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ÍÈÍÎÂÀ ÎÁÂÈÍÈ ÑÒÎßÍÎÂ Â ËÚÆÀ
Корнелия Нинова обвини служебния министър на икономиката
Никола Стоянов в лъжа и манипулации. Не съм уволнила от министерството 72 души за последните 7 месеца, заяви тя.

Стр. 2

Мая ЙОВАНОВСКА

Стр. 3

Çàäàâàò ñå âîäíè
áóíòîâå â ñòðàíàòà
И

Общините масово обжалват решенията
на КЕВР за вдигане на тарифите

нтересно заглавие се появи в
края на миналата седмица в страницата на транспортното министерство след среща на новия стар
служебен министър Христо Алексиев с представителите на автомобилния бранш. Та заглавието е:
“Диалогът с автомобилния бранш
е възстановен”. Цитатът е от думи
на министъра. И, логично, щом
нещо е възстановено, преди това е
било прекратено. През май на среща с бившия вече премиер Кирил
Петков транспортните организации играха “обидени невести”.
С тях се подигравали. Проглушиха
ефира, че диалогът с правителството бил провален. И започнаха
антиправителствени протести,
включително заради брадясвали с
години проблеми.
Друг интересен щрих е, че сред
първите срещи на служебното правителство бе и тази със строителите - също отявлени протестиращи,
чиито лакоми щения използва ИТН,
за да бутне кабинета на Петков.
С тях се видя регионалният министър Иван Шишков, който иначе
като служебен зам.-министър имаше доста критики към някои представители на бранша. Сега обаче
същий Кашпировски реди: “Със
сигурност ще се намери решение,
така че да се успокоят нещата”. И
след новата среща от вчера МРРБ
веднага ще плати поне 200 млн. лв.
за текущите ремонти на шосетата
и новото строителство на пътните
фирми. След проверка обаче.

Водни бунтове се заформят в различни градове
в страната, след като от началото на август КЕВР
утвърди драстично повишаване на цените на питейната вода в много области.
Първи на протест излязо-

ха жителите на Разград. Те
настояват цената да се преразгледа, защото градът е с
най-скъпата вода в страната, след като тарифата скочи с 46%.
Хотелиери в морските
общини Бургас и Варна
¬

също заплашиха с протести. Увеличението в Бургаска област е с близо 60%.
Кметът на Бургас Димитър
Николов вече обжалва
пред съда решението за
драстично поскъпване на
водата до 4,39 лв. за кубик.

Жалба е внесъл и кметът на
Поморие Иван Алексиев.
Обжалване подготвят и
всички общини в Силистренска област, където тарифата бе увеличена с 45%.
Стр. 4
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EUR:
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GBP:
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USD:
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СНИМКА БТА

Над 1000 пловдивчани и гости на града успяха да опитат от сладкото ашуре, което се раздава
на празника “Денят на Ашурето”, който по традиция се проведе пред Джумая джамия
в Пловдив от Мюсюлманското настоятелство и Районното мюфтийство в града
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:

Áþëåòèíèòå çà âîòà ñå
ïå÷àòàò ïðè çàíèæåí êîíòðîë
ЦИК започва разяснителна кампания за машинното гласуване
Бюлетините за парламентарния вот се печатат при занижен
контрол и това може да доведе
до съмнение в честността на
вота. За това предупреди председателят на ЦИК Камелия Нейкова в тв интервю вчера. Тя
уточни, че става дума за промени в наредбата за ценните книжа, с която отпада физическият
контрол от служители на Министерството на финансите. По
този начин се снижава контролът върху техническия отпадък при печатането на бюлетините, с който може да бъде
злоупотребено, отбеляза Нейкова. Тя подчерта, че ЦИК не е
била консултирана за промените в наредбата.
Няма нужда да се купуват
нови машини за гласуване, защото държавата вече притежава достатъчно, за да проведе
изборите, обяви Нейкова. Тя
съобщи, че държавата разполага с 12 837 устройства, които

Â ñáîðíè ñåêöèè ùå
ãëàñóâàò â Òðúíñêî
На предстоящите на 2 октомври избори жителите на
49 села в Трънско ще гласуват в сборни секции, съобщи
БНР. Община Трън, която е сред най-големите по площ
в страната, е сред най- обезлюдените. Само в две от
селата на територията й - Ерул и Глоговица, ще има
самостоятелни секции. Жителите на останалите
49 села ще гласуват в сборни СИК, като в кметството в село Вукан вота си ще упражнят жителите на
шест села. Четири са градските секции, в едната
от тях ще гласуват и избирателите от село Банкя.
Самостоятелни секции ще има в бившата болница в
Трън, където се помещават центрове за настаняване
на възрастни хора и на възрастни хора с увреждания
с общ капацитет 40 души и в Дома за стари хора в
село Филиповци с капацитет 55 души. Предвидени са
подвижна избирателна секция за хора с трайни увреждания и подвижна секция за карантинирани лица.

