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„Галъп”: 59% одобрявят кабинета
В общественото мнение преобладава положителната оценка
за служебното правителство, а все повече българи смятат, че вървим
към по-добро. Доверието в президента Румен Радев стигна 64,3%.

Стр. 9

Стр. 3

Пет приоритета
обяви БСП

Валентин ГЕОРГИЕВ

Окончателна подкрепа за правителството на ИТН
ще има след преговорите и обявяване на неговия състав

Н

ационалният съвет на БСП даде
“зелена светлина” за преговори с
ИТН и с останалите “партии на
протеста” за нов кабинет, като
очерта ясни приоритети, с които
партията влиза в тях. Това е почтеният подход, а условието за подписване на споразумение е гаранцията, че се действа отговорно и че
всяка от страните няма да се отметне впоследствие.
Увеличение на пенсиите и доходите, достъп на всички до здравеопазване, борба с корупцията и
качествена съдебна реформа,
възстановяване на икономиката,
политики за образование, наука и
култура - това са опорните стълбове, по които БСП ще търси съгласие срещу обещана подкрепа. Разбира се, финалното решение ще
дойде, когато станат ясни конкретните имена на министрите и резултатите от въпросните преговори.
Дотук добре. Ако и останалите
“играчи” направят същото, има надежда да се стигне до общи пресечни точки. От няколко дни насам
слушаме от ИТН за приоритети и
политики, но засега не сме видели
какво точно те предлагат. А по
политиките ще ги познаете.
Струва си да се помисли и
върху идеята на Янаки Стоилов за
национално правителство с конкретни задачи за една година - онези, най-важните, които събират, а
не разделят. Ако се справи успешно, мандатът може да бъде
продължен.
Толкова ли е трудно?
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Контактна група начело
с Корнелия Нинова продължава преговорите с ИТН
за формиране на правителство. Подкрепата зависи от
5 приоритета и “червени
линии”, за които БСП настоява. Първостепенна е со-

циалната политика, която
включва борба с неравенството и бедността. Втората
точка е здравна реформа,
гарантираща достъпно и
качествено здравеопазване.
Приоритетни са образованието, борбата с корупция-

та и съдебната реформа,
както и възстановяване на
икономиката. БСП не одобрява заявките за приватизация на ББР и концесиониране на пътища.
Разговорите за формиране на кабинет могат да при-

ключат със споразумение за
подкрепа. Окончателното
решение ще бъде взето от
НС след доклад от контактната група и след като ИТН
представи поименен състав
на правителство.
Стр. 3
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СНИМКА БГНЕС

Президентът Румен Радев поздрави с получаването на първо офицерско и сержантско звание курсантите
и сержантите от 143-тия випуск на Националния военен университет “Васил Левски” във Велико Търново.
“Офицерските пагони са отговорност към сигурността, независимостта и суверенитета на родината”, заяви той
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Радев връчва мандата
за кабинет, когато
партиите са готови
Формациите в 46-то НС са убедени, че е нужно
редовно правителство, а не нови избори
Президентът Румен Радев ще
връчи първия проучвателен мандат, когато партиите гарантират, че са постигнали резултати
от преговорите помежду си.
Това заяви държавният глава
след консултациите с парламентарните формации. Радев очаква партиите на промяната да
следват ясно посоката, която са
им задали хората по площадите
в продължение на една година.
Президентът уточни, че няма
конституционен срок, в който
трябва да връчи мандат за съставяне на правителство на найголямата парламентарна партия.
Това е ИТН, която ще разполага
със седмица да обяви дали ще
представи кабинет.
Разговорите с партиите и
коалициите в 46-ото НС започнаха на “Дондуков” 2 с ръководството на партията на Слави Трифонов. Радев ги призова
да изчерпят всички възможни
варианти, преди да се говори за
предсрочни избори. Той приветства ИТН за решението да
се отвори за диалог, така че да
се търсят общите пресечни точки по отношение на приоритети и цели. Ако не получим подкрепа или не постигнем обща
визия за основни неща, най-ве-

СНИМКА БГНЕС

Вчера бяха последните разговори на ИТН - с ДПС
роятно ще се отиде на предсрочни избори, отговори зам.председателят на ИТН Тошко
Йорданов. От ГЕРБ бойкотираха консултациите и заявиха,
че ще бъдат опозиция, като не

пропуснаха да нападнат Радев,
че разединил тежко нацията и
няма как да започне сега да я
обединява.
От БСП обещаха да направят всичко възможно, за да има

редовен кабинет с ясни приоритети, ясен времеви хоризонт и
отговорности за задачите, които трябва да свърши. Корнелия
Нинова подчерта, че социалистите ще мислят държавнически,

с разум и надпартийно виждане. Тя отново декларира, че ако
ИТН и ГЕРБ върнат проучвателния мандат, то БСП ще се
опита да го осъществи.
И от ДБ изразиха готовност
да подкрепят редовен кабинет и
подчертаха, че не искат постове. От ДПС обявиха, че първо
искат да видят програмата и
министрите и после ще решат
дали да ги подкрепят. От формацията на Мая Манолова ИБНИ
предупредиха, че ще подкрепят
правителство на ИТН, но не и
ако в него се вижда дългата ръка
на ГЕРБ и ДПС.
Вчера приключиха разговорите между партията на Слави
Трифонов и останалите формации без ГЕРБ, която не беше
поканена. Последно беше ДПС.
Подкрепата ни ще зависи от
хората, които ще влязат в кабинета, загрижи се лидерът на
партията Мустафа Карадайъ.
Тошко Йорданов обаче беше
категоричен, че препоръки за
състава на кабинета партията
му няма да приема.
Оценяваме случилото се
като първа добра крачка към
разговори и диалог за намиране на съгласие за съставяне на
правителство, заяви след разговорите лидерът на БСП Корнелия Нинова. Уточнихме теми и
политики, по които имаме припокриване, но остават някои
различия, поясни тя. Нинова
уточни, че социалистите са
против приватизацията на ББР
и против концесиите. Имало
принципно съгласие за преизчисляването на пенсиите, но
различия по-точно кога това ще
стане. От БСП настояват това
да стане с актуализация на бюджета още тази година, а от
ИТН искали това да стане догодина, с новия бюджет.
Подобни бяха коментарите
и на представителите на ДБ и
ИБНИ, които подчертаха, че са
постигнати договорки по много теми, но че имат и разминавания за приоритетите.

В „Александровска” шофьор получавал повече от шефа на транспорта
“Шофьор с втори трудов договор на
4 часа за куриер получава по-високо
възнаграждение за тези 4 часа от началника на транспорта, който работи на
пълно работно време”. Това е едно от
нарушенията, за които разказа в телевизионно интервю новият директор на
Александровска болница д-р Атанас
Атанасов. От думите му стана ясно, че

въпросните нарушения нямат нищо
общо с медицинските специалисти, които работят там и са едни он най-добрите, отдадени са на пациентите си и
въпреки напрежението и натоварването
не са абдикирали от задълженията си и
са спасили десетки животи.
От доклада от проверката става ясно,
че в последните 7-8 години в болницата

е създадена тенденция за увеличаване на
текущата загуба и в края на 2020 г. тя
стига до 68 млн. лв. “Последната година,
през която болницата е приключила с положителен баланс, е 2012 г. Това е последната година от управлението на акад.
Лъчезар Трайков. През 2013 г., когато за
изпълнителен директор е определен проф.
Костадин Ангелов, започва изпадането в

лошите текущи резултати”, каза д-р Атанасов. Сключвани са неизгодни договори. Д-р Атанасов даде пример с консуматив, който през 2017 г. е договорен за 33
ст, а през 2020 г. той е договорен на 17
пъти по-висока цена - 5,71 лв.
Д-р Атанасов поясни, че е назначен
финансов и мениджърски одит и резултатите ще са готови след месец.

България отново е втора в ЕС Частни и селски училища поведоха
по смъртност от КОВИД-19 класацията на миниматурите в IV клас
Въпреки значителния спад на 14-дневната заболяемост и
смъртност от КОВИД-19, в последната седмица страната ни отново
е втора по смъртност сред страните от ЕС. Това сочат данните на
Европейския център за профилактика и контрол на болестите. Първа
в ЕС по този показател е Румъния с 14,54 починали на 1 млн.
население, следва България с 12,95 на 1 млн. и Гърция с 10,54.
Според данните към 18 юли поне с една доза са ваксинирани 18%
от българските граждани над 18 г., а напълно ваксинирани са 16,2%.
И по двата показателя България е последна в ЕС. Ясно е, че идва нова
вълна на коронавирус, трябват организационни мерки, категоричен
е акад. Богдан Петрунов. Според него е все едно кога ще дойде
новата вълна, “ако не сме подготвени”. Той подкрепи идеята някои
професии да подлежат на задължителна имунизация - лекари, пожарникари, полицаи, работещи в старчески домове. Според Петрунов е
абсолютно необходимо това да е задължително, тъй като те представляват риск за други групи от населението. Продължава тенденцията ваксинираните у нас да са по-малко от тестваните за КОВИД19. През последното денонощие са направени 9402 изследвания, а
поставените ваксини са 3540. Проучване показва, че 27% от българите смятат да се ваксинират, а 41,8 на сто категорично отказват.

Деси ВЕЛЕВА

Частни и селски училища
са начело на класацията на
Националното външно оценяване в IV клас, показват
данни на Министерството на
образованието. След като изпитването не се проведе миналата година заради пандемията, тази пролет то беше в
нов формат, като от него изпадна оценяването по “Човек
и природа” и “Човек и общество”, а остана само по
български език и литература
и по математика.
От образователното ми-

нистерство обявиха, че средният успех и от двете препитвания е петица.
Подреждането на всички
училища в страната обаче
показва изненадващи данни.
Начело са частни и селски
училища, в които учат малко
деца, но показват удивителни успехи. По математика с
много високи резултати са
децата от селата Ерма река,
Момин проход, Новград,
Мулдава, Старцево, Падина
и Чавдар. В първата десетка
между тях се прокрадват
само едно начално училище
от Стара Загора и две частни
столични.
Следващата десетка е от-

ново запълнена от 7 частни
училища и школа от селата
Арда, Любча, Мусачево, Борино, Цар Самуил, Елховец,
Труд, Воден.
Първите места в класацията по БЕЛ са завладени в
по-голяма степен от частни
учебни заведения - осем, заедно със село Арда и едно
столично общинско училище.
По-нататък отново идват
селски училища с малък брой
ученици, но пълни отличници от гара Елин Пелин, Старцево, Ерма река, Долен,
Късак, Елховец, Кичево,
Крумово. Едва след тях се
нареждат елитните столични
134 СУ, 73 СУ, 125 СУ.

ПОНЕДЕЛНИК
26 ЮЛИ

“

2021

ЦИТАТ НА ДЕНЯ

Ñ ãîäèíèòå åêñïåðòíèÿò
ïîòåíöèàë â ìíîãî
èíñòèòóöèè å áèë
íàðÿçàí íà ñêðàï

3

БЪЛГАРИЯ

Вицепремиерът по еврофондовете
Атанас Пеканов
Националният съвет на БСП
реши контактна група да
продължи преговорите с “Има
такъв народ” за съставянето на
правителство. Това обаче ще стане на базата на 5 приоритета,
които бъдещият кабинет трябва
да спазва. Социалната политика
е първата “червена линия”, за която БСП настоява. Тя включва
борба с неравенството и бедността, увеличаване на доходите, в
това число преизчисляване на
пенсиите, и политика за младите
и работещите хора. Втори приоритет е здравната реформа, която да гарантира достъпно и качествено здравеопазване. Социалистите няма да отстъпят от приоритетното място на образованието, науката и културата.

национален интерес и българската история. Разговорите ще
приключат със споразумение за
подкрепа, като категорично бе
уточнено, че това не е същото
като коалиционно споразумение.
Окончателното решение ще бъде
взето от НС след доклад от контактната група и след като ИТН
представи поименен състав на
правителството.
Янаки Стоилов предложи
подкрепата за евентуален кабинет да бъде ограничена до
изпълнението на конкретни задачи със срок от една година, а
след това НС да ревизира решението си. Не бива да допускаме
зад привидния консенсус по теми
като социалната политика да ни
пробутат “убийствени” за пар-

СНИМКИ МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Янаки Стоилов призова подкрепата за кабинета
да се основава на по-краткорочни и конкретни мерки

С пет приоритета БСП
продължава преговорите с ИТН
Социалистите няма да подкрепят кабинет, налагащ либерален модел на управление
Павлета ДАВИДОВА

Четвърти приоритет е борбата с
корупцията и качествената
съдебна реформа. На последно
място, но не и по важност, е
възстановяването на икономиката. Преговори ще водят Корнелия Нинова и заместниците й
Атанас Зафиров, Ирена Анастасова, Кристиан Вигенин и Христо Проданов. Ще има и експертни групи, които заедно със съветите към Националния съвет ще
работят с експертните групи на
ИТН, ДБ и ИНИ.
БСП категорично е срещу
налагането на либерален модел
на управление, на оттегляне на
държавата като основен регулатор и собственик на активи, които са от ключово значение за
националната сигурност на
страната и за хората. Де факто
социалистите са срещу заявките
на ИТН за приватизация на ББР,
концесиониране на пътища и
т.н. Нинова отново обеща подкрепа за влизането на Северна
Македония в ЕС, но без това да
става за сметка на българския

тията или идеологията ни неща,
смята Румен Овчаров. Нинова
посочи краткосрочните задачи,
които очаква от кабинета - актуализация на настоящия бюджет,
която да осигури адекватна социална политика, подготовка за
евентуална нова КОВИД вълна,
приемане на бюджет 2022 и задвижване на Плана за възстановяване. В дългосрочен план трябва да се мисли за цялостно премахване на управленския модел
на ГЕРБ, край на лобистките закони, трайно законодателство,
съдебна реформа и борба с не-

равенствата.
Приватизационни и лустрационни намерения няма да получат гласове от БСП. “БСП за
България” представя лявото в
това НС, в другите формации
нямат ясно очертан идеологически профил, но е ясно, че вървят
вдясно, отбеляза Нинова.
Преди началото на пленума
пред “Позитано” 20 имаше протест с искания за оставки заради
слабите резултати на вота. Наличието на членове на НС, кметове и партийни председатели
доведе до остра размяна на об-

винения по-късно. “Тези хора не
представляват никого, освен себе
си. Не са упълномощени от партийните членове и партийните организации да правят това. Не могат да ми искат оставката, защото
те не са ме избрали. Те работеха
срещу моя избор и срещу прекия
избор”, заяви Нинова. Вътрешната опозиция се възмути от липсата
на отговорност за резултатите от
парламентарния вот и поиска свикване на конгрес. Формалното предложение за насрочване на партийния форум през септември дойде
от Костадин Паскалев, който поиска първите 2 точки от дневния
ред да са анализ на състояниято на
БСП и мерки за подобряване на
ситуацията. Едва като следваща

точка той вижда евентуално
гласуване на оставка, ако има
такава от председателя на партията.
Кристиан Вигенин представи обстоен анализ на изборната кампания и резултатите от вота. ИБ предлага редица мерки, насочени към укрепването на БСП. Анализът
на резултатите премина остро, имаше критики към медийната политика на партията,
както и в демонстрирането на
липса на уважение към другари. Предложението за конгрес
през септември не бе гласувано, тъй като по устав такъв
трябва да се проведе до края
на годината.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

ДАФИНКА ВЕЛИЧКОВА
БЪЧВАРОВА
Членовете на НС бяха посрещнати от простест с искания
за оставки и спиране на разделението в партията

„Галъп”: 58,9% одобрявят работата
на служебното правителство
Общественото мнение по отношение на служебния кабинет е положително и близо 59% го
одобряват, сочи изследване на социологическата
агенция “Галъп”. Одобрението преобладава при
всички, с изключение на привържениците на ГЕРБ.
Според социолозите тази оценка е реципрочна на
оценката на предходния кабинет и показва обществено успокояване. То личи и в отговорите на
традиционния въпрос накъде върви България. В
този въпрос от десетилетия преобладават негативни отговори, но в последните месеци техните
дялове спадат и започват да се връщат на нивата

преди коронавируса и политическата криза в страната. Сега 26,3% казват, че страната върви към
по-добро, а само преди месеци дяловете на позитивно настроените бяха слезли до нива около 16%,
а на негативно настроените се бяха повишили
дори и до 67%. Личното доверие в президента
Румен Радев стигна 64,3 на сто. Почти единствени негови опоненти са привържениците на ГЕРБ.
Доверието в Радев в последните месеци расте и
той запазва мястото си на най-харесвана фигура
в българския политически процес, като е единствен с положителен рейтинг.

