2

БСП отново
предлага
9% ДДС за
лекарствата

Диана Тонова:
Авторитарен
модел на управление
властва в София

До 2 години
бензинът ще
стигне 3,20 лв.,
дизелът - 3,40 лв.
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Китай затваря
градове заради
новия щам
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ИТН представя проекта за кабинет
ИТН представя днес структурата и състава на проекта за
кабинет. От партията са изпратили писмо, с което канят на
среща парламентарно представените партии без ДПС и ГЕРБ.
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Един милион българи
нямат пари за почивка

А

Три четвърти от хората в риск от бедност
не могат да си позволят ваканция извън дома

ко някой ви каже, че знае какво ще се случи днес и дали шоуто с министрите ще продължи,
не му вярвайте. Самият водещ не
е наясно, а сценаристите не са
изплагиатствали докрай всички
статуси в социалните мрежи.
Едно е сигурно - партията на
Станислав Трифонов е в истерия
и недоумение. Безпомощна,
объркана, оплетена в безотговорност, спъната от безидейност. Ах, как им се искаше, също
като в шоуто, от дивана, да
продължат да се хихикат и да пускат всички по лайсната. Пробваха. Не става. За жалост, друго
не им се отдава. А и са с такова
его, че доброжелателите смятат
за присмехулници. Защото съдят
по себе си.
Какви дълги ръце, какво задкулисие провиждаме зад драматургията с правителството?!
Прекалено сложни мисловни
конструкти имаме за това, в което ни вкарват. Те толкова могат, така живеят - от предаване
на предаване, от диванче на диванче, от статус на статус, от
хейт на хейт. Не му мислят много, нямат в главите си политики,
каквито се опитваме да провидим.
Те живеят в свят, в който си
мерят майбасите, самолетите, яхтите, хасиендите и държанките.
Не можете да проумеете този
свят. В него всеки иска да има
онова, което има другият. И малко отгоре.

Близо един милион
българи не могат да си позволят лятна ваканция, показва проучване на Европейската конфедерация на
профсъюзите. Работниците
с ниски доходи у нас са
сред 35-те милиона най-

бедни европейци.
Средно 28% от гражданите на ЕС не могат да си
позволят едноседмична ваканция извън дома, като
близо 60% от тях са с доходи под прага на бедност.
В България 71,6% от хора-

та в риск от бедност не
могат да си позволят почивка, което отрежда на страната ни седма позиция в
негативната класация.
Неравенствата във ваканциите между работниците с доход под средния и

тези с доходи над средния
са се увеличили в 16 държави през последното десетилетие.
Ние сме сред страните
с най-големи разлики в
достъпа до ваканция между
двете групи.

ƒ”Ã¿ œ–»«Œ¬¿¬¿: ¡⁄ƒ≈“≈ Œ“√Œ¬Œ–Õ»!

Стр. 5

EUR:
1.95583

GBP:
2.2857

USD:
1.64549

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
ПРОМЕНЛИВО

CHF:
1.81752

40

o

c

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

В най-горещия ден от седмицата в София раздаваха безплатно вода в пунктове на Орлов мост
при езерото Ариана, на площад „Света Неделя“ и в градината при пилоните на НДК
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БСП отново предлага
9% ДДС на лекарствата
Социалистите настояват за един учебник по един предмет
и за данъчни облекчения на семействата с деца
Юлия КУЛИНСКА

Народните представители
от “БСП за България” отново
внесоха в Народното събрание законопроект за намаляване на ДДС от 20 на 9% за
лекарствата в хуманната медицина, заплащани от НЗОК,
за медицинските изделия и
диетичните храни за медицински цели. Цените на лекарствата в България най-високи,
мотивира се левицата. “Цените на свободна продажба в

аптеките са почти равни на
тези, които пациентът плаща
след отстъпката от НЗОК.
Делът на фармацевтичните
разходи у нас достига 38%
при 25% средно за ЕС, което
означава, че 81 на сто от лекарствата се плащат от пациента. В Ирландия има 5 ставки за лекарства, а във Франция и Италия - по четири”,
изброяват социалистите. От
БСП са пресметнали, че пониският налог ще доведе до
намаляване на приходите в
бюджета с 374 млн. лева. Положителният ефект се изразя-

ва в по-ниски бюджетни разходи за лекарства, увеличение
на приходите от по-големия
оборот, свиване на сивия сектор и увеличение на данъчните постъпления. По този начин приходите в бюджета ще
са повече с около 450 млн. лв.
По-ниското ДДС е и антикризисна мярка с ефект върху
икономическия растеж и за
по-леки преминаване през
кризата. Намаляването на
ДДС на 9% на лекарствата е
отдавнашно искане на левицата, което тя за последно предложи при приемането на

данъчните закони в края на
миналата година. Тогава само
ставката за ресторантьорските и кетъринг услуги, книгите
и учебниците, бебешките храни и пелени беше намалена на
9 на сто.
БСП внесе и предложението за въвеждането на един
учебник по един предмет във
всички училища. Той ще се
одобрява от министъра на образованието. Учебните помагала, които ще се използват от
учениците се избират от учителя, който преподава по съответния предмет или модул.

Да се приспадат по 6000
лева от данъчната основа за
всяко ненавършило пълнолетие дете, предлага левицата
със законопроект за изменение и допълнение на Закона
за данъците върху доходите
на физическите лица, внесен в
парламента. Съгласно сега
действащият закон данъчното
облекчение за деца, които се
приспадат от сумата от годишните данъчни задължение е
200 лв. при едно ненавършило
пълнолетие, 400 лв. при две
деца и 600 лв. - при три и
повече ненавършили пълнолетие деца. Социалистите искат
да отпадне ограничението за
данъчни облекчения за семействата, които имат три деца,
като по този начин се даде
право и на многодетните родители да ползват данъчни
преференции. Така на практика родителите с едно дете ще
имат право на преференция до
600 лева, с две деца до 1200
лева, а с три - до 1800 лева и
т.н. В законопроекта е записано още и предложението
месечната данъчна основа да
бъде намалена с 500 лева за
всяко дете.

Хасковлии пак протестират
заради водата
Жителите на Хасково и гражданския инициативен комитет
“Вода” протестират срещу обявеното увеличение на цената на
водата от 3,52 лв. на 4,47 лв. до 2026 г. според обявения бизнес
план на ВиК в областния град. Местните обясняват, че всекидневно липсва нормално водоподаване на в целия град, има аварии и ниско налягане. Хората се жалват, че с години са плащали
негодна за нуждите им вода на цената на питейна без никакви
компенсации. Градът е осеян с дупки поради непрестанните аварии. Загубата на питейна вода по остарялата водопреносна система е в чудовищни размери. На фона на всичко това не е
започнала процедурата за осъществяване на водния цикъл, недоволстват хасковлии.
Местните очакват адекватни действия и настояват отговорните институции да вземат спешни мерки за подобряване на
качеството и доставката на вода, както и да се предприеме
незабавен мораториум върху увеличаването на цената й.
Хората са обединени около основни искания, сред които
е промяна на Закона за водата, възможност за диференциране
на цената на водата по населени места, подновяване на водопреносната система, както и намаляване и контрол на загубите на питейна вода. Сред исканията им е подобряване качеството на питейната вода, изпълнене на водния цикъл на Хасково, завишен контрол на събираемостта на задълженията и
върху нерегламентираното включване във водоподаването.
Гражданите настояват и за оставка на управителя на ВиК в
Хасково.
Хасковли са изпратили протестното си писмо до отговорните
институции, президента, омбудсмана и др.

СНИМКА БГНЕС

Близо 200 дка треви, стърнища и храсти горяха край с. Бучино, община Благоевград.
Пожарът е възникнал на 300 м източно от транзитният газопровод за Гърция.
Изгоряла е необитаема стопанска постройка, няма евакуирани хора

Най-много заразени
с КОВИД-19 има по морето

В Спешната помощ в Пазарджик
са в протестна готовност

За пръв път през тази година наймного положителни проби за КОВИД19 са установени в неделя във Варна
(19) и в Бургас (15). От направените
6691 лабораторни изследвания неделния ден положителни са 94. 50 на сто
от новите случаи в Софийска, Пловдивска и Бургаска област са от Делта
вариант, коментира д-р Христиана
Бацелова, епидемиолог и преподавател
в пловдивския Медицински университет. По думите й Делта вариантът се
характеризира като обикновена настинка, затова веднага трябва да се
направи бърз антигенен тест.
Вече сме в началото на четвърта
вълна, минахме през седмица с непрестанен ръст и тенденцията може да се
очаква да продължи, коментира главният здравен инспектор доц. Ангел
Кунчев. Той потвърди прогнозите на

Работещите в Спешната помощ в Пазарджик
остават в протестна готовност, въпреки пояснения на здравното министерство за плащането при контакт с доказано заразен с КОВИД-19.
Припомняме, че от министерството обясниха,
че няма да се измерват
минутите, а ще се описват дежурствата, в рамките на които е имало
пряка среща с пациент с
коронавирус, след като
миналата седмица бе
обявена методиката и тя
бе разтълкувана като
плащане на около 11
стотинки на минута при

математика от БАН проф. Николай
Витанов за новата вълна на КОВИД19, която ще е в края на август - началото на септември. Оптимистичният
вариант е за 1500 новозаразени дневено, а пестимистичният - за 3000. Според него пикът на заразата ще е през
септември. Проф. Витанов посочи като
особеност на тази вълна, че Делта вариантът на вируса е много заразен.
Според доц. Кунчев от медицинска
гледна точка има логика да има локдаун, но от социална гледна точка би
било трудно това да се направи. Той е
категоричен, че е невъзможно да има
яснота за евентуално затваряне и подчерта, че и сега България е в един от
най-леките режими в сравнение с останалите държави от Европа.
Коментар на стр. 5

заразен пациент.
Работещите в Спешната помощ смятат, че
това също е неприемливо. Според тях много от случаите на КОВИД-19 трудно се доказват в началото на
заболяването.
“Това, което не ни
удовлетворява е думата
“доказан”. Това трябва
да го има предвид МЗ и
ние в нашата декларация
сме го описали много
добре - кога тестът не
може да бъде положителен, а болният е заразен
с коронавирус. Просто
думичката “доказан”
трябва да отпадне. Тряб-

ва да бъде както преди съмнителен или с клинична картина на коронавирус”, каза пред БНР
медицинската сестра от
Пазарджик и синдикален
лидер Димитрия Димитрова. По думите й следващата стъпка е да се
съберат подписите от
всичките спешни центрове в подкрепа на декларацията на работещите в Пазарджик и тя да
бъде внесена в здравното министерство. Това
най-вероятно ще стане в
петък. В подписката участват и останалите 26
спешни центрове в страната.
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обстановка

Политическите ръководста
на “Изправи се БГ! Ние идваме”, “Демократична България”
и БСП са получили покани за
срещи, на които “Има такъв
народ” ще им представи структурата и състава на проекта си
за Министерски съвет.
Разправията между Слави
Трифонов и Христо Иванов,
започнала с декларации в НС
миналата седмица, продължава
с пълна сила. Късно в неделя
лидерът на “Има такъв народ”
даде интервю пред Тошко Йорданов, записано в домашна обстановка. Разговорът беше под
мотото “Отговори на актуалните въпроси от последните 2 седмици” и беше излъчено в социална мрежа. Трифонов отново
обвини “Демократична България”, че искат министрески постове в новия кабинет. Целият
разговор се въртеше около тази
тема и така и не се появи конре-

смята за политик, не води политически разговори, но никой не
можел да му извива ръцете. “Ние
сме първи на изборите, а идва
някой и ни казва, че Асен Василев трябва да е министър на
финансите. Не, няма да е, защото е много ляв. Но да не превръщаме Христо Иванов в по-важен, отколкото е. Ако иска да
подкрепя, ако иска да не подкрепя”, тросна се Трифонов.
После обясни, че прави това, което е решил. От ИТН не се влиялели от нищо и от никого, само
от хората, които са ги избрали.
Според Трифонов нови предсрочни избори не са проблем,
защото били нормален ход в
демократична държава.
В задочния разговор се включи и Иванов. Темата за ДПС е
най-малкото неудобна за ИТН,
написа той в мрежата. В ДБ
смятат, че Василев и Петков са
най-ярките анти ДПС фигури в

Кметът на Троян Донка Михайлова се срещна с 19-годишния Христо Минков,
който пробяга маршрута Ком - Емине и беше близо до рекорд. Михайлова предлага
Общинският съвет да предостави на Минков парична награда като израз на уважение
към усилията му и като подкрепа за подготовката му за по-нататъшните състезания

ИТН ще представи
проекта за кабинет
БСП призовава за разум и за поставяне на държавата
над личното его и частните сметки
тика около състава на правителството. Лидерът на ИТН отново отхвърли обвиненията, че е
зад него стои дългата ръка на
ДПС. По същата логика можем
да кажем, че Христо Иванов е
от ГЕРБ, защото е участвал в
правителството на Бойко Борисов като министър, заяви той.
Трифонов отбеляза, че не се

служебното правителство. За
това били публично, а не задкулисно предложени. Иванов остава скептичен, че е възможно разбирателство между ИТН и ДБ.
В тази все по-истерична обстановка само БСП се държи на
ниво, коментира зам.-председателят на БСП Кристиан Вигенин в социалната мрежа. “Обе-

щахме сигурност в промяната,
предвидимост и прозрачност, с
всички свои действия следваме
този ангажимент. В разпокъсания парламент следваме много
ясна, публично обявена стратегия, последователно и без завои.
Поставяме на първо място политиката, каквато е и европейската практика” подчерта кой.

По думите на Вигенин БСП
няма зивисимости, не се опитва
да имплантира специфични интереси в следващото управление, а търси промяна и изпълнение на важни за хората мерки.
“Рушат се мостове, допуска се
подмятания и интриги да
задълбочават противоречията.
Така става все по-възможно да

стигнем до третия мандат, с
който ще бъде още по-трудно да
се формира кабинет, а вероятно
и до трети избори, които сигурно ще задълбочат кризата. Време е за разум, за осъзнаване, за
поставяне на интересите на
хората и държавата над личното его и частните сметки”, констатира социалистът.