са платени. “На предходните
избори имаше секции, където в
зависимост от броя на гласувалите избиратели имаше по две
устройства за машинно гласуване. Такава преценка ще бъде
направена и сега, за да не се
допусне струпване на избиратели”, каза Нейкова. Тя изрази
надежда, че ще се намерят достатъчно подготвени хора за
секционните комисии, защото
не за първи път гласуваме с машини. За да няма забавяне в
деня на вота, ЦИК още вчера е
започнала подготовката за разяснителна кампания за машинното гласуване.
Според Нейкова е много
важно всички институции да
участват активно в организацията на изборите. Тя очаква скоро да се проведе среща на ЦИК
със служебното правителство.
“Машините в момента се
съхраняват в частен склад и се
охраняват от МВР. ЦИК има

договор със собственика му,
докато се намери държавен
имот. Той обаче изтече, но все
още ново помещение не е осигурено. От началото на годината въпросът е поставян многократно”, обясни Нейкова. Тя
предположи, че разходите за
вота ще бъдат увеличени, защото в сумата от 70,5 млн. лв.,
гласувана от служебния кабинет, не са включени разходите
за логистични и технически
дейности, свързани с машинното гласуване.
По-късно от МВнР съобщиха, че зад граница ще има около
800 секции в над 65 държави.
Към вчерашна дата са получени
съгласия за провеждане на изборите на 2 октомври в 4 държави - сред тях Испания и Южна
Африка. МВнР ще разчита на
активността на българите в чужбина, техните общности и ЦИК
за диалог и съвместна работа
при организацията на вота.

Èñêàò îòìÿíà íà ïî-âèñîêèòå
çàïëàòè âúâ âóçîâåòå
От новия служебен кабинет Съветът на ректорите на висшите
училища у нас се надява на диалог и на разбиране и ще предложи
отмяна на решението за 1500 лв. минимална заплата във вузовете.
Това стана ясно от думите на ректора на УНСС проф. Димитър
Димитров. Той застъпи тезата на колегите си да се работи по нов
начин на финансиране на висшите училища.
ДУМА припомня, че в края на миналата седмица Съветът на
ректорите предупреди за възможни фалити заради увеличаването
на минималното възнаграждение на асистентите от 1300 на 1500
лева месечно. В позицията на съвета се посочва, че причината за
очакваните финансови затруднения е, че ще трябва да се вдигнат и
заплатите на останалите преподаватели и работещи във висшите
училища, а това не е обезпечено със средства от бюджета.
“Никой не е против да се вдигнат заплатите на преподавателите,
въпросът е, че парите ще стигнат само до края на 2022 г., тъй като
са допълнителни пари и то само за академичния състав”, коментира
проф. Димитров. Той припомни, че на 2 пъти е вдигал заплатите с
по 10% за две години, но на базата на оптимизации - с консервативна политика при назначаването на персонал, вътрешни резерви,
преразпределение на някои разходи, енергийна ефективност.
Съществува риск преподавателската професия във ВУЗ да се
превърне в непривлекателна за младите, но това не важи за водещите университети, подчерта Димитров.

СНИМКА БТА

Постоянни и сезонни жители на с. Рогачево, общ. Балчик, излязоха на протест
на пътя между курортен комплекс “Албена” и с. Оброчище заради нарушено
водоподаване. Демонстрацията на няколко пъти предизвика
опашки от автомобили при близките кръстовища

Áëèçî ïîëîâèíàòà òðóäîâè
çëîïîëóêè ñà ñòàíàëè ñ æåíè
Аида ОВАНЕС

През първите 6 месеца на
2022 г. са регистрирани общо
1205 трудови злополуки. От тях
486 (над 40%) са станали с жени.
По време на работа са загинали
4 жени, а една е инвалид.
От общия брой злополуки
през първото шестмесечие 976
са станали през време и във
връзка или по повод на
извършваната работа. Останалите 229 са станали по време на
обичайния път при отиване или

връщане от работното място.
Със смърт са завършили 29
от злополуките от началото на
годината до края на юни 2022 г.
По време на работа са загинали
25 души, а останалите при отиване или връщане от работа.
Ръст има на инцидентите
по време на работа в сравнение със същия период на 2021
г., когато са отчетени 1124
трудови злополуки. С фатален
край са били 26 от злополуките, като 24 от тях са станали
по време на работа.
В трудови инциденти през
първото полугодие на 2021 г. са

попаднали 411 жени, като поголямата част от тях (287) са
били по време на работа. Една
жена се е инвалидизирала, но
загинали не са регистрирани.
Междувременно от МВР в
Разград съобщиха, че мъж на
39 г. загина при трудова злополука в исперихското село
Делчево в сряда. При
извършване на строително-ремонтни дейности в частен
имот се откъсва част от бетонпомпа, монтирана на бетоновоз, и удря по главата работника от село Йонково. Мъжът
е загинал на място.

Áúëãàðèÿ å íà 67 ìÿñòî
ïî âîåííà ìîù â ñâåòà
България е класирана на 67 място по военна мощ в годишния
доклад “Global Firepower”, който оценява военната сила на 142
държави. Класацията включва разнообразието на оръжия и налична
работна сила до географско местоположение и финансова мощ.
При оценяването са взети предвид повече от 50 фактора, сред
които брой на населението, брой на наличната военна работна
сила, видове въоръжения и техния брой, природни ресурси, логистични възможности, бюджет за отбрана и географско местоположение. Анализаторите отбелязват, че формулата, използвана при
получаването на резултатите, позволява на по-малките, по-напреднали в технологично отношение държави да се конкурират с поголеми, по-слабо развити страни.
Първи в класацията са САЩ, следвани от Русия, Китай и Индия.
От държавите от Балканския регион Гърция се нарежда на 27
място, следвана от Румъния - 38, Сърбия е на 61 място, следвана
от Хърватия - 62. Черна гора е на 132 място, Албания - на 115
място, Северна Македония - на 135, Косово - на 140 място.
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Äîñòà õîðà ñà ñå
óïðàæíÿâàëè
íà ãúðáà íà ÁÑÏ,
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è ïëàòôîðìè, íî ÁÑÏ
îñòàâà åäèíñòâåíàòà
ñåðèîçíà ëÿâà
ïîëèòè÷åñêà ôîðìàöèÿ
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Членът на ИБ на БСП и водач на
листата в Ямбол и Пловдив-град
Кристиан Вигенин

