËË. ¿ÚËÌ‡. œÂÚÍÓ. œ‡„‡. ÷‡ˆ‡.
¬‡Ì‡. »‡Î‡ /ƒÓÏËÌ„Ó/. ¡‡Ë. »Ô‡ /Ã‡ÍÒËÏ/
. ¬ÂÌÎÓ. ƒ‡Í‡. ÃÂÚË. ËË. Ã‡ÌÚ‡. ‡‚‡.
œËÎ‡. ìÕË‚Â‡î. œÓÒÓ. œ‡Í. —ÚÂÎÂˆ. √ËÁÛ.
‡Ì‡‚‡Î. –ÓÏÛÎ. √ÓÁ‰. ìœÓÎÏÓî. ≈ÌÓ. ‘ËÌË¯. ¿‡·Ë. œÓÚ‡. ¿ÚÓÍ. ÃË. Œ·Ë‰‡. ¬Ë‰Ë‡.
≈ÁÂ‡. —ÂÌÌËˆË. Õ‡Ó‰. ¿Ô‡‡Ú. »ÏÂ. ¿Ì„ÂÎ.
¬ÓËÌË. ì¿ÃŒî. ƒËÒÍÓÚÂÍ‡. —Â‚ÂÌˇÍ. Õ‡.
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ВТОРНИК
5 ЮЛИ

СПРАВОЧНИК
ДНЕС

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

2022

ПЕТЪК

ХОРОСКОП
ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

С

С

С

С
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05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ - ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
Ë —ËÏÂÓÌ »‚‡ÌÓ‚
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ìœËÌˆÂÒ‡ ÀËÎËÙÂÂî ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
14.30 ìœËÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÏÎ‡‰Ëˇ Ã‡ÍÓ œÓÎÓî - ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚ ÙËÎÏ
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 –ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ Ò ƒÓ·ËÌ‡
◊Â¯ÏÂ‰ÊËÂ‚‡
22.00 ì¬ËÍËÌ„ËÚÂî - Ú‚ ÙËÎÏ
/5 ÒÂÁÓÌ, 11 ÂÔ./ (16)
22.45 ”ÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ: »ÒÚÓËË Ì‡
ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ô‡‚ˇÚ ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ - ’˙‚‡ÚËˇ, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ì’‡ÌË·‡Îî - Ú‚ ÙËÎÏ
/3 ÒÂÁÓÌ, 6 ÂÔ./ (16)
00.10 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.30 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.15 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.10 ¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ú‡ /Ô/
03.40 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚ ÙËÎÏ
04.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20.00 ˜‡Ò‡/

32

00.10 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
01.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î /Ô/
02.15 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
03.10 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î /Ô/
04.10 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î /Ô/
05.10 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 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌÓ Á‡ ÒÂ‰‡ÌËÂ Ì‡ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ
Ò˙·‡ÌËÂ - ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî
21.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î /Ô/
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ /Ô/
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî /Ô/
23.10 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/

31

06.00 ìƒ‡ ÊË‚ÂÂ Í‡Î ƒÊÛÎË˙Ì!î - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, ÂÔ.2
06.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./ - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
07.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.20 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ - ÍÛËÁ
¯ÓÛ
14.20 ìœÓ-Í˙ÒÌÓÚÓ ¯ÓÛ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ ÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
15.00 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.4
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ - ÍÛËÁ
¯ÓÛ
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î, Ò.3
ÂÔ.63
21.00 œÂÏËÂ‡: ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.82
22.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
22.30 ìœÓ-Í˙ÒÌÓÚÓ ¯ÓÛ Ì‡
ÕËÍÓÎ‡ÓÒ ÷ËÚËË‰ËÒî
/Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ/
23.00 ìƒÓ·ËˇÚ ‰ÓÍÚÓî - ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.20
00.00 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, Ò.13 ÂÔ.13
/ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ/
01.00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.5
ÂÔ.10
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì¡Ûˇ ÓÚ Î˛·Ó‚î /Ô./ ÒÂË‡Î, Ò.12
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05.35 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
09.20 ì¿ÌÚË‘ÂÈÍî

ОВЕН

ВЕЗНИ

Ще преговаряте усърдно
в посока по-висока заплата. По-амбициозните ще получат повишение.