Скъпа Дафи,
Най-сърдечно те поздравяваме
с твоя 85-годишен юбилей!
От все сърце ти пожелаваме много здраве и сили!
Бъди все така енергична, борбена, отзивчива и човечна!
И още дълги години да работим заедно, защото имаме
нужда от твоя позитивизъм и другарско отношение!
Прегръщаме те и те целуваме с
дълбоко уважение и обич!
Всички твои другари и приятели от БАС и БСП
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БНБ: Икономиката ще
нарасне с 4,1% през 2021 г.
От Централната банка очакват инфлацията да стигне 3,5 на сто
БНБ обяви много пооптимистична прогноза за
развитието на родната икономика от последните разчети на служебния министър на финансите Асен
Василев. Според базовия
сценарий на прогнозата на
БНБ през 2021 г. Брутният
вътрешен продукт (БВП) на
страната ще нарасне с
4,1%. През следващата година ръстът на икономиката ще бъде още по-голям 4,6%, а през 2023 г. ще има
леко забавяне и ръст на
БВП с 3,5%. Само ден преди БНБ да обяви своите
очаквания Асен Василев
представи прогнозите на
Министерството на финансите (МФ), според които
ръстът на БВП за тази година ще бъде 3,5%. Другата голяма разлика в прогнозите е инфлацията. Според
МФ инфлацията за тази година ще бъде 2%, а според
новата прогноза на БНБ 3,5%. Ако прогнозата на
централната банка се окаже по-точна, в края на годината в държавната хазна
ще има повече приходи от

предвидените в предложената от министерството актуализация на бюджета. Защото ръстът на икономиката и
по-високата инфлация водят
и до повече приходи в
държавната хазна. Новата
прогноза на БНБ е по-отпимистична от предходната,
направена през март. Последните разчети на БНБ
отразяват очакваните средства, които ще получи България за изпълнение на проекти по Националния план
за възстановяване, както и
очакваните промени в нетния износ, пише в анализа

на банката.
Основна положителна
роля за очаквания ръст на
икономиката
ще
има
вътрешното търсене, което
ще се дължи главно на частния сектор. Ролята на
държавния бюджет за ръста
на БВП ще отслабва в резултат на премахването на
въведените по време на
пандемията антикризисни
мерки, които ще бъдат в известна степен компенсирани от нарастване на финансираните със средства от
Националния план за
възстановяване разходи,

ОБЯВА

посочват от БНБ. Износът
също ще има положителна
роля за ръста на икономиката, което ще се дължи на
подобряване на икономическата активност в основните търговски партньори на
България. След нарастване
на инфлацията до 3,5% през
тази година, от БНБ прогнозират инфлацията през
следващите две години да се
понижи и да бъде съответно 0,8% и 1,1%. Причина
за високата инфлация през
тази година ще бъде
поскъпването на енергийните продукти и на храните, което следва движението на цените им на международните пазари. Очакваното понижение на международните цени през следващите две години ще бъде
предпоставка и за намаляване на инфлацията в България. Рисковете пред осъществяването на прогнозата
на БНБ са свързани с разпространението на КОВИД-19 и по-конкретно с
вероятността за ново затягане на ограничителните
мерки в световен мащаб.

НАКРАТКО

Горивата поскъпнали
с над 50% за година
Ръстът при цените на горивата от средата на 2020 г. досега
е в размер на над 50%, пресметна
експертът Христо Казанджиев в
ефира на Нова телевизия. Според
него в края на лятото и по време
на летните отпуски цените ще се
задържат на сегашните нива. При
евентуално поскъпване цените
няма да се повишат с повече от
2 до 4 стотинки. В отговор на
въпрос дали е възможно в даден
момент да си купуваме по-евтино
гориво Казанджиев подчерта, че
постепенно намаляване на цените
в сектора може да има към края
на годината. Като цяло цените
ще бъдат високи, но устойчиви,
обобщи той.

90% от сградите у нас
се нуждаят от саниране
Над 90% от сградите у нас се
нуждаят от саниране. Едва 7% от
жилищния фонд в България отговарят на обновените европейски
стандарти, стана ясно по време на
конференция в София, посветена
на проекта за интегрирани услуги
за обновяване на жилищните сгради SHEERenov. Реално у нас нужда
от саниране имат 54 000 многофамилни сгради и 645 000 еднофамилни. Съгласно дългосрочната стратегия на страната се очаква до
2030 г. 12 000 многофамилни и 16
000 еднофамилни сгради да бъдат
санирани. Необходимият финансов
ресурс за тях надхвърля 4,5 млрд.
лв. В същото време осигурените от
европейско финансиране средства
са по-малко от 1,5 млрд. лв.

ОБЯВА

—Œ¡¿À ì¬»Δ⁄Õî ≈ŒŒƒ
„. —ÓÙËˇ, ÛÎ. ì¬ËÍÚÓ √Ë„ÓÓ‚Ë˜î π8
Œ¡ﬂ¬À≈Õ»≈
Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 90 Ë ÒÎ. ÓÚ Ó‰ÂÍÒ‡ Ì‡
ÚÛ‰‡, ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ˜Î. 68, ‡Î. 1, 3 Ë 7 ÓÚ
«‡ÍÓÌ‡ Á‡ ÎÂ˜Â·ÌËÚÂ Á‡‚Â‰ÂÌËˇ Ë ˜Î. 19 ÓÚ
œ‡‚ËÎÌËÍ‡ Á‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ, ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ë
‚˙ÚÂ¯ÌËˇ Â‰ Ì‡ —ÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ Ó˜Ì‡ ·ÓÎÌËˆ‡ Á‡ ‡ÍÚË‚ÌÓ ÎÂ˜ÂÌËÂ ì¬ËÊ˙Ìî ≈ŒŒƒ
—œ≈÷»¿À»«»–¿Õ¿ Œ◊Õ¿ ¡ŒÀÕ»÷¿ «¿ ¿ “»¬ÕŒ À≈◊≈Õ»≈ ì¬»Δ⁄Õî (—Œ¡¿À ì¬»Δ⁄Õî)
≈ŒŒƒ, ≈» : 175317154, „. —ÓÙËˇ, ‡ÈÓÌ
ì ‡ÒÌÓ ÒÂÎÓî, ÛÎ. ì¬ËÍÚÓ √Ë„ÓÓ‚Ë˜î π8,
Œ¡ﬂ¬ﬂ¬¿
ŒÕ ”–— Á‡ Á‡ÂÏ‡ÌÂ Ì‡
‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡ ìÀÂÍ‡, Ì‡˜‡ÎÌËÍ Ì‡ ¬ÚÓÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓ Ó˜ÌË ·ÓÎÂÒÚËî ‚ —Œ¡¿À ì¬»Δ⁄Õî
≈ŒŒƒ, „. —ÓÙËˇ, ÔË ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ÚÛ‰Ó‚
‰Ó„Ó‚Ó Á‡ ÒÓÍ ÓÚ 3 (ÚË) „Ó‰ËÌË.
1. ÃˇÒÚÓ Ë ı‡‡ÍÚÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡
1.1. ÃˇÒÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ - „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ.
ìœÓÙ. ÷‚ÂÚ‡Ì À‡Á‡Ó‚î π86;
1.2.’‡‡ÍÚÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ - ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ ÒÚÛÍÚÛ‡, ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡˘‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡
‰ÂÈÌÓÒÚ ‚ ÎÂ˜Â·ÌÓ Á‡‚Â‰ÂÌËˇ Á‡ ·ÓÎÌË˜Ì‡
ÔÓÏÓ˘.
2. »ÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ Á‡ Á‡ÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡:
2.1. ¬ËÒ¯Â ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ò
Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÌÓ-Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ ìÃ‡„ËÒÚ˙ ÔÓ ÏÂ‰ËˆËÌ‡î Ë ÒÔÂˆË‡ÎÌÓÒÚ ÔÓ ÔÓÙËÎ‡ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ ìŒ˜ÌË ·ÓÎÂÒÚËî;
2.2. “Û‰Ó‚ ÒÚ‡Ê Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ 5 „Ó‰ËÌË ÒÎÂ‰
ÔË‰Ó·Ë‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓÒÚ;
2.3. œË‰Ó·ËÚ‡ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ ÔÓ Á‰‡‚ÂÌ
ÏÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ Â ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó.
3. Õ‡˜ËÌ Ì‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡: ÔÓ
‰ÓÍÛÏÂÌÚË Ë Ò˙·ÂÒÂ‰‚‡ÌÂ ÔÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ ÔËÒÏÂÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÚÂÏ‡: ì”ÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ‰ÂÈÌÓÒÚ, ‚˙ÚÂ¯ÂÌ Â‰ Ë ‡Á‚ËÚËÂ
Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ. ÃÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ (ÍÎËÌË˜ÂÌ ÏÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ, ÎÂÍ‡ÒÚ‚ÂÌ‡ ÔÓÎËÚËÍ‡, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ ‚˙ıÛ
‡ÁıÓ‰ËÚÂ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÎÂ˜Â·Ì‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ) Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓî, Í‡ÚÓ ÍÓÌÍÛÒ˙Ú ÒÂ
ÔÓ‚ÂÊ‰‡ Ì‡ ‰‚‡ ÂÚ‡Ô‡: ‰ÓÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ Ë ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡.

4. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚
ÍÓÌÍÛÒ‡:
4.1. ÃÓÎ·‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡;
4.2. œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡ ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡ÙËˇ;
4.3. ƒÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ÚÛ‰Ó‚ ÒÚ‡Ê - ÔÂÔËÒËÁ‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ÓÚ ÚÛ‰Ó‚‡ ÍÌËÊÍ‡;
4.4. ƒËÔÎÓÏ‡ Á‡ Á‡‚˙¯ÂÌÓ ‚ËÒ¯Â Ò Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÌÓ-Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ ìÃ‡„ËÒÚ˙ ÔÓ ÏÂ‰ËˆËÌ‡î Ë ‰ËÔÎÓÏ‡ Á‡ ÔËÁÌ‡Ú‡
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓÒÚ ìŒ˜ÌË ·ÓÎÂÒÚËî - ÌÓÚ‡Ë‡ÎÌÓ
Á‡‚ÂÂÌË ÍÓÔËˇ;
4.5. ”‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ Á‡ ˜ÎÂÌÒÚ‚Ó ‚ ¡À—;
4.6. ƒÛ„Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡
Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ - ÍÓÔËˇ, Á‡‚ÂÂÌË ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ Ò „ËÙ ì‚ˇÌÓ Ò ÓË„ËÌ‡Î‡î;
4.7. œËÒÏÂÌ‡ ‡Á‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÚÂÏ‡Ú‡ ÔÓ Ú. 2.
5. —ÓÍ, ÏˇÒÚÓ Ë Ì‡˜ËÌ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚË:
ƒÓÍÛÏÂÌÚË ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú ‚ Â‰ÌÓÏÂÒÂ˜ÂÌ ÒÓÍ
ÓÚ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ˇ‚‡Ú‡ ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ —Œ¡¿À ì¬»Δ⁄Õî ≈ŒŒƒ Ì‡ ‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ, ‡ÈÓÌ ì ‡ÒÌÓ ÒÂÎÓî, ·ÛÎ. ìœÓÙ. ÷‚ÂÚ‡Ì À‡Á‡Ó‚î π86 ‚ Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì ÔÎËÍ Ò Ì‡‰ÔËÒ‡ÌË ‚˙ıÛ ÌÂ„Ó ËÏÂÌ‡ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡, Í‡ÚÓ
‚˙‚ ‚ÚÓË Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì ÔÎËÍ, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ‚ Ô˙‚Ëˇ,
ÒÂ ÔËÎ‡„‡ ÔËÒÏÂÌ‡Ú‡ ‡Á‡·ÓÚÍ‡.
«‡ ‚ÒˇÍÓ ÔÓ‰‡‰ÂÌÓ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ÒÂ ËÁ‰‡‚‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, ‚ ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú
ËÏÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰‡ÚÂÎˇ, ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò Ì‡ ÔËÂÏ‡ÌÂ
Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ.
6.»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ:
œË ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ÒÂ˘Û ÓÚ·ÂÎˇÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‡Ú‡ Ë ÔÓ‰ÔËÒ
ÒÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ Á‡ Á‡ÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÌ‡
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡ ìÀÂÍ‡, Ì‡˜‡ÎÌËÍ Ì‡ ¬ÚÓÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓ Ó˜ÌË ·ÓÎÂÒÚËî.
œÓ ÔËÒÏÂÌÓ ËÒÍ‡ÌÂ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡, ÓÚÔ‡‚ÂÌÓ ‰Ó ÛÔ‡‚ËÚÂÎˇ Ì‡ ÎÂ˜Â·ÌÓÚÓ Á‡‚Â‰ÂÌËÂ,
ÏÛ ÒÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ÏÂ‰ËÍÓ-ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÚË „Ó‰ËÌË, ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ë ˜ËÒÎÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡Î‡ Ë œ‡‚ËÎÌËÍ‡ Á‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ë ‚˙ÚÂ¯ÌËˇ Â‰ Ì‡ —Œ¡¿À ì¬ËÊ˙Ìî ≈ŒŒƒ.
“ÂÎÂÙÓÌ Á‡ ÒÔ‡‚ÍË: 0884245484
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„. —ÓÙËˇ, ÛÎ. ì¬ËÍÚÓ √Ë„ÓÓ‚Ë˜î π8
Œ¡ﬂ¬À≈Õ»≈
Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 90 Ë ÒÎ. ÓÚ Ó‰ÂÍÒ‡ Ì‡
ÚÛ‰‡, ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ˜Î. 68, ‡Î. 1, 3 Ë 7 ÓÚ
«‡ÍÓÌ‡ Á‡ ÎÂ˜Â·ÌËÚÂ Á‡‚Â‰ÂÌËˇ Ë ˜Î. 19 ÓÚ
œ‡‚ËÎÌËÍ‡ Á‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ, ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ë
‚˙ÚÂ¯ÌËˇ Â‰ Ì‡ —ÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ Ó˜Ì‡ ·ÓÎÌËˆ‡ Á‡ ‡ÍÚË‚ÌÓ ÎÂ˜ÂÌËÂ ì¬ËÊ˙Ìî ≈ŒŒƒ
—œ≈÷»¿À»«»–¿Õ¿ Œ◊Õ¿ ¡ŒÀÕ»÷¿ «¿ ¿ “»¬ÕŒ À≈◊≈Õ»≈ ì¬»Δ⁄Õî (—Œ¡¿À ì¬»Δ⁄Õî)
≈ŒŒƒ, ≈» : 175317154, „. —ÓÙËˇ, ‡ÈÓÌ
ì ‡ÒÌÓ ÒÂÎÓî, ÛÎ. ì¬ËÍÚÓ √Ë„ÓÓ‚Ë˜î π8,
Œ¡ﬂ¬ﬂ¬¿
ŒÕ ”–— Á‡ Á‡ÂÏ‡ÌÂ Ì‡
‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡ ìÀÂÍ‡, Ì‡˜‡ÎÌËÍ Ì‡ œ˙‚Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓ Ó˜ÌË ·ÓÎÂÒÚËî ‚ —Œ¡¿À ì¬»Δ⁄Õî
ŒŒƒ, „. —ÓÙËˇ, ÔË ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ÚÛ‰Ó‚
‰Ó„Ó‚Ó Á‡ ÒÓÍ ÓÚ 3 (ÚË) „Ó‰ËÌË.
1. ÃˇÒÚÓ Ë ı‡‡ÍÚÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡
1.1. ÃˇÒÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ - „. —ÓÙËˇ, ÛÎ.
ì¬ËÍÚÓ √Ë„ÓÓ‚Ë˜î π8;
1.2. ’‡‡ÍÚÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ - ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ ÒÚÛÍÚÛ‡, ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡˘‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡
‰ÂÈÌÓÒÚ ‚ ÎÂ˜Â·ÌÓ Á‡‚Â‰ÂÌËˇ Á‡ ·ÓÎÌË˜Ì‡
ÔÓÏÓ˘.
2.»ÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ Á‡ Á‡ÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡:
2.1.¬ËÒ¯Â ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ò
Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÌÓ-Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ ìÃ‡„ËÒÚ˙ ÔÓ ÏÂ‰ËˆËÌ‡î Ë ÒÔÂˆË‡ÎÌÓÒÚ ÔÓ ÔÓÙËÎ‡ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ ìŒ˜ÌË ·ÓÎÂÒÚËî;
2.2. “Û‰Ó‚ ÒÚ‡Ê Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ 5 „Ó‰ËÌË ÒÎÂ‰
ÔË‰Ó·Ë‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓÒÚ;
2.3. œË‰Ó·ËÚ‡ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ ÔÓ Á‰‡‚ÂÌ
ÏÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ Â ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó.
3. Õ‡˜ËÌ Ì‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡: ÔÓ
‰ÓÍÛÏÂÌÚË Ë Ò˙·ÂÒÂ‰‚‡ÌÂ ÔÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ ÔËÒÏÂÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÚÂÏ‡: ì”ÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ‰ÂÈÌÓÒÚ, ‚˙ÚÂ¯ÂÌ Â‰ Ë ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ. ÃÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ (ÍÎËÌË˜ÂÌ ÏÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ, ÎÂÍ‡ÒÚ‚ÂÌ‡ ÔÓÎËÚËÍ‡, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ ‚˙ıÛ
‡ÁıÓ‰ËÚÂ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÎÂ˜Â·Ì‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ) Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓì, Í‡ÚÓ ÍÓÌÍÛÒ˙Ú ÒÂ
ÔÓ‚ÂÊ‰‡ Ì‡ ‰‚‡ ÂÚ‡Ô‡: ‰ÓÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ Ë ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡.

