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Над 200 пожара в България
Армията се включи в гасенето на пламъците. След овладяване
на ситуацията президентът Румен Радев и премиерът Стефан
Янев имат готовност да пратят помощ и в Северна Македония.
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Ценови удар

Мая ЙОВАНОВСКА

Масовият хляб поскъпна до 1,70 лв. за килограм,
токът за бизнеса надхвърли 293 лв. за мегаватчас
Цената на масовия хляб се
повишава, като килограм бял
хляб вече струва 1,70 лв. на
дребно. За последната година
поскъпването на едро е средно с 3,2%, а на дребно увеличението е с 3,6%, показва ана-

Ж

2

онглирането с числата е “тънка”
работа, но често данните от националната статистика предизвикват
недоумение у по-голямата част от
българите. Прословутото средно
аритметично на какво ли не в живота звучи странно на хората, предизвиква объркване и особеното усещане, че явно някои богопомазани
живеят другаде, но не и тук, и сега.
Последните данни на НСИ отчетоха ускоряване на инфлацията, сиреч поскъпване на стоките и
услугите у нас. Според НСИ годишното ни обедняване е 2,7 на
сто. В проекта за актуализация на
бюджета пък е заложена 2% годишна инфлация. Нека обаче припомним някои основни за българите харчове.
Годината започна тежко не само
заради КОВИД-кризата. На 1 януари някои градове осъмнаха с увеличение в цената на водата. КЕВР
продължава да разрешава поскъпване след поскъпване, въпреки че ВиК
дружествата всеки път се ангажират да намаляват загубите, но всичко остава на хартия и в страната
отчитаме огромни загуби, достигащи на места до 80%.
Въпреки недоволството, от 1
юли бяхме “ощастливени” с нови
цени на парното - нагоре средно с
над 16%, и тока - близо 5% поскъп. От КЕВР ни уверяват, че направили всичко възможно да ограничат ръста в цената на парното.
Бля, бля, бля...

лиз на агроминистерството.
Причината за поскъпването е
по-високата цена на пшеницата, а оттам и на брашното.
От туристическия бранш
потвърдиха, че почивката вече
ни излиза с 10-15% по-скъпа

заради повишението в цените
на тока и транспорта.
Междувременно цената на
тока за бизнеса на свободния
пазар у нас отбеляза нови рекорди, като надмина 293 лв.
за мегаватчас. Само за послед-

ния месец електроенергията
за индустрията на борсата се
е повишила с над 30 на сто. В
момента страната ни е сред
първенците по скъп ток на
Балканите.
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Номинираният от ИТН за премиер Пламен Николов показа пред журналисти в НС
всичките си дипломи, свидетелства за квалификации и дисертацията си. На представителите
на парламентарните групи на ИБГНИ, ДБ и БСП бе представен списък с имена за бъдещия кабинет
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Янаки Стоилов обжалва отказа
за отстраняването на Гешев
Правосъдният министър ще пита Конституционния съд
може ли да иска рокади в съдебната система
Правосъдният министър Янаки Стоилов ще обжалва пред Върховния административен съд отказа на Висшия
съдебен съвет да разгледа искането за
отстраняване на главния прокурор
Иван Гешев. Стоилов очакваше ВСС да
се произнесе за отстраняването на Гешев на база на сигнал, подготвен от
вътрешния министър Бойко Рашков. В
него се твърди, че главният прокурор е
нарушил закона, разпространявайки
данни, събрани със СРС. Има и съмнения, че Гешев е оронил престижа на
прокуратурата с действията си. ВСС
отказа да се произнесе по същество по
искането на Стоилов. Аргументът им

бе, че то е недопустимо, тъй като идва
от правосъдния министър. Бойко Рашков пък отдели частта за упортебата на
СРС и сигнализира за извършено от
Гешев престъпление заместника му и
шеф на националното следствие Борислав Сарафов. Той пък го препрати на
спецпрокуратурата.
Стоилов ще внесе в Министерския
съвет днес и искане, което да бъде
пратено в КС. Пред БНР той обясни,
че е необходимо да има тълкувателно
решение, тъй като и членовете на ВСС
се колебаеха допустимо ли е искането
му и решиха с 12 на 8 гласа. “Вероятно и сред част от юридическите и по-

Спешни медици се
разграничиха от протест
Организации на спешни
медици се разделиха за планирания на 10 август протест
пред здравното министерство,
който се организира в социалните мрежи от съвет “Здравеопазване” към синдиката
“Защита”. Синдикалистите
настояват да продължи плащането на допълнителните 1000
лв. за работа при неблагоприятни условия на труд при обявено извънредно положение
или извънредна епидемична
обстановка, както и за увеличение на основните заплати с
40%, считано от 1 септември.
Те искат и въвеждането на II
категория труд за работещите
в спешните центрове, подобно на заетите в пожарната и
на телефон 112. Сред исканията е и премахване на лимитите за извършени дейности
от лечебните заведения и плащане на стойностите на
извършения пълен обем дейности, както и увеличаване на
стойността на клиничните
пътеки.

литическите среди има колебания по
този въпрос. КС не се е произнасял,
което прави необходимо разглеждането на въпроса. Нека по недвусмислен
начин да се даде отговор на въпроса
за възможността министъра на правосъдието да прави такова искане и
то да бъде разгледано, така че да се
стигне до произнасяне по същество”,
заяви министърът. Въпросът засяга и
най-висшите ръководители на съдебната власт, които биха могли да бъдат
предсрочно освободени поради
извършване на тежко нарушение, системно неизпълнение на служебните
задължения или накърняване прести-

жа на съдебната власт.
“Призовавам следващият министър
да прояви силна ангажираност по темата. Процедурата пред КС ще се развие така или иначе, но е важно във
ВАС да се отстоява позиция. Това ще
бъде конкретен тест, за разлика от
всякакви общи заявления за съдебна
реформа, които се банализираха и се
превърнаха в прикритие, а не във воля
и реални действия”, настоя Стоилов.
Министърът изрази надежда с новото управление да не се окаже така,
че “старите и големи икономически
интереси се прегрупират така, че да
намерят някакво ново политическо
представителство”. Гражданите обикновено разбират по-късно за тези обстоятелства от времето, в което гласуват, добави той.

Ще препитват министрите
на блиц контрол 3 пъти в месеца

Националната асоциация
на работещите в спешната
медицинска помощ обаче заяви в декларация, че се разграничава от провеждането на
протести на този етап. Причината е “вероятност протестът да е политически и
липса на възможности за
ефективността му в условия
на служебно правителство”,
пише организацията, ръководена от д-р Десислава Кателиева. Преди дни НАРСМП организира подписка срещу новите правила на здравното
министерство за разпределение на допълнителните средства за спешни медици в условия на пандемията от КОВИД-19.
На среща в МЗ се изясни,
че отпада отчитането и описването на минутите, прекарани със заразни пациенти, а се
гарантира, че ако на всяко
дежурство има и един доказан
контакт със заразен пациент,
в края на месеца ще се получава цялата сума от 1000 лв.

29 зрелостници с национална диплома
за отличен успех
Национална диплома за отличен успех от МОН ще получат
29 зрелостници от 20 училища в страната, съобщиха от министерството. Те са завършили с пълни шестици по всички учебни
предмети и са показали постижения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.
Най-много пълни отличници има Първа езикова гимназия във
Варна - шестима. Следва ги Частна профилирана гимназия “АКАркус” ЕООД във Велико Търново с трима носители на националната награда. На регионален принцип най-много отличници
- осем, са от София. Половината са възпитаници на Софийската
математическа гимназия и 164-та Испанска гимназия “Мигел де
Сервантес”. Останалите са от 91-ва Немска гимназия, Американския колеж, Италианския лицей и 133-то СУ “А. С. Пушкин”.
Почетните отличия ще бъдат връчени на церемонии в съответните Регионални управления на образованието. Освен дипломите,
младежите ще получат от МОН и четци за електронни книги.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Крум Зарков представи искането на БСП председателят и зам.-председателите
на НС да се освобождават с искането на по-малко народни представители
Блиц контролът на министрите в постоянните парламентарни комисии ще е всеки
първи вторник, първа сряда
или четвъртък на месеца, приеха депутатите от временната
комисия за изработване на
проект на правилник на 46-то
Народно събрание. Всеки нов
председател на НС вече ще
може да си назначава свой
главен секретар. Сега на тази
длъжност се избира човек,
спечелил конкурс. Той се назначава по Закона за държавния служител и може да бъде
освобожден само след като му
изтече договорът.
Квесторите да следят за
реда и в комисиите, гласуваха
депутатите. Дали и на кои заседания ще присъстват те, ще

решава председателят. На тази
длъжност са назначени 7 души
и ако те са на всяко заседание, администрацията би се
увеличила драстично.
Беше отхвърлено предложението на БСП председателят на НС и заместниците му
да могат да бъдат освобождавани от длъжност с гласовете
на една парламентарна група
или 1/10 от депутатите. При
1/3 или 1/5, както е сега, би се
появила невъзможност в този
парламент да се инициират
дебати по темата, разясни
Крум Зарков. Предложението
на левицата беше подкрепено
от ДПС, но отхвърлено от
останалите политически сили.
Депутатите няма да си намаляват заплатите, но вече ще

трябва да отчитат т.нар. пари в
плик, които получават за представителни раходи. На заседанието беше прието постоянните комисии да са 21, като към
тях ще има и различни подкомисии. Преди да бъдат внесени
законопроектите за обсъждане
на първо четене в съответната
комисия, те ще трябва да са
минали през публично обсъждане, организирано от ресорната комисия. В НС ще
има нови комисии за контрол
на службите за сигурност и
прилагането на СРС и по
въпросите на ЕС. Комисиите
ще заседават от вторник до
петък най-малко веднъж седмично, а понеделник остава за посещение на депутатите в регионите, от които са избрани.
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Писателят Димитър Недков

Кандидатът за министър председател Пламен Николов и ръководството на ПГ на “Има такъв
народ” представиха пред
представители на останалите парламентарни групи
без ГЕРБ и ДПС проекта
си за структура и състав
на Министерския съвет.
Час преди началото на срещите парламентарната
група на ИТН се събра в
зала “Изток”, вероятно за
да научи имената. Журналисти не бяха допуснати,

Депутатите на ГЕРБ
ще се регистрират в пленарната зала, но ще гласуват против кабинета, обяви лидерът на партията
Бойко Борисов. Той се
обидил, че хората на Слави Трифонов не са го поканили на разговор. Трябва да стоим на максимално разстояние от тези отровни партии на омразата, които се държат и неуважително към хората,
призова Борисов.
По-рано номинирани-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

ИТН представи кандидатите
за министри
Съдбата на кабинета ще стане ясна в петък
но зад вратата се чуваха
ръкопляскания и одбрителни възгласи. Първата среща беше с депутатите от
ИБГНИ и продължи помалко от половин час. Ще
решим дали да подкрепим
номинираните за министри преди да завърши процедурата, беше лаконична
Мая Манолова.
Съпредседателите на
ДБ Христо Иванов и
Атанас Атанасов не участваха в раговорите с
ИТН и изпратиха на тях
зам.-председателите на
ПГ Цецка Бачкова и Владислав Панев. След срещата те заявиха, че шансовете ДБ да подкрепи
кабинет са не повече от
50%. Панев обясни, че
решението ще вземе парламентарната група след
като обсъди кандидатурите за министри.
От “БСП за България”
обявиха, че ще търсят
форма за подкрепа на кабинета. Окончателното
решение ще бъде взето
заседание на Националния съвет на партията,
който се събира днес.

ят за премиер Пламен Николов показа пред журналисти в НС всичките си
дипломи. “Философ съм.
Не съм юрист, нито анархист. Не подценявайте философите”, заяви той. Николов се похвали с диплома за доктор по философия
на науката, политиката и
икономиката, издадена от
ВАК през 2004 г. Бил аспирант в СУ, а в Австрия
правил научен проект. Кандидатът за министър-председател представи и договор за стипендия за обучение в Австрия. Той извади
и дисертацията си. “Автентична е, с праха и пепелта
отпреди 20 години. Няма
да дам разрешение на библиотеката, ще я издам аз,
научният труд, както всеки
един друг у нас трябва да
се заплаща. Който иска да
я чете, ще трябва да си я
купи”, поясни Николов. И
разказа, че е завършил ШЗО
последния випуск и е изкарал войсковия си стаж.
Николов разкри пред медиите, че цяла нощ нощ не е
спал, а до 12 часа през
нощта подбирал министри-

те си. След консултациите кандидатът за премиер
обяви официално имената и структурата на правителството. Повечето от
номинираните са депутати от партията на Слави
Трифонов. Сред тях има
и предложения, които фигурираха и в несъстоялия
се предишен кабинет.
За министър на на финансите е посочен депутатът от ИТН Пламен
Данаилов, който е управител на консултантска
фирма за финансови услуги. За министър на икономиката е предложена Десислава Димитрова, която
е участник в т. нар. кастинг за политици. Има над
15 години международен
опит в кръговата икономика и хранително-вкусовата промишленост у нас
и чужбина. За министър
на енергетиката се предлага Александър Николов.
В момента той е заместник на служебния енергиен министър Андрей Живков. За здравен министър
е издигнат урологът Силви Кирилов. Той е бил ди-

ректор на Агенцията по
трансплантациите, както и
на болниците “Александровска”, “Доверие” и
“Уни Хоспитал”. За регионален министър е предложен Георги Георгиев.
Той има собствена консултантска фирма, ръководеща проекти в областта
на строителството.
Да ръководи министерството на транспорта
и информационните технологии е номиниран
Гроздан Караджов, ексдепутат в 43-ото НС от Реформаторския блок. За
министър на правосъдието е предложен адвокат
Момчил Иванов, който е
областен координатор на
ИТН за Велико Търново.
Преди години е бил е активист на СДС. Петър
Илиев е кандидат за министър на вътрешните
работи. Специализирал е
американско право в Ню
Йорк, преподава конституционно право в СУ. За
министър на младежта и
спорта е издигнат отново
юристът Радостин Василев, който е депутат от
ИТН. Хората Слави отново залагат на Теодора
Генчовска да ръководи

Синдикатите към ВМЗ Сопот излизат на протест
Синдикат “Подкрепа” към ВМЗ
Сопот разпространи информационен бюлетин до работниците и служителите в завода, с който ги информира, че в най-кратки срокове
започва протестни действия.
Като причина се посочва фактът,
че на среща в Държавната консолидационна компания (ДКК) в София,

заедно със Съвета на директорите е
станало ясно, че членовете на борда
не са дошли да работят за предприятието, а точно обратното - искали
да го ликвидират и затворят.
Протестните действия ще се
състоят пред ДКК и Министерството на икономиката. Исканията
на работниците са две - излизане

от структурата на ДКК и завръщането му към Министерството
на икономиката, както и оставка
на целия съвет на директорите.
Припомняме, че оръжейниците се заканиха, че ще стачкуват
още в началото на юли. Тогава те
поискаха само оставката на председателя на борда.