Съобразявайки се с
обективните дадености, ще пристъпите към
изпълнение на програмата си.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Промени около вас,
бъдете спокойни и
търпеливи. Вярвайте,
че ви чака по-добро
бъдеще.

Започващото начало ще
внесе голяма промяна
в отговорностите ви
и ще ви направи по-уверени.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

В делово отношение ще
защитите интересите,
с уменията си ще привлечете вниманието на
другите.

Сериозни финансови
проблеми, запазете спокойствие и не изпадайте в паника, пазете духовния си мир.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Не се щадете, поставили сте си реални цели.
Не така стои въпросът
обаче в личния ви живот.

Възможност за допълнителни доходи. Ще
спазите договорките,
това ще ви донесе успехи.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Известно напрежение в
отношенията с околните ще намали активността ви на работното място.

Деловите ще имат ползотворна среща, други
ще продължат да търсят по-добри условия
за изява.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Не се притеснявайте,
имате потенциал, в
противен случай съдбата би ви спестила емоциите.

Внимание! Достъпът ви
до секретна информация може да ви изкуши
и да се възползвате от
нея.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
10.45 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
12.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
12.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
15.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
15.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË /Ò˙Ò
ÒÛ·ÚËÚË/
18.20 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
21.45 ìÃËÒËˇ ì¿ÏÂÚËÒÚî ÒÂË‡Î, ÂÔ. 6
22.45 ì√ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡î - Ú‚
¯ÓÛ
23.45 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
01.20 ìÃ˙ÊÍÓ/ΔÂÌÒÍÓî
02.05 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî Ú‚ ¯ÓÛ
02.55 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
04.45 ìÃËÒËˇ ì¿ÏÂÚËÒÚî ÒÂË‡Î, ÂÔ. 6

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 5 ˛ÎË œÂÔ. ¿Ú‡Ì‡ÒËÈ ¿ÚÓÌÒÍË. œÂÔ. —Â„ËÈ –‡‰ÓÌÂÊÍË, ˜Û‰ÓÚ‚ÓÂˆ
œÂÔÓ‰Ó·ÌËˇÚ ¿Ú‡Ì‡ÒËÈ ·ËÎ ÏÌÓ„Ó ÛÏÂÌ Ë Ó·‡ÁÓ‚‡Ì, ÌÓ ÒÂ ÓÚ‰‡Î Ì‡
‡ÒÍÂÚË˜ÂÌ ÊË‚ÓÚ
œÂÔÓ‰Ó·ÌËˇÚ ¿Ú‡Ì‡ÒËÈ ÒÂ Ó‰ËÎ Á‡
ÒÏ˙ÚÌËˇ ˜Ó‚Â¯ÍË ÊË‚ÓÚ ‚ „‡‰ “‡ÔÂÁÛÌ‰. –Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ÏÛ ·ËÎË ·Î‡„ÓÓ‰ÌË Ë ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚Ë ıÓ‡. ¡‡˘‡ ÏÛ ·ËÎ
Ó‰ÓÏ ÓÚ ¿ÌÚËÓıËˇ, ‡ Ï‡ÈÍ‡ ÏÛ - ÓÚ
ÓÎıË‰‡. ¡‡˘‡Ú‡ ÔÓ˜ËÌ‡Î Ó˘Â ÔÂ‰Ë
‰‡ ÒÂ Ó‰Ë ÒËÌ˙Ú ÏÛ, ‡ Í‡ÚÓ „Ó Ó‰ËÎ‡
Ë „Ó ‚˙ÁÓ‰ËÎ‡ Ò˙Ò Ò‚ÂÚÓÚÓ Í˙˘ÂÌËÂ,
Ï‡ÈÍ‡ ÏÛ Ò˙˘Ó ÒÂ ÔÂÒÚ‡‚ËÎ‡ Ì‡ √ÓÒÔÓ‰‡. ¬ Ò‚ÂÚÓÚÓ Í˙˘ÂÌËÂ Ì‡ ÏÓÏ˜ÂÚÓ
·ËÎÓ ‰‡‰ÂÌÓ ËÏÂÚÓ ¿‚‡ÏËÈ. ≈‰Ì‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì‡ ÏÓÌ‡ıËÌˇ ‚ÁÂÎ‡ Ë ‚˙ÁÔËÚ‡Î‡
ÒË‡˜ÂÚÓ. —ÎÂ‰ Í‡ÚÓ Úˇ ÔÓ˜ËÌ‡Î‡, ¿‚‡ÏËÈ ÔÓÊÂÎ‡Î ‰‡ ÓÚË‰Â ‚˙‚ ¬ËÁ‡ÌÚËˇ,
Á‡ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ ÒË. “‡Ï
ÒÚ‡Ì‡Î Û˜ÂÌËÍ Ì‡ ËÁÚ˙ÍÌ‡Ú Û˜ËÚÂÎ Ì‡
ËÏÂ ¿Ú‡Ì‡ÒËÈ. ¬ ÓÌËˇ „Ó‰ËÌË ‚˙‚ ¬ËÁ‡ÌÚËˇ ÊË‚ÂÂÎ ‚ÓÂ‚Ó‰‡Ú‡ «ÂÙËÌ‡ÁÂ,
ÍÓÈÚÓ Ò„Ó‰ËÎ ÒËÌ‡ ÒË Á‡ Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˆ‡
Ì‡ ¿‚‡ÏËÈ. “ÓÈ ÒÂ Á‡ÔÓÁÌ‡Î Ò ˛ÌÓ¯‡Ú‡ Ë „Ó ‚ÁÂÎ ‚ Ò‚Óˇ ‰ÓÏ.
—ÍÓÓ ‚ÓÂ‚Ó‰‡Ú‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÓÚ ËÏÔÂ‡ÚÓ‡ Á‡ÔÓ‚Â‰ ‰‡ ÒÂ ÓÚÔ‡‚Ë ÔÓ

