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ÁÅÇ ÁÞÄÆÅÒÅÍ ÈÇËÈØÚÊ ÒÀÇÈ ÃÎÄÈÍÀ
До края на годината ще успеем да съберем приходите в бюджета,
но не очаквам преизпълнение, твърди финансовият министър Росица
Велкова. Тя предпочита да съкращава разходи, вместо да вдига данъци.
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Ïîëèòè÷åñêè ðåâàíøèçúì
â Ïàòåíòíîòî âåäîìñòâî

Евгени ГАВРИЛОВ

Подмениха шефовете на „Напоителни системи”
и Агенцията по горите

Д

Като незаконосъобразна
и неморална определи досегашният директор на Патентното ведомство Таня
Найденова заповедта за
уволнението си. На 10 август от пресслужбата на
служебния кабинет съобщи-

о края на годината Министерството на финансите ще успее да
събере приходите в бюджета, но
към момента не очакваме преизпълнение. Трябва да се положат
максимални усилия от двете приходни администрации (НАП и
Агенция “Митници”), за да можем
да осигурим и да гарантираме
изпълнението на приходите, призна служебният финансов министър Росица Велкова. Това на
практика означава, че, волю или
неволю, ще бъде сложен край на
порочната практика, въведена от
правителствата на ГЕРБ.
Големият въпрос досега бе за
произхода на този излишък, който
се появяваше всяка година - от
икономическия растеж, от управленски талант или в резултат на
герберска стъкмистика. Най-близко до истината, разбира се, е третото предположение.
За всички беше ясно колко порочно се пишеха бюджетите при
управлението на Борисов. В тях
се залагаха занижени и лесно
изпълними приходи срещу раздути и фиктивно заложени държавни инвестиции, които така и не
се изпълняваха цяла година. В резултат на което още през пролетта в хазната се заформяше огромен излишък, с който финансовият министър и премиерът се хвалеха цяла година, внушавайки
колко добре управляват публичните финанси и как икономиката
цъфти.

ха, че със заповед на премиера Гълъб Донев тя е освободена. “Аз не съм калинка”, заяви Найденова. Според нея напрежението в
държавната администрация
е неимоверно високо. Тя
определи действията срещу
¬

нея като реваншистки.
Кадровите промени на
служебния кабинет продължават с пълна сила. Вече
и горската агенция е с нов
шеф - инж. Стоян Тошев.
“Напоителни системи” ЕАД
също са с нов изпълнителен

директор - Атанас Мулетаров. През февруари тази година бе избран нов борд на
директорите на дружеството. Одитният доклад тогава
установи финансови нарушения.
Стр. 4
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Културният форум “Панагия - Въздигане на хляба” се проведе в Кюстендил в деня на Успението на Света
Богородица. В градинката пред Обредния дом бе подредено традиционно изложение на обредни хлябове
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Êúðäæàëè äàâà 25 ìëí. ëâ. çà
÷èñòîòà, è êìåòúò íà ëîâ çà ñìåò
Затрупаният от седмици с боклук град щял да бъде изчистен до два дни
Хасан Азис обяви, че е възложил на сметопочистващата фирма
до сряда градът да бъде основно
почистен, а до следващия понеделник сметта да бъде събрана и в
малките населени места. От фирмата пък обясняват, че се преструктурират и има липса на работници. Кметът призова хората за
по-голяма отговорност, когато
изхвърлят боклука си, защото голяма част от него са мебели, електроуреди и строителни материали,
които е забранено да бъдат
изхвърляни с битовия отпадък.
Проверка на ДУМА показа, че
договорът на фирмата за чистота е
за 5 години и е сключен през 2019
г. срещу 25 млн. лева. Избраният
консорциум е “Грийн партнърс”
на Румен Гайтански-Вълка, който
години наред доминираше в София.
Същата фирма се занимаваше с
дейността в Кърджали и предходните 5 години срещу 20 млн. лева,
но без зимно почистване.
Проблеми с боклука през последните седмици имаше и Варна,
където почистващата фирма пък се
свързва с имената на братя Домусчиеви.

Докато Кърждали от месец
тъне в боклук и кметът на града
Хасан Азис не предприемаше мерки в кризата, вчера той бе засечен
лично да наставлява работници от
чисотата и да демонстрира съпричастност заради сериозния проблем. Азис бе заснет да си говори
с няколко служители на сметопочистващата фирма до камион за
събиране на боклука. Снимката бе
разпространена в социалните мрежи и събра множество недоволни
коментари. Хората бяха в недоумение защо кметът си прави пиар
акции, а не предприема реални
мерки за справяне с кризата.
Междувременно пред общината се състоя семпъл протест, на
който местни хора дойдоха да
изхвърлят торби с отпадъци, за да
изразят възмущението си от ставащото в града.
От кметството и фирмата, която чисти Кърджали - “Грийн
партнърс-БКС”, се опитаха да се
измъкнат, като обявиха, че проблемът със сметоизвозването се
дължи на пожара на сметището във
Вишеград. Той обаче е затруднил
събирането на боклука само през
последната седмица, а кризата набира скорост поне от месец.

Коментар на стр. 5

×îâåøêà ãðåøêà
Ó÷èòåëèòå ïðîòèâ
ïðè÷èíèëà êàòàñòðîôàòà
ïîâå÷å ÷àñîâå â V è VI êëàñ
íà àâòîáóñà ñúñ ñðúáñêè äåöà Учителите са против половин час седмично часо- темата на образованието.
Човешка грешка е основната версия за тежката катастрофа на АМ
“Тракия”, станала в неделя вечерта на 216 км в посока София. Това са
установили експерти от Националната следствена служба след оглед на
местопроизшествието и на автобуса. Не е установена техническа неизправност, обясни зам. главният прокурор Борислав Сарафов.
В болницата в Стара Загора са приети 17 деца от 6 до 17 г., като
повечето са с повърхностни рани, а три са с по-сериозни наранявания.
Само един от възрастните е пострадал тежко и ще се наложи да му ампутират крака. Две от тежко пострадалите деца са закарани в “Пирогов”.
На около 10 км преди инцидента водачът и пътниците почивали. После
един от родителите на децата, които се връщали от фестивал в Слънчев
бряг, се е почувствал зле и поискал да седне отпред до водача. Докато
шофьорът опитвал да спусне седалката до себе си, изгубил контрол.
В рейса са били 38 деца и 10 възрастни.

удължаването на учебното
време за V и VI клас с 2
седмици до 30 юни. Това
става ясно от становищата
на хиляди педагогически
специалисти и родители
относно възможните промени в учебното време и програми, предлагани от МОН,
на синдиката “Образование” към КТ “Подкрепа”.
94 на сто от анкетираните
са казали “Не” на идеята.
Предложените промени
предвиждат да се увеличат с

4 ìåäàëà çà áúëãàð÷åòà
îò îëèìïèàäà ïî èíôîðìàòèêà
Български ученици спечелиха два
сребърни и два бронзови медала от
най-престижната международна олимпиада по информатика, която се проведе в Индонезия от 7 до 15 август.
Сребърни медали завоюваха Атанас
Димитров от 11 клас в Софийската математическа гимназия и десетокласникът
Деян Хаджи-Манич от Математическата
гимназия във Варна. Дванадесетокласниците Мартин Копчев от Природоматематическата гимназия в Габрово и Андон Тодоров от СМГ взеха бронзови отличия. Техни ръководители са Емил Келеведжиев от Института по математика
и информатика при БАН и Добрин Башев, студент в Техническия университет
в Делфт, Нидерландия. Българските ученици се конкурираха с над 350 участници от 88 държави.

вете по български и литература в V и VI клас, по математика - в V, VI и VII клас,
и по география - в V клас.
Едва 9,1% смятат, че
удължаването на учебната
година с ръста на часовете
по български, математика и
география ще повиши качеството на образованието в
тези класове. 66,6% дори са
готови на протести срещу
увеличаване на учебната
година и честите промени в
нормативната уредба в сис-

Учителите смятат, че
август е неподходящ за дейности, инициирани от
МОН, като оценяване на
учебници, обсъждане на законови промени, съгласуване на политики.
Синдикатът “Образование” настоява МОН и МЗ
да излъчат експертни комисии и да стигнат до балансиране на подзаконовите си
наредби и седмичните разписания в името на децата и
учениците.

Ïðèõîäèòå â ÍÎÈ
ñå óâåëè÷èëè ñ áëèçî
ïîëîâèí ìèëèàðä
Постъпилите към 31 юли приходи в НОИ са с 457,3
млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.
Това става ясно от месечната информация на осигурителния институт за касовото изпълнение на бюджетите
на социалноосигурителните фондове. Общо приходите
са 5 541,0 млн. лв., което е 57,3% изпълнение на плана
за годината. Отчетените разходи са 9 755,2 млн. лв.,
което е 53,5% от заложеното в плана.
Най-много пари са похарчени за пенсии - над 8,3
млрд. лв., което е с 841,5 млн. лв. (с 11,2%) повече от
същия период на 2021 г. За т.нар. КОВИД-добавки от 60
лв. са изразходвани 739,6 млн. лв., но тези пари не са от
бюджета на ДОО за 2022 г.
Следващата по значимост и големина група разходи
в консолидирания бюджет на ДОО са за изплащане на
парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално
осигуряване, които към 31 юли са близо 1,2 млрд. лв.
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Ñîöèàëèñòèòå â Êàðëîâî
ïîäêðåïèõà Âåñêà
Íåí÷åâà çà âîäà÷
Общинската партийна организация на БСП в Карлово
подкрепи Веска Ненчева като
водач на листата за 17 МИР в
Пловдив-област на предстоящите парламентарни избори
на 2 октомври. Социалистите
от града дадоха положителна
оценка за работата на Ненчева, избирана последователно
за депутат от Пловдив област
в 44-то, 45-то, 46-то и 47-мо
Народно събрание.
Веска Ненчева направи отчет пред делегатите на карловската организация като
подчерта, че това са хората,
които винаги са й давали
възможност да работи спокойно и уверено, в отстояване на интересите на жителите на града, на региона и на
страната. “Успях да свърша
немалко от поетите ангажименти въпреки краткото време. Други изискват време, но
те не отпадат като моя отго-

ворност. В тази отговорност
аз не работя сама, работих
екипно и отборно с министрите на БСП и колегите от
ПГ на “БСП за България”,
подчерта Веска Ненчева.
Тя припомни, че е била
опозиционен народен представител в 44-то Народно
събрание и е виждала как проблемите на голяма част от
народа ни са били пренебрегвани в името на магистрали, в
името на къщи и мостове, които не водят доникъде, на
подпорни стени, хотели и
много други абсурдни действия.
“Днес, след това участие в
управлението, за първи път от
12 години майчинството е 710
лв., а ГЕРБ държаха години
наред сумата на 380 лв. Минималната пенсия е по-висока
от прага на бедност, имаме
безплатни детски градини”,
отчете Веска Ненчева.

СНИМКА БТА

Стотици миряни от цялата страна се поклониха пред чудотворната икона
на Пресвета Богородица Троеручица в Троянския манастир
“Успение Богородично”. На храмовия празник на Светата обител
игуменът Величкият епископ Сионий оглави тържествената Света литургия
Водачът на листата на БСП
в Пловдив-област благодари на
всички българи, застанали до

социалистите в борбата за посправедлива държава, на всички общински и областни струк-

тури на БСП, с които социалистическата партия продължава
заедно тази битка.

ЯВОР БОЖАНКОВ:

Èìà ðåàëåí ðèñê Áîðèñîâ
äà ñå âúðíå íà âëàñò
Абсурдно е служебен кабинет да уволнява от най-ниското
до най-високото ниво в администрацията
За реален риск Бойко Борисов да
се върне на власт предупреди вчера
народният представител от “БСП за
България” в 47-то Народно събрание
Явор Божанков. Според него това ще
стане с помощта на служебния кабинет след непрестанните атаки в последно време. Божанков смята, че проблемът в момента е един - служебният
кабинет трябва да си организира изборите, а той прави всичко друго, освен
това. За него е абсурдно служебно
правителство да назначава хора в “Напоителни системи” и да уволнява от
най-ниско до най-високо ниво в адми-

нистрацията.
“За нас разграничителната линия е
ясна - ние с ГЕРБ и с малкия ГЕРБ, с
ДПС и с малкото ДПС правителство
не бихме направили, те са част от
корупционния модел”, категоричен бе
Божанков, като уточни, че малкият
ГЕРБ е “Възраждане”, а малкото ДПС
- “Има такъв народ”. Той допълни, че
биха работили с всеки друг, готов да
довърши съдебната реформа, който
застава ясно от страната на антикорупцията.
По думите на Божанков тезата на
левицата по отношение на “Газпром”

не е политически мотивирана. “80%
от българската икономика, синдикати
и работодатели, казват - договор със
сигурни доставки и на ниска цена.
Асен Василев вчера каза, че ако цените са добри, защо не и доставки от
“Газпром”. В коалиционното ни споразумение беше казано преговори с
всички, включително и с “Газпром”,
припомни Божанков.
Той припомни, че служебното правителство има критики в три сектора
- външна политика, инфраструктура и
енергетика, а именно те са били управлявани от Слави Трифонов и ИТН.