4.ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚
ÍÓÌÍÛÒ‡:
4.1. ÃÓÎ·‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡;
4.2. œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡ ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡ÙËˇ;
4.3. ƒÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ÚÛ‰Ó‚ ÒÚ‡Ê - ÔÂÔËÒËÁ‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ÓÚ ÚÛ‰Ó‚‡ ÍÌËÊÍ‡;
4.4.ƒËÔÎÓÏ‡ Á‡ Á‡‚˙¯ÂÌÓ ‚ËÒ¯Â Ò Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÌÓ-Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ ìÃ‡„ËÒÚ˙ ÔÓ ÏÂ‰ËˆËÌ‡î Ë ‰ËÔÎÓÏ‡ Á‡ ÔËÁÌ‡Ú‡
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓÒÚ ìŒ˜ÌË ·ÓÎÂÒÚËî - ÌÓÚ‡Ë‡ÎÌÓ
Á‡‚ÂÂÌË ÍÓÔËˇ;
4.5.”‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ Á‡ ˜ÎÂÌÒÚ‚Ó ‚ ¡À—;
4.6. ƒÛ„Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡
Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ - ÍÓÔËˇ, Á‡‚ÂÂÌË ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ Ò „ËÙ ì‚ˇÌÓ Ò ÓË„ËÌ‡Î‡î;
4.7. œËÒÏÂÌ‡ ‡Á‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÚÂÏ‡Ú‡
ÔÓ Ú.2
5.—ÓÍ, ÏˇÒÚÓ Ë Ì‡˜ËÌ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚË:
ƒÓÍÛÏÂÌÚË ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú ‚ Â‰ÌÓÏÂÒÂ˜ÂÌ ÒÓÍ
ÓÚ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ˇ‚‡Ú‡ ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ —Œ¡¿À ì¬»Δ⁄Õî ≈ŒŒƒ Ì‡ ‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ, ‡ÈÓÌ ì ‡ÒÌÓ ÒÂÎÓî, ·ÛÎ. ìœÓÙ. ÷‚ÂÚ‡Ì À‡Á‡Ó‚î π 86 ‚ Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì ÔÎËÍ Ò Ì‡‰ÔËÒ‡ÌË ‚˙ıÛ ÌÂ„Ó ËÏÂÌ‡ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡, Í‡ÚÓ
‚˙‚ ‚ÚÓË Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì ÔÎËÍ, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ‚ Ô˙‚Ëˇ,
ÒÂ ÔËÎ‡„‡ ÔËÒÏÂÌ‡Ú‡ ‡Á‡·ÓÚÍ‡.
«‡ ‚ÒˇÍÓ ÔÓ‰‡‰ÂÌÓ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ÒÂ ËÁ‰‡‚‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, ‚ ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú ËÏÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰‡ÚÂÎˇ, ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò Ì‡ ÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ.
6. »ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ:
œË ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ÒÂ˘Û ÓÚ·ÂÎˇÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‡Ú‡ Ë ÔÓ‰ÔËÒ
ÒÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ Á‡ Á‡ÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÌ‡
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡ ìÀÂÍ‡, Ì‡˜‡ÎÌËÍ Ì‡ œ˙‚Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓ Ó˜ÌË ·ÓÎÂÒÚËî.
œÓ ÔËÒÏÂÌÓ ËÒÍ‡ÌÂ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡, ÓÚÔ‡‚ÂÌÓ ‰Ó ÛÔ‡‚ËÚÂÎˇ Ì‡ ÎÂ˜Â·ÌÓÚÓ Á‡‚Â‰ÂÌËÂ,
ÏÛ ÒÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ÏÂ‰ËÍÓ-ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÚË „Ó‰ËÌË, ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ë ˜ËÒÎÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡Î‡ Ë œ‡‚ËÎÌËÍ‡ Á‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ë ‚˙ÚÂ¯ÌËˇ Â‰ Ì‡ —Œ¡¿À ì¬ËÊ˙Ìî ≈ŒŒƒ.
“ÂÎÂÙÓÌ Á‡ ÒÔ‡‚ÍË: 0884245484

www.duma.bg
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Енергийният холдинг
с временен борд
Досегашните шефове са сменени
заради лошото финансово
състояние на дружествата в него
Съветът на директорите на
Българския енергиен холдинг
(БЕХ) е отстранен от служебния енергиен министър Андрей
Живков, съобщиха от министерството в края на миналата
седмица. До провеждането на
конкурс за нови членове е назначен временен борд на енергийния мастодонт, под чиято
шапка са АЕЦ “Козлодуй”,
Националната електрическа
компания, Електроенергийният
системен оператор, ТЕЦ “Марица Изток 2”, Мини “Марица
Изток”, “Булгаргаз” и “Булгартрансгаз”. От БЕХ си тръгват
кадрите на ГЕРБ Валентин
Николов, Диян Димитров, Иван
Андреев, Стелиан Коев и Александър Църноречки. На мястото на уволнените до провеждането на конкурс, което трябва
да стане до шест месеца, влизат
Мария Велкова, Веселина Канатова-Бучкова, Ива Петрова и
инж. Пламен Дилков и Антон
Симеонов.
Три са причините за отстраняването на петимата членове на борда, които бяха избрани при управлението на ГЕРБ
след конкурс, проведен по не
особено прозрачен начин, и
изкараха на поста по-малко от
два месеца. Едината е липса на
резултат на искането на министъра на енергетиката да

бъде освободено ръководството на дъщерното на БЕХ дружество “Булгартрансгаз” (БТГ)
заради установените от КЕВР
нарушения при подписването
на всички 19 договора за строежа и кредитирането на
продължението на газопровода “Турски поток” на българска територия до Сърбия. Газовият оператор не е спазил
изискването да получи разрешение за тях от Комисията за
енергийно и водно регулиране
и е заплашен от глоба от минимум 20 хил. лв. за всяко от 19те нарушения. Според енергийното министерство проектът
“Балкански поток” е довел до
свръхзадлъжнялост на газовия
оператор, чиито борчове от 4
млн. лв. в началото на 2019 г.
вече са 2,6 млрд. лв. Затова в
началото на юли Живков поиска от БЕХ да отстрани също
назначените с проведен от
ГЕРБ конкурс членове на управителния съвет на “Булгартрансгаз”. БЕХ обаче препрати
въпроса към надзорния съвет
на газовия оператор, който
всъщност е избирал управата
на дружеството и може да го
отстрани. Резултат досега обаче няма.
Втората причина за уволнението на борда на БЕХ е
“липса на действия по отно-

СНИМКА БГНЕС

Свръхзадлъжнялостта на “Булгартрансгаз”, причинена от строителството
на газопровода “Балкански поток”, е един от мотивите
за смяна на досегашното ръководство на БЕХ
шение препоръките на Европейската комисия за реформи
в БЕХ, така че да се спре
кроссубсидирането между
компаниите в холдинга”, посочват от министерството на
енергетиката. Малко след назначаването си за министър
Андрей Живков изнесе данни,
според които с авансово
събрани дивиденти от печелившите дружества на холдинга - АЕЦ “Козлодей” и Електроенергийния системен опера-

тор, са покривани загуби на
закъсалите финансово дружества. Третият аргумент е “абсолютна пасивност по отношение на необходимостта от
подобряване на финансовите
резултати на държавните
енергийни дружества под шапката на БЕХ”.
Валентин Николов напусна депутатското си място в
44-то Народно събрание,
където председателстваше
енергийната комисия, за да

Държавната петролна компания пред закриване
Бих закрил Държавната петролна компания,
освен това бих направил
цялостна ревизия на дейността на Държавния резерв. Това заяви министърът на икономиката Кирил Петков в разговор с гражданите по фейсбук на страницата на правителството в новата рубрика “Властта говори!
Открито”. Идеята беше
Държавната петролна
компания, създадена в
края на мандата на ГЕРБ,
да поеме част от работата на Държавния резерв
по отношение на горивата, да осигури конкуренция за данъчни складове,
при които монополист е
“Лукойл”, и да направи
верига от държавни бензиностанции, които да
продават евтини горива.
За създаването й бяха
отпуснати 50 млн. лв. в
Бюджет 2021. Петков не
вижда смисъл защо трябва да съществува и обясни, че би направил така,

Кирил Петков
че Държавният резерв
да прави по-често търгове за горива, в които да
участват повече компании, а не само две-три,
както е сега.
Според икономическия министър със 7 милиона население България не може да разчита
да продава евтина работна ръка. “На това разчитат държави с огромно
население. Ние трябва да
работим с умна работна
ръка, високо платена”,
смята Кирил Петков.
Според него за стимулиране на инвестициите винаги трябва да се
следи голямата картина,

защото хоризонтът при
тях е дълъг. “Първото,
което трябва да се отчете, е къде са ни клиентите. Второто - къде са
ни доставчиците. Не е
достатъчно държавата
да сочи с пръст и да
казва “ето тук ще развиваме инвестиции””, коментира Петков. В Националния план за
възстановяване и устойчивост е заложен специален механизъм за
обвързване на развитието на индустриални
паркове с реалния интерес. Всеки инвеститор
клас А ще може да избира място, в което да

инвестира, и държавата
ще развива индустриална зона около неговата
локация с посредничеството на Европейската
инвестиционна банка,
каза Кирил Петков. Той
уточни, че ЕИБ е вкарана в проекта като гарант срещу корупцията.
На финала на разговора Кирил Петков коментира при какви условия би останал във властта. “С удоволствие и радост бих продължил да
помагам на България по
най-ефикасния начин. Но
единственият начин това
да стане факт е да имам
свобода на действие...
Ако партиите са готови
да ни дадат тази свобода,
ние бихме продължили
да действаме. Но ако
политическите интереси
и контрол надделеят, тогава няма смисъл да
продължим в следващия
етап. Не мога да работя
със зависимости”, каза
Кирил Петков.

участва в проформа конкурса.
Той заяви пред БНР, че членовете на Борда на директорите
ще обжалват решението. От
пресцентъра на БЕХ съобщиха, че холдингът е емитент на
емисия еврооблигации от 550
млн. евро с падеж на 2 август
и ако няма кой да преведе
средствата, може да се стигне
до изпадане на холдинга в
неплатежоспособност.
Коментар на стр. 8

Инвеститори
загрижени
за върховенството
на закона
България се смята
за привлекателна дестинация от много инвеститори заради пониски разходи за бизнеса и правителствени
стимули за нови инвестиции.
Постоянното нарастване на заплатите,
което значително изпреварва подобряването на производителността на труда, може
постепенно да доведе
до загуба на конкурентните предимства
на страната, пише в
годишния доклад на
Държавния департамент за инвестиционния климат. Чуждестранните инвеститори
остават загрижени за
върховенството на
правото в страната.

Освен повсеместната
корупция, те посочват
и други проблеми пред
инвестициите
като
трудното получаване
на разрешителни, непредвидимост заради
регулаторни и законови промени, спорадични опити да бъдат прекратени дългосрочни
договори, изтъкват от
Държавния департамент.
Отбелязва се също,
че пандемията и наложените ограничения са засегнали сериозно производството на автомобилни части у нас, туризма, транспортните
услуги и логистиката и
авиационния сектор. За
разлика от тях IT секторът е продължил да
работи добре.
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Дипломатите
на Северна Македония на тротинетки
Персоналът на Министерството на външните работи на РСМ ще
използва електрически тротинетки,
като пример за отговорно поведение към околната среда и проблема
със замърсяването на въздуха. Според министър Буяр Османи подобни
примери помагат на околната среда
и природата. “Зелена дипломация новото нормално. За такива ежедневни кратки дестинации трябва
да използваме велосипед или електрическа тротинетка”, пише той.

Мадуро допуска САЩ в
преговорите с опозицията
СНИМКИ БГНЕС

Бойни катери излизат в открито море от Санкт Петербург, за да участват в парада, посветен
на Деня на руския военноморски флот. Събитието се проведе по повод 325-годишнината от създаването му.
В тържеството участваха 54 бойни кораба, включително три фрегати от Индия, Иран и Пакистан,
48 бойни самолета и 4000 военнослужещи. Плавателните съдове дефилириха пред президента
Владимир Путин и военния министър Сергей Шойгу, които бяха на катер в открито море

САЩ критикуват Скопие
заради корупцията
Законите се прилагали така, че да преследват
критиците на правителството и дребните риби
“Въпреки сериозните обвинения за корупция във
властта, в Република Северна Македония се преследват
политически непокорните и
“дребни риби”, предупреждава Държавният департамент на САЩ в нов доклад.
“Макар правната рамка е
до голяма степен в съответствие с международните
стандарти, корупцията е постоянен проблем. Правителството генерално прилага
законите, но има много индикации, че някои длъжностни лица участват в корупционни дейности”. “Трансперънси интернешънъл” класира Северна Македония на
111-то място от 180 държа-

ви в своя Доклад за възприятие на корупцията за 2020
г., което е с пет места полошо от предходната година
и с 13 - в сравнение с 2018
г., се казва в представянето
на доклада.
В главата за корупцията оценките са още по-сериозни. “Антикорупционните закони от време на
време се прилагат лошо и
преследват избирателно
правителствени критици и
дребни нарушители. Има
сериозни обвинения за корупция в полицията, съдебната власт и много други
сектори. Някои от обвиненията обхващат висши служители от всички части на

политическия спектър,
като включват непотизъм
(шуробаджанащина - б.р.) и
конфликт на интереси”,
сочи докладът на Държавния департамент, цитиран
от македонското издание
“Република”.
Според Държавния департамент ниският рейтинг
на страната се дължи на
“липсата на правителствени
мерки за борба срещу корупцията и конфликта на интереси в публичната администрация”, което “е довело до
публично недоволство и натиск” за подобряване на ситуацията. Докладът също
така посочва, че има чести
твърдения за шуробаджана-

щина при възлагането на
обществени поръчки и правителството не е осигурило
защита на НПО-та, разследващи случаи на корупция.
“Много компании, действащи в Македония, включително американски, посочват
корупцията като проблем
при възлагането на обществени поръчки и в съдебната
система”, се казва в доклада,
който има за цел да информира чуждестранни компании, заинтересовани да инвестират в Македония.
Докладът също така критикува практиката за прокарване на закони по съкратената процедура, не позволяваща правилен дебат.