Министерството на отбраната. За външен министър пак е номиниран
дипломатът от кариерата
Ради Найденов. Той е бил
посланик в Швейцари, в
Германия и Австрия. Бил
е зам.-министър на отбраната в правителството на
НДСВ.
Артистът Георги Султанов е издигнат за министър на културата, а за
агроминистър е определен Пламен Абровски,
който бе номиниран за
поста и в първия проектокабинет на Трифонов. За

<

Ивайло Кожухаров и този
път е отреден постът за
министър на туризма. Той
е мениджър на българска
хотелска верига.
Предлага се образователното министерство да
се поеме от вирусоложката Велислава Петрова,
която в първия проектокабинет беше предложена
за здравен министър. За
екоминистър и номинирана Силвия Бакърджиева.
Д-р Антония Валентинова пак е издигната за министър без портфейл по
ромските въпроси.

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 06.08.2021 г. се навършват
40 дни
без нашия скъп и обичан съпруг, баща и дядо

инж. Георги
Борисов
Григоров
1940 г. - 2021 г.
Един достоен човек с голямо,
всеотдайно и любящо сърце.
В сърцата ни остави много обич,
нежност и доброта.
Неговата любов, топлота, грижовност
и подкрепа винаги ще бъдат с нас.
С дълбока признателност и благодарност
се прекланяме пред светлата му памет.
От семейството
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Над 200 пожара избухнаха
за денонощие
Президентът и премиерът на България в готовност да помогнем
на Северна Македония за гасенето на огъня, но приоритет е ситуацията у нас
214 пожара горяха в
страната ни през последното
денонощие, отчете МВР.
Един човек е загинал и трима
са пострадали от огъня. Някои от пожарите са възникнали вследствие на метеорологичната обстановка и горещите температури, други
са се разгоряли по невнимание.
Огънят в кюстендилското
с. Долно село унищожи близо
15 къщи и старото училище,
изгоряла е около 10 дка смесена гора. Вчера все още горяха две огнища край село
Розино в община Карлово,
като западното огнище бе ог-

раничено. Там в гасенето на
огъня се включиха и военни общо 58 военнослужещи с 10
броя техника от състава на
61-ва Стрямска механизирана
бригада. Гасенето от въздуха
на големия горски пожар в
Стара планина продължи повече от 4 часа и бяха хвърлени над 25 тона вода.
Над 6,5 хил. дка площи са
засегнати от пожари, бушували на територията на Пловдивска област, поясни директорът на Регионалната дирекция “Пожарна безопасност и
защита на населението” комисар Георги Мангараков. Местното население също е ока-

зало съдействие, а доброволците от формирование “Пловдив 112” са обхождали фронта на огнената стихия с дрон,
за да следят разпространението на огъня.
Две необитаеми къщи и три
плевни са изгорели при пожар
в с. Гърбино, община Кюстендил. Седем къщи са спасени
от пламъците.
Два пожара действаха вчера и на територията на област
Перник, като този край гората бе почти потушен. Бяха
засегнати над 1000 дка. Посериозна е обстановката в
Земенско. Там продължава
горският пожар в района на

село Беренде, където теренът
е много труден.
От високите температури
и сушата обстановката и в
област Силистра е силно пожароопасна, предупреждават
от РДПБЗН-Силистра.
Междувременно президентът Румен Радев обяви, че
е разговарял с македонския
си колега Стево Пендаровски
във връзка с големия пожар
край Кочани в югозападната
ни съседка. За да се включат
български спасители и военни, правителствата на двете
държави трябва да договорят
включването на българска пожарна техника. Президентът

Радев запознал Пендаровски
с усложнената пожароопасна
обстановка в България, но е
изказал готовност страната
ни да помогне на съседите.
Подобен телефонен разговор са провели и премиерът
на България Стефан Янев и
македонският му колега Зоран
Заев. Янев изразил готовност
при необходимост страната
ни да помогне на Северна
Македония, но подчертал, че
и българските противопожарни служби се борят с огнената стихия и правят всичко
възможно. Приоритет обаче
остава овлядяването на ситуацията у нас.

До 15 октомври се подават документи Четири медала за българчета
на олимпиадата по химия
за помощта за първокласници
Семействата на деца, които ще са в първи и осми клас клас
вече имат право на еднократна помощ от 300
лева за началото на
учебната година. За
целта вече са отпуснати средства за 6200
деца, информира зам.министърът на труда и
социалната политика
Надя клисурска. Досега
право на такава помощ
имаха само учениците
от първи клас и то с

определен доходен критерий за семействата,
обхватът на подкрепата вече е разширен.
За помощта няма
доходен критерий и за
нея могат да кандидатстват и приемни семейства или семейства на
родини и близки, при
които е настанен ученикът. Едно от условията е детето да е записано в държавно или
общинско училище и да
не повтаря класа.

Заявленията се подават до 15 октомври, а
помощта се отпуска на
2 пъти - половината в
началото на учебната
година, а останалите 150
лв. - в началото на втория срок, ако ученикът
не е допуснал повече от
5 неизвинени отсъствия
за месец, според Закона
за семейните помощи.
Ако ученикът не постъпи на училище или не
продължи обучението
си, парите се връщат.

Проф. Денков иска парите
да следват качеството,
а не ученика
От принципа
“парите следват
ученика” трябва
да преминем към
принципа “парите
следват качеството”, призова министърът на образованието
проф. Николай
Денков в радиоинтервю. Според
него големият
проблем е, че
няма методика за
оценка на добавената стойност,
която дава едно
училище. Проф.
Денков е категоричен, че националното външно
оценяване
не
бива да се премахва, защото без

него няма да има
“картина” на системата.
Министърът
препоръча
до
края на август да
има яснота как ще
започне учебната
година. Тогава
щяло да има яснота както по отношение на ваксинирането в системата, така и какво
ще се случи към
15 септември.
Проф. Денков
препоръча всички
педагози да се
ваксинират. Той
подчерта, че в информационната
кампания за имунизацията са се
включили
над

85% от директорите на училища
и детски градини.
Запитан как гледа
на идеята за
задължителна ваксинация, Николай
Денков посочи, че
предпочита положителните стимули. Българинът
има нагласа, че
ако нещо се прави задължително,
той ще се опитва
да се съпротивлява, смята министърат. “От
4100 училища и
детски градини у
нас в половината
има медицински
кабинети с редовно присъствие на
медицинско лице.

Останалите са с
договори за повикване на медицинско лице или
за присъствие на
такова в определени дни от седмицата”, поясни
проф. Денков.
44 000 устройства липсват в
системата на образованието таблети и лаптопи. Около 34 000
ученици нямат
редовен достъп
до интернет, обяви проф. Денков.
Той съобщи, че е
осигурено финансиране за закупуване на липсващите таблети и
лаптопи.

Българските гимназисти отново се представиха успешно
Общо 4 медала спечелиха младите български химици на Международната олимпиада по
химия, която се проведе онлайн с виртуален
домакин Япония. Знанията си на нея премериха 320 ученици от 79
държави, съобщи Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Момчетата от българския национален отбор се състезаваха заедно от Националната природо-математическа гимназия в

София. Всеки от тях
спечели по един медал.
11-класникът от Природоматематическата гимназия в Пловдив Павел
Николов взе среброто, с
бронз са отличени трима възпитаници на СМГ
- Теодор Маслянков и
Георги Недялков от 12
клас, както и Самуил
Петков от 11 клас.
Ръководители на отбора
са доц. д-р Донка Ташева и доц. д-р Пенка Василева от Факултета по
химия и фармация на
СУ “Св. Климент Ох-

ридски”.
В края на април
същите състезатели ни
представляваха и на
другото важно състезание по химия - Международната Менделеевска олимпиада, от която
също спечелиха 1 сребърно и 2 бронзови отличия. През 2020 г.
олимпиадата се проведе
за първи път онлайн, с
виртуален домакин Турция, като тогава българските гимназисти спечелиха 1 сребърен и 3
бронзови медали.

www.duma.bg
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Цената на масовия хляб
скочи до 1,70 лв. за килограм
За година увеличението е с 3,6 на сто на дребно
Цената на масовия хляб се
повишава, като килограм бял
хляб вече струва 1,70 лв. на
дребно. За пазарната 2020/21
г. поскъпването на едро е
средно с 3,2% спрямо предходната година, а на дребно
увеличението е с 3,6%. Това
показва анализ на Министерството на земеделието, храните и горите. Така през последните четири месеца средните
цени на едро и на дребно на
хляба стигат съответно 1,52
лв./кг и 1,68 лв./кг.
Причината за поскъпването е по-високата цена на пшеницата, а оттам и на брашното, посочват авторите на анализа. В периода от юли 2020
г. до март 2021 г. се наблюдава постепенно поскъпване на
пшеницата. През следващите
три месеца има известна корекция надолу, която се

дължи на благоприятните прогнози за новата реколта в
България и в световен мащаб.
Средната изкупна цена на
хлебната пшеница за юни
2021 г. е 393 лв./тон, а тази на
фуражната - 380 лв./тон. Макар и под високите нива, достигнати през март 2021 г.,
изкупните цени на пшеницата
остават доста над отчетените
година по-рано - съответно с
15,9% и 17,6%.
Според анализа през следващите месеци може да се
очаква цените на пшеницата в
страната да продължат да са
високи. Независимо че производството се възстановява и
се очакват повече количества
на пазара, поскъпването ще
продължи заради международните котировки. Прогнозите
на основните световни анализатори са за продължаващо

нарастване на глобалното “потребление на зърнени култури през 2021/22, което ще
попречи по-осезаемо понижение на цените, въпреки очакваното високо световно производство”, пише в анализа.
Очакванията на земеделско-

то министерство са реколтата
от пшеница тази година у нас
да достигне 5,7-5,8 млн. тона.
Това би означавало възстановяване до нивото от последните години, след спада до 4,7
млн. тона през 2020 г.
Има намаление в износа на

българско зърно. Общо 2,77
млн. тона българска пшеница
са изнесени през периода юли
2020 г. - март 2021 г., което е
намаление с 38,9% на годишна база. В резултат от чувствително по-ниското производство от реколта 2020, износът
само на пшеница се свива с
38,7% спрямо същия период
на предходния сезон, до 2
706,2 хил. тона.
По-слабо е намалението на
стойността на реализираната
до момента пшеница извън
страната (с 23,9% - до 638,6
млн. долара), поради по-високата експортна цена (средно с
24,1%). Около 58% от експорта отива за държави членки на
ЕС - общо 1,57 млн. тона, като
най-големи количества са реализирани в Испания (540 хил.
тона), Румъния (385 хил. тона)
и Гърция (379 хил. тона). Износът за трети страни възлиза
на 1,13 млн. тона и е основно
за Либия, Тунис и Пакистан.

С над 30 на сто поскъпна Почивката ни излиза с 10-15% по-скъпа
токът за бизнеса
По думите на Красто- на юг са препълнени, а ле- ни принадлежности.
С 10-15% е поскъпна-

Цената на тока за бизнеса в България не спира да
расте, движена от рекордните жеги в страната и недостатъчното предлагане от държавната ТЕЦ “Марица
изток 2”. По данни от сегмента “Ден напред” на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) само за
месец - през юли спрямо юни - скокът е с 23%. А за
първите два дни на август вече има допълнително
покачване с над 8%.
В късните часове на 2 август цената е достигнала
пикова стойност от над 291 лева за мегаватчас. Средното ниво за двата дни е малко над 200 лв. за мегаватчас.
За сравнение, през юли пиковата часова стойност е
била 301 лв. на мегаватчас за следобедните часове на 30
юли, но през месеца има повече дни с по-ниски ставки,
поради което средната цена за месеца е малко над 185
лв. за мегаватчас. За юни средната цена е 150 лв.
На платформата “Ден напред” вчера бе постигната
средна цена от 149,82 евро на мегаватчас, което е над
293 лв. и е нов рекорд.
Най-скъпа вчера беше електроенергията в Гърция
- 154,08 евро, веднага след нея е България. Ценовата
карта на Европа показва, че на Балканите, в Унгария
и Италия тарифите са най-високи, а най-евтин е токът
в Швейцария - 89,38 евро, Франция - 90,6 евро, и
Полша - 90,75 евро за мегаватчас.
Освен горещото време, което донесе рекордно
потребление на ток в Българя, поскъпването, което за
последните две години е над 100%, е дължи на слабото
предлагане от страна на държавната ТЕЦ “Марица
изток 2”. Неговото производство обаче вече е толкова
скъпо заради рекордните цени на въглеродните емисии на международните пазари, че колкото повече
работи, толкова повече губи. А тези загуби се покриват от Българския енергиен холдинг. За да може все
пак да съществува, в края на юли служебният министър
на енергетиката Андрей Живков подписа заповед, с
която позволява на ТЕЦ “Марица-изток 2” да продава
1 милион мегаватчаса от тока си на регулирания пазар
за едногодишен период. Малко след това цената на
тока за битовите абонати беше увеличена с 4,4%.

ла почивката, стана ясно
от думите на Полина Карастоянова от Националния борд по туризма
пред бТВ. Поскъпнали
са ток, транспорт, животът ни е поскъпнал,
каза тя. “КОВИД нанесе
щети при кадрите на туризма, а заплатите се
очаква да бъдат по-високи, затова поскъпването
в туризма е нормално и е
около 10-15%”, коментира Карастоянова.
Цените на билетите за
родните аквапаркове пък
са скочили средно с 35 на
сто в рамките на една година по информация на
monitor.bg. В условия на
пандемия онлайн покупката на билет за водни забавления обаче е на пониски цени.