‰˙Ê‡‚ÌË ‰ÂÎ‡ ‚ ≈„ÂÈÒÍÓ ÏÓÂ Ë ‚ÁÂÎ
¿‚‡ÏËÈ ‚ ÔÎ‡‚‡ÌÂÚÓ. ¿‚‡ÏËÈ Á‡·ÂÎˇÁ‡Î ¿ÚÓÌÒÍ‡Ú‡ ÔÎ‡ÌËÌ‡ Ë Û ÌÂ„Ó ÒÂ ÔÓÓ‰ËÎÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ ‰‡ ÒÂ Á‡ÒÂÎË ‚ ÌÂˇ.
Ó„‡ÚÓ ËÁÔ˙ÎÌËÎË ÔÓ˙˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ËÏÔÂ‡ÚÓ‡ Ë ÒÂ Á‡‚˙Ì‡ÎË Û ‰ÓÏ‡, ÓÚ
ËÏÂÌÒÍËˇ Ï‡Ì‡ÒÚË, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ·ÎËÁÓ ‰Ó ¿ÚÓÌ, ‚ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓÔÓÎ ÔËÒÚË„Ì‡Î ÔÂÔÓ‰Ó·ÌËˇÚ ÃËı‡ËÎ, Ì‡Â˜ÂÌ
Ã‡ÎÂËÌ. ¿‚‡ÏËÈ ÓÚË¯˙Î ÔË ÌÂ„Ó Ë „Ó
ÛÏÓÎˇ‚‡Î ‰‡ „Ó Ó·ÎÂ˜Â ‚ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍË
Ó·‡Á. œÂÔÓ‰Ó·ÌËˇÚ ÃËı‡ËÎ ÔÓÒÚË„‡Î ¿‚‡ÏËÈ Ò ËÏÂÚÓ ¿Ú‡Ì‡ÒËÈ. ¬
ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ ˜ÂÚËË „Ó‰ËÌË ÚÓÈ ÒÂ
ÔÓÍ‡Á‡Î Ò˙‚˙¯ÂÌ ‚ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËˇ ÊË‚ÓÚ. œÂÔÓ‰Ó·ÌËˇÚ ÃËı‡ËÎ ËÒÍ‡Î ‰‡
ÔÓÒÚ‡‚Ë ¿Ú‡Ì‡ÒËÈ Ë„ÛÏÂÌ ÒÎÂ‰ ÒÂ·Â ÒË,
Á‡˘ÓÚÓ ‚Â˜Â ·ËÎ ‚ ÔÂÍÎÓÌÌ‡ ‚˙Á‡ÒÚ
Ë Ì‡·ÎËÊ‡‚‡Î‡ ÍÓÌ˜ËÌ‡Ú‡ ÏÛ. ‡ÚÓ Ì‡Û˜ËÎ Á‡ ÚÓ‚‡, ¿Ú‡Ì‡ÒËÈ ËÁ·ˇ„‡Î, Á‡˘ÓÚÓ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Î ÓÚ ·ÂÏÂÚÓ Ì‡ Ì‡˜‡ÎÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÒÂ ÒÏˇÚ‡Î ÌÂ‰ÓÒÚÓÂÌ Á‡ Ô‡ÒÚËÒÍËˇ Ò‡Ì. «‡ÔÓ˜Ì‡Î ‰‡ Ó·ËÍ‡Îˇ
‚˙ÚÂ¯ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÎ‡ÌËÌÒÍ‡Ú‡ ÔÛÒÚËÌˇ.
—ÚË„Ì‡Î ‰Ó Ò‡ÏËˇ Í‡È Ì‡ ¿ÚÓÌ, ‚ ÏÂÒÚÌÓÒÚÚ‡ ÃÂÎ‡Ì‡, ÛÒÚÓËÎ ÒË ÍÓÎË·‡, ‚
ÍÓˇÚÓ Á‡ÊË‚ˇÎ.

