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Забраняват
вноса на
отпадъци
за горене

Британски учени:
Неваксинираните
по-често влизат
в болница

Цар Борис III - зъл гений
или ангел-спасител
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Президентският
вот ще е на
7 или 14 ноември
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Обявиха
„Жълт код”
в София на
9 септември
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Задава се нов ценови шок
Хлябът поскъпва с 20 на сто. При обществено обсъждане стана
ясно, че цената на природния газ ще скочи с повече от очакваните 17
процента. Куриерски фирми също вдигат тарифите с близо 5 на сто.

Стр. 3

Ралица НИКОЛОВА

Стр. 6

Родители готови
за протест

Т

Майките настояват учениците да тръгнат присъствено на училище

е ни лъжат, че има мерки, ние
ги лъжем, че ги спазваме. Така,
къде на майтап, къде на истина,
лятото минава през шеги и закачки, претъпкани плажове,
препълнени ресторанти, рок фестивали с преливаща пот и бира
и маски, заврени в някой джоб...
Ваксините продължават да са
за “страхливите”, останалите са
свободни и информирани граждани, които са първи борци срещу дискриминацията. И протестират.
Служебното правителство
демонстрира неадекватно и необяснимо безсилие или нежелание да се справи с кризата. Найвероятно предпочита да се сниши и да изчака следващите управляващи да взимат непопулярни и трудни решения.
Защо?
Нали затова е служебно?
Именно от него се очаква да
прави това, което трябва, а не
това, което ще се хареса. Или
преди избори нищо не е такова,
каквото изглежда?!
Областите в червената
КОВИД-зона няма да налагат
мерки, въпреки че те са разписани именно от този кабинет и
то с обяснението, че са адекватен Национален план.
Учениците обаче отново ще
учат дистанционно. Трета поредна година! Но пък “няма да
затваряме бизнеси”, рече няколко пъти здравният министър.

Родители заявиха готовност за протест при затваряне на училищата и започване
на учебната година дистанционно. Обединени в неформални организации, те поискаха
гаранции, че децата ще влязат
в клас на 15 септември. Роди-

телите обвиниха властта, че
изминалите месеци не са използвани за подготовка за
настъпващата КОВИД-вълна
и децата пак ще са първата
жертва.
В същото време учителски сдружения настояха за

преминаване към дистанционно обучение на всички
ученици при заболеваемост
300 на 100 000 души. Те
искат и трета ваксинационна
доза за работещите в образованието. Няма яснота дали
родителите ще бъдат подпо-

могнати, ако се наложи да
останат вкъщи при децата си.
Заради навлизането в
нова пандемична вълна Министерският съвет удължи с
три месеца извънредната
епидемична обстановка.
Стр. 4
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EUR:
1.95583

GBP:
2.28512

София
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СЛЪНЧЕВО

USD:
1.66652

CHF:
1.82124
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До 70 афганистански граждани ще получат убежище у нас, реши Министерският съвет. Те са работели
в посолството ни в Кабул, заедно с българските контингенти и други български представители

Стр. 3
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Депутатите недоволни от
доклада за бюрото за защита
Иван Гешев скри отговорите и се оправда с ВСС, лош закон и конфиденциалност
Ростислава ИВАНОВА

Правната комисия в НС е
недоволна от доклада на
Иван Гешев за дейността на
Бюрото по защита към главния прокурор. “Не откриваме данни по конкретни дейности, а механичен сбор и
статистика за дела, няма подробности за разходването
на средствата от бюджета, за
конкретни дела, за процедури по обществени поръчки, за
числения състав и матералнотехническото осигуряване”,
каза шефът на комисията
Андрей Михайлов. Главният
прокурор неочаквано се появи в комисията, след като
преди това бе обявил, че ще
прати свой заместник. Той
декларира, че уважавал парламента, който също трябвало да уважава държавността в случая него. “Надявам се
следващия път да не ме пока-

ните половин час преди изслушването”, заяде се Гешев.
Дейността на Бюрото по
защита е доста специфична,
голяма част е класифицирана
информация, оправда Гешев
липсата на данни в доклада.
Той не пожела да говори и за
разходването на бюджета на
бюрото с мотива, че било в
компетенцията на ВСС. Обществените поръчки на звеното
пък можело да се видят на сайта на прокуратурата, без тези
за техническото обезпечаване,
които били класифицирании.
Главният прокурор отдели
доста време за сравнение между “качественото” му бюро с
Националната служба за охрана (НСО), която била с пъти
по-голям числен състав, но
пазела много по-малко лица.
Според него НСО се е
превърнала в служба за обслужване и разделяне на различни политически лобита,
докато защитата на лица от
бюрото била най-професио-

налната в страната. Докато
бюрото имало голямо международно признание, в НСО
“носели чантите”, а неин офицер е подсъдим за поръчково
убийство, продължи Гешев.
“Виждам, че най-важното в
държавата, освен осигуряването на пенсиите, е премахването на спецсъда и спецпрокуратурата и на бюрото”, иронизира Гешев и предупреди за
фатални последици. Бюрото
било важно и ключов фактор в
борбата с организираната
престъпност. Гешев обвини депутатите, че искали “да направят българския главен прокурор фигурант”.
Ако бюджетът на бюрото е
класифицирана информация и
не може да се огласява, да направим заседанието закрито,
предложи Михайлов. Гешев
изведнъж се сети, че не била
класифицирана, само че контролът на бюрото се осъществявал от ВСС, а той бил само
административен ръководител.

“Аз не крия нищо, но няма как
да създадеш нещо качествено и
да нямаш финансов ресурс. Ще
се радвам да видя как ще го
направите към Министерството на правосъдието без пари.
Охраната на магистрати и на
свидетели срещу мафията не
може да се предвиди, това не е
магазин”, ядоса се той. Атанас
Славов от “Демократична
България” напомни, че тези
бюджети са публични, част от
държавния бюджет, и поиска
на следващото заседание комисията да изиска от ВСС бюджета на бюрото по защита.
Крум Зарков от БСП нарече неуместно сравнението
между службите. Той попита
кой и по какви критерии решава за участието на бюрото
в 9-те операции тази година
и дали сред тях е охраната на
протестите миналата година.
Пряко или чрез директора на
бюрото Гешев го ръководи,
попита социалистът. Главният прокурор призна, че той

контролирал бюрото, а включването на звеното в дела било
по искане на наблюдаващите
прокурори. Той обаче не отговори дали бюрото е участвало в кървавите протести
преди година. Акцията в президентството м.г. пък била
некоректно отразена в медиите като нахлуване, а била
само претърсване, понеже не
можело с 6 човека да превземеш държавна институция.
Според Гешев най-голямата
му професионална грешка
била, че не излязъл да обясни
ситуацията и позволил на
лъжата да обиколи света.
“Вследствие на еволюция по
времето на Сотир Цацаров,
когато бюрото премина към
главния прокурор, се стигна
до липсата на контрол, защото функциите му са изпълнителни и са част от съдебната
власт. Въпросът е къде то ще
бъде най-функционално използвано при демократичен
контрол”, каза Зарков.

Търсят трима магистрати
за Конституционния съд
Парламентът, президентът и двете върховни съдилища - ВКС и
ВАС, трябва да посочат по един конституционен съдия до 15 ноември. Процедурата по подмяна на трима от магистратите е започнала
на 15 август. Тогава председателят на КС Борис Велчев е изпратил
писма до държавния глава Румен Радев, до шефката на НС Ива
Митева и върховните съдилища, с които им напомня, че трябва да
запълнят своята квота в 12-членния Конституционен съд, пише “Сега”.
От медията напомнят, че на всеки 3 години изтича 9-годишният
мандат на четирима съдии. Досега това се случваше по едно и също
време. Преди 9 години обаче президентът Росен Плевнелиев осуети
клетвата на избраната от НС за конституционен съдия Венета Марковска. Законът за КС казва, че съдията полага клетвата в едноседмичен срок от назначаването или избирането му в присъствието на
председателя на НС, на държавния глава и на председателите на ВКС
и ВАС. Плевнелиев си тръгна от клетвата и така Марковска не успя
да я положи.
През ноември мандатът на Борис Велчев, който бе назначен в КС
от президента, приключва. Заедно с него се овакантяват мандатите на
избрания от НС Анастас Анастасов и на излъчения от върховните
съдии Георги Ангелов. През февруари догодина изтича времето и на
избрания от парламента на мястото на Марковска Гроздан Илиев.
Ако парламентът не успее да организира процедурата навреме,
например при неуспешен трети мандат, и се разпусне, това не е
проблем за КС. За да заседава, съдът трябва да има поне 8 съдии.
Новите съдии ще положат клетва на 15 ноември е ще встъпят в
длъжност ден по-късно.

КНСБ алармира за социално
напрежение в ТЕЦ „Бобов дол”
КНСБ заяви загриженост за работните места и доходите на
работещите в ТЕЦ “Бобов дол” след разпоредбите от 24 август на
ръководството на МОСВ и дадени инструкции по телефона котли
с номера 1 и 2 да бъдат запечатани.
“Подобно действие на затваряне на дейности би довело до
невъзможност синдикалните членове в ТЕЦ-а да изпълняват своите
служебни задължения и до евентуална невъзможност работните
места да бъдат запазени за неопределено време. Това ще бъде удар
както върху работещите, така и върху целия регион, предвид на
това, че предприятието е най-голямото в него и е структуроопределящо за икономиката”, пишат от синдиката.

СНИМКА БГНЕС

Половината от тунела под двете укрепени срутища на пътя
Рила-Рилски манастир, от които през януари падна 40-тонна скала, е готова.
Движението се извършва по нова лента покрай тунела, регулира се от светофар

БЛС иска промени в актуализацията
на бюджета на НЗОК
Българският лекарски съюз
категорично възразява срещу
начина на разпределение на
средствата по актуализацията
на бюджета на НЗОК, която
беше гласувана на първо четене от здравната комисия. Според съюза е недопустимо
допълнителните 120 млн. лева
да бъдат дадени без ясно разпределение по направления и
решението за това къде да
бъдат насочени да е оставено в
ръцете на Надзорния съвет на
НЗОК. Според закона парите

от здравноосигурителни вноски се гласуват от Народното
събрание по пера.
От предвидената актуализация не ставало ясно отделени
ли са средства за новата амбулаторна процедура за домашно лечение на КОВИД-19, която подготвя МЗ, и в какъв
размер са те. Освен това в
БЛС няма постъпило предложение за нея, няма направени
разчети и зададени критерии.
Затова от БЛС изразяват
съмнение, че парите ще бъдат

изразходвани справедливо,
прозрачно и предвидимо.
Несигурност има и по отношение на парите за първа линия
по Методиката за определяне
размера на сумите, заплащани от
НЗОК, за работа при неблагоприятни условия по повод на
обявена епидемична обстановка.
Повече от месец БЛС очаква от
НЗОК Анекса за увеличението
на цените на Ковид пътеките, но
и той липсва. От съюза призовават депутатите да не приемат актуализацията в този вид.
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Депутатът от „БСП
за България” Явор Божанков
Изборите за президент ще
са на 7 или 14 ноември. Около
това мнение са се обединили
парламентарните партии на
председателски съвет. По думите на председателя на Народното събрание Ива Митева 21 ноември е последната
възможна дата за втори тур.
Независимо дали ще са само
президентски, дали ще има и
предсрочен парламентарен
вот, проблемите са едни и
същи, обясни тя пред журналисти. “Те са свързани с
прехвърлянето на собствеността от фирмата-доставчик
на машините “Сиела Норма”
на държавата. Все още не са
изплатени договорените суми
към нея”, уточни Митева. Тя
беше категорична, че независимо от датите на изборите,
те ще се проведат машинно.
Митева припомни решение на
КС, че вотът само с устройства е законен.
Темата за това кога да са
изборите и как да се проведат беше коментирана и от

СНИМКА БГНЕС

Депутатите отложиха за днес дебатите по актуализацията на бюджетите на НЗОК и ДОО

Президентският вот
ще е на 7 или 14 ноември
В интерес на избирателите е изборите да са 2 в 1, заяви Корнелия Нинова
Юлия КУЛИНСКА

парламентарните формации.
“По-добре е да имаме избори
2 в 1 с оглед интереса на избирателите. Не дай, боже,
наистина да стане тежка КОВИД ситуация. Тогава избирателите ще трябва да ходят
до урните 3 седмици подред,
което би предизвикало ниска

избирателна активност”, заяви председателят на БСП
Корнелия Нинова. Според
нея това е проблем изобщо за
политическата система и за
държавността в България.
От ГЕРБ настояват изборите за президент и за парламент
да са едновременно на 7 ноември. “Тази дата е най-удачна,
защото последната възможна е
21 ноември. Считаме, че балотаж на 14 ноември е до-

статъчно отдалечен във времето”, заяви шефката на парламентарната група Десислава Атанасова. Според нея обаче найдобрият вариант е да се състави редовно правителство. Ако
изборите са в 3 поредни недели, то ще се дадат още минимум 65 млн. лв., което е ужасно
много, поясни тя. Атанасова
отново настоя за промени в Изборния кодекс и да бъде разрешено гласуването както с ма-

Купуват още 1200 машини
за гласуване
Юлия ИВАНОВА

Още 1200 машини трябва да бъдат
закупени за нормалното провеждане на
изборите за парламент и за президент,
обяви изпълнителният директор на фирмата-доставчик “Сиела Норма” Веселин
Тодоров след среща с партиите в НС,
която продължи повече от час. Той уточни, че цената на устройствата ще бъде
същата като на закупените в края на юни
през “Информационно обслужване”.
Една машина струва 5200 лева или за
1200 устройства ще са нужни около 6
млн. лв., подчерта Тодоров. Ако изборите са 2 в 1, ще се спестят разходите за
още един тур.
Експертите на ЦИК и “Сиела Норма” ще проведат работна среща за липсващите инструменти по софтуерната

част от договора за машините, съобщи
председателят на ЦИК Камелия Нейкова. Тя увери, че комисията е в готовност да плати веднага необходимата за
това сума. Нейкова коментира, че Изборният кодекс не позволява хибридно
гласуване, което означава за президент
да се гласува с хартия, а за парламентарни избори - с машина. “Това може и
да обърка избирателите. Веднага ще има
становища в едната и в другата посока.
Когато има комбинация от решения,
невинаги това е най-добрият вариант”,
подчерта Нейкова. Тя предупреди, че
едновременно гласуване за НС и за президент ще отнеме повече време на избирателите, защото по-дълго ще се
търсят имената в списъците. Нейкова
поясни, че ако човек е гласувал на парламентарни избори за една минута, на
избори “2 в 1” ще му е необходима
минута и половина.