янова не е необичайно да
се резервират места на
плажа или басейна с хавлия и не вижда нужда
това да се спира, особено
когато става дума за свободен избор и пазарна ситуация. Междувременно
стана ясно, че плажовете

товници дори стигат до
конфликти, за да запазят
чадъри и шезлонги. Докато преди туристите се оплакваха от липса на свободна зона, високите такси и “скъпата сянка”, в
момента на преден план е
именно липсата на плаж-

По изчисления на борда по туризъм миналата
година спадът в туризма е
80%, но през тази година
има връщане към нормалността. Усеща се обаче високата степен на тревога,
че това връщане към нормалността е за кратко.

Задава се ценови удар при колите и умната техника
Пpaзничният пepиoд в кpaя нa
гoдинaтa мoжe дa бъдe пoмpaчeн
oт липcвaщи cтoки и зaкъcнeли
дocтaвки, cлeд кaтo cкopoшнитe
нaвoднeния в Eвpoпa и Kитaй
зacилвaт тeжкитe пpoблeми в
cвeтoвнaтa вepигa зa дocтaвки,
пишe СNВС.
Пaвaн Джoши, изпълнитeлeн
вицeпpeзидeнт нa кoмпaниятa зa
coфтyep зa дocтaвни вepиги Е2ореn,
прогнозира, чe пoтpeбитeлcки
джaджи, мeбeли, дpexи и дoмaкинcки
ypeди щe ca в нeдocтиг пpeз
cлeдвaщитe мeceци, кoйтo щe
дocтигнe пик пpeди Кoлeднитe
пpaзници. “Зaбaвeнитe дocтaвки нa
cypoвини, нyжни зa пpoизвoдcтвoтo
нa пpoдyКти, щe имaт кacкaдeн
eфeкт и щe cъздaдaт пpoблeми нa
дocтaвнитe вepиги “зa ceдмици и
мeceци”, кaзвa тoй. Tим Xъкcли,
глaвeн изпълнитeлeн диpeктop нa

Маndаrуn Shурруng, пoтвъpди, чe
нaвoднeниятa в Kитaй и Eвpoпa ca
пореден yдap въpxy дocтaвките,
които вече пострадаха тази гoдинa
зapaди нeдocтигa нa кoнтeйнepи, инцидeнтa в Cyeцкия кaнaл, новото
развихряне на Ковид-19 и т.н.
Джoши пocoчвa oщe, чe тoзи ceзoн
щe имa пo-мaлкo и пo-мaлки
нaмaлeния, акo имa изoбщo. А
цeнитe нa някoи cтoки дори ще се ce
пoвишaт.
Пpoизвoдcтвoтo нa aвтoмoбили
е сред най-пострадалите, особено
заводите в Гepмaния, Hидepлaндия,
Люкceмбypг и Бeлгия, cмятaт експертите на кoмпaниятa зa
yпpaвлeниe нa pиcкa в дocтaвнитe
вepиги Еvеrstrеаm. Peдицa компании,
кoитo пpoизвeждaт кoмпoнeнти зa
aвтoмoбилнaтa, тexнoлoгичнaтa и
aвиoиндycтpиятa ce нaмиpaт тaм, а
в зaceгнaтитe индycтpиaлни peгиoни

пpoизвoдcтвoтo нямa дa бъдe
възoбнoвeнo бъpзo.
Haвoднeниятa може да объpкaт и
дocтaвкитe нa мeд. Meтaлът ce
изпoлзвa в peдицa тexнoлoгични
джaджи и eлeктpoмoбили. Удapeнaтa
oт нaвoднeниятa пpoвинция Xънaн e
cpeд гoлeмитe пpoизвoдcтвeни
xъбoвe. Цeнитe нa мeтaлa ce
пoкaчиxa пpeз пocлeднaтa ceдмицa
зapaди oпaceниятa зa нeдocтиг.
B Eвpoпa Аurubуs, дocтaвчик нa
мeдни жици зa peдицa ceктopи, oбяви фopcмaжopни oбcтoятeлcтвa cлeд
нaвoднeния в зaвoдa в Бeлгия. B
Джънджoy, aдминиcтpaтивeн цeнтъp
нa Xънaн, cъщo имa пpoблeми.
Гpaдът e вaжeн тpaнcпopтeн xъб и
eдин oт ocнoвнитe гpaдoвe oт инициaтивaтa “Eдин пoяc, eдин път”.
Taм ce нaмиpa и eднa oт нaйгoлeмитe фaбpики нa Fохсоnn,
къдeтo ce cглoбявaт iРhоnе.
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ЕБВР придоби дял
в концесионера
на летище София
Банката ще инвестира 74,3 милиона евро в „СОФ Кънект”
Европейската банка за
възстановяване и развитие
(ЕБВР) подкрепя развитието
на софийското летище с инвестиция в концесионера
“СОФ Кънект”, съобщиха от
финансовата институция. Тя
ще вложи общо 74,3 млн.
евро като 58 млн. евро от
сумата е капиталова инвестиция, а на по-късен етап се
предвиждат и 16,3 млн. евро
условна експозиция на собствен капитал. Вложението
на ЕБВР последва отпуснат
по-рано тази година заем от
50 млн. евро на “СОФ
Кънект” в подкрепа на трансформацията на столичното

летище.
Инвестиционният фонд
“Меридиам” държи 99% в
създаденото за концесията
дружество “СОФ Кънект”.
Останалият 1% е на австрийската строителна компания
“Щрабаг”, на която ще се
разчита на опита й в реализирането на капиталовата програма за модернизацията на
терминал 2 и построяването
на новия терминал 3 до десет
години. Концесионерът е
поел ангажимент да превърне
летището в модел за устойчивост, добро управление и да
постигне климатична неутралност до 2036 г.

При официалното влизане
в концесията през април
2021 г. “СОФ Кънект” обяви, че ще получи 240 млн.
евро заеми от международни
финансови институции за
реализирането на ангажиментите си по договора с държавата за ползването на летището в следващите 35 години. В средата на юли концесионерът получи 40 млн.
евро заем от Европейската
инвестиционна банка, който
е обезпечен от механизма
“Свързана Европа” на Европейската комисия. Черноморската банка за търговия
и развитие също осигури 73

млн. евро кредит за концесионер. Останалата половина 240 млн. евро, необходими за
първия етап на инвестицията, са собствени средства на
инвестиционния фонд “Ме-

ридиам”.
ЕБВР е един от основните инвеститори в България.
Досега ЕБВР е вложила 4
млрд. евро в българската
икономика чрез 267 проекта.

БНБ увеличава резервите си с 2 милиарда лева
Българската народна банка ще
увеличи резервите си с 2 млрд. лв.
след безпрецедентното решение на
Международния валутен фонд да одобри разпределението в световен план
на 456 млрд. СПТ (специални права
на тираж), равняващи се на 650 млрд.
долара, съобщиха от централната
банка.
От тази сума на 23 август БНБ
ще получи в един транш 859 СПТ
(около 2 млрд. лв.), с които ще се
увеличат резервите на централната
банка. С това увеличение общият
размер на СПТ на БНБ ще възлезе

приблизително на 1,5 млрд. СПТ или
- около 3,5 млрд. лв.
На 2 август бордът на управителите на МВФ, чийто член е управителят на БНБ Димитър Радев, е одобрил разпределението на 456 млрд.
СПТ за държавите членки на фонда.
Целта е да се осигури допълнителна
ликвидност в световен мащаб, която
да изгради доверие и да стимулира
възстановяването на световната икономика след пандемията.
“Това е историческо решение,
най-голямото разпределение на СПТ
в историята на МВФ и инжекция за

ТЪЖНА ВЕСТ
На 2 август 2021 г. почина
българският журналист

КИРИЛ ПАНАЙОТОВ
Той беше представител на старата и
много силна вестникарска гвардия. Своята журналистическа
работа започва във
вестник “Народна
младеж” в началото
на 60-те години на
миналия век, преминава през различни
позиции във вестника. Бил е заместникглавен редактор на
един от флагманите
на българския печат
- вестник “Отечествен фронт”, ръководил е и
други издания, бил е и на обществена работа.
Опелото ще се отслужи на 05.08.2021 г. четвъртък, от 11:00 часа
в черквата “Свети Седмочисленици”.

Кристалина Георгиева

световната икономика във време на
безпрецедентна криза. Разпределението на СПТ ще бъде от полза за всички членове на фонда, за да се отговори на дългосрочната глобална
нужда от резерви, изграждане на
доверие и насърчаване на устойчивостта и стабилността на световната икономика”, посочи управляващият директор на МВФ Кристалина
Георгиева. “Това ще помогне особено на нашите най-уязвими страни
членки, които се борят да се справят с въздействието на коронавирусната криза”, допълни тя.

Предвиждат нови 170 милиона
за земеделие в Плана за възстановяване
С нови 170 млн. лв.
нараства бюджетът,
който ще бъде насочен
за земеделие в Националния план за възстановяване и устойчивост. Това стана ясно
след среща между зам.министъра на земеделието Георги Събев и

заместник министърпредседателя по управление на европейските
средства Атанас Пеканов, съобщиха от
МЗХГ.
“Още 170 млн. лв.
ще бъдат насочени към
“Устойчиво селско
стопанство”. Така без-

възмездните средства
за “Селско, рибно и
горско стопанство”,
предвидени в плана,
нарастват с близо 70%
и стават 480 млн. лева.
От общата сума за сектора, която страната
ни получава под формата на безвъзмездно

европейско финансиране - 12,8 млрд. лв.,
новите средства, които
ще стигнат до бранша
се равняват на близо
4%. Цифрата е съпоставима с годишния
принос на сектора към
българския БВП, коментира Събев.

Газохранилищата на Европа са рекордно празни
Обемът на активния газ в европейските подземни газови хранилища в края на юли е бил на найниското равнище за многогодишен
период на наблюдение, заяви руският монополист “Газпром”, цитирайки данни на обединението европейските оператори на газови
съоръжения “Газ инфрастракчър
Юръп”. На 31 юли темпът на
запълване на подземните газови
хранилища в ЕС и Украйна остава
крайно нисък, посочва газовият

холдинг, цитиран от ТАСС.
В европейските хранилища, след
изтеглените през миналия сезон 66
млрд. куб метра газ, са нагнетени
отново едва 27 млрд. куб метра, а
в Германия запълнеността на хранилищата е едва около 50%. В украинските хранилища изоставането в запълнеността спрямо миналия сезон се увеличава и вече достига 5 млрд. куб метра.
Ниските темпове на запълване
на подземните газови хранилища в

Европа тласка цените нагоре. Все
пак спрямо данните към края на
юни има прогрес и резервите са се
покачили от 48 на сто от капацитета на 56,9%. На европейската газова борса TTF в Нидерландия цената на природния газ с доставка
през септември надхвърли 514
долара за 1000 куб. м, което е с
2,7 на сто повече спрямо предишния ден. Спотовите цени на газа в
Европа се движат около 485 долара за 1000 куб. м.
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Мицкоски иска
извинение от Османи
заради България
Лидерът на опозиционната партия ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски поиска от външния министър
Буяр Османи да се извини поради
казаното от него на честваното на
2 август Илинденското въстание. В
специално видеобръщение Османи бе
казал, че “Илинден е значим и за
България”. “Ако изключим периода
между 1941-1944 г., когато българските фашисти са окупирали територията на днешна Македония и
след това бяха победени и изгонени,
никога преди, а и след това, не сме
имали обща политическа и конституционна държава, за да се твърди,
че имаме “обща история”, опонира
Християн Мицкоски.

В Европа над 60 млн. са
заразените с КОВИД-19
СНИМКИ БГНЕС

САЩ гонят още
24 руски дипломати

Над 60 млн. заразени с коронавирус са регистрирани в Европа от
началото на пандемията, което е
около 30% от всички заразени в
света, показват данни на СЗО, цитирани ДПА. В Европа има над 1,2
млн. починали от заразата. В световен мащаб техният брой до момента е 4,2 млн. души. Самият
Евросъюзът досега е регистрирал
около 34,4 млн. заразени и над 740
000 починали в 27-те страни членки
на ЕС и партньорите им Норвегия,
Исландия и Лихтенщайн, които са
свързани в Европейското икономическо пространство.

Вашингтон отменя дори валидните визи за техните съпруги и деца

Гърция издала над 9000
заповеди за мигранти

Служители от литовска спецчаст охраняват бежанци в палатковия лагер Руднинкай, който се намира
на полигон от бивша база на ВВС. Те бяха изпратени там да въдворят ред, след като поради дъждове
и временното застудяване бежанците протестираха срещу условията в претъпкания иначе лагер

САЩ предадоха на руската страна
списък с 24 дипломати, които трябва да
напуснат САЩ преди 3 септември поради изтичане на визите. Това заяви руският посланик Анатолий Антонов в интервю за списание “Нешънъл интерест”.
“Получихме списък с 24 дипломати,
които се очаква да напуснат страната до
3 септември 2021 г. Почти всички те ще
напуснат без замяна, тъй като Вашингтон внезапно затегна визовия режим”,
поясни Антонов. “За съжаление, ситуацията не се променя към по-добро. Руските дипломатически мисии в САЩ работят при условия на безпрецедентни
ограничения, които не само остават в
сила, но и се увеличават. Независимо от
изявленията на администрацията за ролята на дипломацията и готовността за развитие на стабилни и предвидими отноше-

ния с Русия, руското дипломатическо
присъствие търпи постоянни удари”.
Според Антонов САЩ проявяват “упоритост и изобретателност по този
въпрос”. “Изгонването на дипломати се
извършва под измислени предлози. Миналия декември Държавният департамент
едностранно определи тригодишен лимит
за намиране в командировка за руски
персонал, какъвто, доколкото ни е известно, не се прилага за никоя друга държава”, каза посланикът.
Освен това САЩ отменят валидните
визи на съпругите и децата на служители, без да посочват причини, продължи
дипломатът. “Мащабните забавяния при
подновяването на визите с изтекъл срок
също имат за цел да изтласкат руските
дипломати от страната”, продължи Антонов. Според него руската страна

дълго време е проявявала сдържаност
към враждебните действия , но след поредната вълна от агресивни санкции тя
бе принудена да предприеме мерки за
балансиране на условията на труд на
мисиите на САЩ в Русия, включително
забрана за наемане на местен персонал, добави посланикът.
Говорителят на Държавния департамент на САЩ Нед Прайс заяви, че
ограниченията спрямо руските дипломати са целели да балансират работата
на дипломатическите мисии на двете
държави, предаде ТАСС. По думите му
действията на Вашингтон са “преследвали целта да държат Русия отговорна
за редица заплахи за нашите интереси”.
Това беше отговор на руското правителство за неговите злонамерени действия”, каза дипломатът.