Âåñåëà Ëå÷åâà ñïðÿ òúðã
íà Ðàäîñòèí Âàñèëåâ
Новият спортен министър
Весела Лечева спря търг на
предшественика си Радостин
Василев. Това е една от
първите заповеди, издадени
от легендарната състезателка
по спортна стрелба.
Става въпрос за търг с
ясно наддаване за автомобили на ведомството.
В обявлението, качено на
сайта на Министерството на
младежта и спорта, фигурират 13 стари возила на обща

стойност 30 000 лв., като найевтиното беше с начална
тръжна цена от 1400 лв., а
най-скъпото за 3600 лв.
Търгът трябваше да се
проведе на 17 август в сградата на ММС, но Лечева го
отмени със заповед от 5 август - 3 дни, след като стъпи
в длъжност. В нареждането
така и не става ясно какви са
мотивите на Лечева за прекратяване на тръжната процедура.

Социалисти и антифашисти от Кюстендил отбелязаха 78-годишнината от гибелта на
борците за свободата на България Емил Шекерджийски, Стоян Лудев, Стоян Стоименов
и Крум Зарев. Сред признателните потомци бяха водачът на листата на “БСП за
България” Бойко Клечков, Севдалина Демиревска, председател на областната организация
на БАС, председателят на БСП в Кюстендил Йордан Тодоров, кметът на община
Трекляно Радко Петрунов и представители на еврейската общност при читалище “Емил
Шекерджийски” в София. Слово за живота и борбите на четиримата антифашисти
произнесе председателят на БАС Евгений Белий

КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

Ìèíèñòúð Íèêîëà Ñòîÿíîâ
ëúæå è ìàíèïóëèðà
Моята политика беше да намалявам броя на членовете на бордове,
за да не се превръщат те в хранилка, заяви лидерът на БСП
Служебният министър
Никола Стоянов лъже и
манипулира. Това заяви
бившият вицепремиер и
министър на икономиката
и индустрията и лидер на
БСП Корнелия Нинова.
По-рано той заяви на брифинг, че за последните 78 месеца в администрацията на ведомството и дружества, на които министърът на икономиката
е принципал, са били
уволнени 72 души. “Това
е доста над 10% от целия
екип, средно по 10 души
на месец. В 14 от 18-те
публичните предприятия
под шапката на МИИ са

били сменени всички или
голяма част от управителните съвети, като огромната част от хората са
били с конкурс и с мандат
години напред. Всички новоназначени са без конкурс, в нарушение на Закона за публичните предприятия”, заяви Стоянов.
От администрацията
на Министерството на
икономиката и индустрията не са уволнени 72
души за последните 7
месеца, отговори Нинова. По думите й 24 са
пенсионирани поради
навършване на пенсионна възраст, двама са увол-

нени поради груби нарушения, включително и
чрез свикване на дисциплинарен съвет. Уволнен е
един, когото аз назначих,
веднага след като получих сигнали от различни
институции за конфликт
на интереси, отбеляза
Нинова.
“В Държавната консолидационна компания има
16 дружества. От тях са
сменени съветите на директорите на три, а не на
14, на други две са сменени само управителите и
двама ликвидатори, единият поради смърт. Всички
нови членове на бордове

са назначени временно до
провеждане на конкурс.
Конкурсите бяха стартирани. Някои приключиха,
други би трябвало да
продължават и сега”, подчертава Нинова.
“Ако бордът на ДКК
сега е от 4 души, а трябва да е от петима по закон и според министър
Стоянов, защо той ги
увеличава на 7? За да
уреди хора на заплати
или за да има ново мнозинство, което да започне чистка по дъщерните
дружества? Това ще стане ясно скоро. Следете
следващите му дейст-

вия”, препоръча Нинова.
“Моята политика беше
да намалявам броя на членовете на бордове, за да
не се превръщат те в хранилка. Очевидно сега е
обратно. Може би бяхме
и единственото министерство, в което забраних
политическия ми кабинет
да получава допълнително материално стимулиране и тази сума разпределих на работещите служители. Интересно ми е
дали тази практика сега
също е променена”, коментира Нинова.
Що се отнася до Комисията по оръжия: Ако

я бяхме свикали в последните дни на отиващо си
правителство, въпросът
щеше да е - как си позволяват в последния ден да
разрешават износ за 1
млрд. евро, обясни тя по
повод обвиненията на
Стоянов, че Междуведомствената комисия не се е
събирала и не е предвижила напред над 230 заявления за 1 млрд. евро.
“Сега въпросът е защо в
последния момент не са
изнесли оръжие за 1 млрд.
евро. Защо си с шапка,
защо си без шапка?”,
възмути се Нинова.
“Политиката е преди
всичко носене на отговорност. Нека служебният
кабинет носи своята
сега”, призова тя.