шина, така и на хартия.
Съпредседателят
на
ИБГНИ Мая Манолова е категорична, че е абсолютно
възможно изборите, включително и 2 в 1, да бъдат проведени изцяло с машини. Според
нея е важно да не бъде отменяна стъпката на парламента изборите да са само с устройства и тази възможност за честни избори да не бъде проиграна. Не би следвало техничес-

ката част от организацията на
изборите да бъде определяща
за това кога да се проведат
изборите, уточни Манолова.
От ИТН и ДПС отказаха до
коментират датата на изборите, докато не стане ясно дали
ще бъде реализиран третият
мандат. В крайна сметка кога
ще е датата на парламентарния
вот ще реши президентът, който по Конституция насрочва
изборите за Народно събрание.

България ще приеме до
70 семейства от Афганистан
Правителството взе решение за оказване на подкрепа и даване на
убежище на до 70 афганистански граждани, които са работили в
българското посолство в Кабул или заедно с българските контингенти
на терен. България ще даде убежище и на техните семейства. Това
съобщи премиерът Стефан Янев след заседанието на Министерския
съвет. “Важно е от гледна точка на съпричастността и солидарността, както и по отношение на това, че тези хора са работили за
България. Даваме си сметка, че ситуацията е много динамична и
самото изтегляне на тези хора от Афганистан ще бъде достатъчно
трудно предизвикателство. Но със създадената организация се
надяваме да постигнем успех и в крайна сметка да сме в състояние
да демонстрираме готовността на българската държава да даде
убежище на тези хора”, обясни министър-председателят. Европейският съюз още няма общо решение за очакваната бежанска криза
заради ситуацията в Афганистан. Унгария и Австрия вече отказаха
да приемат бежанци, а Северна Македония обяви, че ще даде убежище на 450 афганистанци, докато получат американски визи.
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Родители плашат с протести
при затваряне на училищата
Министерският съвет удължи с три месеца извънредната епидемична обстановка
След като държавните институции дадоха ясен знак, че
учебната година вероятно ще
започне дистанционно, родители и учители веднага реагираха с остри позиции. В писмо обединение на родители
поиска да бъде осигурено
присъствено начало на учебната година. В противен случай ще бъдат организирани
протести. От формацията “Да
запазим училището като средище за децата” посочиха, че
при сегашния темп на разпространение на КОВИД-19
учебната година или въобще
няма да започне присъствено,
или повечето от учениците ще
преминат към дистанционно
обучение непосредствено след
15 септември, но категорично
отказват да приемат това. От
името на възмутените родители Магдалена Абаджиева от
Института за български език
към БАН, майка на две деца,
остро критикува властта, че
изминалите месеци не са използвани за подготовка и затова отново първи ще бъдат
жертвани децата.
От неформалните обединения “Учители за безопасно
образование” и “Обединени
учители за безопасно образование” обаче настояват за

Прокуратурата пита
Кацаров за КОВИД-мерките

СНИМКА БГНЕС

Конкретните насоки на МОН за действие в училищата ще
бъдат публикувани днес, обяви министър Николай Денков
преминаване към дистанционно обучение на всички ученици при достигане на заболеваемост 300 на 100 000 души.
Те искат и трета ваксинационна доза за работещите в образованието.
На фона на общото недоволство и разнопосочни искания министърът на образованието Николай Денков не

успя да посочи мерки за подпомагане на родителите, които ще трябва да си останат
вкъщи при евентуално затваряне на училищата. Той
прехвърли ангажимента към
социалното министерство.
Министърът заяви, че родителите се опитват да поставят
невъзможна задача, затова в
министерството търсят ба-

Върховната административна прокуратура
изиска информация от здравното министерство
относно действията, които се предприемат за
ограничаване на разпространението на КОВИД-19
у нас. Прокуратурата иска да знае дали здравните власти са отправяли запитване до ЕМА,
касаещо поставянето на трета доза на ваксината срещу вируса, и извършени ли са други действия в тази насока.
Според прокуратурата въпреки нарастващата
заболеваемост в страната към момента не са
въведени предвидените в Националния оперативен
план мерки за справяне с пандемията. Освен това
не са предвидени съответните социални, икономически и финансови механизми, смятат от ВАП.

ланс. МОН има нагласа да
бъдат осигурени тестове за
децата, които имат признаци
на заболяване. Безплатно тестване ще има и в училища, в
които всички родители са дали
съгласие.
Спорната тема за носенето на маски от учениците
също бе коментирана от Денков, който уточни, че децата в

детските градини без предучилищните групи няма да носят маски. Задължение ще има
обаче към шестгодишните, тъй
като те попадат в задължителната предучилищна възраст.
Заради навлизането в нова
пандемична вълна Министерският съвет удължи с три месеца извънредната епидемична обстановка.

Кметицата на „Красно село” не иска
да връща парите по европроект
Кметицата на столичния район “Красно село”
Росина Станиславова
няма намерение да връща
парите по европроект,
които сама си даде. Това
стана ден след като Антикорупционната комисия й наложи втора глоба за конфликт на интереси заради проекта за
патронажна грижа и доставка на храна на възрастни хора в района. Според антикорупционната
комисия Станиславова
веднъж е назначила себе
си за ръководител на
проекта и в рамките на
година е получила близо

9000 лев, които трябва
да върне. Второто нарушение е, че е назначила
дъщеря си за сътрудник
за няколко седмици.
В тв интервю кметицата заяви, че комисията
не е компетентният орган, който може да установява конфликт на интереси, когато става
дума за европейски проекти. “Тогава, когато
всички стояха по къщите си и беше пандемия,
трябваше някой да отговаря за това да имам административно регламентирани хора, които
да доставят храната.

Моята дъщеря е била
назначена четири дни по
този проект на 8 часа и
четири дни на 4 часа за
крупната сума от 260
лв.”, каза Станиславова.
Тя обясни, че проектът
е верифициран и няма
пречка кметът да бъде
назначаван за негов
ръководител.
“Няма защо да ги
върна. И знаете ли защо?
Когато ние имахме 200
човека, които можехме да
храним с топъл обяд, ние
хранихме 280. За тези 80
отгоре аз не мога разделя 363 от 364 лв. пенсия
и смятам, че тези с 364

Вузове ще издават общи дипломи
Две или повече висши училища ще могат да обучават студенти заедно и да издават съвместни
дипломи. Това предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, приет от Министерския
съвет. Предложенията бяха обявени за обществено обсъждане
преди малко повече от месец.
С промените МОН насърчава

сътрудничеството между висшите
училища чрез създаване на съвместни мултидисциплинарни специалности. Студенти, записани в тях,
ще изучават отделните дисциплини
в различни университети. Висшите
училища ще използват общи ресурси и преподаватели и се очаква това
да повиши качеството и ефективността на образованието.
Специалностите ще могат да са

лв. заслужават също
топъл обяд. Това нещо е
финансирано от мен и
моя екип. Без да го популяризираме и без да правим пиар акция”, каза
Станиславова на въпрос
би ли върнала взетите от
нея пари. Според нея решенията на КПКОНПИ
срещу нея са политическа поръчка.
Кандидатурата на Росина Станиславова бе
издигната от “Демократична България”, но веднага след като избухна
скандалът с европроекта, партията оттегли доверието си.

от нерегулираните професии в
професионални направления, за
които всяко висше училища има акредитация.
С друга промяна се дава
възможност образователна и научна степен “доктор” да се придобива чрез работа по научноизследователски проект. Докторантите
трябва да се обучават в продължение на поне три години в редовна
форма с договор между висшето
училище или научната организация
и ръководителя на проекта.

Започна изграждането на първия от общо
пет нови паркинга в жк “Дианабад” в София.
С използваната технология се разрешава
проблемът с калните точки и образуването
на прах в кварталите. Всички дървета
ще бъдат запазени и оградени с кашпи,
за да се предпазят от наранявания и да не се
нарушава напояването им, заяви кметът
на район “Изгрев” Делян Георгиев

www.duma.bg
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Забраняват вноса на отпадъци
за депониране и горене
3 млн. тона битови боклуци се
генерират годишно в страната
Правителството ще приеме
следващата седмица решение,
с което се забранява вносът
на отпадъци с код 191212,
обяви министърът на околната среда и водите Асен Личев
по време на изслушване по
темата в парламента. Отпадъци с този код са неопасни. В
повечето случаи са получени
при механично третиране на
смесени битови отпадъци.
Според министър Личев бизнесът не е съгласен с това
решение и се аргументира, че
тези отпадъци са му крайно
необходими. “Попитах ги,
като имаме един милион тона
общински отпадъци в наличност в България, девет милиона тона на площадката в Плевен, защо не ги горите, а те
отвърнаха, че не са годни за
горене”, посочи Личев.
Още при встъпването си в
длъжност министърът каза, че
иска да издаде заповед за
пълно спиране на вноса на
отпадъци в България, но се
оказало, че това е невъзможно
заради европейското и националното законодателство. 43
общински депа не са закрити,
предстои наказателна процедура, обяви Личев. По думите

му годишно в страната се генерират около 3 милиона тона
битови отпадъци, като около
1 милион от тях са смесени, а
общините имат проблем къде
да ги съхраняват.
Министърът разказа, че
когато Турция е спряла 11
камиона с отпадъци на границата с България, той е поискал да забрани вноса от
Турция, но се е оказало, че
няма законово основание за
това. Личев припомни, че правителството прие Национален план за управление на
отпадъците, който дава юридически основания да се
предприемат мерки с решение на Министерския съвет
срещу вноса на “най-гадния
отпадък - смесеният”, защото
той не става за горене, а само
за депониране. “Направих
предложение на премиера да
създаде междуведомствена
група, която да разработи национална стратегия за адаптация към кръговата икономика, това е и условие за еврофондове. Тази работна група е създадена и в момента
работи”, посочи Личев. Той е
предложил да се създаде и зелено министерство. По думи-

СНИМКА БГНЕС

Асен Личев
те му трябва да се рециклират повече отпадъци. “Една
от целите на този план през
2026 г. е България да достигне 55% рециклиране, което
ще ни изравни със средния
процент на ЕС”, каза личев.
Председателят на парламентарната група на “Изправи се, БГ! Ние идваме” Мая
Манолова каза, че за послед-

Парламентът се отказа
да избира нов шеф на БНБ
без редовно правителство
Депутатите решиха да отложат гласуването на процедурните правила за избор на
нов шеф на Българската народна банка (БНБ) до съставянето
на редовно правителство. Дотогава, както и до избора на
нов титуляр според законовите разпоредби банката ще
продължи да се управлява от
настоящия управител Димитър
Радев, чийто мандат изтече
през юли. Две сходни предложения по въпроса бяха направени от депутата от БСП Румен Гечев и съпредседателя на
“Демократична България” Атанас Атанасов.
Аргументът, посочен и от
двамата, е, че докато няма редовно правителство, не трябва
да има “кадруване в държавните органи”. Според Гечев настоящата управа на банката
може да продължи да изпълнява своите функции до формирането на редовно правителство. Преди дни той заяви, че
срокът от три дни за предлагането на кандидатури, какъвто е
предвиден в процедурата, е
прекалено кратък.
Предложението бе прието
със 121 гласа “за” от парламен-

тарните групи на БСП, ГЕРБСДС, “Демократична България”
и “Изправи се, БГ! Ние идваме!”. “Против” бяха депутатите
от “Има такъв народ”.
По неофициална информация очакванията са били, че
партията на Слави Трифонов
ще предложи за поста финансиста Любомир Каримански,
който беше избран за председател на бюджетната комисия.
Самият той вкара избора на
гуверньор в дневния ред на бюджетната комисия през миналата седмица и успя да наложи
краткия тридневен срок, в който партиите да могат да предлагат своите кандидати за поста. При избора на настоящия
управител на банката срокът за
предложения е бил 7 дни. Парламентарната група на ДПС
гласува “въздържал се”, макар
че миналата седмица в бюджетната комисия депутатът Йордан Цонев обяви, че процедура
за избор на управител на централната банка трябва да се
почва само ако всички са убедени, че е възможно чисто технологично да бъде избран в
рамките на съществуването на
този парламент.

ните години вносът на отпадъци се увеличи многократно на практика 15 пъти за периода 2011-2017 г. По думите й
положението за първите 5
месеца на 2021 г. е още потрагично, защото внесените
отпадъци достигат 163 хиляди тона, докато увеличението
15 пъти е довело до 150 хиляди тона на годишна база.”Тре-

вожно е, че 14 431 тона внесени отпадъци са опасни.
България постепенно се
превърна в сметище и на Европа, и на света, държава, в
която се внася огромно количество отпадъци, които не се
съхраняват и третират правилно, така че да не застрашават българските граждани”,
каза Манолова.