Политолози очакват предсрочни избори
Сценарият за предсрочни парламентарни избори е все по-вероятен заради
втвърдяващия се тон между ИТН и ДБ,
прогнозираха пред Нова тв политолозите доц. Антоний Гълъбов и доц.
Петър Чолаков. Гълъбов смята, че интервюто на Слави Трифонов във Фейсбук е било по-скоро насочено към избирателите. “Той ги подготвя за варианта предсрочни избори, в които
всъщност те ще успеят да прехвърлят

отговорността за липса на правителство на другите политически партии”,
допълни той.
И за доц. Чолаков последните данни
сочат предсрочен вот. “На моменти изглежда, че облаците се разсейват и че се
появява светлина на хоризонта по посока формиране на редовно правителство.
След това обаче бурите се сгъстяват и
вървим към сценарий за предсрочни избори. Това е най-вероятно, защото тонът

доста се е втвърдил”, уточни той.
Има шанс за диалог между ИТН и
останалите партии, ако партиите на
протеста приемат позиция и се съгласят да играят по правилата на ИТН,
смята социалният антрополог Харалан
Александров. Той обаче отбеляза, че от
гледна точка на правилата на комуникацията, имаме “перверзна комуникация”, като играта на котката с мишката
- изпращаш противоречиви послания.

Андон Балтаков напуска БНР
Генералният директор БНР
Андон Балтаков е депозирал
молба за предсрочно прекратяване на договора му за управление на радиото, считано от
6.8.2021 година. Мотивите са
дълбоко лични, поради което
искрено моля за въздържаност
от анализи и коментари, призова той.
“За мен беше и привилегия,
и невероятна възможност да
управлявам БНР в един толкова повратен момент в история-

та на организацията. Заедно постигнахме много в програмен,
административен и финансов
аспект. Основните постижения
съм ги очертал в отчетите на
БНР до СЕМ, като последният
ще бъде предаден на регулатора в четвъртък. Вярвам, че
Съветът за електронни медии
ще подбере ръководител, който
не е обвързан с политически
или икономически интереси и
който ще продължи работата по
трансформацията на организа-

цията”, заявява Балтаков.
Балтаков беше избран за директор на БНР през януари
2020 г. след конкурс на СЕМ.
Предишният директор на радиото Светослав Костов беше
уволнен предсрочно миналата
година заради опита му да свали от ефир репортерката Силвия Великова и безпрецедентното му решение да спре
излъчването на програма “Хоризонт” за около 5 часа на 13
септември 2019 г.

“Това няма да е правителство на
промяната, а на примирението, ИТН
рушат и малкото останало доверие в
системата, смята политологът Калоян
Велчев. Според него фигурата на Пламен Николов за премиер изглежда найприемлива засега, той говори за диалогичност. За Велчев Николов е човек,
който трудно ще има свободата да
ръководи държава, а ще трябва да се
съобразява с всички играчи.

Над 60 нелегални мигранти
са заловени в София
Над 60 са нелегалните мигранти, заловени в София за последните три дни. Източници от полицията обясниха за БНР, че в
последните седмици всеки ден в столицата се задържат бежанци.
Най-много нелегални имигранти в столицата са заловени в събота
- 55. В неделния ден са открити други шестима, а към 11 часа вчера
имаше още двама задържани.
Мигрантите често биват изоставяни от каналджиите в местности край София или около магистрала “Тракия”. Най-често заловените са млади мъже от Афганистан, Сирия и Ирак.
От Столичната дирекция на вътрешните работи активно наблюдават района около централна гара, където по принцип има засилено
присъствие на мигранти.
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До 2 години бензинът ще стигне
3,20 лв., а дизелът - 3,40 лв.
Зелената сделка може да оскъпи горивата в България с над 40%
Цените на горивата в България до голяма степен ще останат непроменени в следващите
няколко месеца, но заради Зелената сделка се очаква те да
се увеличат с над 40%. Това
посочи експертът от Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев пред
БТВ. В организацията членуват най-големите търговци и
вносители на горива в България.
По неговите думи Акцизният комитет на Европейската
комисия в момента обмисля
ново увеличение на ставките,
като това би довело до увеличение от около 1 лв. спрямо
сегашните цени на горивата.
Според Бенчев, ако бъде официално взето решението за
това, до две години бензинът
може да струва 3,20 лв. за
литър, а дизелът - до 3,40 лв.

Справка в специализираната
платформа fuelo показва, че
двата вида горива сега се търгуват средно за 2,25 лв. за литър,
т.е. в процентно изражение
ръстът ще бъде съответно око-

ло 42% и 50%.
Бенчев заяви, че това повишение на цените на горивата
ще зависи от всички държави
членки на Европейския съюз,
включително и България. “Аз

заради намаляване на
преференциалните цени
на “зеления” ток.
Служебният финансов министър Асен Василев вече е добавил и
този разход в проекта
за акутализация на бюджет 2021. Най-лошото
е, че десетки, ако не и
стотици други инвеститори във възобновяеми
енергийни източници
водят аналогични дела.
Така стари решения,

взимани от законодателите и от енергийния
регулатор преди 5-10 и
повече години ще засегнат хазната.
Министър Василев
вече лансира идеята
държавните институции, които губят дела с
материален интерес, да
носят финансови последици за това - със съответните суми да им се
намалява ведомственият
бюджет.
СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

Проблеми с новите екостикери
Появиха се проблеми с новите
екостикери на автомобилите. Системата грешно определя в коя категория е превозното средство, твърдят
зрители пред Нова телевизия. Има и
съмнения за манипулации в пунктовете за технически прегледи.
Близо 170 000 автомобила са минали техническия преглед за три седмици от въвеждането на екостикерите. 525 не са успели да преминат тестовете за вредни емисии у нас. Шофьори сигнализират, че са получили
по-ниска екокатегория от предвидената по наредба. А от пунктове за

не с нов биокомпонент, който
е 2-3 пъти по-скъп от настоящия, като това също ще се
отрази на цените на горивата.
Отделно Европейската комисия е предложила и данък
“Емисия върху транспорта”.
Само това лято бензинът
поскъпна с около 13 стотинки
на литър, но това се дължи на
котировките на суровия петрол, които се покачваха през
това време. Горивата в България са с най-ниските цени в
ЕС и четвърти в Европа, смята
Бенчев. До края на годината,
ако не се случи нещо изключително в геополитиката, цените
ще се запазят на сегашните
нива. Все пак се очаква скоро
котировките да стигнат 80 долара за барел и ако това стане,
бензинът ще поскъпне с още
няколко стотинки, прогнозира
експертът.

Разкриха пореден картел
при санирането

Бюджетът губи пари
от дела срещу КЕВР
Собствениците на 4
малки веца са спечелили дела срещу Комисията по енергийно и водно регулиране и по тази
причина
държавата
трябва да им плати над
16 млн. лева компенсации. В конкретния случай с четирите приключили дела става дума за
отдавнашни спорове
между собственици на
минивецове (с мощност
до 10 мегавата) и КЕВР

се обръщам към нашите представители в Брюксел да защитават интересите на потребителите. Досега, доколкото
знам, България е за неутралност при горивата, т.е. всички
видове горива да се облагат
еднакво”, каза Бенчев.
Такова увеличение ще бъде
понесено трудно от българската икономика и ще доведе до
повишаване на цените на всички стоки, посочи Бенчев. Обмисляното увеличение е
свързано с амбициозния план
на Европейската комисия за
намаляване на емисиите въглероден диоксид от автомобилите с 55% до 2030 г. спрямо
нивата от 2021 г. Това е много
по-високо от съществуващата
цел за намаляване с 37,5%.
Освен европейските регулации, от началото на следващата година започва и смесва-

прегледи контрират, че автоматизираната система на ДАИ определя
грешни екокатегории. Започнали са
проверки.
С въвеждането на екостикерите в
пунктовете за прегледи са длъжни да
върнат всеки автомобил, който не
отговаря на изискванията за екокатегорията си. Те са пет и са свързани
с годината на производство.
От транспортното министерство
казват, че манипулацията е възможна,
защото служителите в пунктовете
ръчно въвеждат данните от измерванията.

Трети поред картел
между строителни и проектантски
фирми,
свързан с националната
програма за саниране,
разкри Комисията за защита на конкуренцията
(КЗК). Нарушението е, че
те са се договаряли предварително помежду си
какви цени да предложат
за някои дейности по
програмата в Пловдив. С
решението на КЗК 30-те
фирми, участвали в договарянето, са глобени с
общата сума 388 687 лв.,

но две от тях - тези, които са съдействали на комисията да събере данните, са освободени от плащане на санкции - едната
напълно, а на другата глобата е намалена. Решението на КЗК може да се
обжалва в 14-дневен
срок.
Случаят в Пловдив на
практика е част от предишните два, по които
КЗК
работи
вече
четвърта година. Казусът
започна да се разглежда
след сигнал на кмета на

Търговище за нередности. После се оказа, че
същите фирми са направи договорките си и когато са се явявали на обществени поръчки за санирането в Гоце Делчев. И
за двата случая КЗК излезе с две отделни решения
още през 2019 г. Сегашният казус в Пловдив
обаче е най-мащабен, защото и блоковете, които
са санирани в областния
град, са доста повече, отколкото в Търговище и в
Гоце Делчев

Розопроизводителите ще получат 3 милиона субсидии
С 3 милиона лева ще бъдат
компенсирани стопаните за
преодоляване на последствията
от негативното икономическо
въздействие на КОВИД-19. Помощта е по временната рамка
за мерки за държавна помощ
заради коронакризата. Страна-

та ни изпрати искането към
Европейската комисия на 22
юни 2021 г., съобщават от
Държавен фонд “Земеделие”.
С парите ще се компенсират
земеделците за направени разходи по производство на цвят
от маслодайна роза, който се

използва за преработка, както и
за щети, причинени от срива в
търсенето на розов цвят, вследствие на ограничителните мерки заради пандемията. Ще бъдат
подпомогнати регистрирани земеделски стопани, микро, малки
и средни предприятия, които

нямат сключени договори за покупко-продажба на цвят от маслодайна роза с преработвателни предприятия през настоящата година.
Помощта е до 100 лева на
декар и ще се предостави под
формата на преки безвъзмезд-

ни средства за покриване на
част от разходите, направени за
производство до периода на
прибиране на реколтата през
2021 г. Приемът на заявления
ще продължи до 20 август, а
средствата ще бъдат изплатени
до 20 септември.

www.duma.bg
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Вълната
Аида ПАНИКЯН

Поредната вълна на
КОВИД-19 чука на вратата. Е, тя похлопваше
и когато здравният министър позволи на определени групи да свалят маските, ако са ваксинирани. Още тогава
стана ясно, че всеки без
маска ще твърди, че е
ваксиниран, а заразата,

в комбинация с новите
варианти на вируса, ще
плъзне отново.
Да, страната има нов,
по-предвидим, план за
стъпките при евентуален скок на разпространението на КОВИД-19.
Ала стигне ли се до
осъществяването му,
работата вече ще е изпусната.
Тревогата на здравни експерти и математици се засилва. Къде е
здравният министър, за
да предупреди хората,
да им каже да носят
маски, въпреки че са
ваксинирани, както
правят американските
здравни власти, признавайки грешката си от
май? Къде е да върне
съсипаното с няколко

думи и за няколко минути доверие в медиците, които ще борят и
тази вълна?
Защо седмици кри
главния здравен държавен инспектор и сега го
пусна по телевизионните екрани като лошия
вестоносец от времето
на НОЩ? Информирани ли са българите за
ползата от ваксините,
след като всеки ден тестваните са в пъти повече от ваксинираните? Къде е информационната кампания? За
сметка на това рекламите за дезинфектанти,
които убиват 99,9% от
всички възможни бактерии, вируси, микроби,
бацили и пр., набират
скорост. Аптеките пак

ще започнат да се задъхват от “ковидни рецепти”.
Времето в зелената
зона беше ли оползотворено разумно за подготовка на системата или
просто си говорехме за
касата каква я мислехме, а каква стана? Да,
добре е да се чисти системата от болнични
директори, превърнали
се във феодали, печелещи на гърба на касата,
на осигурените, на подчинените си лекари и
сестри. Но нека чистенето да обхване всички! И нека не пречи на
работата и авторитета
на достойните медици.
В бурята капитанът
първи посреща вълната,
на мостика... Нали?

Църковно насилие
Таня ГЛУХЧЕВА

Векове наред Църквата като институция е играла важна роля в живота на хората. При православието няма известни
много примери за насилие. Един от тях датира
от времето на княз Борис, когато е избил родовете, непожелали да се

покръстят. Именно Църквата обаче е една от
опорите на българите по
време на петвековното
турско робство.
Не можем да кажем
същото за католицизма.
Неизброими са престъпленията му, а с всеки
изминал ден излизат наяве още. Като се започне
от събарянето на статуите на древните богове,
унищожаването на идоли,
мине се през Светата
Инквизиция, погубването на милиони в Новия
свят, само защото местните имат различен мироглед, и се стигне до
наши дни.
Последната новина е
от САЩ. Католически
свещеник е обвинен в

насилие над непълнолетни. В продължение на
десетилетия епархията
на католическата църква
в Олбани (столица на
щата Ню Йорк) е прикривала сексуално насилие над деца, извършвано от нейните свещеници. Когато някой се осмелявал да се оплаче,
насилникът бил изпращан на лечение, вместо
да бъде арестуван от
полицията, разкри бившият епископ Хауърд
Дж. Хъбард, на когото
се позовава “Дойче
Веле”. Не е първият, за
съжаление, едва ли ще
бъде и последният. В
редица латиноамерикански страни това е честа
практика.

До момента около 300
съдебни дела са заведени
срещу епархията Олбани
съгласно закон, влязъл в
сила през 2019 г. в Ню
Йорк. Той ще позволи на
жертвите да подадат иск
за сексуално насилие, което са претърпели като
деца.
Къде е тук Бог? Какво
мисли за наместниците си
на земята? “Ние сме Католическата църква! Ние
можем всичко!” е възкликнал преди векове един от
многото инквизитори.
Изглежда думите му
отекват във времето. Вероятно това, което такива като него смятат за
божи инструмент, за
простосмъртните си остава “църковно насилие”.