АТАНАС ЗАФИРОВ:

ÁÑÏ ùå ïîâèøè ðåçóëòàòà ñè íà ïðåäñòîÿùèòå èçáîðè
БСП ще повиши резултата си на
предстоящите избори, защото през
последните 6 месеца се доказа като
партия във възход. Това заяви зам.председателят на БСП и водач на листата във Враца Атанас Зафиров в тв
интервю. Според него левицата е в
добра кондиция и това е станало ясно
и на последния пленум. Зафиров е
убеден, че хората ще отчетат, че през
последните 7 месеца БСП е била социалният стожер в правителството
“Петков”.
“От първия си ден служебният ка-

бинет показа, че ще е реваншистки, и
присъствието на социалисти в едно
такова правителство буди основателни притеснения. Мина вече 1/10 от
съществуването на служебната власт
и не виждаме нещо съществено да се
е променило в живота на българите.
Хората в момента се вълнуват от
инфлацията и цените на енергоносителите, а в същото време правителството не дава решение”, посочи Зафиров. Служебният кабинет обикаля
студията с високопарни приказки, все
едно имат намерение да управляват

най-малко 5 години, увеличават бордовете на държавните предприятия,
посочи той и даде пример с Държавната консолидационна компания.
“На пленума приехме позиция, с
която се разграничихме от действията на министрите, членове на НС на
БСП, които в нарушение на устава
приеха да са част от служебния кабинет на президента Румен Радев.
Ясно декларирахме, че тяхното участие в този кабинет, както и на заместник-министри и областни управители, е в лично качество и не ангажи-

ра БСП”, припомни Зафиров. Той
призова тримата министри да отговорят по какъв начин мислят да се
включат в кампанията на БСП, тъй
като всеки партиен член трябва да
участва и в политическия живот на
формацията си.
“Основната цел пред БСП е успешно участие в изборите и добър резултат. Според него икономика и бизнес в момента имат жизнена нужда от
редовни постъпления на газ и то на
добра цена, затова трябва незабавно
да започнат преговори с “Газпром”.
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Çàäàâàò ñå ïðîòåñòè
çà ñêúïàòà âîäà
Общините масово обжалват
решенията на КЕВР за вдигане
на тарифите
Водни бунтове се готвят в
различни градове в страната,
след като от началото на август КЕВР утвърди драстично
завишение на цените на питейната вода в много области.
Първи на протест излязоха
жителите на Разград. Пред
сградата на общината недоволни разградчани настояха цената да се преразгледа, защото
вече не е поносима за домакинствата. Градът е с найскъпата вода в страната, след
като от началото на август
тарифата се вдигна с 46%, при
което кубик вода вече струва
5,30 лв. с ДДС. Организирана
бе подписка с искане прокуратурата да подаде протест срещу решението на регулатора.
Общинският съветник и
зам.-председател на Общинския съвет в Разград Калоян
Монев (ВМРО), който бе един
от организаторите на протеста в града, смята, че КЕВР в
стария си състав е взел незаконно и несправедливо за хората решение, защото то е станало без решение на общин-

ските съвети в региона и съгласуване с Асоциацията по ВиК.
Освен че подписката ще бъде
внесена в прокуратурата, на
следващото заседание на местния парламент Калоян Монев
ще предложи приемане на декларация, че Общинският съвет
в Разград е против това решение на КЕВР и иска да бъде
преразгледано или най-малкото отложено във времето, за
да бъде обсъден бизнес планът
на “Водоснабдяване-Дунав” от
компетентните органи. Монев
призова всички общини в областта да оспорят решението
на КЕВР. Кметът на Кубрат
вече внесе жалба в съда.
Хотелиери и жители в морските общини Бургас и Варна
също заплашиха с протести,
ако местните ВиК дружества
не преразгледат тарифите си.
Увеличението в Бургаска област е с близо 60% от началото на август и това е поредният удар за туризма. Поскъпването е убийствено за хотелиери и ресторантьори, заявиха
от Българската хотелиерска и

ресторантьорска асоциация
(БХРА).
От туристическата асоциация обявиха, че хотелиерите и
ресторантьорите не са били
предупредени за драстичния
скок на цената на водата посред лято. В най-големия
български курорт “Слънчев
бряг” новата цена е 5,13 лева
за кубик. “Този допълнителен
разход от по няколко хиляди
лева в повече на месец не е
включен в цените, които сме
договорили за този сезон с
нашите партньори - български
и световни туроператори”,
каза пред Sega.bg зам.-председателят на БХРА и собственик
на хотел в Слънчев бряг Веселин Налбантов. Той предупреди, че хотелиери и ресторантьори са принудени за пореден път това лято да вдигнат
цените.