Затова ексдепутатът няма обяснение
защо точно кадрите на ИТН са в служебния кабинет.
Явор Божанков проследи и изявленията на служебния министър на
икономиката, който първо обвини
Корнелия Нинова в износ на хиляди
тонове оръжия, на следващия ден обяви, че сделки за 1 млрд. са спрени, а
на третия - че подписва сделки за 1
милиард с дестинация предимно Полша. “Сега да си обяснят военният
министър, служебният кабинет и Радев тази дестинация Полша и този
абсолютен рекорд за един ден, каква
е дестинацията, къде отиват? И ако
може тази грозна атака да престане,
защото придоби абсурдни измерения”, заключи Явор Божанков.

Ãåøåâ ïàê èñêà äà ïðàâè çâåíî
ñ ÌÂÐ è ÄÀÍÑ çà èçáîðèòå

На общинската конференция във Вършец водачът на листата в 12 МИР в
Монтана Ирена Анастасова направи отчет за работата си като народен
представител. В изказванията на делегатите постигнатото от БСП в
рамките на коалицията получи висока оценка. Общинските организации на
БСП в област Монтана провеждат своите конференции за издигане на
кандидати за народни представители

Главният прокурор
Иван Гешев отново
предлага да се създаде
съвместно звено с МВР
и ДАНС за противодействие на купуването на
гласове. Той е изпратил
до служебния вътрешен
министър Иван Демерджиев и шефа на агенцията Пламен Тончев
писмо. Целта е по-добра координация между
институциите, се казва
в него.
При предишните избори тогавашният вътрешен министър Бойко

Рашков отказа да участва в междуведомствено
звено. Той открито критикуваше прокуратурата
с твърдения, че тя не желае да разследва купуването на гласове.
Междувременно
Централната избирателна комисия обяви, че
секции за гласуване
извън страната на 2 октомври ще се разкрият
в 61 държави.
В одобрения от ЦИК
списък има 723 секции
зад граница в 61 държави, като в Русия са по-

сочени две секции - в
Москва и в Санкт Петербург, а Украйна не
фигурира. На този етап
най-много секции е планирано да се разкрият в
Турция - 143, в Обединеното кралство те са
128, а във Федерална
република Германия 116. В Испания са посочени 64 секции, в
САЩ - 42.
Коалиция “БСП за
България” ще се регистрира в ЦИК за предстоящите избори днес в
11,30 ч.
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Ôèíàíñîâèÿò ìèíèñòúð
íå î÷àêâà áþäæåòåí èçëèøúê
През август ще се усетят загубите от намалените
ставки на ДДС, предупреди Росица Велкова
До края на годината Министерството на финансите ще успее да събере приходите в бюджета, но към момента не очакваме преизпълнение. Трябва да се
положат максимални усилия от
двете приходни администрации
(НАП и Агенция “Митници”), за
да можем да осигурим и да гарантираме изпълнението на приходите. Това заяви в интервю за
БТА служебният финансов министър Росица Велкова.
Доброто изпълнение на бюджета до момента вероятно ще се
влоши през август. Причината са
намалените ставки на ДДС на
редица стоки и услуги от 1 юли,
както и по-големите разходи за

персонал. Велкова припомня, че
към края на юли държавният бюджет е с излишък от 1,5 млрд. лв.
През август обаче ефективно ще
се прояви нулевата ставка на

ДДС за хляба и брашното и намалената на 9% за парно и природен газ от 1 юли, както и премахването на акциза за някои
горива. “Имаме също и увеличени разходи за персонал от актуализацията на бюджета от юли.
А те в двоен размер ще бъдат
изплатени през август”, отбелязва министър Росица Велкова.
Към тези загуби за хазната
трябва да се прибавят гласуваната с актуализацията на бюджета
от 1 юли отстъпка от 25 ст. за
бензин и дизел, силно завишените данъчни облекчения за деца,
новите компенсации за фирмите
и гражданите-потребители на
природен газ.

Данните от изпълнението на
бюджета към края на юни показват, че до края на годината
държавата трябва да събере по
план още 23 млрд. лв. от данъци,
от които малко над 16 млрд. лв.
са от ДДС. В същото време
бюджетът е одобрен с дефицит
от 7,6 млрд. лв., което означава,
че големите разходи тепърва
предстоят. До края на юли бюджетът неизменно бе с излишък
основно заради замразените
държавни инвестиции, планирани за тази година. За Велкова поприемлив е нариантът за съкращаването на разходи вместо покачването на данъчни ставки.
Подготвяме се интензивно за
приемане на еврото, като се работи с целева дата 1 януари 2024
година, казва още Велкова.
Създадена е междуведомстве-

на работна група, която да подготви проектозакон за приемане
на еврото. Очаква се комуникационната стратегия за еврото да
бъде приета в близките седмици.
Работи се и на техническо ниво
съвместно с БНБ за СЕПА-плащанията. Идентифицирани са
всички участници, с които трябва да се работи за въвеждане на
еврото. Това са всички държавни институции с финансова информация.
“Очаквам задържане на нивата на инфлацията, но до края на
годината тя ще продължи да бъде
двуцифрено число. Очаквам и
спад на темпа на растеж на брутния вътрешен продукт на годишна база. Това са очакванията и на
международните институции - те
съвпадат с нашите прогнози”,
посочи Велкова.

Ïîëèòè÷åñêè ðåâàíøèçúì è â Ïàòåíòíîòî âåäîìñòâî
Като незаконосъобразна, некоректна и неморална определи на
пресконференция в БТА
досегашният директор на
Патентното ведомство
Таня Найденова заповедта за уволнението й. На
10 август от пресслужбата на служебния кабинет съобщиха, че със заповед на министър-председателя Гълъб Донев от

длъжността председател
на Патентното ведомство е освободена Таня
Митова и на поста е назначена проф. Владя Борисова, която преди беше
на тази длъжност.
Найденова каза, че
тази заповед е издадена
без уважение към институцията Патентно ведомство и без уважение към
държавността в България.

ОБЯВА
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Õ¿ —ƒ–”Δ≈Õ»≈ — Õ≈—“Œœ¿Õ— ¿ ÷≈À
ì¡⁄À√¿–— » » ŒÕŒÃ»◊≈— » ‘Œ–”Ãî
œŒ ¿Õ¿
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Ì‡ Ò˙˘ÓÚÓ ÏˇÒÚÓ Ë ÔË ÒÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙˘Ëˇ ‰ÌÂ‚ÂÌ Â‰.
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Таня Найденова
“Аз не съм калинка”,
заяви уволненият председател на Патентното
ведомство и посочи с
факти, че има нужния
опит и експертиза от

1997 г. Абсолютно ми е
необяснимо това решение на служебния кабинет, на президента може
би, защото аз подозирам,
че оттам се диктуват

нещата за връщането на
госпожа Борисова отново на това място, коментира Найденова.
Според нея напрежението в държавната ад-

министрация е “неимоверно високо”. Служителите на патентното ведомство, по думите й, са
потресени от тези смени.
Найденова разбрала
за заповедта за уволнение по време на отпуск
от секретарката си, която също е била в отпуск.
По думите на Найденова
проф. Владя Борисова
никога не е била назначавана от редовен кабинет. Тя беше назначена
отново от служебно правителството - на Стефан
Янев, и сега отново се
назначава от служебен
кабинет, допълни Найденова и определи действията срещу нея като реваншистки.

Ïðåãîâàðÿìå ñ „Ãàçïðîì” ñëåäâàùàòà ñåäìèöà
Най-рано следващата седмица ще бъдат водени разговори с “Газпром”, ако е необходимо. Това заяви служебният министър на енергетиката Росен Христов при
посещението си в комплекс “Мини Марица Изток”.
Той добави, че да се набавят количества газ, които
хората да могат да си позволят да купят, е приоритет.
“Когато стане ясно какви количества втечнен газ
ще ни бъдат доставени, ще решим какво ще се договаря с “Газпром”. Ще вземем предвид и завършването
на интерконектора. Не искам да влизам в преговори,
без да знам от какво имам нужда”, обясни той.
“Вече поискахме удължаване на офертата за танкерите с втечнен газ, договорени от предишното пра-

вителство. Работим по хипотеза за отрицателен отговор, а се надяваме на най-добрия. Водим преговори с
всички възможни терминали, където можем да го
разтоварим. Все още нямаме потвърждение къде и как
можем да разтоварим. Ако се получи разсрочка, ще
ни е по-комфортно, ако не, пак ще се справим”, увери
Христов.
“Крайният срок, в който да пуснем количества по
газовата връзка с Гърция, е 1 октомври. Тогава найкъсно той ще е напълно функциониращ, с всички
лицензи. В момента в тръбопровода има газ под налягане, за да се провери за теч и издръжливост”, подчерта министърът.

Ðàçõîäèòå íà áúëãàðèòå
ðàñòàò ïî-áúðçî îò äîõîäèòå
Общият среден доход
на човек от домакинство
през второто тримесечие
на тази година е 2207 лева,
което е нарастване с 16,5%
спрямо същия период на
миналата година. Средният разход е 1962 лв. и се
увеличава със 17,8%, показват данните на Националния статистически институт.

В структурата на доходите най-голям е делът на
работна заплата (54,1 на
сто), следван от доходите
от пенсии (34,4 на сто) и
от самостоятелна заетост
(4,3 на сто). Относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 4,4%
спрямо година по-рано.
Доходите от самостоятелна заетост намаляват с

0,7%, а делът на доходите
от пенсии нараства с 5,5
процентни пункта.
Причината за това е, че
доходите средно на човек
от домакинство се променят с различни темпове.
Доходът от работна заплата нараства от 1108 на
1193 лв. (само 7,7%), доходът от самостоятелна
заетост се увеличава от 94

на 96 лв. (с 1,7%), докато
доходите от пенсии се увеличават от 547 на 760 лв.
(с 39,1 на сто). Доходите
от социални обезщетения
и помощи нарастват от 45
на 48 лв. (увеличение с
5,2%). В структурата на
общия разход с най-голям
относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (31,2%),
следвани от разходите за
жилище (17,3%), данъци и
социални осигуровки
(12,8%) и транспорт и
съобщения (12,3%).

www.duma.bg
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1705 - УМИРА ЯКОБ БЕРНУЛИ, ШВЕЙЦАРСКИ МАТЕМАТИК ОТ ХОЛАНДСКИ ПРОИЗХОД
(Р. 1654 Г.). Най-високите
му постижения са в развитието на теорията на редовете, вариационното
смятане, теорията на вероятностите. Заедно с
брат си Йохан Бернули и
Лайбниц са признати за
създатели на диференциалното смятане. През 1690 г.
Якоб предлага наименованието “интеграл”.
1888 - РАЖДА СЕ ТОМАС ЕДУАРД ЛОРЪНС,
БРИТАНСКИ ОФИЦЕР (УМИРА 1935 Г.). Известен като Лорънс Арабски. Придобива слава като британски
офицер за свръзка по време на
Арабската революция през
Първата световна война. Участва в британската делегация
на Парижката мирна конференция, където подкрепя каузата за
арабската независимост.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Сред боклука
Деси ВЕЛЕВА

Тръгне ли началник
да се мотае сред работниците, за да им дава
наставления или, не дай
боже, да им помага, значи най-вероятно е гузен.
Или е проявил некомпетентност наскоро. Това
демонстрира и кърджалийският кмет Хасан

Азис, който бе засечен
да си говори със служители на чистотата на
града, докато улиците
тънат от дни в боклук.
Може би им обяснява
как да вдигат кофите поскоростно, за да печелят
време и да изчистят града за два дни, както е
заръчал на шефовете им.
Или ги мотивира да работят по-съвестно, за да
очисти името си от миризливата криза. Или
просто се прави на
съпричастен към грижите им.
Пиар акциите обаче
няма да пресекат смрадта. Нито да спрат протестите на местните
хора, които плащат чинно такса смет и очакват

адекватен резултат на
коректността си към
общинската хазна. Те
дават по 5 милиона лева
на година на фирмата
по чистотата и разчитат
на качествена услуга с
договорените условия
за петгодишния период.
Също като гражданите
на Варна, които се пекат на подобен огън в
жегите по морето от
няколко седмици.
Общото в двете ситуации са главните герои в историите - неангажирани кметове и интересчии-печалбари в
лицето на фирмите по
чистотата. А те не са
случайни - във варненския случай спечелилата търга за сметоизвоз-

ване компания е свързана с името на братя
Домусчиеви,
а
в
кърджалийския казус е
замесен Румен Гайтански-Вълка.
Затова не е случайно, че доминиращите от
години в апетитния пазар на чистотата основни играчи са намесени
и в двата скандала. Те
ще си вземат договорените суми и ще платят
по някоя скромна глоба,
като гледат собствения
си интерес. Въпросът е
къде е контролиращата
функция на кметското
ръководство. Да не би
да е в загубеното време
сред обикновените работници, между кофите,
сред боклука?