Грузинци призоваха Путин
за рестарт на отношенията

Протест в Пришина пред
посолството на Албания

Над 40 известни грузински политици, общественици, спортисти,
пенсионирани военни лидери призоваха Владимир Путин да възстанови сътрудничеството с Грузия, обвинявайки САЩ в провокиране
на грузино-руските отношения, съобщи кореспондентът на вестник
“Взгляд” в Тбилиси. Инициатор на обръщението бе Ирма Инашвили,
бивша зам-председателка на парламента. Тя твърди, че САЩ са режисьорът на вътрешна конфронтация в Грузия, а безкрайните учения
на НАТО в Грузия не са нищо повече от предизвикателство за Русия.
“Обръщаме се публично към президента на Русия, за да разсеем
отново напрежението, да възстановим диалога на всички нива, да
възобновим културните и социалните отношения и, което е важно,
да отворим информационното пространство от двете страни, за да
намерим най-накрая общ език! Ние сме убедени привърженици на
изграждането на истински искрени и приятелски отношения между
Грузия и Русия, основани на взаимно уважение и доверие”. Според
авторите по-голямата част от грузинското население поддържа диалог с Русия и военния неутралитет на Грузия.
Сред подписалите призива са бившият премиер Отар Пацация,
известни политици, бивши пенсионирани висши военни, двукратния
олимпийски шампион Леван Тедиашвили.

Косовската организация “Движение за демокрация” проведе акция пред албанското посолство в
Прищина в знак на протест срещу присъединяването
на Тирана към сръбската инициатива “мини Шенген”, преименувана на “Отворени Балкани”, съобщи
белградският в. “Политика”. Активисти на движението поставиха плакат пред посолството с надпис:
“Еди Рама, не сме забравили какъв геноцид извърши
Сърбия срещу цивилното население в Косово”. Един
от представителите на движението заяви, че сътрудничеството на албанския премиер Еди Рама със
сръбския президент Александър Вучич е неприемливо и акцията е израз на недоволство от връзките на
Рама с Вучич. Нейни участници изтъкнаха, че се противопоставят на инициативата “мини Шенген”, тъй
като Сърбия не се е извинила за геноцида, който
според тях, е извършен в Косово.
Правителството в Прищина почти веднага
отхвърли инициатива “Отворени Балкани” и настоя
лидерите на страните в региона да останат ангажирани с дневния ред на ЕС и трансатлантическите
отношения.

Коментар на стр. 8

През първата половина на настоящата година властите на Гърция са
издали 9575 заповеди за задържане на
мигранти, според официални данни,
цитирани от “ИЮ Обзървър”. От
тях 7247 са издадени, за да се
върнат в страните им, 1980 за
депортиране и 348 за процедура по
предоставяне на убежище.

Беларуски опозиционер
намерен обесен в Киев
Беларусинът Виталий Шишов е
открит обесен на дърво в парк в
Киев, недалеч от дома си, съобщиха
украински медии. Ръководителят на
неправителствената организация
“Беларуски дом в Украйна”, която
помага на бегълци от режима на
Александър Лукашенко, изчезна в понеделник, докато спортувал. Мястото, където бе открит, е недалеч
от дома му. Последно време той
споделял, че е бил следен. Започнало
е производство за предполагаемо
умишлено убийство.

Живеещи в Германия иранци
протестираха пред канцлерството
в Берлин срещу встъпването в
длъжност на иранския президент
Ебрахим Раизи. Те носеха
портрети на близки и познати,
които навремето са били осъдени
и репресирани за участие в
протести срещу режима в Техеран.
Обвиненията срещу тях бяха
повдигнати именно от Раиси в
качеството му на прокурор

ДАТАТА
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1693 - РОЖДЕН ДЕН НА ШАМПАНСКОТО.
Традиционно се смята, че
на тази дата бенедиктинският монах Дом Периньон, чието име носи престижната марка шампанско, изобретява пенливото
вино. “Елате бързо, аз пия
звездички”, обърнал се той към околните, докато опитвал първата чаша. Тази фраза е използвана и в първата печатна реклама на пенливо
вино, появила се във френските вестници през
1800 г. Според някои изследователи първото
голямо производство на пенливо вино е около
1535 г. в областта Лиму (Франция), но не е
свързано с Дом Периньон.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

За цената на зелето
От стр. 1
Само преди дни
същите тези герои одобриха ново 15-процентно
поскъпване на природния газ. От промяната в
договора с “Газпром” и
отлитането на звездния
миг на Борисов, който
бил договорил намаление, ни застигна поредица от увеличения. Така
само в рамките на последната година цената
се вдигна с над 150%.
Тенденцията при горивата е същата. Само за
последния месец цените

на дребно скочиха с около 10 стотинки на литър.
Повишението за година
е 25-26%. А само преди
дни стана ясно, че заради прословутата Зелена
сделка
цените
ще
хвръкнат до година-две
с още лев на литър.
Най-тежко е положението с храните, защото
- няма как, налага се да
ядем. Първенец по
поскъпване е олиото,
чиято цена само за шест
месеца успя да се повиши със 70%. Нагоре
вървят цени на мляко,
месо, млечни и месни

продукти, плодове, зеленчуци и какво ли още
не. Цената на масовия
хляб удари 1,70 лева. А
и от прогнозите личи, че
ще върви още нагоре.
При услугите първенец са банките, които не
спряха да вдигат цените
на всевъзможни такси. И
докато на нас ни е все
по-скъпо, те все са на
печалба. Отчетоха и 1015% поскъпване на туристическите услуги...
Дали ви изглежда реална онази 2-процентова инфлация, а? Ясно е,
че едни ядат свинското,

а другите рупат зеле, ама
цената на зелето стана
непоносима. Истината е,
че стоките и услугите,
които масово потребяваме, са поскъпнали десетки пъти повече от мижавите 2%. Проумейте го!
Докато политическото шоу върви с пълна
пара, проблемите на хората стават все повече и
все по-тежки. Съвсем
реален е ценовият шок,
който ще изпили до кост
скромните доходи на
повечето българи и ще
ги хвърли в още потежък недоимък.

Отрезвяване антиСАЩ
Юри МИХАЛКОВ

В Грузия започна отрезвяването от дрогирането с тежкия наркотик
на американски хегемонизъм. Група политици
се обърна към Владимир
Путин да предприеме
действия за възстановяване на сътрудничеството във всички сфери след
кратката война от 2008
г., породена от инфантилизма на тогавашния
президент и проамери-

канско протеже Михаил
Саакашвили. Те обвиняват САЩ и НАТО за
антируската политика
на Тбилиси и настояват
за военен неутралитет.
Авторите уверяват, че
мнозинството грузинци
мисли като тях.
Обръщението е чиста проба покаяние на
грешница. В значителната част от историята
си Грузия е била разпокъсана от воюващи
помежду си княжества,
чиито владетели се смятали за по-по-най “богоизбраници” на грузинската земя. От тези
междуособици държавата се е разпадала и единствената сила, която я е
спасявала от заробване,
е била Русия. Но при
съветския разпад грузинците удобно забравиха миналото и се

обърнаха срещу своята
спасителка. Сега искат
тя отново да ги приюти.
Най-вероятно Путин ще
откликне, но също вероятно е той да настоява
за дълбоко покаяние, за
истински катарзис. Едно
лечение от дрогата е
дълъг процес и отърсването на Грузия от зловредността на САЩ
няма да мине само през
отварянето към Русия.
Путин ще настоява както за легитимирането на
неутралитета в конституцията, така и за свиването на връзките със
САЩ. Иначе какъв катарзис ще бъде!
Обръщението обаче
е нов признак за злодейството и провала на
САЩ. Признаците са не
един и два: от Ирак,
през Сирия, Либия, Афганистан, Бразилия, Ве-

нецуела, Боливия, а сега
и Грузия. И Украйна,
разбира се. Лидерът на
провъзгласената ДНР
Денис Пушилин разкри
пред РИА Новости, че
редовно получава имейли както от жители на
контролираните от Киев
райони на Донбас, така
и от други части на Украйна, които споделят
вярност към Русия. И
ето какво пише в едно
от тях: “Молим ви, вземете под своето крило
целия Югоизток - Днепропетровск, Кривой
Рог, Запорожието, Херсон, Николаев, Одеса.
Уморихме се от корупцията и националистите,
от соросоидите и нашия
клоун Зе (президента
Зеленски)”. Дали махалото на историята не се
връща в нормалното си
положение?

1777 - В ЛОНДОН Е ОТКРИТ ПЪРВИЯТ
СЪВРЕМЕНЕН ЦИРК. Негов
“баща” е британският
старши сержант от кавалерията Филип Астли. Той
за пръв път показва опасни
номера с коне на кръгла арена. Оттам се появява и названието “цирк” (от
англ. circus - кръг). Астли пресмята и най-подходящия размер на арената - диаметърът й трябва да е 13 м. Оттогава такава е и световната
практика на цирковете по света. Сержантът е
и първият, който покрива манежа с платно.
1933 - РАЖДА СЕ ТОДОР АНДРЕЙКОВ, КИНОКРИТИК (УМИРА 1997 Г.). Бил е директор на
Българската национална
филмотека, театровед,
директор на Смолянския
театър, редактор на
филмовата програма в
БНТ, професор във ВИТИЗ. Режисьор и сценарист на филма “Неделните мачове”. Автор на изследванията “Жан Реноар”, “В света на киното”, “Комичното на екрана”, “Момчето остава” и др.
1966 - УЧРЕДЕН Е ОРДЕН
“СТАРА ПЛАНИНА” - най-високото отличие в наградната система на България. С Указ 606 на Президиума на Народното събрание
за ордените, медалите и почетните звания от 4 август 1966 г.
са учредени още “Мадарски конник” и Орден на розата.
1984 - АФРИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА ГОРНА
ВОЛТА СЕ ПРЕИМЕНУВА НА БУРКИНА ФАСО.
Жителите на страната се наричат буркинабе, а столицата Уагадугу. На двата основни езика в страната Буркина Фасо означава “земя на правдивите”.
Страната е била населена още
преди 14 000 г. В периода 18961904 г. територията на днешна
Буркина Фасо е завладяна от французите и включена в състава на Френска Западна Африка под
името Горна Волта. От 5 август 1960 г. страната е независима от Франция. По площ Буркина Фасо е на 74-то място в света, по население
- на 66-о. Образованието в Буркина Фасо е безплатно и задължително до 16-годишна възраст.
1991 - УМИРА ЕМИЛ ЧАКЪРОВ, ДИРИГЕНТ
(Р. 1948 Г.). Асистент на
Херберт фон Караян
(1972-1974), диригент на
Пловдивската филхармония (1974-1977). През 1977
г. основава и ръководи фестивален оркестър “Симфониета” в София. По негова идея през 1986 г. са създадени Новогодишният музикален фестивал в НДК и Фестивалният
симфоничен оркестър при НДК в София. На 1
септември 1989 г. е обявен за постоянен гостдиригент на Ленинградския симфоничен оркестър. Добре познат е на сцените на “Ковънт
гардън”, “Метрополитен”, “Ла Скала” и др.
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НЕПОНЯТНО!
Отново имаме решение, което
изглежда „пак така” - еднолично
Стана дума за фактите, затова ще ги припомня. На 11 юли 2021 г.
да гласуват отидоха 2 775 754 или 42,2% от записаните в избирателните списъци - по-малко от половината. Но дори и да приемем,
че избирателните списъци с 6 668 540 избиратели не са достоверни
и те, по всяка вероятност, едва ли са повече от 6 милиона, участието пак е ниско - 46,3%. На първо място по брой на гласовете излезе
партията “Има такъв народ” с 657 829 или 24,1% от гласувалите.
Спрямо всичките 6 милиона това прави 11%. В избраното Народно
събрание победилата партия спечели според правилата 65 мандата
от 240 общо или 27,1% от местата.