”‚‡Ê‡‚‡ÎË „Ó Ë ‚Ë‰ÌËÚÂ Á‡ ÓÌÓ‚‡
‚ÂÏÂ Ò‡ÌÓ‚ÌËˆË Ë Ô˙ÎÍÓ‚Ó‰ˆË Ì‡
ËÏÔÂËˇÚ‡ À˙‚ Ë ÕËÍËÙÓ
¬ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ ËÏÔÂ‡ÚÓ˙Ú Ô‡ÚËÎ
‚ÓÂÌ‡˜‡ÎÌËÍ‡ ÕËÍËÙÓ (‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ
„˙ˆÍË ËÏÔÂ‡ÚÓ) Ò ‚ÓÈÒÍ‡ Ì‡ ÓÒÚÓ‚
ËÚ, ÍÓÈÚÓ ÚÓ„‡‚‡ ·ËÎ Á‡‚Î‡‰ˇÌ ÓÚ Ï˛Ò˛ÎÏ‡ÌËÚÂ. ÕËÍËÙÓ Ì‡ÔËÒ‡Î Ì‡ ˆÂÎËˇ

Ò˙·Ó Ì‡ ‡ÚÓÌÒÍËÚÂ ÓÚˆË ÔËÒÏÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ ÏÓÎÂÎ Á‡ ÚˇıÌ‡Ú‡ ÏÓÎËÚ‚‡ Í˙Ï ¡Ó„‡,
Á‡ ‰‡ ÏÛ ·˙‰Â Ô‡ÚÂÌ‡ ÔÓÏÓ˘ Ò‚Ë¯Â
ÔÓÚË‚ Ï˛Ò˛ÎÏ‡ÌËÚÂ. “ÓÈ Ó˘Â ÏÓÎÂÎ
‰‡ ÏÛ ËÁÔ‡ÚˇÚ ¿Ú‡Ì‡ÒËÈ, Á‡ ÍÓ„ÓÚÓ
ÁÌ‡ÂÎ ÓÚ ·‡Ú ÒË À˙‚, ˜Â ÊË‚ÂÂ Ì‡
¿ÚÓÌ. —ÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÔÂÍ‡‡ÎË Á‡Â‰ÌÓ ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÌË, ¿Ú‡Ì‡ÒËÈ ÒÂ Á‡‚˙Ì‡Î Ì‡
¿ÚÓÌ, ‡ ‚ÓÂÌ‡˜‡ÎÌËÍ˙Ú Ú˙„Ì‡Î Ì‡ ‚ÓÈÌ‡, ÔÓ·Â‰ËÎ Ï˛Ò˛ÎÏ‡ÌËÚÂ Ë ÓÚÌÓ‚Ó
ÔËÒ˙Â‰ËÌËÎ ËÚ Í˙Ï √˙ˆËˇ. —ÍÓÓ
ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÕËÍËÙÓ ËÁÔ‡ÚËÎ Ì‡ ÔÂÔÓ‰Ó·ÌËˇ ¿Ú‡Ì‡ÒËÈ ÚË ÎËÚË ÁÎ‡ÚÓ, Á‡
‰‡ ÒÂ Á‡ÂÏÂ Ò ÛÒÚÓÈ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍËÎËË.
¿Ú‡Ì‡ÒËÈ ‡Á˜ËÒÚËÎ ÏˇÒÚÓÚÓ, Ì‡Ô‡‚ËÎ
ÍËÎËË, ÔÂÍ‡ÒÌ‡ ˆ˙Í‚‡ ‚ ËÏÂÚÓ Ì‡
œÂ˜ËÒÚ‡Ú‡ ƒÂ‚‡ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡ Ë ‚ÒË˜ÍË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡ Ó·ËÚÂÎÚ‡ Á‰‡ÌËˇ. —ÎÂ‰
ÚÓ‚‡ Ò˙·‡Î ÏÌÓ„Ó ·‡Úˇ Ë ÒÚ‡Ì‡Î Ë„ÛÏÂÌ.
—ÎÂ‰ ÍÓÌ˜ËÌ‡Ú‡ ÒË ÔÂÔÓ‰Ó·ÌËˇÚ ÌÂ
·ËÎ ÔÓ„Â·‡Ì ÚË ‰ÌË, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÌÂ ÒÂ
Ò˙·‡ÎË ÓÚˆËÚÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË Ò‚ÂÚÓ„ÓÒÍË
Ó·ËÚÂÎË Ë ÌÂ ÏÛ ÛÒÚÓËÎË Ú˙ÊÂÒÚ‚ÂÌÓ
ÔÓ„Â·ÂÌËÂ.
Õ‡ ‰ÌÂ¯ÌËˇ ‰ÂÌ Ì‡Ó‰˙Ú Ô‡ÁÌÛ‚‡