Öÿëàòà äúðæàâà ñå âòóðíà
äà ïîìàãà çà ãàçîâàòà
âðúçêà ñ Ãúðöèÿ
Цялата държава ще бъде впрегната
да помага за бързото завършване на
газовата връзка с Гърция, като на строителя ще бъдат предоставени най-големите привилегии. Това каза служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред медиите. Вчера имаше работна среща с проектанти и надзорници
по проекта. “Този строител ще се ползва с най-големите привилегии от всички строители в България, тъй като
цялата администрация ще му помага,
за да завършим обекта”, каза той.
Очаква се днес да има яснота за
това кога ще има Акт 16 за газовата
връзка с Гърция, когато инвеститорите по проекта трябва да представят
мрежови ежедневен график с крайната
дата, в която обектът ще бъде
завършен, стана ясно на срещата. Според министъра това е единственият
начин, по който ще се гарантира контролирането отблизо на процеса и ще

се осигури възможност държавните
институции, ресорни по проекта, да
са на разположение съобразно този
график, за да може съоръжението максимално бързо да бъде завършено.
“Правим всичко възможно да бъдем
готови до отоплителния сезон. Това е
нашата цел и считам, че бе една добра
стъпка в тази посока”, съобщи Теодора Георгиева, представител на възложителите - един от изпълнителните директори от българска страна на “Ай
Си Джи Би”, която участва в срещата
при министъра. Шишков съобщи, че е
установено, че има забавяне в строителството и има неизвършени строително-монтажни работи. Постигнато е
съгласие технически обектът да бъде
разделен на два етапа и това, което е
неотложно за ползването на газовия
интерконектор с Гърция, да бъде
първият етап, уточни министърът и
допълни, че така ще може да се компенсира част от забавянето.

В област Варна положението е идентично за местните
хотелиери и ресторантьори.
Варненци плащат по-скъпа
вода от 1 юли - тогава тя бе
увеличена с малко повече от 1
лев и достигна 4,54 лв. за кубик.
Кметът на Бургас Димитър
Николов вече обжалва пред
Административния съд решението за драстично поскъпване на водата в общината до
4,39 лв. за кубик от 1 август
при 2,76 лв. стара цена. Жалба
е внесъл и кметът на Поморие
Иван Алексиев.
Обжалване пред Административния съд подготвят и
всички общински съвети в
Силистренска област, където
тарифата бе увеличена с 45%
до 5,04 лв. за кубик. Цената на
водата е одобрена от регулатора въпреки несъгласието на

общинските съвети в областта.
От водоснабдителното дружество в Силистра също
твърдят, че нямат никакъв вариант да останат на старите
цени. “Дори това повишение е
малко”, смята директорът инж.
Тошко Тодоров. ВиК Силистра разчита на повишението на
цената на услугите, за да
довърши водния цикъл в града
и селата Калипетрово и Айдемир, който е на стойност 80
милиона лева, от които дружеството трябва да финансира 8
млн. лв., а годишната печалба
за миналата година е едва 600
000 лева.
От Комисията за енергийно и водно регулиране обясниха, че те одобряват пределни цени, докато ВиК операторите може да вземат решения
за по-ниски тарифи.

Ïðàùàìå â ÅÊ íîâàòà ïðîãðàìà
çà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñò
През следващата седмица служебното правителство ще изпрати за финално одобрение от Европейската комисия бъдещата програма “Конкурентоспобност и иновации в предприятията” (ПКИП) с бюджет близо 3
млрд. лева. Реално, в основната си част
тя бе подготвена от кабинета “Петков”. Програмата ще осигури подкрепа най-вече на микро, малките и средни предприятия (МСП). Ще бъдат подпомогнати високотехнологични стартиращи компании, както и такива в
различни етапи на развитието си. Ще
се стимулират партньорства между
МСП и големи дружества за разработване и внедряване на нови технологии и иновации.
Българският бизнес ще може да
използва както безвъзмездна помощ,
така и финансови инструменти. Съотношението на двата вида финансиране
по Програмата е почти 50:50.
За първи път ще бъде използвана и
комбинирана форма с финансов инструмент и грант. Такава ще бъде прилагана за “Насърчаване на енергийната

ефективност и намаляване на емисиите
парникови газове”. По нея микро, малки, средни и големи предприятия ще
могат да подобрят енергийната си ефективност след направен енергиен одит и
да станат по-енергийно независими.
Освен за по-голяма енергийна самостоятелност на фирмите е предвидено финансиране за по-ефективно
използване на ресурсите, разработването на нови зелени поточни линии,
повишаване на употребата на странични продукти и вторични суровини,
подобряване на рециклирането, намаляване на опасните вещества, на отпадъците и др.
Първата процедура по програмата
ще е с бюджет 127 млн. лв. и ще е
насочена основно към микро, малките
и средни предприятия от различни
сектори на икономиката. Ще бъде
предвидена и възможност за партньорство между МСП и големите компании. Фирмите ще кандидатстват за
грантово финансиране за научни изследвания и внедряване на иновативни
решения за производствата им.

30% ðúñò íà íîâèòå æèëèùà
По предварителни данни на
Националния статистически институт (НСИ) броят на въведените в експлоатация жилищни
сгради през второто тримесечие
на 2022 г. е 1128, а новопостроените жилища в тях са 3826.

Спрямо второто тримесечие на
2021 г. сградите са с 261 повече
или с 30,1 на сто, а жилищата в
тях намаляват с 342 или с 8,2 на
сто. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. се наблюдава
увеличение в броя на новопост-

роените къщи, жилищните кооперации и вилите, докато сградите от смесен тип намаляват.
Най-много жилищни сгради
са въведени в експлоатация в
областите София (столица) - 165
сгради с 1026 жилища, Пловдив

- 163 сгради с 533 жилища, и
Бургас - 138 сгради с 472 жилища в тях. Всяка втора сделка с
жилище в големите градове и
основно в София се плаща изцяло с готови пари, сочат наблюденията на имотните брокери.

В Пловдив повече от половината покупки се реализират
със собствени средства, а във
Варна делът е още по-висок и
63% от сделките са реализирани без външно финансиране,
сочи статистиката.