Държавната
петролна компания
се оказа безсмислена
Изхарчени 413 320 лв. от началото на
2021 г. до средата на август, неполучени
лицензи за данъчни складове и все още невзети от Държавния резерв петролни бази,
което трябваше да стане до юли 2021 г. Това
е равносметката от започналата през декември 2020 г. дейност на сформираната от
правителството на ГЕРБ да създава конкуренция и сваля цените на горивата Държавна петролна компания (ДПК), чието ликвидиране сега се предлага от група депутати.
Данните за свършеното от компанията, която според плановете на бившите управляващи вече трябваше да е открила и първите
държавни бензиностанции, са предоставени
от служебния икономически министър Кирил Петков в писмен отговор на парламентарно питане. Според приетия миналата
година от ГЕРБ правилник за структурирането на държавното предприятие, три месеца след вписването на ръководството на ДПК
трябваше да е подадено пред агенция “Митници” заявление за издаване на лицензи за
управление на данъчни складове, за да му
бъдат прехвърлени двете петролни бази със
запасите от суровината, които са към
Държавния резерв. Към момента ДПК не
фигурира в публичния регистър на лицензираните складодържатели и данъчните складове, поддържан от митниците. Дали е подадено заявление, което е условие за предаване на нефтените запаси на наскоро сформираната компания, не е ясно.
От отговора на Кирил Петков обаче се

Доскорошният шеф на Българския
институт по метрология Паун Илчев
бе назначен за директор
на създадената преди година
Държавна петролна компания.
разбира, че предприятието е провело срещи
с Държавния резерв, след които са били
изготвени различни варианти за подписване
на споразумение, уреждащо условията, реда
и сроковете за предаване на физическите
петролни активи от Държавния резерв към
Държавната петролна компания. Подобен
документ обаче така и не е подписан и реално ДПК не може да получи базите и запасите в тях, които по закон трябва да управлява. Реално Държавната петролна компания не е встъпила в изпълнение на своите
законови задължения поради прекалено
дълго проточилите се процедури по приемане на активите, пасивите, архива и съхраняваните резерви и запаси от нефт и нефтопродукти от Държавния резерв, посочва
Петков. Според него Народното събрание
трябва да прецени необходимостта от ДПК
и да предложи по-добър и оперативно подходящ начин за управление на всички резерви и запаси от нефт и нефтопродукти.
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Задава се нов ценови шок
Хлябът поскъпва с 20%, природният газ - със 17 на сто,
куриерските услуги - с близо 5 процента

Поскъпването на храните е сред основните причини
за високата инфлация през последните месеци
Производители в цялата страна
масово започнаха да вдигат цената
на хляба, като поскъпването е средно с около 20 процента. В Добрич от
два дни масовият бял хляб с тегло
650 г от фурната в с. Стефаново е
поскъпнал с 5 ст. спрямо досегашната цена от около лев, а по-луксозните видове - с 10 ст., твърди собственикът Спиридон Спиридонов, цитиран от pronewsdobrich.bg. Основната причина за поскъпването е повишението на цените на брашната и на
всички компоненти за производството на хляб и закуски. “През няколко
дни цените са различни, не успяваме
да ги вкараме в компютъра. Такава
анархия с тях не помня да е имало
досега. Преди нещо се вдигаше и

спираше, а сега в месеца има по 3-4
корекции в цената на един и същ
продукт. Обадиха ми се от мелницата, от която купувам брашно, и ми
казаха, че вдигат цената с 65 лева на
тон. Реших да направя това повишение на хляба, при други производители сигурно ще е различно, цените
ни не са еднакви. Зависи кой каква
енергия и какви брашна използва”,
коментира Спиридонов. Според Тошко Няголов, председател на Регионалния съюз на хлебарите и сладкарите,
освен брашното, заслуга за по-скъпия
хляб има и цената на тока.
“Поскъпнаха основните компоненти, които формират цената на хляба.
Токът поскъпна двойно от началото
на годината. През януари плащахме

Кредитите на
домакинствата с ръст
от 11% през юли
През юли кредитите на домакинствата в България достигат 27,438 млрд. лв. (21,4% от БВП), като
спрямо същия месец на миналата година те се увеличават с 10,8%. Това става ясно от паричната статистика на Българската народна банка. През юни
годишното увеличение бе 10,4%. Ръстът се дължи
основно на ипотечните кредити, които на годишна
база се увеличават с малко над 15%. През юли жилищните заеми възлизат на 13,125 млрд. лв. През
седмия месец от годината потребителските кредити
достигат 12,746 млрд. лв., което е с 9,3% повече
спрямо същия период на миналата година. Заемите
на нефинансовите предприятия също се повишават
през юли, като достигат 35,938 млрд. лв., което е с
4,6% повече на годишна база. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 4,689
млрд. лв. и нарастват през юли със 7,2% на годишна
база. Любопитно тук е, че през юни годишното
увеличение бе по-голямо - 9,2%.
В крaя нa юли дeпoзититe нa нeпрaвитeлcтвeния
ceктoр ca 98,222 млрд. лв. (76,5 нa cтo oт БВП), кaтo
гoдишнoтo им увeличeниe e 11,8%. Спестяванията
на дoмaкинcтвaтa ca 63,904 млрд. лв. (49,8 нa cтo oт
БВП), което е ръст от 11,2% на годишна база. Дeпoзититe нa нeфинaнcoвитe прeдприятия възлизат на
30,601 млрд. лв. (23,8 нa cтo oт БВП) в крaя нa юли
2021 г. Спрямо същия мeceц нa миналата година тe
ce увeличaвaт c 15,2 нa cтo. При дeпoзититe нa
финaнcoвитe прeдприятия има намаление от 2,5%
спрямо година по-рано, като в края на юли дocтигaт
3,717 млрд. лв. (2,9 нa cтo oт БВП).

11,5 ст. на киловат, а сега сме вече на
23 ст. и от септември ще има ново
повишение. Хлебното брашно от 710720 лв. за тон миналата седмица вече
е 840-50 лв. за тон”, казва Няголов. По
думите му вече има цени на масовия
хляб на дребно от 1,50 лева за 700
грама. Хлябът не е поскъпвал от две
години. “Смятам, че повишението сега
е около 20% средно. От 20 години не
се е вдигала цената му толкова драстично, никога хлябът не е бил толкова
скъп”, твърди Няголов.
Цените на основни хранителни
продукти са се повишили значително
през последната година. По данни на
Държавната комисия по стоковите
борси и тържищата при зеленчуците
скокът е между 14% за чушките до
55% за краставиците. Морковите са
поскъпнали с 32%. Поевтиняване с
10% има при доматите. Сериозен е
ръстът в цените на олиото - 54%.
При брашното, което определя и
цената на хляба, той е 13%. Яйцата
са поскъпнали с 6%, а сиренето - с
8%. Според Владимир Иванов, председател на комисията, повишаването
на цената на хляба е нормално и
дори е малко, като се има предвид на
какъв натиск е подложен браншът.
Иванов обяви, че има много добра
реколта от зърно тази година и у нас,
и в целия Европейски съюз. По думите му обаче поскъпването на хляба е неизбежно.
Куриерската компания “Спиди”
също увеличава цените на основните
си услуги от 1 септември с 4,85%. От
фирмата коментират, че основната
причина е поскъпването на горивата.
Конкурентът “Еконт” вече увеличи

таксите за превоз на пратки от 1 юли
от 1 до 8% като за причина отново
беше посочена по-високата цена на
горивата. Към новата такса обаче се
добавиха и други компоненти, като тол
таксите, допълнителни начисления,
обвързани с пътната мрежа, както и
състоянието на самата пътна мрежа.
Таксите за допълнителните услуги
“Наложен платеж”, “Тежък пакет”,
“Обявена стойност”, “Отвори или Тествай, преди да платиш” и “Съботна
доставка” няма да се променят, съобщиха от “Спиди”.
С увеличението основната цена за
доставка на пратки до 3 кг на компанията ще нарасне от 3,44 лева на 3,60
лева. Основната цена за доставка на
пратки до 6 кг ще се увеличи от 4,92
лева на 5,15 лева. Основната тарифа
за доставка на пратки до 10 кг ще се
вдигне от 6,16 лева до 6,46 лева, а до
20 кг - от 11,29 лева до 11,84 лв.
Последният път, когато “Спиди” увеличи цените за доставките, беше миналата година, като тогава изтъкнатата
причина беше въвеждането на тол системата.
Поскъпването на природния газ от
септември може да е малко повече от
предвижданите сега 17 процента. Причината е, че изчисленията са правени
преди две седмици, а през този период
борсовите цени на синьото гориво
продължават да се увеличават. Това
стана ясно от думите на изпълнителния директор на “Булгаргаз” Николай
Павлов и председателя на енергийния
регулатор Иван Иванов по време на
общественото обсъждане на цените.
“Надявам се, дори да има увеличение,
то да бъде несъществено. Прогнозната
цена на “Булгаргаз” за септември се
очаква да бъде с близо 20 процента
по-ниска от усреднената цена на европейските газови хъбове за доставка
през септември”, уточни Павлов.

Строителството на част от
магистрала „Хемус” е незаконно
Няма сключени договори за строителство на
лотове 4 и 5 от АМ
“Хемус”, а само за проектиране и закупуване
на материали. Строителните
работи
се
извършват без разрешение и проект. Това заяви новоназначеният
зам.-министър на регионалното развитие Иван
Шишков в ефира на
БТВ. “Бяхме изключително изненадани, че в
лотове 4 и 5 на АМ
“Хемус”, при които има
влезли в сила само подробни устройствени
планове, има започнало
строителство. За лот 4
има и решение на правителството за отчуждаване на земи”, коментира той. Регионалният
заместник-министър
сравни казуса със строителството на АМ “Хемус” с фаталния случай
в София, когато дете
загина заради ток по
рамката на улична шахта. Без разрешение и

незаконно е и строителството в Столичната
община, което доведе до
фаталния случай с шахтата, категоричен бе
Шишков. Припомняме,
че по време на инциден-

та именно настоящият
зам.-министър бе главен
архитект на община
“Триадица”. По думите
му тогава той си е подал оставката под натиск на столичния кмет

Йорданка Фандъкова и
няма нищо общо със
случая, а цялото местене на светофара и обектите в района през 2019
г. е било направено без
разрешение за строеж.
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Мигранти атакуват
италиански остров
Властите на италианския остров Лампедуза заловиха 270 нелегални мигранти, които са атакували
острова през нощта. На малкия къс
земя, между Тунис и Сицилия, непрекъснато пристигат бежанци. Ден
по-рано до бреговете са достигнали
над 500 души. Центровете за настаняване са препълнени. Поне 1000 души
са загубили живота си в опит да
стигнат до Италия по вода, сочат
официални данни на ООН.

Швеция засилва военното
присъствие в Балтийско
море

СНИМКИ БГНЕС

Индонезийският флот спря танкер, плаващ под бахамско знаме. Причина са превозваните
300 000 барела с откраднат суров петрол от Камбоджа

Неваксинираните почесто влизат болница
Учените установиха,
че двама на всеки
петима имунизирани
срещу КОВИД-19
нямат антитела
Според изследователи от университета в Глазгоу и Бирмингам, неваксинираните срещу КОВИД-19 са позастрашени от влизане в болница, отколкото имунизираните. От друга
страна, при тях, двама от всеки петима нямат. Около 11% не успяват да ги
създадат четири седмици след получаването на втората ваксина, като учените казват, че почти всички тези хора
са имали васкулит, група от редки заболявания, които водят до възпаление
на кръвоносните съдове.

Пакистан стана държавата, въвела
най-стриктните мерки срещу, отказалите ваксина. Те няма да могат да се
возят в градския транспорт, да ходят
на училище, да пътуват със самолет,
да посещават молове, театри и кина,
както и да участват в брачни церемонии и тържества. Забраните влизат в
сила от 15 октомври. Причината за
крайностите са ежедневните случаи на
новозаразени, които не падат под 4000
човека. Толкова са и заболелите в
Гърция през последното денонощие. Те
са двойно повече в сравнение с предходните 24 часа.
Същевременно учени от Южноуралския държавен университет откриха начин да спрат разпространението
на коронавируса. Респираторните вирусни инфекции се предават от човек
на човек главно чрез въздушно-капков
път по време на директен или инди-

Япония с първа смъртна
присъда за мафиотски бос
Босът на престъпен клан, който японската система за
сигурност счита за най-голямата заплаха за обществения
мир и ред в страната, беше осъден на смърт. Това е историческо събитие, защото за първи път в Страната на изгряващото слънце най-тежкото наказание беше наложено на
лидер на престъпна група.
На 24 август окръжният съд във Фукуока постанови, че
74-годишният Сатору Номура, главата на бандата “Кудокай”, действаща в северната част на остров Кюшу, е виновен за организирането на четири престъпления, при които
няколко граждани и един детектив са били убити.
Въпреки че смъртното наказание редовно се налага и
изпълнява в Япония, това е историческо събитие, защото
досега никой от босовете на организираната престъпност
не е бил осъждан на най-тежкото наказание.
В същото време в Токио отчитат ръст на нападенията
в метрото. Двама души са били залети с киселина, а порано този месец, по време на олимпиадата, на 10 август, 10
души бяха ранени, един от които тежко, при нападение с
хладно оръжие в пътнически влак в столицата. Заподозреният избяга, а по-късно бе открит обесен.

ректен контакт. Поради циркулацията
на въздуха, поддържането на дистанция в затворени пространства не винаги предпазва от зарази. Затова правилното поставяне на прегради е един
от най-ефективните начини за намаляване на разпространението на респираторни вируси в затворени пространства.
Въпреки пандемията или благодарение на нея богатите са станали още
по-влиятелни, а бедните, още по-бедни. В САЩ милиардери са увеличили
значително състоянието си през последните 17 месеца. Това се посочва в
доклад на базираната във Вашингтон
неправителствена организация Институт за политически изследвания, която
се фокусира върху неравенството при
богатството в САЩ. За същия период
повече от 86 милиона души са останали без работа в страната.

Швеция засилва военното си
присъствие на остров Готланд в
Балтийско море и наблюдава операциите, извършвани от Русия, според
местна телевизионна компания.
Подробности относно броя на частите и времето на престоя им в
Готланд не са уточнени, но се съобщава, че шведските войски ще бъдат
в региона, докато има нужда.

Израел желае коалиция
от арабски държави
Израел възнамерява да работи за
създаване на коалиция от арабски
държави, които искат да ограничат
влиянието на Иран в региона. Това
заяви премиерът Нафтали Бенет в
интервю за вестник “Ню Йорк
Таймс”. Той заявява още, че не очаква
да постигне решение на конфликта с
палестинците по време на мандата
му начело на правителството. Но не
смята да замразява политиката на
изграждане на израелски селища на
палестински територии.

Създадоха фонд за
противодействие на Русия
Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и САЩ създават
фонд за противодействие на “влиянието” на Русия в Южна и Източна Украйна. Той ще се казва
“Партньорство за силна Украйна”
и ще започне да работи до декември тази година. В рамките на три
години се планира да привлече до 35
милиона паунда (около 50 милиона
долара) от дарители. Отношенията между Москва и западните
страни се влошиха във връзка със
събитията в Украйна и обединението на Крим с Русия след референдума на полуострова.

Алжир скъса
дипломатическите
си отношения с Мароко
Алжир прекъсва дипломатическите си отношения си с
Мароко. Това гласи изявление на външния министър Рамтан
Ламамра. Причината е продължителен конфликт, който се върти
главно около Западна Сахара, информира ДПА. Риад има териториални претенции за големи части от нея, докато Алжир
подкрепя движението “Полисарио”, борещо се за независимостта на територията. Въпреки че мароканците контролират
големи части от района, но това не е признато в международен
план. Външното министерство на Мароко в изявление в “Туитър” отбеляза, че съжалява за “напълно неоправданото, но
очаквано решение - предвид ескалацията, наблюдавана през
последните седмици”. Припомняме, че конфликтът също така
предизвика напрежение с европейски страни, които отхвърлят
териториалните претенции на Кралството. След като испанска
болница лекува лидера на движението “Полисарио” по-рано
тази година, Мароко разхлаби граничния си контрол с испанския енклав Сеута, което доведе до това хиляди мигранти да
прекосят границата. През май пък отзова посланика си от
Берлин и преустанови официалните си контакти с Германия.