Струва ли си?
От стр. 1
Това е тяхната черешка на политиките,
плана им за устойчивост
и развитие. Те живеят в
свят, в който работят
принципите на късата
верижка, моркова и тоягата.
Това го гледаме вече
десет години! Точно
така. Гледаме го е вярното действие. И сме
такива мазохисти, че сме
готови да продължим да
зяпаме втора серия на
същия филм. Само мизансценът е по-различен.
На фона на фрапиращата некомпетентност,
арогантност и простотия
на ББ, всичко днес без-

спорно е “китка”. И, да,
всеки, който що-годе изглежда нормален, образован и възпитан, веднага ни става симпатичен.
Особено ако е образован и интелигентен.
Какво повече ни
трябва?
Трябват ни някой и
нещо, които да ни убедят, че днес не е копие
на вчера. Не ви ли стегна под лъжичката, че
ядосаният Трифонов е
копие на ядосания Борисов? Осъзнаваме ли какво се случва? Борисов уж
е срещу Трифонов, но
ако спази думите си и
извади депутатите от
ГЕРБ от пленарна зала,
кабинет на ИТН ще мине

като едното нищо. И
ДПС ще го подкрепи.
Свикнали сме по тях да
разбираме откъде ще
изгрее слънцето.
Има ли значение какви министри ще предложи Трифонов? Не. И
защо да има? Вкупом
партии се натискат да
подкрепят ИТН, убеждавайки нас и себе си, че
намират допирни точки
по политики. А Трифонов и сие политики не
предлагат. Никога не са
предлагали. И нямат намерение да го правят. В
техния свят има други
черешки на тортата.
Докъде ни докараха? Нагледахме се на
какви ли не екземпляри

в политиката - про,
анти, фили, фоби. Сега
(псевдо)партията, спечелила най-много гласове, кашля и се задавя от
своето анти. Обаче пък
как ни пасва на натуралитета! Седнали със
салатката пред телевизора, гаврътващи втората ракия, любуващи се на
сеирите, без да осъзнаваме, че не знаем за какво сме “за” и срещу какво сме “против”. Сякаш
си го заслужаваме...
Не е ли прекалено
висока цената, която ще
трябва да платим за шоуто на Трифонов. Кой
ще я плати в крайна
сметка? И най-вече струва ли си?
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1778 - В МИЛАНО Е ОТКРИТ ОПЕРНИЯТ
ТЕАТЪР “ЛА СКАЛА”.
Построен е по проект
на арх. Джузепе Пиермарини през 1776-1778 г. на
мястото на църквата
“Санта Мария дела Скала”, откъдето идва и
името на прочутия театър. Открит е с постановка на опера на Антонио Салиери. Сградата струва на Милано около
1 млн. лири, а разходът е поет от 90 аристократически семейства. По време на Втората световна война театърът е разрушен, но е възстановен в първоначалния си вид през 1946 г.
1811 - РАЖДА СЕ БАЩАТА НА АСАНСЬОРА
ИЛАЙША ОТИС, американски изобретател (умира
1861 г.). През 1852 г. изобретява устройство, с което издига тежките машини във фабриката за легла,
в която работи, до втория етаж. Скрипецът вече
съществува, но новаторският ум на Отис измисля начин, по който платформата да не пада, ако
въжето се скъса. През 1853 г. показва изобретението си в Ню Йорк. Разработената своеобразна
спирачка за елеваторите превръща скрипеца в
познатия и днес асансьор.
1898 - РАЖДА СЕ КАЛИНА МАЛИНА, ДЕТСКА
ПИСАТЕЛКА И ПРЕВОДАЧКА (УМИРА 1979 Г.).
Рожденото й име е Райна Иванова Радева-Митова. Автор на
около 50 книги за деца, на първия
български детски роман “Златно
сърце”, както и на още два романа. На нейно име е създадена награда.
1903 - ОБЯВЕНО Е СЪЗДАВАНЕТО НА КРУШЕВСКАТА РЕПУБЛИКА. С
това название се нарича
сформираната власт на
въстаниците от ВМОРО в
гр. Крушево по време на
Илинденско-Преображенското въстание. Съществува само 10 дни и е найголемият успех на въстанието. Републиката е
обявена в семейната къща на Наум и Георги Томалевски, в която днес се помещава Музеят на
Илинденското въстание и Крушевската република (на снимката). Организацията на управлението в града е повлияна от социалистическите
възгледи на част от ръководството.
1952 - ПЪРВИ ОЛИМПИЙСКИ МЕДАЛ ЗА
БЪЛГАРИЯ. На тази дата
са закрити XV Олимпийски
игри в Хелзинки, по време на
които боксьорът Борис Георгиев (на снимката) печели
бронзово отличие. Борис Георгиев с прякор Моката взема медала в категория до 75 кг. В състезателната си кариера Моката е провел 289 мача, 54 от
тях - международни. Той е един от хората, през
които минава олимпийският огън по пътя си към
Атина за игрите през 2004 г.
2008 - УМИРА АЛЕКСАНДЪР СОЛЖЕНИЦИН,
РУСКИ ПИСАТЕЛ И ДИСИДЕНТ (Р. 1918 Г.).
Заради критики към Сталин 8 години е затворен,
прекарва известно време и
в лагери за тежък принудителен труд в системата
на ГУЛАГ. За тях пише в
“Един ден на Иван Денисович” и “Архипелагът
ГУЛАГ”. Лауреат на Нобеловата награда за литература през 1970 г. През 1974 г. е лишен от
съветско гражданство и депортиран в Западна
Германия. Живее в Швейцария и САЩ. През 1990
г. съветското му гражданство е възстановено и
през 1994 г. се връща в Русия. Избран за редовен
член на Руската академия на науките (1997).
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 Г-жо Тонова, завърши
необичайна за Столичния
общински съвет година, в
която съветниците проведоха всички свои сесии онлайн. Това промени ли резултатите от работата
ви?
- Безспорно в началото на
пандемията онлайн заседанията бяха единствената възможност да продължим работата си. За управляващото мнозинство в СОС
имаше и един допълнителен
плюс, че дигитално докладите минаваха по-лесно, с помалко и по-несъдържателни
дебати. Дискусиите в онлайн
пространството със сигурност са по-оперативни, но са
в ущърб на съдържателния
диалог. Надявам се след ваканцията да започнем да заседаваме присъствено, за да
върнем дебатите в залата,
пред погледите на гражданите и медиите.
 Как ще характеризирате този трети политически сезон - конфронтацията или съгласието доминираха?
- За съжаление, катего-

2021

ДИАНА ТОНОВА е юрист, първи мандат общински
съветник от БСП в Столичния общински съвет. Зам.председател е на комисията по икономика и собственост и член на комисиите по устройство на
територията, архитектура, достъпна среда и
жилищна политика и по здравеопазване и социална
политика. Председател е на районната партийна
организация в “Триадица” и член на Градския съвет
на БСП в София. Била е заместник областен управител и областен управител на София-град.

сурд, след като в момента се
довършват 12, осем от които от предходни години. От
два месеца чакам отговор на
мое питане за възложителите, сроковете, изпълнителите на строителството на 24
обекта. Непонятна е арогантността, с която екипът
на кмета ни залива, когато
стане дума за този проблем.
Безспорно другият провал
на общината е изпълнението
на инфраструктурните проекти. Станалата печално известна фраза “ремонт на ремонта” е другата негативна емблема на града ни. От годишните финансови отчети на
общинските дружества за

дите. Задължително е да се
извърши анализ на кадровата осигуреност на ОЛЗ и да
се изготвят мерки за
насърчаване, привличане и
задържане на млади медицински специалисти.
 Какви ще са предложенията ви във връзка със
строителството в София?
- За разрешаване на проблема с местата в общинските детски градини ще предложим редица мерки. Ще настояваме и за осигуряване на
средства в бюджета за 2022
г. за подпомагане на семействата, чиито деца на възраст
до 3 години не са класирани
в детските градини, в които

ДИАНА ТОНОВА:

Авторитарен модел на
управление властва в София
ГЕРБ категорично отказаха да чуят гласа на опозицията през
целия политически сезон, казва общинската съветничка от БСП
Интервю на Деси ВЕЛЕВА

ричното нежелание на ГЕРБ
и “Патриоти за София” да
чуят гласа на опозицията и
ревностното недопускане на
нито един доклад, както наш,
така и на ДБ, зададе авторитарен модел на управление
на столицата, което неминуемо води до конфронтация.
По нито значима за града
тема нашите предложения не
бяха приети. По всички важни документи и доклади
имахме предложения - за
бюджета, план-сметката за
чистотата, инвестиционната
програма, политиката по
разпореждане и управление
на общинската собственост
и грандиозния провал на
Столичната община - строителството на детски градини
и ясли, но всички те бяха
високомерно пренебрегнати.
 Какво свършихте с колегите си от БСП и какво
не успяхте?
- Пресата на ГЕРБ през
този мандат мачкаше всяка
инициатива на опозицията.
Настоявахме за приоритетно насочване на бюджетни
средства към кварталите и
преодоляване на проблемите в екологията и затова искахме завишаване на приходната част в бюджета с 30
милиона лева. Водени от не-

обходимостта от децентрализация на управлението,
предложихме част от тези
средства да бъдат предоставени на 24-те районни кмета за изграждане, ремонт и
осветление на вътрешно
кварталната улична мрежа.
Друга наша идея бе увеличаване на средствата за отчуждителни производства с
10 милиона лева, тъй като в
бюджета за 2021 г. те са
едва 8 милиона. Само за
предвидените, очевидно проформа, терени за построяване на детски градини за
2021 г. са необходими около 40 милиона лева.
Не се приеха и предложенията ни за промяна в плансметката за чистотата на града, в която ежегодно се предвижда сериозен финансов
ресурс, предимно насочен
към частните фирми, на които общината е отдала почистването на града. Отхвърли се
идеята ни за намаляване с
10% на такса смет. Частичен
успех имахме по отношение
на лекото завишаване на
кратността на миене и почистване на улиците.
Предвид липсата на каквато и да било жилищна политика, като успех мога да
отчета, че се преборихме в
рамките на тази година да
се изготви и приеме програма за строителство на общински жилища. Съветници
от нашата група успяха да

се преборят да се възстанови една голяма детска градина в “Люлин” - 23 ОДЗ,
която сега се използва за административни нужди.
Еднозначен успех имахме единствено в приетите
мерки за справяне с КОВИДпандемията. По-голяма част
от мерките за разсрочване на
публичната тежест и по отношение на малкия и средния бизнес бяха наши предложения. Не успяхме обаче
да се преборим да се осигури финансов ресурс за всички общински лечебни заведения за доболнична помощ и
средства са отпуснаха отново преимуществено на онези, чиито управители са
близки до управляващите.
 В коя сфера се провали управлението на
ГЕРБ през изминалата
една година?
- Най-сериозният провал
отново е недостигът на места в детски градини и ясли.
Сгромоляса се и гордостта
на кмета Фандъкова - системата за прием в забавачките. Бяхме свидетели на скандала с удължения срок за
кандидатстване поради пропуснати полета за регистрация на част от родителите.
За поредна година Фандъкова откровено заблуждава
обществеността, че строи
ударно градини. За 2021 г. е
предвидено изграждането на
45 обекта, което е пълен аб-

2020 г. стана ясно, че за поредна година загубите от дейността им са сериозни. Очертава се и провал с процедурите по отчуждаване на имоти за публични мероприятия,
особено на имоти с отреждане за зелена система.
 Какви ще са приоритетите ви от есента, с какво
трябва да се пребори групата на социалистите?
- Ние сме последователни в търсене на решения на
проблемите в социалната
сфера, общинското здравеопазване, чистотата на града,
презастрояването - теми,
имащи пряко отношение към
качеството на живот. Години наред сме длъжници на
общинското здравеопазване,
особено на доболничната
помощ, която е гръбнакът
на общинското здравеопазване. Усилията ни ще бъдат
насочени към подобряване
на материално-техническа
база и оборудване, финансово състояние, кадрова
осигуреност, профилактика
и развитие на детско и училищно здравеопазване.
В спешен порядък трябва
да се извърши анализ на
състоянието на сградния
фонд на общинските лечебни заведения и в бюджетите
за 2022 и 2023 г. да се планират средства за предоставяне на заемно финансиране
на дружествата за извършване на паспортизация на сгра-

са кандидатствали на принципа на районирането.
Проблемът с недостига
на общински жилища ще
дойде на дневен ред, защото предстои продажбата на
над 900 от тях, а наличната
база далеч не може да покрие нуждаещите се. Ще настояваме за приемане на
дългосрочна и финансово
обезпечена програма за
строителство на общински
жилища, която да отчита
факторите демография, миграция, социален профил на
населението по райони.
Особено актуален ще стане въпросът с презастрояването на жилищните комплекси, с междублоковите зелени
пространства и необходимостта от предприемане на
спешни мерки за запазване на
отрежданията за зелени площи, инфраструктура и публични нужди. Затова ще поискаме значително завишаване на парите за отчуждаване
за 2022 г., както и за следващите години, и за изготвяне
на програма по райони за
имотите, част от зелената
система на София, подлежащи на отчуждаване.
Предвид политическата
ситуация и отслабващото
влияние на ГЕРБ в национален и регионален мащаб, ни
предстои интересен и найвече по-резултатен по отношение на обществения интерес сезон.
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Скопие се оплете
в червените си линии
Собранието търси македонска идентичност в автохтонното
телепортиране с резолюцията за преговорите с България
РС Македония сама си тръшна полуотворената българска врата на преговорите за еврочленството. Такъв извод се
налага от приетата от Собранието (парламента й) резолюция за държавните
позиции в преговорите със страната ни.
Или за “червените линии”, които Скопие
смята, че не бива да престъпва.
Самата резолюция бе разработена и
предложена от опозиционната партия
ВМРО-ДПМНЕ. Показателно е, че за
резолюцията са гласували и партиите от
управляващата коалиция, включително
социалдемократите на премиера Зоран
Заев. Фактически Собранието задължава
всяка едно правителство в Скопие да
преговаря със страната ни от 8-те опорни точки на резолюцията.
Нашата общественост вече е запозната с тях. Политическа им натруфеност,
гръмкост и научна претенциозност не е
нещо непознато и разбираемо пораждат
иронични усмивки, защото от тях се носи
дъх на комплексарщина.
Този път обаче и нещо ново в позицията на Скопие, макар че то е продължение
на същата тази линия да докаже псевдоправотата си от нивото на научния Олимп.
Новото е един термин, с който РСМ се
гласи да постигне стария замисъл: да
отмъкне част от българската история. Да
ни щракне капана на един нов Ньой, макар и не на земи, а на национална памет
и минало. С този термин РСМ вкарва и
историческата наука в клопката на фалшификациите. Та терминът е АВТОХТОННОСТ. “Да се зачитат безрезервно