Турция отхвърли
искане на ЮНЕСКО

Литва ще пренасочва
мигранти из Евросъюза

Турция отхвърли твърденията в доклада на ЮНЕСКО
относно джамиите “Света София” и “Карие” в Истанбул.
Това става ясно от публикувано заявление на външното
министерство. “Турция отхвърля констатациите в доклада
на консултативния комитет, които не отговарят на актуалната ситуация. Те, най-вероятно, са били написани предубедено и с политически мотиви”, се казва в изявлението. Турция
твърди, че ще продължи да полага внимателни грижи за
обектите, внесени в Списъка на световното наследство на
ЮНЕСКО, като спазва своите права, правомощия и задължения.
ЮНЕСКО поиска от страната до 1 февруари 2022 г. да
представи доклад за състоянието на джамията “Света София”, припомня БГНЕС. Организацията изрази “загриженост относно придаването на статут на джамия на този
паметник от византийската епоха”. На 10 юли 2020 г. президентът Реджеп Ердоган подписа указ за възобновяване на
мюсюлманските служби в паметника на културата, което бе
критикувано от християнски църкви и от ЮНЕСКО.

Литва ще се обърне към ЕС с молба за съвместно разпределяне на част от нелегалните мигранти между страните членки
на общността, ако броят на тези лица, нелегално влезли в страната от съседен Беларус, достигне 10 000 души. Това обяви
зам-вътрешният министър Арнолдас Абрамавичус пред изданието Lietuvos rytas (“Лиетувос ритас”).
“Ако броят на мигрантите надхвърли 10 000, ще се обърнем
към ЕС за тяхното съвместно разпределение между страните
от общността, както това вече правят Гърция, Италия, Кипър,
Малта, в които мигрантите са навлезлзи масово”, каза той.
От началото на годината на литовско-беларуската граница
са задържани 2470 нелегални имигранти, което е над 30 пъти
повече в сравнение с цялата 2020 г. В края на май беларуският
президент Александър Лукашенко заяви, че страната му е бариера за трансфера на наркотици и нелегални мигранти към
съседна държава, но предвид политическия натиск на Запада,
Минск може да се запита дали си струва да остава такава
бариера. На свой ред парламентът на Литва окачестви действията на Беларус като “хибридна агресия”.

САЩ или други държави могат
да посредничат в преговорите между венецуелското правителство и
опозицията, заяви президентът на
южноамериканската република Николас Мадуро в интервю за телевизия “ТелеСур”. “Надявам се, че в
началото на август ще можем да
седнем на масата за преговори с
подкрепата на норвежкото правителство и евентуалното участие на
правителства от други страни по
света. Това може да са и САЩ”,
каза той.

Косовски автобус се
преобърна в Хърватия
Автобус с косовски регистрационни номера се преобърна на магистралата Славонски Брод-Загреб.
Загинали са 10 души, съобщава местна медия. По непотвърдена информация в болница са били откарани 30 души. Първоначално бе съобщено, че автобусът е с македонска
регистрация.

Наводнения в Коста Рика
Костариканските власти съобщиха, че трима души са изчезнали и
1564 са евакуирани поради наводненията, които засегнаха Карибите и
северната част на страната, съобщава “Дойче Веле”. Има червен сигнал за опасност в 8 области на
страната, които са най-засегнати
от дъждовете. На някои от тези
места през последните дни са паднали средните количества дъжд за
два месеца.

Четирима мигранти чакат пред
Центъра за временно настаняване
в испанския анклав Мелия, който
се намира на територията на
Мароко. През последните две
седмици зачестиха случаите с
африкански граждани, които
прескачат граничната ограда, за
да попаднат в анклава, съответно
и в Евросъюза. На бежанците се
осигуряват храна, вода и маски
срещу КОВИД
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Френският Сенат одобри
КОВИД-пропуски
В Европа продължават протестите заради мерките на властите срещу заразата
Френският Сенат одобри
законопроект за санитарни
пропуски и задължителна ваксинация срещу КОВИД-19 за
здравни работници, като сенаторите внесоха редица изменения в документа. Предстои
разглеждането на законопроекта и от смесена парламентарна комисия. Документът е изготвен от правителството след
призив към нацията от 12 юли
на френския президент Еманюел Макрон. Той налага
задължителната ваксинация на
медицински персонал, пожарникари и грижещи се за възра-

стни хора. Предвижда се също
от началото на август въвеждането на санитарни пропуски
(сертификат за ваксинация,
отрицателен тест за коронавирус или доказателство за предишно заболяване) в кафенета,
ресторанти, медицински заведения, самолети и влакове на
дълги разстояния. Младите
хора на 16 и 17 години могат
да бъдат ваксинирани без
съгласието на родителите.
В редица френски градове,
включително Париж, бяха проведени преz уикенда многобройни акции срещу въвежда-

нето на санитарните пропуски.
Протести имаше и в други
европейски страни. Полицията в Атина е задържала 25
души. По данни на властите в
съботната демонстрация са
участвали 4500 души. В края
на митинга няколко младежи с
покрити лица са започнали да
хвърлят коктейли “Молотов”
към специалните части, които
са отговорили със сълзотворен
газ и шокови гранати. Използвани са и водни оръдия.
Жители на над 80 града в
Италия излязоха на протести
срещу въвеждането на серти-

фикати за КОВИД-19. Инициативата не е била с обща организация, призивът за протест е разпространен в социалните мрежи, след като правителството
обяви
в
четвъртък необходимостта от
въвеждането на сертификати
за ваксинация, (преболедуване или негативен PCR тест),
които са необходими за посещение на редица обществени
места, включително музеи,
културни институции, спортни събития, както и ресторанти, фитнес зали, басейни. Не
се съобщава за големи инци-

денти, въпреки че е имало
напрежение с полицията в
различни градове.
Междувременно “Дейли
Мейл” твърди, че медицинското списание “Лансет” е крило
информация за предаване на
вируса от човек на човек. От
началото на разпространението на коронавируса британското издание е имало изключителен достъп до научни трудове,
потвърждаващи лесното му
предаване. Според изданието
информацията е могла да спре
увеличаването на инфекциите
и да спаси милиони хора.

Чешко издание пише
за тероризма на САЩ

СНИМКА БГНЕС

Белгийци гледат в какво състояние са улиците им след новите наводнения
през уикенда в южната част на страната. Пострадали са няколко населени места,
включително град Намюр, столицата на френскоезичния регион Валония

Украинска активистка В Сомалия започна
изумена от Крим
изборен маратон
Украинската правозащитничка
Татяна
Монтян бе изумена от
благоустрояването в
провинцията на полуостров Крим след посещение в едно от селата. Тя
прекарала ваканцията
си в Крим и разпространи видеорепортаж в
YouTube. Активистката
се подигра с официалната теза на Киев, че в
Крим е извършена окупация. Тя отбеляза, че в
посетеното село Армянск има много нови
съоръжения като спортни игрища, детски площадки, футболни и баскетболни игрища. Монтян е разговаряла с местните жители, които споделили, че след обединението с Русия животът в
селото започнал да се
подобрява: появили се
пътища и водопровод,

които осигуряват постоянно вода. По-рано жителите не са имали
достъп до нея, въпреки
действащия Севернокримски канал. “Преди
изобщо нямаше вода.
Отивахме за вода рано
сутринта, слизахме в
ямите и пълнихме. Разбитите водопроводи
бяха напълно заменени.
Водоснабдителната система е нова и сега
имаме вода”, заявил местен жител в разговор с
Монтян. В селата на
Крим хората живеят добре, обобщи правозащитничката.
Междувременно във
Върховната Рада на Украйна е внесен законопроект, предлагащ лишаване от украинско гражданство при наличие на
руски паспорт, съобщи
ТАСС.

Сомалийци избират депутати за горната камара на
федералния парламент. Процесът започна в неделя и
трябва да приключи на 10 октомври с избора на президент на страната. В столицата Могадишу и други големи
градове са предприети спешни мерки за сигурност. В
навечерието на изборите терористичната група “АлШабаб”, заплаши с репресии лидерите, участващи в изборите.
Изборният процес е многоетапен. За гласуването в
горната камара на парламента регионалните парламенти
трябва да изберат 54 сенатори. В същото време 52 места
са разпределени за четирите най-големи общности в
страната. Изборите ще продължат четири дни и ще приключат на 28 юли.
Отделно от 12 септември до 2 октомври ще се проведе вот за долната камара на федералния парламент Народната камара. Старейшините на съществуващите
общности ще назначат делегати, които след това ще
изберат 275-те членове на долната камара на парламента. Могадишу изпраща 51 депутати в долната камара.
Резултатите от изборите ще бъдат обявени между 20
септември и 5 октомври. Полагането на клетва на новите членове на парламента е насрочено за 7 октомври.
Три дни по-късно, на 10 октомври, ще се състои заседание на двете камари на парламента, на което, както се
очаква, президентът на Федерална република Сомалия
ще бъде избран за следващите пет години. Настоящият
държавен глава Мохамед Абдулахи Мохамед обяви, че
ще се кандидатира пак.

Персоналът на посолството на САЩ в Русия се
занимава с по-враждебни действия от тези, които се
приписват на Москва в скалъпеното дело за взривовете във Върбетица, констатира чешкото издание
“Хало Новини”.
Авторът Роман Блашко припомни станалия наскоро инцидент в Тверска област, когато служител на
посолството на САЩ беше хванат да краде указател
на жп гара, като по този начин застраши живота на
пътниците. Москва настоя САЩ да премахнат имунитета от дипломата, но посолството избра “да го
върне” в родината му. Журналистът цитира чешки
политици, които казаха, че случилото се във Върбетица е акт на тероризъм. Според него обаче подобна
формулировка е по-подходяща за инцидента с дипломата на САЩ в Русия.
“Също така не се съмнявам, че това не е единственият случай. Желанието да се ограби Русия и да се
живее от руснаците и техните ресурси е очевидно
голямо. Между другото, винаги е било така!”, обобщи Блашко.

Изминаха петнадесет години
без

о.з. полк. инж. Дочо
Пенчев Чакърски
починал на 86 г.

„От заник-слънце озарени,
алеят морски ширини;
в игра стихийна уморени,
почиват яростни вълни…
И кораба се носи леко
с попътни тихи ветрове,
и чезнете в мъгли далеко
вий, родни брегове…”
С много обич: от семейството
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ПРАЗНИК НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ЖАНДАРМЕРИЯ”. Определен е с
решение на МС от 6 юни 2002
г. На този ден през 1881 г. с
указ на княз Александър Батенберг е приет Привременен
устав за устройството на
жандармерията.
811 - ХАН КРУМ РАЗГРОМЯВА ВИЗАНТИЙЦИТЕ ПРИ ВЪРБИШКИЯ ПРОХОД. В битката загива
византийският император
Никифор I. Според легендата
Крум заповядал от черепа му
да се направи обкована чаша.
Битката е завършекът на
една брилянтна политическа
и военна стратегия. След нея България се налага
като една от първите сили в Европа.
АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Спирала
Евгени ГАВРИЛОВ

Министърът на енергетиката Андрей Живков
уволни досегашните шефове на Българския
енергиен холдинг с железни аргументи. Оставяме настрана факта, че
последното правителство на ГЕРБ след формално проведен конкурс
натъкми на хранилката
там поредната група
свои питомци начело с
някогашния шеф на пар-

ламентарната енергийна
комисия Валентин Николов. Това не е толкова
важно. Същественото е,
че за краткия си престой
на върха на родната
енергетика те не дадоха
знак, че ще направят и
минимални усилия за подобряване на нейното
състояние.
БЕХ е структура,
създадена през 2008 г.,
за да може, благодарение на своите активи, да
получава по-изгодни условия за финансиране.
Практиката обаче показа, че новото образувание се специализира поскоро в кърпенето на
дупки, отколкото в развиването на стратегически проекти - 100 милиона лева за спасяването
на “Топлофикация София”, 300 милиона лева
за купуването на въгле-

родни емисии, за да
може ТЕЦ “Марица изток 2” да съществува.
Към момента задълженията на ТЕЦ-а към БЕХ
са от порядъка на 580
милиона лева. Логично
състоянието на ТЕЦ-а
дава отражение върху
Мини “Марица - Изток”. Там, в резултат на
това, че ТЕЦ-ът не плаща навреме въглищата,
възникват ликвидни проблеми. Доскорошните
шефове на БЕХ са прибягвали и до извънредно
изземване на дивиденти
от печелившите дружества в системата. Печалбата на АЕЦ се е увеличила заради цената на
тока. Поради тази причина БЕХ е теглил два
пъти от нея извънредни
дивиденти. Същото се е
случило и с Електроенергийния системен опе-

ратор (ЕСО).
Тази практика застрашава инвестиционната
програма на дружеството, която е свързана с
трансграничните връзки
на електроенергийната
система и безпроблемното обединение на пазарите, което предстои.
И като краен резултат дългосрочни задължения
от 2,5 милиарда лева за
енергийния холдинг. У
нас той наистина има
достъп до атрактивно
финансиране. Последният облигационен заем от
600 милиона евро го доказва. За съжаление обаче остава порочната
практика с дългосрочни
заеми, които поема, БЕХ
да решава краткосрочни
проблеми. Това е класически пример за път към
дългова спирала, от която трудно се излиза.

Крива демокрация
Таня ГЛУХЧЕВА

Оказва се, че не само
в България, но и в Европа, демокрацията е криворазбрана. В Гърция,
Италия, Франция, Великобритания хората излизат на масови протести
заради въвеждането на
по-строги КОВИД-мерки. Нарушават им се

правата, ограничава им
се свободата. Започват
да наричат правителствата си тоталитарни, а
нали уж живеем в демокрации?!
Снимка на италианския министър на финансите Марио Драги с
мустаци ала Хитлер бе
изложена в Милано и
Торино. Там през уикенда най-често се
скандираше “Нюрнберг, Нюрнберг” с очевидна препратка към
изпитанията на управляващите след края на
Втората световна война. Звезди на Давид с
думите “неваксинирани
= евреи” и знаци със
свастики изпълниха градовете. Демонстрантите

в Каляри извършиха историческа разходка по
въже, като разгърнаха
банер, сравняващ Зеления пропуск с арийския
паспорт, въведен в Германия през 1933 г. Хората се чувстват обект
на дискриминация, че
ще има заведения за
ваксинирани и неваксинирани, както преди
години бяха направени
сепарета за пушачи/непушачи.
Донякъде гневът им е
оправдан. Правителствата в тези и редица други
страни подцениха сериозността на вируса миналата година. Сега искат “да поправят грешката”, но на народа вече
му преля чашата на

търпението. Нито мерките, нито ваксините се
оказаха достатъчно ефективни, макар да ограничиха до известна степен
пандемията.
От друга страна,
действията на протестиращите не са адекватни,
защото заплахата още я
има. Споменът за над 4те милиона души, починали от КОВИД-19, е
пресен. Лошото е, че
докато политиците и
обикновените хора “воюват” помежду си, вместо да обединят усилия,
вълните на пандемията
ще продължат да заливат света една след друга, без да се интересуват дали е демократично или не.