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

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Забравен в болница
Аида ПАНИКЯН

Месеци след края на
клиничната пътека пациенти остават в болницата. Никой не ги прибира
у дома. Подобни примери, уви, не са единични.
Някои от тези хора са
самотници, а други изоставени от роднините. Преди дни от Сливен
съобщиха за поредния
случай - синът и дъще-

рята на 62-годишен мъж
отказват да платят необходимите за операцията
му медицински изделия...
Болниците (не пациентите или близките им)
плащат многократно над
стойността на клиничната пътека. Т.е. за
издръжката на такъв пациент на практика персоналът плаща от джоба
си. Защото болниците са
търговски дружества и
губят от такива “дейности”. У нас болниците за
продължително лечение
се броят на пръсти, а
често този вид пациенти
се нуждаят именно от
продължителна рехабилитация или грижа.
Все по-често чуваме
и за родители, изоставили болни деца в болница. С месеци персоналът

играе ролята на “родител”, докато социалните
не им намерят подслон
и приемно семейство...
Най-лесно е родителят, синът, дъщерята да
бъдат осъждани за безотговорността, че са
изоставили най-близките си.
Защо и какво ги принуждава да изоставят
стар родител или болно
дете? Бедността и финансовият недоимък?
Страхът и незнанието
как да се полагат такива
специфични грижи? Незнанието, че макар и недостатъчно, но държавата може да помогне? А
може би липсата на механизъм такива пациенти да бъдат своевременно извеждани от болница и грижата за тях да

поемат приемни семейства или социални заведения, предлагащи условия, близки до домашните?
Има толкова безработни. Защо не бъдат
обучени и подготвени за
подобни грижи? Или е
по-лесно да им се плащат социални помощи?
Има толкова пустеещи и
рушащи се сгради. Защо
не бъдат ремонтирани и
приспособени за такава
грижа за възрастни
хора? Или е по-лесно и
изгодно да се инвестира
във всеки свободен квадратен метър за мол,
платен паркинг или жилищна кооперация?
Иначе алтернативата
за изоставените в болница е улицата. А тя не е
гостоприемна...

Метани
От стр. 1
За транспортните
фирми нещата наистина
са на път да се уредят,
даже ще са на пълна далавера, щото до седмица
щели да се предприемат
мерки за намаление на тол
таксите за превозвачите,
работещи основно на
българския пазар, а част
от второкласните пътища
ще останат безплатни.
По-малкото приходи ще
бъдат компенсирани от
нарастване на пътните
такси за транзитния трафик. “Можем да доведем
нещата до по-високо таксуване на транзитния
трафик през България и

по-облекчени тарифи за
родните превозвачи”,
обещава Алексиев.
Правителството на
Петков предприе стъпки
в посока тези, дето наймного трошат пътищата,
да плащат справедливо
полагащите им се тол
такси, а не от нас, обикновените
граждани,
държавата да одира в
пъти повече пари чрез
винетките. И одобри
нова тарифа, предвиждаща повишение на тол
таксите от 1 януари 2023
г. за тежките превозни
средства. Наред с това
всички
второкласни
пътища трябваше да станат платени. Това доста

поизнерви превозвачите,
които са галеници на
властта от времето на
Борисов, и те се емнаха
да протестират. Шумно,
атрактивно и скъпо, разбира се.
Обещаното намаление на тол таксите е несправедливо. Да има различни, по-високи такси за
транзитния трафик, пък
крие рискове. Подобно
разграничаване на превозвачите е дискриминационно и България може
да си навлече наказателна процедура от ЕК.
Важното е, че старите
муцуни изразяват задоволство от “възстановяването на диалога с държа-

вата”. Освен това браншът е поискал кадрови
промени в някои служби,
подопечни на транспортния министър, като например автомобилната администрация.
Превозвачите щели да предложат
и мерки, свързани с цените на тол системата,
отстъпки, като в Европа,
преференции за българските и чуждите превозвачи, горивата. Абе - разпищолване до дупка в исканията.
Рано или късно вероятно ще разберем каква е
истинската причина за
тези метани на властта.
И дано не е каквото изглежда.