Индийци чакат на опашка за
безплатна храна в Колката,
източната част на страната.
Правителството я осигурява
заради частичното затваряне
поради коронавируса
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Наследникът на Меркел се бои
от червено-зелена коалиция
Армин Лашет поставя условия на социалдемократите да не се обвързват с „Левицата”
Кандидатът на десния съюз за канцлерския пост Армин Лашет в интервю
за “Франкфуртер Алгемайне Цайтунг”,
цитиран от “Фокус”, е коментирал, че
евентуална коалиция между Германската социалдемократическа партия
(ГСДП), “Левицата” и “Зелените” (червено-червено-зелено) е опасна за ФРГ.
Четири седмици преди изборите проучване на института “Форза” показа,
че за първи път от 15 години ГСДП
изпреварва по рейтинг десницата в
лицето на ХДС/ХСС, с които в момента социалдемократите са в коалиция.

“Левицата”, с антинатовската си позиция ще окаже влияние върху германската политика. Такъв съюз би заложил на карта просперитета на Германия, би попречил на укрепването на
Бундесвера и би направил европейската сигурност и външната политика
невъзможни. Очаквам Олаф Шолц
(кандидат за канцлер от ГДСП и настоящ финансов министър - б.р) да
каже много ясно: Няма да правим коалиция с “Левицата”, заявява в интервюто Лашет.
Според проведено през август со-

циологическо проучване, цитирано от
агенция ДПА, не само Олаф Шолц
може да стане новият канцлер на Германия, но и социалдемократите биха
могли да станат първа сила в Бундестага. В началото Шолц беше сочен като
най-слабият кандидат. От 14% през юни
сега рейтингът му е достигнал 23%.
Подкрепа за (ХДС/ХСС) са изразили
22% от анкетираните. Толкова има и
ГСДП. Така освен т.нар. “светофарна
коалиция” (ГСДП-Свободната демократическа партия и “Зелените”), възможна става и червено-червено-зелена коа-

лиция (ГСДП-”Левицата”-”Зелените”).
Както Шолц, така и кандидатът на “Зелените” Аналена Бербок не изключиха
напълно подобен сценарий.
Докато подкрепата за социалдемократите расте, тази на “Зелените” пада.
В момента те имат 17%. Крайнодесните от “Алтернатива за Германия” имат
12 на сто подкрепа. Все още една трета от германците не са решили за кого
да дадат гласа си. Според социолозите
пет партии ще влязат в Бундестага на
предстоящите парламентарни избори
през септември.

Една трета
от афганистанците
заплашени от глад
Повече от една трета от населението
на Афганистан ще се сблъска с глад,
смята изпълнителният директор на
Световната програма на ООН за храните Дейвид Бийзли. Към момента поне 14
милиона души не могат да осигурят
прехраната за себе си и семействата си
всеки ден. Последните събития, провокирани от талибаните, продължителната
суша в страната, както влошената
икономическа обстановка и КОВИДпандемията са в основата на бъдеща
хуманитарна катастрофа. Необходими са
поне 200 милиона долара до септември,
смятат от ООН. Ако парите не бъдат
осигурени, ситуацията в Афганистан ще
се усложни, защото храната, предназначена за народа, ще започне да се изчерпва
следващия месец, а броят на нуждаещите
се от хуманитарна помощ, ще се удвои.
Същевременно председателят на Европейския съвет Шарл Мишел обяви, че Брюксел
замразява 1 милиард евро икономическа
помощ за развитие, заделени за Афганистан през следващите 7 години, като
инструмент за получаване на гаранции
от талибаните за спазване на правата
на жените и малцинствените групи.

Мадуро иска синът му
да вземе властта
Венецуелският президент Николас Мадуро възнамерява синът му Николасито да вземе властта в страната. Последните му действия показват, че лидерът
не възнамерява изцяло да се оттегли от политическата сцена и да установи комунистическа династия. Това
бе предложението му по време на втория етап от
преговорите му с опозиционера Хуан Гуайдо. Срещата между двамата се провежда в Мексико. Двамата
обсъждат варианти за изход от кризата, в която се
намира южноамериканската държава.
Според Мадуро, така както той е бил посочен с
пръст от покойния държавен глава Уго Чавес, по
същия начин трябва да избере свой наследник. Това
именно е Николас Ернесто Мадуро Гера, единственият му син и част от делегацията, преговаряща с
опозицията. “Николасито”, както е по-известен, е на
31 години и вече има опит като депутат.

СНИМКА БГНЕС

Продължават, започналите преди няколко дни протести във Великобритания
срещу климатичните промени. По предварителна информация демонстрациите
трябва да продължат две седмици. Последното мероприятие беше в защита
на индианските племена, живеещи в дъждовната гора в Бразилия. Съпричастност
показаха и природозащитниците в Нидерландия, които също излязоха на улиците

„Северен поток-2” - готов до няколко седмици
Газопроводът “Северен поток-2” ще бъде
завършен окончателно
завършен до няколко
седмици, съобщи високопоставен дипломат за
РИА “Новости”. По неговите думи Москва не
възнамерява да се отказва от доставките на газ
през територията на

Украйна. Миналата седмица президентът Путин увери, че имат готовност да продължат
транзита и след изтичането на договора с Киев
през 2024 г. По думите
му обемите ще зависят
от потребностите на европейския пазар.
Междувременно ком-

панията “Норд Стрийм
АГ”, загуби в съда в Дюселдорф делото, което водеше с искане за освобождаване на газопровода от
нормите на Третия енергиен пакет, съобщи агенция “Блумбърг”. Това означава, че компанията, в
която акционер е само
“Газпром”, ще трябва да

допусне и други доставчици до тръбите си или
мощностите да стоят
празни на 50 процента.
Газопроводът “Северен поток-2” свързва
Германия и Русия по
дъното на Балтийско
море, а годишният му капацитет е 55 милиарда
кубични метра газ.

Колумбия събаря паметник на Колумб
Група протестиращи колумбийци събориха паметник на откривателя, чието име носи страната, Христофор Колумб, скандирайки “Убиец!” Това се случи в
град Баранкиля, в северната част
на държавата. Монументът е дарен от италианците през 1892 г.,

в чест на 400-та годишнина от
Откриването на Америка, съобщава вестник “Ералдо”.
По време на националната
стачка, продължила няколко месеца, бяха осквернени и други паметници: тези на испанските завоеватели Себастиан ае Белалка-

сар в град Кали и на Гонсало
Хименес де Кесада, основателят
на столицата Богота.
ДУМА припомня, че това лято
бяха съборени статуи на Колумб,
английски кралици и различни завоеватели в редица градове в
САЩ и Канада.
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1886 - КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I
БАТЕНБЕРГ АБДИКИРА. Под
натиска на Русия, която открито е против управлението му,
князът назначава регентство в
състав Петко Каравелов, Стефан Стамболов и подполк. Сава
Муткуров и напуска страната.
На 1 септември 1886 г. на извънредна сесия на Народното
събрание са утвърдени регентството и правителството.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Още 45 години
Евгени ГАВРИЛОВ

Само преди дни официалната стистика отчете, че инфлацията у нас
на годишна база е над 3
на сто. Сякаш поскъпването на живота го изчисляват хора, които не влизат в магазина да пазаруват, защото там етикетите с цените рисуват
съвсем друга картина.
Но нейсе. Съвсем доскоро управляващите ни

омайваха, че под техните грижи забогатяваме,
защото заплатите непрекъснато се увеличават. Явно те не разбираха, че едно е да ти расте
заплатата, а съвсем друго е да ти се увеличава
банковата сметка. Последното в днешни условия за обикновените
хора е невъзможно, защото разходите на домакинствата нарастват значително по-бързо от доходите. А какво ни чака
през есента с тези цени
на ток и парно, не е за
мислене.
Понякога сравняват
инфлацията с отрова,
защото, ако е в големи
количества, тя убива, но
при правилно дозиране,
може да има и здравословен ефект. Тук изникват два въпроса. Първи-

ят е дали изобщо може
да се говори за здравословно обедняване. Другият проблем е, че през
годините на т.нар. преход обикновените хора
поеха прекалено големи
дози с “отрова”.
Първите им бяха “инжектирани” през 1991 г.,
когато правителството на
Димитър Попов освободи цените на всички стоки. Тогава инфлацията
надмина 350%. Нещо
подобно се случи и през
зимата на 1997 г., когато
цените в магазините се
меняха през час. След
няколко години, когато
еврото официално ще измести лева се задава поредната доза. Колко голяма ще бъде тя, засега,
можем само да гадаем.
Някои пък сравняват
икономиката с двигател

на автомобил. В този
смисъл казват, че инфлацията имала същото значение за нея, каквото
маслото за двигателя.
Когато е в повече капакът се цапа, а когато е
малко, двигателят прегрява. Очевидно в момента петната от масло
започват да избиват. А
иначе условия за инфлация у нас има много цените на енергоносителите, политическата и
здравна криза, икономическите дисбаланси.
Според изследвания
на учени от БАН стандартът на живот у нас
спрямо останалите страни от ЕС 4-6 пъти понисък и за да ги настигнем ще ни трябват наймалко 45 години.
Явно “лекарството”
досега не ни помага.

Безсилие
От стр. 1
Очевидно една от
причините за “незатварянето” е, че няма пари
за обезщетения и помощи за пострадлите сектори. Другата, разбира
се, са протестите под
прозорците на Министерския съвет. Никой не
ги обича преди избори.
Явно няма пари и за
подпомагане на родителите, които ще трябва да останат у дома,
ако учениците са онлайн. Защо ли тази тема

се подритва от МОН
към социалното министерство и обратно?
Мълчание или мънкане. Ще има ли мерки?
Няма, засега. Те работодателите са толерантни, бе единственият отговор на проф.
Николай Денков.
Дали
уважемите
бъдещи кандидати на
избори забравиха, че
родителите са и избиратели. Децата са жертва вече трета учебна година. Защо нищо не се
промени, след като

ръкопляскаме на служебното правителство
как започна да рине
оборите и донесе промяната? Къде са мерките, за да може да има
присъствена година тестове, по-кратки часове, маски, лампи за
дезинфекция?
Поинтересува ли се
изобщо някой в МОН и
в МЗ как успяха държави като Испания, с изключително
тежки
първа и втора вълна, да
не затварят единствено
училищата? Някой на-

прави ли си труда да
погледне как го правят
другите с изнесени
навън класни стаи дори
през зимата? Направи
ли се поне жалък опит
да се промени учебното съдържание и да се
нагоди за по-кратки часове, например?
Децата не гласуват,
уважаеми кандидати на
избори. Но гневът на
родителите - да.
Този път безхаберието ще струва скъпо.
Безсилните днес родители утре ще са сила.

1901 - РАЖДА СЕ АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ, ХУДОЖНИК (УМИРА 1953 Г.).
Следва в Художествената
академия в София, учи графика и декоративно изкуство в Германия, завършва
Висшия художествено-технически институт в Москва. Сътрудничи на всички
леви издания, редактира
вестниците “Жупел”, “Поглед” и “Фронт”. Пише хумористични и сатирични разкази и фейлетони,
репортажи и статии. Автор на книгите “Албум
от репродукции”, “Антихрист. Илюстрации от
автора”, “Разкази и фейлетони”.
1910 - В СКОПИЕ СЕ РАЖДА МАЙКА ТЕРЕЗА
(УМИРА 1997 Г.). Агнес Гонджа Бояджиу, която е от
албански произход, пристига като послушница в Индия
през 1929 г. От 1948 г. посвещава живота си на бедните, болните и умиращите
от покрайнините на Калкута, през 1979 г. получава
Нобелова награда за мир.
Обявена е за светица от
папа Йоан Павел II през октомври 2003 г.
1934 - ОТКРИТ Е ПАМЕТНИКЪТ НА СВОБОДАТА НА ВРЪХ ШИПКА. Основният камък е положен на
26 август 1922 г., а строителството завършва през
1930 г. През 1920 г. живите
ветерани опълченци се събират на конгрес и решават да
се построи Паметник на свободата на връх Шипка. Средствата за изграждането му
са от доброволни дарения от
целия народ. Конкурсът за паметника е спечелен
от габровския арх. Атанас Донков и скулптора
Александър Андреев, който заедно с Кирил Шиваров изпълнява монументалната фигура на лъва.
Цар Борис III открива тържествено паметника.
1939 - РАЖДА СЕ ТОДОР КОЛЕВ, АКТЬОР,
МУЗИКАНТ И ШОУМЕН (УМИРА 2013 Г.). Играл
е в театрите в Смолян, Шумен,
Пловдив, “Сълза и смях” и “София”. Участва в над 30 игрални
филма, сред които “Цар и генерал”, “Козият рог”, “Иван Кондарев”, “Двойникът”, “Опасен
чар” и др. Автор и водещ на телевизионното предаване “Как ще
ги стигнем с... Тодор Колев”.
1990 - ПОДПАЛЕН Е ПАРТИЙНИЯТ ДОМ В
СОФИЯ. Пожарът започва след предупреждение на Пламен Станчев, член на движение
“Инициатива за гражданско недоволство”,
че ще се самозапали,
ако от Партийния дом не се махне петолъчката. Преговорите на поета Радой Ралин и депутата Йосиф Петров със Станчев са безрезултатни. В 23 ч. сградата пламва, а тълпата унищожава и разграбва имущество в 94 помещения.
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Политиците и медиите не спират да
ръсят коренно противоположни мнения и оценки за цар Борис III и за
кончината му на 28 август 1943 г.
Като че ли в последно време позаглъхнаха отрицанията към него,
някои говорят дори с умиление към
личността му и съдбата му покрай
горкото негово синче - днешна България не му връщала бащинията. Ех,
мъка! Е, върнаха му тихомълком и
Враня преди дни, на 2 август 2021 г.
А дали и тази година на 28 август баща
Подготви
Христо ГЕОРГИЕВ му Борис Трети ще бъде разнасян в
изложби из страната, подреждан от
1993 г. насам като един от 13-те велики българи, редом с Аспарух, с Борис Покръстителя,
със св. Иван Рилски, с патриарх Евтимий...
Много им се иска на днешните негови следовници да се
забрави фашисткото време и предаванията в БиБиСи на
Влада Карастоянова, която определя Борис III като
“кървави и последни”. Неговата преждевременна смърт
му спестява съда, който щеше да го приравни с Хитлер
и Гьобелс - съд над “фашистките военнопрестъпници и
техните помагачи”, създаден след Втората световна война в победена България под диктовката на победителите
САЩ, Англия и СССР. И още - че благодарение на
вътрешната и най-вече на външната политика на “великия българин” Бориско, разорена и поставена на колене
България понася много смърт и страдания, губи десетки
и стотици милиарди.
Днес предлагаме на вашето внимание един забравен словесен портрет на цар Борис III с автор акад. Илчо Димитров. Според моето скромно мнение, това е един гениален изблик на големия наш историк, който кара косите
на много политици и редови комунисти от края на 60-те
години да понастръхнат. Защото портретът съдържа не
само върли отрицания на Особата, както обикновено се
пише за нея дотогава. Наред с безмилостните оценки,
съдържа и благи усмивки, разбиране, и като че ли дори
състрадание към съдбата му. А е написан в далечната
1969 г., когато се чества 25-та годишнина от социалистическата революция у нас. Уникален текст! Но, както
винаги, оставяме на читателите да преценят кое как е.