Портфейлът се скъса
От стр. 1
Докато дойдеше декември, когато с няколко правителствени постановления парите се
изпаряваха и бюджетът дори излизаше на
червено.
А покрай голямото
харчене в последния
момент в стил “за всеки
по нещо” правителствата на ГЕРБ прокарваха

спорни проекти, някои
от които за милиарди.
Без да са предвидени в
Закона за държавния
бюджет, т.е. без да са
одобрени от Народното
събрание.
България доскоро се
беше превърнала в премиерска република, а
парламентът бе изпълнителна власт на изпълнителната власт. Когато се
приемаше бюджетът за

съответната година, никой от депутатите не се
осмеляваше да пита за
какво ще се харчи евентуален излишък. Нещо
повече, през последните десет години съществуваше пълна липса
на контрол по целия път
на бюджета. Този подход - да се планират
повече от 2 млрд. лв. по
годишния бюджет за
капиталови разходи и

да се харчат едва 30%
от парите - се повтаряше през годините.
Бюджетният излишък
доби популярност у нас
и като портфейлът на
някогашния бащица. Той
го държеше в задния си
джоб, караше си джипа
из страната, от време на
време го развързваше и
раздаваше пари.
Добре, че портфейлът се скъса.

1896 - НАЧАЛО НА “ЗЛАТНАТА ТРЕСКА”.
Джордж Кармак открива злато в р. Клондайк
(един от притоците на р.
Юкон, Северозападна Канада). Над 100 000 души
се втурват в търсене на
злато. Един от най-известните филми на Чарли
Чаплин е именно за Клондайк - “Златна треска”
от 1925 г.
1965 - ЗАГИВА КОНСТАНТИН КИСИМОВ,
АКТЬОР (Р. 1897 Г.). Завършва
право в СУ, след което заминава
да следва в “Сорбоната”. Не
става адвокат или съдия, а се
отдава на любовта си към театъра и киното и още през 1923
г. започва да учи в театралната
школа при Народния театър.
Изпратен е на специализация
отново в Париж. Загива при катастрофа в Балчик. Музикално-драматичният
театър във Велико Търново носи неговото име.
1977 - УМИРА ЕЛВИС ПРЕСЛИ, КРАЛЯТ НА
РОКА (Р. 1935 Г.). Музикалната кариера на американския певец, китарист и киноактьор започва случайно и се развива
бурно. Въпреки огромната си известност Пресли
няма концерти извън
САЩ, като се изключат 3 участия в Канада през
1957 г. и 1 импровизирана изява в Париж през 1959
г. С над един милиард продадени диска Елвис бие
всички рекорди за соло изпълнител. 85 000 са приблизително неговите имитатори по света, а над
600 000 души всяка година правят поклонение в
къщата му Грейсланд, превърната в музей.
1979 - В СОФИЯ Е ОТКРИТА ПЪРВАТА МЕЖДУНАРОДНА ДЕТСКА АСАМБЛЕЯ “ЗНАМЕ НА
МИРА”. В проявата, организирана по инициатива на Людмила Живкова
и под егидата на ЮНЕСКО, участват деца от
79 държави. Те даряват
68 камбани, които са поставени в открития по
същото време парк-комплекс “Камбаните” в подножието на Витоша. Асамблеята е планирана
като еднократна, но заради положителния международен отзвук е решено срещите да се провеждат през три години. Проявата през 1989 г. постига рекорд, посрещайки участници от 135
държави. През 1990 г. са закрити изградените 18
чуждестранни структури “Знаме на мира”. През
1999 г. дъщерята на Людмила Живкова - Евгения
Живкова, възстановява асамблеята.

6

ВТОРНИК
16 АВГУСТ

АКЦЕНТ

2022

Íåâèæäàíà îò 500 ãîäèíè
ñóøà ìîðè Åâðîïà
Заплашени са заводи, ядрени централи,
реколтата, животински видове
На някои места Лоара вече
може да се прекоси пеша. Найдългата река на Франция никога не е текла толкова бавно.
Рейн бързо става непроходима за движение на баржи. В
Италия нивото на река По е с
2 метра по-ниско от обичайното, което води до съсипване
на
реколтата.
Сърбия
извършва драгиране на Дунав.
В цяла Европа засушаването намалява някога мощните
реки до струйки, което може
да има драматични последици
за промишлеността, товарните
превози, енергетиката и производството на храни - точно
когато се усеща недостиг на
доставки и покачване на цените поради нахлуването на Русия в Украйна, пише британският вестник “Гардиън”.
Заради климатичните промени, необичайно сухите зима
и пролет, последвани от рекордни летни температури и
повтарящи се горещи вълни,
основните водни пътища в
Европа са застрашени.
Тъй като в Западна, Централна и Южна Европа не са
регистрирани значителни валежи в продължение на почти
два месеца, а в близко бъдеще
не се очакват такива, метеоролозите твърдят, че сушата
може да се превърне в найтежката за континента от повече от 500 години.
“Не сме анализирали
напълно тазгодишното събитие,
тъй като то все още продължава
- казва Андреа Торети от Съвместния изследователски център на
Европейската комисия. - През
последните 500 години не е имало други събития, подобни на
сушата от 2018 г. Но тази година според мен е по-лоша.”
По думите му има много
висок риск сушата да
продължи и през следващите
три месеца. Без ефективно
смекчаване на последиците
интензивността и честотата
на засушаването “ще се увеличат драстично над Европа,
както на север, така и на юг”.
Германският федерален ин-

ститут по хидрология (BfG)
съобщи, че нивото на река Рейн,
чиито води се използват за товарен транспорт, напояване, производство, производство на електроенергия и пиене, ще продължи да спада поне до начало-

Пълното спиране на трафика на баржи по Рейн за шест
месеца би струвало 5 милиарда евро

СНИМКА METEO BALKANS

Река Лоара, Франция, пресъхна на много места
то на следващата седмица.
Много баржи, които превозват въглища за електроцентрали
и жизненоважни суровини за
промишлени гиганти, като производителя на стомана Thyssen
и химическия гигант BASF, вече
работят с около 25% капацитет,
а това увеличава разходите за
превоз до пет пъти.
От векове река Рейн, която
е жизненоважна част от икономиката на Северозападна Европа, тече по 1233 км от Швейцария през индустриалното сърце
на Германия, преди да достигне
Северно море при мегапристанището Ротердам.
Пълното спиране на трафика на баржи по Рейн би нанесло тежък удар върху германската и европейската икономика: експертите са изчислили, че
шестмесечно спиране ще струва около 5 млрд. евро.
ЕС обяви, че увеличаването на превоза на товари по вода
с 25% е един от приоритетите

на блока за екологичен преход,
но Германия работи за пренасочването му към железопътния и автомобилния
транспорт - въпреки че са необходими между 40 и 100 камиона, за да се замени един
стандартен товар от баржа.
Реките на Франция може и
да не са ключови товарни артерии, но те служат за охлаждане на ядрените централи,
които произвеждат 70% от електроенергията в страната.
Енергийният гигант EDF беше
принуден да намали производството си заради сушата.
Строги правила регулират
до каква степен атомните електроцентрали могат да повишат
температурата на реката, когато изпускат охлаждаща вода - и
ако рекордно ниските нива на
водата и високите температури
на въздуха означават, че реката
вече е “прегрята”, те нямат друг
избор, освен да намалят производството. В условията на за-

силваща се енергийна криза в
Европа и при положение, че реките Гарона, Рона и Лоара вече
са твърде топли, за да могат да
се изпускат охлаждащи води,
френският ядрен регулатор разреши миналата седмица на пет
централи временно да нарушат
правилата.
В Италия дебитът на
пресъхналата река По, найдългата италианска река, е
спаднал до 1/10 от обичайното си ниво, а нивото на водата е с 2 метра под нормалното. Тъй като от ноември насам в региона не е имало
продължителни валежи, производството на царевица и ориз
за ризото е силно засегнато.
На долината на река По се
падат между 30 и 40% от селскостопанската продукция на
Италия, но производителите на
ориз предупредиха, че до 60%
от реколтата може да бъде загубена, тъй като оризовите полета изсъхват и оризът става
негоден поради морската вода,
която се всмуква от ниското
ниво на реката.
Ниското ниво на реката и
високата температура на водата могат да се окажат фатални
за много видове. В Бавария миналата седмица температурата
на река Дунав достигна 25 градуса, а до средата на месеца
може да достигне 26,5 градуса, което означава, че съдържанието на кислород ще падне

Äóíàâ ìîæå äà ñå ïðåêîñè ïåøà
Безпрецедентна суша по поречието на река
Дунав в българския участък. В Румъния нивото
на Дунав рязко спадна, а на границата със
Сърбия то е толкова ниско, че се виждат
останките от потънали преди години кораби,
предаде “България Он Еър”.
Заради сушата нивото на река Дунав в българския участък достигна критично ниски стойности. Под близо 30 метра високата конструкция
на “Дунав мост 2” при Русе се стига с кола,
колело и лодка, а вече и... пеша. Усещането е
странно - от едната страна е българският
бряг, а само на метри - румънският. На брега,
като риби на сухо, стоят рибарски и моторни

лодки. Рибари се опитват да уловят дунавска
риба, но нея я няма в плитките води.
“Водата почти я няма, както виждате. Това не е
добре, тази суша не води до нищо добро”, коментира Федя Митова, която живее във Видин.
“Образували са се прагове при Белене и Свищов,
които блокират придвижването по долното
течение на Дунав. Поради тази причина е много
рисковано да пътуват круизни кораби. Работата
им засега е преустановена”, казва хидрологът
Костадин Йолов. Така е не само у нас - навсякъде
в дунавските държави има участъци със замряло
корабоплаване. Круизните кораби стоят на
пристанища, а товарните - на котвени стоянки.

под 6 частици на милион фатално за пъстървата.
Превозът на товари по
2850-километровия участък на
река Дунав също е силно нарушен, което накара властите
в Сърбия, Румъния и България
да започнат драгиране на подълбоки канали, докато баржите, превозващи основно гориво за електрогенераторите,
чакат да напреднат.
Дори Норвегия, която разчита на хидроенергията за около 90% от производството на
електроенергия, заяви, че необичайно ниските нива на нейните водохранилища могат да я
принудят да ограничи износа на
електроенергия.
Във Великобритания също
са обезпокоени. Ако тази зима
не паднат валежи над средното
ниво, Югоизточна Англия може
да изпадне в тежка и опустошителна суша, а настоящите ограничения за използване на вода в
Лондон и околните райони се
очаква да продължат до Нова
година, дори ако валежите се
върнат, съобщиха министри, цитирани от “Гардиън”. Тежкото
засушаване би означавало още
по-строги ограничения, като например забрана за използване на
вода за несвойствени нужди,
включително за миене на прозорци, пълнене и поддържане
на плувни басейни.
Офнюз
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Áóíòúò íà óíãàðåöà
Калин ТОДОРОВ

НОВАТА УНГАРСКА
РЕВОЛЮЦИЯ
СТАРТИРА В САЩ:

ÂÈÊÒÎÐ ÎÐÁÀÍ
È ÄÎÍÀËÄ ÒÐÚÌÏ
ÑÚÇÄÀÂÀÒ
ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÂÅÍ ÑÚÞÇ
На Конференцията за консервативно
политическо действие в Далас
унгарският премиер протегна ръка
на Републиканската партия на САЩ
Америка се нуждаe от силен лидер,
който да договори мирно споразумение
с Русия, за да сложи край на войната
в Украйна, каза Орбан, визирайки
бившия президент Доналд Тръмп
Американските и унгарските консерватори
трябва да обединим силите си на изборите през
2024 г., за да си върнем
институциите в САЩ и
ЕС от либералите, които
заплашват западната цивилизация, каза на 5 август

Орбан в речта си пред Конференцията за консервативно политическо действие в Далас, Тексас.
И още нещо важно
посочи унгарският премиер: “Съединените щати се
нуждаят от силен лидер,
който да договори мирно

споразумение с Русия, за
да сложи край на войната в Украйна, която е
съсед на Унгария. Само
силен лидер може да преговаря за мир. Имаме
нужда от силна Америка
със силен лидер.”
Орбан не спомена по-

именно Доналд Тръмп,
който вече подсказа, че ще
се кандидатира отново за
президент през 2024 г.
Той нарече себе си “старомоден борец за свобода” и патетично заяви, че
Унгария и правителството й са под обсадата на
прогресивните либерали,
искащи да отрежат християнските корени на западната цивилизация.
“Антиимиграционната
позиция на правителството ни, политиката в подкрепа на семейството и
отхвърлянето на джендър
идеологията се противопоставят на западните либерали. Тази война е културна война. Затова трябва да
съживим нашите църкви,
нашите семейства, нашите
университети и нашите институции”, завърши емоционалната си реч унгарският министър-председател.

ДЪГ БЕНДОУ:

ДЖАРЕД ПИТЪРСЪН:

Ðóñèÿ ëè å ñïîíñîð
íà òåðîðèçìà?

Êîé çàïàëè Óêðàéíà?