ÀÂÚÌËˇ ¿Ú‡Ì‡ÒÓ‚‰ÂÌ. —Ú‡ËÚÂ ıÓ‡ Í‡Á‚‡Ú: ì¿Ú‡Ì‡Ò ‰ÓÈ‰Â, Ë ÎˇÚÓÚÓ ‰ÓÈ‰Â.î
œ‡ÁÌËÍ˙Ú Â Ò‚˙Á‡Ì Ò Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡
Ê˙Ú‚‡Ú‡.
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ÁÔÑ ñå ÷óäè çà Êðúñòàè÷
Сърбинът е само вариант за селекционер на България
БФС все още умува кой ще е селекционер
на България. На този етап Младен Кръстаич
е само вариант за поста. Това разкри техническият директор на федерацията Георги Иванов. Миналата седмица сърбинът е идвал в
София, за да преговаря с Гонзо и с Боби
Михайлов.
“Няма как да се каже на черното, че е
бяло, след като е излязла снимка и информация в сръбските медии за интереса на БФС
към Кръстаич. Да, Кръстаич е един от фаворитите. Има обаче и други специалисти в
нашия списък, така че не бързайте да обявявате нещо за факт, преди да има подписани
договори. В края на юли ще обявим името на
новия селекционер. Това ще се случи на
Изпълкома (на 28 юли). Дебело подчертавам,
че изборът ще бъде направен след гласуване”, каза пред “Блиц” Гонзо.
В Сърбия твърдят, че Кръстаич е големият
фаворит за поста и само чудо може да спре
назначението му. Той е постигнал пълна договорка с Михайлов и вече е получил одобрението на повечето членове на Изпълкома.
Договорът на Кръстаич ще е до 30 юни
2024 г. Според запознати той ще получава
по 20 000 евро на месец.
Българските опции за поста бяха Никола
Киров-Белия, Димитър Димитров-Херо и
Александър Димитров. От БФС обаче са се
спрели на Кръстаич в последния момент, като
неговата кандидатура се е появила наскоро.
ПРОГРАМА