Юри МИХАЛКОВ

откритията на македонските обществени, хуманитарни и културоложки науки
във връзка с автохтонността на македонския народ и неговият исторически, езиков, културен и религиозен континюитет”, гласи 2 точка от резолюцията. Не
бързайте да разсмивате околните с вицове, че Скопие само признава населението
си за туземско. Да, справките показват,
че под автохтонно население се разбира
местното, туземското население. Аборигените, например, са автохтонното население на Австралия.
Но този термин има и по-широко
значение, в смисъл на първичен, коренен.
И използвачите му гонят внушението, че
днешните славомакедонци са наследници
на коренното племе македони и на славните завоеватели Филип и Александър
Македонски от IV век преди новата ера.
Те са античното население на тези земи
и следователно би трябвало да имат при-

СНИМКА БГНЕС

Зоран Заев при срещата с Румен Радев
миналия месец. След резолюцията на
Собранието той няма как да изпълни
поетите тогава ангажименти

оритет при споровете за идентичността
с други етноси. Каквото предимство
имаше Атина в 30-годишния спор със
Скопие кой е по-автохтонен.
Само че след смъртта на Александър
Македонски се разпилява не само държавата му, но и самото племе македони. То
се премества по други места, претопяват
се с други етноси и за 24 века няма как
от тях да е останало нещо не само като
език, култура, традиции, вяра и обичаи,
но и като отделни човешки единици.
Обратното е историческа измама,
което обаче съвсем на пречи на днешните славомакедонци от РСМ да блъфират
с нея. Всъщност резолюцията с нейната
теза за македонската автохтонност е
нещо като праисторическа телепортация
с 2400-годишна давност.
И понеже с Атина телепортацията
се провали, защо сега тя да не се пробута срещу София? Защото българите не
са автохтонни. Те са пришълци над хилядолетие по-късно от тюрко-монголски
и татарски произход, както твърди зомбираната пропаганда край Вардара.
Съответно нямат и право да претендират за онази част от 1300-годишната им
история, която е била свързана със сегашната РСМ. Нищо, че като исторически обхват тази част е в пъти повече от
властването на баща и син Македонски
и от двата или трите века, което историята бе отпуснала на изчезналото впоследствие племе македони.
Комичното е, че понеже нямат друга
идентичност извън българската и отчас-

ти извън сръбската и гръцката история,
днешната РСМ се напъва да търси идентичността си в античното телепортиране. За разума това е комично, но край
Вардара смятат да разиграят антибългарската автохтонност, при това не само за
домашна, но и за международна употреба. Белким под глобален натиск България
клекне и се откаже от историческата
истина и справедливите си искания.
Явно в Скопие разчитат, че щом македонският етнос е коренен, първичен, а
българският не е, следователно историческите процеси и личности по общите
земи трябва да бъдат признати именно
като македонски, а не български. Нищо,
че над две хилядолетия автохтонният
македонски етнос не е имал държава, чрез
която да се утвърждава в региона - за
разлика от “некоренния” български етнос. Точно заради автохтонната опорна
точка Скопие вижда основание да се
отрече от постигнатата договореност, че
Самуил е български владетел. С нея РСМ
ще пробутва нова “научна аргументация”
и срещу българското Средновековие, и
срещу покръстването, извършено от
българския цар Борис Първи, и срещу
българската роля за славянската писменост, и така до 19-20 век и личности като
Гоце Делчев, Даме Груев, Яне Сандански
и изобщо до общата история. Всички те
трябва да бъдат приписани като наследство на РСМ, защото 1300-годишната
България не е автохтонна.
На стр. 9
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60 пожара в Гърция през
последните 24 часа
60 горски пожара са избухнали за
24 часа в Гърция, няма пострадали.
Управителят на областта Еврос до
границата с България забрани на
жителите да се доближават дори
до горски райони поради голяма опасност от пожари. На остров Родос
е най-мащабният пожар. Гасят по
въздух със самолети и хеликоптери.
Над 100 пожарникари се опитват
поне да ограничат разпространението на огъня. В помощ изпратиха
огнеборци от остров Самос.

Граничните пунктове
на Литва пренаселени
с мигранти

Сирийски и афганистански бежанци се чувстват като летовници на истанбулския плаж Менексе.
Турция е една от държавите с най-много бежанци в света. Към 28 април броят на сирийските бежанци
в страната достигна 3,6 млн. души, като почти половината от тях са непълнолетни. По данни
на ООН през 2019 г. югозападната ни съседка е приютила 5 678 800 бежанци и нелегални мигранти

Заради новия щам
Китай затваря градове
Австралийски военни влязоха в Сидни, за да
контролират спазването на КОВИД мерките
Заради разпространението на новия
КОВИД щам “Делта” Китай разпореди в
понеделник милиони негови жители да
останат по домовете си, ограничи пътуванията и засили масовите тестове, предадоха агенциите. Властите съобщиха за
55 нови локално предавани случая на заразата, като щамът “Делта” вече порази
над 20 града и над дузина провинции.
Местните власти в големите градове,
включително Пекин, вече са тествали милиони жители, като същевременно отцепват жилищни райони и налагат карантина. Централният град Джуджоу, провинция Хунан, нареди в понеделник на своите 1,2 млн жители да останат вкъщи през
следващите три дни, когато ще се проведе кампания за тестване и ваксинация.
Пекин блокира влизането в столицата на

туристи по време на пиковия летен ваканционен сезон, а столичният квартал
Чанпин заключи 41 000 души в девет
жилищни общности миналата седмица.
Австралия изкара в понеделник военни части по улиците на най-големия си
град Сидни, за да се спазва заключването
му. Около 300 военнослужещи пристигнаха там, след като полицията на щата
Нов Южен Уелс поиска военна помощ
за прилагане на правилата срещу заразата. От средата на юни в града са регистрирани нови 3600 КОВИД-случая.
Междувременно заключването бе приложено и в Бризбън, третият по големина
австралийски град. Напълно ваксинираните сред 26-те млн. австралийци са 15
процента. Властите целят 80% ваксинирани жители, за да отворят градовете и

границите на страната.
Около 100 млн американци все още не
са ваксинирани, а резкият скок на заболеваемостта в страната е свързан с тази група граждани, обяви главният й инфекционист Антъни Фаучи, цитиран от “РИА
Новости”. По думите му тази група граждани причиняват нови огнища, които “в
крайна сметка засягат всички”. Ежедневното увеличение на заразата в САЩ може
да нарасне до 300 000души през август,
прогнозират експерти, цитирани от “Вашингтон пост”. Само миналата седмица
средният дневен процент на заболеваемост
в САЩ се е увеличил с 60%, твърдят експерти. Междувременно СЗО предупреди, че страните без ваксини ще генерират
все по-опасни варианти на вируса и призова да бъдат подпомогнати от държави с
големи запаси от ваксини. Около 3 млрд
дози ваксини са разпределени в света, но
само 90 млн чрез механизма COVAX са
стигнали уязвимите 60 държави, като ваксинираните там са едва под 3 на сто.

Буяр Османи: Илинден
е важен и за България

Синът на Кадафи
се връща в политиката

Илинден е важен ден “и
за нашите съседи в Република България”, заяви външният министър на РС Македония Буял Османи в обръщението си по случай 118-та
годишнина от избухването
на Илинденското въстание.
Той бе цитиран от скопската
телевизия “Сител”. “Ние изразяваме ясна воля - в социален, правен и дори конституционен смисъл - да предоставим на всички онези граждани на Северна Македония,
които се чувстват част от
българския народ, свободно
да изразят тази воля, като при
това уважаваме техният различен поглед към общата история”, изтъкна още той.

Сейф ал Ислам, синът на убития либийски лидер Муамар
Кадафи, смята да участва в парламентарните избори през декември и е убеден, че би могъл да обедини страната в момент, когато
носталгията по ерата на баща му изглежда е на върха си.
Това става ясно от първото му интервю от 6 години, дадено
за в. “Ню Йорк Таймс” в околностите на град Зинтан, северозападна Либия. Той бе заловен от малка група бунтовници, но днес
групата е негов съюзник, разочарована от идеалите на революцията, пише изданието. “Представяте ли си, хората, които ме
заловиха, сега са ми приятели”, възкликна Сейф Кадафи.
Подобно на мнозина в Либия днес, той вижда Арабската
пролет като провал: “Те изнасилиха страната, тя е на колене.
Няма пари, няма сигурност, няма живот. Отидете на бензиностанция, няма да намерите гориво. Ние изнасяме петрол и газ за
Италия, осветяваме половината от страната, а често нямаме електричество в родината си. Това не е просто поражение, това е
фиаско. Можете да наречете случилото се гражданска война, но
това не беше революция”, казва той. Според него целта на бунтовниците е била унищожаването на централното правителство,
без което племенна Либия просто престава да съществува.

“Както чрез Охридското рамково споразумение укрепихме вътрешната интеграция,
така както чрез Преспанското споразумение преодоляхме различията със съседната
ни Гърция, така и чрез прилагането на Споразумението за
приятелство ще преодолеем
различията със съседната ни
България”, изрази увереност
Османи, което е етнически
албанец. “Израснахме с идеята, че Илинден е паметник на
единството на народите, живели в тази област, така че
днес с право очакваме Илинден да прерасне в празник,
чрез който ще отбележим общите исторически ценности”,
убеден е министърът.

Граничните пунктове на Литва
по границата с Беларус са препълнени
с мигранти от Азия и Африка, обяви
в понеделник по националното радио
началникът на Държавната гранична
служба към Министерството на
вътрешните работи ген. Рустамас
Любаевас. От началото на годината
на литовско-беларуската граница са
задържани 3545 нелегални имигранти. Това е почти 44 пъти повече,
отколкото през цялата 2020 година.

Талибаните атакуват
големите градове
на Афганистан
Талибански екстремисти нападнаха най-малко три провинциални
столици за една нощ Лашкар Гах,
Кандахар и Херат, предадоха агенциите. Особено тежко е положението
в град Херат, третия по големина
афганистански град, където силите
на талибаните проникнаха в неговия център. Загубата на тези столици ще бъде огромен стратегически
и психологически удар за правителството, което се ангажира да защитава провинциалните столици на
всяка цена, след като през лятото
загуби голяма част от селските
райони. Сражения бушуван в общо
15 провинции на страната

Най-малко 302 са
жертвите на наводнения
в централен Китай
Броят на загиналите от наводненията в централен Китай нарасна
до най-малко 302, съобщиха властите в понеделник, след като за три
дни проливните дъждове изляха
върху град Чжънчжоу еквивалента
за една година. Там са регистрирани
над 290 от смъртните случаи. Още
50 души в провинцията са в неизвестност, така че броят на жертвите може да се окаже по-висок.

СНИМКИ БГНЕС

Леви израелски активисти
протестират пред сградата на
Върховния съд в Ерусалим срещу
правителствената политика на
изселванията. Те се обявяват срещу
взетото решение на кабинета да
бъдат изселени палестински
семейства от квартала Шейх
Джарах в Източен Ерусалим. По
случая трябва да се произнесе
Върховният съд, чието решение ще
бъде окончателно
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Русия променя стратегията
в Централна Азия
Тя вече не разглежда страните там като изгубени части
от СССР, а като независими държави със свои интереси

Екатерина ЗОЛОТОВА
“Геополитикъл фючърс”

Централна Азия все още остава критичен регион за Москва. Това е буферна
зона, разделяща Русия от Китай и от
останалата част от Азия. Особено важен
е Казахстан, който няма естествени граници с Русия.
За Москва е важно да защити своя
значителен индустриален потенциал, концентриран по казахстанската граница,
както и транспортни пътища, свързващи
централната част на Русия със Сибир и
Далечния изток, които преминават или
близо до Казахстан, или директно през
неговата територия. Централна Азия има
потенциала да се превърне в един от найбързо развиващите се региони в света в
производството и транспортирането на
нефт и въглища. И затова привлича вниманието на външни играчи като САЩ,
Иран, Турция и Китай.
До 2020-а година обаче Русия нямаше съгласувана стратегия за Централна
Азия. Действията й понякога бяха хаотични и некоординирани. Като цяло тя
се опита да запази влияние в Централна
Азия, като предоставя заеми или засилва
военното си присъствие там.
Тази политика често се натъкваше на
критики от страните от Централна Азия,
които току-що бяха получили независимост и не искаха да я загубят в замяна на
руските заеми. Тя също бе непопулярна
сред много руснаци, които бяха недоволни не само от големия брой мигранти от
Централна Азия, но и от факта, че правителството предоставя помощ на тези републики, вместо да подкрепя собствената им слабо развита икономика.
Почти 30 години по-късно Кремъл
осъзнава необходимостта от по-обмис-

СНИМКА БГНЕС

Този април в руския град Казан се проведе редовната среща
на междуправителствения съвет на Евразийския икономически
съюз (ЕАИС). Участваха (отляво надясно) председателят
на съвета Михаил Мясникович, арменският премиер Никол Пашинян,
беларуският Роман Головченко, руският Михаил Мишустин,
казахстанският Аскар Мамин и киргизският Улукбек Марипов
лена и балансирана политика спрямо
Централна Азия. Сега страните там вече
не се разглеждат като изгубени части от
Съветския съюз, а като напълно независими държави със свои външнополитически отношения.