На стр. 9

На стр. 9

Големите български и западни медии срамежливо
подминават речта на Виктор Орбан в Тексас. Какво
толкова каза лидерът на Унгария пред Конференцията
за консервативно политическо действие, на която
присъства и Доналд Тръмп? Ами каза, че Западният
свят е във война със самия себе си. Това е война на две
различни култури. Едната, която предаде всички християнски ценности и се стреми да създаде пост-западен свят. Свят, който се управлява от глобалния капитал, в който традиционните институции са тотално
покварени, в който има повече от сто пола, който
планомерно се размива от нахлуването на различни
раси и култури. Другата, която се стреми да запази
традиционното семейство, в което бащата е мъж, а
майката - жена, да защити от чужди влияния националните институции, като църквата, университетите,
държавните и обществените организации. С речта си
Орбан начерта нова разделителна линия за лидерите в
Европа и САЩ. От едната й страна вече са застанали
той, Тръмп, Путин и, вероятно, Ердоган. От другата са
Байдън, Макрон, Шулц и Урсула фон дер Лайен...
Фейсбук

Îðáàí â Äàëàñ êîïèðà
Ïåëîñè â Òàéâàí
Любов СТЕПУШОВА

В САЩ унгарският министър-председател бе придружен от външния министър Петер Сиярто и шефа на
парламентарната комисия за външни работи Жолт Немет. Но заради посещението на Пелоси в Тайван изявата
му в Тексас остана по-незабелязана. Всъщност визитата
на Орбан в САЩ копира визитата на Нанси Пелоси в
Тайван. Между двамата вече е изготвен план за премахване на санкциите срещу Русия и признаване на статуквото в Украйна. Орбан разбира, че ситуацията в Европа
е отчайваща и Брюксел няма да може да се справи с нея
през зимата. Правителствата ще се сменят, гражданите
ще стачкуват в ключовите сектори на икономиката, общественото недоволство ще нараства. “Унгарско-американските отношения бяха в своя пик, когато Тръмп беше
президент. Надяваме се, че нашите отношения ще
продължат да бъдат на същото ниво”, написа Сиярто в
социалните мрежи. “Прекарах страхотно с моя приятел
- каза Тръмп в прессъобщение. - Обсъдихме много интересни теми, малко хора знаят толкова много за това,
което се случва в света днес.”
Pravda.Ru
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Спад на случаите
на КОВИД-19 по света
Броят на новите КОВИД-случаи в света през изминалата седмица възлиза на 5,5 милиона, което е с 0,6 милиона по-малко от
предходния подобен период. Заразяемостта намалява трета поредна
седмица според изчисления на ТАСС,
базирани на данни от други континенти и страни. За седем дни
починаха 15 000 души, смъртността е на това ниво от края на юли.
Сериозен спад има в Европа. В
Германия случаите са паднали
тройно, в Италия и Франция съответно 5 и 7 пъти. Намалява
заразяемостта и в Латинска Америка. Има рязък ръст на случаите
в Азия, най-вече в Индонезия, Малайзия и Филипините.
СНИМКИ БТА

Шофьор налива бензин в Лос Анджелис. Средната цена на обикновения бензин в САЩ падна с 45 цента
през последните две седмици до 4,10 долара за галон. Индустриалният анализатор Трилби Лундберг
твърди, че продължаващият спад е последица от ниските разходи в добива на суровия петрол

×åñòâàìå Ñàìóèë
çàåäíî ñ ÐÑÌ
В Скопие бяха представени препоръките
на Съвместната историческа комисия
Цар Самуил е владетел на
голяма средновековна държава, която по-голямата част от
съвременната историческа
наука смята за Българско
царство с център в територията на днешната РС Македония. Това се казва в официални препоръки на Съвместната историческа комисия до
правителствата в София и
Скопие за съвместно отбелязване на личности и събития
от общата ни история, предаде БНТ. Те бяха представени
от македонския екип в двустранната комисия по исторически и образователни въпро-

си на брифинг в Скопие. Става въпрос за приетите решения на комисията за съвместни чествания и препоръките
за подобряване на учебниците по история за шести клас
в Северна Македония и за
пети клас в България.
“Обявени са препоръки,
приети от комисията в течение на нейната работа през
последните 4 години”, каза
съпредседателят на комисията Драги Георгиев.
Комисията посочва, че
средновековната държава на
цар Самуил, която се счита
за Българско царство, об-

хваща по-голямата част от
земите и населението на
Балканския полуостров и
препоръчва на двете страни
да честват заедно Самуил.
За светите братя Кирил и
Методий историческата комисия посочва, че “делото им е
развивано в книжовните центрове на Преслав и Охрид,
които тогава са се намирали
на територията на средновековната българска държава,
където техните ученици намират условия за работа”. Това,
посочват историците, дава
основание на съвременните
страни да отбелязват заедно

деня на Кирил и Методий.
Историците отбелязват,
че “Свети Наум Охридски
след Великоморавската мисия пристига в средновековна България. Той е един от
основоположниците
на
Плиско-Преславската книжовна школа. Около 893 г. е
изпратен от цар Симеон в
Охрид, където продължава
просветителската дейност
на Св. Климент”.
Въпросните препоръки
трябва да бъдат приети от
правителствата и след това
да се пристъпи към пренаписване на бъдещите учебници и до въвеждане на честванията с помощта на
съответните институции.
Македонският съпредседател на комисията проф.
Драги Георгиев заяви, че
“докато двете страни не
постигнат съгласие, комисията няма да излезе с препоръка за промяна в
съдържанието на учебниците по история” и “препоръките се основават на структурни неуточнености, на
фактологически грешки”.

ÍÀÒÎ çàñèëâà
Èçòî÷íèÿ ôëàíã

Ðåæèì íà òèøèíà
çà Çàïîðîæêàòà ÀÅÖ

НАТО ще засили военното си присъствие в Европа,
като изпрати 2400 войници от 101-ва десантна дивизия на
САЩ в България, Унгария, Румъния и Словакия, съобщи в
Туитър мисията на САЩ към алианса, предаде ТАСС.
“Около 2400 войници ще бъдат разположени в Румъния,
България, Унгария и Словакия, за да защитават източната
граница на НАТО, да укрепват съюзниците и да възпират
противниците”, се казва в съобщението.
Освен споменатите четири държави, Пентагонът обяви
намерение да разположи за постоянно в Полша щаба на 5и армейски корпус, щаба на армейския гарнизон и полеви
логистичен батальон. САЩ засилват присъствието си на
ротационен принцип и в балтийските държави.
Армията на Полша ще замени бойните си съветски самолети с машини от САЩ и Южна Корея, съобщи полският
министър на отбраната Мариуш Блашчак, цитиран от Полското радио. “Вече е невъзможно да използваме постсъветска
техника и занапред. В много кратки срокове самолетите МиГ29 и Су-22 ще бъдат снети от въоръжение. Освен американски машини Ф-16 и Ф-35, в полската авиация ще се появят
южнокорейски учебно-бойни самолети”, каза той пред участниците във военен фестивал по случай 102-годишнината от
победата над болшевишка Русия във Варшавската битка.

Временната проруска администрация на Запорожка
област предлага режим на тишина за Запорожката АЕЦ,
предаде РИА Новости. Преди това ЕС и още 42 държави
призоваха Русия да изтегли военните си сили от централата и цяла Украйна. “Ръководството на ООН и ръководителят на дипломацията на ЕС трябва да обявят не демилитаризация, а да въведат режим на тишина и да предвидят найстроги санкции за обстрел на атомни електроцентрали.
Мисля, че това ще отрезви главите на украинските националисти, които шантажират и излагат целия свят на риск от
ядрена катастрофа с обстрела си”, отвърна шефът на областта Владимир Рогов. Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя заяви, че руските войски
“охраняват” централата включително от терористи и демилитаризацията ще я направи уязвима.
На срещата на върха на НАТО през юни Украйна проведе
разговори с британския министър на отбраната Бен Уолъс за
унищожаване на Кримския мост, разкри украинският депутат
Олексий Гончаренко в Телеграм. На Украйна й били обещани
съответните въоръжения. Киев неведнъж заявяваше, че ще
атакува моста, “веднага щом се появи първата техническа
възможност”. Руският депутат Константин Косачов отвърна,
че мостът е построен с отчитане на всички рискове.

Израелски удари
срещу Сирия
Трима сирийски войници са били
убити, а други трима - ранени, при
въздушния удар край столицата
Дамаск в неделя, който според
сирийски медии е бил нанесен от
Израел. В същото време по района
на Тартус са били нанесени удари
от Средиземно море. Според сирийски офицер от Тартус, пожелал анонимност, целта на ударите
е била иранска база в района, ПВО
и радарна станция. Израел цели да
попречи на Иран и на свързани с
него формирования да разширят
военното си влияние в Сирия.

Шестима са загиналите
от експлозията в Ереван
Броят на жертвите от експлозията в търговски център “Сурмалу” в арменската столица Ереван
достигна 6 души, след като спасителите намериха още едно тяло в
руините, предаде ТАСС. По последни данни в неизвестност все още са
17 души. Пострадалите са 60. Разрушена е част от една от сградите
на центъра. Взривът стана след
пожар в склад, в който били съхранявани пиротехнически материали.

Опасен горски пожар
в Испания
Извън контрол е големият горски пожар в североизточната испанска провинция Сарагоса. Евакуирани са 8 селища с 1500 души,
предадоха агенциите. Пожарът
обхвана 50-километров периметър
за по-малко от 24 часа. Шансовете
за овладяване на стихията не са
големи, защото според прогнозата
се очакват ветрове с пориви, достигащи до 60 км/час.

Дървен мост се срути над река
Лааген в Южна Норвегия. При
инцидента във водата падна
движеща се кола, а камион заседна
в единия край на съоръжението.
Полицията съобщи, че водачите
на двете превозни средства са
спасени и се чувстват добре
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Ðóñèÿ ëè å ñïîíñîð
íà òåðîðèçìà?
Това клеймо заслужават само истинските терористи

глобалният Юг
вероятно ще действа
в единен фронт

Това ще е последната среща между външните министри на Русия и САЩ, ако
Вашингтон обяви Русия за държава-спонсор на тероризма. Москва официално
заплаши с прекъсване на дипломатическите отношения между двете страни

Дъг БЕНДОУ*

Киев се държи на повърхността благодарение на обилната помощ от Запада.
Президентът Зеленски всячески подтиква
съюзниците към активна военна намеса,
но засега неуспешно. С последната си
стъпка той призова Байдън да обяви Ру* Авторът е старши научен
сътрудник в Института “Катон”,
бивш специален помощник на
президента Роналд Рейгън

сия за държава-спонсор на тероризма.
Това предложение среща само една
пречка. Москва не спонсорира никакъв
тероризъм.
За руските действия няма оправдание.
Но многобройните нарушения на гаранциите за сигурност и разширението на
НАТО до самите й граници дадоха на
Русия аргумент за действие. Но от това тя
все още не става терористична държава.
Този етикет неведнъж е бил поставян
на режими и движения, които или по
принцип не са се занимавали с тероризъм,
или отдавна са се отказали от него - Куба,
Северна Корея, Йемен (по-точно хусите), Сирия, Судан, Ирак и даже Иран. В
тези случаи Вашингтон отбелязваше с
това название неудобните режими.
По сегашните стандарти в списъка
на държавите-спонсори на тероризма
могат да бъдат включени много страни:

ката на САЩ в ООН призна преднамереното унищожаване на половин
милион иракски деца поради наложените икономически санкции: “Ние
считаме, че това си струваше”,
скръбно заяви тя...
Даже Путин не разсъждава за масовото убийство на невинни с такъв
цинизъм.
Сред най-яростните поддръжници
на тази стъпка е сенаторът Линдзи
Греъм, който каза: “За мен Путин е
глава на държавен терористичен апарат”...
Та кой, ако не Греъм, знае най-добре това: нали точно той агитираше за
всички войни на САЩ, включително в
Ирак, Либия и Сирия. Той предлагаше
да се нападне Северна Корея и да се
предизвика ядрен конфликт - смъртта
ще бъде там, а не тук, в Америка, заявяваше Греъм. Е, въпросът е кой тогава е истинският терорист?
Поставянето на Москва в този
списък ще повлияе отрицателно на
американската политика. Последствията ще бъдат две:
Първо, Вашингтон ще се скара с
европейските страни, които все още
водят преговори с Москва по енергийните въпроси. Поради нежеланието на
по-голямата част от света (освен Америка, Европа и съюзниците на САЩ в
Азия) да се въвеждат санкции против
Русия - при това сред несъгласните са
такива страни като Китай, Индия, Индонезия, Пакистан, Южна Африка и
Бразилия - Вашингтон ще бъде въвлечен във финансова борба почти навсякъде. По този въпрос

Мианмар, Китай, Еритрея, Туркменистан, Пакистан, Руанда, Нигерия, Зимбабве. Подобна чест заслужават някои от
американските съюзници - ОАЕ, Бахрейн, Турция и Египет. Това се отнася
и за Саудитска Арабия, начело с принц
Мохамед ибн Салман, известен с това,
че убива и разчленява критиците си.
По тези неясни критерии може да
запишем като терористи самите САЩ,
тъй като техните войни през последните две десетилетия доведоха до много
по-големи жертви, отколкото всички
руски действия в Украйна.