“Равносметка” (Исторически очерци и статии), акад.
Илчо Димитров, издателство “Хр.Г. Данов”, 1989 г.
Царят - фюрер
Трудно е за нас да си създадем една по-цялостна представа
за личността на цар Борис III.
Четвърт век той стоя начело на
държавното управление на
България, а през последните
осем години от царуването си
бе неоспорваният, пълен господар на българската политика. За
тази политика причините са
многобройни и разностранни и
не тук е мястото да се разкриват те. Но сред тях не може да
не се постави и личността на
самия Борис. А колко малко
знаем за нея! Физическият му
образ е запечатан в много снимки: ръст - среден, по снага мършав и леко прегърбен, лице
- продълговато и сухо с едър кобургския! - нос, чело - високо, и плешива глава. Облекло скромно: генералска униформа,
а по-често цивилни дрехи...
Няма нищо в този образ, което
да прави впечатление, да буди
интерес, да го откроява от множеството. Но този човек с найобикновена външност се бе родил в царски палат, и то като
първороден син, и само поради
това се чувствуваше предопределен да управлява цял народ.
Мъжествен или страхливец,
умен или глупак - той бе длъжен
да управлява. И управлява. Неговата личност, неговите качества щяха да влияят върху историческата съдба на българския народ. И за зла участ - да
влияят фатално.
Малко, много малко е запазено от някогашната царска
архива... Онова, което той е изразявал, проявявал публично, в
повечето случаи е било маска,

принудено,
наложено,
тактично;
онова, което
е таял в душата си, в
голямата си
част е изчезнало... Тези,
Илчо
които се заДимитров
еха да запишат за поколенията впечатленията си от
монарха, се движат главно от
политическите си позиции на
времето и едни го рисуват като
зъл гений, други - като ангелхранител...
Повече от половин век Кобургската династия стоеше начело на българската държава. За
този период тя докара на народа ни две национални катастрофи и подготви трета. Не е ли
това за нея безпристрастната
историческа оценка?
Царуването на Борис III
съвпада с една от най-драматичните епохи в българската история. Наследил трона от баща си
- един авантюрист, озовал се на
Балканите с честолюбива амбиция за световна слава и след
тридесет и една година принуден позорно да избяга - Борис
трябваше да управлява страна,
която в резултат на три последователни войни бе по-бедна,
по-разорена и по-унизена от
всякога. Всички кумири, които
буржоазна България бе градила
в продължение на десетилетия,
бяха рухнали поради една
късогледа политика. Напираха
нови бойки сили, които заплашваха политическия режим и обществения строй.
Пред тази заплаха новият

Цар Борис III зъл гений или
ангел-хранител

цар трябваше цели три години
да се примирява с правителството на БЗНС с неговия ръководител - Стамболийски, към
когото изпитваше физическо
отвращение. “Аз се намирам в
положението на собственик
на стъкларски магазин, в
който е вкаран слон - оплакваше се той по това време. Трябва безспир да разчиствам парчетиите и понасям
загубите.” С помощта на офицерството царят успя да се
отърве от “слона”, ала пак не
се сдоби ни със спокойствие,
ни със сигурност. Атентати, заговори, преврати, революции низ от опасности изпълниха царуването му. Като човек той не
беше нито глупав, нито лишен
от способности, ала цялата тази
динамика далеч надхвърляше
силите му. “Аз съм смазан от
деспотизма на баща си и
съвсем не съм годен за големи дела” - жалеше се Борис
пред един от доверениците си
и размахът, силата, дръзновението, които му липсваха, той
- за да оцелее! - трябваше

да компенсира
с хитрини, лицемерие,
демагогия
И най-вече да действува зад
кулисите, потайно, с подставени лица, а в това отношение
майсторството му не бива да се
отрича. Неговият настойник по
време на войната - Хитлер, с
основание отбелязваше: “По
темперамент Борис не е вълк,
а по-скоро лисица. Ловците
знаят, че лисицата избира такава пътека, която в случай
на опасност ще позволи да се
заличат дирите ?.”
Превратът на 9 юни - без
съмнение - бе извършен под
негова диктовка, макар следите старателно да бяха заличени, а на преден план бе изтикано правителството на Александър Цанков. И народната
ненавист се стовари изцяло

върху кървавия професор.
Неведнъж впоследствие Цанков публично се заканваше, че
ще вдигне завесата, че ще разкрие истината за 9 юни - и той
визираше двореца, но заканите
си останаха само средство за
изнудване. През 1934 г. Борис
мобилизира цялото си умение,
за да разцепи офицерската лига
- автор на Деветнадесетомайския преврат, - да отстрани
личните си неприятели, а след
това му бе лесно да изпъди и
тия, които му бяха помагали
да установи личната си власт.
И в същото време не смееше да скъса с никого, раздаваше аванси на всички страни.
От правителството току-що са
уволнени хората на Цанковото движение, току-що царят
отново ги е изиграл, точно
когато са вярвали, че цялата
власт минава в ръцете им...
В навечерието на войната
той успя да парализира до голяма степен дейността на буржоазиите опозиционни групировки, вдъхвайки им постоянно надежди - които така си останаха несбъднати, - че скоро
ще ги повика в управлението...
Когато приемаше в двореца
представители на БЗНС, на
бюрото му винаги се намираше
портретът на Стамболийски мъченически убития земеделски
вожд. Даже не забравяше да се
осигури и откъм комунистите.
Неведнъж изпращаше послания
до Георги Димитров в Москва,
за да припомни, че и той е допринесъл за спасяването му от
Лайпцигския съд.
Не може да се каже, че тази
тактика оставаше безплодна.
През цялото му царуване, изпълнено с ожесточени класови
и политически борби, въпросът
за формата на държавното управление не се поставяше
пряко, дилемата “монархия или
република” практически не
съществуваше. Сред общото
безличие на европейските монарси Борис III минаваше за най-

умен, най-сръчен и опитен политик. Въпреки всички бури и
изпитания, той завърши живота
си коронован, и то от обикновена, човешка смърт. И в това
отношение бе далеч по-щастлив
от балканските си колеги (югославският крал бе убит, румънският - Карол, принуден да
абдикира, албанският и гръцкият - да бягат в чужбина).
В редица писания, пък и в
съзнанието на мнозина съвременници Фердинанд и Борис се
очертават като антиподи: където признават недостатъците на
бащата, там откриват преимуществата на сина. В действителност двамата доста си приличаха. Борис бе достоен Фердинандов син. Разликите помежду им бяха несъществени - те
се определяха от коренното
различие в историческата обстановка на царуването на единия и другия. И двамата, независимо от подбудите, намеренията, практически подчиниха
българската политика на политиката на Германия. Ако бе
имал дългия живот на бащата, и
синът може би би се утешавал
в изгнание с мисълта, че поне е
служил вярно на Германия...
Борис се гордееше, че е
издънка на една от най-аристократичните фамилии в Европа:
правнук на френския крал Луи
Филип, племенник или братовчед на всички величества, зет
на италианския крал... И се
измъчваше, че е наказан да царува над бедна страна, без аристокрация, с прости нрави”, с
парвенюшка буржоазия. Един
от близките му служители разказва, че най-много

царят се възмущавал
от „простащината”
на българите
и недодялаността им! Но след
1918 г. монархизмът в Европа
бе в агония: три революции
събориха три световни империи, а по-малките трончета застрашително се клатушкаха. За
да запази своя, Борис бе
длъжен вече да се съобразява с
народа си, да си създава репутацията на демократичен цар,
на пестелив стопанин, на примерен съпруг и любещ баща,
да избягва демонстрациите на
надменност и незачитане, с
които баща му често даряваше
поданиците си... Човек потаен
- той не обичаше показността,
публичността; болничав - боеше се да се отдава на всички
радости на живота; малодушен
- отбягваше онова, което бе
свързано с рискове.
Социалната демагогия, буржоазната скромност на Борис
III имаха същото предназначение, както аристократизмът на
Фердинанд: да укрепват трона,
да съхранят династията... И в
конкретния случай нима някои
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Тихо, като през пустиня...
За стотиците хиляди нашенци, които няма да се върнат при нас
Лозан ТАКЕВ

Спорът за българите извън страната не стихва и продължава да е в дневния ред в програмите на партийните централи. Битка за нови
гласове за партии и отделни народни представители - гласове, които нямат нищо общо с
тяхното местоподаване. Бяха открити и се увеличиха новите секции в чужбина. Брояха се и
се изчисляваха проценти с машини и без машини и това се прие за сполука във вота, за победа на демокрацията!?
Същата демокрация прати през Терминала
стотици хиляди българи извън страната. Някои
живеят в чужбина десетина и повече години.
Все се чува тяхното откровение, че много им

особености на монархофашистката диктатура в България не
можем да открием в завещаните от управлението на Фердинанд традиции? Нима монархофашистката диктатура, установена от Борис в навечерието на
войната, не бе в много отношения личният режим на Фердинанд, съобразен с новите исторически условия?
Подобно на баща си, Борис
бе един от големите демагози на
века. Легенди се носеха за негови “неочаквани” появявания
сред народа, за посещения на
селски къщи, за упражненията
му като локомотивен машинист... Дни и седмици след всяка
такава проява услужливата преса описваше трогателното единство между цар и народ... Подобни умело изиграни етюди
даваха ефект. В съзнанието на
немалка част от народа Борис
бе демократичен народен цар;
вината за притесненията и мизерията се стоварваше върху
министрите му.
Борис имаше достатъчно
основание, за да презира Хитлер и обкръжението му. Той
никога не забравяше, че германският фюрер е бивш бояджия,
че не отговори на очакванията
на германската аристокрация да
възстанови свалената династия.
Пред своя някогашен възпитател Шауфелбергер Борис
твърдеше, че не изпитва никакви симпатии към нацисткия главатар, към “абсурдните му теории”, към “тоталитарните му
методи”. След едно посещение в
Берлин не скри от Филов впечатленията си от тамошната
върхушка: Хитлер - обкръжен
от царедворци, Рибентроп авантюрист и пр.
Но в същото време съзнаваше, че политиката му е фатално
свързана с хитлеристката, че
само на нея може да се уповава
за собствената си сигурност.
Чувствувайки податливостта
на управниците на Третия райх
към ласкателства, Борис изсипваше цели потоци от хвалебствия и комплименти. Пред Рибентроп говореше за магнетичната сила на духа на Хитлер:
“Фюрерът излъчва такъв динамизъм и такова доверие, че
след всяка среща с него се
чувствувам укрепен за няколко месеца.” А пред Гьобелс не
се стесняваше да обявява Хитлер за божи пратеник...
Словоизлиянията не оставаха без отзвук у обикновено
болезнено мнителния Хитлер.

е мъчно за България, но не се връщат и комай
няма да се върнат в родината си, която ги е
родила, възпитала и изучила. Наследниците им,
родени някъде по широкия свят, нерядко дори
български език не знаят...
“Че за какво му е?” - съвсем скоро и съвсем
искрено ме попита съотечественик, който чака
трето дете отвъд океана от смесен брак и се
радва щастливо на битието си в САЩ. Беше
дошъл да си лекува зъбите и да пообиколи Черноморските ни курорти. Не се вълнува отдавна
от политиката и от промените у нас.
И от други други наши сънародници съм
чувал подобни отговори. Децата им вече гово-

човекът, който дори сред сателитите му създаваше най-малко
тревоги. “Ние можем да бъдем
само признателни на тоя цар -

живота си, за династията си.
Човек с крехко здраве, не пропускал ден, без да взема лекарства, постоянно се оплаквал от
различни болести, четял медицинска литература и откривал в
себе си ту едно, ту друго заболяване. “В неговото съзнание пише английският дипломат
Хюгесън - доминираше собствената му безопасност.” За песимизма на Борис говори в мемоарите си Дж. Рендел - английският пълномощен министър в
София в началото на войната;
за това споменава неведнъж в
дневника си Б. Филов. Шауфелбергер е описал впечатленията
си от неколкократните срещи с
царя между двете световни войни. Борис споделял, че не вярва
в бъдещето на монархиите, а
още по-малко в своята щастлива
съдба: “Всички тронове ще изчезнат, аз ще бъда свален,
убит.” Слаб, блед, нервен, умо-

пишеше в дневника си Гьобелс
и допълваше: “Ако всички
държавни глави в Европа
бяха така искрени и така разположени към новия ред,
бъдеща Европа не би срещнала никакви трудности.”
Пред Народния съд найблизките съветници на царя го
обрисуваха като човек мнителен, недоверчив, колеблив, непостоянен, склонен към песимизъм, суеверие, мистицизъм.
Да допуснем, че те попрекаляваха с черните бои, за да
прехвърлят собствената си отговорност върху мъртвия. Но
твърденията им разкриват някои
съществени черти от характера
на Борис III, които обясняват от
психологическа страна поведението му, особено по време на
войната. Той непрекъснато е
живял в страх за бъдещето, за

рен - такъв го вижда Щауфелбергер и през 1937 г. “Макар
сега, с раждането на престолонаследника - пише той - династията да изглеждаше осигурена, Борис не бе никак оптимист.”
Малодушните често обичат
да си приписват мними подвизи. И Борис не бе чужд на това
изкушение. Колко легенди се
разправяха от угодливи писатели за “геройството му през
войните! А самият цар се хвалеше пред Хитлер, че след войната запазил престола си, като
се отправил срещу бунтовниците начело на една дивизия; че
през 1934 г. спасил живота си
от подготвян комплот, като се
явил пред заговорниците със
сабя в ръка и решително им се
противопоставил. Нищо че и
единият, и другият епизод бяха

Макар от време на време да
се пораждаха подозрения за
лукавство и двойна игра, общо
взето, той хранеше доверие в
българския монарх, доколкото бе в състояние да се доверява на когото и да е. Още
повече че политиката на Борис даваше безброй потвърждения на словата му.
Хитлер смяташе Фердинанд
за най-интелигентния и способен европейски монарх и качествата на Борис отдаваше на
бащиното наследство и на суровата школа, в която бе възпитан.
За него бе ясно, че царят е

най-здравата опора на
германската политика
в България,

рят друг език, а те самите понякога все още
следят нещичко по българските телевизии, шоуто на Слави, например. А и какво да е националното им самочувствие, когато тук, у нас,
си гениален, само ако си учил в някой западен
университет... За какво им е да четат Ботев и
Яворов, за какво им е да познават българската
история? Още повече да цитират Пайсий
Хилендарски... В този ред на мисли се чудя
защо толкова искаме да увеличим непременно
и непрекъснато правото им на глас, даден от
някъде за това, което тук ще сърбаме. Техният
български език език ще премине като глас през
пустиня в новата им задгранична роля и битие.

