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Неясна подкрепа за ИТН
Четирима депутати на ДБ няма да подкрепят предложеното
правителство. ИБГНИ не одобряват някои министри. БСП чака
писмено споразумение и решение от Националния съвет.
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360 селища с вода
за час на седмица

Владимир НИКОЛОВ

В Бургаско затвориха международен път от чешмите на хората течала кал
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алко повече от две седмици
светът бе Олимпиада. Въпреки
пандемията, въпреки тревогите
и опасенията. За жалост, без
публика.
Спортисти от цял свят бяха
заедно, за да покажат, че само
така и с надежда можем да
вървим напред. Сред тях, макар и
малко на брой, бяха и нашите
момичета и момчета.
България стартира колебливо
на Олимпиадата в Токио, но със
силни изяви на олимпийките ни
страната ни зае 30-о място по
медали между 207 участвали
държави. При това отново ни отсрамиха жените, които извоюваха
и шестте отличия.
С олимпийски титли се окичиха каратистката Ивет Горанова,
боксьорката Стойка Кръстева и
ансамбълът ни по художествена
гимнастика. “Златните момичета”
за първи път в историята станаха
действително златни на Олимпиада благодарение на всеотдайния
труд на Симона Дянкова, Стефани
Кирякова, Мадлен Радуканова,
Лаура Траатс и Ерика Зафирова,
но и на творческото вдъхновение
на треньорката им Весела Димитрова и помощничката й Михаела
Маевска.
В Токио участвахме с най-малката делегация от 65 години насам.
Но България записа най-успешното си представяне на Олимпиада
през XXI век.

В над 360 населени места пускат водата само за час
на седмица, стана ясно по
време на изслушване в парламента на председателя на
КЕВР Иван Иванов. От няколко дни и част от Радомир мина на воден режим,

като водата се спира нощем.
В редица населени места водата е с лошо качество. На този фон операторите искат увеличение
на цената от следващата
година. До края на годината КЕВР трябва да оп-

редели цените за следващите 5 години.
Пореден протест за чиста вода се проведе в бургаските села Маринка,
Твърдица и Димчево. Местните дори затвориха за
кратко
международния

път Бургас-Малко Търново. Те настояват да се отпусне финансиране на
проект за водоснабдяването на трите села, който
чака от 2016 г.
Стр. 3 и 5
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Ансамбълът по художествена гимнастика позира с историческото злато
от Олимпиадата. В Токио България заслужи още два златни, един сребърен
и два бронзови медала и завърши на 30-о място в класирането по отличия

Стр. 16

2

ПОНЕДЕЛНИК
9 АВГУСТ

БЪЛГАРИЯ

2021

ПРЕМИЕРЪТ СТЕФАН ЯНЕВ:

Мерките срещу КОВИД-19 да
не пречат на бизнеса и хората
До седмица-две ще има по 1000 заразени дневно, прогнозира шефката
на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова
Каквито и мерки да се вземат срещу разпространението
на пандемията, те трябва максимално да не пречат на бизнеса и на нормалния живот. Това
заяви във Варна премиерът
Стефан Янев, който бе гост на
тържествен ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от Випуск
2021 “Георги Стойков Раковски” на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”. Янев е категоричен, че
задължително трябва да се
търси баланс, за да не бъде
пренебрегнато и здравето на
хората. Премиерът подчерта, че
мерките трябва да бъдат определени от експерти.
Идва новата вълна на коронавируса, макар че никой не
може да предвиди колко тежка
ще е тя, стана ясно от изявление на проф. Ива Христова,
директор на Националния
център по заразни и паразитни

болести. По думите й до седмица-две ще има над 1000 заразени дневно. “Има плавно и непрекъснато показване на случаите, което се дължи на доминиращия вече “Делта” вариант.
Ако така продължава, до две
седмици най-много ще влезем в
оранжевата зона. И оттук насетне до месец-месец и половина след това ще сме в пика на
вълната, в момента сме в подножието”, прогнозира тя в тв
интервю. Христова отбеляза, че
според изследванията “Делта”
вариантът двойно по-често
протича по-тежко и хората се
нуждаят от хоспитализация.
Активните случаи на КОВИД-19 към вчерашния ден
бяха 10 747. Регистрирани
бяха 392 нови случая, а делът
на положителните проби бе
2,2%. Продължава да расте
броят на хоспитализираните в болници са 1013 души с

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Опашка от желаещи да се ваксинират се изви пред временния имунизационен
кабинет в един от търговските центрове в София. Пунктове има в пет
столични мола, а хората могат да избират между четири вида ваксини
КОВИД-19, за 98 от тях се
полагат интензивни грижи. От
началото на пандемията жерт-

вите у нас са 18 252, оздравели са 398 874, сочи статистиката.

Имунизирани са 2 091 299
българи, почти половината от
тях са с по две дози.

Три нови програми за наука от 2022 година
Три национални програми за развитие на науката у нас предлага МОН
за 2022 г. Те са публикувани за обществено обсъждане до 7 септември.
Програмите са за повишаване на
изследователския капацитет в математическите науки, сигурността и отбраната, както и за стимулиране на
учените да публикуват в реномирани

научни издания. По програмата “Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите
науки” с 2 милиона лева ще се стимулира партньорството между БАН и
Факултета по математика и информатика на СУ. Ще се създават и използват споделени ресурси, като по този
начин ще бъде консолидиран налич-

СКРЪБНА ВЕСТ
На 8 август 2021 г. почина

Йорданка
Владимирова
Кринчева
дългогодишен деятел на Българския
антифашистки съюз, председател и
почетен председател на организацията
в София-област. Родена през 1932 г.
в семейството на възрожденци и
убедени революционери комунисти,
като дете тя преживява годините на
фашисткия терор. Агроном.
От 1957 г. е член на БКП.
Целия си достоен и честен живот
Йорданка Кринчева отдаде на борбата за светлите идеали на антифашизма
и социализма. След пенсионирането си бе член на PC на БСП “Средец”
и партиен секретар на 289 ОПО. Председател на Окръжния съвет на
жените социалистки в София-окръг. Носител на много ордени и отличия.
Загубихме верен другар, искрен приятел, отговорен професионалист и
борец срещу днешните пороци в обществото ни.
МИР НА ПРАХА Й!
От УС на БАС, РС на БСП - „Средец”,
Международната фондация „Георги Димитров” и СП-2004 обединени

ният научен потенциал, смятат от
МОН.
Програмата “Стимулиране на публикационната активност в авторитетни
международни научни списания и отворeния достъп до научна информация”
е с бюджет от 12 милиона лева. За да
получат финансиране от държавата, вузовете, институтите на БАН и други

научни организации трябва да имат и
собствени механизми и средства за
същата цел. Програмата “Сигурност и
отбрана” е разработена по заявка и с
подкрепата на МО и МВР. Тя е с бюджет от 6 милиона лева. По нея ще
могат да се развиват иновативни системи за управление на антитерористичната дейност и на киберсигурността.

И СЛЕД ТРЕТОТО КЛАСИРАНЕ

1000 свободни места
в столичните гимназии
Свободните места след трето класиране в столичните гимназии са 1001,
а 980 от тях са за паралелки без квоти,
съобщи Би Ти Ви. Дори някои от найтърсените гимназии като Софийската
математическа и Втора Английска все
още могат да приемат желаещи да учат
в тях.
Четвъртото класиране е последният
шанс за бъдещите осмокласници да попаднат в училището, в което искат. До
него се стига заради липса на до-

статъчно точки за бал или заради упорито придържане към избраното място.
Попълването на незаетите места в паралелките след трети етап на класиране се
осъществява в съответните приемащи
училища до 10 септември включително.
След третото класиране в София са
закрити 11 паралелки - 9 професионални и 2 профилирани. Причината е малък
и недостатъчен брой ученици.
В Пловдив незаети останаха 604
места.

Детско селище от дни е без ток
Част от кюстендилското село Смоличано и
местното детско селище
са без ток от няколко
дни, алармира пред БНР
ръководителят на комплекса Елена Начева.
Хората в селото са започнали подписка срещу
бездействието на екипите на електроразпредели-

телното дружество.
Токът спрял в детското селище “Живей с любов” на 4 август, а електроразпределителното
дружество все още не е
изпратило екип, за да отстрани проблема. Никой
не идва, юпиеси гръмнаха, хладилниците ни
гръмнаха, оплака се На-

чева. Тя е притеснена,
защото днес в комплекса
пристига и новата смяна
деца. “Даже нямаме нормално напрежение. Напрежението е сто петдесет и няколко волта.
Това не може да
продължава”, възмущава
се ръководителката на
детското селище.
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Явор Божанков за ситуацията
в Народното събрание

Повечето пожари
са овладени
Повечето пожари на територията на страната са изгасени и овладени, увери директорът на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на
населението” в МВР главен
комисар Николай Николов.
Най-големи площи са обхванати от пламъците в Кюстендилско - там огнеборците използват булдозери, за да ограничат
разпространението на огъня.
Нов пожар тръгна в Рила, в
местността Кобилино бранище,
на 2000 метра височина. Спешно са изпратени екипи от горски и пожарникари, за да гасят.
“Облетяха го с хеликоптер, на
място са десетки хора от пожарната, които с ръчни пръскачки започнаха да го гасят.
Силно се надявам да обявим

добра новина оттам, да не допуснем разрастване на този
пожар и да продължим с дни да
гасим горе”, обясни главен комисар Николов.
Горещото време увеличава
риска от разпалване на нови огнища, предупредиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Синоптиците
алармираха, че има екстремална
опасност от пожари за 16 области в страната - Плевен, Велико
Търново, Русе, Търговище, Шумен, Пловдив, Стара Загора,
Сливен, Ямбол, Хасково,
Кърджали, Пазарджик, Благоевград, Перник и Бургас. При екстремален индекс пожарите са
трудни за овладяване, а действията по гасене са ограничени само
по фланговете на пожара.

СНИМКИ БГНЕС

32 военнослужещи помагаха за гасенето
на огъня край хисарското село Михилци

Няма яснота кой ще
подкрепи кабинета на ИТН
Подкрепата за правителството на “Има такъв
народ” става все по-несигурна с наближаването на
гласуването на състава в
сряда. Трите партии, с
които ИТН проведе предварителни разговори, дават разнопосочни сигнали. БСП продължи с разговорите около изчистването на декларацията за
съгласие, а Националният съвет все още не се е
произнесъл как да гласува парламентарната група на левицата.
“Демократична България” няма окончателно
становище, но стана ясно,
че четирима от депутатите на коалицията няма да
подкрепят кабинета на
ИТН. Борислав Сандов
заяви, че Националният
съвет на “Зеленото движение”, което е част от
ДБ, е решил неговите народни представители да
не подкрепят предложе-

„Зелените” в ДБ се обявиха против, ИБГНИ решава днес,
БСП чака становище от Националния съвет
ния кабинет. ДБ разполага с още 30 депутати.
Не е ясно и окончателното решение на “Изправи се.БГ! Ние идваме!”.
Днес следобед парламентарната група на коалицията се събира, за да реши
как да гласува. Адвокат
Николай Хаджигенов обяви пред БНР, че са решили да не отсъстват от пленарната зала и да няма
“въздържали се”. Той подчерта, че за ИБГНИ е важен съставът на предлаганото правителство. Хаджигенов заяви, че от хора
като Петър Илиев “с
писък бягаме”, а новото
предложение за министър
на правосъдието Иво Атанасов е “точно толкова
потресаващо”. Хаджигенов не одобрява комента-

рите на Атанасов за Истанбулската конвенция,
възмутен е и от Илиев,
направил “копи пейст на
80 страници” от чужда
дисертация. Петър Илиев
е член на пловдивската
масонска ложа, в която са
половината “библиотекари” и Цацаров, намекна
Хаджигенов.
Ако не проявим разум, ще върнем Борисов,
предупреди Корнелия
Нинова в социалните
мрежи. Повод за думите
на председателя на БСП
бяха съботните “престрелки” между представители на различни партии
и внушенията за договорки, свързани с кабинета
на ИТН. “Всеки е срещу
всеки. Прави ли ви впечатление, че в последните

дни един човек мълчи?
Мълчи и вероятно доволно потрива ръце. Ако
всички не проявим разум,
принципност, спокойствие и стабилност, наесен
ще върнем Борисов. А с
него и модела му на управление, който и без
това още не си е отишъл”,
алармира Нинова.
Нужно е всички да
свалим картите на масата
и да видим дали ще намерим сила заедно да променим нещата, заяви пред
БНР и депутатът от БСП
Стоян Мирчев. По думите му е нужно редовно
правителство, което да се
справи наесен с много
въпроси, сред които бюджетът за следващата година, здравните и икономическите мерки около

Протест за чиста вода затвори
пътя Бургас-Малко Търново
Жители на бургаските села
Маринка, Твърдица и Димчево затвориха за половин час международния път Бургас-Малко Търново, по който минава трафикът за
границата с Турция. Те настояват
да бъде осигурено финансирането на проект за водоснабдяване
на трите села, който е изготвен
още през 2016 г. Оптимизацията

на мрежата дори не е започнала, а
жителите на Димчево и Твърдица
пият вода от местни водоизточници. Тя обаче е мътна, кална и негодна за консумация. В село Маринка тръбите са на повече от 80
години, а на месец стават по 20
аварии, твърдят местните.
“Настояваме да се изпълни
проектът за нова канализация.

Цялото село да бъде включено
за водоснабдяване към язовир
“Камчия”. Тези тръби сигурно
са стари и сигурно вече са канцерогенни”, заяви кметът на
Маринка Любомир Узунов. От
ВиК в Бургас твърдят, че протестът бил неоснователен, защото за три месеца в село Маринка
е имало едва седем аварии.