Буш-младши нахлу в Ирак
под лъжлив предлог
разруши страната и разпали религиозен конфликт, отнел живота на стотици хиляди мирни жители. Посланич-

Второ, етикетът за тероризъм
върху Москва ще попречи да се регулира продължаващият конфликт на
масата за преговори. Кой би искал да
се договаря с “терористи”? Ще стане
по-трудно да се придвижват даже хуманитарни въпроси - например, за
доставките на пазара на украинското
зърно. Всеки желаещ да сключи сделка
с Москва ще стане мишена на типичната демагогия на републиканците,
позната още от мошеническата, но
ефективна, кампания на Буш за нахлуването в Ирак.
Москва е не повече терорист, отколкото някои от съюзниците на Вашингтон. Това клеймо заслужават само
истинските терористи. Байдън е
длъжен да разширява перспективите за
прекратяване на конфликта, а не да ги
стеснява.
Със съкращения

Êîé çàïàëè Óêðàéíà?
Русия предупреждаваше, че няма да толерира
съседи със статут на щатски военни бази

Джаред ПИТЪРСЪН

Западните елити, които
твърдят, че не са предвидили
войната, се държат като глупаци. С действията си през цялата 2021 г. администрацията на
Байдън третираше Украйна
като де факто член на НАТО. В
същото време Русия предупреждаваше, че няма да толери-

ра Украйна като американска
военна база по границите си.
Ако нашите елити наистина са
били толкова слепи, значи не са
квалифицирани за работата си.
Уреждането на ситуацията около Украйна преди началото на руската специална военна операция, като се уважат
интересите на Москва, нямаше да противоречи на интересите на САЩ и Запада. Те
никога не са имали стратеги-

чески интереси в Украйна, заради които би било рационално да провокират война.
Руснаците не могат да
бъдат победени по простата
причина, че Украйна означава
много повече за тях, отколкото за нас. Те с основание гледат на една Украйна в НАТО,
въоръжена до зъби със съвременни американски оръжия,
като на екзистенциална заплаха за Русия. И няма да позволят това да се случи.
Волята на Русия в тази война е по-силна. Съединените
щати се впуснаха в авантюра,
защото провокираха войната и
поеха курс към разширението

Украинският президент е категоричен: “Конфликтът
с Русия няма да приключи, докато не освободим
анексирания от Москва полуостров Крим”
на НАТО на Изток при пълна
липса на руска заплаха след
разпада на СССР.
Пренебрегвайки сигурност-

та на Русия, САЩ запалиха
конфликта в Украйна, от който
Руската федерация неизбежно
ще излезе победител.
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Сара Вагенкнехт - депутат в Бундестага, бивш
лидер на Лявата партия,
заяви, че “икономическата война” с Русия срива
Германия. Според нея
Германия не би могла да
оцелее без руските енергоносители. В интервю за
агенция ДПА тя каза:
“Руските суровини и

преди всичко сравнително
евтината руска енергия са
необходимите условия за
съществуването на конкурентоспособна германска
индустрия, без която не
можем. Икономическата
война срива Германия, докато руският президент
почти не е ощетен и не
спира войната в Украйна.

Украйна не може да победи ядрената сила Русия.
Затова трябва да преговаряме и да правим компромиси.” С позицията си тя
подкрепи министър-председателя на германската
федерална провинция Саксония Михаел Кречмер,
който призова ФРГ да играе ролята на посредник в
конфликта в Украйна и да
го “замрази”, защото “страната ни има нужда от доставки на руски суровини”. “Кречмер е прав за

това”, добави Вагенкнехт.
Тино Хрупала - председател на дясната партия
“Алтернатива за Германия” в Бундестага, също
се съгласи със саксонския
премиер. Той призова за
уреждане на конфликта в
Украйна по дипломатически път. “В противен случай режимът на санкции
с неговите катастрофални последици за нашия
просперитет никога няма
да приключи”, призна
Хрупала.

Европа е изправена пред големи икономически
проблеми поради съкращенията на газовите доставки през “Северен поток”. Но руският президент
постепенно постига своето, правейки ЕС политически безсилен. Германия се оказа без кормило и
платна, след като Путин задава тона. Германският
канцлер Олаф Шолц обяви, че Германия планира да
се откаже от руските енергийни ресурси, като обеща до средата на 2024 г. делът на руския газ да не
надвишава 10% от общото търсене. Въпреки това,
на фона на настоящата ситуация, възможно е плановете на Берлин да се провалят. На 27 юли изпомпването на газ през тръбопровода е спаднало до
33 милиона кубически метра на ден, което е половината от цифрата от онзи ден и пет пъти по-малко
от декларирания капацитет. След намаляването на
обема на изпомпване на руския газ не само Германия, която вече е на прага на рецесия, но и други
европейски страни са изложени на сериозен риск.

Скоро газопроводът “Северен поток”
може да бъде трайно замразен заради
санкциите срещу Руската федерация

Êðåìúë ðàáîòè, Áðþêñåë ñïè
Руската пропаганда „наводнява”медиите

В Уганда руският външен министър нападна Запада,
припомняйки “кървавите престъпления на колониализма”

Точно когато Сергей Лавров
се канеше да кацне в Африка, той
публикува пост, в който обвинява
Запада за задаващата се глобална
хранителна криза на Черния континент, където милиони са изправени пред гладна смърт.
Десетки местни медии бързо
го подхванаха. Хиляди хора го
споделиха във Фейсбук, а Жозеп
Борел - основният европейски
дипломат, натоварен със задачата
да противостои на руския си ко-

лега, изобщо не присъства в социалните медии.
Според данни на Crowd Tangle
- инструмент за анализ на социални медии, Борел е имал едно-единствено споменаване във Фейсбук
за Африка, докато новините за
Лавров са наводнили медиите.
Последният сблъсък между
Лавров и Борел за сърцата и умовете на хората в Африка показа
това, което в ЕС знаят от години,
но не са склонни да признаят публично - в битката с дезинформацията Европа е губеща заради недостатъчни ресурси, с които да реагира на сложната игра на Кремъл.

Тези тактики се наложиха,
след като Русия нахлу в Украйна
и особено след като Москва започна да вини западните санкции
за кризата със световните доставки на зърно, които стоят заключени в Украйна.
За Лавров вината е на Европа.
И в своя пост в социалните мрежи, насочен към африканската
публика, той припомни “кървавите престъпления на колониализма”.
Тази хитра руска политика
може бързо да се разшири, след
като опитният външен министър
на Русия обиколи четири африкански държави - тактика, с която
ЕС не може лесно да се пребори.
Въпреки евросанкциите срещу
руските държавни медии (RT и
Sputnik), те продължават да достигат до десетки милиони хора
по света. Евроблокът не успява
да се противопостави на пълната
с лъжи преса, като разчита на
сухи прессъобщения, скучни
снимки и кратки изявления на
длъжностни лица, отговарящи за
развенчаването на руската дезинформация.
Европейските страни са разделени по въпроса как да се противопоставят на руската дезинформация. В същото време Унгария и
Италия понякога са открито благосклонни към режима на Путин.
Днес ЕС работи със САЩ и
Обединеното кралство, за да развенчава лъжите на Кремъл, включително и тази, че украинският
президент е неонацист.

“Газовата война” между Русия и Европа
засега е изцяло за сметка на европейците

Ïúðâèÿò „Ãåïàðä”
å íà ôðîíòà

Германия започна доставките на зенитните самоходни артилерийски системи “Гепард” за Украйна, каза министърът на отбраната Алексий Резниов
и поясни: “Днес официално пристигнаха първите
три “Гепард”-а. За тези мощни зенитно-ракетни комплекси получихме десетки хиляди патрони. Очакваме общо 15 “Гепард”-а.” “Гепард” може да стреля
със скорост до 1000 изстрела в минута. Но в реални
бойни условия той стреля на кратки залпове, адаптирани към целта. След няколко седмици на усилено търсене германската правителствена служба,
заедно с норвежкото Министерство на отбраната,
намериха оръжейна фирма, която ще произвежда
допълнителни боеприпаси за “Гепард”.
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Âóçîâåòå â íàäïðåâàðà
ñ ìîäåðíè ìàãèñòðàòóðè
От телемедицина през зелен преход до финтех
е обучението в тазгодишните програми
Деси ВЕЛЕВА

Приемът на документи за
повечето магистърски програми започва в края на този
месец и ще продължи до края
на септември. Обучението е
между 2 и 4 семестъра в зависимост от това дали студентите са специалисти в съответното направление или са
завършили различни специалности.
Много от университетите
обявиха напълно нови програми, по които досега не е имало обучение в България. Една
от тях е “Медицинска журналистика”, която започва от
учебната 2022-2023 г. в Медицинския университет в София. Програмата е в рамките
на Факултета по обществено
здраве и се промотира като
иновативна и полезна магистратура, която има интердисциплинарен характер. Идеята
на преподавателите е да изградят професионалисти, които
да станат журналисти, тясно
профилирани в областта на
здравеопазването.
Студентите ще бъдат обучавани и с участието на преподаватели от Факултета по
журналистика и масови комуникации към Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Бъдещите здравни журналисти ще учат задочно два
семестъра. Програма е насочена към кандидати, които
вече имат образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по специалности “Журналистика” или
“Връзки с обществеността”.
Приемният изпит е устно
събеседване, а завършването е
с дипломна работа.
Друг медицински университет - в Плевен, също залага
на модерни магистратури. За
тази година те са две -

С модерни магистърски програми се опитват да
привлекат студенти много университети през
последната година. Наричат ги магистратури на
бъдещето, обещават обучение на лидерите на утрешния ден, гарантират широки възможности за по-задълбочено навлизане в съответната област. Факултетите залагат на нови хибридни форми за обучение, сътрудничество между няколко университета или просто кръщават специалността с атрактивно име, за да предизвикат интерес. Друг е въпросът доколко има квалифицирани
кадри за преподаване, дали студентите действително получават адекватен отговор
на големите си очаквания и достатъчно знания, за да се окичат с високата степен.
Около 6000 студенти след завършена бакалавърска степен ще могат да учат по
държавна поръчка през идващата академична година във вузовете.

ри по “Икономика и финанси
на зеления преход”. Лекторите ще бъдат от Европейската
комисия, международни банки и правителствени организации. Бъдещите специалисти
ще могат да работят в три
сектора - публична администрация, местни власти, предприятията и финансовия сектор. За икономисти и мениджъри срокът на обучение
в новата магистратура е 2
семестъра, а за неикономисти
- 2 години.
Първата в България двойна магистърска програма по
бизнес администрация в
УНСС ще развива предприемаческите способности на
младите хора. Тя е съвместна
между българския вуз и Университета на Северен Илинойс в САЩ. Програмата ще
позволи на младите хора да
развиват предприемаческите
си способности. Обучението
ще се извършва присъствено в
УНСС от съвместни преподавателски екипи от двата университета на английски език.
Завършилите ще получат
двойна диплома от двете висши училища.
Друга изцяло нова магистърска програма в УНСС е

„Телемедицина”
и „Авиационен
парамедик”
по хибридни програми с Висшето училище за телекомуникации и пощи (ВУТП) и Висшето военновъздушно училище “Георги Бенковски” в Долна Митрополия. За разработване на още интердисциплинарни хибридни учебни про-

грами МУ се е разбрал с Техническия университет в Габрово и Великотърновския
университет “Св. Св. Кирил и

Методий”.
Пловдивският университет
“Паисий Хилендарски” ще
обучава за първи път магист-

„Интелигентна
цифрова енергетика”
Тя е разработена, за да
отговори на търсенето на подготвен ръководен ешелон в

модерните високотехнологични енергийни и инженерингови предприятия.
С уникална за България
магистърска програма се хвалят и от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Тя се нарича “Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез строително
информационно моделиране”
и ще подготви професионалисти с умения в прилагането
на BIM технологиите - цифрова форма на строителството и операции с активи.
И най-големият столичен
вуз може да се похвали с нова
магистърска програма. Софийският университет “Св.
Кл. Охридски” разкри специалността в Стопанския факултет и тя носи името “Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса”. Представители на науката, бизнеса и неправителствения сектор ще преподават в дисциплини като европейски и национални политики, предприемачество и иновации, дигитална трансформация, стандарти и регулации, закрила на
интелектуална собственост,
инвестиции и финансиране,
пречупени през призмата на
агробизнеса. Обучението
включва два семестъра, в рамките на които учебните занятия в зала ще се комбинират
с изнесени посещения в реална бизнес среда.
Академията на МВР разкрива две нови магистърски
програми - “Управление и
оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез строително информационно моделиране” и
“Безопасност на пътното
движение”. Те са съвместни
с Университета по архитектура, строителство и геодезия.
Варненският Икономически университет пък ще обучава магистри съвместно с
три европейски висши училища. Новата интегрирана
международна магистърска
програма е

„Междукултурен
бизнес - Магелан”
в сътрудничество с университетите в Катовице, Полша,
в Дебрецен, Унгария, и
“Кардинал Херера” във Валенсия, Испания. Приетите в
програмата студенти ще учат
по един семестър във всеки
от четирите университета
партньори. Предвиден е и
студентски стаж от минимум
3 месеца. Занятията ще се
провеждат от преподаватели
от четирите страни.
Две частни висши училища също залагат на напълно
нови магистърски програми.
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)
създава
магистратурата
“Финтех, финанси и дигитални иновации”, а Висшето
училище по мениджмънт открива програмата “Бранд мениджмънт”, която съчетава
маркетинговите знания и управленските умения в различните им предприемачески аспекти.
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Òðè áàëåòíè çàãëàâèÿ ñ
ïðåìèåðà â Ñòàðà Çàãîðà
„Одон”, „Лейди Джейн” и
„Танците на Саломе” са
създадени специално за
балетната трупа на операта
Музиката на съвременните композитори Марк
Джон МакEнкрое и Джон
Робъртсън ще оживее за
първи път на сцената на
Държавната опера в Стара
Загора на 17 август от 21 ч.
“Одон”, “Лейди Джейн” и
“Танците на Саломе” са
новите балетни заглавия,
създадени специално за балетната трупа на Старозагорската опера. Хореографи
са четирима от най-талантливите балетни артисти в
трупата, чиито качества
оцени и им даде шанс да
изявят своите хореографски
дарби Силвия Томова - художествен ръководител на
балета, научи ДУМА от
Сийка Лапачка. Спектакълът
е на сцената на ДО - Стара
Загора, вместо на предварително обявения Античен
форум “Августа Траяна”,
уточняват от операта.
Марсело Молина и Елени Марку са хореографите
на “Одон” и това е техният
първи опит в голяма продукция - балет в две действия и пролог. Музиката е на
австралийските композитори Марк Джон МакЕнкрое
и Марк Джей Салиба, либ-