съществували само в царското
въображение.
В стабилността на режима
си, на трона си, не вярваше.
Пред Хитлер се жалеше, че не
може да смени ни един министър, ни един генерал, без да
постави короната си в опасност. Разбира се, чак толкова
голяма опасността не беше, но
царските оплаквания свидетелствуваха за една патологична
вече мнителност…
Пред своя довереник Л. Лулчев Борис непрекъснато разкриваше отчаянието, което го обхваща, заканваше се да абдикира или да се самоубие. Тази
нагласа представляваше благоприятна почва за мистицизъм и
суеверие. С нея можем да си
обясним изключителното влияние, което добива Лулчев. Распутиновщината разцъфтя и в
двореца на Кобургите. Привърженик на “Бялото братство” на
Дънов, Лулчев бе главен душеприказчик на царя в навечерието и в началото на войната. С
него царят се съветваше по
вътрешната и външната политика, по назначаването на министри, дори по най-интимните подробности от личния си живот.
На него пращаше доклади, телеграми, информации, за да ги
прочете и даде мнение. Даже
председателят на фашисткия
парламент трябваше да дири
съдействието на Лулчев, за да
получи аудиенция от царя...
Като всеки колеблив и малодушен човек, Борис можеше да
прояви политически качества
само в спокойни времена и когато рискове не се налагаха...
Наближаващата война го
хвърляше в ужас. В началото
той разчиташе на сблъсъка на
западните държави със Съветския съюз и на гибелта на социализма вследствие на този
сблъсък. С тази надежда той се
нагърби с ролята на помирител
между Англия и Германия и
способствува за провеждането
на Мюнхенската конференция.
По време на голямата бъркотия
през лятото на 1939 г., когато
Германия правеше последните
си приготовления за войната,
когато се водеха преговорите
между Англия, Франция и Съветския съюз и проехтя бомбата от
германо-съветския пакт, от София потеглиха най-официални
лица в три посоки: за Берлин министър-председателят, за
Лондон и Париж - председателят на Народното събрание, за
Москва - парламентарна делега-

ция. Но не беше по силите на
малка България да се осигури
от всички страни.
После, когато войната пламна, за Борис бе ясно, че реална
алтернатива за избор не съществува, че пътят му е само един
- с Германия. При все това дълго
държеше за “неутралитета” и се
мъчеше да отлага часа на откритата ориентация. По това време
той говореше: “Генералите ми
са германофили, дипломатите
ми - англофили, царицата италианофилка, народът ми - русофилски. Единствен аз съм
неутрален в България.” Когато дойде германското искане за
присъединяване към Тристранния пакт, Борис изпадна в паника пред решителната стъпка,
която му се налагаше да направи и от чиито последици - не за
народа, за себе си - се боеше.
Колебанието му от това време
Хитлер обясняваше с алчността
на царя и със страха от опасността, която евентуално би последвала. “Трябваше - споделяше Хитлер - да прибегнем
до услугите на стария Фердинанд, за да вразуми сина си и
го убеди, че часът на България е дошъл.” И колебанието
се разреши не в духа на народа
(русофилския), не в духа на дипломатите (англофилите), а в духа
на генералите, защото с тях бяха
и царските симпатии.
Дойде и германо-съветската
война. Сега Борис се облегна
изцяло на Германия, на способността й да сломи съветската
мощ. Ала скоро и тази надежда
започна да се топи - още със
затягането на войната на Изток
през зимата на 1941-1942 г. - и
той заживя с нова надежда - в
англо-американско-съветското
съперничество, във войната
между съюзниците. Дори когато не остана никакво съмнение
в катастрофалния за Германия
изход от войната, той не се осмели да стигне до извода за коренен завой в дотогавашната политика. До смъртта си Борис III
остана най-верен съюзник на
хитлеристка Германия...
Свързан пряко с най-тежките покушения над народните
права и свободи, прегърнал доброволно ролята на “фюрер” на
българския фашизъм, присъединил страната към противоречащата на националните интереси
политика на хитлеристка Германия, историческата присъда за
него е тежка и заслужена.
1969 г.
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на ГЕРБ да водят с партията сериозни
разговори за управлението.
Залогът е всъщност: ще се върне ли
ГЕРБ във властта? Това е напълно възможно при едни нови предсрочни избори, ако
в новия парламент партийната конфигурация е отново разнородна, но с по-силно
присъствие на ГЕРБ и евентуално на някой негов потенциален съюзник (например “патриотите”). Да не говорим, че
тогава и други партии в новия парламент
могат да кажат: няма друг изход, освен
съгласие с ГЕРБ, няма друго възможно
мнозинство. Дали това може да бъде ИТН?

Какво смята
да прави ИТН и с кого?

Когато “Има такъв народ” се появи на
политическата сцена, заявката на партията беше да промени изцяло политиката в
България. В платформата си за последните избори от 11 юли 2021 г. тя заявява:
“Време е да довършим започнатото и да
променим изцяло модела на управление в
България с млади и кадърни хора, нови
лица и доказани професионалисти, които
са независими от досегашната политическа системаЕ За 30 години демокрацията в
България не се състоя докрай. Време е да
променим модела на управление. С нов
морал и нови правила.”
Разбира се, не за първи път през новия век нова политическа партия ни обещава, че най-сетне ще доведе “демокрацията докрай” след един провален преход, че ще “промени модела на управление”, че ще въведе “нов морал и нови
правила”. През 2001 г. Симеон Сакскобургготски обяви, че влиза политиката
със следното обещание: “Декларирам
целта си да основа едно обществено движение за нов морал в политиката, за нови
икономически решения, с нови за България идеи и с нови хора”.
През 2005 г. Волен Сидеров обеща,
че неговата “Атака” се бори за “възстановяване националното достойнство на
българите и международния престиж на
страната”. И поиска в своите “20 точки”
провеждане на операция “Чисти ръце”.
Не по-малко обещаха и от ГЕРБ през
2006 г.: “ГЕРБ ще е партия, на първо
място, на тези, които се борят с организираната престъпност и корупцията и са
за истински реформи в съдебната система”. Защото бяха убедени, че “В Европа
искат прозрачно управление и смяна на
управляващата тройна коалиция”.
ИТН се заканиха, че

„ще изчегъртат ГЕРБ”,
политически некоректен израз за намерението да сложат край на “модела
ГЕРБ”, познатият стил на управление с
всички съпътстващи елементи: “къщи”
за гости или другаде, пълни с неща чекмеджета, използване на прокуратурата
като бухалка, рекет над неудобните
бизнеси, тънка манипулация на изборите, раздаване на финансови средства
предварително за приближени фирми,
зрелищни арести и множество други
забавления за публиката.
Не спомага ли ИТН за завръщането
на ГЕРБ във властта?
От ИТН се заканиха сами да “разчистят Авгиевите обори”, с убедеността,
че имат достатъчно ресурси, опит, хора,
способни да осъществят голямото начинание. На 4 април 2021 г. излязоха втори
(неочаквано за самите тях) и отказаха да
предлагат кабинет, когато мандатът дойде при тях. Надяваха се, че на едни следващи избори, защото отказът им неизбежно водеше натам, ще излязат първи.
Така и стана на 11 юли 2021 г. - излязоха
първи, макар и с малко пред ГЕРБ. И
веднага, още несвикан новият парламент,
предложиха своя кабинет. Без никакви
консултации, защото бяха убедени, че

имат това право като победители. Получиха освирквания, дадоха си сметка, че с
65 депутати от 240 имат нужда от някаква подкрепа, и оттеглиха предложението
си. Направиха срещи с партиите, от които очакваха такава подкрепа: ДБ,
ИБГНИ, БСП, но и с ДПС (всички без
ГЕРБ). Това с ДПС предизвика недоумение, но останалите проявиха търпение.
Разговорите бяха “по принципни въпроси” на очакваните политики. Констатираха съвпадение по много от тях с очакваните партньори.
Но докрай поддържаха съспенса с
предложението за нов кабинет. И изненадата дойде - нови, малко известни фигури, начело с неочаквано изместил друг
кандидат за премиер. Отново с убеждението, че само те, ИТН, имат правото да
предлагат министри, че мнението на очакваните им партньори в случая е без значение, дори с разбирането, че такова
мнение не е нищо друго освен “стремеж
към кадруване”. Но сред набързо подбраните нови кандидати за министри се
оказа, че един не пести обидни квалификации към “соросоидите” и “джендърите”, друг заимствал неправомерно текстове в докторската си дисертация, трети
бил или не бил докторант в престижен
чуждестранен университет. Кандидати,
добре самопредставили се на “кастинга
за политици”, продължаващи с хъс да настояват за недоказаната си все още в политиката собствена компетентност.
И когато всичките трима потенциални партньори на ИТН отказаха да приемат такъв кабинет, неговият премиер се
отказа от приетия мандат и предизвика
безпрецедентна конституционна главоблъсканица.
Оправданието на ИТН: “предадоха
ни!”. Защото очевидно бяха твърдо убедени, че: а) само те имат право да предлагат министри; б) само те могат и са
способни да направят селекция за един
качествен кабинет; в) само те знаят, какво е нужно на България (и на “суверена”). Затова мнението на потенциалните
им партньори нямаше значение, с непонятна упоритост се отхвърляха предложенията за писмено споразумение, с
настървение се бранеха фигурите на второто предложение за кабинет, дори започнаха в познатия стил от последните
години обидни квалификации към онези,
към чиято подкрепа се обръщаха.

ГЕРБ отказаха втория мандат, получен според конституционната процедура, и така

единствената възможност
този парламент да продължи работата си,
е да намери правителствено формула с
третия мандат. При това, както вече стана ясно, е без значение кой ще му бъде
носителят, защото единствено възможната парламентарна конфигурация, която
да бъде опозиция на досегашния политически монопол на ГЕРБ, е шарената група от четири парламентарни групи: ИТН,
ДБ, ИБГНИ и БСП. Дали ДПС ще подкрепи или не такава конфигурация, не е
от значение. От значение е, че никакво
парламентарно мнозинство в опозиция
на ГЕРБ не е възможно без ИТН.
Това вече е банално и се повтаря от
много анализатори. Но нека разнищим
още малко ситуацията. Всъщност
въпросът е, дали изобщо е възможно да
се постави край на продължилата повече
от десетилетие политическа хегемония на
ГЕРБ? Тази хегемония всъщност е
накърнена в парламента, където ГЕРБ е
на практика изолиран от останалите, но
така беше и през 2013 г. Тогава обаче,
поради невероятната политическа глупост на неговите опоненти, година покъсно ГЕРБ се завърна триумфално във
властта и направи доста широка коалиция с Реформаторския блок, АБВ и (макар и неофициално) с “патриотите”. Напомням го, защото сегашната ситуация
може да завърши по същия начин.
Но някой ще каже, че ГЕРБ се е променил, Бойко Борисов не е кандидат за
премиер, дори в обявеното правителство с втория мандат (ПР акция за внушаване на промяна), премиер е бивш кадър
на “сините”, лидерът на това, което
остана от СДС, е предложен за вицепремиер, “патриотите” ги няма - накратко,
нови хора и нов стил на поведение. Но
дали е така? Нима толкова бързо в ГЕРБ
нещата не зависят единствено от решението на неговия лидер? Нима виждаме
вътрешнопартийна дискусия, например
за предложения кабинет? Нима общопартиен форум показва наличие на различни мнения, гласуване на различни
предложения? Засега не изглежда да има
някаква съществена промяна там или
поне такава, че да позволи на критиците