Правителство може да бъде избрано с мнозинството на народните представители, стига да има кворум. В идеалния, а и най-разбираемия от публиката случай, това са 121 депутати мнозинство от списъчния състав на
парламента. В някакъв възможен, но
едва ли и приемлив сценарий, правителство може да бъде избрано от 61
депутати при 121 души кворум (присъстващи депутати). Но при малко повисок кворум такова правителство лесно може да бъде свалено с вот на недоверие, ситуацията би била твърде
нестабилна, а такъв сценарий - малко
вероятен или нарочно изигран.
Веднага след изборите, по-точно
още на 12 юли 2021 г., Слави Трифонов заяви: “Подкрепата, която получи
“Има такъв народ”, е изумителна. Сега
очакването към нас е начело на държавата да бъдат излъчени почтени и достойни хора, които да имат морал, да
говорят езици и да са завършили престижни университети.” И предложи
кабинет от 18 души начело с Николай
Василев. След буря от критики, включително и заради липсата на каквито и
да било разговори в още несвикания
новоизбран парламент, лидерът на
ИТН оттегли предложението си и обяви, че ще разговаря с партиите, от
които очаква подкрепа.
Започнаха разговори с “Демократична България”, “Изправи се.БГ”, но
също с БСП и ДПС. Беше демонстрирано желание за постигане на съгласие,
което вдъхна оптимизъм и в обществото, защото очакването е най-сетне да
има редовно правителство. На разговорите бяха направени поредица от декларации, че съставът на правителство-

Антоний ТОДОРОВ

то ще бъде посочен само и единствено
от ИТН, а другите партии нееднократно заявиха, че нямат претенции за министри. Но на всички беше ясно, че

персоналният състав на кабинета
съвсем не е нещо, което няма връзка с
договаряните принципи за политиките,
които биха могли да срещнат одобрение от едно мнозинство в парламента.
И изведнъж, след изказано мнение
на Христо Иванов, че двама от служебните министри (на финансите и на
икономиката) са подходящи като профил на едно ново управление, от ИТН
реагираха с изцяло неразбираеми персонални обвинения към министри, които само преди седмици бяха канили в
един нов кабинет. Непонятно! Извинението, че не са “били проверили”
нещата предварително, не изглежда
достоверно. А обвинението, че “Демократична България” и “Изправи
се.БГ” искали “да кадруват” в новото
правителство, фактически обезсмисли
водените дотогава разговори.
Как всъщност ИТН си представят
подкрепата за предложеното от тях
правителство? Откъде очакват да дойде, след като предварително отхвърлят
онова, което наричат “кадруване” от
страна на партиите, които се очаква да
го подкрепят? Кои са те? Отговорът е
прост, ако искаме да останем в логиката на всичко казано публично преди 29
юли 2021 г. - “Демократична България”
и “Изправи се.БГ”. А как да стане това,
ако ги обвиниш, че “искат постове”, и
по този начин заговориш като бившия
премиер Бойко Борисов, на чийто “модел” на управление искаш (поне така
изглежда) да сложиш край? Непонятно!
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Да не говорим, че в това намерение
на ИТН могат да се намерят и други
съюзници, които да подкрепят евентуалното ново правителство - например
БСП. Казват, никаква коалиция! Но
как тогава да постигнат една по-трайна подкрепа? Защо изключват споразумение за политики? Такова поведение подхранва съмненията, че ИТН ще
разчита на различни “плаващи мнозинства” в законодателната си дейност и
на липса на трайно мнозинство, което
да иска непременно да свали предложеното правителство. Стратегията за
“плаващи мнозинства” е всъщност заявление, подобно на Николчо от “Мамино детенце”: “Мене се харесват
всичките момичета”.
В ситуацията с предложения нов
премиер (Пламен Николов) има едновременно изненада, нещо ново и нещо
много старо и познато.
Изненадата е самата кандидатура,
след като медиите няколко дни вече
обсъждаха възможната кандидатура на
адвокат Петър Илиев. Човек остава с
впечатлението, че това е било съзнателно организирано, за да отклони
вниманието на медиите от действителния кандидат, преди той да бъде обявен. Защо обаче изненадата беше и за
партиите, от които ИТН иска подкрепа? Дали тази кандидатура е била представена на конфиденциалните разговори? Едва ли, но ситуацията оставя тези
партии в положението на изнудване
или цуг-цванг - те нямат полезен ход.
Непонятно!
Новото е, че този път имаме предложен кандидат за министър-председател, а не цяло правителство. Всъщност,
ще видим дали Пламен Николов ще има
свободата да договори свой кабинет,
включително с партиите, от които ИТН
очаква подкрепа. Или обратното, ще
получи списъка с министрите от лидера на партията.
Старото е, че отново имаме решение, което изглежда еднолично. Защото не става ясно какъв партиен форум
на ИТН е обсъждала кандидатурата.
Лошо ще е, ако начинът на вземане на
решения от страна на претендентите
да бъдат новите управляващи е същият, както при старите управляващи от
ГЕРБ. А той ни е познат отдавна: “Аз
реших!”, “Аз съм наредил!”, “Аз го/я
срещнах на кръстопътя!”
Дано този път не стане “пак така”!
Защото ако все пак ИТН не разговарят-договарят-привличат евентуална
по-трайна подкрепа, новите избори са
неизбежни (заради конституционната
процедура). Но тогава виновни ще са
единствено от ИТН и няма защо да
вменяват вината на тези, които нито
са питани, нито сериозно е искана
подкрепата им. Ще видим...
От блога на автора
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Щом номерът минава
Днес вече няма изходни визи, но и изход няма
Владимир ГЕОРГИЕВ

Великият изобретател Томас Едисън казва: “Аз не съм
се провалял. Просто открих
10 000 начина, по които нещо
не може да стане.”
За трийсет години промени и ние, българите, вероятно
сме открили почти всички начини, по които демокрацията
не може или не бива да съществува. Но, за разлика от изобретателя, се провалихме. Защото не търсихме способите
за функциониране на демократичното общество, а начините
за преодоляване на народовластието с народовластнически
похвати. Налагахме демокрацията с демократични бухалки
- с нейните камъни по нейната
глава. Когато този инструмент
не помагаше, използвахме и
обикновени, недемократични
бухалки. И до такава степен
залъгвахме всички, че се стремим към нещо хубаво, че някои започнаха да ни вярват.
Приеха ни в НАТО, в Европейския съюз, тук и там започнаха да ни канят на гости. Но
почти никой не пожела да инвестира дългосрочно у нас. Защото парите може и да не миришат, но собствениците им
намирисват туй и онуй и знаят, че там, където ниските заплати компенсират високата

корупция; където свежите
умове и младата кръв изтичат
в чужбина; където възрастните хора биват унижавани, а работещите приличат на просяци, няма как да се просперира.
Да се краде е човешко (като
всичко престъпно), макар и
укорително; но да превърнеш
кражбата в начин на личен и
обществен живот не е нито
човешко, нито природно.
Ако продължаваме така неуместно, но съвсем убедено да
смятаме тези тридесет години
за мирен преход, ще трябва да
признаем, че очевидно самозалъгването също е наша национална черта, досущ като обсебването на чуждото.
Първо, това не беше преход.
В края на 80-те години на миналия век социализмът закуца,
после се сгромоляса под тежестта на неспособността си да организира конкурентоспособност на икономиката. Социали-

стическите страни осиротяха
без помощта на СИВ и подкрепата на Варшавския договор,
стопи се и необятният и непретенциозен съветски пазар и взаимофинансирането на братските комунистически партии; нещата вместо просто да се влошават станаха нетърпими и
държавите от блока започнаха
да се трансформират коя както
може. Поеха по нов път, но това
не значи, че са тръгнали към демокрация. А за капитализма знаехме само това, което ни се
искаше да бъде; нещо, приличащо на имагинерно отрицание на
социализма. Социален антипод.
Почти нищо повече не бяхме
чували. Тридесет години покъсно още е така. Поехме като
израилтяните към своя изход,
само за да сме по-далече от предишното, а не защото знаехме
къде искаме да отидем; обетована беше тази земя, която е подалече от обитаваната досега.

IN MEMORIAM

Почина поетесата
Лиляна Стефанова

С дълбоко прискърбие Ви съобщавам,
че на 01.08.2021 г. ни напусна обичаната
от всички нас поетеса Лиляна Стефанова.
Надявам се, че нейната обич и творчество ще остави светъл лъч във всеки един
от Вас.
Както тя самата каза: “Моят живот е
чудотворство”.

ЧУДОТВОРСТВО
Какво чудотворство
да се откриеш
в неуловими съзвучия,
в думите,
в тайните на душата си.
Да се откриеш
в болката,
в надеждата,
в гордото Мога!
Да се откриеш
в нови пространства,
приятелства,
в красотата на изгрева,
в тъгата на залеза,
в зелената лудост на вятъра.
Да се подгонят
рими и багри
и да викнеш пияна от
дързост:
Успях!
(София, 04.2020 г.)

Нека заедно я изпратим да твори в Царството небесно!
Поклонението ще се извърши в Ритуалната зала на
Централните софийски гробища в петък, 06.08.2021 г., от 10.00 ч.
Лиляна Трендафилова

Днес вече изходни визи няма.
Но и изход няма (без пари).
Какъв е смисълът от права, които не можеш да реализираш?
Второ, не само че не беше
преход, но и мирен не беше.
Това беше 30-годишна война на
властта с народа, който я дава.
Борбата за власт беше истинска
война срещу предназначението
й, геноцид върху суверена. И
понеже чрез властта се трупат
много пари, те се вкарват обратно в икономиката на кражбите, грабежа и корупцията чрез
подставени представители на
този суверен. Така, от една страна, управниците отнемаха
възможността за контрол върху
беззаконието, а от друга - стимулираха институционалния
хаос и пълното отсъствие на
разделение на властите. Властта
беше отнета от народа по същия
подмолен начин, както народът
доброволно, раболепно, почти
суеверно допусна тя да се

превърне в камшик за бичуване.
И демосът отказа да гласува или
гласуваше толкова разнопосочно, колкото озлоблението и надеждата да се включи в схема за
кражби му позволяваха. В тази
война никога не печелеше посилният. Победата беше за похитрия, по-наглия, по-алчния.
Защото това не беше битка в
името на нещо, ако изключим
парите, а война срещу източника на властта. И понеже тази
война се водеше едностранно
успешно, не само управлението
се отчужди от народа, но и народът се отчужди от властта,
като припознаваше в нея само
инструмент за кражби и грабителство. Постепенно всички забравиха за какво друго служи
владетелят. И се примириха,
забравяйки, че ако при социализма всичко ставаше с връзки,
сега вече става с контакти. Тоест, разликата е никаква. И при
комунизма, и сега партийното
членство в управляващата партия създава привилегии. Близостта до властта (контакти или
връзки) - също. Малцина живеят
охолно, две трети мизеруват,
средна класа почти няма.
Тогава за какъв мирен преход говорим? И етническият
мир е илюзия. Всички знаят, че
турците и циганите изобщо не
се смятат за българи, говорят
зле езика ни, а има села и махали, където изобщо не знаят
да пишат и четат на български.
Ако опитате да ги приобщите
към утвърдената ценностна система, да интегрирате малцинствените групи в социалната
народностна общност, ще ви
обвинят в дискриминация. И
затова малцинствата не се чувстват обвързани с правото, със
законите, езика, нравите и културата на държавата, която
обитават. Правят каквото си
искат, само мир да е.
И 10 000 начина да намерим
как не се прави демокрация, ще
се окаже, че има поне още толкова. Затова ще продължаваме
да ги търсим. По-удобно е да
правиш това, което не трябва,
за да изглежда, че трябва това,
което не правиш. Не е ли така?
Щом номерът минава.

Нов конкурс на програмата
„Петър Берон и НИЕ”
За трета поредна година конкурсът на Фонд
“Научни изследвания”
при МОН по националната научна програма
“Петър Берон и НИЕ” ще
привлече перспективни
учени у нас. Конкурсът е
с общ бюджет от 960 000
лева, което е с 80 000 лева
повече от миналата година. Целта на програмата е
да привлече у нас перспективни учени (независимо
от националността или
възрастта) с международно признати научни постижения. Изследователят
трябва да се премести или
да се е преместил от друга
страна на територията на
България.
Програмата “Петър
Берон. Наука и иновации
с Европа” е аналог на Европейската програма
“Мария-Кюри” и прилага
принципа “Знак за каче-

Представяне на проект на д-р Калоян Златанов
с научен ръководител чл.-кор. Николай Витанов
от Физическия факултет на СУ на
Софийски фестивал на науката 2020 г.
ство”, съобщиха от фонда. През 2019 и 2020 г.
бяха успешно проведени
два конкурса по програмата. Част от подкрепените проекти бяха представени по време на Софийския фестивал на науката 2020 г.
Стипендиите на “Петър Берон и НИЕ” предо-

ставят подкрепа на изследователи, участващи в
международна мобилност
в осем научни области:
Химия, Обществени и хуманитарни науки, Икономически науки, Информатика и инженерни науки,
Околна среда и науки за
Земята, Науки за живота,
Математика и Физика.
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Цената на тока няма
да се регулира от 2024 г.
Милиарди ще отидат за дигиталната икономика, образованието
и нисковъглеродната енергетика според плана за възстановяване
Планът за възстановяване след пандемията съдържа най-големия пакет от
финансови стимули, предлаган някога в
Европа. Съвземането на страните от ЕС
след КОВИД-19 ще бъде подпомогнато
общо с над 2 трилиона евро. За да има
достъп до тези пари, всяка от държавите членки трябва да подготви собствен
план и да го представи за одобрение в
Брюксел. България е една от трите
държави, които все още не са представили такъв. Последното правителство
на ГЕРБ подходи формално. Наложи се
служебният кабинет да преработва основно оставената от Томислав Дончев
чернова. Преди дни документът бе пуснат за обществено обсъждане. 12,6 милиарда лева от ЕС и над 8 милиарда
българско съфинансиране - това е рамката на четвъртия вариант на Плана за
възстановяване и устойчивост. Първите плащания се очакват тази есен.

Какви проекти са включени
в българския план. В четвъртия вариант най-голямо намаляване на средства
има в сектори, които предизвикаха остри критики заради раздути финансови
параметри и спорна целесъобразност
на фона на основната цел - възстановяване след КОВИД-кризата и преход
към зелена и цифрова икономика. Наймного са намалени разходите за изграждане на изкуствено външно осветление
в общините и ВиК инфраструктура в
малките населени места. Инвестицията
от 848 милиона лева в модернизация на
инфраструктурата за напояване отпада
изцяло, вместо нея има нова програма
за насърчаване на технологичния и екологичен преход в земеделието. За нея
са предвидени 543,5 милиона лева,
включително 247 милиона частно съфинансиране. Бюджетът за изкуствено
външно осветление в общините е орязан от 352,5 милиона лева на 62,5 милиона. Парите за ВиК инфраструктура
в малки населени места от 2000 до 10
000 жители са намалени от 606 на 393
милиона лева, включително 93 милиона
частно съфинансиране.
Най-големи са промените в програмата за икономическа трансформация,
както и за изграждането на нисковъглеродна икономика. За икономическата
трансформация в предходния план бяха
заложени 1,7 милиарда лева. Сега общият бюджет се вдига на 2,9 милиарда,
като от тях 1,7 милиарда ще бъдат частно съфинансиране. С тези пари ще
бъдат захранени три фонда за подпомагане на предприятията - за растеж и
иновации, за зелен преход и кръгова
икономика и за дигитализация, по които ще се дават безвъзмездни грантове и
изгодни заеми.