1856 - РАЖДА СЕ ДЖОРДЖ БЪРНАРД ШОУ,
ИРЛАНДСКИ ДРАМАТУРГ (УМИРА 1950 Г.). Носител на Нобелова награда за литература (1925).
Известен с острия си език. Строг
критик на викторианското общество и защитник на правата на
жените. Един от създателите на
Фабианската общност - организация на интелектуалци, които
вярват, че обществото може постепенно да се реформира в посока към социална справедливост.
Сред най-известните му творби са “Кандида”,
“Човек и свръхчовек”, “Андрокъл” и др.
1928 - РАЖДА СЕ СТЕНЛИ КУБРИК, АМЕРИКАНСКИ РЕЖИСЬОР, СЦЕНАРИСТ И ПРОДУЦЕНТ (УМИРА 1999 Г.). Смятан за един от най-добрите
режисьори на XX в. Сред известните му ленти са “Лолита”,
“2001: Космическа Одисея”,
“Портокал с часовников механизъм”, “Пълно бойно снаряжение”. Последният
му филм - “Широко затворени очи” (1999), предизвиква огромен интерес, както всичките му по-ранни творби.
1936 - УМИРА МАРКО ТОТЕВ, ОБЩЕСТВЕНИК
(Р. 1858 Г.). Съдия, окръжен управител на Бургас, депутат,
блестящ адвокат по граждански дела - няма нито едно загубено дело. Негови пледоарии
дълги години били еталон за
студентите в Юридическия факултет на СУ. Известен с перфекционизма и педантичността си
относно работата. Името му е станало нарицателно за лош късмет и несполука поради липсата
му на късмет при игра на покер.
1989 - РОБЪРТ МОРИС Е ДАДЕН НА СЪД ЗА
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЪРВИЯ КОМПЮТЪРЕН ЧЕРВЕЙ ПО ИНТЕРНЕТ. Американският
студент пуска в световната
мрежа самовъзпроизвеждаща
се компютърна програма.
“Червеят” използва интернет,
за да разпраща свои копия до
крайните устройства. “Червеите” почти винаги причиняват вреда на мрежата, тъй като консумират от нейната пропускателна способност, докато вирусите почти винаги
повреждат или променят файловете на заразения
компютър.
1995 - ПОДПИСАНА Е КОНВЕНЦИЯТА ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПОЛ. Полицейската агенция на ЕС е със
седалище в Хага, Холандия. Акценти в работата й са борба с
тероризма, превенция на нелегалната търговия с оръжие,
борба с наркотрафика, детската порнография и
прането на пари. Реалната дейност на Европол
започва от 1 юли 1999 г. Управителният съвет на
организацията е съставен от по един представител на всички страни членки.

ПОНЕДЕЛНИК
26 ЮЛИ

9

ОБРАЗОВАНИЕ

2021

Обучението онлайн задълбочи
неравенствата в училище
МОН препоръчва максимум присъствени занятия през новата учебна година
Не помня в последните 30 години в
Министерството на образованието и
науката за два месеца да е свършвана
толкова работа, колкото свърши служебният екип сега. Той вече представи резултатите от работата си по матурите,
външното оценяване и завършването на
учебната година, по реформите във висшето образование и по парите за сектора
в Плана за възстановяване и устойчиво
развитие, а в края на миналата седмица
екипът на проф. Николай Денков огласи
пред журналисти подробен и обстоен
анализ на четвъртия си приоритет - онлайн обучението по време на пандемията
през 2020-2021 г. Въз основа на установените плюсове и минуси МОН излезе с
категорична препоръка: през следващата
учебна година обучението да е присъствено - при гарантиране на всички мерки за здравето на децата и учителите, и
само в много крайни случаи да се преминава към дистанционни занятия. Не е
добро дистанционното обучение особено за детските градини и за децата със
специални образователни изисквания.
През 2021 г. под 1% от учителите са
провеждали индивидуално обучение с
ученици, в предишната година делът им е
бил 10 пъти по-голям. 60 на сто са работили изцяло онлайн, но са били много
по-натоварени и подложени на стрес. От
родителите 75% са удовлетворени от
обучението от разстояние. Учителите,
директорите, родителите и учениците са
героите на времето, защото успяха да се
справят в тежки условия и да няма пропуснато учебно време, заяви проф. Денков. Онлайн обучението обаче създава
някои технически проблеми, а и задълбочава проблемите на системата, които
съществуват и без пандемията, е установила експертната комисия, направила
анализа. Намалява се мотивацията на
децата да учат, увеличават се и без това
големите неравенства в системата и
рискът от преждевременно отпадане на
деца, а неизвинените отсъствия са скочили със 70%. При семействата, в които
родителите са с основно образование,
делът на децата, които изобщо не посещават училище, достига 52%!

44 000 ученици нямат
компютри, 34 000
са без интернет
Средно само 5% от учениците не са
били обхванати в онлайн обучение, но
децата, които нямат компютри или лаптопи и няма как да учат дистанционно,
са около 44 000, съобщи министър Денков. 34 000 нямат достъп до интернет.
Особена тревога будят Шумен, Сливен
и Хасково, където извън обучението са
между 12,6 и 8,2%. В селата само 12,5%
от децата имат достъп до интернет. Всеки пети ученик в професионалните гимназии няма достъп до компютри и интернет, а в тях се обучават около 50%
от гимназистите. Предприети са преговори с финансовото министерство за
необходимите средства за стартиране
на процедурата и мерки до края на септември да бъдат осигурени устройствата и поне половината от ощетените
ученици да ги получат.

Ножицата между знаещи
и изоставащи се разтваря
При анализа е установено, че децата,
чиито родители нямат средно образование, показват резултати с 50 на сто по-

Велиана ХРИСТОВА

ем в гимназиите бяха високи тази година.
Това означава, че се разтваря ножицата едни от учениците получават отлично образование, другите са проблем, който
вещае преждевременно напускане на
училището, след това - неграмотност,
бедност, престъпност, социални помощи,
каза министърът. Ако не се вземат мерки
сега, нещата ще се влошат още повече,
предупреждава той.

Ваксинирането - сега!

ниски от средните. А когато родителите
са с висше образование, резултатите на
децата им са с 40 на сто над средното.
При 60% от учениците има влошаване на
знанията, цели 30% не покриват дори
основите за усвояване на нов материал и
умения! Особен проблем е математиката. Около 27% от децата не могат да
покрият изискванията за знания след седми клас, в същото време баловете за при-

МОН е предприело интензивна разяснителна кампания за необходимостта
от ваксиниране на учителите. Според
проф. Денков най-големият проблем сред
педагозите е липсата на обективна медицинска информация. В кампанията участват най-авторитетни професионалисти
в медицината и учени от БАН. Според
министъра предоставянето на такава
медицинска информация е и пътят за
противодействие на антиваксърите, които са доста агресивни.

Всички прогнози показват придвижване на варианта “Делта” на коронавируса към България и е крайно важно сега,
през тази седмица, да се ускори ваксинирането сред учителите, за да може до 15
септември да са минали етапите на имунизация, категоричен е Денков. На учителите се отпускат два дни отпуск в дните на ваксиниране. Ваксинираните учители в края на учебната година са били
между 30 и 40%, целта е до септември да
станат поне 70%. Защото голяма част от
родителите не пускат децата си на училище, защото се страхуват от заразяване.
Нищо не може да замени пряката работа
на учителя с децата в час и тяхното социализиране при присъствената форма,
каза зам.-министър Мария Гайдарова.
Длъжни сме, освен качествено обучение,
да осигурим и защита за здравето на
хората в системата, каза тя.
Рестрикции спрямо учители, които не
желаят да се ваксинират, обаче няма да
има. Важното е да се обясни на хората, те
самите да разберат - или се ваксинирате,
или ще се разболеете с непредвидим изход, каза Николай Денков. Само в случаи
на специфични имунни заболявания лекарят преценява за ваксинирането, но е
доказано вече, че при хронични заболявания рискът от смърт е по-висок. Следващият екип в МОН ще каже как здравните
правила ще се прилагат в образователната
система според ситуацията.

Помощ за учителите и децата
Образователните медиатори и социалните работници се оказват ключови при
дистанционно обучение, затова в бюджета трябва да се осигури устойчиво финансиране на възнагражденията им, подчерта
зам.-министър Евгения Пеева. Пари са
осигурени до края на януари 2022 г. МОН
всяка година трябва да определя приоритетни области за квалификацията на учителите, съобразени с най-сериозните дефицити на национално ниво. Особено за
работа с информационните ресурси и за
новите начини на общуване с децата и
родителите. Започнало е създаването на
методика за идентифициране на учениците в риск от отпадане, разработването на
мерки за преодоляване на пропуските в
знанията на най-уязвимите в рамките на
европейската програма “Образование”
2021-2027. Ще се дефинират и насоки в
кои крайни случаи и как може да се премине към онлайн обучение. Сред мерките
е обогатяването и преустройването на Националната електронна библиотека.
В националната програма “Отново
заедно” към 14 юли са одобрени проектите на 491 училища с 12 878 ученици,
чакат одобрение още 200 заявки. Публикувана е за обществено обсъждане до 29
юли НП “Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти”.
Има и лятна ваканционна програма на
МОН в 28-те области на страната, като
включените в нея занимания са безплатни за децата и учениците.
Освен това ще се осъвременят и хармонизират пет от образователните стандарти, вероятно днес МОН ще публикува
проектите за тях за обсъждане - за учебния план, за информацията и документите
за системата; за организацията на дейностите в училищното образование; за оценяване на резултатите от обучението на
учениците; за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и
другите педагогически специалисти.
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Стратегическата
задача е ликвидиране
на капитализма
Нека да си припомним развитието на БСП през последните 30 години
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тилетия след 1989 г. допуснахме да се
срамуват строителите на социализма,
които от една фалирала държава изградиха държава, заемаща първите места
по редица показатели в света. Допреди
3-4 години не смеехме да произнесем
думата капитализъм, а казвахме, че сме
против извращенията на пазарната икономика. Въпреки изричния текст на Конституцията за равнопоставеност на формите на собственост, у нас над 80 процента от собствеността е в частни ръце,
за разлика от редица капиталистически,
богати държави, където държавната собственост има сериозен дял. “Виновна”
за това обидно отношение към хората е
социалистическата партия и по-точно
нейните ръководства.
При тези условия гласувалите за нас
хора в активна възраст (31-60-годишни)
намаляват всяка година: тези до 30 г. са
3,4%; до 40 г. - 7,2%. Собствениците на
капитала - не само на едрия, но и на
дребния, не приемат нашата данъчна
политика, нито предложенията за социалната функция на държавата, когато
става дума за доходите на работещите
бедни. Обвиняваме не само сегашното
ръководство, но всички, ръководили партията след 1990 г., че не сме успели нашите послания да стигнат до хората. Това
е и вярно, и не е вярно. Образованите,
интелигентните хора са информирани, но

само идейно мотивираните
гласуват за нас

Кръстьо ТРЕНДАФИЛОВ,
социалист ветеран

Приключиха изборите, започнаха
оценките, анализите на политолози, журналисти, политици, партийни ръководители. Най-активни са членовете на БСП
от вътрешнопартийната опозиция, които са единодушни, че причините за полошите резултати за БСП на 11 юли
спрямо 4 април се коренят в партийното ръководство. И решението според тях
да се спаси партията от по-нататъшно
губене на гласоподаватели е оставката
на Корнелия Нинова.
Искам да си припомним с тези другари развитието на БСП през последните
30 години. Период исторически кратък,
но наситен със събития във вътрешен и в
международен план, който заслужава сериозна оценка на събитията, на резултатите и отговорността на ръководствата.
На изборите за ВНС през 1990 г. БСП
печели 211 народни представители от 400
с 2 886 363 избиратели - 47,2%. През
1991 г. печели 106 места в парламента от
240 с 33,14%. През 1994 г., когато ръководител е Жан Виденов, БСП има 125
депутати от 240 - 43,5%. През 1997 г. с
ръководител Георги Първанов партията
печели 58 места от 240. На изборите през
2001 г. имаме 48 депутати от 240 - 17,2%.
За 11 години губим 2 102 991 гласоподаватели. През тези години в дискусионния
ни клуб спорехме, търсехме причините,
но не се говореше за оставки, както правят част от същите хора сега.
В периода 2005-2014 г. партията губи
623 669 гласоподаватели, при положение, че сме имали министър-председател,
председатели на Народното събрание,
министри, областни управители, кметове

на общини. И достигнахме 39 народни
представители (вярно, не са 36) - ръководител на партията тогава, в известен
смисъл и на държавата, е Сергей Станишев, по-късно Михаил Миков, “наши” са
председателите на НС Сендов, Пирински, Миков. Някои от загрижените днес
за партията анализатори не трябваше ли
тогава да си подадат оставките?
За периода 2014-2017 г. с ръководител Корнелия Нинова БСП увеличава гласоподавателите си с 349 963, а депутатите й от 39 стават 80. В последните два
избора партията губи, както Костадин
Паскалев казва, 60% от гласувалите преди за нея. Това е факт.

Пита се коя е причината?
Само Нинова или има и други? Още
след заседанието на конгреса, когато се
потвърди, че изборът на председател на
партията ще става от цялата партия, а не
от конгреса, част от ръководството на
партията, несъгласно с това решение,
буквално на следващия ден откри “приятелски огън”, без да се притеснява, че
предстоят избори, че пред партията и
страната предстоят тежки решения. Когато партията се произнесе категорично
в подкрепа на председателя, имаше хора,
които нарушиха всички правила и партийни норми на поведение, без задръжки
тръгнаха по всички телевизии да доказват колко лош човек е избраната председателка и в колко тежко състояние е партията, случайно пропускайки да споменат, че до скоро те ръководеха партията
и някои от тях години наред отговаряха
за организационното състояние.
На заседание на Националния съвет
през ноември 2019 г., година и половина
преди парламентарните избори, открито
и честно стана ясно какво е състоянието
на партийните организации и нивото на
кадрите, с които разполага партията в
голям брой от общините. За представителите на опозицията това нямаше никакво значение. Техните изяви пред телевизионните камери надхвърлят по брой
изявите им за петте мандата присъствие
в Националния съвет.
В това време ръководството, вместо
да се занимава с подготовката и провеждането на изборите, в обстановката на

коронакриза, трябваше да отговаря на
нападките не от опонентите, а от “загрижените за бъдещето на партията”. Трудно ми е да разбера какви бяха мотивите
им. Те категорично не искаха БСП да
има добри резултати, за да покажат на
партийните членове в страната, на цялата партия, че са сгрешили при избора.
За първите 11 години след “демократичните промени” при почти милионна партия, при все още жизнеспособни първични организации във всички селища на страната, загубихме над 2
милиона избиратели. Нямам спомен да
е търсена отговорност от някого. Единствен Жан Виденов пое отговорността
и подаде оставка.
През годините 2005-2014 загубихме
над 600 000 гласа и от 82 народни представители “успешно” стигнахме до 39.
Къде са “виновните” за тези резултати?
Оставям фактите без коментар. Нека
всеки направи това за себе си.