Има няколко причини
за промяна
в мисленето на Русия. Първо, нарастваща конкуренция: Москва вече не е единственият важен търговски партньор и
кредитор на Централна Азия. Второ,
Русия стигна предела на западната си
стратегия и видя, че е подложена на засилен политически натиск на този фронт.
Трето, Кремъл осъзна, че предишната му
политика спрямо Централна Азия не е
била много ефективна и че по същество

е игнорирал териториалните конфликти
в региона, които днес заплашват да се
разпалят отново. В стария политически
арсенал на Русия липсва механизъм за
разрешаване на потенциални военни конфликти, като сблъсъка между Таджикистан и Киргизстан през пролетта. Руското
военно участие беше невъзможно, защото Москва предпочита да поддържа добри отношения с всички страни. Освен
това изпращането на руски миротворчески войски в региона вероятно ще предизвика реакция от Запада.
Но други фактори вероятно също са
играли роля. Пандемията подчерта всички съществуващи и потенциални опасности. Освен това администрацията на
Байдън се върна към т.нар. стратегия
C5+1 (пет централноазиатски републики
плюс САЩ) и започна да обсъжда

възможността за създаване на военни
бази в Централна Азия след изтеглянето
на войски на САЩ и НАТО от Афганистан. Междувременно турският президент Реджеп Тайип Ердоган също предложи да се увеличи значението на Съвета
за сътрудничество на тюркоезичните
държави.
Детайлите за новия руски подход все
още трябва да бъдат финализирани, но
той ще бъде приложен чрез Евразийския
икономически съюз (ЕАИС). Важно е
Русия да покаже, че сътрудничеството с
нея или в рамките на проекти под нейно
ръководство е процес, полезен и за двете
страни, като нейните партньори няма да
загубят независимост, а по-скоро ще увеличат своето влияние.
Промени се и военният аспект.
Москва вече не се стреми да разполага
своите въоръжени сили в Централна
Азия и предпочита да създаде там такава основа за разпределение на ангажименти и сътрудничество, в което всяка
от страните

да се чувства важна
и пълноценна участничка
Ако тази нова стратегия се окаже
жизнеспособна, Русия ще увеличи значението си в региона с минимални усилия. По-важното е, че ако го направи,
това няма да предизвика възражения от
трети страни. Китай няма да се противопостави на това, тъй като Пекин се
нуждае от стабилна Централна Азия,
за да приложи своята стратегия “Един
пояс, един път”. Ако страните от Централна Азия образуват единно икономическо пространство, транспортирането на стоки ще бъде свързано с помалко бюрократични пречки.
И накрая: ако ЕАИС се превърне в
платформа за преговори, където Русия
няма да доминира, тогава западните страни няма да имат причина да заплашват
проекта със санкции.
Такава стратегия обаче предполага, че
Русия ще увеличи влиянието си, но няма
да има пълен контрол. Ще трябва да разбере, че не винаги ще успява да се налага.
Единственият въпрос е дали Москва има
достатъчно търпение и време за прилагане на новата стратегия. /БГНЕС

Скопие се оплете в червените си линии
От стр. 7
Българският преговарящ по
историята проф. Ангел Димитров вече спомена, че колегите
му Скопие настоявали за мултиперспективност и мулкомплексност в преговорите. Какъв само
кич от думи! Зад тях обаче се
крие коварният, макар и плиткоумен замисъл да се търсят
няколко гледни точки за дадено
историческо събитие, но не от
научни, а от други подбуди.
Сега виждаме, че тезата за македонската автохтонност явно
обогатява фалшификациите на
мултикомплексността.
Всъщност резолюцията изглежда комична не само с тази
теза. В същата точка се говори
за исторически, езиков, културен и религиозен континюитет
на македонския народ, в друга
пък точка, се говори, че “македонската идентичност черпи
своята легитимност от многове-

ковни традиции, предания, обичаи, колективна памет, манталитет, език”.
Като държи на контюинитета (или на приемствеността и
неразривната връзка между явления), защо върхушката в Скопие я погазва, като отрича и
общата история, и българския
произход на етноса и езика си?
Защо не признава констатацията
на руския проф. Павел Милюков, който е и участник в международната Карнегиева анкета
(1913 г.), че до 70-те години на
19 век никой в Сърбия или
Гърция не е оспорвал, че в Македония живеят главно българи?
Защо отхвърлят документите, че
до 1945 г. славянското население в съвременната РСМ се е
самоопределяло като българско,
че като такъв се е определял през
1916 г. и самият Кръсте Мисирков, наричан в Скопие баща на
македонския език? Защо отричат,
че двама от лидерите на създаде-

ната след 1945 г. югославска
Македония Павел Шатев и Панко Брашнаров са се чувствали
през 1912 година като българи,
защото са подали молби до
Българската Екзархия да бъдат
назначени за учители с преподаване на български език. Върхушката в Скопие хем иска континюитет, хем го отрича,
отхвърляйки историческата приемственост. И колко ли са уникални македонските нрави и обичаи, след като навремето исторически личности и обикновени
жители на областта Македония
без никакви проблеми с езика,
обичаите и преданията са живеели в Мизия и Тракия, другите
две части на българския етнос?
В крайна сметка резолюцията изглежда не само комична, но
и глупашка, защото е пълна с
противоречиви несъвместимости и най-вече защото РСМ сама
си блокира пътя към заветната
уж цел за влизане в ЕС. От по-

сещението на Зоран Заев у нас
миналия месец и от контактите
на външните ни министри става
ясно, че Скопие поема ангажимента да изпълни основните
български искания: да снеме
претенциите си за малцинство,
да задейства процеса на реабилитация на жертвите на титовия
режим, репресирани заради
българското им съзнание, да
адаптира учебниците за обективно отразяване на общата ни
история, премахването в тях на
гледни точки, както и на табели
и надписи, насаждащи омраза
към страната ни.
Но това бе станало преди
резолюцията. Така че след нейното приемане правителството
на Заев едва ли ще дръзне да
изпълни поетите към страната
ни ангажименти. А всъщност
тези ангажименти са истинските червени линии, които РСМ
не би трябвало да престъпва,
щом иска да се види в ЕС и да

се отърси от барутното наследство на балканското минало.
Ето защо не по-малко нелепо звучат някои внушения напоследък от София за уж необходимост от по-гъвкав и по-компромисен подход. Да оставим
настрана явната грешка на езика, която кандидат-премиерът
Пламен Николов допусна с
Преспанското споразумение.
Той обаче заяви, че “няма да се
провежда линия на конфронтация” с РСМ. Ако под това се
разбира да не се предявяват
допълнителни искания към Скопие, ще е добре. Но как да не се
противопоставяш срещу псевдонаучния исторически подход на
югозападната ни съседка или
пък срещу антибългарската омраза, която се сее там! Това ще
означава, първо, да заемеш антибългарска позиция и второ, да
станеш съучастник на предизвикващия присмех подход
на РС Македония.
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Бедната Боливия
става ядрена държава
С руска помощ новото ръководство
на страната осъществява мечтата на Ево Моралес
Таня ГЛУХЧЕВА

прогрес. Въпреки това положението на
страната не е много добро. Безработицата е 9,4%, а близо 64% от населението живее под прага на бедността.
Най-важните отрасли са земеделието, чийто дял от БВП е 13%, индустрията с 28% дял и услугите с 59 процента.

Технологични пробиви
на 4100 метра височина

Една новина провокира обществения интерес миналата седмица. Руската компания “Росатом” е инвестирала
300 милиона долара в строежа на цял
ядрен комплекс в Боливия. На изливането на първия бетон в град Ел Алто
присъстваха президентът Луис Арсе и
първият изпълнителен директор на
“Росатом” Кирил Комаров.

Защо точно тази
латиноамериканска
държава?
В действителност идеята за осъществяване на проекта възниква преди няколко години. Още през 2014 г., държавният глава Ево Моралес обещава на
народа си, че страната скоро ще притежава ядрена енергетика. Целта му е
Боливия да не е “на последно място в
Латинска Америка”. “След не много
време ще разполагаме с ядрена енергия
за мирни цели, защото за това имаме
суровина и имаме право на това”.
На 6 март 2016 г Русия и Боливия
подписаха междуправителствено споразумение за сътрудничество в използването на атомната енергия за мирни цели
и изграждането на ядрен изследователски и технологичен център в град Ел
Алто на височина 4100 метра над морското равнище. Поради редица фактори,
сред които държавен преврат, довел до
свалянето му на Ево Моралес през 2020
г., както и последвалото за кратко крайнодясно популистко правителство, а
след това и КОВИД-пандемията, откриването на центъра се отложи от планираната 2023-та за следващата година.
С какво тази латиноамериканска
държава е привлякла вниманието на
Москва? Знаем ли достатъчно за нея?
На първо място, въпреки огромните
природни и минерални ресурси, с които
разполага страната, тя е определяна като
най-бедната на континента. Разбира се,
този факт е оспорим, защото същото се
твърди за Венецуела, Аржентина, Бразилия, Перу - особено заради пандемията от коронавирус. В държавата има
голяма корупция, както навсякъде в
Южна Америка. Технологиите за добив
на суровини са остарели. Има нещо,
което големите световни медии обичат
да пропускат. Или пък са много дискретни по отношение на успехите на
левите латиноправителства. Дискретност е съизмерима само с тази, засягаща
провалите на консерваторите. А истината е, че през последните няколко години, главно поради реформите на червения Моралес, се откриват множество
залежи на газ и се забелязва известен

Имайки предвид тези показатели,
Русия приема да рискува. Вече повече от 50 години изследователските реактори помагат за развитието на научните нововъведения и образованието в над 50 страни. Днес по света
има 245 работещи изследователски
реактори, 58 от съоръженията са на
територията на Русия. “Росатом” е
построил повече от 120 такива съоръженията в страната и чужбина.
“Проектът на центъра е уникален и
няма аналози в целия свят. Това е един
от най-големите проекти на Русия в Латинска Америка и отваря нови възможности за износ на иновации от руската
ядрена индустрия в страни от такъв
мащабен регион”, съобщиха от отдела
за комуникация на “Росатом”.
Ядреният комплекс е разположен на
4000 м надморска височина. Това го
прави най-високия в света. Съществена
част от него заема циклотронно-радифармакологичният комплекс и многофункционалният център за облъчване.

СНИМКА БГНЕС

Строителните работници подготвят мястото, върху което впоследствие
бе излят бетонът за площадката на бъдещия ядрен реактор
ните изследвания”. Това заяви още
през 2017 г. генералният директор на
“Росатом” Алексей Лихачов.

Многопосочни ползи
Успоредно с този строеж, се създават три центъра за ядрена медицина в
столицата Ла Пас, Ел Алто и Санта Крус.
Предназначението им е да извършват

Първият зам-директор на “Росатом” Кирил Комаров (първият отляво)
и боливийският президент Луис Арсе (третият отляво)
заедно с други боливийски официални лица стартират изливането
на цимента върху подготвената площадка за ядрения блок
По предварителни данни, те могат да
бъдат завършени и пуснати в експлоатация още през август тази година. Към
момента повече от 500 боливийци са
ангажирани със строежа.
“Предлагаме на Боливия не просто
строителство на най-високия ядрен научен център в света, ние предлагаме
на нашите партньори най-високите
технологии. Реализацията на този проект ще позволи на Боливия да стане
регионален лидер в областта на ядре-

комплексна диагностика и лечение на
онкологични, неврологични и сърдечни
заболявания. Очаква се на година да се
правят повече от 5000 онкологични лечения. Ще има производство на радиофармацефтици за лечение на ракови и сърдечно-съдови заболявания.
От друга страна, проектът ще допринесе за развитието на науката, медицината, земеделието и образованието в Боливия. Освен това осигури повече от 500
висококвалифицирани работни места за

живеещите в Ел Алто и столичния град.
Има и план за радиационно третиране на земеделските продукти, с цел
подобряване на качеството им, срокът
на годност и по този начин, значително
да се повиши износът. От “Росатом”
уверяват, че тази технология не влияе
по никакъв начин на вкуса и е напълно
безопасна за консуматора. Ще започнат сериозни изследвания в областта
на екологията и в изучаването на свойствата на различни минерали.
Друг положителен аспект на реактора и лабораториите е, че ще помогнат за развитието на изследователската дейност и обучението на персонала
за ядрената индустрия.
“Благодарение на инфраструктурата
наши и чуждестранни учени ще проведат
безпрецедентно ядрено изследване на
4000 м надморска височина и ще ни
помогнат в различни индустрии като
добивната, водните ресурси, земеделието. Всичко това, за доброто на сънародниците ни”, твърди в речта си президентът Арсе в деня на изливането на
първия бетон. Комаров допълва, че проектът е от огромно значение не само за
Боливия, но и за цяла Латинска Америка.
“Въпреки трудностите, които имахме, от
руска страна спазваме задълженията си и
сме нетърпеливи да задълбочим партньорските си отношения”, заключи той.
В Аржентина около 10% от електричеството идва от три ядрени реактора.
Амбицията на страната, както и на Бразилия и Мексико е в близките 20 години
да удвоят ядрените си мощности.
Като цяло, опитът на Русия с латиноамериканци показва, че не грешат с инвестициите си. Хората са работливи и имат
желание да се развиват. Най-показателният пример за това си остава Куба.
Всички предприятия, научни институти,
създадени по времето на СССР, работят
и до днес. Островната държава разполага
с най-добрите очни лекари, кардиолози и
онколози в света. Тя беше една първите
държави, разработили собствена ваксина
и изпратили лекарски екипи в чужбина,
когато здравната система в редица европейски страни колабираше.
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разговори с Фронтекс по отношение на помощ за България във
вид на жива сила или техника.
За техниката сме благодарни,
винаги е добре дошла. С “живата сила” обаче въпросът е посложен. Отговорна държавна
дейност е защитата на националните граници. Израз е на
националния суверенитет. Ако,
не дай Боже, нещата съвсем се
объркат, сме свободни да
потърсим конкретна помощ.
В друг депутатски въпрос се
изказа мнението, че за десет
години България “не е успяла да
интегрира тези хора”, да им
“даде някакъв шанс за развитие”,
въпреки че през държавата ни
минават не само бежанци с хуманитарен статут. Малко наивно и доста нерационално бе
това разсъждение. Интеграцията е двустранен процес. Миг-

В парламента се състоя изслушване на служебния министър на вътрешните работи и
вицепремиер Бойко Рашков за
състоянието на нивото на миграционния натиск и нелегалната миграция у нас за периода на
служебното правителство. От
парламентарната група на ГЕРБСДС поискаха изслушването
поради притеснения от растящия брой нелегални мигранти,
проникващи на територията на
България, натиска по границите
и респективно - да се оценят способностите на ръководството на
МВР да се справи с проблема.
В пленарна зала депутатите от ГЕРБ патетично предупредиха, че ако тази тенденция се задържи с подобен ръст,
дори при сходно пропорционално разпределение по месеци, както в минали години, в

ГЕРБ - заядливо и
нечестно за миграцията
По повод изслушването на Бойко Рашков, Борисов възпира както газа, така и мигрантите
края на тази година “не ни чака
никак добра картинка”.
Има нещо нечестно в начина
на публично дебатиране на мигрантския въпрос през цялото
изминало десетилетие, особено
след 2013 г. В петък ГЕРБ отново показаха, че “не са излезли
на чисти води”. Официално целта на изслушването бе какво е
нивото на мигрантския натиск и
размерите на нелегалната миграция за юли тази година.
Народният представител
Маноил Манов пита за “нови
бежански лагери”. Защо
всъщност да ги строим?