Геотермална централа
и слънчеви покриви
Държавната ТЕЦ “Марица Изток 2”
трябва да се отвори за частни капитали, чрез които част от въглищните мощности да бъдат трансформирани в газови до есента на 2025 г., за да заработят
с водород от 2030 г. За тази цел бъдещите инвеститори ще получат около 1
милиард лева евросубсидия, но само
ако осигурят и собствени 680 милиона.
Голяма част от парите ще отидат за нови
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ределя цените на тока за бита. Рискът
е, че плюс въвеждането на еврото това
може много да оскъпи услугата.

Стартъп визи
и дигитално номадство

възобновяеми електроцентрали с батерии за съхранение на произведения ток,
каквото в плана на ГЕРБ липсваше.
Лъвският пай от около 897 милиона
лева е за минимум 1,7 гигавата нови
възобновяеми енергийни източници с
батерии за съхранение на ток. Частните инвеститори обаче ще трябва да оси-

Въвеждане на ясна процедура за
стартъп визи, стимули България да се
превърне в дестинация за дигитално номадство, повече “скейлъп компании”
предвижда още планът. Въвеждането на
стартъп виза вече е факт от февруари с
приетите промени в Закона за чужденците в България, но все още се работи
по наредбата за издаването й. Скоро
предстои тя да бъде пусната за обществено обсъждане. В нея се залага “бърза
писта” за получаване на визата, но само
за фирми, печелили международни конкурси и които могат да докажат, че зад
тях стои голям инвеститор. В плана се
залага и увеличаване на т.нар. скейлъп

заложената идея на ГЕРБ 23,9 милиона
лева да отидат за изграждане на чиновнически системи за директна връзка
между фермери и администрация, наречена “дигитализация на процесите от
фермата до трапезата”.

Протонна терапия
и хеликоптери
Общо 982 милиона лева са предвидени в здравеопазването. Както и в предишния план, съществена част от финансирането ще бъде насочено към модернизация на болниците чрез закупуване
на нова апаратура и въвеждане на иновативни методи на лечение. Общият ресурс
по това перо е 448,6 милиона лева.
Един от ключовите проекти е създаването на Национален център за лъчелечение с протонна терапия в София с
акцент върху лечение на деца. Протонната терапия е по-прецизна и щадяща
спрямо стандартното лъчелечение на онкоболните. В момента тази терапия не е
достъпна у нас.
Очаква се и създаването на мрежа от
десет високотехнологични мозъчносъдови диагностични и лечебни центрове. Те ще бъдат разположени в шест
региона. Дългоочакваният проект за
купуването на медицински хеликоптери
за спешна въздушна медицинска помощ
също е залегнал в новия план. Наскоро
здравният министър д-р Стойчо Кацаров каза, че ще бъдат купени 6 хеликоптера и ще се изградят площадки на 15-20
болници, но тези сметки не фигурират в
плана. Освен за транспорт на пациенти,
хеликоптерите ще се ползват и за доставянето на медицинско оборудване, кръв,
органи и лекарства.

1,8 милиарда за
образование и наука

гурят собствени 1,8 милиарда лева.
Най-съществена е промяната за финансиране на слънчеви покриви и термопомпи в домакинствата. В сегашния
вариант са заложени 140 милиона лева,
докато в този на ГЕРБ бяха едва 20
милиона. Съвсем нов е проектът за проучване на геотермалния капацитет в четири села в Северна България и изграждането на централа за производство на
ток от горещата вода или от гейзери. За
това са предвидени изцяло безвъзмездни 92,6 милиона лева.
Още в началото на 2022 г. се планира да се обяви първият от общо шест
търга за изграждане на нови ВЕИ-проекти. Безвъзмездното финансиране ще
е 33% от стойността на проектите или
общо около 897 милиона лева. Засилен
е фокусът върху “зеления” водород
като бъдещо гориво, което ще замени
въглищата. Общо безвъзмездни 68,5 милиона лева са предвидени за проекти за
производство на зелен водород.
Очаква се и прекратяването на двата дългосрочни договора за изкупуване
на електроенергия от т.нар. американски въглищни централи “Ей И Ес
Гълъбово” и “КонтурГлобал Марица
Изток 3”. Предвидено е до края на 2024
г. енергийният регулатор да спре да оп-

компании в българската икономика фирми със среден годишен растеж на
броя служители (или оборот) по-голям
от 20% годишно за период от 3 поредни години, с поне 10 служители в началото на периода на наблюдение. В областта на високите технологии страната ни ще се бори да стане дестинация
за т.нар. дигитални номади. За целта ще
трябва да се направят промени в Кодекса за социално осигуряване, за да се
регламентира дистанционната работа.
Служители на технологични фирми все
повече работят дистанционно, като живеят другаде.

Цифрово земеделие
Според плана, вместо дъжд от милиони за възстановяване на напояването в българското селско стопанство, ще
има фонд за цифрово и зелено земеделие за иновативни проекти. Предвижда
се създаването на Фонд за насърчаване
на технологичния и екологичен преход
на селското стопанство. Бюджетът му
ще е 543,6 милиона лева, но от тях само
247,1 милиона ще са от Механизма за
възстановяване. Също толкова са посочени като частно финансиране, т.е. от
самите фермери, а останалата част ще
е съфинансиране от държавата. Остава

В плана са заложени 1,8 милиарда
лева за образование и наука. Малко над
576 милиона са за създаване на национална STEM система. Планът предвижда над 93,6 милиона за изграждане на
високотехнологични класни стаи. Найголямото перо за образование се предвижда за модернизиране на образователните институции - 680 милиона. От
тях 380,4 милиона лева са за ремонт,
обновяване и оборудване на 73 детски
градини и 94 училища.
За изграждане на нови 10 детски градини и 10 училища в общини, в които
има недостиг на места, са предвидени
76,5 милиона лева. Друг приоритет е
програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации. Тук средствата са 411 милиона лева. Близо 240
милиона ще отидат в изследователските
университети. Над 52 милиона са предвидени за повишаване на иновационния
капацитет на БАН.

Саниране
Близо 2,5 милиарда лева са заложени
за енергийна ефективност на сградния
фонд у нас до 2026 г. От тях 1,844 милиарда са от Плана за възстановяване и
устойчивост и 621,7 милиона национално съфинансиране, включително 252,8
милиона от частни лица. Мерките са три.
Най-голяма подкрепа е предвидена за санирането на частни жилищни сгради над 1,2 милиарда лева. За да кандидатства
за финансиране, етажната собственост ще
трябва да представи за своя сметка съответните технически и архитектурни проучвания, но при одобрение на проекта
парите ще й бъдат върнати. Изцяло се
покриват разходите по техническото обследване, проектирането, архитектурното заснемане, оценката за енергийна ефективност, инвестиционния проект и авторски надзор, оценка на съответствието и
строителен надзор, инвеститорския контрол, изпълнените строително-монтажни
работи и професионалното управление
на процеса. За всички дейности ще бъдат
определени максимално допустими цени.

12

СРЯДА
4 АВГУСТ

МНЕНИЕ

Кое е първо: яйцето или
кокошката? Коварно питане,
породило цяла нова професия
- “отговортърсачи”.
Отговортърсачите на тази
главоблъсканица са от знатното съсловие на занаятчиите в
областта на обществознанието. Те не само са копали да
търсят изплъзващия им се отговор, барабар с намерението
си да открият бели мечки край
екватора и как щъкат цели
стада от алигатори край Северния полюс. Съблазнителна
примамка за сафари върху
лед. Но тези същите персони
отговортърсачи са изтъркали
подовете на не едно или две
телевизионни студиа по земите български, докато с драматичен патос са омайвали
ушенцата на възрастни наивници. Които са още и твърде
скъпоценни избиратели, в
стил на

слушатели
за „Приказки
от 1001 нощ”
Ала немалката разлика
спрямо оригинала е, че историите на Шехеразада са се
леели само... 1001 нощи, докато в техния модерен вариант
по земите нашенски те шестват от 10 ноември 1989 г.
досега - сиреч ни повече, ни
по-малко от 3861 денонощия
извират от медиите. И стрелките на часовника продължават да тиктакат злокобно нонстоп, като нагнетяват атмосферите на дезинформационния
смог в главите на българското
народонаселение.
Макар че въпросът в устите на отговортърсачите вече е
претърпял актуална метаморфоза. Кое е първо: гнилото
държавно управление в България или сладката (за всички
участници в нея) корупция?
Т.е. кое на кое е първопричината? Или другояче казано:
Кое от кое е следствие?
Ха сега, де! В процеса на
якото копане за откриването
на златната жила на отговора
кое ще да е първо са се потили безчет мастити индивиди
не само с професури, но по
доходоносно съвместителство
даже и с научни титли, понякога и с по две. Е, френският
писател Анатол Франс (псевдоним на Анатол Франсоа
Тибо - 1844-1924 г.) ни е оставил сентенцията, че “Учените твърде често се отличават
от простосмъртните по способността си да се възхищават от многословни и сложни
заблуди”.
И все пак, кое е първо:
гнилото нашенско държавно
управление или корупцията в
България?

За да намерим
отговора
всъщност необходимо е да си
изясним откога изобщо съществуват корупционните практики в България. Тъй като
трайното присъствие на корупционните действия в почти всички сфери на съвременния живот у нас едва ли е
случайно. Този стереотип на
отклоняващо се от правилата
и нарушаващо добрите нрави
поведение има корени, разпо-
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И с тояга в ръцете...
Кое е първото: гнилото нашенско държавно управление или корупцията
Славчо КЪНЧЕВ*

Nil de nihilo fit. (Нищо не
възниква от нищо.)
Латинска сентенция
ложени дълбоко в миналото, и
затова отровните плодове на
корупционните практики са
така изобилни в нашето съвремие.
Задълбоченото опознаване
на историята на корупцията в
България несъмнено не притежава нито прякото въздействие, нито претенцията непосредствено да променя днешния или утрешния ден на
българите. Но то съдържа у
себе си този философски потенциал, който е изразен синтезирано в максимата “Когато загубиш, не губи и урока!”
Това, което познанията за историята на корупцията у нас
могат да постигнат, наподобява функцията на огледалото за
обратно виждане на автомобила - колата би могла да се
придвижва напред и без него,
но то намалява опасността от
злополуки.
В своите “Басни” още през
1738 г. Джон Грей пише: “Корупцията не е с днешна дата;
тя е опитвана във всяка държава”.
В специализираната литература са описани някои от
най-известните и фрапантни
прояви на корупция

по високите нива
на властприлагане
още по времето на османското господство върху българските земи.
Съгласно теоретичната постановка, корупцията е сложно, многопосочно и многопластово явление, което се просмуква в социалния, икономическия и политически живот.
Както е прието, корупция е
налице, когато едно лице е
предложило или дало на
държавен служител или държавен служител е поискал или
приел облага като подбуда
или възнаграждение за каквото и да е действие или бездействие от страна на държавния
служител в хода на официалните му задължения. Облагата
може да има най-различна
форма: непосредствено да е в
* Авторът е председател
на УС на Асоциацията за
борба против
корупцията в България

действие паричната сума, но
би могло да бъде и нерегламентирано облагодетелстване
от различно естество: сексуална услуга; преференции при
сдобиване с недвижими имоти; акции; друг вид собственост; безплатни или частично
заплатени спрямо пазарните
цени туристически услуги;
благоприятно гласуване в управителен орган и пр.
Незаконното присвояване
на обществени средства, злоупотребата с тях под каквато
и да е форма и измамата също
влизат като съществена част от
съдържанието на понятието
“корупция”. Тя е и злоупотреба с власт, в резултат на която
бива нарушен закон или социална норма и което действие
носи, под някаква форма,

загуби за
общественото благо
Доказаните корени на корупцията в България се намират още по времето на Османската империя. За нейното
разпространение специфична,
но определяща, роля изиграва
и една особеност на османския елит - недостигът у него
на най-обикновени трудови
навици. Както пише проф.
Пенчо Пенчев в своята монография “Как се наливаха основите. Към ранната история
на българската корупция
(1879-1912 г.)”: “Ориенталската леност е пълна противоположност на характерната
за протестантските общества
от Северна Европа склонност
към методична и упорита работа. Мързелът е основна
опорна точка при търсенето
на “алтернативни” начини за
забогатяване”.
Твърде много обаче са историческите източници, които
сочат, че не само представители на турския етнос са се
облагодетелствали от корупционни действия, но и мнозина българи са проявявали
“изобретателност” и са намирали ниши за незаконно забогатяване, най-вече сред т.нар

чорбаджии. През Възраждането те са управители на местните общини. Позицията им е
свързана с посредническата
роля между българите и турската власт при събирането на
данъци. Тя дава възможност
на немалко чорбаджии да натрупат солидни богатства и да
се облажат от злоупотреби с
общински пари. В инструментариума на

чорбаджийските
прийоми за
забогатяване
най-общо могат да бъдат посочени прикриване на действителния размер на облагаемото имущество (и съответно присвояване на разликата
между обявеното пред властите и фактическо събраното), неравномерно разпределяне на данъчното облагане
между членовете на общините, самоволно завишаване на
данъците и т.н. Именно затова за тарикатите сред чорбаджийското съсловие най-важното занимание е да запазват
властовите си позиции. Както заключава проф. Пенчо
Пенчев: “главното достойнство” на чорбаджиите и на
свързаните с тях представители на българската предосвобожденска буржоазия е”...
да знае кой везир, управник
или кадия на какъв бакшиш се
радва най-много, да може
навреме да пусне рушвет...”
Освобождението
през
1878 г. не слага край на тази
престъпна девиация в социалното поведение. Тъкмо напротив. Възможността финансовите ресурси в новообразуваната българска държава да
бъдат разпределяни без опекунството на чужда власт,
създава условия за големи разхищения и, съответно, материални облагодетелствания.
Тази схема е напълно валидна и понастоящем. Така че
отговорът на въпроса е, че
порочното функциониране на
българската държавност поражда благоприятни условия

за корупция, но от своя страна корупционните практики
на по-високите нива на властприлагането утвърждават и
захранват