Моето мнение за състоянието
и бъдещето на БСП
В България 30 години се изгражда
капитализъм, но не чрез първоначално
натрупване на капитала (като е ставало
по света), а чрез разграбване и разрушаване на една държава, наредила се на
28-о място в света по икономическо развитие и качество на живот. Държава, в
която сега се издигат паметници на терористи, на подпалвачи на домове на
българи, несъгласни с фашистката власт,
на убийци на деца. Държава, в която в
училищата подрастващите учат, че социализъм е нещо лошо, а социалистите
са престъпници. А в университетите
бивши преподаватели по научен комунизъм, прекръстили се на политолози,
социални антрополози и пр., “научно”
доказват, че в България не е имало фашизъм и фашизмът и комунизмът са двете страни на една и съща монета, че
комунистите са виновни за Втората световна война, а Англия и САЩ са разгромили фашистка Германия (бомбардирали може би случайно България?) и опазили Европа от болшевишката зараза, а
днес защитават света от комунистическите агресори Русия и Китай.
Ние, социалистите, почти две десе-

възрастните, които и без да са запознати
с предизборните платформи, гласуват за
нас. Преобладаващото мнозинство от
информираните и образованите, от активната част от населението не гласува
за нас, защото добре разбира, че в капиталистическата държава България - част
от европейската и в периферията на световната капиталистическа система, перспективата да управлява социалистическата партия са пренебрежимо малки.
В големите европейски капиталистически държави имаше силни комунистически и социалистически партии, докато
имаше социалистическата система - във
Франция, в Италия, в северните страни с
тяхната активна дейност се създадоха
условия в богатите капиталистически
страни да се реализира социалната
държава. Къде са те сега? Днес губят
позиции и се топят не само комунистическите и социалистическите партии, но
и старите социалдемократически партии.
Вече има предложение за изход от
“кризата” - БСП да се “преучреди”, за да
се спаси не само социалистическата партия, а лявото в страната, олицетворявано
от нея. Поддържащите тази идея в крайна сметка отново стигат до необходимостта, без да се разпуска партията, да се
сменят ръководството и уставът й, за да
се обедини “всичко ляво в страната”.
Нищо ново! До болка познато!
Лявото у нас, и не само у нас, не се
нуждае от нова формация, нито от ново
идейно преосмисляне. Така, както се
върнахме към капитализма, трябва да се
върнем и да осъзнаем, че нашата главна
задача е борбата против тази система.
Макар и сериозно променена, тя
продължава да е антисоциална, агресивна, потискаща свободата на хората в
бедните страни. При съвременните средства за производство, при свръхпроизводство, милиони измират от глад. Незначителна част свръхбогати държат повече богатство от милиарди хора в света.
Разликата между най-богатите и милиардите бедни е ужасяваща. Нека ясно заявим, че ще се борим за защита на правата и доходите на хората на наемния труд,
за израстването на образовани млади
българи, обичащи родината, възпитани в
традиционните национални, а не евроатлантически, ценности - така, както тази
партия го е правила десетилетия преди,
със средства и методи, каквито позволява съвременното развитие.
Стратегическата задача е ликвидиране
на капиталистическата система. Тактическите задачи са според условията и възможностите на партията. Какво повече?!
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АНДРЕЙ БУНДЖУЛОВ:

Заформя се кабинет на
„плаващи мнозинства”
В тази (не)предвидима ситуация на БСП би й отивала ролята
на коректив и опонент на новото управление, смята социологът
Интервю на Валентин ГЕОРГИЕВ

 Г-н Бунджулов, при откриването на Народното събрание направи впечатление, че лидерите на отделните партии, включително на
“Има такъв народ” и “Демократична България”, отправиха леви послания и обещания. В същото време
първият проект за кабинет на ИТН
с премиер Николай Василев, който
бе оттеглен, огласи крайно дясна,
неолиберална програма. Можем ли
да очакваме промяна на тази заявена политика при бъдещия кабинет?
- Промяна вече има, и какво от
това? Не ви ли прави впечатление, че
“този филм сме го гледали”, и то неведнъж? Циклично, през десетина години, се повтарят едни и същи картини и сюжети. Повтарят се дори посланията и лозунгите (“срастване на партия и държава”, “борба с корупцията”, “смяна на модела” и пр.). Сценариите се повтарят. Което говори, че ако ми позволите една метафора - не
актьорите, някои от тях дори може би
си вярват, а “сценаристите” на шоуто
са едни и същи. Но какви са тези сценаристи? Ако си ги представим като
задкулисен център, ще сгрешим. Няма
такъв център, няма такъв свръхсубект.
В десетгодишното управление на
ГЕРБ би могло да се привиди нещо
като еманация на българските преходи. Казано в най-едри щрихи, “мрежите”, предпочитам тази дума пред думата “задкулисие”, изтласкаха на сцената нов персонаж - фокус на променящи се политически, икономически и
медийни зависимости и интереси: след
“телохранителя” дойде реда на “шоумена”. Оставям на “уважаемите зрители” да преценят къде свършва “статуквото” и къде започва “промяната”.
Проблемът е в това, че тези корупционни зависимости, мрежи, лобита са
оплели цялото политическо поле.
Странно е, когато стари и новоизлюпени политици говорят за “статукво”.
Това, че току-що са скочили от телевизионния екран на политическата
сцена, от само себе си не ги прави
“непорочни”.
Така че, “рано е да се каже” ще
има ли промяна или статуквото ще се
възпроизведе, макар и с нов мизансцен. Аз съм по-скоро от отбора на
скептиците. В тази “нестандартна”
ситуация едва ли би могло да говорим
за устойчива програма и политики на
управление.
 Колко широка и трайна може
да е подкрепата за новото правителство?
- С две думи: променлива и нетрайна. Около т.нар. партии на протеста
ще се образуват “плаващи мнозинства” и причудливи конфигурации по
интереси. Кое обаче е наистина новото, имащо потенциала да обърка сметките не само на бюджета? Пандемията
в широкия смисъл, с множеството й
ефекти и последици. Имаме чувството,
че сме в нова фаза на продължаваща
криза, най-вече на доверието. Криза,

АНДРЕЙ БУНДЖУЛОВ е роден в Москва през 1955 г. Завършва
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усилена от пандемията. Не само коронавирусна, но и финансова (ръст на
цените, обезценяване на доходите и
спестяванията - дано не стигнем до
познатата от миналото хиперинфлация); структурна (цели отрасли и сектори потъват, други получават невероятен шанс); ръст на безработицата,
сривове в здравната и образователната
система, в социалните системи.
На следващо, но не по важност,
място е разместването на геополитическите пластове, отзвука му у нас.
Тук нямам възможност да правя обстоен геополитически анализ, само ще
маркирам - превръщането на България от “периферна зона” в нарастващ
залог на геополитически съперничества, което видимо влияе на разместването на пластовете в политическия
живот у нас.
Виждате, става дума не просто за
“изчегъртване” на една политическа
сила или дори на политическия модел,
а да се прекъснат мрежите на зависимости и непрозрачни сраствания на
различни равнища, политическите лобита на привилегированите по линията на обществените поръчки и еврофондовете едри играчи. Както се вижда, това няма да стане без сблъсъци за
преразпределение на терена или за
заемане на овакантените позиции.
Още повече, че трансформацията на
статуквото става под натиска и на геополитически фактори, какъвто е случаят със закона “Магнитски”.
 Какви компромиси може и
трябва да направи БСП, за да даде
подкрепата си, и какви не може?
Къде е границата?
- Какво й остава на БСП като поле
от възможности? По силата на изборния резултат БСП не е в позицията да
наложи своя управленска програма. Тя
може - и това според мен ясно трябва
да се заяви, за да не се подклаждат
нереалистични очаквания - да формулира конкретни приоритети, предложения и мерки. Така да се каже “програ-

ма-минимум”, която, ако не намери реализация в политиките на управление,
би довело до оттегляне на подкрепата,
дадена в аванс. Струва ми се, в тази
(не)предвидима ситуация би й отивала
ролята на коректив и опонент на новото управление. На основата на ясно
заявена програма минимум, която не е
програма за управление. А картината
ще се избистри след президентските
избори, около дискусията за бюджета.
 А възможен ли е кабинет при
третия мандат, ако ИТН не успее?
Какво правителство трябва да предложи БСП, така че да събере мнозинство в парламента?
- Това е слабо вероятен вариант.
Защото, ясно е, че така или иначе в
тази кризисна ситуация вариантите не
са много: говори се за “експертен”
или “програмен” кабинет, с ясна и достатъчно широка и устойчива политическа подкрепа, воля за действие, реформи и пр. Не е лошо като пожелание, но позволете ми да се усъмня. То
ще увисне заради войната на мрежите. Без да персонифицирам, само като
метафора: войната между “Пеевски”
и “Прокопиев” и техните медийни и
политически проекции. Към тази картина трябва задължително да добавим
и очакваната от дълго време развръзка
на сюжетите с бегълците в Дубай и
Белград. Ако изобщо има скорошна
развръзка. Накъде сочат тези мрежови сблъсъци за преразпределение на
терена? Дали те ще укрепват управлението или - напротив - ще го дестабилизират? Въпросът е риторичен.
 Защо партия, която не представи пред обществото програма
преди изборите, спечели, а БСП, която излезе с подробна програма,
падна още надолу?
- Вашият въпрос съдържа поредица въпроси: Ако имаше силен протестен вот, защо толкова ниска бе избирателната активност? Защо ГЕРБ не
бяха отхвърлени по категоричен начин, както можеше да се очаква при

натрупаното социално недоволство, а
разликата между първата и втората
сила е близко до символичната? Защо,
въпреки че БСП положи немалко усилия да се превърне в разпознаваема
опозиция, избирателите не я разпознаха като алтернатива? Защо тя
продължава да слиза надолу, драматично да губи електорална подкрепа над половин милион от парламентарните избори през март 2017 г.? Може
да се възрази, че междувременно бяха
спечелени президентските избори, но
нека не забравяме, че става дума за
различна логика на избора.
Въпросът очевидно не е в програмата. БСП досега премина през няколко вълни на реформиране, но днес тя
сякаш отново се намира в безпътица.
Тривиално е да се каже, че тя трябва да
се отвори към обществото, към младите. Отчитайки, че традиционните партийни подходи вече не работят, може
да се помисли за инициирането на
широк граждански форум на левицата,
който, по пътя на дискусията, да подготви жалоните на нови политики. Подобни опити са правени в близкото
минало. Не става дума за кабинетни
творения, нито дори за конгресни решения. Има много млади, мислещи,
които стоят настрана. Партийният елит
трябва да намери нов път към консолидиране не само на левицата, това не би
било достатъчно. Не става дума и за
добре познатата “коалиционна политика” като някакъв авариен, спасителен изход преди изборите, а за широка
формула на гражданско участие, която
да започне да се гради от днес.
Няма да бъде лесно. Противопоставянията вътре в БСП и левицата,
заиграванията с консервативната и
популистката реторика, с носталгията, не носят дивиденти. “Единството
на левицата” обаче не може да служи
като алиби на партийни мрежи и лобита и на техния бизнес. Древните
гърци са използвали една специална
дума - “паресия”, за да обозначат смелостта да се каже истината не само в
лицето на властимащия, но още повече - на приятеля, независимо от рисковете и последиците, които би имал
един такъв жест.
 Колко дълъг живот предвиждате на новия парламент и от какво зависи? Кой губи и кой печели от
нови предсрочни избори?
- Трудно е да се прецени, но едва
ли ще изкара пълния си мандат. Зависи от устойчивостта на конструкцията, също и от първите стъпки на управлението. Както се вижда, налице
са възможности за плаващо мнозинство, което в определени случаи обаче
може да падне под критичния минимум. Губещи от нови избори в близките месеци ще са повече или по-малко
всички представени в парламента политически сили, тъй като избирателят
ще се убеди окончателно, че те не са
способни да произведат работеща
парламентарна и управленска формула. Но, мисля, още отсега БСП трябва
да се готви за предсрочни избори,
които макар и да изглеждат малко
вероятни сега, не са изключени, дори
в близко бъдеще.
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Творческа лаборатория
на театър „Кредо”
Тя е първа стъпка към създаването на новия спектакъл, с който
театърът ще отбележи 30-годишния си юбилей
Театър “Кредо” започна
първата си творческа лаборатория, която се осъществява с
подкрепата на Националния
фонд “Култура” по едногодишния проект на театъра
“кРЕдоСТАРТ”. “Творческата
Кредо лаборатория” е първият етап от създаването на новия спектакъл на театъра. В
нея се подготвят актьори за
участие в бъдещия спектакъл,
по текста на който се провеждат репетициите.
Ръководителка на “Творческата Кредо лаборатория”
и режисьорка на бъдещия
спектакъл е Нина Димитрова
- актриса, режисьорка и създателка на театър “Кредо”. За
свой асистент тя е избрала
актьора Денис Хаят, неин
бивш студент и носител на
“Икар” за дебют в нейния
спектакъл “Ревизорът” по
Гогол. В лабораторията вече
три месеца кипи усилена работа и в края на юли найдобре изявилите се по време
на творческия процес ще
бъдат поканени да участват в
новия спектакъл, с който театър “Кредо” ще отбележи
30-годишния си юбилей през
2022 г.
В “Творческа Кредо лаборатория” участват актьори на
възраст около 25 години. Те
са на възрастта на героите в
историята, която “Кредо” ще
разкаже в новия си спектакъл
- за приятелството и приключенията на група цветни млади хора, които забавно и изо-

бретателно оцеляват в системата на собствеността и парите, без да губят умението да се
радват на живота. И на виното. Ако героите на тази световноизвестна история не бяха
скитници и ако знаеха латински, вероятно мотото на техния живот щеше да бъде In
vino veritas (Във виното е истината).
През есента по проекта
“кРЕдоСТАРТ” продължава и
юбилейното национално турне на театър “Кредо” със спектакъла “Дневникът на един
луд” по повод неговата пета
годишнина. На 25 септември
той гостува на международния
театрален фестивал “Пиеро” в
Стара Загора, а на 12, 13 и 14
октомври - на сцената на
Държавния куклен театър в
Бургас.
“Каквото направи дядо, все
е хубаво” по Х. Кр. Андерсен
- друг от спектаклите на театър “Кредо”, навърши 15 години. Една от инициативите за
отбелязване на неговия юбилей е по проекта “Все е хубаво”, също подкрепен от Националния фонд “Култура” по
програма “Творчески инициативи”. По този проект Нина
Димитрова е създала 24 кратки филма с продължителност
до 10 минути. Чрез използването на архивен снимков и видеоматериал тя разказва историята на представлението и
неговия световен триумф.
Филмите съдържат интервюта
с оценки на български и чуж-

дестранни специалисти и на
участници в спектакъла. В тях
е представена и уникалната
практика на театър “Кредо” да
играе своите спектакли на езика на страната, в която гостува. Тази практика е показана

на български, руски, английски и японски. Филмите ще
бъдат разпространени дигитално на сайта на театър “Кредо”
(credotheatre.bg) и ще бъдат
споделяни на страницата на
театъра във фейсбук.