ДЕН НА НАГАСАКИ. Отбелязва се годишнината от
атомната бомбардировка над
града през 1945 г. Бомбата с
кодовото име “Дебелака” е
пусната с парашут от американски бомбардировач B-29
в 11.02 ч. местно време. Над
73 000 са жертвите непосредствено след взрива (на 500 м
над земята), а до края на 1945 г. броят им достига
140 000 души. Втората атомна бомба има еквивалент на 22 килотона тринитротолуол, в нея е
заложен плутоний за разлика от първата, разрушила Хирошима, в която е имало уран.
1913 - В ПЛЕВЕН СЕ РАЖДА РАДОЙ ПОПИВАНОВ, БИОЛОГ (УМИРА 2010 Г.). Дългогодишен
ръководител на Катедрата по
обща биология при Медицинска
академия, от 1953 г. е професор, от 1974 г. - академик. Научните му интереси и разработки се отнасят към имунологията на репродукцията. Публикувал над 200 труда. Бил е
член на Международния координационен комитет по имунология на репродукцията при Световната здравна
организация, директор на Централната лаборатория по генетика при БАН, депутат, министър
на народното здраве.
1962 - УМИРА ХЕРМАН ХЕСЕ, НЕМСКИ И
ШВЕЙЦАРСКИ ПИСАТЕЛ (Р. 1877 Г.). В началото
на творческия си път е повлиян
от романтизма. Наблюдава със
загриженост вземането на властта в Германия от националсоциалистите. През 1933 г. помага на
Бертолт Брехт и Томас Ман да
напуснат страната, обявява се
публично в защита на известни
евреи, преследвани от нацистите.
Обвиняван е в подкрепа за режима, но от края на
30-те години издаването на произведенията му в
Германия е забранено. През 1946 г. получава Нобелова награда за литература.
1975 - УМИРА ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ, РУСКИ КОМПОЗИТОР (Р. 1906 Г.).
Автор на 15 симфонии и шест концерта, две опери, филмова музика и
пр. Седмата симфония (1941), започната в блокирания Ленинград и
посветена на този град, изразява
героизма на руския народ през годините на Втората световна война.
Произведението има широк отзвук по целия свят.
1988 - БЪЛГАРИЯ УСТАНОВЯВА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА
ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ (ЕИО). Европейската общност е
създадена на 25
март 1957 г. с
Римския договор
(на снимката подписването
му), наричана e
ЕИО до 1992 г.
Нейни основателки са Белгия, ФРГ, Франция,
Италия, Люксембург и Нидерландия.
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Äâóöèôðåíàòà èíôëàöèÿ
ñëîæè êðàé íà ïàðòèòî â Åâðîïà
Поляците си вземат по-кратки ваканции, чехите
пестят от ресторанти, а унгарците - от храни
В седмиците след руското
нашествие в Украйна големите икономики в Западна Европа започнаха да буксуват. Но
на Изток бумът продължаваше благодарение на двойните
повишения на заплатите и щедрите държавни помощи в някои страни, пише Ройтерс.
Това вече не е така. Рязкото забавяне на продажбите в търговията на дребно и
намаляването на доверието
на потребителите показва, че
кризата с разходите на живот е достигнала и до източния фланг на Европа, където
хората сега са изправени
пред сурова проверка на реалността, докато упоритата
двуцифрена инфлация изяжда доходите им, а цените на
храните растат с между 15 и
22% на фона на високите
разходи за енергия.
Заради удара върху потреблението на домакинствата анализатори понижават
прогнозите си за брутния
вътрешен продукт и се очертава

риск от рецесия
в цяла Европа. Семействата
започват да затягат колани.
Поляците си вземат по-кратки
ваканции, чехите спестяват от
разходи за ресторанти, а някои от тях си търсят втора
работа. В Унгария, където
само инфлацията при храните
е 22,1% на годишна база през
юни, хората снижават разходите си за хранителни стоки и
покупки на трайни стоки, тъй
като спадът на форинта тласка нагоре вносните цени.
“Един ден отидох в пекарната и един хляб струваше
550 форинта. Отивам на следващия ден и той струва 650
форинта. За бога!”, възкликва
73-годишният Лайос, докато
пазарува в северния град Естергом на брега на Дунав.
Застанал до велосипеда си,
Лайос, който не съобщава фамилното си име, казва, че
ръстът на цените на храните
е погълнал част от месечната
му пенсия и той няма да може

да плати по-високите комунални сметки. Те ще нараснат,
след като правителството отмени миналия месец таваните
върху цените за домакинствата с по-високо потребление.
Затова Лайос си прави собствени планове. “Мога да се
отоплявам с газ, но също и с
дърва..., тъй като имам кахлена печка. И така със съпругата ми ще се пренесем в една
стая, ще я отопляваме с печката, ще си обличаме топли пуловери и така ще гледаме телевизия”, споделя той.
В Унгария продажбите на
дребно отбелязаха годишен
ръст от 4,5% през юни спрямо 10,9% през май, като продажбите при мебели и електроника са намалели с 4,3%.
Това показва, че последиците
от огромните данъчни облекчения и фискални средства,
които правителството на Виктор Орбан направи преди изборите през април, започват
да избледняват.
Ръстът на продажбите на
дребно в Полша също се забави до 3,2% на годишна база
през юни при 8,2% през май,
а в Чехия ревизираните продажби на дребно без коли и

мотоциклети са намалели с 6%
на годишна база през юни
след спад от 6,6% през май.
Според изследване на Унгарската централна банка от
петък търговските банки очакват търсенето на заеми да намалее, а условията по кредитите да се затегнат през второто полугодие.

Затягане на коланите
Забавянето на вътрешното
търсене, растящите лихви, намаляването на държавните
разходи и растящите разходи
на компаниите изглежда ще
подкопаят икономическия растеж в Централна Европа през
втората половина на тази година и ще го забавят рязко
през 2023 г.
Според доклад на Citigroup
икономиката на Унгария може
да нарасне с близо 5% през
2022 г., но има рискове пред
прогнозата за ръст от 1% за
следващата година.
“Рискът от продължително високи цени на енергията
задържа инфлацията на територията на двуцифреното ускоряване през 2023 г., а нашите актуализирани прогнози за еврозоната показват

рискове от спад”, се казва
още в доклада.
Унгарската централна
банка все още прогнозира
растеж между 2 и 3% за 2023
г. и ще публикува нови прогнози през септември.
Полската икономика се
очаква да нарасне с 3,8%
тази година и с 3,2% през
2023 г., сочат данни на правителството.
Чешката централна банка,
която първа спря цикъла на
повишения на лихвите в
четвъртък, прогнозира рецесия в началото на годината,
тъй като очаква икономиката
да се свие с 0,4% през
четвъртото тримесечие на
2022 г. и с 1% през първото
тримесечие на 2023 г.
Това, което характеризира
този сезон, е