пороците в системата
за държавно управление. Затова актуалният въпрос, от
отговора на който изцяло зависи бъдещето на българския
народ, е как да бъдат минимизирани корупционните практики, особено тези, които засягат оперирането с големи
финансови потоци от национален произход, както и тези
по линия на големите европейски проекти.
Но в тунела се вижда светлина, и то тя не е от идващ
влак. Просто в България е
наложително да бъде установена нормативна уредба, която да имплементира в себе си
най-добрите доказали се чуждестранни практики за контрол върху сферата на
държавното управление от
страна на гражданите, във
всички негови области на действие, съчетани със санкциониращ потенциал. Във всеки
момент, ефективно, експедитивно и върху принципа за
върховенство на правото, т.е.
еднакво третиране на всички
държавни служители, без значение колко висок пост заемат.
Или образно казано: управниците в България трябва
да гледат с извънредно голям
трепет, граничещ с безпокойство, към тоягата в ръцете на
гражданите. Тоягата, която не
изпада за нито един миг от
ръцете на народа.
Затова правило номер едно
за житието-битието на българските управници трябва да
бъде систематичното наплашване. За да не смеят да проявяват лакомство към парите
на народа - твоите и моите!
Историята показва, че друг
вариант, полезен за общонародните интереси, не съществува. Както тук, така и навсякъде по паралели и меридиани.
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Васил Петров
продължава турнето
„SymphoNY Way 2”
Концертите преминават с поредица от бисове и бурни овации
Турнето “SymphoNY Way 2” на Васил Петров преминава с впечатляващ
успех. Именитият джазмен представи
новата си програма на летните сцени в
Сливен, Пловдив, Бургас, Петрич, Карлово и Ямбол, където предизвика
възторжени отзиви сред публиката и
поредица от бисове. “Успехът от
първите шест концерта надмина очакванията ми, и това го казвам съвсем
искрено. Надявам се да продължим в
същия дух. Нямам търпение за срещите
ми с моята публика през следващите
месеци и да ги направя щастливи с новата ми програма”, споделя Васил Петров.
Градовете, които предстои да посети Васил Петров с новата програма

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

Новата книга
на Олга Токарчук
представят във Варна
Варна ще бъде домакин на премиерата на
първата книга на Олга
Токарчук след получаването на Нобеловата
награда за литература
през 2018 г. Сборникът
с есета “Чувствителният разказвач” ще
бъде представен в разговор между
преводача на книгата Крум Крумов
и издателката и редакторка Невена
Дишлиева-Кръстева на 5 август от
19 ч. в Концертното студио на
Радио Варна, научи ДУМА от Диляна Денева, Агенция BookMark. Събитието е с вход свободен и е част
от Алея на книгата, организирана
от Асоциация “Българска книга”.
Предговорът на най-новото заглавие в портфолиото на изд. “ICU”
е от Георги Господинов.

Руският куклен театър
от Талин играе
във Велико Търново

“SymphoNY Way 2”, са: Плевен на
10 август, открита сцена в двора на
Регионалния исторически музей, Велико Търново - в Летния театър, част
от съпътстващата програма на “Сцена на вековете”, на 11 август; “Арена Търговище” на 26 август, Ловеч
на 6 септември, Шумен - Студенски
парк, на 7 септември, Русе - Канев
център, на 8 септември, Амфитеатър
Созопол на 22 септември, научи
ДУМА от Маргарита Тошева, артистичен и събитиен мениджър.
Васил Петров представя на концертите новия си албум “Love Songs Vol.
1”, както и световни поп и рок хитове
на Стинг, “Бийтълс” и “Дийп пърпъл”
в красива симфонична интерпретация.
Присъстват още авторски филмови
теми и световна филмова музика “Schindler’s List” (“Списъкът на
Шиндлер”), “Smile” на Чарли Чаплин,

“Feelings” на Морис Албърт, “Love
story” (“Where Do I Begin”) на Франсис Лей, популярни джаз и боса нова
песни, както и хитове на Синатра. На
сцената с него са Врачанската филхармония с диригент Христо Павлов, джаз
музикантите Йордан Тоновски (пиано), Кристиян Желев (ударни), Христо
Минчев (бас китара), специален гост е
брилянтната цигуларка и носителка на
множество световни награди Зорница
Иларионова. Аранжиментите в програмата са дело на Ангел Заберски
младши, Румен Тосков-Рупето, Васил
Спасов и Христо Павлов.
Концертите се провеждат при
пълно спазване на разпоредбите за
отстояние и вход на Министерството
на здравеопазването. Местата са силно ограничени, при спазване на противоепидемичните мерки и 50 процента капацитет на залите.

Чехов чете Майн Рид, пише „Момчета”
А вие чели ли сте Майн
Рид? Този въпрос капва от
писалката на Антон Павлович Чехов и го въвлича в
сюжет за малък разказ. Резултатът е “Момчета” - интригуваща история за малки
и вече пораснали деца с ге-

НАКРАТКО

рои като Монтигомо Ястребовия нокът, бледоликия
гимназист Володя и три
любопитни момичета. Покрай жаждата за приключения те научават това-онова
за бизоните и индианците,
разни географски подробно-

сти и че в Калифорния вместо чай пият джин.
С този разказ, само месец преди да стане на 28,
Чехов забавлява деца и родители в навечерието на
Коледа през 1887 г. По онова време бъдещият класик на
световната литература се
подвизава като автор на
разкази и репортер във вестници, сред които е и “Петербургская газета”. Именно там в броя от 21 декември 1887 г. илиза за първи
път “Момчета”, подписан с
псевдонима Антоша Чехонте. Оттогава разказът е публикуван многократно и превеждан по целия свят.
Наскоро той се появи за
първи път у нас в самостоятелно издание с логото на
“Лист”, в превод на Боряна
Даракчиева и с великолепни
илюстрации от Алисия Санча. Книгата е 26-ото заглавие в поредицата “Детски
шедьоври от велики писате-

ли” на издателството.
Според спомените на
руския писател Иван Шмельов той самият и негов
другар от гимназията са
прототипи на героите. Двамата ловели риба в Мешчанското езерце край Москва и
си фантазирали за индианци
и ескимоси. Чехов, който
бил приятел с по-големия
брат на Шмельов, ги наблюдавал и по-късно написал
разказа. В юношеските си
години той също се увличал
от приключенските романи
и творбите на много популярния в Европа по онова
време Майн Рид били сред
любимите му четива.

Руският куклен театър от Талин
(Естония) е първата гостуваща чуждестранна формация, която ще вземе участие в МТФ “Лято, кукли и
приятели 2021”. Ще бъде представен
спектакълът “Легенда за снежното
момиче” - на 7 август от 11 ч. на
откритата сцена “Арт лято” в парк
“Асеневци” до ХГ “Борис Денев” във
Велико Търново. Автор на текста е
Александър Островски. Постановката, сценографията и куклите са дело
на Ирина Маряпуу, а музикалният
аранжимент на руската народна
музика - на Валерий Сирченко. В
образите на героите са Ирина Маряпуу и София Буланова.

Отиде си актьорът
Николай Станчев
Почина актьорът
Николай Станчев,
съобщиха във фейсбук
от Съюза на артистите в България. Роден е на 1 август 1961
г. в Пловдив. Завършва
ВИТИЗ в класа на
проф. Гриша Островски. Играе в МДТ “К.
СНИМКА
ФЕЙСБУК/САБ
Кисимов” във В. Търново и в ДТ - Пловдив
(1984-1991). От 1991 г. е актьор на
свободна практика; до 1994 г. играе в
частната трупа на Малък градски
театър - Пловдив. През 1994 г. получава покана от частната трупа на
театър “Аврил” в Париж. Завръща се
в България през 1996 г. и за известно
време прекратява актьорската си кариера. През 2008 г. продължава като
гост актьор в Пловдивския театър.
Снимал се е в киното - “Нощем с
белите коне”, “Денят на Владетелите”, “Очите плачат различно” и др., и
в сериалите “Седем часа разлика”,
“Стъклен дом”, “Фамилията”, “Под
прикритие” и “Ягодова луна”. Поклонението ще се състои на 4 август от
11 ч. в Драматичен театър - Пловдив,
съобщи dariknews.bg.
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ДНЕС

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

39

o

С

40

o

С

34

o

С

ВИДИН
37 c

ПЛОВДИВ
37 c

СОФИЯ
34 c

РУСЕ
37 c

САНДАНСКИ
39 c

ВАРНА
28 c

ПЛЕВЕН
36 c

БУРГАС
30 c

35

o

С

37

o

С

39

o

С

И в Южна България температурите ще се понижат и
максималните в по-голямата част от страната ще са
между 32o и 37o. Вятърът ще отслабне. Ще бъде предимно
слънчево, но главно над планините ще има и купеста
облачност, на отделни места са възможни краткотрайни
валежи. Вятърът ще придобие южна компонента и температурите временно ще се повишат. По-късно след обяд
над Западна България ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми.
НИМХ/БТА
ХОРОСКОП

06.30 ƒ‚ÓˆËÚÂ Ì‡ Ì‡Ó‰‡: ƒ‚ÓÂˆ Ì‡ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ - ¡ÛÍÛÂ˘ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
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 ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
09.35 ¬‡ÒÍÓ ‰‡ √‡Ï‡ ÓÚ ÒÂÎÓ
–ÛÔ˜‡ ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /5
ÒÂËˇ/
10.45 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
11.00 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.25 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.30 ÀËÌËˇ ì“ÓÍËÓ 2020î
13.00 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: ÀÂÍ‡ ‡ÚÎÂÚËÍ‡ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
15.30 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: ¬ÓÎÂÈ·ÓÎ/ÊÂÌË/:
◊ÂÚ‚˙ÚÙËÌ‡ÎÌ‡ ÒÂ˘‡,
¡ÓÍÒ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 «Î‡ÚÌËˇÚ ‚ÂÍ Ú‚ ÙËÎÏ /4
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, 5 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ”ËÌÓÌ‡ ⁄Ô Ú‚ ÙËÎÏ /3
ÂÔËÁÓ‰/(14)
00.15 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
01.10 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
02.05 ƒ˙Î·ÓÍ‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡ Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÒÂÁÓÌ, 5 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
03.00 ŒÎËÏÔËÈÒÍË Ë„Ë “ÓÍËÓ
2020: ÀÂÍ‡ ‡ÚÎÂÚËÍ‡ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.15 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
02.10 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
03.05 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
04.05 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.05 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 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
09.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡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 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡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 ‰ÂÌˇ
20.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
21.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)

06.00 ìƒÊË ¿È ƒÊÓ: —Ë„Ï‡ 6î
- ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î,
ÂÔ.2
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.89
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15 ÂÔ.1
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.7,
8
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.15
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.48
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.5
00.00 ì«‡ÍÓÌ Ë Â‰: —ÔÂˆË‡ÎÌË ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇî - ÒÂË‡Î, Ò.19 ÂÔ.18
01.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.27
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.49, 50

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
09.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
12.15 ì¡ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
15.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
15.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË (Ò˙Ò
ÒÛ·ÚËÚË) - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
19.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ì¬‡˜Í‡Ú‡î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
23.25 ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÀÂÓÌÚËÂ‚‡.
Œ·ˇÒÌÂÌËÂ ‚ Î˛·Ó‚
00.25 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
02.35 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
03.25 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

Ще работите по задачите си и ще отхвърлите голяма част от тях,
без това да ви създава
напрежение.

Проявявайки непримиримост към нередностите, ще си навлечете
главоболия и обтягане
на отношенията.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Като истински професионалисти ще покажете позициите си по
важен въпрос, запазвайки добрия тон.

С работата си ускорявате развитията им,
насищайки ги с по-добра енергия и практични
проявления.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Трудностите на работното място ще изострят чувствителността
ви. Ще проявите твърдост на волята.

Ще подобрите собствената си позиция на
работното място и
там, където влагате
енергията си.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Ще се съсредоточите
върху задачи, водещи до
бързи резултати, в желанието да видите осъществени идеите си.

С контактите си ще
разширите възможностите пред себе си в
интересуващата
ви
сфера.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Ще се съюзите с хората, доказали лоялността си към вас и заедно
ще постигнете общата
си цел.

Паралелно с високите
си изисквания към околните, ще работите и
собствената си информираност.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Ще търсите повече информация във връзка с
възникнал проблем и без
излишно суетене ще се
заемете с решението.

С повече усилия ще
стигнете там, където
сте тръгнали. Романтичен флирт ще прерасне
в сърдечна връзка.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Истинският смях, предизвикан примерно
по време на развлекателен филм, може да
увеличи метаболизма с 10 до 20 процента.

ƒ‡ÊÂ ‰‡ ÌÂ ÁÌ‡Â¯ ÍÓÈ Â Ì‡ÔËÒ‡Î
ì◊Â‚ÂÌ‡Ú‡ ¯‡Ô˜Ëˆ‡î, ÎÂÒÌÓ ÏÓÊÂ¯ ‰‡ ÒÂ ‰ÓÒÂÚË¯, ˜Â ÚÓ‚‡ ÌÂ Â
·˙Î„‡ÒÍ‡ ÔËÍ‡ÁÍ‡. œË Ì‡Ò Ò ·‡ÌË˜ÍË ÒÂ ‚˙˘‡¯ ÓÚ ·‡·‡, ‡ ÌÂ
ÓÚË‚‡¯ ÔË ÌÂˇ!