КОВИД и Планът за
възстановяване и устойчивост. “За нас най-важни са политиките - да се
справим с по-ниските доходи, да се преизчислят
пенсиите, реформи в
здравеопазването, помощ

за малкия и средния бизнес”, изреди той. Мирчев
подчерта, че е важно да
има гаранция чрез писмен
документ между партиите, за да се знае от обществото по кои политики
са сключени споразумения. “Продължаваме да
държим на подписан ангажимент, на положени
подписи”, заяви и колегата му Явор Божанков.

Честит
95-ти рожден ден
на

др. СЛАВЧО
ТОДОРОВ
ЯНКОВ
Районният съвет на БСП Слатина
ти пожелава крепко здраве
и още дълги години да защитаваш
социалистическия идеал
РС на БСП Слатина
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Балтова очаква силен
август за туризма
Вече са определени карантинни хотели
Министърът на туризма Стела
Балтова очаква силен август за туризма, ако епидемичната обстановка
бъде запазена, стана ясно от думите
й пред БНР.”Туристическият сезон е
в разгара си. Курортите по южното
Черноморие са пълни. Това, че успяхме да възвърнем жизнеспособността на сектора, е много добре,”
коментира Балтова.
Най-вероятно и август ще е успешен за българския туризъм, ако успеем да запазим епидемичната ситуация,
прогнозира Стела Балтова, като акцентира върху отговорността за спазва-

нето на мерките. Тазгодишната ситуация с туризма у нас може да се окаже
добър опит, за да може идната година
българите отново да изберат страната
като място за почивка, смята министърът. “Ако продължим да работим в ситуация на епидемия, имаме
вече и оперативен план как ще се развива ситуацията, включително с туристическия бизнес, когато се променя
епидемичната обстановка. Здравните
мерки трябва да бъдат обвързани категорично със социално-икономически мерки”, заяви Балтова.
Вече са обособени карантинни хо-

тели - един за северната и един за
южната част на Черноморието, посочи тя. Само на едно място има поставен етикет “100% ваксиниран персонал”, през тази седмица обаче ще
бъдат поставени още 2 такива стикера - в един хотел и за една туроператорска компания. Балтова е на мнение, че трябва да има насърчителни
мерки за ваксиниране от типа на ваучери или банкови карти, но те трябва да бъдат финансово обезпечени.
По неокончателни данни за периода май-юли у нас е имало 2,2 милиона туристи. Най-висок е ръстът на
чуждестранните туристи. Българските туристи са близо 100% повече
спрямо миналата година. Близо 1,5

СНИМКА БГНЕС

Стела Балтова
милиона са българите, предпочели да
почиват в страната ни. При чужденците на някои пазари отчитаме много
високи ръстове - Чехия около 300%,
Полша и Румъния по 200%, уточни
министър Балтова.

Нарастват очакванията
на българите за поскъпване

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

По данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
за година краставиците са поскъпнали над 50%, а доматите - с 10%

Потребителите имат повисоки инфлационни очаквания за следващите месеци,
сочи редовната анкета на Националния статистически институт (НСИ), проведена
през миналия месец.
Последната анкета регистрира известно подобрение в
намеренията на потребителите за извършването на разходи за покупка на предмети
за дълготрайна употреба, за
“покупка на кола” и за “подобрения в дома” през следващите дванадесет месеца.
Същевременно оценките за
изменението на потребителските цени през последните
дванадесет месеца са по-неблагоприятни спрямо три
месеца по-рано, като и инфлационните очаквания за
следващите дванадесет месеца се засилват.
През юли общият показа-

Бум в търсенето на имоти по морето
Изключително голяма
активност има в пазара на
недвижими имоти. Интересът е към ваканционния
сектор, където инвестицията се прави с цел имотът
да бъде ползван за почивка целогодишно. Предла-

ганите жилища в Созопол,
вече са купени. Това коментира Диана Иванова,
управител на агенция за
недвижими имоти в Бургас пред БНР.
“Доста горещо е това
лято и на пазара на не-

ОБЯВА

—⁄Œ¡Ÿ≈Õ»≈
¬˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ Á‡ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ Ì‡ RASFF Ò ÌÓÏÂ 2021.3589,
Í‡Ò‡Â˘Ó Mushie Silicone Plate Cambridge
Blue, ÌÓÏÂ 2320031, Í‡ÍÚÓ Ë Mushie Snack
Cup Cambridge Blue, Dried Thyme, Natural,
Cloudy Mauve, Stone Ë Blush Á‡ ÏË„‡ˆËˇ Ì‡
ÎÂÚÎË‚Ë Ó„‡ÌË˜ÌË Ò˙ÒÚ‡‚ÍË (1.6 %), Ï‡„‡ÁËÌ kabayko.com ÒÔË‡ ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓ‰‡Ê·‡Ú‡ Ì‡ ÚÂÁË ÔÓ‰ÛÍÚË.

движими имоти, както за
цените, така и за сделките. Има голяма активност не само на пазара
на градски имоти в Бургас. както за готови
апартаменти, така и за
всички проекти, които са
в етап на строителство.
Това, което е изключително интересно е, че във
ваканционния сектор - в
Созопол, в Несебър, в
района на Поморие, при
комуникация с нотариалните кантори там можем да кажем, че има
бум на имотни сделки”,
обясни тя.
При определянето на
цените на жилищата има
значение дали апартаментът и сградата са готови, ако е ново строителство. От значение е и в какъв
район са. За ваканционни
имоти от затворен тип в
комплекс, важно е нивото

на поддръжка, обслужване и управление на имота.
Това, което най-много се
котира e в диапазона от
800 до 1200 евро за квадратен метър. Има и сделки на по-високи цени, както и по-изгодни. Малки
апартаменти в не особено
добре поддържани комплекси. Тази изгодност,
която виждат клиентите ги
провокира да купят жилище и в такива комплекси,
посочи Иванова.
Руснаците в момента
са по-скоро в позицията
на продавачи. Купувачите
са ни основно българи, в
редки случаи има и чужденци от Европейския
съюз. Има имоти в момента, които са на изключително изгодни цени. Причината е, че те са от вторичния пазар, не са ново
строителство, допълни
Диана Иванова.

тел на доверие на потребителите се увеличава с 3,5%
спрямо нивото си от април,
показват още данните на националната статистика. Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението и в градовете, и в
селата - съответно с 3,1 и
4,7%.
Докато при градското население се подобряват оценките за икономическото им
състояние през следващата
година, хората в селата са
по-големи песимисти спрямо
предходната анкета.
В сравнение с април се
наблюдава намаление на негативизма в оценките на потребителите за настъпилите
промени във финансовото
състояние на техните домакинства за последната и в
очакванията им за следващите дванадесет месеца.

Животновъди
и лозари искат
помощ от държавата
Заради високите цени на фуражите, електроенергията, водата и ниската изкупна цена на млякото,
животновъдният сектор иска подпомагане. На среща
с бранша ресорният зам.-министър доц. д-р Крум
Неделков обяви, че Министерството на земеделието
вече търси възможности за подпомагане на животновъдния сектор, предвид повишаването на цените на
фуражите. Той съобщи, че ще бъде засилен контролът
върху млякото от вътреобщностната търговия.
Подкрепа от държавата поискаха и от новоучреденото Сдружение на лозарите. Членовете му алармират,
че родното лозарство е в тежко състояние заради ниските изкупни цени, предаде БНР. “У нас има 320 работещи изби. Лозарите срещат трудности при производството на вино и липса на възможност за купуване на
нова земеделска техника по европейски програми”,
посочи председателят на сдружението Петър Бошнаков. “Подпомага се чрез една европейска програма, но
парите са крайно недостатъчни и са по-скоро за инвестиции, а не за текущо производство. Същевременно
разходите по отглеждането на културата и производството на грозде скочиха драстично през последните години, имаме почти двоен спад в изкупната цена на гроздето. Реално работим на загуба”, изтъкна Бошнаков.

www.duma.bg
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2,5 млрд. лв. са разходите
за „Балкански поток” досега
Проектът за разширение на газопреносната мрежа от българо-турската до българо-сръбската граница, или
“Балкански поток”, до момента е на
стойност 2,504 млрд. лв. без ДДС с
всички разходи до въвеждане на обекта в експлоатация. Това обяви министърът на енергетиката Андрей
Живков в парламента в отговор на
депутатско питане. Той се позова на
информация, дадена му от “Булгартрансгаз”.
Надзорният съвет на “Булгаргтрансгаз” отказва да освободи ръководството на държавното дружество, защото
нямало основание за това, обяви Живков. Той поиска отстраняването на
тримата директори на “Булгаргтрансгаз”, след като проверка на КЕВР
потвърди, че те не са спазили нормативните изисквания да получат предварително одобрение от енергийния регулатор за строежа и за финансирането

на разклонението на газопровода “Турски поток”, което прекосява България
и бе наречено от правителството на
Бойко Борисов “Балкански поток”. Без
санкцията на КЕВР дружеството е
сключило договори за изпълнение със
саудитския концерн “Аркад” и българо-немската “Ферощал Балкангаз” и е
изтеглило близо 2 млрд. лв. заеми за
финансиране на строителството.
“Надзорният съвет на “Булгартрансгаз” е поискал становище от Агенцията за публичните предприятия и
контрол, която да даде значение на израза “отстранява”. В крайна сметка
съветът е преценил, че не са налице
основания за освобождаване на ръководството”, обясни министърът.
КЕВР е създал работна група и прави проучване за финансовия ефект от
тези проекти и сделките по тях. Досега
в Министерството на енергетиката не
са получени резултати от проучването

Андрей Живков
и кумулативния ефект от инвестициите, обясни още министър Живков.
Българският енергиен холдинг също от

23 юни е започнал вътрешна проверка
на работата на ръководството на дружеството, но и тя не е приключила.

В над 360 селища има вода
само по час на седмица
До края на годината КЕВР трябва да реши за цената в следващите 5 години

В над 360 населени
места пускат водата само
за час на седмица, стана
ясно по време на изслушването в парламента през
миналата седмица на
председателя на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) Иван
Иванов. Според депутата

от ДПС Танер Али към
момента общо 6 общини
все още са на воден режим. От няколко дни и
част от Радомир мина на
воден режим, като водата
се спира нощем. На редица места пък водата е с
лошо качество. На този
фон водните оператори

искат увеличение на цената на водата.
“Решението на проблема изисква сериозни
инвестиции. Именно с
цел да бъдат подпомогнати ВиК операторите бе
създаден и Българският
енергиен холдинг с 1
млрд. лева бюджет”, отговори Иванов. Той обаче
бе категоричен, че пълното рехабилитиране на
вече съществуващата и
изграждането на нова
ВиК инфраструктура ще
струва 12 млрд. лева.
Според шефа на КЕВР
обаче подобни средства
не биха могли да бъдат
отпуснати еднократно
тъй като още редица сектори в страната се нуждаят от преустройство.
“В периода 2009 - 2013
например инвестициите в
сектора са били 83 млн.

лева, от 2017 до 2020 г.
пък те са достигнали 106
млн. лева (общо 189 млн.
за 12 години). Очаква се
през следващия регулаторен период те да
надхвърлят 125 млн. лева.
Парламентът изслуша
представителите на КЕВР
заради новите бизнес плановете на ВиК операторите и образуването на
цените на водоснабдителните и канализационните
услуги чрез метода “горна граница на цени” за
регулаторния период
2022-2026 г. Предложенията на ВиК операторите за ново поскъпване на
водата в действителност
са изключително високи.
Председателят на ПГ “Изправи се БГ!Ние идваме!”
Мая Манолова посочи, че
от 1 януари 2022 г. се
предлага средно 30% уве-

личение, а до края на следващия петгодишен период - с до 127%.
Председателят на
КЕВР отговори, че това
са цени, които са единствено предложени. Той
каза, че до 30 юни ВиК
операторите са били
задължени да представят
своите проекти на бизнес
планове за цени в следващия петгодишен регулаторен период и сега тече
шестмесечен срок, в който в диалог с операторите експерти на Комисията да изискат допълнителни данни и аргументи за
поисканото увеличение
на цените. Иван Иванов
изтъкна, че едва след това
- в края на годината, регулаторът ще се произнесе
с решение, което ще бъде
много различно от това,
което в момента искат

ВиК операторите.
По думите му сред
основните ценообразуващи елементи е “фонд персонал”, където са половината от разходите на ВиК
операторите. В сектора
работят около 15 000
души със средна заплата
1200 лв., или с 200 лв. под
средната за страната през
първото тримесечие на
годината. Това е и причината на 21 януари да се
стигна до споразумението ВиК дружествата да
изискват 15% ръст на
своите работни възнаграждения. В случай че то
бъде изпълнено, до 5 г.
заплатите да достигнат
средното за България
възнаграждание. Вторият
компонент е цената на
тока, разходите за която
варират в зависимост от
ВиК дружеството между
15 и 40%. Той уточни, че
10% от цената е за инвестиции, тъй като мрежата е остаряла. При неизпълнение на инвестициите КЕВР би трябвало
да намали цената на водата. Подобно поевтиняване през периода 20172021 г. са получили потребителите на 17 ВиК
дружества.
Коментар на стр. 8

Интермодалният терминал
може да не е в Горна Оряховица

Спас Русев купува
„Булсатком”

Няма достатъчно доказателства, че Горна Оряховица е
правилното място за изграждането на интермодален терминал.
Така вицепремиерът по европейските въпроси Атанас Пеканов обясни изваждането на проекта от националния план за
възстановяване, заради което
планираната инвестиция остана
без еврофинансиране.
Пеканов обясни, че предложението за изваждане на проекта е дошло от проектоносителя - Национална компания
“Железопътна инфраструктура”. Интермодалният терминал
бе с индикативна стойност 25
млн. лв. и се предвиждаше да
бъде изграден в най-големия

Доставчикът на телевизия в България “Булсатком” има избран нов собственик - Спас Русев, съобщава capital.bg. Русев
е подал оферта от над 120-130 млн. евро, като на финалната
права е имало още един кандидат - собственикът на “Теленор
България” PPF Group. И двете предложения са били близки
като стойност, а победителят е бил избран заради условията да
изплати сумата бързо.
Година след продажбата на БТК Спас Русев ще влезе в нов
оператор, като е избран за предпочитан купувач на проведения
от инвеститорите в компанията търг. Той купува през свързаното дружество “Вива корпорейт България”, създадено през
април, в което управители са две чуждестранни лица. Негов
собственик е регистрираната в Люксембург фирма Viva
Corporate, която пък е създадена през 2016 г. и тогава за собственик е посочен точно Русев.
Единствените въпросителни са дали и за колко време ще го
управлява самостоятелно, или ще препродаде компанията (или
просто най-големия й актив - абонатите) на друг играч, отбелязва изданието.