Защото чакаме
нова вълна?
Тя е много възможна, но
преди да ни залее, няма ли други, по-важни неща, които има да
се свършат? Питат шеговито
народни представители, “дали
оградата е станала по-стабилна
и по-патриотична”. Иронията е
съвършено неуместна. Колко
стабилна е оградата преди няколко години Елена Йончева
показа в документалния си филм.
Ясно е, че не е построена нова
“китайска стена”. Но освен самото охранително съоръжение,
не по-малко важно е около него
да има отговорни и мотивирани хора. Съоръжението трябва
да се поддържа - всекидневно.
Всяка задържана група от нелегални мигранти поставя серия от практически въпроси откъде са влезли, защо приборите за контрол и наблюдение
не са работили и дали “каналджиите” не са влезли в някакви
търговски отношения с хора,
работещи по охраната на границата. Последното е тежко
престъпление. Знае се, че трафикантите плащат добре.
Целевото внушение от петък
бе, че без ГЕРБ не само оградата, но и самата граница някак се
е срутила.
Професор Николай Радулов
от ИТН също сподели, че голяма част от граничните съоръже-

Мирослав ПОПОВ

ния са, меко казано, срутени,
тоест тази ограда, за която говорим, е паднала.
От МВР твърдят, че се
поддържа готовност за адекватна реакция, ако миграционният
натиск нарасне екстремно.
Изтъкват, че министърът на
вътрешните работи по план,
утвърден от главния секретар на
министерството, продължава
провеждането на съвместни
специализирани полицейски
операции по българо-турската
и участъци по българо-гръцката
граница с цел предотвратяване
и пресичане опитите за незаконно преминаване на границата.
Въпросът обаче не бива да
се свежда до действията на националните органи в страната.
На международното поле по
деликатни въпроси като мигрантския дипломацията ни по
правило блестеше с красиво и
усмихнато бездействие. Примери - достатъчно. Например,
при въвеждането в българското законодателство на израза
“при масово проникване”. В
условията на остър въоръжен
конфликт в близост до България той може да бъде разбран.
За радост, такъв няма. Прекалено би било да се изисква от
служебното правителство да
елиминира погрешни политико-правни формулировки, наложени в национални документи през последните десетина години, но да се подскаже, че част от публичните интерпретации са некоректни, е
съвсем резонно.

Новият проблем е за абсолютно необходимите противоепидемични мерки по отношение както на граничните служители, така и за карантиниране
на нелегалните мигранти. Това
е ключов въпрос, за да се предотвратява разпространението
на коронавирусната инфекция и
преди всичко спазване на
задължителната 14-дневна карантина за всички новонастанени чужденци. Минималният
престой в домовете вследствие
въведените мерки не може да
бъде по-малък от 21 дни.
В хода на дискусията за мигрантите Маноил Манов заяви
верноподанически чувства: “Истината е, че премиерът Борисов
през цялото време с личния си
авторитет гарантираше спирането на “Балкански поток” през
България.”

Където газ,
там и мигранти...
Пита гербов народен представител, как ще действаме в
условията на новия Пакт за
убежището. Смълчаната ни дипломация хитроумно пропусна
да заяви важни национални позиции и резерви по пакта, когато му беше времето. Дори мисля, че още не са разбрали проблема в дълбочина.
Може да се дискутира начина, по който се интерпретира
въпроса за “отблъскването”.
Според натрапваната неолиберална представа хора, които
незаконно са проникнали на
територията на една държава,
някак се ползват със статут и
закрила на “бежанци”, без да са
действително такива. Предоставянето на “статут” следва да е
резултат от сериозно проучване на всеки индивидуален случай и на съпоставянето на
твърденията на кандидата за
убежище с фактическите реалности. Някои европейски народи се възпротивиха на този правен произвол. Опитите за тяхното санкциониране ще про-

дължат. Зад тях виждаме колосалния обществен сблъсък между силите, идентифициращи се с
ултраглобализма и с доктрината
за националната държава.
Парадоксът от петъчния
дебат бе този - ГЕРБ, които
във вътрешнонационален план
се стремят да се самопредставят като национална политическа сила, в атаките към служебното правителство практикуват глобалистка реторика
и аргументация.
Удачна бе репликата на Бойко Рашков към негов предшественик във вътрешното министерство: “Каквато е била и вашата позиция за “първата граница”, такава е и нашата позиция сега”. Това е по повод философията на “Шенген”.
Моят въпрос към предходни
вътрешни и външни министри е
защо не предизвикахте общонационален разговор?

Одринската
концентрация
Концентрацията на значителен брой мигранти на територията на Турция и на Северна
Гърция предвещава ръст на незаконния трафик на хора и към
България.
Афганистан бе царство на
опиумния мак и на талибаните.
По шокиращ за западния човек
начин днес се говори, че движението “Талибан” би могло да
получи политическа легитимация и дори да участва в управлението на страната. Едни племена и групи ще се завърнат в
старите си обитания, други ще
тръгнат към Иран или Европа.
През Турция, през Одрин и от
там - към нашата граница.
Зачитането на човешкия
живот, включително и на бежанците, не е въпрос на управленска преценка. То е цивилизационно, законово и морално
задължение. Малка част от мигрантите обаче са бежанци, т.е.
преследвани хора.
Питат от ГЕРБ, водят ли се

рантът трябва да иска да се
интегрира в националната общност и тя трябва да е готова да
го припознае. Затова класическото право работи с понятието
“натурализация”. Неолиберализмът не го понася - то му
подсказва, че хората, моля ви,
имат език, род и национална
история. Че не са просто консуматори на стоки от глобални
търговски вериги. А иначе не
успяхме да удържим милион и
половина българи, които се преселиха другаде.
За девет десети от мигрантите пред нашите граници

България е
транзитна държава
Те идват от почти цяла Африка, от Южна Азия и дори от
Карибския басейн, но търсят
“пътя към Европа”.
Преди дни австрийският
канцлер Себастиан Курц коментира очаквания миграционен
натиск: “Лично аз съм притеснен от изтеглянето на войски от
Афганистан. Но ние сме малка
държава и нямаме същите военни способности като другите,
така че ще се въздържа от съвети.” Той говори и по въпроса за
радикалния ислямизъм, отбелязвайки, че няма да позволи проникването на тази идеология в
Австрия. Курц увери, че страната му ще продължи политиката на депортации.
Позицията на министър Рашков бе ясна - отнасяме се изключително сериозно и отговорно
към проблема с миграционния
натиск. Той не е възникнал нито
през последните два месеца,
нито през предните десетина
години. Бих го допълнил - неадекватните интерпретации на
феномена го усилиха. Твърдя, че
както трябва да се мисли за обгрижването на допуснатите мигранти, така и да се възстанови
ролята на здравия разум в международните обсъждания на
проблемите на мигрантите и
бежанците.
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НАКРАТКО

Лятно настроение
с флейтистките на
Софийската филхармония

Приказният
свят на Росица
Гърджелийска
Художничката ще представи първата си
самостоятелна изложба в бар „Наклона” в София
Първата самостоятелна
изложба на Росица Гърджелийска на “Little Inky
Illustration” се открива на
4 август в 19 ч. в бар “Наклона” на ул. “Тулово” 5, научи ДУМА от Росена Иванова, куратор. С нея авторката ще ни приобщи към
своята страст по дивите
животни. За себе си казва,
че е привързана към тях от
дете и така по естествен
начин те отново и отново
изникват в рисунките й.

Росица е завършила бакалавър по изящни и приложни изкуства и магистратура
по компютърна анимация в
Кентърбъри, Англия.
Илюстрациите на магически горски светове и диви
животни Росица Гърджелийска създава предимно с
тънкописец, туш и акварел.
В настоящата изложба Росица ще покаже образи,
създадени през последната
година на пандемията. Когато всички бяхме затворе-

ни вътре, художничката
мечтае за природни простори, чист въздух и чудати
същества, забулени в мразовити горски сенки. Изгражда образите си с прецизна,
точна ръка, но не пропуска
да се пошегува със зрителя,
посочва Росена Иванова.
Резултатът са деликатни
приказни сцени, в които
отчетливо се редуват светлината и мракът, и одухотворени портрети на животни, разумни и достолепни

или пък остроумни и живи.
Скоро нейни илюстрации ще съпътстват новата
книга на Анелия Тотева
“Приключенията на Тобин”
от издателство “Робертино”. Преди месец в бар
“Наклона” беше представена книгата “Гробище за слонове” на Златина Димитрова от издателство “АРС”,
чиято корица е създадена от
Росица.
“В Англия работех в
пъбове като барман и готвач. Оттам ми идва любовта
към малките заведения, които привличат интересни характери и винаги имат и
някой по-специален редовен
клиент - куче.” Така художничката обяснява избора на
бар “Наклона” за представянето на първата си изложба.
Росица създава сцени на
ръба на действието, в тях
заключва всички възможни
и невъзможни развития на
наратива. В това напрегнато гранично състояние поставя своите персонажи,
както и публиката, която
неизменно се връща отново
и отново към тях, за да открие винаги нещо ново.
Изложбата може да се
разгледа до 17 август.

Флейтовият квартет на Софийската филхармония “Флаутисимо” и Весела Тричкова (арфа)
канят на концерт на 5 август от
18.30 ч. в атриума на “Квадрат
500”. В унисон с лятното настроение те са подбрали красива програма с малко класика, романтизъм, щипка джаз и съвременна
музика. В програмата: Лео Делиб
- Дует на цветята из операта
“Лакме”, Ектор Берлиоз - Трио за
две флейти и арфа, Йожен Боца
- “Летен ден в планината”, Катрин Макмайкъл - Сюита “Флорис”
за четири флейти и арфа, Румен
Бояджиев-син - “Пеперуди” за четири флейти, и Раймонд Гио “Дивертименто - Джаз” за четири флейти. Флейтовият квартет
“Флаутисимо” е създаден онлайн
по време на изолация през 2020 г.
от Кремена Ачева, Гергана Иванова, Петра Атанасова и Мила
Цанкова. Първото видео, което
записват тогава, е прието радушно и достига 95 000 гледания онлайн. Това вдъхновява четирите
дами да представят най-доброто
от флейтовия репертоар.

Седми Международен
кинофестивал
„Карантината”
във Варна

„София филм фест” гостува в Челопеч за пети път
Традицията е спазена и през 2021 г.
“София филм фест” отново представя
пред публиката на Челопеч интригуващо
ново българско кино. От 8 до 29 август
неделните вечери от 21 ч. са посветени
на #КИНОТО в центъра на града, площад “Освобождение” с вход свободен.
Програмата се реализира от “Арт фест/
София филм фест” и община Челопеч, с
подкрепата на веригата киносалони
“Europa Cinemas”, научи ДУМА от Светлана Дамянова от “Арт фест”.
Прожекциите започват на 8 август с
един от най-популярните нови български
филми - “Като за последно”, с участието
на единствената българска актриса, номинирана за “Оскар” - Мария Бакалова.
Филмът на режисьора Ивайло Пенчев
разказва забавна и трогателна история, в
която едно момиче е спасено от самоубийство със силата на любовта и поредица комични ситуации... Режисьорът
ангажира за ролите компания от любими
актьори - Филип Аврамов, Герасим Георгиев-Геро, Малин Кръстев, Антон Радичев, Китодар Тодоров, а основните персонажи са поверени на Васил Банов и
Мария Бакалова.
Пълнометражният дебют на режисьора Павел Г. Веснаков “Уроци по
немски” ще бъде показан на 15 август.
Той спечели Специалната награда на
журито на 25-ия СФФ и наградата на
ФИПРЕССИ. На кинофестивала в Кайро изпълнителят на главната роля Юлиан Вергов получи отличието за найдобър актьор. Във филма участват още
Васил Банов, Елена Телбис, Стефка
Янорова, Герасим Георгиев-Геро, Меглена Караламбова, Иван Налбантов.

Един от най-гледаните български
филми в последните години - “Завръщане” на Ники Илиев, публиката ще може
да види на 22 август. Сюжетът проследява четирима приятели, които се събират в Пловдив по случай 20-годишнината от завършването си... Ролите са разпределени между Александър Кадиев,
Бойко Кръстанов, Башар Рахал, Орлин
Павлов, Евелин Костова, Диляна Попова, Райна Караянева, Искра Донова и
сценариста, продуцент, режисьор и актьор Ники Илиев.

В програмата е включен и един от
най-сериозните боксофис хитове от
последните месеци - “Голата истина за
група “Жигули” на Виктор Божинов 29 август. Филмът разказва историята на
българска рок група от 80-те години, която се разпада на върха на славата си.
Един ден обаче неочаквано телефонно
обаждане принуждава музикантите да се
съберат отново... В ролите са Михаил
Билалов, Филип Аврамов, Димитър Рачков, Герасим Георгиев-Геро, Август Попов, Лилия Маравиля и Ирини Жамбонас.