I кръг
8.07 (петък), 18.30: Ботев Пд Хебър; 21.00: Септември Сф - Лудогорец; събота, 18.30: Локо Пд - Пирин; 21.00: ЦСКА 1948 - Левски; неделя, 18.30: Локо Сф - Черно море;
21.00: ЦСКА - Арда; понеделник,
18.30: Спартак Вн - Славия; 20.45:
Берое - Ботев Вр.
II кръг
15.07 (петък), 18.30: Ботев Вр Ботев Пд; 21.00: Лудогорец - Локо Пд;
събота, 18.30: Локо Сф - ЦСКА;
21.00: Левски - Спартак Вн; неделя,
18.30: Черно море - Славия; 21.00:
Пирин - ЦСКА 1948; понеделник,
18.30: Хебър - Септември; 20.45: Арда
- Берое.

СНИМКА DIR.BG

Младен Кръстаич още не е сигурен за България

III кръг
22.07 (петък), 18.30: Спартак Вн Пирин; 21.00: ЦСКА 1948 - Лудогорец; събота, 18.30: Берое - Локо Сф;
21.00: Ботев Пд - Арда; неделя, 18.30:
Локо Пд - Хебър; 21.00: Славия Левски; понеделник, 18.15: Септември
- Ботев Вр; 20.30: ЦСКА - Черно море.
IV кръг
29.07 (петък), 18.30: Хебър ЦСКА 1948; 21.00: Лудогорец - Спартак Вн; събота, 18.30: Ботев Вр - Локо
Пд; 21.00: Пирин - Славия; неделя,
18.30: Локо Сф - Ботев Пд; 21.00:
ЦСКА - Берое; понеделник, 18.30:
Арда - Септември; 20.45: Черно море
- Левски.

I кръг
14.07 (четвъртък), 20.30: Монтана - Етър; събота, 18.30: Витоша Б Ботев Пд-2; Спортист Св - Крумов-

град; Спартак Пл - Марица Пд; Миньор Пк - Лудогорец-2; Струмска слава
- Созопол; 20.00: Литекс - Дунав; понеделник, 18.30: ЦСКА 1948-2 - Янтра; вторник, 18.00: Беласица - Добруджа.
II кръг
23.07 (събота), 18.30: Марица Пд
- Литекс; Янтра - Струмска слава;
20.00: Етър - Дунав; Лудогорец-2 ЦСКА 1948-2; неделя, 18.30: Крумовград - Беласица; Добруджа - Миньор;
20.00: Монтана - Витоша Б; понеделник, 18.30: Ботев Пд-2 - Спортист Св;
вторник, 18.00: Созопол - Спартак Пл.
III кръг
30.07 (събота), 18.00: Витоша Б Етър; Спортист Св - Монтана; Дунав
- Марица Пд; Струмска слава - Лудогорец-2; ЦСКА 1948-2 - Добруджа;
неделя, 18.00: Спартак Пл - Янтра;
20.00: Литекс - Созопол; понеделник,
18.00: Беласица - Ботев Пд-2; вторник, 18.00: Миньор Пк - Крумовград.