железопътен възел в Северна
България - Горна Оряховица.
По думите на вицепремиера
няма проектна готовност и не са
направени всички предпроектни
проучвания. Не е направен и
анализ какъв ще е товаропотокът
през този интермодален терминал, какъв ще е интересът към
него от инвеститори и бизнеса,
както и дали това ще бъде найудобното място. Всички тези неизвестни според Пеканов създават риск от забавяне на проекта
или дори неизпълнение, а според
Механизма на европейския фонд
за възстановяване всички проекти трябва да са завършени до
2026 г. “Знам, че тази идея се
обсъжда отдавна в обществото,

но има разлика между идеята,
която може да е добра, и степента на готовност на проекта в
дадения момент. Без тези проучвания ние не знаем дали това е
най-стойностната инвестиция”,
коментира Пеканов от парламентарната трибуна.
За места за интермодални
терминали от години се спрягат
още София, Русе и Видин. Цената на проекта пък зависи в
голяма степен от теренните условия, състоянието на железопътната и пътната инфраструктура в района, както и от
необходимостта от допълнителни работи по довеждащата инфраструктура, т.е. може и да е
по-висока от индикативната.
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НАКРАТКО

Арестувана
е главатарката
на Камората
Италианската полиция арестува на римско летище 70-годишната Мария Личарди, смятана за
предводителката на неаполитанската мафия Камората. Ръководеният от нея клан се е занимавал
с рекет, незаконна търговия, измами с търгове и пране на пари.
Прякорът й Кървава Мери обаче не
отговаря на истината, защото
под нейното ръководство кланът е
избягвал убийствата и мафиотските войни в северните квартали
на Неапол и бе постигнал “мирно
съвместно съществуване” между
отделните фамилии и групи.

Украинската армия
обстреля четири селища
СНИМКИ БГНЕС

Представители на различни социални организации в Аржентина взеха участвие в традиционен
марш в столицата Буенос Айрес с искания за работа, покрив, хляб и универсална базова заплата

Унгария скри от децата
джендър книгите
Такава литература ще се продава само в затворена
опаковка и на 200 метра от училища и църкви
Унгарското правителство предприе
конкретни мерки срещу джендър идеологията съгласно приетия наскоро
закон против сексуалните малцинства
или ЛГБТ общността.
Властите наредиха само в затворена опаковка да се продават в книжарниците или магазините детски книги,
които се смятат за насърчаващи хомосексуалността, предадоха агенциите.
Постановлението включва и книги, които се смятат за насърчаващи промяната на пола и съдържат изображения на
сексуални актове. Забранява се продажбата на такава литература на по-малко
от 200 метра от училище или църква.
Заповедта е първата от поредицата
директиви, свързани със закона, забраняващ използването на всякакви материали, насърчаващи хомосексуалността и смяната на пола в училищата.
Еврокомисията предприе съдебни

действия срещу Будапеща заради законодателството. В Брюксел заявиха, че
то е дискриминационно и противоречи на европейските ценности за толерантност и свобода на личността.
Проучване на социологическата
агенция Ipsos от миналия месец установи, че 46% от унгарците подкрепят
еднополовите бракове. Пак миналия
месец хиляди унгарци се присъединиха към ежегодния будапещенски парад
в знак на протест срещу закона.
Виктор Орбан обаче контраатакува също миналия месец с предложението за референдум по законодателството, което да ограничава преподаването в училищата на хомосексуални и
транссексуални въпроси. Така Будапеща засили противопоставянето с ЕС.
“През последните седмици Брюксел явно атакува Унгария заради нейния закон за закрила на детето. Унгар-

ските закони не позволяват сексуална
пропаганда в детски градини, училища, по телевизията и в реклами. Заложено е бъдещето на нашите деца, така
че не можем да отстъпим по този
въпрос”, заяви тогава премиерът.
А в самия край на юли унгарската
избирателна комисия одобри въпросите за референдума. Унгарците ще
бъдат попитани дали подкрепят провеждането на семинари за сексуална
ориентация в училищата без съгласието на родителите и дали смятат, че
трябва да се насърчават сред децата
процедурите за смяна на пола. Те ще
трябва да отговорят на въпросите дали
съдържанието, което би могло да повлияе на сексуалната ориентация,
трябва да се показва на деца без никакви ограничения и дали процедурите за смяна на пола трябва да се предоставят на децата.

Украинската армия четири
пъти подложи на обстрел отделни
райони в провъзгласената Донецка
народна република (ДНР). С гранатомети и стрелково оръжие бяха
обстрелвани четири селища. Не се
съобщава за жертви и ранени. Тези
действия на украинската армия са
поредното нарушение на мерките
за сигурност и на Минските споразумения, смятат от ДНР.

14 жертви при
катастрофа в Турция
Пътнически автобус се преобърна в западна Турция рано в
неделя, загинаха 14 пътници, други
18 са ранени, съобщи в. “Сабах”.
От жертвите 11 пътници са починали на място. Ранените пътници са откарани в близките болници. Пътните катастрофи в Турция костват стотици човешки
живота всяка година. Една трета
от произшествията са заради
шофьори, които които карат с
превишена скорост.

Горещини и в Япония
В неделя бе регистриран първият случай на температурата над
40 градуса в Япония, съобщи телевезия NHK TV. В село Таджими на
префектура Гифу термометърът
стигнал 40,6 градуса. Температури
над 35 градуса бяха регистрирани
на 97 контролни станции в цялата
страна, а над 30 градуса на 556
станции.

Ваксините спасили
Огънят изпаряваше водата 38 000 германци

ГРЪЦКИ ПОЖАРНИКАР:

Пожарът в централната
гръцка област Атика е ограничен, съобщи зам-министърът на гражданската защита Никос Хардалиас. Няма
активен фронт и в северно
предградие на Атина, където
пламъците бушуваха от няколко дни.
Но в другите райони на
страната положението остава
катастрофално. Буквално изпепелен е вторият по големина гръцки остров Евия източно от Атина, който привличаше туристите с гъстите си
борови гори. Там хиляди хектари са превърнати в пепел,
разрушени са и много жилища. Около 260 гръцки пожарникари с 66 превозни средства се борят с пламъците на

Евия, подпомогнати от още
200 от Украйна и Румъния с
23 превозни средства и седем
самолета. Пожарникар сподели пред в. “Елефтерос Типос”,
че топлината от огъня в Евия
е била толкова силна, че “водата от шланговете и изсипващите вода самолети се изпарява”, преди да достигне
пламъците. Огънят е погълнал
редица села на острова. За 10
дни са изпепелени близо 57
000 хектара, а през последните 13 години средната големина на изпепелите площи е
била само 1700 хектара. Над
1500 огнеборци и 15 самолета и вертолета са хвърлени
срещу бедствието в Гърция.
Пожарникари и самолети бяха
изпратени от 11 държави.

Ваксините срещу коронавируса са спасили живота на над 38 000 души в Германия, изчисли институтът
“Роберт Кох”, цитиран от
медиите. Масовата имунизация през последните над
6 месеца е помогнала на 76
000 заразени да не постъпят в болница, а за почти
20 000 не се е наложила интензивна грижа. Ваксинациите в Германия са предотвратили над 700 000 заразявания тази година, пишат
още учените от “Роберт
Кох”. Почти 55% от населението на Германия е ваксинирано срещу коронавирус, а над 62% от жителите
са получили поне една доза,
уточни здравният министър

Йенс Шпан.
В Испания регионалните
правителства взеха решения
да ускорят ваксинацията на
подрастващите между 12 и
15-годишна възраст преди
началото на новата учебна
година. Целта е да се осигури присъствието на учениците в класната стая и да се
сведе до минимум онлайн
обучението.
Близо 250 000 французи
излязоха на протест в събота срещу въвеждането от
понеделник на КОВИД пропуските, необходими за посетителите на заведения и
ресторанти и за пътниците
в междуградски влакове. Помалки по мащаб протести се
проведоха в Италия.

Тези жителки на Йемен
чакат реда си в предградие
на столицата Сана, за да
получат храна, раздавана от
международната благотворителна
организация Мона. ООН
предупреди, че 16 млн. йеменци
от 29-милионното население на
страната е застрашено от глад
до края на годината както заради
продължаващата в страната
гражданска война, така и заради
ограничените средства на
фондовете за хуманитарна помощ
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Армията и талибаните
водят битка за ключов град
Екстремистите твърдят, че са превзели Кундуз,
правителствените войски контраатакуват
Противоречиви съобщения получаваше света
в неделя за обстановката
в ключовия афганистански град Кундуз, столицата на едноименната северна провинция.
По първоначални данни талибаните са превзели града, това беше
потвърдено от кореспондента на агенция Франс
прес от мястото на събитията, цитиран от другите медии. “Кундуз падна;
талибаните завзеха всички ключови съоръжения в
града”, уточни кореспондентът. По-рано в неделя
местен жител каза, че талибаните са достигнали
централния площад в града, въпреки че са били
бомбардирани от авиация, а също, че хаосът е
пълен. Отделно телевизия
“Ал Арабия” разпространи съобщение на талибаните, че са установили
контрол над Кундуз.
Превземането
на
този голям голям търговски център на 300 км северно от Кабул и на 50

км южно от границата с
Таджикистан, би било
голяма победа за талибаните по пътя им към превземането на властта в
Афганистан. През последните дни военните
сили на радикалното религиозно движение “Талибан” превзе още две,
макар и по-отдалечени
провинциални столици:
Заран в югозападната
провинция Нимруз и Шеберган в северозападната провинция Дзаузджан.
Движението вече контролира значителна част от
селските райони на страната и сега залогът са големите градове и по-специално стоиците на отделните провинции. Правителството смята да ги
удържи, а талибаните да
ги завземат, за да атакуват и Кабул.
В същото време афганистанското министерство на отбраната разпространи в неделя съобщение, че специални армейски са започнали операции за изтласкването на

СНИМКА БГНЕС

Военни от афганистанската правителствена армия патрулират по улиците на западния град
Херат, столица на едноименната провинция, граничеща с Иран. Първоначално бе съобщено,
че талибаните са превзели града, но впоследствие правителствената армия
е предприела контраофанзива. Няма категорична яснота кой владее града
талибаните от няколкото
района на града, които те
бяха завзели преди това.
Според агенцията, цитирана от афганистанския

телевизионен канал Ариана нюз, специалните
сили са разчистили от радикалите един от главните площади на града и

Президентът на Абхазия:
Русия не оставя приятелите си в беда
Събитията от август 2008 г. в
Южна Осетия показаха на целия
свят, че Русия не оставя приятелите си в беда. Това заяви президентът на Абхазия Аслан Бжания, който пристигна в Цхинвали, столицата на Южна Осетия,
за възпоменателните събития по
случай 13-годишнината от грузинската агресия през август
2008 г. “Тези събития отново показаха непоколебимостта на духа
на осетинския народ, неговата

решимост да защитава свободата
на родната си земя. Благодарение
на решителните и навременни
действия на руското ръководство, войските на агресора бяха
победени”, отбеляза Бжания, цитиран от пресслужбата му.
Бжания отбеляза също, че
Грузия все още не се е отказала
от идеята за завладяване на Абхазия и Южна Осетия, което
личи от оказа й да подпише мирен договор с тях.

Грузия в нощта на 8 август
2008 г. обстрелва Южна Осетия
от ракетни установки “Град”, а
нейни войските я атакуваха. Русия, защитавайки южно-осетинците, много от които бяха приели
руско гражданство, изпрати войски и изгони грузинските военни
от региона. На 26 август 2008 г
Москва призна суверенитета на
Абхазия и Южна Осетия. Грузия
не признава независимостта им и
ги смята за свои региони.

Чешкият премиер
замерян с яйце

Минск: Чужди служби
са работили с Тихановска

Яйце беше хвърлено
срещу чешкия премиер
Андрей Бабиш при представянето на негова книга, предадоха медиите.
Събитието в столичното предградие Прухонице бе съчетано с
предизборен митинг.
Явно недоволен от политиката на Бабиш, нарушителят оцапа дрехите на премиера и още
няколко души. Други
присъстващи се застъпиха за него, а полици-

Чуждестранните специални служби са работили с лидерката на белоруската опозиция Светлана
Тихановска, заяви шефът
на Комитета за държавна
сигурност на Беларус
Иван Тертел, цитиран от
радио Sputnik.
“Ние знаем със 100процентова сигурност, с
имена, фамилии: специалните служби, и не само
литовските тайни служби, са работили с нея. И
в крайна сметка поведе-

ята задържа най-активните от тях заедно с
подбудителите. Самият
Бабиш заедно с охраната се укри в най-близката сладкарница.
Новата книга на Бабиш е посветена на
възгледите му за развитието на Чехия. Създаденото от него движение ANO ще участва в
парламентарните избори на 8-9 октомври. То
води в социологическите анкети.

нието й се промени драстично. Това да лежи на
нейната съвест, ние имаме какво да покажем, когато е необходимо”, каза
Тертел.
Той отбеляза, че след
като загуби президентските избори през 2020 г., Тихановска самостоятелно
бе решила да замине за
Литва. Според Тертел тя е
поискала от беларуските
власти да окажат помощ
при напускане и установяване в друга държава.