Шотландската клепоуха котка спи по гръб.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Наградиха най-добрите
в стенд-ъп комедията
Четири часа чиста доза неподправен хумор разтърсиха бургаския бряг
бедител отново бе посочен Георги Кючуков с
подгласници Димитър
Иванов-Капитана и Дими
Деянски. Наградата на
публиката отиде при Димитър Иванов-Капитана с
подгласници Георги Кючуков и Дими Деянски.
Вечерта продължи с
кратки 5-минутни сетове
на всички финалисти, а в
гвоздей на проявата се
превърна големият победител Георги Кючуков,
който представи своето
шоу “Какво може да ти
стане?”.
Битката за призовите
места тази година се оказа невероятно оспорвана.
Представянето на всички
14 финалисти беше изключително достойно, а
техните имена останаха
в историята като първи-

Най-добрите в стендъп комедията бяха наградени на специална церемония в Бургас. Събитието се реализира за
първи път, но вече даде
сериозна заявка да се
превърне в една от найчаканите и стилни прояви в летния културен
афиш на града. Класни
питиета, летен бриз, бурни овации и четири часа
чиста доза неподправен
хумор на морския бряг така накратко може да се
опишат емоциите от
Golden Mic Stand-up
Comedy Awards.
Наградата на журито
бе присъдена на Георги
Кючуков с подгласници
Иван Динев-Устата и
Димитър Иванов-Капитана. При връчването на Наградата на гилдията за по-

СНИМКА THE COMEDY FOUNDATION

Наградата “Любим комедиант на публиката” бе връчена на Димитър
Иванов-Капитана от Мария Игнатова - част от почетното жури
те стенд-ъп артисти, участвали в Golden Mic
Awards. Всички тези
хора заслужиха бурните
овации на публиката и
дадоха заявка за светло
бъдеще пред този жанр.

Въпреки тежките времена, пред които бяха изправени през последната
година и половина, те демонстрираха голям ентусиазъм и борбен дух. Наградите останаха само за

няколко човека, но много други бяха изключително близо до това да
разместят класирането и
да заемат мястото на някои от основните фаворити.

Михаела Филева представя
хитовете си в столицата

Красивата изпълнителка
ще зарадва почитатели
на 5 и 6 август

Изпълнителката на едни от
най-актуалните съвременни хитове през последните години
Михаела Филева ще ги представи на живо с бандата си на
5 август (четвъртък) в столичното кино “Кабана”. Песните
“Адженда”, “100 на 100”, “И аз
съм тук”, “Латино сеньорита”,
“Опасно близки”, “Ин и Ян”,
“Приливи и отливи” са само част
от сетлиста, с който певицата
ще зарадва публиката в лятната

вечер в сърцето на София.
Заедно с Михаела Филева на
сцената ще излязат музикантите Васил Крумов - китари, Краси Тодоров - клавишни, Сашо
Обретенов - бас китари, и Васил Вутев - барабани. Пропуски за събитието се продават в
мрежата на Еventim, ограничено количество ще е налично и
на място.
Само преди месец Михаела
и Графа представиха дуетната

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

песен “Адженда”, която мигновено се превърна в един от найвъртените летни хитове в
българския ефир. Междувременно топ изпълнителката
продължава турнето си “Ин и
Ян” с маестро Максим Ешкенази. А веднага след изявата в
кино “Кабана” отлита за Варна, където ще изнесе концерт
на една от най-големите клубни сцени в града (6 август,
“Ментол”).

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

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

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

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

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

¬≈—≈À»Õ Ã¿–»ÕŒ¬,
ÂÒÚ‡‰ÂÌ ÔÂ‚Âˆ
¬À¿ƒ»Ã»– (¬¿Àƒ») “Œ“≈¬,
ÍÓÏÔÓÁËÚÓ, ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ
√≈Œ–√» “¿¡¿ Œ¬,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ¡˙Î„‡ÒÍËˇ
ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÙÓÛÏ
ƒ≈ﬂÕ —“¿“”ÀŒ¬,
ÒˆÂÌ‡ËÒÚ, ÍËÌÓÍËÚËÍ
»¬¿Õ ◊≈Õ◊≈¬,
Ì‡Ó‰ÂÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ,
˜ÎÂÌ Ì‡ Õ— Ì‡ ¡—œ
»À»ﬂÕ »–ﬂ Œ¬, ·Ë‚¯
ÙÛÚ·ÓÎÂÌ Ì‡ˆËÓÌ‡Î
À»ƒ»ﬂ »ÕƒΔŒ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
Ã¿–»Œ “¿√¿–»Õ— »,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡
‰˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ
œÓÙ. Œ√ÕﬂÕ —¿œ¿–≈¬,
ÙËÎÓÎÓ„, ÎËÚÂ‡ÚÛÂÌ ÍËÚËÍ
“ŒÃ»—À¿¬ –”—≈¬,
ÒÔÓÚÂÌ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ
÷¬≈“≈À»Õ¿ ”«”ÕŒ¬¿,
ÔË‡ ÂÍÒÔÂÚÍ‡

Сготвиха 1101
литра борш в
една тенджера
Кубанският кулинар Владимир Землянов сготви 1101 литра борш в една тенджера (на
снимката) и влезе в Книгата
на рекордите на Русия, съобщи
пресслужбата на администрацията на Краснодарския край.
Готвачът Владимир Землянов
сподели, че е използвал 80 кг
цвекло, лук и моркови, 100 кг
месо, 120 кг картофи, 100 кг зеле,
25 кг домати, 50 кг доматена
паста, 20 кг чушки и 5 кг магданоз и други зелени подправки.

СНИМКА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА
КРАСНОДАРСКИЯ КРАЙ

Хората и котките
имат сходен геном
Американски експерти са направили изследване, което разкрива, че човешкият геном е доста сходен с котешкия,
пише списание “Трендс ин джинетикс”.
Оказва се, че приликите между хората и
писаните дори са по-големи, отколкото
тези между изучени двойки “човек-куче”
и “човек-плъх”.
“С изключение на приматите, сравнението между човека и котката е едно
от възможно най-близките”, разкри
ръководителката на изследването Лесли
Лайънс от Колежа по ветеринарна медицина към университета на Мисури.
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Японка спря
Тайбе за финал
Българката ще се бори
за бронз на Олимпиадата
Тайбе Юсеин (62 кг) не
успя да достигне до голямата
цел - олимпийска титла.
Българската боркиня бе спряна на 1/2-финал на Игрите в
Токио и ще се бори днес за
бронз. Тя стартира невероятно в японската столица, като
първо се справи с бразилката
Лаис Нунеш с 4:1 т., след което прегази и вицешампионката на Азия Болортуя Хурел-

хуу (Монг) с технически туш
от 10:0 само за 51 сек.
За място на финала Юсеин загуби от представителката на домакините Юкико
Кавай с 2:3 т.
Срещата започна изключително оспорвано. И на двете
състезателки бе направено
предупреждение за пасивност.
Българката направи успешна
контраатака за 2 точки, но

СНИМКА БФ БОРБА

Тайбе Юсеин е направила захват на японката Юкико Кавай,
от която загуби с 2:3 на полуфинала в Токио

съдията на тепиха реши да не
я отсъжда. Последва протест
от българската страна и жури
д’апел отсъди 1 т. за Юсеин.
Българката записа още една
точка от пасивност на японката. Последва обаче нейна
атака, Тайбе не успя да се
защити добре и загуби 2 т.
Във втората част японката
взе точка, след като Юсеин не
можа да реализира атака - 2:3.
До края с уверена защита Тауай запази аванса си. За титлата тя ще се изправи срещу световната шампионка от 2019 г.

Айсулу Тинибекова (Кир).
“Много неща могат да се
кажат в момента. Нека да починем малко, за да видим къде
не успяхме. Можеше определено и по-добре. Чакаме утре!
Противничката беше много
сериозна в защита. През цялото време наведена, затворена.
Тя не ни даде никакъв шанс да
се открие и да позволи да бъде
атакувана. Ще се съберем, ще
поработим каквото трябва и
се надявам всичко да е добре”, коментира селекционерът
на националния отбор Петър

ГЛЕДАЙТЕ

18 нови заразени
с КОВИД-19
на Игрите
Най-малко 18 души, участващи в
Олимпийските игри в Токио, са дали
положителни тестове за коронавирус
в последните 24 часа. Това се посочва
в доклад, публикуван на уебсайта на
организационния комитет на Токио
2020.
Една от заразените е гръцка състезателка по синхронно плуване, която
е поставена под карантина.
Общият брой на случаите на коронавирусна инфекция сред участниците
в Игрите е 294. По време на Олимпиадата и подготвителния период от 1
юли са направени почти 500 000 теста
за коронавирус.
РЕЗУЛТАТИ

II КРЪГ
Пирин - Берое 2:3 0:1
Фал (7) 1:1 Станоев (14-д)
2:1 Костов 2:2 Сако (85) 2:3 Али (90),
ЧК: Георгиев (П-85); Черно море Ботев Пд 2:0 1:0 Енрике (27) 2:0 Ж.
Атанасов (79); Славия - Царско село
0:0; Ботев Вр - Левски 2:0; Лудогорец - ЦСКА 1948 3:0; Локо Сф - Локо
Пд 1:0; Арда - ЦСКА (отложен).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- 7.
8.
9.
10.
- 11.
12.
13.
14.

ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ
2
¡ÂÓÂ
2
¡ÓÚÂ‚ ¬
2
◊ÂÌÓ ÏÓÂ
2
—Î‡‚Ëˇ
2
÷— ¿
1
- - - - - - - - - ÀÓÍÓ —Ù
2
¡ÓÚÂ‚ œ‰
2
÷‡ÒÍÓ ÒÂÎÓ
2
¿‰‡
1
- - - - - - - - - œËËÌ
2
ÀÂ‚ÒÍË
2
ÀÓÍÓ œ‰
2
÷— ¿ 1948
2

2
2
1
1
1
1
- 1
1
0
0
- 0
0
0
0

0
0
1
1
1
0
- 0
0
2
1
- 0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
- 1
1
0
- 2
2
2
2

6:1
4:2
2:0
2:0
2:1
4:2
- - 1:1
2:3
0:0
0:1
- - 3:5
1:4
1:4
2:7

Касабов, който е и личен треньор на Тайбе.
Българката ще се бори
днес около 13 часа директно
за бронза срещу победителката в репешажа между Хена
Йохансон (Шв) и Любов Овчарова (РОК).
Днес на тепиха ще излязат
още Евелина Николова (57) срещу Йовита Врзесейн (Пол),
пета от световното през 2019
г., и единственият ни борец в
свободния стил Георги Вангелов (57 кг) - срещу Абделхак
Карбахе (Арж).

6
6
4
4
4
3
- 3
3
2
1
- 0
0
0
0

III КРЪГ:
петък, 18.45: Царско село - Ботев
Вр; 21.00: ЦСКА 1948 - Локо Сф; събота, 18.45: Ботев Пд - Славия; 21.00: Берое - Черно море; неделя, 21.00: Левски
- Арда; понеделник, 21.00: Локо Пд Пирин; ЦСКА - Лудогорец (отложен).

СНИМКА БГНЕС

Норвежецът Карстен Вархолм спечели олимпийската титла
на 400 м с препятствия с нов световен рекорд - 45,94 сек.
Това е второто върхово постижение в атлетиката в Токио
след Юлимар Рохас (Вен) - 15,67 м в тройния скок при жените

ОЛИМПИАДА
ПО БНТ 1
13.00 и 3.00 Лека атлетика
15.30 Волейбол (жени), бокс
21.00 Днес на Игрите
ПО БНТ 3
8.15 Бокс (Стойка Кръстева)
10.30 Колоездене на писта
11.15 Баскетбол:
1/4-финали (жени)
13.50 Вдигане на тежести
(кат. над 109 кг, мъже)
ПО ЕВРОСПОРТ 1
10.00 Скокове във вода
ПО ЕВРОСПОРТ 2
7.40 и 15.00 Баскетбол
(1/4-финали, жени)
ПО ДИЕМА СПОРТ
18.30 Етър - Хебър

Съдии отнеха медал на Христо Христов
Христо Христов (109 кг) се нареди пети в олимпийския турнир по
вдигане на тежести. Българският тежкоатлет събра двубой от 408 кг след
189 кг в изхвърлянето и 219 кг в изтласкването. 20-годишният варненец
направи по два успешни опита в двете движения, като в първото не успя
на 192 кг, но бе трети във временното класиране. Във второто движение
съдиите не му признаха 222 кг, с
които той щеше да получи бронз.
Христов всъщност се справи с тежестта и първо отчетоха опита му за
успешен, но журито не го зачете.

Щангистът ни реално направи леко
добутване с десния лакът, което на
Олимпиада нямаше как да бъде подминато.
Бронзовият медал взе Артурс
Плесниекс (Лат) с 410 кг (180+230).
Златото заслужи Акбар Джураев
(Узб) с 430 кг (193+237), а със среброто се утеши актуалният световен
шампион Симон Мартиросян (Арм)
с 423 (195+228). Арменецът записа
олимпийски рекорд в изхвърлянето,
а Джураев - в изтласкването и в двубоя. Преди Христов се нареди и руснакът Тимур Наниев с 409 кг

(188+221).
“Много ограбен се чувствах. Това
ми отне детската мечта. Всички видяха какво се случи. Нямам право да
коментирам поведението на журито,
това беше просто ограбване. Отнеха
ми медала. Трябва ми почивка, за да
преосмисля действията си, но ще се
завърна. На следващата Олимпиада
ще се завърна по-силен”, закани се
българинът.
България приключи с две пети места в турнира по щанги, след като
Божидар Андреев (73) също изпусна
медал преди седмица.

Бразилия в спор с Испания за футболната титла
Бразилия и Испания ще
играят на финала в олимпийския футболен турнир за
мъже. “Селесао” изхвърли
Мексико на полуфинала,
след като в редовното време и продълженията голове
нямаше. При дузпите Бразилия спечели с категоричното 4:1 и съкруши мечтата
на Мексико за олимпийско

злато след 2012, когато “ацтеките” ги победиха на финала в Лондон.
Мачът в Кашима бе
ръководен от българския
рефер Георги Кабаков, който в 30-ата минута се консултира с ВАР и отмени
отсъдена дузпа срещу “ацтеките”. Той показа шест
жълти картона. Футбо-

листът на Аякс Антони (82)
улучи десния стълб на мексиканеца Гийермо Очоа.
При дузпите Дани Алвеш,
Габриел Мартинели, Бруно
Гимараеш и Рейниер не пропуснаха. За Мексико единствено точен бе Карлос Родригес, а преди него Едуардо Агире и Йохан Васкес
пропуснаха. Бразилия про-

дължава защитата на титлата от домашните Игри в Рио
2016, когато на финала победи Германия с дузпи.
В другия полуфинал в
Саитама Испания излъга
Япония с 1:0 след продължения с гол на нападателя на Реал М Марко Асенсио (115) след подаване на
Микел Оярсабал.
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