ретото е на Лора Гудину,
консултант хореограф е
Джордж Уилямсън. “Одон”
е история за алчност, сила,
амбиция, любов, предателство, смелост и надежда.
Балетът разказва история за отношенията на крал
и кралица, които управляват
през Средновековието и
които злоупотребяват с
властта си. Хората се чувстват пренебрегнати и малтретирани от тази монархия
и това води до раждането
на нова порода амбициозни
хора, които използват масите, за да свалят монарсите.
В крайна сметка те също
биват сваляни от други амбициозни хора по същите
причини. Основната тема на
историята се върти около
принципа как човешкото
поведение всъщност не се
променя, тъй като можем да
видим същите събития и в
нашия съвременен свят.
Хореографи на едноактните балети “Лейди Джейн”
и “Танците на Саломе” са
Каито Такахаши и Акари
Мориматцу. “Лейди Джейн”
е танцов спектакъл по музика и либрето на Джон
Робъртсън и по мотиви от

¡Œ–»—À¿¬ —¿–¿‘Œ¬,
Á‡Ï. „Î‡‚ÂÌ ÔÓÍÛÓ,
‰ËÂÍÚÓ Ì‡ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ÒÎÛÊ·‡
¿‰ÏË‡Î ≈Ã»À ≈‘“»ÃŒ¬,
Ì‡˜‡ÎÌËÍ Ì‡ ÓÚ·‡Ì‡Ú‡
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–¿—»Ã»–¿ —“ŒﬂÕŒ¬¿,
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Клавирен рецитал
на Георги Василев

СНИМКА ДО - СТАРА ЗАГОРА

Сцена от “Одон”
произведение на Оскар
Уайлд. “Танците на Саломе”
е едноактен балет от същия
композитор, негово е и либретото по мотиви от пиесата на Оскар Уайлд “Саломе”.
“Танците на Саломе”
илюстрира “танца на седемте воала”, изпълняван от
Саломе за втория й баща
цар Ирод, наградата за което ще бъде отсечената глава
на Йоан Кръстител, предоставена й на сребърен поднос. Пиесата е написана
като самостоятелно оркестрово произведение.
“Лейди Джейн” е замислена като съпътстващо произведение към операта-маска от Джон Робъртсън “Орфей”, чиято премиера се
състоя в Русе през юни
2015 г. (изиграна и в Стара
Загора през февруари 2016

г.) и с оркестър в същия
състав. Композиторът е автор на текста и на либретото. В първата половина на
творбата Лейди Джейн поглежда назад към живота си
с различни танци (валс,
чарлстон, танго), характерни за различните години от
нейния разказ, а втората
част се развива около 1980
г., когато тя е възрастна
жена. В ролята на възрастната Лейди Джейн гостува
родената в Молдова австрийка Елена Платон.
Диригент и на трите балетни спектакъла е Антъни Арморе, музиката се
изпълнява на живо от оркестъра на ДО - Стара Загора. Сценографията е на
Венцислав Петров, а костюмите - на Теодора
Джамбазова.

Õèï-õîï çâåçäàòà Oddisee ñå çàâðúùà
â Áúëãàðèÿ ïðåç îêòîìâðè ñ íîâà ìóçèêà

СНИМКА © MICHELLE GRACE HUNDER

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Базираният в Бруклин, роден във Вашингтон изпълнител и продуцент Oddisee пристига на 15 октомври с петчленната си банда “Good
Compny” за втория си концерт в “София лайв клуб”, по покана на Sofia
Live Festival, научи ДУМА от Мила Панайотова, пиар мениджър. След
взривяващото и напълно разпродадено първо участие у нас, Oddisee се
завръща с нова музика, която да сподели с многобройните си фенове
в България.
След като повече от две години не е напускал североизточното
крайбрежие на Америка и не се е качвал на самолет, суперпродуктивният и изключително интересен артист няма търпение да започне турнето си - на 7 септември от Дъблин, което за голяма радост на меломаните ще мине и през София.
“Прекарването на толкова много време на едно място имаше своите
възходи и падения. Семейството ми се разрасна, както и връзката ни.
Понякога се чувствах по-отдалечен от себе си, но това остави място за
търсене на вдъхновение отвътре за създаване на нова музика. Нямайки
възможност да пътувам, отново се научих как да творя от сърцето и
въображението си”, споделя Амир Мохамед ел Халифа, както е истинското име на Oddisee.
Неговата музика черпи вдъхновение от младостта му, свидетелствайки за категоричното неравенство в заобикалящите го гледки и звуци
на Вашингтон, окръг Колумбия. Оттогава той използва “собствения си
опит, за да разсъждава върху по-глобалното състояние на човечеството, в цялата му красота и недостатъци”, разказва изпълнителят пред
“New York Magazine”. През годините обикаля земното кълбо няколко
пъти, свири в популярните формати NPR Tiny Desk и COLORS x
STUDIOS, а албумите и инструменталите му имат над 100 милиона
стриймвания в световен мащаб.
Последният му проект “Odd Cure” (2020) е похвален от Stereogum,
HYPEBEAST, UPROXX, Bandcamp, DJBooth и др. и е приветстван като
“първия пандемичен шедьовър на хип-хопа”.

Младият пианист Георги Василев ще изнесе клавирен рецитал на
18 август от 18,30 ч. в Полския
институт в София, ул. “Веслец” 12,
с вход свободен. В програмата Соната за пиано 3 във фа минор,
опус 5 от Брамс и Вариации и фуга
в ми-бемол минор, опус 23 от Падеревски. Георги Василев е роден
през 2000 г. През 2019 г. завършва
НМУ “Любомир Пипков” със специалност пиано в класа на Дарина

Кантарджиева. В периода 20172019 г. усъвършенства своите
умения при известния пианист
проф. Людмил Ангелов в НБУ.
През 2022 г. защитава с отличие
бакалавърска степен по пиано в
класа на знаменитите педагози
проф. д-р Катажина Попова-Зидрон и д-р Павел Вакареци в Музикалната академия в Бидгошч,
Полша. Лауреат е на национални
и международни конкурси.

Датския криминален роман
на 2020 г. издава „Лемур”
“30 дни мрак” е
завладяващ и драматичен скандинавски трилър, който
изненадва с необичайни обрати и
свеж хумор (издава
“Лемур” в превод
на Светлана Старирадева). Веднага
се забелязва, че авторката е сценаристка - диалогът е остър, героите
- ярки, а действието увлича с динамика и пъстрота. Хана е датска
писателка на изтънчена литература,
но въпреки забележителната критика, книгите й не са сред предпочитаните от масовия читател. В самотата и отчаянието си се поддава на
предизвикателството да напише криминален роман за 30 дни. Заминава
за малко, спокойно градче в Исландия
да търси вдъхновение. Но под
повърхността на идиличния Хусафьордур бушуват силни течения... “30
дни мрак” на Джени Лунд Мадсен е
носител на датската литературна
награда “Харалд Моргенсен” за найдобър криминален роман за 2020 г.
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ГУБИВРЕМЕ

Œ“√Œ¬Œ–» Õ¿ –⁄—“Œ—ÀŒ¬»÷¿“¿
Œ“ ¡–Œ… 157

“ÛÍ ÒÏÂ ÒÂ
Ò˙·‡ÎË, Á‡ ‰‡
ÔËÈÌÂÏ. ÕÂÍ‡ ÔËÂÏ
Á‡ ÚÓ‚‡, ˜Â ÒÏÂ
ÒÂ Ò˙·‡ÎË.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

¬ŒƒŒ–¿¬ÕŒ: ‘ÛÚ·ÓÎ. ÓË‰ÓË. ƒË‡·ÂÚËˆË. –‡Â‚ /»‚‡Ì/. ¡Ó. ìŒ˜ËÚÂî. –ÂÁ·‡.
¿ÂË. ÀÓÒËÓÌ. —ÌÂ„Ó‚Â. œ‡Î‡Ò. ì»ËÚ‡î.
“‡ÏˇÌ. √. . »ÍÓÌË. “‡Ô‡. “‡Ó. ¬Ë. Ã‡ÚÛ‡.
–Ë‚ /Œ„˛ÒÚ/. »ÏÂ. ƒÛ‚‡. ÕÍ‡‚. “ËÏ‡.
—ÚÓÏ‡ı. ¡‡‰ÂÏË. »ÎËÂ‚‡ /Ã‡Ëˇ/. ≈ÒÍËÁ.
ì¿ÌÌ‡î. œ–. œËÒÚ‡. ¿ÁË‰Ë. ìÃ–“î. ÀÂÓ. ¿Î‡Ë /»Á‡·ÂÎ‡/. –ÓÓÒ /≈Ì/. ◊ËÌ. ¿ÔÂÎË. Õ‡ÌÚ.
¿ÓÁ‡. ¡ËÎËÓÌ. ¡ËÌÓÍÎË. ¿ÚËÒÚË. ≈ËÓ /
≈‰Û‡/. ¿ÁÂ. “ËÍ. ìœÓÚÓî. ì»ÌÓî. ¿‰. œÓ.
¿‚Ë. »ÌÒÚËÚÛÚ. ËÚË˜Í‡. ÕË¯‡‚‡.
Œ“¬≈—ÕŒ: ’Û‰ÓÊÌËÍ. Ã»¿. »ÎËË. Œ¿–.
“Ë. ≈Ó‚Â. ƒÂÒÂÌ. ÕÂ‚Ë. —¡¿. ¿„ËÌË /
¿Ì‰Â‡/. “ÂÒÚÓ. ¿ÓÚËÚ. Œ·ÓÓÚË. ƒËÏÍ‡.
¿ÍËÓ /“ÛÛÎ‡/. ÀÂ˜Â‚‡ /¬ÂÒÂÎ‡/. ÃÛÏËË.
ì¿ÔÓÎÓî. »˜. “ËÂ. “‡‚‡. «‡ÎÂÁË. »ÌÍ. —ÍËÚË. “‡Ú‡Ë. «‡Î‡. ¿Õ—¿. ŒˆÂ. œ‡ÔÛ. À‡ËË.
¿ÁÓÚ. “Ë. À‡Ï‡. —ËÌ‰Ë. ¡Â. »Ì. –ÓÎˇ.
¿ÌÚÂÌË. ÕËÚ‡ÚË. ¿‰ÂÒ‡ÌÚ. Ó‚‡ /¿Î·ÂÚÓ/
. –‡ÎË. ƒÛ¯. Œ‡ÁËÒ. ¿‡Ï‡. ÃÓÌËÒÚ. ì“¿î.
¿Â·Ó /¿Ì‰ÂÒ/. √Ë‚‡. œÓÚÓÚËÔ. »‚‡ÌËÍÓ‚ /»‚‡ÈÎÓ/. ì’‡ÚÒî. ÕËÍÓÎ‡.
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06.00 ìŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ ÒËÌËÚÂ ÔÚËˆËî - ‰ÂÚÒÍË ÙËÎÏ /4 ÂÔ/
06.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.10 ìœËÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÏÎ‡‰Ëˇ Ã‡ÍÓ œÓÎÓî - ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
10.00 ìŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ ÒËÌËÚÂ ÔÚËˆËî - ‰ÂÚÒÍË ÙËÎÏ /5 ÂÔ./
11.00 ìœÓÛ˜ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÒÚÓËˇ Á‡
ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ ·‡Úˇ œÓ¯ÂÍî - ‰ÓÍ. ÙËÎÏ /Ô/
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 ì ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ‘ËÎÓÒÓÙî Ú‚ ÙËÎÏ /3 ÒÂËˇ/Ô/
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ìœ‡ÍÓÒÚÌËÍ˙Ú ◊Ó‡Ô˜Óî ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
14.30 ì“ÂÌÍ, Ï‡ÎÍËˇÚ Ëˆ‡î ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î - Ú‚
ÙËÎÏ /14 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ /Ô/
16.30 ì ÎËÌËÍ‡ Ì‡ ÚÂÚËˇ ÂÚ‡Êî
- Ú‚ ÙËÎÏ
17.00 ìœÂÚÓÎËÌËÂ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡î
- ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 ì ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ‘ËÎÓÒÓÙî Ú‚ ÙËÎÏ /4 ÒÂËˇ/
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ì≈ÈÔËÎ, ÃÂÈ Ë ƒÊÛÌî Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ì¬Ë‰ÂÌËÂÚÓî - Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ
01.45 ì≈ÈÔËÎ, ÃÂÈ Ë ƒÊÛÌî Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /Ô/ (14)
03.40 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î - Ú‚
ÙËÎÏ /14 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
04.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20.00 ˜‡Ò‡/
05.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ /Ô/
05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
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00.15 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
01.25 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
/Ô/
02.20 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
03.15 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡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 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î /Ô/
09.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î /Ô/
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî /Ô/
11.00“¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡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‡
18.00 ìÀÂ‚ËÚÂ Ë‰ÂËî Ò˙Ò —ÚÓËÎ –Ó¯ÍÂ‚
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î /Ô/
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ /Ô/
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇì /Ô/
23.05 ìÀÂ‚ËÚÂ Ë‰ÂËî /Ô/
23.15 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î /Ô/