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ –‡‰ÓÒÚËÌ‡ ¡Î‡„ÓÂ‚‡

œ˙‚Ë Á‡Ï. „Î‡‚ÂÌ
Â‰‡ÍÚÓ
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡
«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

¡⁄À√¿–»ﬂ: ¿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“: “‡Ìˇ √ÎÛı˜Â‚‡ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232
◊≈“»¬Œ: ¡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»≈: –ÓÒËˆ‡ ¿Ì„ÂÎÓ‚‡
‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206

ÖÑÊÀ ÷àêà
5 ìëí. ëâ.
çà Êàéñåäî

√–¿‘»◊≈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¿
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Жорди Кайседо
Нападателят на ЦСКА Жорди Кайседо може да бъде смятан за сигурно
ново попълнение на мексиканския Тигрес, твърдят местните медии. От трансфера в касата на клуба ще влязат 2,5
млн. евро (5 млн. лв.). Това е откупната
клауза в договора на играча, който не
желае повече да е част от ЦСКА. Кайседо изигра 65 мача за “червените”, в
които реализира 31 гола.
ЦСКА вече е постигнал споразумение с нападател, който да замести еквадореца. От “Армията” са провели интензивни преговори със стрелец, който
тази седмица се очаква в София, за да
подпише договор с клуба.
Всички детайли между двете страни
са уточнени и парафирането на контракта е формалност. Остават само медицински прегледи и “новият Кайседо” щял
да бъде официално представен още преди мача с Арда в неделя. Той също е
южноамериканец и е одобрен от треньора Саша Илич, който се надява играчът
максимално бързо да се присъедини към
състава, за да навлезе във форма за важните мачове в Европа.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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„Ëúâèöèòå”
îñòàâàò â åëèòà
Волейболистките обърнаха Полша с 3:1 в последния си мач в София
Женският национален отбор
по волейбол на България запази
мястото си в Лигата на нациите
за следващия сезон. Момичетата на селекционера Лоренцо
Мичели обърнаха Полша с 3:1
гейма (-22, 13, 17, 22) в последния решителен мач от домакинския турнир.
Така “лъвиците” завършиха
с 4 победи и изпълниха целта
си. Българките заеха 13-о място
с 12 т., колкото имат и полякините, но те са с по-добри
допълнителни
показатели,
въпреки загубата от нашите.
След България остана Белгия,
който е от същата категория
“Чалънджър”, и догодина ще

играе в европейската зона. Белгийките също взеха 4 победи,
но само 8 т. Нашият отбор бе
поканен в турнира заради изключването на Русия.
Топреализатор в “Арена
Армеец” пак стана най-младата в състава ни Мария Йорданова - с 22 т. (2 блока). Нася
Димитрова добави 15 т. (4 блока, 1 ас), а Силвана Чаушева 11. За Полша Оливия Рожански реализира 19 т., а Александра Грика и Моника Федузио приключиха с 10 и 9 т.
“Не започнахме добре, през
първата част не успяхме да се
възползваме от възможностите
за атаки през центъра. Но тряб-

СНИМКА BVF.BG

Волейболистките на България се радват, след като
запазиха мястото си в Лигата на нациите
ваше да изчистим грешките. И
трябваше да рискуваме повече.
Ако не играеш на предела на
възможностите си, няма как да
успееш. Трябва да гониш всяка
топка. Но нямахме избор. Знаехме, че трябва да спечелим на
всяка цена. Показахме нашата
нагласа и манталитет.
Мога само да поздравя волейболистките и да им кажа
“голямо “Браво!”, защото по-

дариха на феновете тези емоции. Важното е, че оставаме в
Лигата на нациите, защото тя
дава шанс да премерим сили с
най-добрите отбори и волейболистки. България в момента
трудно ще се противопостави
на силните състави. Но може
да побеждава тези, които се
борят за оцеляването си, т.нар. чаланджър-съперници.
Срещу всички отбори с такъв

Ïúðâà ïîáåäà çà Êàðëîñ Ñàéíö,
ñåäåì àðåñòóâàíè íà „Ñèëâúðñòîóí”

статут се поздравихме с успех.
Загубихме само от Белгия. Направихме генерално нещо различно. Изграждаме нов отбор
и го показахме на висока сцена, каквато е Лигата на нациите. От август ни предстои подготовка за Световното първенство, а преди това и малко
почивка. Ще имаме турнири в
Италия и Полша преди Световното”, обяви Мичели.