околните квартали, а
също така си върнали
контрола над офиса на
националното радио и
телевизия.
Отделно американски
бомбардировачи В-52
нанесоха в събота вечерта удари срещу талибаните в Северен Афганистан. Това съобщи на
страницата си в Туитър
говорителят на Министерството на отбраната
Фауад Аман. “Групата на
талибаните стана тази

вечер мишена на B-52 в
град Шиберган, провинция Дзаузджан. Терористите претърпяха сериозни жертви при въздушния
удар на ВВС на САЩ”,
пише Аман. Над 200 талибански бойци бяха
елиминирани при въздушните удари, добави
той. Освен това бяха
унищожени голям брой
оръжия и боеприпаси,
както и повече от 100
превозни средства, принадлежащи на бойците.

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 08.08.1996 г. завинаги
ни напусна нашата майка

проф. д-р
ЕМА
БОЗАДЖИЕВА

ДА СИ СПОМНИМ ЗА НЕЯ.
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Й ПАМЕТ!
Децата й

ДАТАТА
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СВЕТОВЕН ДЕН НА КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ (ТУЗЕМНИТЕ НАРОДИ). Отбелязва се от
1995 г. с Резолюция 49/
214 на Общото събрание на ООН от 23 декември 1994 г., за да се
подобри икономическото, социалното и културното положение на коренното население по
света при пълно зачитане на неговата самобитност и традиции. На 13 септември 2007 г. Общото събрание на ООН приема Декларация за
правата на коренното население. Близо 370
милиона са коренните жители на Земята, които живеят в над 70 държави.

ИЛЮСТРАЦИЯ ИНТЕРНЕТ

Дежавю
Мая ЙОВАНОВСКА

Задава
се
ново
поскъпване на водата
догодина, а и в следващите пет лета. Как се случва това всяка божа година? Като КЕВР одобрява
петгодишни планове на
ВиК дружествата, чрез
които с бъдещи инвестиции в подобряване на
мрежата и услугата те
оправдават поредното
увеличение на цените.
Това на родна почва е
доста “интересен” механизъм, досущ като в репликата: “Човекът взе парите и каза: може и да
свършим работата”.

В началото на 2021ва по традиция цената на
водата бе повишена. Това
се случи в няколко области, като най-скъпата
вода - тази в Разград,
стремително гони 4 лева
за кубик. Имаше и изненада в решението на
КЕВР - за над 15 ВиК
дружества бе утвърдено
намаление. С аргумент,
че не са направили заложените
инвестиции.
Няма да е далеч от истината, ако кажем, че това
е нечувано в историята
на регулаторната комисия. През годините назад едва ли някой може
да си спомни да е поевтинявала водата, докато
поскъпването бе неотменна традиция.
Според предварителната информация за
следващата година водните дружества искали
средно увеличение с около 30 на сто, а до края на
петгодишния период
(2022-2026) - с до 127
процента! Пред парламента миналата седмица

председателят на КЕВР
Иван Иванов заяви, че
това били единствено
предложените цени, но
не означавало, че ще
бъдат одобрени от регулаторната комисия. Да
му вярваме ли?
Преносната мрежа у
нас е в плачевно състояние. От десетилетия се
оправдават с това.
Същото е и оправданието за огромните загуби
на вода - средно 50-60
на сто за страната, стигащи на места до 80 процента. В XXI век, в
държавата България, в
367 селища хората имат
вода само по час на седмица, призна Иванов и
обяви, че “решението на
проблема изисква сериозни инвестиции”. И
някак отново ни хваща
усещане за дежавю. Иванов пак каканиже, че
пълното рехабилитиране на вече съществуващата и изграждането на
нова ВиК инфраструктура ще струва 12 милиарда лева.

Редица висши чиновници ни “сервираха”
тези прословути 12 милиарда лева десетилетия
наред. Вече бивша зам.министърка на регионалното развитие най-нагло
заяви преди 4 години в
прав текст, че необходимите инвестиции ще дойдат всъщност от нас чрез повишаване на цената на водата. Как пък
част от тези 12 милиарда
не се стопи, след като
всяка година водата
поскъпва? И огромните
им загуби плащаме ние,
щото ги слагат в цената.
Което по никакъв начин
не стимулира водните
дружества да намаляват
течовете. Очевидно има
нещо сбъркано - в сключените договори, във водената години наред
държавна политика, а и
във формулата, по която
се изчислява цената, след
като водните дружества
нямат никакъв ищах да
повишават качеството на
услугите и да намаляват
огромните загуби.

Има надежда!
От стр. 1
Първата голяма радост в Токио ни донесе
22-годишната Горанова
в олимпийския дебют на
каратето. Ветеранката
Кръстева доказа, че в
спорта няма стари и
млади. Антоанета Костадинова остана на по-малко от точка от златото в
стрелбата, а Тайбе Юсеин и Евелина Николова
спечелиха бронзови медали, отсрамвайки най-

успешния български
спорт - борбата.
Мъжете ни записаха
само три финала - две
пети места на щангистите Божидар Андреев и
Христо Христов и осмо
място на плувеца Йосиф
Миладинов. Условно
към тях може да добавим и боксьорът Даниел
Асенов, отпаднал на
четвъртфинал след спорно съдийско решение.
Съдиите порязаха и
щангиста Христо Хрис-

тов, лишавайки го от
бронзов медал. Така се
запази тенденцията от
последните години жените, и то предимно в доскоро мъжки спортове,
да носят най-големите
успехи на страната ни.
На този фон нагло прозвучаха думите на спортния министър от правителствата на ГЕРБ Красен
Кралев. Той си приписа
заслуги за медалите в Токио. Но пропусна да спомене провалите в Рио

2016 и Пьонгчанг 2018.
Както и ревизиите, установили, че над 30 милиона
лева са били раздадени от
министерството му на
“наши” фирми в последните дни на управлението на
Бойко Борисов.
Най-златните Олимпийски игри за България
от 21 години показаха,
че все пак надежда има.
Остава тази надежда,
която засия в Токио, да
не помръкне тук, на
родна земя.

ДЕН НА НАГАСАКИ. Отбелязва се годишнината от
атомната бомбардировка над
града през 1945 г. Бомбата с
кодовото име “Дебелака” е
пусната с парашут от американски бомбардировач B-29 в
11.02 ч. местно време. Над 73
000 са жертвите непосредствено след взрива
(на 500 м над земята), а до края на 1945 г. броят
им достига 140 000 души. Втората атомна
бомба има еквивалент на 22 килотона тринитротолуол, в нея е заложен плутоний за разлика
от първата, разрушила Хирошима, в която е
имало уран.
1913 - В ПЛЕВЕН СЕ РАЖДА РАДОЙ ПОПИВАНОВ, БИОЛОГ (УМИРА 2010 Г.). Дългогодишен ръководител на Катедрата
по обща биология при Медицинска академия, от 1953 г. е професор, от 1974 г. - академик.
Научните му интереси и разработки се отнасят към имунологията на репродукцията. Публикувал над 200 труда. Бил е член
на Международния координационен комитет по
имунология на репродукцията при Световната
здравна организация, директор на Централната
лаборатория по генетика при БАН, депутат,
министър на народното здраве.
1962 - УМИРА ХЕРМАН ХЕСЕ, НЕМСКИ И
ШВЕЙЦАРСКИ ПИСАТЕЛ (Р. 1877 Г.). В началото на творческия си път е повлиян от романтизма. Наблюдава със
загриженост вземането на властта в Германия от националсоциалистите. През 1933 г. помага на
Бертолт Брехт и Томас Ман да
напуснат страната, обявява се
публично в защита на известни
евреи, преследвани от нацистите.
Обвиняван е в подкрепа за режима, но от края на
30-те години издаването на произведенията му в
Германия е забранено. През 1946 г. получава Нобелова награда за литература.
1975 - УМИРА ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ,
РУСКИ КОМПОЗИТОР (Р. 1906 Г.). Автор на 15
симфонии и шест концерта, две
опери, филмова музика и пр. Седмата симфония (1941), започната в блокирания Ленинград и
посветена на този град, изразява героизма на руския народ през
годините на Втората световна
война. Произведението има широк отзвук по
целия свят.
1988 - БЪЛГАРИЯ УСТАНОВЯВА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА
ИКОНОМИЧЕСКА
ОБЩНОСТ (ЕИО). Европейската общност е
създадена на 25 март
1957 г. с Римския договор (на снимката - подписването му), наричана e ЕИО до 1992 г. Нейни
основателки са Белгия, ФРГ, Франция, Италия,
Люксембург и Нидерландия.
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ни, логични и последователни стъпки.
Колкото до цената на газа, спомняте ли си 3 март миналата година, когато
Бойко Борисов се похвали как е постигнал намаление? Още тогава заявих,
че това е конюнктурно намаление на
цените и когато икономиката живне,
тези цени ще скочат. Когато цените
бяха по-ниски от нормалните заради
КОВИД-кризата, формулата, която записаха в договора с “Газпром”, имаше
някакъв смисъл. Когато цените скочиха
и започнахме да вкарваме т.нар. азербайджански газ с цена, изчислена по старата формула, започнаха да се бият в
гърдите, че намерили евтин газ. Това
конюнктурно отношение, конюнктурно поведение, не може да има успех в
една система, която е силно инертна. В
нея трябва да имаш визията какво трябва да постигнеш след 20 години, за да
започнеш днес да го правиш. Или обратното - да знаеш какво ще се случи

ТАСКО EРМЕНКОВ по професия е
икономист. През 1981 г. завършва Московския институт за международни
отношения, а през 1984 г. - Военната
академия “Г.С. Раковски” със златен
медал. Доктор е в областта на техническите науки. Награден е със златен
медал от ТУ в София. През 2003 г.
става изпълнителен директор на Агенцията по енергийна ефективност. Народен
представител от БСП в 42-рото, 43тото и 44-тото НС, където е зам.председател на Комисията по енергетика и член на постоянно действащата
подкомисия за наблюдение на дейността
на КЕВР и на Комисията по отбрана.
Член на Националния съвет на БСП.

ТАСКО ЕРМЕНКОВ:

Дефицитът на борсата
вдигна цените на тока
Пускането на допълнителни мощности в ТЕЦ „Марица изток 2” е закърпване
на положението, няма да реши проблема в дългосрочен план, казва експертът
Интервю на Мая ЙОВАНОВСКА

 На борсата бяха отчетени рекордни цени на тока за бизнеса, индустриалците заплашиха с протест. Нормално ли е това, което се
случва на борсата, или има нещо
притеснително, г-н Ерменков?
- Колкото и парадоксално да изглежда, и на двата въпроса отговорът е “да”.
Очаквано е при политиката и стратегията в областта на електроенергетиката,
която имаше години наред, да се получават такива ненормални ситуации на
пазара на ток. Има проблеми, които не
са в реда на нещата и заради които се
получават тези високи цени.
 Но това не се случва за пръв
път, то е от години. И нали КЕВР
се зае с проверки има ли манипулации, от които не сме чули да има
резултат.
- Още в 44-тото Народно събрание
променихме Закона за енергетиката,
за да има КЕВР по-големи правомощия да контролира търговията на борсата, но досега единственото, което
съм чул, защото няма достатъчно публична информация, е, че проверките са
започнали, но понеже са много сложни, все още продължават.
 Това го слушаме от години.
- И продължаваме да го слушаме.
Но явно има и неща, които не са свързани със законодателството, и дори с
КЕВР, колкото и да изглежда парадоксално. Пример са последните търгове
за електроенергия, организирани от
АЕЦ “Козлодуй” и държавната “Марица изток 2”, които не бяха от най-прозрачните. При това положение излиза
нормално да се играе спекулативно на
борсата, ако някой е купил електроенергия повече, отколкото му трябва на
него за нормална търговия, и се опитва
да създава дефицит. Сред причините
една стока да бъде в пъти по-скъпа на
борсата, ако щете, е недостигът или дефицитът на тази стока. Това е една от
причините за високата цена на тока.
 Работодателските организации
посочиха като причина за високите
цени недостатъчните количества
ток на борсата от държавната цен-

трала. За да се нормализират цените, бяха включени допълнителни мощности в ТЕЦ “Марица изток 2”. Това
ще реши ли проблемът?
- Няма да реши проблема в дългосрочен план. За да работят ТЕЦ-овете,
трябва да има купени емисии. За ТЕЦ
“Марица изток 2” емисиите, които бяха
закупени, са да работят 1 млн. мегаватчаса, да работи един блок, за да може да
участва на регулирания пазар и да има
някаква заетост. И това е в рамките на
една година, на един регулаторен период. Но когато пуснеш да работят четири блока в тази централа, това означава, че емисиите ще се стопят четири
пъти по-бързо. И ще стигнат не за една
година, а за три-четири месеца. Това не
е решение на проблема, а закърпване на
положението. Но когато нямаш стратегия в енергетиката, когато държавата в
последните пет години не направи нищо
за модернизацията, за организирането
на нормално производство на електроенергия, свързано с изработването на
визия в сектора, ще трябва просто да се
кърпи на пожар каквото е възможно.
Черджето на енергетиката ни е късо и
когато дръпнеш от едната страна, се
оголва от другата. ГЕРБ пропуснаха да
прекратят договорите с т.нар. американски централи. Ако това беше станало, електроенергията, която произвеждат, нямаше да бъде на регулирания пазар, а щеше да е на борсата. Така можеше да има допълнителни количества електроенергия. Освен това пропуснаха да
закупят навреме емисии за ТЕЦ “Марица изток 2”, когато цените бяха нормални, и сега се налага да ги купуваме
на високи цени. Това води до повишаване на цената на тока.
Заради страх от водна криза не се
използват водите на язовирите, от които е най-евтината електроенергия в момента, но при нормално планиране и
управление това може да се прави.
Нищо не беше направено за въвеж-