СКРЪБНА ВЕСТ

На 11 август
ни напусна един достоен
и уважаван човек

ДИМИТЪР
АТАНАСОВ
ГАБАЛОВ
1933 г. - 2022 г.
Роден на 5 октомври в с. Градница, Севлиевско. Закърмен с родолюбивия борчески дух на
родния край, той извървя богат житейски път.
Изявен младежки, партиен и обществен деятел целият му живот бе посветен на добруването на
хората и развитието на страната.
Ще го запомним с неговата скромност, човешка доброта, любов и уважение към семейството и приятелите.
До края на земния си път той запази силния
си дух и преданост към социалистическия идеал.
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!
Поклонението ще се извърши на 16 август
2022 г., вторник, от 12:00 ч. в църквата „Св. св.
Кирил и Методий“, спирка „Бъкстон“.
ПК „Единство“,
семейството, приятели и колеги
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06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: ¿Í‡‰ÂÏËˇ –ÂÒÍ˛ ¡ÓÚÒî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, ÂÔ.29
06.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./ ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
07.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ/ - ÚÓÍ¯ÓÛ
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 ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.9
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî ÒÂË‡Î, Ò.4
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
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.4
ÂÔ.7
21.00 œÂÏËÂ‡: ì¬Î‡‰î - ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.13
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 œÂÏËÂ‡: ì ÓÒÚ˛Ï‡Ëî
- ÒÂË‡Î, Ò.8 ÂÔ.12
00.00 ì‘ÂÈÒ¡Ó„î - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.10
01.00 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.5
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î /Ô./
- ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.9
05.30 ìƒ‡ ÊË‚ÂÂ Í‡Î ƒÊÛÎË˙Ì!î - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.6

ОВЕН

ВЕЗНИ

Не занимавайте околните
със себе си, освен ако няма
да ги зарадвате с нещо
много приятно.

Част от вас ще се отдадат на делови ангажименти. Ще останете доволни
от себе си.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Нерешени проблеми от
миналото напомнят за
себе си и ще ги решите
успешно. Прагматици сте.

Имате шанс за намиране
на работа или смяна на
настоящата. Не се притеснявайте за близките.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

10.45 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

12.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/

Здравословни неразположения, умора и стрес са
отнели от силите ви.
Нуждаете се от почивка.

Ще се справите с всяка
трудност, водени от
вътрешна сила. Можете да
влияете на ситуациите.

15.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË /Ò˙Ò

РАК

КОЗИРОГ

Заминете на тихо и уединено място, далеч от
шума на града. Съдбата
ви праща импулс за любов.

Повечето от вас ще имат
успех и късмет - някои в
професионален план, други
в любовта.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Вземете мерки и отстоявайте докрай позициите
си, ако напълно сте уверени в правотата си.

Поддавате се на лошо
влияние. Водете се от
собственото си усещане за
нещата и от разума си.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Трудът ви най-после ще
бъде оценен. Споделете
плановете си. Денят е от
най-успешните.

Покажете по дипломатичен начин какво мислите
за някого. Пазете здравето си, не се товарете.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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05.35 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
09.20 ì¿ÌÚË‘ÂÈÍî
10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î

12.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
15.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/

ÒÛ·ÚËÚË/
18.20 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
21.45 ìÃ‡„ÓÏ‡Â‚î - ÒÂË‡Î
23.40 ì√ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡î - Ú‚
¯ÓÛ
00.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî Ú‚ ¯ÓÛ
01.40 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî - ÚÓÍ¯ÓÛ
03.05 ìÃ‡„ÓÏ‡Â‚î - ÒÂË‡Î
04.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
04.45 ìÃ‡„ÓÏ‡Â‚î - ÒÂË‡Î

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 16 ‡‚„ÛÒÚ œÂÌ‡ÒˇÌÂ Ì‡ ÌÂ˙ÍÓÚ‚ÓÌËˇ Ó·‡Á Ì‡ √ÓÒÔÓ‰ »ËÒÛÒ ’ËÒÚÓÒ. —‚. Ï˜Í
ƒËÓÏË‰ ÎÂÍ‡. œÂÔ. …Ó‡ÍËÏ ŒÒÓ„Ó‚ÒÍË. œÂÔ. ’ÂËÏÓÌ ≈„ËÔÂÚÒÍË. œÔÏ˜Í ÕËÍÓ‰ËÏ ÃÂÚÂÓÒÍË
¬ 944 „. ÌÂ˙ÍÓÚ‚ÓÌËˇÚ Ó·‡Á
·ËÎ ÔÂÌÂÒÂÌ ÓÚ ≈‰ÂÒ‡ ‚ ÷‡Ë„‡‰
≈‚ÒÂ‚ËÈ, ÂÔËÒÍÓÔ Ì‡ ÂÒ‡Ëˇ
œ‡ÎÂÒÚËÌÒÍ‡, Â‰ËÌ ÓÚ Ô˙‚ËÚÂ ËÒÚÓËˆË Ì‡ ‰Â‚Ì‡Ú‡ ıËÒÚËˇÌÒÍ‡
ˆ˙Í‚‡, ‡ÁÍ‡Á‚‡: ì¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ì‡¯Ëˇ √ÓÒÔÓ‰ Ë —Ô‡ÒËÚÂÎ
»ËÒÛÒ ’ËÒÚÓÒ Á‡‡‰Ë Ò‚ÓˇÚ‡ ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌ‡ ÒËÎ‡, ÔÓÒÎ‡‚ˇÌ‡ ÏÂÊ‰Û
‚ÒË˜ÍË, ÔË‚ÎË˜‡Î‡ Í˙Ï ÕÂ„Ó Ò
Ì‡‰ÂÊ‰‡ Á‡ ËÁˆÂˇ‚‡ÌÂ ÓÚ ·ÓÎÂÒÚË
Ë ‡ÁÎË˜ÌË ÒÚ‡‰‡ÌËˇ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
Î˛‰Â, ‰ÓË Ë ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌËˆË, ÍÓËÚÓ ÊË‚ÂÂÎË ‰‡ÎÂ˜Â ÓÚ ﬁ‰Âˇ. œÓ
Ú‡ˇ ÔË˜ËÌ‡ Ë ˆ‡ ¿‚„‡, ÍÓÈÚÓ Ò
„ÓÎˇÏ‡ ÒÎ‡‚‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Î Ì‡Ó‰ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÊË‚ÂÂÎË Á‡‰ ÂÍ‡ ≈Ù‡Ú,
ÌÓ ÔÓÒÚ‡‰‡Î ÓÚ ÚÂÊÍ‡ ·ÓÎÂÒÚ, ˘ÓÏ
˜ÛÎ Á‡ ËÏÂÚÓ Ë ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡ Ì‡ »ËÒÛÒ,
ÃÛ Ô‡ÚËÎ ÔËÒÏÓ, Ò ÍÓÂÚÓ √Ó ÏÓÎÂÎ
‰‡ „Ó ËÁˆÂË. —Ô‡ÒËÚÂÎˇÚ Û‰ÓÒÚÓËÎ
¿‚„‡ Ò ÔËÒÏÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ Ó·Â˘‡Î ‰‡
ÏÛ Ô‡ÚË Â‰ÌÓ„Ó ÓÚ —‚ÓËÚÂ Û˜ÂÌËˆË, Á‡ ‰‡ „Ó ËÁˆÂË ÓÚ ·ÓÎÂÒÚÚ‡ Ë

‰‡ ÒÔ‡ÒË Í‡ÍÚÓ ÌÂ„Ó, Ú‡Í‡ Ë ‚ÒË˜ÍË
·ÎËÁÍË ÌÂÏÛ Î˛‰Â. ÕÂ ÏÌÓ„Ó ÒÎÂ‰
ÚÓ‚‡ Ó·Â˘‡ÌËÂÚÓ ·ËÎÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌÓ.î
œËÒÏÓÚÓ ÒË ¿‚„‡ Ô‡ÚËÎ ‰Ó
—Ô‡ÒËÚÂÎˇ ÔÓ ÊË‚ÓÔËÒÂˆ‡ ¿Ì‡ÌËÈ,
ÍÓÏÛÚÓ ÔÓ˙˜‡Î ‰‡ ÒÌÂÏÂ Ó·‡Á ÓÚ
’ËÒÚ‡, ‚ ÒÎÛ˜‡È ˜Â ’ËÒÚÓÒ ÌˇÏ‡
‰‡ ‰ÓÈ‰Â ÔË ÌÂ„Ó. ¿Ì‡ÌËˇ ÔÂ‰‡Î
ÔËÒÏÓÚÓ Ë ‚ÁÂÎ ‰‡ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ ÎËˆÂ-

ÚÓ Ì‡ —Ô‡ÒËÚÂÎˇ. œÓ‡‰Ë ÏÌÓ„ÓÚÓ
Ì‡Ó‰ ÌÂ Â ÏÓ„˙Î ‰‡ ‰ÓÈ‰Â ·ÎËÁÓ
‰Ó ÕÂ„Ó, ‡ Á‡ÒÚ‡Ì‡Î Ì‡ Â‰ËÌ Í‡Ï˙Í,
ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ ÛÒÚÂÏËÎ ÔÓ„ÎÂ‰‡ ÒË Í˙Ï
’ËÒÚ‡, ‰˙ÊÂÈÍË ‚ ˙Í‡ ı‡ÚËˇ,
Ì‡ ÍÓˇÚÓ ËÒÍ‡Î ‰‡ ËÁÔË¯Â ÎËˆÂÚÓ
ÃÛ. —˙ˆÂ‚Â‰˙Ú ‚Ë‰ˇÎ ÊÂÎ‡ÌËÂÚÓ
Ì‡ ¿Ì‡ÌËÈ, ÔÓ‚ËÍ‡Î „Ó ÔË —Â·Â —Ë,
ÔÓËÒÍ‡Î ‚Ó‰‡, ÛÏËÎ ÒÂ, ‚ÁÂÎ Â‰Ì‡
Í˙Ô‡ Á‡ ÎËˆÂ, Ó·˙Ò‡Î ÒÂ Ò ÌÂˇ Ë
ËÁ‚Â‰Ì˙Ê Ì‡ ÚÓˇ Û·ÛÒ ÒÂ ÓÚ‡ÁËÎÓ
ÕÂ„Ó‚ÓÚÓ ÎËˆÂ - ËÁÔËÒ‡Î ÒÂ ÕÂ„Ó‚ËˇÚ ìÌÂ˙ÍÓÚ‚ÓÂÌ Ó·‡Áî. √ÓÒÔÓ‰
‰‡Î Û·ÛÒ‡ Ì‡ ¿Ì‡ÌËÈ, ÍÓÈÚÓ „Ó
Á‡ÌÂÒ˙Î Ì‡ ¿‚„‡ Ë Ó˘Â ÚÓ„‡‚‡ ÚÓÈ
ÒÂ ËÁˆÂËÎ ÓÚ Ò‚ÓˇÚ‡ „Î‡‚Ì‡ ·ÓÎÂÒÚ. ¿‚„‡ Á‡ÔÓ‚ˇ‰‡Î ‰‡ ÓÒÚ‡‚ˇÚ
Ó·‡Á‡ ‚ ≈‰ÂÒ‡ Ì‡‰ „‡‰ÒÍËÚÂ ÔÓÚË Ë Á‡ÔÓ‚ˇ‰‡Î ‚ÒË˜ÍË ‰‡ ÃÛ ÒÂ
ÔÓÍÎ‡ÌˇÚ. ¬ 944 „. ËÏÔÂ‡ÚÓËÚÂ
ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ¡‡„ÂÌÓÓ‰ÌË Ë Ú˙ÒÚ˙Ú
ÏÛ –ÓÏ‡Ì À‡Í‡ÔËÌ ÍÛÔËÎË ÌÂ˙ÍÓÚ‚ÓÌËˇ Ó·‡Á Ë „Ó ÔÂÌÂÒÎË ‚
÷‡Ë„‡‰, Í‡ÚÓ „Ó ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ‚ ı‡Ï‡ ì—‚. —ÓÙËˇî. “Ó‚‡ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂ
ÒÂ Ô‡ÁÌÛ‚‡ Ì‡ 16 ‡‚„ÛÒÚ.
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ÖÑÊÀ èçëúãà Ñåïòåìâðè
ñ ðåçåðâèòå
Саша Илич пропуска
„червеното дерби” с ЦСКА 1948
Владимир НИКОЛОВ