СНИМКИ ТЕАТЪР “КРЕДО”/ФОТОГРАФ НИКОЛАЙ МАРИНОВ

Нина Димитрова и Денис Хаят

НИМ представя народно везбено изкуство в Самоков
Изложбата “Народно
везбено изкуство” на Националния исторически музей
гостува на Художествената
галерия “Проф. Васил Захариев” в Самоков. Тя представя преоформен текстил
от началото на XX в., при

чието създаване са използвани везбени елементи от
традиционно облекло от
XIX в. Изработени като
покривки, възглавници, чантички и друг тип текстил за
декорация на дома, експонатите съчетават с особена

СНИМКA НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

художественост богатата
везбена орнаментика на
шевици от различни етнографски региони - Самоковско, Дупнишко, Софийско,
Плевенско, Македония, научи ДУМА от Михаил Ваклинов от отдел “Информационно обслужване и
връзки с обществеността”
на Националния исторически музей.
Създаването на прекроен текстил на основата на
вторично използвани елементи от автентично облекло е част от общата европейска стилистика на сецесиона и увличането по “родното” наследство, характерно за първите десетилетия
на XX в.
В изложбата може да се
видят 32 броя експонати от
прекроен текстил, сред които впечатляващи с естетиката и съчетанието си покривки със самоковска и дупнишка орнаментика, някои

от тях - свързани със семейството на хаджи Вълчо от
Банско, ктитор на Зографския и Хилендарския манастир. Експонирани в цялата
си красота са особено големи по размери преоформени тъкани от шевици. Сред
тях се открояват покривка
от съшити 25 ръкава от
женски ризи от Софийско,
приета във фонда на НИМ
от царския дворец, както и
забележителна с размерите
и орнаментиката си покривка от шевици от женски
ризи на преселници от
Драмско и Серско.
Изложбата е реализирана като част от проекта
“Знаци от везмо. Българската шевица за и през поколенията”, финансиран от Националния фонд “Култура”.
“Народно везбено изкуство” ще бъде в Художествената галерия “Проф. Васил Захариев” в Самоков до
края на август.

Драмата „Гласове”
с премиера
във Варненския театър
Спектакълът “Гласове” ще
бъде представен премиерно на 29,
30, 31 юли и 1 август в ДТ “Стоян
Бъчваров” във Варна. “Гласове” е
драма по истински истории; истории, които не трябва да се случват,
по текстове на Светлана Алексиевич, Габи Кьоп, Ане
Франк, Георги Бърдаров и др. с участието
на Студио “Театър”.
Режисьори са Стоян
Радев Ге. К. и Веселина Михалкова. Плакат
и графичен дизайн Славяна Иванова. Какво се случва след войната? Когато жената не е вече жена,
мъжът не е мъж, детето не е дете, а оцелелият човек
се лута между живота и смъртта,
макар и вече сам да не може да се
нарече човек - звяр, машина, сееща
разруха. Известни стават последиците от войната в числа и проценти,
но какви са последиците за оживелите? Възможни ли са любовта и
смирението, след като си имал участта да се завърнеш от бойното поле?
Има ли живот след преживяната
смърт? Постижими ли са опрощението и изкуплението? И човешко същество ли се е завърнало или ходеща
обвивка, наподобяваща човек?

Пет вечери с „Mamma
mia” на езерото Панчарево
Сините води на езерото Панчарево ще се превърнат в тюркоазено гръцко море, а понтонът, на
който се играят вълнуващите спектакли на Софийската опера, ще
придобие формата на романтичен
остров. Мюзикълът “Mamma mia”
ще може да гледаме там всеки ден
от 28 юли до 1 август. Завладяващите песни на “АББА” и либретото на Катрин Джонсън ще ни
потопят в историята за гръцко
лято, пламенна любов и магичен
остров. В сценичната версия на
Пламен Карталов участват Весела Делчева (Софи), Людмила Козарева и Еделина Кънева (Дона);
ролята на Сам си поделят Орлин
Горанов, Владимир Михайлов и
Кирил Иванов. Александър Александров e Бил, Симеон Владов и
Николай Павлов играят Хари,
Яница Маслинкова и Елена Стоянова-Александрова се превъплъщават в Таня, Силвана Пръвчева и
Деница Шопова са в ролята на
Роузи. Радослав Владимиров играе
Скай, Боян Арсов и Калин Душков
- Пепър, Георги Джанов е в ролята
на Еди; и още много блестящи
артисти. Диригент е Светослав
Лазаров, сценография - Нела Стоянова, костюми - Християна Михалева-Зорбалиева, хореография Риолина Топалова, превод - Милена
Боринова. Юрий Франко, копродуцент “Проспот” ООД.

СНИМКА СОФИЙСКА ОПЕРА
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Ако приемем, че една крачка е равна на
един метър, то всеки човек през неговия
живот обикаля Земята средно пет пъти.

- —Í˙Ô‡, ˘Â ÚÂ Ì‡Ô‡‚ˇ Ì‡È-˘‡ÒÚÎË‚‡Ú‡ ÊÂÌ‡ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡!
- “˙„‚‡¯ ÎË ÒË?
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Жените имат повече вкусови рецептори.

¿À≈ —¿Õƒ⁄– ”–”ÃŒ¬,
ÔËÒ‡ÚÂÎ Ë ‰‡Ï‡ÚÛ„
ƒ»¿Õ¿ ƒ¿‘Œ¬¿, ÔÂ‚Ëˆ‡
ƒ»Ã»“⁄– Œ¬¿◊≈¬,
·Ë‚¯ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ
ÚÂÌ¸Ó ÔÓ ˘‡Ì„Ë
ŒÀ‹Œ Ã»À≈¬,
˜ÎÂÌ Ì‡ Õ— Ì‡ ¡—œ
œÓÙ. –¿—»Ã»– —œ¿—Œ¬,
ÂÊËÒ¸Ó Ë ÔÂ‰‡„Ó„
ÕŒ–¿…– Õ”–» ﬂÕ, ‰‚ÛÍ‡ÚÂÌ
ÓÎËÏÔËÈÒÍË ¯‡ÏÔËÓÌ
ÔÓ ‚‰Ë„‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÊÂÒÚË
ﬁÀ» ƒ¿ÃﬂÕŒ¬,
‰ËË„ÂÌÚ, ÍÓÏÔÓÁËÚÓ

Хората изпитват
шест вида любов
Най-известните изследователи на човешките отношения
направиха любопитна класификация на чувствата
Най-прочутите изследователи на
отношенията между индивидите
твърдят, че хората са способни да
изпитват шест вида любов. Психолозите Клайд и Сюзън Хендрик, които
са и съпрузи, предложиха любопитна класификация на това чувство.
Първия тип любов експертите
наричат ерос. Според тях това е
страст, която бързо обхваща двойките. Позната е и като любов от пръв
поглед. На партньорите им се стру- Романтичните връзки са само част
ва, че човекът до тях е сродната им от емоционалната палитра на чувствата
душа или дори съдба. Когато човек
Като Storge е представено дълбокото
изпитва такова чувство, емоциите му са инчувство, базирано не толкова на физическотензивни и силни.
При втория тип любов, класифицирана то привличане, а на общия поглед върху
като лудус, става дума за източник на удо- живота и ценностите. Когато хората се
волствие, което не предполага сериозни и чувстват така, на преден план излизат придълбоки чувства. По-скоро става дума за ятелските отношения. Такава любов дава
леко влюбване. Ако индивидите изпитват по- спокойствие и вътрешен комфорт.
Прагма - това чувство говори само за
добно чувство, обикновено лесно, без никакви угризения, започват няколко интриги себе си: човек подхожда рационално към
избора на партньор, като претегля всички
наведнъж, наслаждавайки се на емоциите.

плюсове и минуси, оценява психологическата съвместимост и обмисля план за съвместен живот.
Любовта като мания е най-странният и най-изтощителният тип отношения. И най-опасният, тъй като
хората лесно може да станат зависими от човека до тях, да загубят вяра
в себе си и да натрупат много комплекси. Този вид любов обаче дава
незабравими емоции: както положителни, така и отрицателни. Понякога желанието отново да бъдат изпитани води до взаимозависими отношения.
Агапе е най-безкористната и алтруистична любов. Човек, изпитващ подобни чувства, се стреми да задоволи не собствените
си нужди, а на любимия човек, дори да
жертва собствените си интереси. Въпреки
че този тип отношения не са често срещани
в чистата си форма, във всяка здравословна
връзка трябва да има доза такава любов,
пише БГНЕС.

Четат на морето най-доброто Не признават Брансън
от „Пощенска кутия за приказки” и Безос за астронавти
Популярният литературен проект “Пощенска кутия
за приказки” ще представи
край морския бряг най-добрите разкази на известните
си автори. Ценители ще се
съберат на 13 август от 20
часа в Летния театър в Бургас. Любимите истории на
публиката ще четат Пламен
Манасиев, Ваня Щерева, Ди-

Гери Турийска е
създателката на
литературния проект

митър Калбуров, Любен Дилов-син, Гери Турийска, Стефания Кочева, Мая Бежанска
и Цветелина Цветкова.
“Дойде време отново да
бъдем заедно на най-голямото и традиционно шоу в града. Срещите ни в Бургас са
винаги вдъхновяващи, а хилядите усмивки на лицата ви
остават завинаги в нашите
сърца. Благодарим ви! Включете събитието в календара
си, а ние обещаваме, че ще е
весело и ще помните с добро
тази наша среща”, споделиха
идеолозите на проекта.
Политически некоректните текстове на Георги Блажев от книгата му “И заживели обидено” ще може да се
чуят на 1 август от 19 часа в
Царево.

САЩ няма да признаят Джеф Безос, Ричард
Брансън и спътниците им за астронавти, съобщиха
информационни агенции. Федералната авиационна
агенция в страната внесе важно уточнение по този
въпрос. Към определението за астронавт вече е добавено изискването въпросният човек да е част от
управляващ екипаж на космически кораб или да има
принос в сигурността на полетите.
Това е първата промяна в дефиницията за астронавт от началото на програмата на Федералната
авиационна агенция в подкрепа на комерсиалните
полети през 2004 г. Оказва се, че новите изисквания
са поставени в деня на първия полет на милиардера
Джеф Безос до ръба на космоса. Това стана на
20 юли, когато най-богатият мъж на планетата, брат
му Марк, 82-годишната Уоли Фънк и 18-годишният
Оливър Дамен от Нидерландия полетяха до границата на космоса - на 80 км над земната повърхност.
След продължилия едва 10 минути и 22 секунди
полет всички бяха титуловани за астронавти, Фънк
бе определена за най-възрастния човек, летял в космоса, а Дамен - за най-младия, издигнал се толкова
високо и подобрил рекорда на Герман Титов.

Липсата на
сън вреди
на имунната
система
Липсата на сън може да навреди на имунната система,
разкри пред ТАСС д-р Михаил Полуектов. Лекарят работи в Московския държавен
медицински университет “Сеченов”. Експертът ръководи
Отдела по медицина на съня.
Според него недостигът на
сън намалява и ефекта от ваксинациите. Поне това вече е
доказано при имунизации срещу грип и хепатит А.
Д-р Полуектов цитира
много изследвания, които разкриват, че липсата на сън значително увеличава риска от
инфекция. “Това означава, че
има пряка връзка между съня
и имунитета. По-специално
ефектът е върху определени
показатели. Например, когато
времето за сън е ограничено,
производството на T-лимфоцитите, които участват в процеса на клетъчния имунитет,
е нарушен”, отбелязва специалистът.

СНИМКА БГНЕС

Участващите в
частни полети
трябва не само
да достигнат
въпросната
граница от 80 км
над Земята, но
и да извършат
дейности, които
имат значение
за обществената
сигурност

СНИМКА БГНЕС

Продавач на банани
компенсира
недостатъчния сън на
работното си място

Инжектират камили с умъртвен вирус

СНИМКА БГНЕС

Камилите се смятат за най-добрите
производители на антитела сред животните

Експерти от Централната изследователска
ветеринарна лаборатория в Дубай са инжектирали камили с
умъртвен вирус SARSCoV-2 като част от изследване за разпространението на КОВИД-19
сред животните, съобщи
местното издание “Не-

шънъл”. Така специалистите се надяват да разработят миниатюрни
антитела срещу коронавируса, които да се използват в лечението на
тежко болни хора.
Научният екип е
създал система за тестове, която може да открие
наличието на антитела

срещу КОВИД-19 при
животни. Така експертите планират да изследват
спецификите на разпространението на коронавируса сред представителите на фауната. Над
500 кръвни проби от 18
различни животински
вида са били избрани и
взети от хранилище за

целите на проучването.
Камилите са най-добрите производители на
антитела в животинското
царство, тъй като имат
завиден имунитет сред
животните. От тази гледна точка те са идеални
кандидати за настоящото
проучване, разкриха от
изследователския екип.
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ДНЕС

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

36

o

С

37

o

С

38

o

С

ВИДИН
35 c

ПЛОВДИВ
35 c

СОФИЯ
32 c

РУСЕ
34 c

САНДАНСКИ
36 c

ВАРНА
29 c

ПЛЕВЕН
35 c

БУРГАС
29 c

39

o

С

39

o

С

39

o

С

Слънчево ще е времето от сутринта над цялата страна. Временни увеличения на облачността ще има преди обяд само над
западните райони. Ще е почти тихо. Температурите още ще се
повишат. Морската вода ще се затопли до 25-26 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще
остане без съществена промяна.
НИМХ/БТА

ХОРОСКОП

06.30 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 ÌË„‡ Ì‡ ÍÌË„ËÚÂ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
09.35 ¬‡ÒÍÓ ‰‡ √‡Ï‡ ÓÚ ÒÂÎÓ
–ÛÔ˜‡ 6-ÒÂËÂÌ ‰ÂÚÒÍË
Ú‚ ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ,
1986„./
10.45 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
11.00 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
11.55 œÂÔÓ˜ËÚ‡ÏÂ ¬‡ÁÓ‚
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.25 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.30 ÀËÌËˇ ì“ÓÍËÓ 2020î
13.00 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: œÎÛ‚‡ÌÂ /ÒÂËË/
ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
15.30 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: ¬ÓÎÂÈ·ÓÎ /Ï˙ÊÂ/
: —¿Ÿ - –ÛÒÍË ÓÎËÏÔËÈÒÍË ÍÓÏËÚÂÚ
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 ƒ‡Ì˙ ÓÎÓ‚˙ 4-ÒÂËÂÌ
Ú‚ ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ,
1999„./,
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ƒÌÂÒ Ì‡ »„ËÚÂ Ó·ÁÓ
Ì‡ ŒÎËÏÔËÈÒÍËÚÂ Ë„Ë
“ÓÍËÓ 2020
22.00 ’˙ÚÍ‡Ú‡ Ú‚ ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ, 7 ÂÔËÁÓ‰/ (14)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ú‡ /Ô/
00.30 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
01.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
02.10 ’˙ÚÍ‡Ú‡ Ú‚ ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ, 7 ÂÔËÁÓ‰/Ô/ (14)
03.00 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020
03.55 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: √Â·‡ÌÂ /ÙËÌ‡ÎË/, œÎÛ‚‡ÌÂ /ÙËÌ‡ÎË/
ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

07.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
08.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
09.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡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 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
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 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
21.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
00.30 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
01.30 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
02.30 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
03.20 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
04.20 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
04.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ

06.00 ìƒÊË ¿È ƒÊÓ: –ÂÌÂ„‡ÚËî
- ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î,
ÂÔ.19
06.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./
07.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
(Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ)
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ (2014 „.)
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.82
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.33
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.5 ÂÔ.14,
15
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.8
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.41
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ (2013 „.)
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.22
00.00 ì«‡ÍÓÌ Ë Â‰: —ÔÂˆË‡ÎÌË ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇî - ÒÂË‡Î, Ò.19 ÂÔ.11
01.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.20
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.35, 36

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
09.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
12.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
13.10 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
15.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
16.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
19.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ìœÂÁÛÏÔˆËˇ Á‡ ÌÂ‚ËÌÌÓÒÚî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ
ÒÂË‡Î
23.25 ÿÂÎÓÍ ’ÓÎÏÒ Ë ‰ÓÍÚÓ
”ÓÚÒ˙Ì. «‡Â‰ÌÓ Á‡‚ËÌ‡„Ë
00.25 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
02.10 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
04.05 ìœÂÁÛÏÔˆËˇ Á‡ ÌÂ‚ËÌÌÓÒÚî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ
ÒÂË‡Î
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ìœÂÁÛÏÔˆËˇ Á‡ ÌÂ‚ËÌÌÓÒÚî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ
ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Самотни представители на знака вероятно
ще срещнат партньор и
тази връзка ще стане
сериозна.