дане на нови по-мащабни мощности за
производство на електроенергия. Парадоксално е, че има инвеститори, които
чакат да започне изграждането на такива мощности, но никой не им обръща
внимание, никой не се опитва да говори
с тях и никой не ги търси, за да могат
тези намерения да бъдат реализирани.
В резултат на всичко това на пазара има дефицит на електроенергия, а
всеки дефицит води до повишаване на
цените. Дефицитът вече се проявява
не само през студените месеци, когато е нормално да има високо потребление на ток, а и в горещите летни
дни, когато хората се опитват да живеят нормално. Ако се бяха вдигнали
цените на тока за битовите потребители толкова, колкото за индустрията,
някой щеше ли да пусне четвърти блок
в “Марица изток 2”?
 Поредица от повишени цени
се трупа върху гърба на българите
от началото на годината - вода,
ток, парно, газ, горива. Настина ли
е невъзможно по-поносимо да растат цените, както се опитват да
ни убеждават?
- Трийсет години слушахме мантрата, че пазарът определя справедливи
цени. Трийсет години говореха, че пазарът ще ни доведе до всеобщо благоденствие и хората ще са щастливи. Както виждаме, това няма нищо общо с
реалността. Така е, когато се прави
либерализация, без да се обръща внимание на бедните, без да се създаде механизъм за защита на енергийно зависимите. Същото се отнася не само за електроенергията, но и за газа, и за водата.
В България беше направена дива либерализация без грижа за хората. Не съм
убеден, че ако не бъдат взети нашите
политики от предизборната ни платформа, нещо ще бъде променено. Правилният път, по който трябва да се движи
българската енергетика, е разработен в
нашата програма. Това са ясни, конкрет-

“
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след 20 години като последствие от
това, което правиш днес.
Но понеже това не се прави, нещата
са трагични. Цените вървят нагоре - на
ток, на вода. Немалка част от водата в
България е помпажна и цената на тока
се калкулира в цената на водата. Безумен е начинът, по който се направи реформата във ВиК сектора. Цялата политика, която е свързана с важни за
народа услуги като газоснабдяване, електроснабдяване, водоснабдяване, трябва да е абсолютно достъпна за всеки, но
се превръща в социален проблем, част
от всички други. Нещата трябва да се
променят коренно, за да се подобрят.
 Как да защитим потребителите, особено уязвимите?
- Държавата трябва да влезе в ролята си и да определи кои са енергийно
зависими, водно зависими и да въведе
съответните финансови мерки, с които
да им гарантира необходимите количества енергия и вода. За да могат хората в XXI век да живеят нормално, а не
да се чудят коя лампа да запалят, кой
уред да загасят и колко вода да спестят, за да могат да си платят сметките.
Енергийно зависимите в България продължават да се увеличават с нарастването на пропастта между бедни и богати. Богатите стават по-богати, а бедните - повече и още по-бедни. Това е
бичът на съвременното общество. И
който във властта не го осъзнава, ще
бере горчиви плодове.
Трябва да се прегледа инвестиционният портфейл в електроенергетиката. Да се обърне внимание на проектите, които са жизнеспособни и могат да
функционират в нормална пазарна обстановка, за да се увеличи количеството на енергията. Което, от една страна, ще намали цените, а от друга - ще
ни върне позицията на износител на
електроенергия в региона. Ако не направим това в най-скоро време, други
ще ни изместят. А така ще имаме пониски цени на тока и допълнителни
приходи от електроенергия, които да
помагат за по-голяма модернизация на
електроенергетиката. В областта на водата трябва да се направи реална оценка на необходимите инвестиции. И да
се търсят онези истински инвеститори, които да подобрят качеството на
водата и на водната услуга.
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Да знаеш да
станеш от масата
Песен за една 60-годишна любов
Продължение
от петъчния брой
Години по-късно често се
срещахме с Хараламби Трайков
в дома на колежка, на чашка, на
сладки приказки. Дъщерята на
домакинята и две нейни приятелки ни пееха модни по онова
време шлагери. Веднъж реших
да го изимитирам, разказвайки
историйка от всекидневието във
вестника. Пак сме на планьорка,
пак телефонът звъни, Тотев кратичко: “При шефа”. Влизаме,
кимване с глава да седнем. Какво ти сядане, направо приклякваме над креслата. Подръпване
от цигарата, многозначително
клатене с глава, натиска бутона, Сийчето се показва. “Днешният брой!” Вестникът е в
ръцете му, бавно разлистване
на страниците и тихичко: “Така
повече не може”. “Да, другарю
Трайков”, потвърждава Борето
Тотев. Какво “Да” не е ясно. И
изведнъж Бушо (такъв беше прякорът му) извисява глас: “Това
илюстрация на вестник ли е или
гербова марка! Кой беше дежурен вчера?” Признавам си, следва кратичко: “Боре, взимай мерки, да не се повтаря”.
Мярката е, че трябва да седна да напиша коментара на деня,
но няма да получа хонорар. Сам
съм си виновен. Сега колегите в
ДУМА и хонорари не получават, та няма как с липсата им да
ги накажат, ако пуснат някоя
“сляпа страница”.
Имаше един заместник главен редактор, осигуряващ присъствието на БКП в земеделския
вестник. Праволинеен и ограничен. Та реших аз да се изгавря и
вече в късен час, когато броят е
готов за печат, влизам в кабинета му и тревожно му съобщавам, че току-що е изтекла информация от БТА, че Цеденбал
(ръководителят на Афганистан)
е приел някого си. Редът беше в
такъв късен час да се намира
място единствено на новини за
Тодор Живков. Да, но зам. главният строго разпорежда: “Ще й
намериш място”. Ами сега, чист
автогол. Намирам му колая, като
съкращавам една информация и
силно намалявам размера на
снимката под нея.
Ами, това е обяснението
за “гербовата марка” и гнева
на Бушо. Бушо лудо се смее
на имитацията, “ама наистина
ли” и направо се свлича от
стола на пода.
А на брат му Боян Трайков
дължа назначението си в средата на седемдесетте за главен
редактор на “Международна
информация” на “Хоризонт” и
десетина години по-късно за
представител на СБЖ в Международната организация на
журналистите в Прага. При
това, мястото в Прага стоя вакантно цяла година, защото,
когато Боян (по онова време
беше председател на СБЖ) се
обърнал към близкия си при-

Константин ИВАНОВ

ятел Лалю Димитров, шеф на
Комитета за телевизия и радио
- тогава бяха под една шапка,
Лалю отказал с довода: “Неговата дирекция (бях 5 години, от
1983 до 1988 г.) директор на
“Предавания за чужбина” (сега
“Радио България” на БНР) е

Начинаещ журналист в “Земеделско знаме”. От дясно на
ляво - Борис Чакъров, Ани Горанова, главният редактор
Хараламби Трайков, Йоан Матеев и аз, 1964 г.

Славните времена на “Народна младеж”: Стьопата
Ерамян, авторът, главният редактор Радослав Радев,
от когото се научих на ред и експедитивност,
Стоян Юруков - Войводата и Стойчо Банчев
единствената от 50 дирекции и
главни редакции, която не ми
създава проблеми”.
“Предавания за чужбина”
беше май най-многобройната
дирекция в Комитета за телевизия и радио. Над 200 души, разпределени в четири главни редакции, подготвяха всекидневно предавания на сърбохърватски, гръцки, турски, албански,
френски, немски, английски,
италиански, испански, португалски, арабски. Имаше и отделни редакции за българите в
чужбина. След мандата на моя
наследник Коцето Филипов
тръгнаха да закриват въобще
дирекцията, но накрая здравият
разум победи и тя остана под
названието “Радио България”.
За мой късмет, след известно време на мястото на Лалю

за генерален директор на КТР
беше назначен Любомир Павлов, личност не от занаята, поскоро партиен функционер.
Поисках среща, скалъпих някаква история и помолих да бъда
освободен, като споделих, че
има един колега, който прекрасно ще се справя с работата.
Името на колегата е Костадин
Филипов, бяхме работили заедно в “Народна младеж”. Така
адашът оглави “Предавания за
чужбина”, а аз и семейството
ми взехме самолета за Прага...
Чудесно е да си международен чиновник - висока заплата, автомобил и квартира
на разположение, “най-отговорна” задача всеки месец да
представяш план за командировките в поверения ти район. Моят беше Близкият изток

и въобще арабският свят.
Едва ли съдбата на днешните международни чиновници в Брюксел е по-злощастна,
напротив - благинките трябва
да са дори повече.
Прибирам се от Бейрут, за
преживяванията там на семейството ми съм разказал в книгата си “От Пхенян до Хавана
през Бейрут и Тирана”. Само
ще спомена, че като почнеха
нощните стрелби, тогава 5-6
годишният ми син проплакваше “мамо, тлепелям”, т.е.
страх го е.
Връщам се в “Работническо
дело”, назначават ме заместникзавеждащ на “Международния
отдел”. Един ден, когато Ненчо
Хранов, шефът на отдела, го
няма, събира ни на съвещание
един от заместник главните редактори. И ни инструктира, че
всеки отдел трябва да разработи програма как ще отразява
мислите и идеите от интервюто
на генералния секретар на ЦК
на КПСС Константин Черненко. Черненко беше тежко болен, така и не стана от болничното легло, беше просто компромисна фигура, временно
сложена на най-високия пост,
докато лъвовете от ръководството на КПСС се разберат кой
от тях да заеме този пост. А
ние ще разработваме план-програми по съчиненията на някакъв от чиновниците в ЦК.
След Бейрут такава дейност ми
се стори скучна и безсмислена
и звъннах на Боян Трайков дали
няма да има някое местенце в
радиото за мене. “Разгеле, вчера напусна директорът на
“Предавания за чужбина”, веднага идваш и заемаш мястото
му”. Така директорствах 5 години в “Предаванията за чужбина”, но за това по-нататък.
Другата голяма личност, с
която съм имал късмета да работя, е Валентин Караманчев беше ми главен редактор в
“Народна младеж”. Ще разкажа само една история, която е
красноречива.
Получава се от БТА инфор-

мация, че на някакъв конкурс
за карикатури в Италия е отличена карикатура на нашия колега Иван Милков. Искат от
Иван да възпроизведе карикатурата, за десет минути тя е
готова и излиза във вестника
като отличена в Италия.
На следващия ден секретарката на Караманчев тревожно
ми съобщава, че се обадил секретарят по идеологията на ЦК
на Комсомола Симеон Игнатов
с нареждане за най-строги наказания на Милков и дежурния
редактор. Оказва се, че публикуваната карикатура представлява мечка, която държи на синджир за носа мечкаря, изобразен като нашенец с калпак на
главата. Т.е. може да се тълкува
като Русия (мечката) разиграва,
държейки на синджир, България.
Като дежурен по брой съобщавам на главния редактор Караманчев за обаждането на Игнатов. “Свържи ме със Симеон
Игнатов”, казва Вальо на секретарката. Следва краткото: “Симеоне, абсолютно ти забранявам по какъвто и да е повод да
се обаждаш и разпореждаш в
редакцията”. Тряс телефона.
След време Милков получи
албум с отличените карикатури. Оказа се, че е отличена друга негова карикатура, не тази с
мечката, държаща на синджир
за носа мечкаря.
И още един пример за характера на Валентин Караманчев. Беше получена покана в
ЦК на ДКМС за участие на
шестима младежи в екскурзия
за опознаване на Франция. Като
франкофон бях включен в групата. Беше много интересно,
ходихме дори до световноизвестния курорт Шамони, десетината дни минаха бързо, дойде
време да се връщаме. Но ето,
че се свързахме с моя съученик
Йосиф Зонанов от ловешката
езикова гимназия, единствената по онова време - 50-те години на миналия век, езикова гимназия в България. Животът се
беше стекъл така, че Йосиф
завърши медицина във Франция
и остана лекар в едно селце,
почти на брега на Средиземно
море. Йосиф ме покани да му
гостувам. Останалите петима
от групата се прибраха в България, а аз му отидох на гости.
Прекарахме си чудесно в плажуване и разговори с главна
тема “А спомняш ли си...” Прибирам се в България и в разговор с отговорния секретар на
вестника Благо Сираков, той
споделя: “Като не се върна с
другите, пристигна “другарят...”
от Шести отдел (те отговаряха
в КДС за средствата за масова
информация) и злорадства на
Караманчев: “Е, какво, твоето
протеже Коста Иванов, невъзвращенец, а?” Вальо по неговия си категоричен начин веднага му отговорил: “Аз му наредих да остане, ако журналистът не се потопи напълно
в действителността, нищо
няма да излезе от съчиненията му”. Наредил - вятър. Просто Коста Иванов доста безотговорно беше постъпил.
Преди време припомням на
Караманчев тази история и го
питам: “Ами, ако наистина бях
останал?” Караманчев пуска
характерната си усмивка, заради която в “Народна младеж” го
наричахме “Мона Лиза”, и казва: “Ами нищо, сега щях да ти
идвам на гости”.
Следва

ПОНЕДЕЛНИК
9 АВГУСТ

11

АКТУАЛНО

2021

Светъл лъч в „разградения двор”
За безкрайната спекула с нашето търпение и живителната сила на традициите
Олга МАРКОВА,
доктор на кинознанието