За ИТН този трети мандат е всъщност
едно голямо изпитание, той поставя
въпроса, дали партията действително и
искрено желае да бъде сложен край на
негативните практики от управлението
на ГЕРБ, или обратно, склонна е на компромис по този именно въпрос. Защо
лидерът и говорителите на ИТН упорито
отхвърлят възможността да участват в
третия мандат? Какво точно им пречи?
Първият и съвършено учудващ аргумент за това е обидата, че останалите не
са подкрепили техните (нека пак го кажем) набързо композирани предложения
за кабинет. Обидата, обаче, не е уместен
политически инструмент, иначе някой
президент на ядрена сила би могъл затрие Земята от едната обида. Всъщност
обидите бяха отправени в обратна посока: един бил от “стар комунистически
род”, други били подкрепили Пеевски,
трети са “бивши комунисти”, четвърти
искали само постове, пети били измамници, шести пък “чужди агенти” заради
двойното си гражданство.
Може би ИТН продължават да са
убедени (и това е вторият аргумент), че
именно те и само те имат правото да
предложат правителство на малцинството, защото са първа политическа сила.
Правителство на малцинството беше правителството на СДС през 1991 г., но то
имаше зад себе си все пак 110 депутати
(45% от 240), мнозинството беше осигурено тогава от ДПС (24 депутати), но правителството се задържа само година.
Най-сетне, това поведение на ИТН
постави сериозно въпроса, останаха ли
партньори на ИТН? С кого изобщо си
представя ИТН възможно партньорство,
след като нито едно социологическо проучване през последната година не допуска постигането на мнозинство на изборите от която и да е партия самостоятелно? Когато изгориш всички мостове за
сътрудничество, оставаш сам, дори и с
най-много избрани депутати.
Нека си представим нови избори през
октомври. Какво съществено се очаква
те да променят в партийната конфигурация? Възможно е да се поразместят партиите и ГЕРБ да излязат начело. Или път
ИБГНИ да не прескочат бариерата, както и в парламента отново да влязат под
някаква форма “патриотите”. Какво ще
прави тогава ИТН в новия парламент? С
кого ще си сътрудничи? Ще претендира
ли отново да състави правителство, ако
са първи или втори? Или ще се задоволяват да бъдат “градивна опозиция”? Нали
не смятат, че изборите са като билетчета
от лотарията - търкаш, не печелиш и
отново търкаш, докато спечелиш?
Докога търпението на избирателите
може да бъде поставяно на изпитание?
Докато и те не полудеят също толкова,
колкото политическите им лидери ли?
Докато започнат да гласуват ей така, на
шега, “да видим, какво ще стане”.
В Афганистан се докараха дотам
именно с такова отношение към собствената им държава. Ако ИТН реши, както
някога Катилина в Рим, “да вихри разюзданата си дързост” (“Quem ad finem sese
effrenata iactabit audacia” - без да претендирам да добър превод), историята му ще
стане печална. Печалната история на
попарените надежди.
От блога на автора,
със съкращения
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Анелия Димитрова
и Фиорди Лоха
гостуват в Италия
Балетната компания “Art Dance
Theater - Teatro Piccolo di Pietralata”
ще представи на 28 август на 42-то
издание на фестивала “Версилиана”
спектакъла на балета “Лебедово езеро” от Чайковски по хореографията
на Лев Иванов - Мариус Петипа, хореография и постановка на международно признатия италиански танцьор
и хореограф Тучо Ригано. В главните
роли - на Одета/Одилия и принц Зигфрид, ще танцуват примабалерината
на Старозагорския балет Анелия Димитрова и премиер солистът Фиорди
Лоха от Албания, които ще си партнират с римските балетни артисти, научи ДУМА от Сийка Лапачка, пиар на
ДО - Стара Загора.
След завръщането си от Италия
Анелия Димитрова ще танцува в спектакъла на танцовата драма “Нестинарка” в ролята на Демна на 6 септември
на новосъздадената сцена “На брега
на древния Севтополис” - язовир “Копринка”. Паралелно примабалерината
е в усилени репетиции по подготовката на премиерата на “Сънят на Пилат”
по музика на Стефан Димитров, където изпълнява главната роля. Премиерата е на 16 октомври в зала 1 на
Националния дворец на културата. На
23 декември - отново в зала 1 на НДК,
Анелия Димитрова и Фиорди Лоха ще
бъдат принцеса Аврора и принц Дезире в спектакъла на Старозагорската

СНИМКA ДО - СТАРА ЗАГОРА

Солистите на Старозагорския балет ще танцуват
в „Лебедово езеро” на фестивала „Версилиана”

опера на балета “Спящата красавица”.
“Art Dance Theater - Teatro Piccolo
di Pietralata” е изборът на тазгодишното издание на фестивала “Версилиана”, който отново се превърна в гостоприемна сцена за утвърдените балетни компании. Първото участие на
“Art Dance Theater” бе на 18 юли с
диптиха “Болеро” и “Кармина Бурана” по хореографията на Тучо Ригано.
Театърът на открито в парка на
Вила Ла Версилиана е домакин на едноименния фестивал, който се провежда за 42-ри път. В продължение на два

месеца той представя богата мултижанрова програма от представления и
концерти в баланс между проза, танц,
музика и кабаре, в умелото съчетание
на традицията и иновацията.
Наред с музикално-сценичните форми, фестивалът “Версилиана” предлага
следобедните “Incontri al Caffe” (“Срещи в кафенето” - известния салон, стартиран от Романо Баталия) с личности
от културата, политиката, развлеченията, науката, свързани с възраждането
на традицията на културните ценности, типични за Версилия.

„Код жълто в парка” със Стефан Вълдобрев
и „Обичайните заподозрени” на 9 септември
Стефан Вълдобрев и
“Обичайните заподозрени”
(Еко, Стунджи, Иван Лечев и
Миро Иванов) ще се качат
отново на лятната сцена
“Арена София” в парк “Борисова градина” на 9 септември.
Концертът ще мине под мотото на новия албум на групата, наречен “Жълт код”.
В него са включени
12 песни, а заглавието ни препраща към нетипичната ситу-

ация, в която се намира светът
през последната година.
“Жълтият код обикновено е предупреждение, но и
очакване на позитивна
развръзка. Наостряме сетива за опасност, но сме подготвени за хепи енд”, разяснява идеята си авторът.
Интересен факт е, че това е
първи албум, в който освен
Стефан, като композитор
на песни се включва и все-

ки от групата - Веселин Веселинов-Еко, Мирослав
Иванов, Иван Лечев и Стоян Янкулов. Някои от заглавията вече се завъртяха
като сингли в родния радиоефир и са добре познати на
феновете на “Обичайните
заподозрени” - “Голяма работа” и “Лепило за брада”.
Освен новите енергични
песни, заредени с як китарен звук и въздействащи

текстове, публиката на
9 септември със сигурност
ще чуе и най-големите хитове на Стефан и компания.
За още по-високия градус
на настроението ще се погрижат домакините от
“Арена София”, където ще
има обособени барове за
храни и напитки. Концертът се организира от
“BGTSC”, съвместно с
“Loud Concer ts”, научи
ДУМА от Радостина Ранова.
Цената на билетите до
8 септември е 25 лева. В деня
на концерта ще бъде 30 лева.
“Код жълто в парка” ще
се проведе при стриктно
спазване на епидемиологичните мерки, според действащата заповед на министъра
на здравеопазването.
Концертът на Стефан
Вълдобрев и “Обичайните
заподозрени” - Иван Лечев,
Стунджи Янкулов, Мирослав Иванов и Веселин Веселинов-Еко, на 9 септември
ще бъде последната лятна
изява на бандата в София.

НАКРАТКО

Изложба в Бургас
показва съкровище,
открито в Черно море
Изложба, посветена на резултатите от археологическите подводни
проучвания на Центъра за подводна
археология и Националния исторически музей през 2020-2021 г. в залива
Ченгене скеле, ще бъде открита на
27 август в Археологическия музей на
Бургас. Под ръководството на проф.
д-р Иван Христов и гл. ас. д-р Найден
Прахов от морските дълбини бяха
извадени изключителни редки фрагменти от стъклени съдове. Колекциите от стъклени находки на НИМ и
РИМ - Бургас, включват 310 фрагмента, фрагментирани и цели съдове. Находката е важен извор на
информация за слабо изследваната
тема за потреблението, търговията
и производството на стъкло на Балканите през Късноосманския период.
Съдовете най-вероятно са произведени в работилница на остров Мурано,
Венеция, през втората половина на
XVI в. или началото на XVII в. Изложбата се реализира по спечелен
проект пред Министерството на културата на Центъра за подводна
археология с партньори НИМ и РИМ
- Бургас. Предстои издаването на
каталог на находките с интересни
исторически студии за търговията в
Черно море през Късното средновековие с вносни стъклени съдове. Изложбата ще бъде представена и в София
през 2022 г.

СНИМКА НИМ

Водолаз маркира новооткрити
стъклени съдове на дъното на
залива Ченгене скеле

Почина барабанистът
Чарли Уотс

СНИМКА МЕДИАПУЛ

Барабанистът на “Ролинг стоунс” Чарли Уотс е починал в болница на 80-годишна възраст, предаде Ройтерс, като цитира говорителя на музиканта. В началото
на месеца стана ясно, че Уотс
вероятно ще пропусне турнето на
“Ролинг стоунс” в САЩ, защото
се възстановява от медицинска
процедура. Говорителят съобщи, че
процедурата е успешна, но не уточни каква е. “Този път не съм в крак
с времето, каза Уотс в изявление
тогава. Работя упорито да си
върна формата, но вече приех, че
това няма да стане бързо.” Турнето “No Filter” на “Ролинг стоунс”
в САЩ трябва да започне с концерт на стадион в Сейнт Луис на
26 септември.
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Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни
места в централната част на Дунавската равнина ще са интензивни
и значителни по количество. Валежите ще са главно в Южна и
Източна България, след обяд и вечерта в югоизточните райони и по
Черноморието ще има локални интензивни явления. Има условия за
градушки. Ще духа слаб, в Дунавската равнина, където ще преобладава
слънчево време, до умерен северозападен вятър. Дневните температури в цялата страна ще се понижат и максималните ще бъдат
предимно между 26 и 31 градуса.

БТА/НИМХ
ХОРОСКОП

05.10 ÃËÚÓ‚Â Ë ÎÂ„ÂÌ‰Ë ‰ÓÍ.
ÙËÎÏ /11 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
06.00 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ/Ô/
07.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
09.20 ¬ÒË˜ÍÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ
Ë„‡ÎÂÌ 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 »ÒÚËÌÒÍÓÚÓ ËÓÚÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
13.30 œËÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ Â‰ËÌ
¿ÎÂÍËÌ /3 ÒÂËˇ/Ô/
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 —‡ÏÓ‰ÂÈˆË - ÓÚ ÏÂ˜ÚËÚÂ ‰Ó Â‡ÎÌÓÒÚÚ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 ËÚ‡ÈÒÍËÚÂ ‡ÌÚËÍË „Ó‚ÓˇÚ ‰ÓÍ. ÔÓÂ‰Ëˆ‡
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19.00 ΔÂ·ËˇÚ /5 ÒÂËˇ/
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /3
ÒÂÁÓÌ, 2 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
22.10 ˙„˙Ú ¡ÎÂ˜ÎË: —‡Ì
‘‡ÌˆËÒÍÓ Ú‚ ÙËÎÏ /3
ÒÂÁÓÌ, 4 ÂÔËÁÓ‰/ (14)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ”ËÌÓÌ‡ ⁄Ô Ú‚ ÙËÎÏ /
2 ÒÂÁÓÌ, 7 ÂÔ./ (14)
00.15 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
01.15 “ÛËÁ˙Ï.·„ /Ô/
01.40 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /3
ÒÂÁÓÌ, 2 ÂÔ./Ô/ (12)
02.45 ˙„˙Ú ¡ÎÂ˜ÎË: —‡Ì
‘‡ÌˆËÒÍÓ Ú‚ ÙËÎÏ /3
ÒÂÁÓÌ, 4 ÂÔ./Ô/ (14)
03.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô
04.25 ”ËÌÓÌ‡ ⁄Ô Ú‚ ÙËÎÏ /
2 ÒÂÁÓÌ, 7 ÂÔ./Ô/ (14)

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

05.20 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî /Ô./ ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.20
05.40 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: –Ó·ÓÚË
ÔÓ‰ ÔËÍËÚËÂî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, ÂÔ.2
06.00 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.105
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15 ÂÔ.16
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ΔÂÌË Ã‡˜Â‚‡
18.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.6 ÂÔ.23
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.30
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.64
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.21
00.00 ì«‡ÍÓÌ Ë Â‰: —ÔÂˆË‡ÎÌË ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇî - ÒÂË‡Î, Ò.20 ÂÔ.10
01.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.13
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.20 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.78, 79

ОВЕН

ВЕЗНИ

Нещо по-специално или зависещо от друг, ще ви
направи особено внимателни и целеустремени.

За много от вас притесненията ще са най-вече от
финансово естество, но и
работата ще ви създава
проблеми.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

08.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî

В предложенията на
партньора си ще откриете добри идеи, на които
ще се посветите през следващите дни.

Ще се съобразите с променените условия по текущ
ангажимент и независимо
от чувства, които те будят у вас, ще се справите.

09.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Благодарение на тактичната си намеса ще повлияете
на решенията на близките
ви по отношение изпълнението на ваша идея.

Много от вас ще излязат
най-сетне от инерцията,
която ги владее в последно време.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Грижейки се за детайлите в ежедневието си, денят ви ще премине спокойно и пълноценно.

С премерен ход ще подтикнете други, които търсят
сътрудничеството ви към
повече активност и сближаване на позициите ви.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ
С бърза и точна мисъл ще
отсявате важното, без да
давате израз на емоциите.

23.10 ì¡ÂÁ ÚÂ· ˘Â ÔÓÔ‡‰Ì‡î

Включете се в заниманията, които ви се предлагат
днес от партньора, семейството или приятелите
ви и ще останете доволни.

00.10 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Забързано ще преминете
деня, независимо от настроението ви за отдих и
развлечения.

Нуждата от разнообразие ще ви подтикне към
по-голяма физическа активност, която ще укрепи
психиката ви.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

05.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
08.00 ÕÓ‚ËÌË

10.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
11.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
11.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
13.15 ì√‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ ÓÚ·‡Ì‡î ÒÂË‡Î
14.00 ÕÓ‚ËÌË
14.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî ÒÂË‡Î
15.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË
17.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
18.45 ìÕÂÍ‡ ‰‡ „Ó‚ÓˇÚî
20.00 ì¬ÂÏÂî
20.30 ìƒÓÍÚÓ œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍËî
- ÒÂË‡Î
21.30 ìƒÓÍ-ÚÓÍî - ÒÂË‡Î
22.30 ì¬Â˜ÂÂÌ Û‡„‡ÌÚî

01.50 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
03.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî ÒÂË‡Î
04.00 ÕÓ‚ËÌË
04.05 ìƒÓÍÚÓ œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍËî
- ÒÂË‡Î
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2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Бълхата наистина е способна да прескочи разстояние,
превишаващо цели 350 пъти дължината на нейното тяло.
Все едно човек да прескочи размера на футболно игрище.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Мравката има най-голям мозък в отношение с тялото.