СНИМКА “СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ”

“Като за последно” - реж. Ивайло Пенчев

СНИМКА АРХИВ НА ФЕСТИВАЛА

Джаз и качествено кино ще
бъдат представени по време на
седмото издание на Международния кинофестивал “Карантината”
във Варна, съобщи БТА. Той ще се
състои от 3 до 7 август от 20 ч.
на плаж “Аспарухово”, пред едноименното рибарското селище. Зрителите ще видят 34 късометражни филма от 17 държави - игрално, документално, експериментално кино и анимация. Преди всяка
прожекция ще звучи музика на
живо със съвременни български
формации. Организаторите от
школа “Дедал” припомнят, че и
тази година фестивалът е в подкрепа на опазването на рибарското селище “Карантината” като
част от културно-историческото
наследство на Варна, на местния
фолклор и урбанистика. Те осигуряват безплатен транспорт до
сцената на фестивала. Входът за
прожекциите е свободен. Всички
филми са с български субтитри.
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Краставицата е естествен мощен абсорбент, който
активно премахва отровите и други вредни вещества
в случай на интоксикация на човешкия организъм.

œÓÁÌ‡Ú ÒÂ ÓÔÎ‡Í‚‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏÂÌ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚÓ:
- ¡ÓÎË ÏÂ ˙Í‡Ú‡!
- ’Ï, ÒÚ‡ÌÌÓ, ËÏ‡Ï Ò˙˘‡Ú‡
˙Í‡, ‡ ÌÂ ÏÂ ·ÓÎË...

От птиците единствено колибри може да лети назад.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

œÓÙ. ¬À¿ƒ»Ã»– »√Õ¿“Œ¬— »,
ÍËÌÓÍËÚËÍ, ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ
ƒ»Ã»“–»Õ¿ √≈–√Œ¬¿,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚÍ‡
»¬¿Õ √¿…“¿ÕƒΔ»≈¬,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ, ‰ËÔÎÓÏ‡Ú
œ¿Õ¿…Œ“ œ¿Õ¿…Œ“Œ¬,
‡ÍÚ¸Ó, ÒˆÂÌ‡ËÒÚ, ÂÊËÒ¸Ó
–”ÿ» ¬»ƒ»ÕÀ»≈¬, ÔÂ‚Âˆ,
‡ÍÚ¸Ó, ÂÊËÒ¸Ó
—“ŒﬂÕ –¿ƒ≈¬, ÂÊËÒ¸Ó
’–»—“Œ ’–»—“Œ¬, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ

Гордън Рамзи пак
търси нови вкусове
Кулинарният изследовател запретва ръкави
и проучва световните култури чрез храната
Прочутият готвач Гордън Рамзи се завръща за нови приключения из предизвикателни терени по цял свят в преследване на кулинарното съвършенство. Това ще се случи
в третия сезон на завладяващата поредица
на “Нешънъл джиографик”, изпълнена с експедиции в търсене на нови вкусове. Първият епизод ще се излъчи премиерно на
29 август от 21 ч. Зрителите ще видят как
икусният кулинар с множество звезди “Мишлен” запретва ръкави, за да поднесе поредното разтърсващо приключение, в което изследва световните култури чрез храната.
“В тези безпрецедентни времена поредицата “Гордън Рамзи: кулинарният изследовател” предлага вълнуващо бягство и възможност да гледаме на света от удобството на
собствения си дом, както и вдъхновение да
опитаме нови вкусове и техники от експер-

тите, които срещам по пътя си”, коментира
Гордън Рамзи. И добавя: “Светът е огромно
място, изпълнено с богато разнообразие и
история, а ние тепърва започваме да разкриваме най-дръзките вкусове, които планетата
може да ни предложи.”
В предстоящия сезон Рамзи се отправя на
пътешествие и кулинарно приключение из
Португалия, Хърватия, Мексико, Тексас,
Мейн, Пуерто Рико, Исландия и Грейт Смоуки Маунтинс в Америка. Той поема по неутъпкани пътеки и отвъд познатите му рецепти, за да изследва уникални обичаи и кухня от различни места по света. Популярният
готвач води стадо, възседнал кон, а също лови
отровни гърмящи змии в Тексас. Изправя се
срещу гигантски вълни по скалистото крайбрежие на Португалия, за да събере пресни
баракули, и се присъединява към жени, кои-

Слънцето
излъчва
музикални
вибрации
СНИМКА NATIONAL GEOGRAPHIC/JUSTIN MANDEL

Всеки епизод на поредицата
е изпълнен с предизвикателства
то ловят омари край бурните брегове на
Мейн. Освен всичко това, Гордън Рамзи се
бори за кислород, докато се гмурка за местни мекотели в Хърватия, спуска се по
стръмен водопад и преминава с каяк през
бушуващи бързеи в Грейт Смоуки Маунтинс в Америка.

Устните издават характера

Безплатнапица
пица
Безплатна
дават срещу
срещу ваксина
ваксина
дават
във Великобритания
Ресторанти, приложения за споделени пътувания и за
доставки на храна се включиха във ваксинационната кампания във Великобритания. Те предлагат отстъпки и дори
безплатна пица в опит да убедят младите да запретнат
ръкави и да се имунизират срещу КОВИД-19, съобщи
“Асошиейтед прес”.
Програмата, обявена от министерството на здравеопазването и социалните грижи, цели да ускори ваксинацията сред хората под 30-годишна възраст. Въпреки че
над 90% от пълнолетните в страната имат поне по една
доза ваксина, във възрастовата група 18-30 делът на имунизираните е около 60 на сто.
Здравният министър Саджид Джавид благодари на бизнесите, че взимат участие в насърчаването на ваксинацията, и призова хората да се възползват от офертите.
Приложенията за споделено пътуване “Юбер” и
“Болт”, за доставки “Деливъри” и ресторантите “Пица
пилгримс” са сред компаниите, които предлагат стимули.

Формата на устните издава човешкия характер, твърдят експерти по
мимики и езика на тялото. Според специалистите този аспект е разглеждан
още в културата на древен Китай.
Равномерно и естествено плътните горна и долна устна показват, че
притежателят им е състрадателна личност със силни родителски инстинкти. Хората с такива устни (Анджелина Джоли) имат вродено желание да
защитават по-слабите. Тяхната грижовна, безкористна природа издава
емпатичният им натюрел. Те обичат
да поддържат тесен кръг от приятели.
Жените с тънки устни (Кирстен
Дънст) са склонни да бъдат самотници и са доста плахи. Тяхната интровертна личност ги кара да разчитат на
себе си. Те са доволни от самотата и
ценят независимостта си. Макар и да
са по-неуверени в отношенията от
хората с естествено по-пълни устни,
това не означава, че не могат да се
социализират отлично. Търсят близост с индивиди, които да споделят
интересите, възгледите и хобитата им.
Хората, чиито устни са по-пълни
в центъра (Криси Тейгън), се наслаждават на светлината на прожекторите и се гордеят, че са естествено
привлекателни. Те предпочитат да се
обграждат с приятели. Да бъдат

СНИМКА БГНЕС

Анджелина Джоли има
много изразителни устни
център на вниманието и душата на
компанията е техният житейски девиз. Понякога обаче са прекалено
драматични и преиграват.
Хората със сърцевидни устни
(Тейлър Суифт) държат на творческата си натура и постоянно се стремят към себеизразяване във всяка
форма, като целта е да постигнат
артистични резултати. Тези индивиди са много съвестни и имат впечатляващо добра памет. Справят се отлично със запомнянето на лица и
поддържането на активни социални
контакти. Заострените връхчета на
горната устна издават бърз ум, но и
спонтанност и импулсивност, които
понякога могат да отблъснат хората.

Слънцето излъчва ниски честоти, които биха звучали като
музика или пеене, ако не беше
космическият вакуум, пише списание “Астронъми енд астрофизикс”. До този извод са стигнали експерти от Института
“Макс Планк” за изследване на
Слънчевата система и университета на Гьотинген в Германия.
Специалистите са проучили данни за 10 години, събрани от Обсерваторията за слънчева динамика на НАСА.
Музикалните вибрации възникват, когато Слънцето се върти около оста си. Тъй като то не
е твърдо тяло, а се състои от
газообразна плазма, скоростта
на въртене е различна за географските ширини. Скоростта
на въртене е най-голяма на екватора и се равнява на 25,34
земни дни, а най-малка е в близост до полюсите и е почти
38 дни. Това неправилно въртене, наречено диференциално,
кара различни области на
Слънцето да резонират помежду си, излъчвайки колебания с
нормална, предвидима скорост.
Преди повече от половин век
учените откриват бързи трептения на Слънцето, подобни на
“високи” ноти. Те се появяват
циклично - приблизително на
всеки 5 минути.

СНИМКА БГНЕС

Космическият вакуум пречи
на издаваните звуци

Балканските политици водят по ръст в света

СНИМКА БГНЕС

Еди Рама е висок 2,02 метра

Балканските политици са лидери по
ръст в сравнение с останалите световни
ръководители, констатира вестник “Сабах”. Според изданието четирима от петимата най-високи ръководители на
държавите живеят на нашия полуостров.
Първи в списъка е албанският премиер Еди Рама, който е висок 2,02 метра. Веднага след него е сръбският му
колега Александър Вучич с ръст от 1,99
метра.

Бившият президент на САЩ Тръмп
е висок 190 сантиметра. Сегашният
държавен глава на Щатите Джо Байдън
е с ръст е 1,82 метра.
185 сантиметра е висок президентът
на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Британският премиер Борис Джонсън е със
средностатистически ръст за мъжете на
Острова - 175 сантиметра. Китайският
президент Си Цзинпин е по-висок от
предшествениците си начело на страна-

та с ръст 1,75 метра.
Руският президент Владимир Путин
със своите 170 сантиметра остава в сянката на колегите му, което компенсира
с политически изяви.
Федералният германски канцлер Ангела Меркел е висока 1,65 метра, но оставя широка следа в световната политика. Лидерът на Северна Корея е малко
по-нисък от Меркел - 163 сантиметра,
обаче създава доста високо напрежение.
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ДНЕС

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПРОМЕНЛИВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

40

o

С

37

o

С

38

o

С

ВИДИН
34 c

ПЛОВДИВ
39 c

СОФИЯ
35 c

РУСЕ
37 c

САНДАНСКИ
40 c

ВАРНА
33 c

ПЛЕВЕН
36 c

БУРГАС
35 c

33

o

С

35

o

С

37

o

С

Преди обяд днес ще бъде слънчево. След обяд на места, главно в
планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна
облачност. Ще има краткотрайни, локално интензивни валежи и
ще прегърми. Ще продължи да духа до умерен вятър от западсеверозапад и с него в северната половина от страната дневните температури ще се понижат, но ще остане горещо. Привечер вятърът ще отслабне и ще се ориентира от североизток.
Максималните температури ще са от 34o - 36o в северозападните райони от страната до 40o на места в Южна България.
НИМХ/БТА
ХОРОСКОП

06.30 ƒ‚ÓˆËÚÂ Ì‡ Ì‡Ó‰‡:
ƒ‚ÓÂˆ Ì‡ —˙·Ëˇ ¡ÂÎ„‡‰ ‰ÓÍ. ÙËÎÏ /ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ, 2017„./
07.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 ÌË„‡ Ì‡ ÍÌË„ËÚÂ ÙËÎÏ
09.35 ¬‡ÒÍÓ ‰‡ √‡Ï‡ ÓÚ ÒÂÎÓ
–ÛÔ˜‡ ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ
10.45 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
11.00 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: ‘ÛÚ·ÓÎ/Ï˙ÊÂ/:
œÓÎÛÙËÌ‡ÎÌ‡ ÒÂ˘‡
ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
13.00 ÀËÌËˇ ì“ÓÍËÓ 2020î
13.15 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: ÀÂÍ‡ ‡ÚÎÂÚËÍ‡
ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
13.50 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: ¬‰Ë„‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÊÂÒÚË /Í‡ÚÂ„ÓËˇ ‰Ó 109Í„,
Ï˙ÊÂ/ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
15.45 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: ¬ÓÎÂÈ·ÓÎ/Ï˙ÊÂ/:
◊ÂÚ‚˙ÚÙËÌ‡ÎÌ‡ ÒÂ˘‡,
¡ÓÍÒ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 «Î‡ÚÌËˇÚ ‚ÂÍ Ú‚ ÙËÎÏ /
3 ÒÂËˇ/
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ƒÌÂÒ Ì‡ »„ËÚÂ Ó·ÁÓ
Ì‡ ŒÎËÏÔËÈÒÍËÚÂ Ë„Ë
“ÓÍËÓ 2020
22.00 ƒ˙Î·ÓÍ‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡ Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÒÂÁÓÌ, 4 ÂÔ./
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ”ËÌÓÌ‡ ⁄Ô Ú‚ ÙËÎÏ /2
ÂÔËÁÓ‰/(14)
00.15 ŒÚ·ÎËÁÓ /Ô/
01.10 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
02.05 ƒ˙Î·ÓÍ‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡ Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÒÂÁÓÌ, 4 ÂÔ./Ô/
03.00 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: ‘ÛÚ·ÓÎ/Ï˙ÊÂ/:
œÓÎÛÙËÌ‡ÎÌ‡ ÒÂ˘‡ /Ô/
04.55 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: ÀÂÍ‡ ‡ÚÎÂÚËÍ‡
ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

00.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.30 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
02.30 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
03.25 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
04.20 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.20 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
09.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
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 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î
21.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)

06.00 ìƒÊË ¿È ƒÊÓ: —Ë„Ï‡ 6î
- ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î,
ÂÔ.1
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.88
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.39 (ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ)
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.6 ÂÔ.5,
6
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.14
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.47
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ (2014 „.)
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.4
00.00 ì«‡ÍÓÌ Ë Â‰: —ÔÂˆË‡ÎÌË ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇî - ÒÂË‡Î, Ò.19 ÂÔ.17
01.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.26
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.47, 48

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
09.10 “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)
12.15 ì¡ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
14.30 ì“Ë ˛Ì‡Í‡ Ì‡ ‰‡ÎÂ˜ÌËÚÂ ·Â„Ó‚Âî - ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.55 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 ì¬‡˜Í‡Ú‡î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
23.25 «‡ 75-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡
ÕËÍÓÎ‡È ¡ÛÎˇÂ‚ ìÕ‡
Î˛ÎÍ‡Ú‡ Ì‡ Ò˙‰·‡Ú‡î
00.25 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
02.15 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
03.05 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
04.05 ì¬‡˜Í‡Ú‡î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ì¬‡˜Í‡Ú‡î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Завършете всичко, което
сте започнали, за да освободите време, което да
посветите на себе си и на
личните си потребности.