На повечето чужденци някак странно им звучат българските поговорки, в които преобладава Злото: “Ела зло, че
без тебе - по-зло”; “Да спи
зло под камък”; “От две злини - по-малката”; “На зло куче
- зъл прът”... Те обаче явно
имат дълбоки корени в нашата история и народопсихология. За жалост, винаги са актуални и доминиращи. Очевидно “ахилесова пета” за
българина непрестанно се
оказва не изборът между добро и зло, а между две злини.
Каквито и избори да се провеждат, колкото и народни
средства да се прахосват (а
те стават все по-оскъдни!),
гласуването за ръководители
на държавата ни става все потрудно и по-абсурдно. Дали
ще управляват опитни, образовани бандити или нови
хора, които ще започват
тепърва да се учат на политика и да доказват в крачка намеренията си - е сериозна
дилема. И последиците й
тепърва предстоят...
В такава политическа криза, в ситуация на хаос и катастрофичност, когато отново
от медиите ни заплашват с
настъпление на поредната
епидемия, която предварително наричат пандемия (замислете се по каква причина!),
все повече губим не само надеждата в едно бъдещо управление, но и критериите за
нравственост като ориентири
за човешката същност и духовност.
И търпеливо си повтаряме: “Ела зло, че без тебе - позло.”
Мечтахме за лятото и ето,
че то дойде след дълга и мъчителна зима. Добрахме се до
над 40 градуса сахарска температура, за която никой не
бе мечтал. Нови бедствия:
след кошмарните наводнения
сега пожари, горящи домове,
гори и ливади, изчезнали
хора... Опитваме се да се утешаваме с другата поговорка:
“Да спи зло под камък”. Но то
не спи, а действа повече от
активно. Решаваме, въпреки
всичко, да починем няколко
дни в престижния в близкото
минало Международен дом на
журналистите край Варна, за
който десетилетия наред се
сражавахме с активната помощ на ръководството на

съюза, да го съхраним от приватизация, за да можем да го
ползваме за отдих поне няколко дни в годината. (Погледнете какво се случи с имотите
на другите съюзи! Ще приведа за пример чудесните почивни и творчески бази на Съюза
на филмовите дейци в Лесидрен и в Созопол, където растяха децата ни. Целите са
обрани и унищожени. Остана
само споменът за тях...)
Но в трескавата перестройка на капитала най-ожесточена се оказа битката за
разграбване на МДЖ, вероятно поради уникалното му местоположение и обкръжаващия го живописен парк, потънал в зеленина, на самия морски бряг. Десетки статии съм
публикувала поетапно във
връзка с този случай. Във
въпросното сражение участваха безскрупулно бивши
ръководни служители на
“Балкантурист”, наши колеги
и добре познати “мутри”,
които след редица грабежи
някак с лекота се оказаха в
чужбина.

Кът от почивния комплекс МДЖ-Варна
не са били в Дома миналата
година, някак внезапно изчезна през новия сезон и роман-

Плакат за Летните празници на българското кино
Едва запазили сградите, от
които се ползва само малката, тъй като високата се нуждае от сложен и скъп ремонт,
след обира и съсипването на
уютния бар “Море”, сега на
дневен ред е нов проблем резултат от алчността и лакомията на същите ненаситни
“патриоти”. За онези, които

тичният плаж. Те биха повярвали на ширещата се измислица: морето го глътна и не
го върна, а това връщане на
брега тук е обичайно. Но още
миналата година група колеги бяхме свидетели на явно
подкупеното оразмеряване на
парка с изкривена диагонална линия, която заграбва и

част от територията на бара.
Веднага осведомихме ръководството на съюза за случващото се като резултат от
несекващия апетит на известния на всички варненци съсед
на имота на МДЖ Даниел
Славов, по прякор Дънката,
приватизирал вече и общинския път от централното
шосе до морето. Но за него и
морето не се оказва граница.
Умишлено струпаните от негови работници навътре в
залива камъни и строителен
материал явно са ликвидирали плажа. Сега отново очакваме геодезисти да оразмерят
повторно територията...
За радост на всички ни,
наемателите на МДЖ от две
години - семейство Нина и
Стоян Златеви, се отнасят
грижливо към имота и се стараят да възстановят някогашната креативна атмосфера, за
която споделят колегите. В
ситуацията, в която държавата ни е превърната в напълно
“разграден двор”, се прокрадват и някои светли лъчи. От
миналата година се възстанови някогашната дълголетна
културна традиция - да се
показват български филми от
известни автори, които
присъстват на прожекциите и
участват в разговорите след
тях. Домакините са обогатили традицията, монтирайки
голям екран на самия бряг,
успоредно на морските
вълни. Това е единствен по
рода си случай на общуване
със зрителите, които особено след пандемията са зажаднели за срещи с истинско
изкуство.
След като си припомнихме миналото лято няколко талантливи произведения на
Людмил Стайков, Иван Ничев, Киран Коларов и Милко
Лазаров, сега от 16 юли се
провеждат поредните летни

празници, организирани от
СБЖ и СБФД. В тях през
миналия месец гостува режисьорът-аниматор Димитър
Димитров с филмите “Детство”, “Денят на кървавите венци”, “Карантина”, “20 ритника”, “Записки на чудовището”, “Щастие”, “Наркотик”,
“Аз вдъхнових смъртта”, “Седем смъртни гряха”, “Мир”,
“Баба”, “Анжела”, “Малоумното дете”. А добилите широка популярност престижни
игрални творби на Петър
Вълчанов “Урок”, “Слава” и
“Бащата” бяха представени
от режисьора Милко Лазаров. На 30 и 31 юли и на 1
август е показана колекция от
филми (“Влакове”, “Парафиненият принц”, “Чест”,
“Зевс” и най-новият - “Уроци по немски” на Павел Веснаков), представена също от
М. Лазаров. В началото на
август бяха прожекциите на
“Съвсем като мен”, “Ловен
парк” и “Кораб в стая” на
Любомир Младенов. А в средата на месеца режисьорът
Стефан Командарев ще зарадва зрителите с ярките си актуални игрални творби “В
кръг”, “Посоки” и “Съдилището”, добили престиж и зад
граница. В края на месеца ще
гостуват режисьорите Илиян
Джевелеков с “Куба е музика”, “Love.net” и “Вездесъщият” и Светослав Драганов със “Самодейци”, “Децата на дружбата” и “Град на
мечти”. За да спестя възможността от излишни спекулации, бързам да отбележа, че
всички прожекции са безплатни. Както разбирате, не всичко на този свят се купува!
Поуката от показваните
филми ни настройва да приведем най-после в действие
третата популярна българска
поговорка: “На зло куче - зъл
прът”!
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Пристигат „Четиримата
италиански тенори”
Българската публика ще се наслади
на вокалния квартет, който привлича
почитатели с популярни хитове от родината на белкантото. “Четиримата италиански тенори” е името на сензационния вокален квартет, който пристига у
нас за пореден триумфален гастрол.
Младите певци се завръщат на българска сцена с концерт-спектакъла “Viva
Italia”, след изключително успешното
си гостуване в България през изминалия сезон, с поредица от концерти с
Врачанските симфоници.
Концерт-спектакълът “Viva Italia”
включва популярни арии и канцонети,
чрез които българската публика ще се
докосне до магията на италианското
белканто.
Изявите у нас на “Четиримата италиански тенори” и Симфониета - Враца,
започват на 15 август в Летния театър в
Бургас. Следват Black Sea Rama Golf &
Villas (17 август), Плевен, в двора на
Регионалния исторически музей (19 август), Велико Търново, в Летния теaтър
(30 август); Сливен, крепост “Туида” (31
август), Петрич (2 септември), Пловдив,
Летен театър Бунарджика (3 септември),
София, в Парк-театър “Борисова градина” (9 септември), Перник (10 септември), Созопол, в Амфитеатъра (11 септември).
Тенорите Алесандро д‘Акриса, Федерико Сера, Федерико Паризи и Джовани
Мария Палмия очароват почитателите си
в цял свят с пленителните си гласове,
артистичност и атрактивни изпълнения

Лятното им турне „Viva Italia” е под
съпровода на Симфониета - Враца

Три очарователни изпълнителки - Камелия Тодорова,
Милица Гладнишка и Рут
Колева, поставиха темпераментното начало на Банско
джаз фестивал (7-14 август) с
вдъхновяващия си съвместен
проект “Дами пеят джаз и
соул”, в партньорство с музикантите от “Фингъртоунс”.
Тяхната специална селекция,
открояваща най-горещите
нюанси от световната дамска
джаз сцена през последните
десетилетия, се посреща с
голям интерес навсякъде,
където са я представяли досега. Миналата вечер те вдигнаха на крака и многобройната публика на площад “Ни-

Изложбата илюстрации “Из приказния свят на Валери
Петров” е представена в програмата
на Международния
фестивал за куклен
и площаден театър в Созопол,
съобщават от РБ “Сава Доброплодни” в Сливен. Творбите са от
Първия международен студентски
конкурс за илюстрация по време на
22-то издание на Националния
фестивал на детската книга Сливен 2020; посветена е на 100 г.
от рождението на именития поет,
сценарист на игрални и анимационни филми, драматург, автор на
книги за деца и преводач Валери
Петров. Изложбата “Из приказния свят на Валери Петров” (по
“Бяла приказка”, “Меко казано”,
“Копче за сън”, “Пук”) включва
творбите на отличените участници в конкурса - студенти от художествените академии в София,
Белград (Сърбия), Сараево (Босна и
Херцеговина), Бърно (Чехия). Тя е
експонирана в голямата зала на
НЧ “Отец Паисий”, съобщава БТА.

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

на прочути класически хитове.
На концертите в България ще прозвучат едни от най-популярните оперни
арии, канцонети, дуети и хорове - “Il
Lamento di Federico”, “Che gelida

manina”, “Una furtiva lacrima”, “La donna
e mobile”, “Nessun Dorma”, “O sole mio”,
“Torna A Surriento”, “Volare” и много,
много други, под съпровода на Симфониета - Враца.

СНИМКИ АВТОРКАТА

Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА

Изложба „Из приказния
свят на Валери Петров”
гостува в Созопол

Експозицията
„Memento vivere” показват
в Двореца в София

„Дами пеят джаз и соул” откри
Банско джаз фестивал 2021

Камелия Тодорова

НАКРАТКО

Милица Гладнишка

Рут Колева

кола Вапцаров”. Същото настроение продължи с Олд
голд бенд и вокалистите Велека Цанкова, Вера Шандел и
Петър Салчев.
“За всички ни измина една
трудна година, белязана от
епидемия и белязана от загубата на един от най-големите
приятели на Банско и ценители на джаза - д-р Емил Илиев.
Джазът намери свой дом в
Банско, благодарение на
дългогодишните усилия, ентусиазъм и любов към хубавата
музика на д-р Илиев.” Това
каза кметът Иван Кадев при
официалното откриване на
Банско джаз фестивал 2021,
организиран от община Банско със съдействието на Асоциация “Фестивалите в България”. Присъстващите почетоха паметта на Доктора, който

ни напусна през 2020 г. На
видеостената до сцената бяха
излъчени видеозаписи на верни приятели и многократни
участници в Международния
джаз фестивал Банско, който
д-р Илиев създаде и организира в продължение на 23 години. Буги-вуги пианистът Аксел Цвингенбергер, саксофонистите Рей Джелато и Кенди
Дълфър, китаристът и певец
Рей Дорсет, пианистът и певец Урош Перич споделиха
скъпи спомени за познанството и творческите си контакти
с д-р Емил Илиев.
Сред най-вълнуващите
събития на Банско джаз фестивал 2021 ще бъде гостуването на една от грандамите
на българския джаз проф. д-р
Стефка Оникян. В деня на
своя 70-годишен юбилей -

10 август, тя ще участва в
представянето на проекта
“Срещи с деди Йожи”. Това е
специална инициатива на
брас задругата в лицето на
тромбониста Велислав Стоянов и тромпетиста Михаил
Йосифов, в рамките на която
се претворява по нов начин
част от музикалното наследство на именития композитор
Йосиф Цанков (през 2021 г.
се навършват 110 години от
рождението му). С него ни
среща внукът му Велислав
Стоянов.
Всяка вечер известната
музиковедка и водеща от Радио София Лили Големинова
и джаз певецът Асен Тренчев,
който е банскалия, представят
програмата, както и акценти
от биографията и творчеството на изпълнителите.
Банско джаз фестивал има
и нова сцена в градския парк,
където всеки ден от 11 ч. своите интереси в жанра разкриват млади таланти.
Програмата “Произведено
в България” представя в дните
на музикалното събитие изложба с живописни и акварелни творби от български автори. В Дома на изкуствата може
да се видят произведения на
Анатолий Станкулов, Андрей
Янев, Владимир Цоневски, Дарина Янева, Здравка Русева,
Иван Гоцев, Иван Яхнаджиев,
Николай Янакиев, Мая Бисерова, Краси Тодоров, Лаура
Димитрова, Стефан Алтъков,
Цветанка Грънчарова, Юлиян
Станкулов и Ялмур Станкулова. Красив щрих към платната
е изложбата на шапки на Ирина Сардарева.

Творба на Чема Мадос
Националната галерия и фестивалът “ФотоФабрика” представят
до 12 септември в Двореца, пл. “Княз
Александър I” 1, изложбата “Memento
vivere” с творби на Алекс Майоли,
Антоан д’Агата, Гаро Кешишян, Георги Кожухаров, Денис Бучел, Денислав Стойчев, Димитър Дилков, Емил
Христов, Ломовера, Мисирков/Богданов, Михаела Аройо, Пепа Христова,
Пиер Гонор, Стоян Ненов, Чема
Мадос. “Memento vivere” (“Помни, че
си жив”) е четвъртата експозиция
от програмата на осмото издание
на фотографския фестивал “ФотоФабрика”. В нея са събрани за първи
път работите на 15 съвременни
български и световни автори, които
по покана на фестивала изпратиха
своите произведения, запечатали
моментите, които ни напомнят, че
сме живи. Предложената селекция
идва в момент, в който изглежда,
че животът ни тръгва по нов начин,
който се опитваме да наричаме “ново
нормално”. Но животът никога не
може да е само “нормален”. Той
просто е всичко. И ние сме в него. А
когато забравяме това и го пускаме
да изтича като пясък между пръстите, винаги намира нещо, с което да
ни напомни, че той е, ние сме и
важното е тук и сега. Това показват фотографиите, представени в
изложбата. Тя продължава и темата на миналогодишната експозиция
на ФотоФабрика в Национална галерия - Двореца, “Memento mori” (“Помни, че си смъртен”).
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Близо 41% от всички хора, ударени от мълния,
са били тогава на възраст от 15 до 34 години.