¿À≈ —¿Õƒ⁄– Ã”“¿‘◊»…— »,
ÒÓÎËÒÚ Ì‡ ÕÃ“
ì—Ú. Ã‡ÍÂ‰ÓÌÒÍËî
¿À≈ —¿Õƒ⁄– ÷¬≈“ Œ¬,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙
Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡,
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡
¬≈À Œ …Œ“Œ¬, ÙÛÚ·ÓÎÂÌ
Ì‡ˆËÓÌ‡Î ÓÚ —¿Ÿë94
≈Ã¿Õ”≈À » ŒÕŒÃŒ¬,
ÔËÒ‡ÚÂÎ, ÍËÚËÍ, ËÁ‰‡ÚÂÎ
Àﬁ¡ŒÃ»– Àﬁ¡≈ÕŒ¬,
ÓÎËÏÔËÈÒÍË Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ
¯‡ÏÔËÓÌ ÔÓ Í‡ÌÛ

Във Виена предпазват
прилепите с чипиране
Близо 25% от всички видове летящи бозайници
по света са застрашени от изчезване
В австрийската столица чипират прилепите, за да ги предпазят от изчезване, а целта на проекта е да се установят местата на
живот и движение на летящите бозайници в
града. Специално внимание се отделя на видовете, които обитават покривните пространства и фуги в сградите. Във фокуса на
изследването са преди всичко женските,
които в момента отглеждат малки, уточниха
от Ойроком-ПР София, част от мрежата за
международни връзки на Община Виена.
В момента в града живеят 22 различни
вида прилепи. Едно от любимите им места
за нощен лов в австрийската столица е
природният резерват Лайнцер Тиргартен,
разположен в югозападната част на града.
Там учените са опънали няколко мрежи, с
които могат да бъдат хванати тези ценни
бозайници. След това върху тях се прикрепя малък предавател, който проследява
пътя им до местообитанието. Предавателят тежи едва няколко грама и след известно време пада от само себе си.
Почти всички видове прилепи в Австрия
се хранят изцяло с насекоми и изяждат огромно количество вредители А в световен
мащаб те имат ключова роля в еко системиНай-дългоочакваното, шесто издание на “Beerфестът” се
завръща в Стара Загора с вход
свободен. Почитателите на качественото пиво и хубавата
музика ще имат възможност да
се насладят на традиционния
бирен фестивал от 2 до 5 септември, от 19 ч., на поляната
до парк “Загорка”.
Организаторите са подготвили изключително богата музикална програма, качествено
традиционно и крафт пиво и
много изненади. Любимият на
старозагорци и гости на града
фестивал ще събере ценители

те и без тях не биха могли да съществуват.
Много видове растения, които се използват
за храна или лекарства, не могат да оцелеят
без прилепите, които ги опрашват или разпространяват семената им. Дългогодишни
наблюдения показват, че насекомите значително намаляват при присъствие на повече
прилепи на дадено място. Ето защо е важно
да се намери местообитанието на прилепите в големия град, което е и целта на виенския “Координационен щаб за защита и изследвания на прилепите”.
Особеността на тези летящи бозайници
е, че, подобно на някои видове птици, те са
много привързани към местообитанията си,
което означава, че живеят на едни и същи
места в продължение на десетилетия, даже
на векове. Ако бъдат разрушени тези места,
особено онези, където има малки, това може
да доведе до намаляването на популацията
им. Близо 25% от всички видове прилепи по
света са застрашени от изчезване, а поне
12 вида са окончателно заличени от лицето
на Земята вследствие на човешката дейност.
Изчезването на всеки вид има съществени
последици, които рано или късно пряко рефлектират върху човека или стопански зна-

«‡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

СНИМКА WOLFGANG FORSTMEIER

Прилепите обитават едни
и същи места в продължение
на десетилетия и дори на векове
чими за него видове. Именно затова учените
искат да открият домовете на прилепите във
Виена и да ги защитят от изчезване.

на хубавата бира под звуците
на страхотни рок, поп, пънк и
хип-хоп изпълнения.
На сцената на “Beerфестът” още в първия ден ще се
качат Любо Киров и Михаела
Маринова. 100 Кила, Лора Караджова и Кристо ще пеят във
вечерта на хип-хопа. А любителите на пънка ще бъдат посрещнати от легендите Свет-

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚
√Î‡‚ÂÌ Â‰‡ÍÚÓ
»‚ÂÎËÌ ÕËÍÓÎÓ‚
inikolov@duma.bg

Дават
300 евро на
победителя
в състезание
по лежане

Почитатели на пивото и музиката
отново се събират в Стара Загора

Шестото издание
на проявата ще е
с вход свободен

льо Витков, Ерол Ибрахимов
и Кольо Гилъна от група ЕКС.
Разтърсващо шоу са подготвили и най-големите рок имена
от “Фондацията” в състав:
Кирил Маричков, Иван Лечев,
Дони, Славчо Николов и Венко Поромански. Специални
гости ще бъдат Наско от
Б.Т.Р., Звезди от “Ахат” и Славин Славчев.

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

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

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

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

◊Û‰ˇ ÒÂ Ì‡ ¯ÓÚÎ‡Ì‰ˆËÚÂ: Í‡Í
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ˜‡Í‡Ú ÛËÒÍËÚÓ ‰‡ ÓÚÎÂÊ‡‚‡ ÔÓ 5-10 „Ó‰ËÌË?! ÕËÂ ‡ÍËˇÚ‡ ˇ ÔÓ˜‚‡ÏÂ Ó˘Â ÓÚ Í‡Á‡Ì‡...

¿‰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¿

В Черна гора се провежда
десето юбилейно състезание по
лежане, като победителят ще
спечели 300 евро. Надпреварата е организирана в еко селото
Брезна край Никшич.
Състезателите могат не само
да си отпочинат, но и да спечелят солидни награди. Правилата
са следните: да се излежава, да
се спи, да се чете книга, да има
храна, напитки - всичко е позволено, освен да се става, уточниха организаторите. И разкриха,
че тази година на участниците в
състезанието е разрешено на
всеки осем часа да ходят до
тоалетната. На предишната
олимпиада по мързел бе установен рекорд. Финалистите останаха легнали в сянката на дърветата повече от две денонощия.
Никой не е искал да отстъпи в
напрегнатата борба и се наложи наградата да бъде разделена
между четирима победители.

Канадец измина
над 10 000 км
заради пчелите
Жител на Канада измина с ролери 10093,81
км (6272 мили), за да насочи общественото
внимание към опазването на пчелите, като
същевременно постави
нов световен рекорд на
Гинес, съобщи ЮПИ.
Досегашното постижение в тази сфера принадлежи на Петер Богелайн от Германия,
който през 1986 г. е
преодолял 8595,51 км
(5341 мили).
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„Лъвиците” сразиха и Чехия
Волейболистките от националния отбор на България напълно надиграха Чехия
и спечелиха с 3:0 гейма
(26:24, 25:12, 25:7) в зала
“Колодрума” в Пловдив в
предпоследния си мач от
Група В на европейското
първенство за жени. Снощи
те срещнаха в спор за първото място в последния си мач
в групата лидера Полша, но
и двата състава са си осигурили участие в елиминациите, като крайното класиране
определи съперниците им в
1/8-финалите.

Срещу чехкините селекционерът Иван Петков пусна
като титулярна разпределителка Петя Баракова на мястото на Лора Китипова. Нашите поведоха с 13:10, но
чехкините дори стигнаха до
сетбол при 24:23, но не успяха да го реализират, а в
следващите части рухнаха,
Най-резултатна в мача пак
бе Гергана Димитрова с 14
т. (2 блока), а по 12 т. реализираха Нася Димитрова (3
блока), Емилия Димитрова (1
ас, 1 блок) и Елица Василева
(2 блока).

СНИМКА CEV.EU.

Треньорът Иван Петков гледа опита на Петя Баракова (№8)
и Христина Вучкова (№11) да спасят атаката на Андреа Косаньова

Лудогорец би, но отпадна
Малмьо влезе в групите на Шампионската лига,
в Разград се утешават с Лига Европа
Лудогорец победи с 2:1, но не успя
да отстрани Малмьо и така не влезе за
трети път в групите на Шампионска
лига. Българският шампион ще се утеши с участие в груповата фаза на втория по сила европейски клубен турнир
Лига Европа. “Орлите” отпаднаха с
общ резултат 2:3 в двата мача.
Разградчани стартираха реванша по
мечтан начин и поведоха рано с гол на
капитана Антон Недялков (10), който
се възползва от неразбирателство в
шведската защита. Велко Бирманчевич
(42) изравни от пряк свободен удар и
след рикошет в главата на играч от
стената, направил безпомощен вратаря
Кристиан Кахлина.
“Орлите” отново удариха съперника с гол от дузпа на Пиерос Сотириу
(60), отсъдена от френския топ рефер
Клеман Тюрпен след консултация с
ВАР. Системата за видеоповторения
отмени изравнителен гол на Сьорен
Рикс преди почивката заради тънка засада.
“Поздравления за Малмьо, те са
добър отбор. След първия мач днес видяхме различен Лудогорец. Бяхме подобри във фазите на играта. Поражението в Швеция се оказа решаващо. Днес
излязохме да поправим щетите и на-

СНИМКА ЛУДОГОРЕЦ

Антон Недялков получава
поздравления от Пиерос Сотириу
за гола си срещу Малмьо
правихме всичко, което можем. Вкарахме два гола, натиснахме съперника, но
нямахме последния пас. Победихме, но
не сме доволни”, каза литовският тре-

ньор на “орлите” Валдас Дамбраускас.
“Отборът ни е от 23-ма играчи, имаме достатъчно добри футболисти. Много съм разочарован, имаме само една
загуба от началото на сезона. Имаме
големи амбиции, тези промени ще направят отбора по-добър. Сега ни трябват нови цели в Лига Европа и да израснем мач по мач. Имаме голям респект
към всеки един съперник, дано имаме
шанс следващия сезон. Влизане в групите на Шампионска лига беше приоритет,
но, за жалост, това няма да се случи
този сезон. Феновете ни подкрепиха, за
което им благодаря. Доволен съм колко
хора дойдоха. Не е краят на света това
поражение, ще опитаме да върнем усмивките на привържениците в края на
сезона”, заключи Дамбраускас.
“Не ни достигна един гол, за да влезем в продължения. Дадохме всичко от
себе си. Горе-долу мачът беше равностоен. В началото ги натиснахме. Вкарахме бърз гол. Получихме нелеп гол,
след което се върнахме в мача, но не ни
достигна малко да вкараме трети. Малшанс”, каза националът Кирил Десподов. “Мисля, че дузпата повлия доста, за
да ни вдигне. Бяхме много близко. Трябва да сме горди. Борихме се до последната минута. Всички се раздадохме на
терена. Не е лесно от 0:2 да се върнеш.
Малмьо се затвори накрая. Изиграха си
добре картите, забавиха играта и
продължават”, призна Десподов.

„Орлите” в спор
Ботев Пд продава
за бразилец с Краснодар Атанас Илиев
и Маритимо
в Серия „Б”
Лудогорец, Краснодар и
Маритимо проявяват сериозен интерес към бразилския нападател Рикардиньо,
съобщи местният сайт
globo.com. Според информациите трите клуба вече са
се свързали с представители на Гремио, който държи
правата на играча, за да коментират евентуален трансфер.
Рикардиньо загуби мястото си в Гремио след пристигането на Борха и сега от
клуба искат да дадат младока под наем до края на сезо-

на. Сумата, която ще иска
Гремио за преотстъпването
е 1,2 милиона реала - 200
000 евро и това не е проблем за нито един от трите
отбора. Възможно е в контракта да бъде записана и
клауза за откупуване.
20-годишният Рикардиньо се присъедини към втория отбор на Гремио през
октомври 2020 г., но
набързо бе преместен в
първия състав. В този сезон
той стана третият водещ
голмайстор с 9 гола в 32
мача.

Голмайсторът на Ботев Пд Атанас Илиев ще премине
във втородивизионния италиански Асколи, разкри
ilrestodelcarlino.it. Според италианския сайт трансферът
вече е факт, като нападателят ще премине след световните
квалификации в Италия и с Латвия и е гласен да участва в
предстоящия мач с Комо на 11 септември.
Според изданието Илиев е бил харесан от треньора на
Асколи Андреа Соти не само заради футболните си качества, но и заради физическите си характеристики. Според
наставника Илиев ще бъде идеален заместник на босненеца
Риад Баич, който бе под наем в Асколи от Удинезе, като
реализира 12 гола в 34 мача във всички турнири. Договорът му за преотстъпване обаче изтече и той се завърна
в тима от Удине.
През миналия сезон Асколи завърши на 16-о място в
Серия “Б”, а шефовете на клуба искат да подобрят значително представянето си през новия сезон.

РЕЗУЛТАТИ

ПЛЕЙОФНИ
РЕВАНШИ
Лудогорец - МАЛМЬО 2:1 (общ резултат 2:3) 1:0 Недялков
(10) 1:1 Бирманчевич (42) 2:1 Сотириу
(60-д); Ференцварош - ЙЪНГ БОЙС
2:3 (4:6); ПСВ Айндховен - БЕНФИКА 0:0 (1:2); снощи: Брьондби Залцбург (в първия мач 1:2); Шахтьор
- Монако (1:0); Динамо Загреб - Шериф Тираспол (0:3).
ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
20.00 ЦСКА - Виктория Пилзен
ПО ДИЕМА СПОРТ 1
18.00 Царско село - Ботев Пд
ПО БТВ ЕКШЪН
И ЕВРОСПОРТ 1
19.00 Теглене на жребия
за групите в ШЛ
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
Обиколка на Испания, етап XII

Кузманов
отпадна
на US Open
Втората ракета на България Димитър Кузманов (№231) не успя да
прескочи I кръг на квалификациите и
на последния турнир от Големия шлем
за сезона US Open. Пловдивчанинът
загуби с 6:7 (2), 4:6 от първата ракета
на Румъния Мариус Копил (№228),
който го отстрани с 6:4, 6:3 и в I кръг
на пресявките на “Уимбълдън”. Този
път той се противопостави още посериозно на румънеца, финалист на
“София Оупън 2018”. В деветия гейм
Мико имаше сетбол, но го пропусна и
предаде сета в тайбрек. Във втората
част Кузманов поддържаше баланса до
4:5, но допусна грешка при смач в
решителен момент и загуби за 1:56 ч.
Снощи в I кръг на квалификациите
Виктория Томова (№117) срещна
Грейс Мин (САЩ, №165), а Изабелла
Шиникова (№226) игра с Ханна Чанг
(САЩ, №270). В основната схема започват Григор Димитров (№18) и Цветана Пиронкова (№107).
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