Възможно е днес да сте
изнервени и да ви се струва, че всички искат нещо
от вас. Обърнете по-голямо внимание на себе си.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Избягвайте да изпробвате късмета си в материалната сфера, защото рискувате да се разочаровате от резултатите.

Преценете проектите, с
чиято реализация възнамерявате да се заемете. Не
очаквайте хората да се
съобразяват с вас.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Помислете по какъв начин
бихте могли да подобрите
положението си на работното място. Обръщайте
внимание на детайлите.

Стабилността в професионалната сфера ще е гарантирана, ако избягвате
ходове, които поставят
под въпрос сигурността ви.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Дори и да се сблъскате с
трудности, е важно да се
заемете с реализацията на
тези инициативи, от които очаквате резултати.

Днес се осланяйте на правилната си преценка по
отношение както на незначителните, така и на
важните въпроси.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Много от вас ще получите
признание за свършеното
в професионалната сфера.
Подкрепяйте партньора до
себе си.

Обърнете внимание на нещата, които бихте могли да
превърнете в позитив както
в професионално, така и в
материално отношение.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Намалете до минимум
излишните разходи. Погрижете се за инициативите,
от чиято реализация зависи стабилността ви.

Днес е необходимо да проявите проницателност, за
да успеете да отсеете
ангажиментите, които
имат потенциал.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

ВТОРНИК
3 АВГУСТ
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Лудогорец срещу Малмьо
или Рейнджърс в ШЛ
„Орлите” излизат за „луди мачове” срещу Олимпиакос
Лудогорец изтегли късата клечка в Шампионската лига. За влизане
в групите “орлите” ще играят срещу по-добрия от Малмьо (Шв) и
Глазгоу Рейнджърс (Шот). Това отреди жребият в Нион. Българският
шампион първо обаче трябва да
отстрани гръцкия първенец Олимпиакос в III предварителен кръг на
най-комерсиалния клубен турнир.
Първият мач е днес от 21 часа в
Атина, а реваншът е следващата седмица в Разград. Ако се справи с
гранда от южната ни съседка, Лудогорец ще е гост в първия двубой в
плейофа, а реваншът в Делиормана
ще е на 24 или 25 август.
Малмьо е най-титулуваният
тим на Швеция. Този сезон в ШЛ
тимът елиминира трудно Рига
(Лат) с общ резултат 2:1 и ХИК
Хелзинки (Фин) с 4:3.
Рейнджърс е 55-кратен шампион
и 32 пъти вицешампион на Шотландия. Отборът е предвождан от легендарния бивш футболист на Ливърпул
Стивън Джерард, който възроди
тима, печелейки местното първенство след 10-годишно прекъсване.
На заминаване за Атина изпъл-

СНИМКА DSPORT.BG

Играчите на Лудогорец са насядали на земята на летището в Атина, след като
българската делегация беше задържана за допълнителни тестове за КОВИД-19.
Оказа се, че “случайният принцип” важи за всички, които не са ваксинирани

Арда удари
милионерите от
Ал Насър в Бояна

СНИМКА БГНЕС

Шампионът Лил триумфира и със Суперкупата
на Франция, след като победи ПСЖ с 1:0 в мача,
игран на стадион “Блумфелд” в Тел Авив

Арда победи Ал Насър с 2:1 в контролна среща на базата на националния отбор
в Бояна, където тимът от Саудитска Арабия е на подготовка. Отборът от Кърджали, който преди дни отпадна в евродебюта
си в Лигата на конференциите от Апоел
Беер Шева, изигра проверката, след като
насроченият мач с ЦСКА-Сф бе отложен
заради евроучастието на двата отбора.
Жуниньо (52) откри за Арда, а Тонислав
Йорданов (58) направи 2:0. Бившият играч
на Бенфика Талиска отбеляза почетно за
Ал Насър 5 минути преди края на мача.
Очаква се Арда да продаде национала си
Спас Делев именно на Ал Насър.

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

ЦСКА-Сф с късмет
при жребия в Европа
ЦСКА-Сф извади голям
късмет при жребия за влизане в групите на Лигата на
конференциите. Ако “червените” отстранят Осиек
(Хър), ще имат за съперник
по-добрия от Виктория
Пилзен (Чех) и ТНС (Уелс).
ЦСКА-Сф вече веднъж
се е изправял срещу ТНС и
успя да го преодолее, но никога досега не е играл срещу чешкия тим в евротурнирите.
През 2016 г. Лудогорец
влезе за втори път в групите на Шампионската лига,

след като в плейофа победи
именно Виктория. Плейофните мачове в Лигата на
конференциите са планирани за 19 и 26 август, като в
първия двубой ЦСКА (или
Осиек) ще е гост.
Другият ни участник
Локо Пд ще играе с Динамо
Батуми (Груз) или Сиваспор
(Тур), ако отстрани Копенхаген. “Смърфовете” ще се
изправят срещу датския отбор в III предварителен кръг
на турнира. Първият мач е в
четвъртък на “Лаута”, а реваншът - седмица по-късно.

РЕЗУЛТАТИ

»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‚‡

нителният директор Ангел Петричев призна, че без драми няма да
минат, защото съперникът е в
пъти по-скъп.
“Идва времето на лудите мачове.
За да стигнем там, където сме тръгнали, ни трябва луд мач. Жребият не
беше благосклонен към нас. Ако
искаме да постигнем крайния успех,
дойде време за луди мачове и за герои. Да се надяваме, че тези момчета
ще ни напомнят за онези луди вечери
на Лудогорец, след които се класирахме за груповата фаза.
Надявам се, че целият отбор този
път ще бъде герой. Такива неща като
онзи мач с Козмин Моци на вратата
рядко се случват. Но пък през годините сме показали, че има момчета,
които могат да се нагърбят с голямата отговорност за постигане на целта”, каза Петричев.
“Олимпиакос е най-трудният
съперник досега, но отиваме за победа. Шансовете са 50 на 50. Не мога
да кажа, че нямаме шансове. Предвид
поведението на Олимпиакос, се надявам да бъде по-лесно за игра и да
има повече голове от наша страна”,
обяви Кирил Десподов.

‘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

II КРЪГ
Локо Сф - Локо Пд
1:0 Лолала (5); Лудогорец - ЦСКА 1948
3:0; Ботев Вр - Левски 2:0; Славия
- Царско село 0:0; снощи: Черно
море - Ботев Пд; Пирин - Берое;
Арда - ЦСКА-Сф (отложен).
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 3
22.00 Олимпиакос - Лудогорец
ПО ДИЕМА СПОРТ
18.30 Нефтохимик - Марица
21.00 “Героите на кръга

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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3 АВГУСТ

Ивет Лалова-Колио записа
рекорд по участия на български лекоатлет на Олимпиада.
На Игрите в Токио спринтьорката записа пето участие.
37-годишната софиянка се
пусна в коронната си дисциплина 200 метра, но отпадна
още в сериите. Тя финишира
пета в петата от седемте серии с лично постижение за
сезона от 23,39 сек. и приключи на 31-во място. За нея това
бе 22-ри старт на Олимпийски игри, като всичко започна
в Атина 2004. Сега последна

И Дер
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пандемията. А и с контузията,
която имах през май - разтежение на сухожилието. Наистина тези пет започнаха да
изглеждат като мираж. Затова
много пъти през последните 5
години моите цели за тази
Олимпиада се изменяха във
времето. В началото нямах
абсолютно никакви планове да
продължавам да тренирам до
Токио. В следващия момент
нещата така ме завихриха...
Направих едни от най-силните
ми резултати преди 2 години в
Доха. Това ме увлече много.

СНИМКИ БОК

Ивет Лалова (вляво) се оказа безпомощна срещу мощните съпернички

Ивет с рекорд в Токио
Лалова-Колио и Инна Ефтимова отпаднаха още в сериите на 200 метра
за 1/2-финалите се класира
Глория Хоопер (Ит) с 23,16
сек.
“Изпитах радост и щастие
от това, че стигнах до тези пет
участия, защото имаше моменти, в които изглеждаше
невъзможно. Олимпиадата изглеждаше неосъществима с

Оттогава изминаха 2 години,
които бяха много тежки за
всички нас. Затова - щастие и
гордост. Направих рекорд, защото съм първата лекоатлетка, която записва участие на
пет Олимпиади. Това беше
една малка цел, която да ме
мотивира, която да ме накара

да се усмихвам. За Париж 2024
не искам да казвам не, защото
не искам да свършва, но в
същото време не искам да казвам не и на много други неща
в живота ми”, каза Лалова.
Другата ни представителка
на 200 м Инна Ефтимова също
отпадна в пресявките, след като

завърши пета в третата от седемте серии с 23,42 сек. Тя се
доближи само на стотна от
секундата от личното си постижение за сезона от 23,41.
“Доволна съм от това бягане. Радвам се, че съм тук и
имах възможността да участвам на 100 и на 200 м. Тежко

ГЛЕДАЙТЕ

Пълен крах за борците
Първите ни трима борци
на Олимпиадата претърпяха
пълен крах. “Класикът” Айк
Мнацаканян (77 кг) и Мими
Христова (68) загубиха още
първите си мачове, а съперниците им не можаха да ги
изтеглят до репешажите за
бронза.
Третият ни представител
Кирил Милов (97) надигра на
старта бронзовия медалист
от Рио 2016 Ченк Идем (Тур)
с 3:1 т. След това дупничанинът загуби на 1/4-финал от
иранеца Мохамадхади Сарави с 0:6. Персиецът е шампион на Азия за 2020 г. При
започване на схватката Милов допусна избутване от
кръга и загуби още една точка в началото на партера, след
което Сарави го пренесе за
4:0. Иранецът добави още 2
т. в началото на втората част,
с което Милов загуби правото на партер и отстъпи с 0:6.
“В първата схватка под-

ходих добре и излъгах противника, но във втората тактиката не сработи. Допуснах
грешка в началото, избута ме
и се накъса борбата. След
това ме държаха доста време
в партер и се отпуснах. Няма
оправдания. Не е бил моят
ден, така се е случило. Шанс
няма само този, който не се е
опитал. На тази Олимпиада
има много изненади. Извинявам се на всички българи,
които ме подкрепяха. Надявах се на повече”, каза Милов. За място на 1/2-финал
Сарави загуби от големия
фаворит Артур Алексанян
(Арм) с 1:4 и така всичко за
българина приключи.
Мнацаканян (77) падна от
Божо Старчевич (Хър) с 1:3
т., след като направи две неуспешни атаки от партер, докато съперникът се възползва от единствения си шанс за
2 т. през втората част.
Драмата при Мими Хрис-

ми беше, но се радвам, че съм
на личния си резултат и смятам, че се представих достойно и в двата спринта”, обяви
Ефтимова.
Финалът в дисциплината е
днес, а последна за него се
класира Беатрис Масилинги
(Нам) с 22,40 сек.

Иранецът Мохамадхади Сарави (вдясно) е хванал
през кръста Кирил Милов при загубата на българина
това бе голяма. Врачанката
водеше на Меерим Жуманазарова (Кир), но допусна обрат в последните 9 сек. Тя
контрира захват на глезена в
минаване в гръб и взе 2 т. за
5:4, но малко преди последния сигнал Жуманазарова
реализира успешна атака и
обърна резултата за 6:5.
Христова обжалва, но загуби

контестацията и така се стигна до крайното 5:7.
На тепиха днес излиза
Тайбе Юсеин (62), която среща Лаис Нунеш (Браз) на
1/8-финалите. При успех
българката, която е поставена под №2 в основната схема, очаква по-добрата от Болортуя Курелку (Монг) и
Сонам Сонам (Инд).

Транссексуалната щангистка се провали на Олимпиадата
Лоръл Хъбард стана първият транссексуален състезател, който участва на
Олимпийски игри. Тежкоатлетката от
Нова Зеландия обаче набързо се провали при най-тежките. 43-годишната
Хъбард, която по рождение е мъж, но
смени пола и името си, като предишното й бе Гавин, не успя да запише успешен опит в изхвърлянето. Тя първо се
препъна на 120 кг, а след това още два
пъти на 125 кг, с които щеше да заеме
четвърто място в движението.
Шампионка стана Ли Венвен (Кит) с
двубой от 320 кг (140+180), пред Емили
Кембъл (Вбр) - с 283 (122+161), и Сара
Робълс (САЩ) - с 282 (128+154). Сара

Фишер (Ав), която е сестра на натурализирания българин Дейвид Фишер (102
кг), остана десета с 220 кг (97+123).
Хъбард повдигна много въпросителни, защото се е състезавала при мъжете,
преди да стане транссексуална през 2013
г. Участието й стана възможно, след
като наскоро бяха променени изискванията за квалификация за Токио 2020.
Критиците твърдят, че Хъбард има
несправедливо предимство пред другите състезателки заради оригиналния си
мъжки пол, който предполага по-плътни
кости, по-голяма мускулатура и повече
физическа сила. Това обаче въобще не
пролича срещу 21-годишната китайка.

ОЛИМПИАДА
ПО БНТ 1
11.00 Футбол: Мексико Бразилия (мъже)
13.15 и 4.55 Лека
атлетика
13.50 Вдигане на тежести (109 кг, мъже,
Христо Христов)
21.00 Днес на Игрите (обзор)
ПО БНТ 3
7.35 Баскетбол:
1/4-финали (мъже)
11.00 Спортна гимнастика
(шампионат на уредите)
13.15 Лека атлетика,
колоездене на писта
3.55 Кану-каяк, лека атлетика,
борба /кат. 57 кг, св. стил,
до 57 кг, жени)
ПО ЕВРОСПОРТ 1
9.00 Скокове във вода
(3 м, финал, мъже)
по Евроспорт 2
14.00 Футбол: Япония - Испания
(мъже)
16.00 Баскетбол
1/4-финали (мъже)
НАКРАТКО

Кабаков свири
1/2-финала
Бразилия - Мексико
Георги Кабаков получи престижен наряд на Олимпийските игри
в Токио. Пловдивчанинът ще ръководи срещата от полуфиналите на
олимпийския футболен турнир
между отборите на Мексико и
Бразилия днес от 11 часа българско
време. Това е третият мач, който
пловдивчанинът свири на олимпийския турнир, подпомаган от
съгражданите си Мартин Маргаритов и Диян Вълев.
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