¿·Â, ÒÂ˘‡Ú ÒÂ Ë Ò‚ÂÒÚÌË Ï˙ÊÂ. ÕÓ
Í˙‰Â Ë Ò ÍÓ„Ó - ÌˇÏ‡Ï ÌËÍ‡Í‚‡ Ë‰Âˇ...
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Известният американски писател и хуморист
Марк Твен е наричал дините „ангелска храна”.

Училище на колела
стана хит във Виена
Временното алтернативно
решение за австрийската столица - училище на колела, се
превърна в истински хит. Преместваемото модулно школо е
иновативен виенски проект. То
може да бъде демонтирано за
много кратко време и отново да
се монтира и използва на друго
място, където има недостиг на
места в училище.
Необходимостта от нови
училищни сгради в австрийската столица непрекъснато расте.
Община Виена се стреми да
реши проблема чрез различни
мерки. В града се строят нови
училища, разширяват се и се
модернизират старите, а използването на мобилното модулно
училище, наричано галено
“Монти”, представлява иновативно и гъвкаво решение на
проблема. Името идва от улицата “Монреалщрасе” в 16-и район Отакринг, където първоначално се е намирало школото.
След две години този успешен
проект се премества в 21-ви
район и се превръща в целодневно училище.

В иновативното модулно школо има учителска стая,
санитарни помещения, гардеробна, портиерна и склад

СНИМКА DAVID BOHMANN

Очаква се “Монти” да остане на новото
място около пет години
Мобилната сграда отговаря
на всички изисквания за съвременно учебно заведение и на
стария си адрес разполага с шест
светли класни стаи, просторни
общи помещения и зони за почивка. В нея има и учителска
стая, санитарни помещения, гардеробна и портиерна, както и

НАСА
НАСА търси
търси
доброволци
доброволци за
за
симулация
симулация на
на
полет
полет до
до Марс
Марс

От НАСА съобщиха, че приемат документи на желаещи да се
включат в едногодишна
симулация на полет до
Марс. Експериментът
ще се осъществи в
космическия център
“Джонсън” в Хюстън,
съобщи “Асошиейтед
прес”.
В симулацията ще
участват четирима души, които ще живеят
12 месеца изолирани в
хабитата Mars Dune
Alpha, създаден с 3D
принтер. Доброволците ще изпълняват задачите на изследователска мисия - с космически разходки, ограничена връзка с дома,
дажби за храната и ресурсите, повреди на
оборудването.

Първият от трите
планирани експеримента ще започне през
есента догодина. “Искаме да разберем как се
държат хората в такива
условия. Ще разгледаме
реалистични ситуации
за Марс”, уточни главният отговорник на
проекта Грейс Дъглас.
Изискванията за доброволците са строги:
магистърска степен по
природни, инженерни
или математически науки, а също така опит
като пилот. Необходимо е американско
гражданство или право
на постоянен престой.
Кандидатите трябва да
са на възраст от 30 до
55 години, да са здрави
и да нямат претенции
за храната.

складови помещения. Сега модулното училище бързо и с минимални усилия ще се премести на
новото място и ще се приспособи към нуждите на новото школо. Сградата ще бъде разширена,
за да се превърне в целодневно
училище с пет класни стаи, а към
него ще бъдат построени столо-

ва и кухня. Освен това на покрива ще се инсталира фотоволтаична система, уточниха за ДУМА
от Ойроком-ПР София, част от
мрежата за международни
връзки на Община Виена.
Очаква се “Монти” да остане
на новото си място около пет
години, тъй като засега в този
район има недостиг на местата в
училище. След това сградата
може да се демонтира отново в
най-кратки срокове и да се премести там, където е необходимо.
Успехът на този иновативен
проект е доказателство за гъвкавостта на виенската образователна система, отбелязва Кристоф Видеркер - зам.-кметът на
Виена по образованието. Системата на мобилното училище е
разработена по поръчка на Община Виена от строителната
фирма “Винер Инфращруктурпроект ГмбХ”, която е част от
общинския Виенски холдинг.

Коледа по никое време
ще отбележат във Варна
Коледа по никое
време ще отбележат в
морската ни столица в
рамките на забавния
литературен проект
“Пощенска кутия за
приказки”. Събитието
очаква ценители на
14 август, от 20 ч., в
Moonlight
Bar
&
Restaurant на Варна.
“Защо пък да не
може да си направим
Коледа и през лятото?
Ето така, насред плажа,
в акомпанимент на морските вълни и с чаша освежаваща напитка в
ръка. И понеже Коледа

Известни имена ще четат
коледни приказки насред плажа
е само една, решихме
нашата да я направим
по един друг начин както ние харесваме. С
приятели около нас, далеч от семейната трапеза и с... палави истории”, разкриха идеолозите на проявата. И добавиха: “Заповядайте
на “Мръсни коледни
приказки”. Дали ще дой-

дат Дядо Мраз, Снежанка и джуджетата? Надяваме се. Едно е сигурно
- за вас ще четат Ваня
Щерева, Гери Турийска,
Пламен Манасиев, Димитър Калбуров, Стефания Кочева, Мая Бежанска, Цветелина Цветкова и Стоян Радев. Гарантираме, че ще избухнем... от смях.”

œÓÙ. ¬¿À≈Õ“»Õ ŒÀ≈¬,
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√≈Œ–√» ¬¿—»À≈¬-√Œ◊≈“Œ,
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Ã»’¿»À “¿ Œ¬,
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Õ¿ƒ≈Δƒ¿ Õ≈…Õ— », ·Ë‚¯
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Български дует
получи правата
да пее за секс
Български дует получи правата от авторите за официален
кавър на култовата песен Let‘s
Talk About Sex (“Да поговорим
за секс”), излязла на пазара в
началото на август 1991 г.
Три десетилетия, след като
оригиналът на Salt-N-Pepa провокира целия свят, Цвети и
Светльо от Expose са готови да
върнат горещата тема. Видеото
на българите надминава всички
очаквания. Уникалният стайлинг
към официалната кавър версия
е изкован от модна къща Amilius
и ръчно изработените бижута
на XO boutiqe, а съблазнителните движения в клипа са изваяни от хореографа Велислава
Дипчикова и пресъздадени от
Expose Team и X Energy Crew.
Провокативният vibe във видеото е напълно в контекста на
заглавието и поставя изпълнителите в позиция, която им подхожда най-добре: на абсолютни
таланти, изкушаващи и с музика, и с визия.
Цвети и Светльо пускат официалния кавър на Let‘s Talk
About Sex в едно горещо и богато на музикални участия лято,
като проектът излиза във всички дигитални платформи от
Warner Music чрез “Орфей мюзик”. До края на годината атрактивните изпълнители обещават
да издадат и албум.

Цвети и Светльо от
Expose пак доказват, че
са много талантливи

Откриха 13 живи потомци на Леонардо да Винчи

СНИМКА БГНЕС

Автопортрет
на гения

В резултат на десетилетия документални
изследвания се реконструираха 21 поколения
от баща на син, от 1331 г. до днес, и бяха
идентифицирани цели 14 живи потомци на
Леонардо да Винчи по пряка мъжка линия, от
които 13 - неизвестни досега. Резултатът от
проучването ще помогне за възстановяването
на генетичния профил на ренесансовия гений,
смятат експерти.
“През 2016 г. вече идентифицирахме 35 живи
потомци на Леонардо, но те бяха предимно косвени, резултат от паралелни връзки също така
по женска линия, както в най-известния случай

на режисьора Франко Дзефирели: следователно
те не бяха хора, които биха могли да ни дадат
полезна информация за ДНК на Да Винчи и поспециално за Y хромозомата, която се предава
на мъжки потомци и остава почти непроменена
в продължение на 25 поколения”, обясниха от
изследователския екип.
Откритите живи потомци са на възраст между 1 и 85 години, обитават съседни общини до
Версилия и имат различни професии - от занаятчия, през чиновник, до геодезист. Тяхната ДНК
ще бъде анализирана през следващите месеци, за
да допринесе за мащабното изследване.
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ДНЕС

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

40

o

С

38

o

С

37

o

С

ВИДИН
38 c

ПЛОВДИВ
38 c

СОФИЯ
35 c

РУСЕ
37 c

САНДАНСКИ
40 c

ВАРНА
29 c

ПЛЕВЕН
38 c

БУРГАС
31 c

36

o

С

34

o

С

33

o

С

Времето ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб, в западната
част на Дунавската равнина временно до умерен, северозападен вятър. Температурите ще продължат да се повишават и
преобладаващите максимални ще бъдат от 34 градуса в
североизточните райони до 40 в крайните югозападни, в
София около 35 градуса. Над Черноморието ще бъде слънчево.
Ще духа бриз. Максималните температури ще бъдат 28-31
градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса.
НИМХ/БТА
ХОРОСКОП

06.00 œÚËˆ‡Ú‡ Ú‚ ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ, 2003„./
07.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 ÌË„‡ Ì‡ ÍÌË„ËÚÂ ÙËÎÏ
09.35 ¬‡ÒÍÓ ‰‡ √‡Ï‡ ÓÚ ÒÂÎÓ
–ÛÔ˜‡ ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ
10.45 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
11.00 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œ‡˜ÂÌˆ‡ ÒËÂÌÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
13.30 «Î‡ÚÌËˇÚ ‚ÂÍ Ú‚ ÙËÎÏ
14.30 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.45 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.40 ¡‡ÎÍ‡ÌÒÍ‡ ı‡ÏÓÌËˇ ËÒÚËÌ‡ ËÎË Ò˙Ì ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 ÃËÚÓ‚Â Ë ÎÂ„ÂÌ‰Ë 12ÒÂËÂÌ ‰ÓÍ. ÙËÎÏ
19.00 «Î‡ÚÌËˇÚ ‚ÂÍ Ú‚ ÙËÎÏ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ 6-ÒÂËÂÌ Ú‚
ÙËÎÏ /»Ú‡ÎËˇ, 1984„./
22.10 œÂÔÂÎ 10-ÒÂËÂÌ Ú‚
ÙËÎÏ /–ÛÒËˇ, 2013„./
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ”ËÌÓÌ‡ ⁄Ô Ú‚ ÙËÎÏ /7
ÂÔËÁÓ‰/(14)
00.15 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
01.15 œ‡˜ÂÌˆ‡ ÒËÂÌÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ/Ô/
01.40 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /1
ÂÔËÁÓ‰/Ô/ (12)
02.45 œÂÔÂÎ Ú‚ ÙËÎÏ /1 ÂÔËÁÓ‰/Ô/ (16)
03.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.25 ”ËÌÓÌ‡ ⁄Ô Ú‚ ÙËÎÏ /7
ÂÔËÁÓ‰/Ô/(14)

07.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
08.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
09.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
21.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
00.30 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
01.30 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
02.30 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
03.20 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
04.20 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
04.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ

06.00 ìƒÊË ¿È ƒÊÓ: —Ë„Ï‡ 6î
- ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î,
ÂÔ.7
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 (2015 „.)
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.92
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15 ÂÔ.3
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.13,
14
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.18
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.51
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.8
00.00 ì«‡ÍÓÌ Ë Â‰: —ÔÂˆË‡ÎÌË ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇî - ÒÂË‡Î, Ò.19 ÂÔ.21
01.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.30
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.53, 54

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¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
15.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
16.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
17.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ
Ì‡ ËÒÚËÌ‡Ú‡
19.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ì¬‡˜Í‡Ú‡î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
23.25 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - Á‡·‡‚ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
00.50 ¬ÂÌË‡ÏËÌ —ÏÂıÓ‚. ¿ÚÓÒ
ÔÂÁ ‚Î˛·ÂÌË Ó˜Ë
01.50 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË

ОВЕН

ВЕЗНИ

Не се заинатявайте да се
печете на плажа като за
последно. Няма как инатът ви да е по-силен от
глобалното затопляне.

Започнете седмицата с
онези задачи, които не
търпят отлагане. Ще ви
остане голяма енергия и
за други.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

В първия ден от седмицата промените ще навлязат в живота ви, но за
добро. Поставените цели
ви дават сили.

Ще пресечете много опити
да ви отклонят от сериозните ви намерения. Не
се занимавайте с дребнотемия.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Благодарение на сериозното си упорството ще постигнете това, към което
се стремите в сегашния
момент.

Разполагайки със сериозна
информация, ще подобрите работата си и по-бързо
ще постигнете важните
си цели.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Разностранните ви интереси ще ви подтикнат да
търсите много нови начини за изява. Не се огъвайте.

Отпускарско време е и
част от колегите ви са на
море. Неизбежно е да споделяте вижданията си по
важни служебни въпроси.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Гледайте много ведро на
притесняващите ви неща.
Не всичко е такова, каквото изглежда на пръв
поглед.

Коректното ви отношение в работата ви носи
предимства, но и много
неща не ви удовлетворяват.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Ще се радвате от присъствието на любимия ви
човек, то ви дава увереност и сили, мотивира ви
сериозно.