Не е необходимо да решавате важни въпроси
точно сега. Прехвърлете ги за края на седмицата.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Не
бъдете
твърде
прибързани в романтичната сфера, помислете
за последствията. Активен ден.

В конфликтни ситуации
трябва да се покажете
дискретно и деликатно.
Не се поддавайте на
емоции.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Които имат деца,
трябва да прекарат
повече време с тях.
Останалите да потърсят приятелите.

Чувствайте се свободни да работите по много трудни задачи. Те ще
бъдат в рамките на
обсега ви.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Денят ще е благоприятен за абсолютно
всички области на дейност - от лични до
финансови.

Ще бъдете в светлината на прожекторите.
Това ще ви позволи да
решите болезнени въпроси.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Не поддържайте обиди
срещу никого и се опитайте да изживеете
деня спокойно и приятно.

Отидете на кратка разходка. Контактът с
природата ще ви вдъхнови и ще възвърнете
силите си.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Единствената област,
която няма да ви хареса, е работата. Обърнете внимание на връзката.

Добър момент е да се
обадите или да пишете
на познат или приятел,
към когото имате чувства.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

ПОНЕДЕЛНИК
26 ЮЛИ

15

СПОРТ

2021

Фалстарт
за Левски
Славия се превръща в черна котка за „сините”
Левски започна новия сезон със загуба от Славия. “Белите” спечелиха с
2:1 най-старото столично дерби в първия
кръг от efbet Лига. Пред 6000 души на
“Герена” те започнаха силно и създадоха няколко добри голови положения, но
противно на логиката “сините” поведоха чрез 18-годишния Марин Петков (16).
Емил Виячки (22) набързо възстанови
равенството, а резервата Калоян
Кръстев (68) донесе радостта за тима от
“Овча Купел”. До края Славия успя
хитро да убие темпото и съхрани аванса си до последния сигнал. И двата отбора останаха с претенции към съдийството на Волен Чинков, който ръководи мача колебливо и различно тълкуваше идентични ситуации.
Статистиката сочи, че в рамките на
година и половина “белите” постигнаха
пета победа над историческия си съперник, като от шест мача загубиха само
веднъж. Това не бе толкова неочаквано,
защото за 146-ото издание на най-старото столично дерби в групата на “сините”
имаше само двама играчи над 26 години
- Симеон Славчев (27 г.) и неизползваната резерва Валери Божинов (35 г.).
“Не ни достигна да отбележим гол.
Цяла седмица говорихме и знаехме как
ще играе Славия. Играят плътно затворени в собствената си половина и на
контраатака. Загубихме концентрация
на някои моменти. Доволен съм от момчетата и съм сигурен, че ще изглеждат
по много по-добър начин в следващите
мачове. Това са млади момчета и е нормално да има спадове. Трябва ни повече
опит.

СНИМКА LEVSKI.BG

Голмайсторът на Левски Марин Петков (вляво) се опитва
да отнеме топката от слависта Венцислав Керчев в мача на “Герена”
Контузията на Ради Цонев също даде
отражение. Търсим футболисти на няколко позиции. Надявам се скоро да има
развитие, около Иван Горанов - също”,
разкри треньорът на Левски Живко Миланов.
“Целият мач бе изнервен и се наложи в първите минути да покажем не
толкова хубава игра. Доволен съм от
желанието, което показваме на терена,

Отлагат мача
Арда - ЦСКА-Сф

дори когато губим. Успяхме да вкараме
гол, след това втори и да победим. Така
се наложи, че играхме на контраатака.
Натискът на Левски отвори пространства и това позволи на нас да контраатакуваме. Не успяхме, за съжаление, да
вкараме още някое попадение. Чак толкова доминиращи не бяхме. Мачът бе
50 на 50”, призна наставникът на “белите” Златомир Загорчич.

Българин дебютира за Твенте

Мачът между Арда и ЦСКА-София от II кръг на
efbet Лига ще бъде отложен. Двата отбора са стигнали до подобна договорка предвид участието им в
Лигата на конференциите. И от Арда, и от ЦСКА-Сф
са пуснали писма до БФС с желание срещата да бъде
отложена, което вероятно ще бъде удовлетворено.
Двата отбора ще трябва да се върнат от гостуванията си в Европа късно през нощта в четвъртък
срещу петък, а мачът помежду им е планиран за
неделя в Кърджали.
Преди това “червените” гостуват на Лиепая в Латвия (0:0 в първата среща), а Арда има визита в Израел на Апоел Беер-Шева (0:2).

Станислав Дюлгеров игра
45 минути за първия отбор на
Твенте срещу Адо Ден Хааг.
Това бе дебют за мъжкия тим
за 17-годишния ни халф. Младият бургазлия заслужи похвалите на треньора Рон Янс.
Дюлгеров бе един от тримата
таланти от отбора до 21 години, които са на подготовка с
мъжете, но остава най-младият в селекцията на “червенобелите”.
Треньорите на двата тима

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚
√Î‡‚ÂÌ Â‰‡ÍÚÓ
»‚ÂÎËÌ ÕËÍÓÎÓ‚
inikolov@duma.bg
«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
√ÂÓ„Ë √ÂÓ„ËÂ‚
ggeorgiev@duma.bg
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

се бяха разбрали за две контроли, като първата продължи
75 минути, а втората - 45, за да
могат наставниците да дадат
време на всичките си налични
футболисти. Първата среща
завърши 2:2, като двете попадения за Твенте вкара Рамиз Зеруки.
Дюлгеров игра във втората
проверка, която бе спечелена
от Твенте с 2:0 с голове на
Джейдън Оостерволде и
Нейтънджел Маркело.
»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚

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

‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206;
ÃËı‡ÂÎ‡ ‡ÚÂËÌÒÍ‡
√–¿‘»◊≈Õ ƒ»«¿…Õ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿„ËÓ‚,
≈‚„ÂÌËˇ Û¯Â‚‡, œÂÚˇ –Ó„‡˜Â‚‡, —Ô‡ÒÍ‡ ¬ÂÌÂ‚‡
–≈ À¿Ã» » Œ¡ﬂ¬»: ﬁÎËˇ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚‡ - 205;
0879326034; e-mail: reklama@duma.bg, obiavi@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg, ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË

РЕЗУЛТАТИ

I КРЪГ
Царско село - Черно море 0:0; Берое Локо Сф 1:0 Камбуров (56), ЧК: Камбуров (Б-80); Ботев
Пд - Пирин 2:1 1:0 Конате (19) 2:0
Маркиньос (41) 2:1 Николов (54);
Левски - Славия 1:2 1:0 Петков (16)
1:1 Виячки (22) 1:2 Кръстев (68); снощи: ЦСКА 1948 - ЦСКА-Сф; Локо
Пд - Лудогорец; днес, 21.00: Ботев
Вр - Арда.
ВТОРА ЛИГА
I КРЪГ
Янтра - Хебър 0:2 0:1 Манев (9)
0:2 Петков (60); Спортист Св - Марица 0:2 0:1 Тонев (13) 0:2 Домовчийски (45+1); Нефтохимик - Спартак
Вн 1:3 1:0 Стефанов (26) 1:1 Андреев
(38) 1:2 Мехмед (39) 1:3 Исуф (80);
Струмска слава - Септември Сф 1:1
0:1 Рамадан (75) 1:1 Сандев (90+1);
Септември Сим - Марек 2:1 1:0
Мунин (34) 1:1 Каймакански (63) 2:1
Мунин (77); Созопол - Добруджа 3:0
1:0 Гюзелев (3) 2:0 Тютюков (43) 3:0
Жеков (62); снощи: Ботев Пд-2 - Литекс; днес, 18.30: Етър - Левски Лом;
Миньор - Лудогорец-2; 20.00: Монтана - ЦСКА 1948-2.
ГЛЕДАЙТЕ

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¿

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
18.30 Етър - Левски Лом
21.00 Ботев Вр - Арда
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
12.00 Турнир в Кицбюел (мъже)
ПО МАКС СПОРТ 2
18.00 и 2.00 Турнир в Атланта
(мъже)
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Първи медал
в Токио
Антоанета Костадинова
взе сребро на 10 м
въздушен пистолет
Антоанета Костадинова
донесе първи медал за България на Олимпиадата. Българката заслужи сребро в стрелбата на 10 м въздушен пистолет. Тя преодоля квалификациите с шести резултат, а във
финала водеше до последния
изстрел, но бе изпреварена от
Виталина Бацарашкина. Представителката на Руския олимпийски комитет събра 240,3
т., за да постави олимпийски
рекорд, а Костадинова остана
на 0,9 т. Трета на стълбицата
се нареди Рансин Дзян (Кит) с
218,0 т.
За Костадинова това е
първи медал в третото й участие на Олимпийски игри. 35годишната състезателка от
Търговище има осмо място от
Рио 2016 и девето от Лондон

2012. Костадинова е третата
българка с медал от Олимпийски игри в стрелбата с пистолет. Другите са Мария Гроздева и Диана Йоргова. Антоанета донесе първо отличие за
страната ни в спортната стрелба от 17 години.
Сега Гроздева остана 43та. Двукратната ни олимпийска шампионка ще участва на
25 м малокалибрен пистолет в
петък, като това ще бъде последното й състезание в бляскавата кариера.
“Благодаря на всички, които са замесени в този процес.
През цялото време треньорът
ми Христо Христов беше човекът, който ме караше да
продължавам. Не оценявам
така нещата, че съм загубила
златото. Предпочитам да се

Кабаков свири
мач в Сапоро
Георги Кабаков реферира отлично
при трудната победа на Аржентина над
Египет с 1:0 на Олимпиадата. Успеха
донесе Факундо Медина (52). Пловдивчанинът предупреждаваше многократно
играчите и на двата отбора да не действат грубо. В последните 20 минути
мачът се поизнерви, но българският
рефер овладя ситуацията с 5 жълти картона. В началото на втората част “гаучосите” разиграха с късо подаване ъглов
удар и Алексис Мак Алистър центрира
остро в наказателното поле, където
Медина стреля с глава и улучи левия
стълб, но при добавката с плътен изстрел реализира в долния десен ъгъл.
Това бе втори мач за Кабаков, който на
старта беше четвърти съдия на Бразилия - Германия (4:2).

СНИМКА BGOLYMPIC.ORG

Антоанета Костадинова (вдясно) позира със сребърния медал
в компанията на голямата Мария Гроздева
радвам на среброто, защото
всеки от нас е дошъл за отличие. Медал от Олимпиадата не
може да се сравни с нищо друго. И след като Господ ми е
отредил сребро, значи съм доволна от него”, каза през сълзи
35-годишната Костадинова.
“На 30 юли затварям куфара и няма да го отворя повече.
Казвам довиждане на спорта,
на стрелбата. Огромен респект

Стойка Кръстева надви виетнамка
Стойка Кръстева (51
кг) спечели първа победа
за боксьорите ни на Токио 2020. Тя надви виетнамката Ти Там Нгуен с
3:2 съдийски гласа
(29:28, 29:28, 29:28,
27:30, 28:29). Добричлийката стартира агресивно
и от самото начало атакува опонентката си. Във
втория рунд Кръстева реализира два леви прави в
главата на виетнамката.
Тя бе по-техничната боксьорка и направи няколко добри комбинации. В

третия рунд съперничката й започна агресивно,
но Кръстева заигра на
контраатаки и пласира
три страхотни удара в
главата на Нгуен, като
контролираше двубоя до
края. Виетнамката е шампионка на Азия от Хо Ши
Мин 2017.
“Беше труден мач,
противникът не бе слаб.
Може би и аз не показах
най-доброто, което мога,
но въпреки всичко успях
да победя. Надявам се
като първи мач това да е

било настройването за
влизането в турнира и
всеки следващ да бъде подобър”, коментира 35-годишната българка.
“Помогна ми желанието за победа и всичко,
което сме тренирали преди това, защото въпреки
пандемията не сме спирали. Трудихме се много, повече от останалите.
Физически се чувствам
добре”, каза Кръстева,
която на 1/8-финала ще
се бие с американката
Вирджиния Фухс.

Сестри Стоеви
с психически
проблеми

Петкова
и Лефтеров със
слаби плувания
Младите ни плувци Диана Петкова и
Калоян Лефтеров отпаднаха в Токио, но
не в коронните си дисциплини. 21-годишната пловдивчанка плува в дисциплина 100 метра бруст, като с време от
1:10,61 мин. остана на последното 8-о
място в серията. Това бе олимпийски
дебют за Петкова. Олимпийски дебют
направи и 18-годишният Калоян Лефтеров, който участва в сериите на 100 м
гръб. Българинът остана на последното
6-о място в серията с време от 55,60
сек., на повече от 2 сек. зад победителя.
Неговата сила е в 200 метра гръб.

към Антоанета. Тя показа
страшно ниво. Щастлива съм,
че българската традиция на
Олимпийски игри продължава
и не свършва с мен. Надявам
се на още щастливи мигове,
тази традиция да се задържи,
защото стрелбата е имала много добри шампиони, има ги в
момента и дано да продължи
така и занапред. Антоанета
може да усети и златната час-

Антъни Иванов си направи
олимпийска прическа преди
дебюта си в Токио. Плувецът
ни се похвали с петте олимпийски
кръга на главата си. Той стартира
днес от 12,23 часа в сериите
на 200 метра бътерфлай

Сестрите Габриела и Стефани Стоеви признаха, че имат психически проблеми. На старта на Олимпиадата те
загубиха от петите в световната ранглиста Сойеонг Ким и Хейонг Конг (Кор)
с 1:2 гейма (23:21, 12:21, 21:23) след
1,10 часа игра. “Играхме добре, видя се,
че сме равностойни на съперничките си.
Малко не ни достигна, повече - психически. Всичко е от нас, ние си загубихме
мача”, сподели Стефани Стоева.
“Видяхме победата, без да сме я
постигнали, беше наистина равностоен
мач. Може би трябваше да си повярваме
още малко и да не правим толкова лесни
грешки. Мисля, че това ни костваше
мача”, добави Габриела. Българките излизат днес срещу китайките Чен и Фан.

тица (на 25 метра). Има всички данни. Формата й подсказва, че е възможно, но в нашия
спорт има и една тънка нишка, която може да се скъса.
Ако напрежението е в повече,
ако натискът е голям, може и
да не се получи. Но да не
мислим за това, дано да успеем”, каза Гроздева, която е и
председател на Българския
стрелкови съюз.

ГЛЕДАЙТЕ

ОЛИМПИАДА
ПО БНТ 1
12.30 Линия “Токио 2020”
13.00 Плуване
(серии)
15.30 Волейбол:
САЩ - Руски
олимпийски комитет (мъже)
3.55
Гребане
(финали), плуване (финали)
ПО БНТ 3
8.15 Волейбол: Полша - Италия
(мъже)
13.00 Спортна гимнастика
(отборно, мъже)
21.00 Днес на Игрите (обзор на
деня)
3.55 Джудо (кат. до 81 кг, мъже)
ПО ЕВРОСПОРТ 1
6.45 и 12.15 Бокс (трети ден)
8.00 и 10.00 Кану-каяк (слалом,
мъже)
8.45 Скокове във вода
(10 м, синхронизирано, мъже)
10.45 Волейбол: Франция - Тунис
(мъже)
13.00 Спортна гимнастика
(отборно, мъже)
16.10 Волейбол: Бразилия Аржентина (мъже)
ПО ЕВРОСПОРТ 2
9.00 Маунтинбайк (крос кънтри,
жени)
11.00 и 15.00 Баскетбол 3Х3
(групова фаза)
13.30 Плажен волейбол
(групова фаза)
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