НАКРАТКО

Италианци пожелаха
сина на Владо Николов
18-годишният български посрещач
Александър Николов попадна в полезрението на италианския гранд Модена Волей. Българският национал е
следен от италианците след добрите
си изяви тази година. Синът на бившия капитан на България Владо Николов стана най-добър волейболист в
колежанското първенство на САЩ,
играе силно и за националния ни отбор.
Така 205-сантиметровият талант
скоро може да се озове на Ботуша.

Красимир Петров
пое Пирин

СНИМКА БТА

Жестока катастрофа без пострадали беляза старта на “Силвърстоун”
Испанският пилот на Ферари Карлос
Сайнц извоюва изключително драматична
победа в невероятното Гран при на Великобритания на пистата “Силвърстоун”.
След много обрати и едночасово забавяне
заради страховит инцидент в началото на
състезанието, испанецът успя да се пребори със своя съотборник Шарл Льоклер
в битката за челото. Монегаскът остана
едва 4-ти, изпреварен от Серхио Перес и
Люис Хамилтън, които допълниха подиума. Световният шампион Макс Верстапен
получи повреда и трябваше да се примири
със седмата позиция.
Надпреварата започна с голям инцидент в средната част на колоната.
Бяха замесени Естебан Окон, Гуани
Джоу, Джордж Ръсел и Алекс Албън.

Веднага бяха развeти червени флагове, a състезанието бе спряно. На пистата се появи линейка, като се смяташе, че китаецът е пострадал сериозно.
След подновяването в 11-ата обиколка се стигна до неприятна грешка за
Сайнц, който изпусна завой и Верстапен
го задмина, за да поведе.
След една обиколка обаче Макс бе
сполетян от технически проблем в колата, но за късмет точно на входа на бокса,
и Ферари отново пое лидерството. След
повторния рестарт Сайнц буквално издуха съперниците си и триумфира за
2:17:50,311 ч., като постигна първа победа в кариерата си във Формула 1.
Зад него останаха Серхио Перес
(Мекс, Ред Бул) - на 3,779 сек., Люис

Хамилтън (Вбр, Мерцедес) - 6,225,
Шарл Льоклер (Мон, Ферари) - 8,546,
и др. Верстапен води със 181 т., пред
Перес - 147, Льоклер - 138, Сайнц 127, Джордж Ръсел (Вбр, Мерцедес) 111, Хамилтън - 93, и др.
Седем души са били арестувани от
полицията заради нахлуването им на
пистата. Това стана след катастрофата
с Джоу. Протестиращите нахлуха на
пистата на “Уелингтън Стрейт” и организираха седящ протест. Те бяха
издърпани от стюардите, докато пилотите минаваха покрай тях. Малко покъсно полицията в графство Нортхемптъншър потвърди за арестите.
Следващият кръг е в неделя за Гран
при на Австрия.

Красимир Петров е новият треньор на Пирин. Той ще работи в
тандем с Васил Петров, а като
помощник треньор към щаба се присъединява Манол Занев, който до
момента работеше в школата на
клуба. “Пирин е клуб с история и за
мен е чест да съм треньор на този
отбор. Не съм се колебал и за секунда,
когато получих покана от Станислав
Манолев и Светослав Дяков. Не сме
говорили за цели, но искам да виждам Пирин, който не се страхува от
никой. Пирин, който играе гордо и със
самочувствие и който пълни трибуните на стадиона”, каза Красимир
Петров, който бе част от треньорския щаб на Локо Пд.

Амиго Северозапад спечели
„Каменица Фен купа”
Амиго Северозапад вдигна купата в софийското издание на футболния турнир за любители “Каменица Фен купа”. Четвъртото издание на надпреварата се проведе на
спортен комплекс “Спортна София
2000” в ж.к. “Зона Б-5”. На финала
Амиго Северозапад срази с 5:2
Юнайтед. Двата тима ще участват във финалния турнир в Пловдив
на 10 и 11 септември. Третото
място разделиха Младежите и
Малки страсти. В турнира участваха рекордните 113 тима. На 9 и 10
юли е турнирът във Велико Търново.
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