Вицешампионът ЦСКА постигна четвърта победа през
сезона, след като с резервите
надви шампиона на Втора лига
Септември с 1:0 в столичното
дерби на VI кръг на efbet Лига.
Трите точки осигури резервата
Браян Морено (59) след контраатака и точен пас на Лазар Туфегджич. Колумбиецът влезе 5
минути по-рано на мястото на
хаитянина Дюкенс Назон.
Възпитаниците на Саша Илич запазиха 100-процентов актив
като домакини през сезона.
Димитър Костадинов изведе
включилия се на скорост Симеон Александров (9), който се
измъкна сам и простреля вратаря Димитър Евтимов, но тъч
арбитърът отсъди засада.
Жеферсон подаде към Георги Йомов на 25 м пред вратата
на Димитър Шейтанов и националът намери Назон (27) в наказателното поле, но той стреля покрай левия стълб. Пак Жеферсон изведе Джонатан Линд-

сет пред наказателното поле.
Норвежецът подаде вдясно на
Йомов (40), но капитанът опита да овладее топката, вместо
да стреля. Шейтанов скъси дистанцията и Йомов не намери
целта. Преди паузата Александър Тодоров блокира удар
на Назон в корнер, след който
Енес Махмутович стреля с глава над вратата.
Линдсет изведе Назон (48)
зад защитата, но Шейтанов излезе и отрази удара на тарана,
а и бе отсъдена засада. Пак
Линдсет (71) технично се
измъкна между трима септемврийци и центрира, но ударът
с глава на Морено бе спасен от
Шейтанов. 10 минути преди
края норвежецът изведе Калоян Кръстев сам по дясното крило. Той навлезе към центъра и
нахлу в наказателното поле, но,
вместо да стреля, опита силен
пас към Морено, който не успя
да го засече. При това Кръстев
беше в засада.
Треньорът Саша Илич
възропта бурно срещу решението на съдиите и получи
трети жълт картон, с който ще

СНИМКА DSPORT.BG

Браян Морено се радва на гола, с който донесе побледата на ЦСКА над Септември
пропусне “червеното дерби”
с ЦСКА 1948 от VIII кръг, защото мачът с Локо Пд от VII
кръг е отложен заради баража
с Базел.
“Септември е добре окомплектован отбор с млади футболисти, който е воден добре от
Славко Матич, Божо Джуркович и Валери Божинов. Беше

много труден мач за нас. Имахме няколко възможности да вкараме преди гола, но най-важното е, че победихме. Морено ни
донесе победата. Имаме 25 футболисти и трябва да ги ротираме, да играе всеки, защото
играем на всеки три дни. Искам да похваля цялата отбрана, начело с Митко Евтимов.

Следващия мач го отложихме, тъй като Базел е много сериозен отбор и трябва да подходим сериозно. Извинявам се за
това, което направих. Ядосах се
на Кръстев, останал сам срещу
вратаря. Много обичам Калоян,
има страхотни качества, но и
проблем със самочувствието”,
коментира Илич.

Ëóäîãîðåö ïðîäàäå Ïèåðîñ Ñîòèðèó â ßïîíèÿ
Лудогорец продаде
нападателя Пиерос Сотириу на японския елитен
Санфрече Хирошима.
Преговорите около сделката бяха финализирани
преди седмица, вчера
кипърският голмайстор
мина успешно медицински изследвания и фитнес
тестове, след което подписа своя договор.
“Изкарах страхотен
период в Лудогорец.
Оставям много приятели в отбора. Ще подкрепям момчетата във все-

ки мач”, заяви Пирос
Сотириу от Япония,
след като бе представен
като нов футболист на
Санфрече Хирошима.
“С нетърпение очаквам да опозная културата
и начина на живот на Хирошима и, разбира се,
Япония. Обещавам да
вложа 100% от енергията
си в тренировките на терена, както и в играта.
Нека работим заедно за
постигане на целите на
клуба”, добави Сотириу.
Кипърецът пристигна

в Лудогорец през февруари 2021 г. от Астана
(Казахстан). Преди това
голаджията бе играл за
Копенхаген, АПОЕЛ
(Никозия), Олимпиакос
(Никозия), както и за
всички формации на националния отбор на
Кипър. С екипа на Лудогорец нападателят изигра силни мачове в efbet
Лига и европейските
клубни турнири, като отбеляза 29 гола в 62 срещи. Той стана голмайстор на първенството за

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

сезон 2021/22 г. Заради
отличното си представяне със зелената фланелка
Сотириу предизвика интереса на не малко чуждестранни клубове.
Силният изходящ
трансфер на Сотириу е
втори за Лудогорец в
рамките на месец. В
края на юли 11-кратните шампиони продадоха
Алекс Сантана на бразилския елитен Атлетико (Паранензе), който е
1/4-финалист в Копа
Либертадорес.

РЕЗУЛТАТИ

»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
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—œŒ–“: ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 245; Ã‡ËÌ ÃËÎ‡¯ÍË - 245
≈À≈ “–ŒÕÕŒ »«ƒ¿Õ»≈: –ÓÒËˆ‡ ¿Ì„ÂÎÓ‚‡
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‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

¬≈—“Õ» ìƒ”Ã¿î ≈ Õ¿—À≈ƒÕ» Õ¿ “–¿ƒ»÷»»“≈ Õ¿ ¬≈—“Õ»÷»“≈
ì–¿¡Œ“Õ» ⁄î, ì–¿¡Œ“Õ»◊≈— » ¬≈—“Õ» î
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VI кръг
ЦСКА - Септември 1:0 Морено
(59). Снощи: Локо Сф - Локо Пд; Ботев Вр - Спартак Вн. Отложен: Лудогорец - Левски.

V кръг
ЦСКА 1948-2 - Ботев Пд-2 1:0
Марин (66); Снощи: Литекс - Лудогорец-2; Днес, 18.00: Струмска слава Крумовград.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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Ðóñåíåö ïëóâà 71 ÷àñà
çà „Ãèíåñ”
Русенецът Теодор Цветков
постави световен рекорд, който очаква да бъде вписан в “Гинес”. В продължение на 71 часа
той плува във водите на езерото в лесопарка “Липник” край
русенското село Николово.
Известният с участията си в
благотворителни каузи плувец
започна плувния маратон в
четвъртък и го завърши успешно в неделя. Студеното време
го накара да намали с един час
плувните си намерения.
От кметството в Русе информираха, че Цветков е предвиждал този месец да преплува Черно море с екологична
кауза, но военната обстановка
в района го е възпряла.
Българинът вече е част от
Книгата на рекордите “Гинес”,
след като преплува 10 км, за-

гребвайки само с една ръка, а
сега записа още едно изумително постижение.
“71 часа непрекъснато плуване! Успях да подобря и поставя рекорд на “Гинес”. Но
не това е най-важното. Успях
да преборя себе си, да докажа,
че пред човешкото тяло и пред
психиката волята побеждава и
стои най-отгоре в йерархията.
Благодаря за цялата подкрепа,
това събитие нямаше да е
същото без всеки един от вас!
Вярвам, че най-доброто предстои. Вярата е непоклатима.
Способностите са надминати.
Бяха невероятни 71 часа.
Щяха да бъдат 72 часа, но заради бурята се наложи да изляза от водата. Не се предадох
нито за миг! Защото вярата ми
е непоклатима!”, бяха първите

думи на Теодор Цветков след
рекорда.
“Буря, дъжд, вятър... Природните стихии не успяха да
застанат на пътя ми, а само да
ме изкарат от водата час порано. Още едно напомняне, че
понякога природата наистина
ни говори, а нашата роля е да
се вслушваме в нея. И да се

грижим за нея. Тя
няма да ни подведе. Няма достатъчно силни думи, с които
да изразя всичко изпитано и
преживяно през последните
седмици. Защото и подготовката беше изключително важна, за
да мога да се радвам на този
успех, който посвещавам на децата, близките, приятелите, екипа си и всеки един, който до
последно вярва в мен”, добави

Òðèìà áúëãàðè
íà ïîëóôèíàëè â Ðèì
Тонислав Събев подобри националния си рекорд на 50 м бруст
Трима българи плуваха снощи в
полуфинали на европейското първенство в Рим. Антъни Иванов и Петър
Мицин, който в петък ще навърши 17
г., влязоха сред 16-те най-добри на 200
м бътерфлай. Абсолвентът от САЩ
даде 16-о време, след като завърши 6и в серията си с 1:58,87 мин. След
преразпределението на местата заради
ограничението в полуфиналите да има
до двама плувци от държава, Иванов
стана 12-и, а младокът Мицин - 14-и,

с 1:59,40 мин., след като в серията си
беше 7-и.
“Доволен съм от представянето ми.
Надявах се сега да вляза на полуфинал
и да подобря личния си рекорд в тази
дисциплина. Пробвах се да натисна
във вторите и третите 50 м, а в последните - каквото се получи”, каза 16годишният Мицин пред БНТ3.
“От самото време не съм доволен,
но дадох максимума от себе си за сутрешно плуване. Не съм имал тактика,

тя беше да се влезе на полуфинал. Гледах максимално да си пестя силите. Ще
трябва да се плува максимално, за да се
влезе във финала”, закани се Иванов.
Най-бърз в сериите беше олимпийският шампион и световен рекордьор
Крищоф Милак (Унг) с 1:54,97 мин.
Тонислав Събев също се класира за
европолуфинал. На 50 м бруст той
подобри собствения си национален
рекорд и завърши за 27,58 сек. четвърти в серията и общо 12-и резул-

Цветков, който е под лекарско
наблюдение за възстановяването си. Следващата му цел е да
преплува Черно море от Одеса
до Бургас.
През май русенецът плува
24 часа в закрит басейн, а миналото лято завърши втори в
ултрамаратона в река Самара в
подкрепа на световната кауза
за справяне с глобалното затопляне.

тат. В същата дисциплина Любомир
Епитропов зае 31-во място с 28,46 сек.
“Добре се чувствам, намерих си
няколко технически грешки. Надявам
се на полуфинала да ги оправя. Целта
ми е да вляза на финал. Стартът и
подводното ми бяха малко избързани,
но все пак е сутрешно плуване. Радвам се, че ще мога да плувам следобед
и да опитам да си оправя грешките”,
каза Събев.
“Пак не съм доволен, но това е 50
м - не е основната ми дисциплина. Там,
където очаквах, не сe получи. Не трябва да го преглъщам, а да го използвам
като мотивация за следващите състезания”, призна Епитропов.
Най-бърз в сериите беше Николо
Мартиненги (Ит) с 26,71 сек.
Габриела Георгиева не успя да се
класира за полуфиналите на 100 м
гръб, след като завърши трета в серията с 1:02,87 мин. и зае 29-о място в
общото класиране. В Рим Георгиева
плува на полуфинал в коронната си
дисциплина 200 м гръб.

Ìèð÷åâà íå çàâúðøè
åâðîìàðàòîíà â Ìþíõåí

СНИМКИ БТА

В Деня на Варна се състояха финалните гонки
на 22-рата ветроходна регата „Кор Кароли”

Националната рекордьорка
Милица Мирчева не завърши
маратона от Европейското
първенство по лека атлетика в
Мюнхен. Тя се движеше 26-а в
контролата на 32-рия километър, но получи криза и се
отказа. Мирчева бе единствената ни представителка на
Световното първенство в Юджийн, САЩ, през юли, където
зае престижното 15-о място.
В Мюнхен Маринела Нинева
завърши 45-а с личен резултат

за сезона от 2:45,40 ч.
31-годишната полякиня
Александра Лисовска спечели
европейската титла и постигна най-големия успех в кариерата си с личен резултат
2:28,36 ч., след като наложи
непосилно темпо за конкурентките си в последните 3 км.
Матеа Парлов-Кощро (Хърв)
заслужи среброто с изоставане от 6 секунди, а Ниенке
Бринкман (Нид) изпревари със
сантиметри германката Мири-

Александра Лисовска
спечели евротитлата
в маратона в Мюнхен
ам Датке (Гер) и грабна бронза. Двете финишираха за
2:28,52 ч.

Ðåêîðäè íà Ìèêî Êóçìàíîâ, Âèêè Òîìîâà è Ãåðè Òîïàëîâà
Най-добрият български тенисист
Григор Димитров се изкачи на 18-о
място в седмичната ранглиста на Асоциацията на професионалните тенисисти (АТП) с 1810 т. Втората ни
ракета при мъжете Димитър Кузманов напредна с едно място и заема
рекордната в кариерата си 162-ра

позиция с 326 т. Скок от 24 места
прати Адриан Андреев на 329-о място със 140 т., а Александър Лазаров
се изкачи 389-и със 106 т.
Първи остава Даниил Медведев (Рус)
с 6885 т., пред Александър Зверев (Гер)
- 6760, Рафаел Надал (Исп) - 5620, и др.
Гришо започна нощес участието си в

“Мастърс 1000” турнира в Синсинати
срещу Денис Шаповалов (Кан, №21),
срещу когото имаше 2 победи на твърди
кортове и загуба на клей.
Първата ни ракета при жените Виктория Томова записа нов рекорд и вече
е №96 с 654 т. Рекордно класиране отбеляза и 22-годишната Гергана Топало-

ва. Пловдивчанката направи серия от 9
поредни победи на сингъл през последните две седмици и излетя със 114 места, за да заеме 397-а позиция със 135 т.
На върха остава Ига Швьонтек (Пол)
с 8501 т., далеч пред Анет Контавейт
(Ест) с 4476, а на третото място се върна
Мария Сакари (Гър) с 4190 т.
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