Общуването с доста позитивни хора, имащи творчески поглед, ще ви донесе
повече настроение и много
хъс.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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ГЛЕДАЙТЕ

Лионел Меси си тръгна от Барселона със сълзи

СНИМКИ БГНЕС

Лионел Меси се разплака на последната си изява за Барселона. Суперзвездата даде специална пресконференция, на която се сбогува с клуба, в който прекара 21 години. Аржентинецът бе пред нов договор с каталунския гранд, но таванът на заплатите, въведен от Ла Лига, осуети оставането на легендарния футболист на
“Камп Ноу”.
“Бил съм тук през целия си живот и
не бях готов да си тръгна. Аз и моето
семейство искахме и мислехме, че ще
останем, но трябва да кажа сбогом.
Обещавам, че ще се върна, защото това
е моят дом. Толкова много хубави неща
се случиха, също и лоши, но всичко ми
помогна да израсна. Истината е, че си
тръгвам. Толкова съм благодарен за
всичко. Никога не съм си представял,
че ще се сбогувам по този начин. Жалко е, че напускам, без да съм играл пред
феновете година и половина. Най-вероятно ще премина в ПСЖ, да. В момента
нищо не е потвърдено. Получих много
обаждания, но няма нищо конкретно”,
каза носителят на рекордните шест приза “Златната топка”.

ЦСКА 1948 отхвърли
оферта от 1 млн. евро
за вратаря си

Варненци наказаха Берое под Аязмото
На ст. “Берое” Черно
море откри в началото на
второто полувреме. Родриго получи подаване по земя
от Васил Панайотов и с
едно докосване матира
стража на домакините Нордин Бакер. Бразилецът се
разписа във втори пореден
двубой, след като вкара и
при успеха над Ботев Пд с
2:0 в предния кръг. А успеха осигури Файсел Касми
(57), който бе точен след
лошо избиване на Бакер.
Стефан Велев центрира отдясно и вратарят на домакините прати топката в краката на белгиеца, който шутира през краката му и оформи резултата. Домакините
имаха претенция за дузпа.

Виктор Попов (72) върна
слабо топката към свой
съотборник и Кукула успя
да я пресече, премина вратаря Георги Георгиев и се
строполи в наказателното
поле. Футболистът с №7
претендираше, че е фаулиран от Влатко Дробаров, но
реферът Волен Чинков не
наду свирката. ВАР също
потвърди правотата на
съдийското решение. В края
след намеса на ВАР реферът отмени и гол на Зе
Гомеш за гостите.
“Труден мач. Първото
полувреме не стояхме добре в дефанзивен план. Нямахме свежест за атакуващи действия. Не че ни изненадаха, но не се ориенти-

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

рахме достатъчно добре.
Имахме и късмет в някои
ситуации. Положихме усилия в защита и това даде
резултат в атака. Винаги
очакваме да стартираме добре, но важно е как ще
продължим”, обяви треньорът на Черно море Илиев. Този сезон тимът му все
още не е инкасирал гол.
“Заспахме за 15 минути.
Доминирахме и след второто попадение. Яд ме е, че
допуснахме елементарна
грешка. Няма от какво да се
срамувам от играчите.
Имахме проблеми, но не
съм разочарован, защото
показахме доста добра
игра”, заяви треньорът на
Берое Петър Колев.

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚
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Вратарят на Лестър Каспер
Шмайхел е вдигнал “Къмюнити
Шийлд” (Суперкупата на Англия)
след победата над шампиона
Манчестър Сити с 1:0 на стадион
“Уембли”. “Лисиците” за втори
път спечелиха ценния трофей с гол
от дузпа на бившия играч на Сити
Келечи Ихеаначо (89)

Черно море излезе
начело в efbet Лига
Черно море оглави класирането в efbet Лига. Варненци сломиха домакина
Берое с 2:0 и прекъснаха
добрата серия на заралии от
две поредни победи. Под
Аязмото головете вкараха
Родриго Енрике (47) и Файсел Касми (56). След III
кръг тимът на Илиан Илиев
има 7 т. и измести от върха
Ботев Вр, който е със
същия актив, но с по-лоши
допълнителни показатели.
Берое остана четвърти с 6
т., с колкото са и третият
Лудогорец, и петият Ботев
Пд. Шампионите обаче са с
мач по-малко, защото дербито им с ЦСКА-Сф бе отложено заради ангажиментите
на двата тима в Европа.

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
18.00 Добруджа - Монтана
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
21.45 Кайзерслаутерн - Борусия М
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
20.00 и 2.00 “Мастърс” в Торонто
ПО ЕВРОСПОРТ 1
ОЛИМПИАДА
20.00 Лека атлетика (обзор)

¿‰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¿

ЦСКА 1948 отряза френския
Брест за Даниел Наумов. “Петлите” са предложили 1 млн. евро на
“червените”, които обаче са
отхвърлили офертата. От ЦСКА
1948 предпочитат стражът да
продължи да пази за тях.

Левски очаква
още нови играчи
Левски ще осъществи няколко
трансфера тази седмица. На “Герена” чакат чуждестранен защитник. В последните дни “сините”
бяха отрязани от няколко футболисти, с които водеха преговори.
До момента Левски привлече левите бекове Христофор Хубчев и Иван
Горанов, централния защитник
Христос Шелис и халфа Георги
Миланов.

Гришо поиска да играе
на двойки с Федерер
Григор Димитров поздрави легендата Роджър Федерер за 40-ия му
рожден ден. “Надявам се, че скоро
ще те видя обратно на корта, и
вярвам, че ще имаме още няколко
битки. И, моля те, преди да се
откажеш, нека изиграем един мач на
двойки заедно от моята страна на
мрежата”, обяви Димитров.
РЕЗУЛТАТИ

III КРЪГ
Царско село - Ботев Вр
1:2 0:1 Маринов (2) 1:1
Василев (45) 1:2 Александров (81авт.); ЦСКА 1948 - Локо Сф 1:1 0:1
Димитров (76) 1:1 Иванов (90+3-д);
Ботев Пд - Славия 1:0 Току (64);
Берое - Черно море 0:2 0:1 Енрике
(47) 0:2 Касми (57); снощи: Левски Арда; ЦСКА-Сф - Лудогорец (отложен); Локо Пд - Пирин (отложен).
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България е 30-а по медали
България завърши на 30-о
място в класирането по медали на Олимпиадата. В Токио
ни отсрамиха само жените - с
титли се окичиха Ивет Горанова (карате), Стойка Петрова (бокс) и ансамбълът ни по
художествена гимнастика.
Антоанета Костадинова остана със сребро в стрелбата с
пистолет, Тайбе Юсеин и Евелина Николова спечелиха
бронзови медали в борбата.
Това е най-доброто представяне за страната ни на
Олимпиада от над 20 години.
Последното ни по-силно уча-

стие датира от Сидни 2000,
когато завършихме с 5 златни, 6 сребърни и 2 бронзови
медала, които ни отредиха 16о място. В Атина 2004 бяхме
под №33 с 12 медала (2 златни, 1 сребърен, 9 бронзови), в
Пекин 2008 - №42 (1 злато, 1
сребро, 3 бронза). Падането
надолу в таблицата продължи
и в Лондон през 2012 - №63
(2 сребърни и 1 бронзов), а в
Рио 2016 завършихме под
№65 с три отличия (1 сребро
и 2 бронза).
В Токио надпреварата по
страни спечелиха САЩ със

СНИМКИ БГНЕС

С тържествена церемония на Олимпийския стадион в Токио бе закрита
32-рата лятна Олимпиада, която бе отложена с година заради пандемията
113 медала (39 златни, 41
сребърни и 33 бронзови). Втори остана Китай с 88 (38, 32,
18), а тройката допълниха

Златни грации
Ансамбълът по художествена гимнастика
с исторически триумф на Олимпиадата
Ансамбълът на България по художествена гимнастика спечели историческо олимпийското злато в Токио.
Представителките ни се пребориха по
категоричен начин за титлата с Русия.
Възпитаничките на Весела Димитрова
и Михаела Маевска в състав Симона
Дянкова, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова, Ерика Зафирова и Лаура Траатс получиха впечатляващата
оценка 47,550 за съчетанието си с
пет топки, озвучено от мелодия на
Елица и Стунджи. На обръчи и бухалки по музика от балета “Спартак”
грациите ни бяха оценени с 44,550
т., като събраха 92,100 т. Оценките
на нашите бяха най-високи и в двете
композиции. След тях останаха големите им съпернички от Русия с 90,400
(46,200+44,200), пред Италия - 87,700
(44,850+42,850), и др. Това е първо
злато за ансамбъла ни на Летни игри в
историята. Отборът ни печели медал
от втора поредна Олимпиада, след като

в Рио 2016 взе бронз.
“Това е сбъдната мечта за нас, чудо.
Радваме се, че успяхме да изиграем
съчетанията си още по-добре от квалификацията”, сподели капитанът Симона Дянкова. “Може би, като успеем
да си съберем мислите, ще намерим
точните думи”, каза Траатс. “Този
медал е нашето чудо, благодарим на
цяла България, на Илиана Раева, Весела Димитрова, Михаела Маевска, обичаме ви всички, всички, които ни подкрепят”, допълни Кирякова.
“Истински вярвахме, мечтахме и
искахме да бъдем първите златни медалисти за България в историята на
нашия спорт. Имахме малко разколебаване в загрявката преди второто
изпълнение, тъй като Радуканова е с
жестоки болки в десния глезен. Направихме каквото трябва, издишахме, мотивирахме се, успяхме да се съхраним, да се съберем и момичетата направиха това, за което бяха дошли”,

домакините с рекордните за
тях 58 отличия (27, 14, 17).
Медали спечелиха 93 от общо
207 участващи държави. На

каза Весела Димитрова. Треньорката
призна, че не е наясно дали ще поеме
следващия ансамбъл, който вече е селектиран от федерацията.
Колосът Русия остана без злато в
най-красивия спорт за първи път от
Атланта 1996.
В индивидуалната надпревара титлата взе Линой Ашрам (Изр) със
107,800 т., пред Дина Аверина (РОК)
- 107,650, Алина Харнаско (Блрс) 102,700. Боряна Калейн остана пета
със 100,625 т., а Катрин Тасева изпадна от десетката след последното
изпълнение на лента, завърши 14-а и
не участва на финала.
“Изпълненията на България бяха
мръсни. С малки грешки. Една десета
се отнема за сгъната ръка, а те имаха
седем-осем такива. Трудността им не е
такава като на нашите, а темпото им
също е по-бавно. Ние бяхме по-добри.
Бихме ги на европейското в България.
Бихме България в България. Щеше да е
смешно, ако не е толкова тъжно”, каза
президентът на Руската федерация по
художествена гимнастика Ирина Винер-Усманова. Милиардершата ще се
жали в МОК, защото гимнастичките й
били ощетени. Винер е съпруга на един
от най-богатите руснаци - Алишер Усманов, който притежава 20 милиарда
долара и е президент на Международната федерация по фехтовка.

Стойка Кръстева е първата ни
боксьорка с олимпийска титла

СНИМКА БОК

Стойка Кръстева е първата с олимпийска титла за
България в женския бокс и
общо петата в родната история на този спорт. Родената
в Добрич българка постави
името си редом до легенди
като Георги Костадинов
(Мюнхен 1972), Петър Лесов (Москва 1980), Ивайло
Маринов (Сеул 1988) и Даниел Петров (Атланта
1996), които стъпиха на
олимпийския връх.
В Токио 35-годишната
Кръстева триумфира безапелационно, като на финала
срази с 5:0 съдийски гласа
(30:27, 30:27, 29:28, 30:27,
30:27) световната №1 Бусе
Чакъроглу (Тур).
“Концентрацията ми
беше на пълни обороти, защото минахме през пет много трудни мача с целия ми
екип. Щастлива съм, че
трудът на всички тези хора

се възнагради. Благодарна
съм на първия ми треньор
Стефан Петков, на всички,
които са ми помагали през
годините и са се отзовавали,
на близки, на роднини, на
федерацията. Специално за
този мач се доверих изцяло
на треньора си Борислав Георгиев. Преди месец и малко
загубих точно от този противник на квалификацията. За
мен това беше по-скоро двубой на честта, защото знам,
че съм по-добрата, исках да
го покажа, но се притеснявах
емоциите да не вземат връх.
Треньорът изгради перфектната тактика, за да си излея
гнева от предишната загуба и
да спечеля”, каза Кръстева.
Тя е и най-възрастната ни
олимпийска шампионка в
този спорт. Носителка е на
две европейски титли и два
сребърни медала от световни
първенства.

Балканите само Хърватия
(№26) с 8 медала (3, 3, 2) и
Сърбия (№28) с 9 медала (3,
1, 5) са пред нас.

НАКРАТКО

Бразилия пак доминира
във футбола
Бразилия защити олимпийската
си титла от мъжкия футболен
турнир в Токио. На финала “Селесао” сломи Испания с 2:1 след
продължения. На “Нисан Стейдиъм” в Йокохама златния медал
осигуриха Матеус Куня (45+2) и
Малкъм (108), а за “Ла Фурия”
отбеляза Микел Оярсабал (61). За
капитана на Бразилия Дани Алвеш
това е 44-ти трофей в богатата
кариера. Бронзът отиде за Мексико,
след 3:1 над Япония.

Франция победи
в мъжкия волейбол
Франция спечели за първи път в
историята си олимпийската титла
в мъжкия волейбол. Играчите на
Лоран Тили сломиха отбора на Руския олимпийски комитет с 3:2 гейма (23, 17,- 21, -21, 12). В “Ариаке
Арена” “петлите” станаха осмият
различен олимпийски шампион в историята. Руснаците пък загубиха за
4-и път олимпийски финал. Те имат
обаче 4 спечелени титли досега след
олимпийския дебют на волейбола пак
в Токио през 1964 г. Бронзовите
отличия грабна Аржентина след
обрат над Бразилия с 3:2 (23, -20, 20, 17, 13). При жените триумфира
САЩ след разгром над Бразилия с
3:0. С бронза се окичи Сърбия след
3:0 над Южна Корея.
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Елиуд Кипчоге се радва със златния
медал, след като защити титлата
си в маратона. Кениецът стана
последният шампион в Токио, след
като избяга класическата дистанция
от 42,195 км за 2:08,38 ч.