съкращаване
на пътуванията
средно с един ден и отлагане
на резервации в последния момент. “Нашият основен сценарий включва лека рецесия техническа рецесия, имаме
две поредни тримесечия на
спад там... Това ще бъде здравословна рецесия, която също

така ще позволи забавяне на
инфлацията”, коментира гуверньорът Алеш Михл.
Макар че все още се очаква лятото да донесе бум в сектора на туризма, поляците започват да спестяват от пътувания, сочат данни на туристическия сайт Noclegi.pl.
“Това, което характеризира този сезон, е съкращаване
на пътуванията средно с един
ден и отлагане на резервации
в последния момент”, коментира Наталия Яровска, експерт в Noclegi.pl. Поляците
започват да пестят и от храна.
Данни от различни услуги
за разплащане в ресторанти
като Sodexo показват спадащи разходи в ресторантите и
в Чехия. Новото допитване на
социологическата агенция
STEM през юни установи, че
80% от чешките домакинства
намаляват или ограничават
покупките си заради бързия
ръст на сметките за енергия.
Доверието на чешките потребители достигна ново дъно
през юли, сочи месечно допитване на статистическата служба, а изследване на института
GKI показва, че индексът на
доверието на унгарските потребители през юли се е сринал до най-ниското си ниво от
април 2020 г. по време на
първата вълна от пандемията.
43-годишният чешки филмов продуцент Мартин Хуловец казва, че не се притеснява
за доходите си точно сега, но
не е толкова оптимистичен за
бъдещето. “Тежките времена
все още не са настъпили за
мен, за да трябва да се справям с тях сега..., но това ще се
случи”, допълва той.
“Със сигурност ще се
стремя да пестя повече енергия..., определено няма да купувам нови неща на децата,
дрехи или спортна екипировка. Мога да ги намеря като
втора употреба на половин
цена”, споделя Хуловец. Той
също ще се отоплява по-малко през зимата.
Инвестор.бг

ПРОУЧВАНЕ:

Ïðàâèòåëñòâàòà è ÅÑ ñà âèíîâíè çà ñêúïèÿ ãàç
Най-малко 60% от европейците
смятат, че техните собствени правителства, частни енергийни компании или
ЕС са виновни за нарастващите цени
на енергията. Това показват данните от
проучване на общественото мнение,
проведено от социологическата агенция Euroskopia в Австрия, Германия,
Гърция, Испания, Италия, Нидерландия,
Полша, Португалия и Франция.

Испанският в. “Ел Мундо” съобщи,
че респондентите са били попитани
кой е по-отговорен за нарастващите
цени на енергията. Една четвърт (25%)
от европейците са отговорили: “Правителството на моята страна”. 24% от
анкетираните обвиняват частните
енергийни компании, а други 11% Евросъюза като цяло.
В същото време само 28% от анке-

тираните твърдят, че Русия е отговорна за случилото се. 10% са се затруднили да отговорят на въпроса, а 2% са
избрали друг вариант.
Сред европейските лидери действията на испанския премиер Педро
Санчес и германския канцлер Олаф
Шолц по отношение на украинския
конфликт получиха най-лоша оценка
сред гражданите на ЕС. В допълнение

45% от анкетираните увериха, че силно усещат влиянието на нарастващите
цени на енергията. Мнозинството
(56%) от респондентите също заявяват, че са силно обезпокоени от повишаването на цените на стоките.
В проучването, проведено от 8 до
29 юни, са участвали около 9000 души.
БГНЕС
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СЛЕД ТАЙВАНСКИЯ ДЕСАНТ НА НАНСИ ПЕЛОСИ:

Âîéíà ìåæäó
Êèòàé è Òàéâàí?
Ïðîäúëæèòåëíà,
êúðâàâà è ñêúïà!

На стр. 9

МЕДВЕДЕВ СРЕЩУ
СТОЛТЕНБЕРГ:

ÊÈÒÀÉÑÊÈßÒ ÄÐÀÊÎÍ ÑÅ ÑÚÁÓÄÈ,
ÏÅÊÈÍ È ÌÎÑÊÂÀ ÑÅ ÑÚÞÇÈÕÀ
„Желязната лейди” на Америка
предизвика геополитическо цунами
Украйна и Тайван са двете страни на
взривоопасната ядрена монета, която
е в ръцете на САЩ, Русия и Китай
Тайванската визита на
председателя на Камарата на
представителите на САЩ изправи света на нокти. Нанси
Пелоси, наричана “Желязната
лейди” на Америка, предизвика геополитическо цунами,
рискуващо да погълне не
само един остров, но и световния мир.
Радикалните среди в Щатите произведоха този коментар:
“Желязна Нанси Пелоси!
Не се поддаде на заплахите
на Китай, както преди време
направи Барак Обама, отменяйки гостуването на Далай
Лама. Пелоси показа на Пе-

кин, че не може да командва
Вашингтон. И слава Богу!
Крайно време е диктаторските режими да бъдат поставени на мястото им.”
В китайските социални
мрежи се откроява съвършено друга оценка:
“Нанси заслужава нашата
дълбока благодарност. Тя
трябва да вземе поне два медала: Един от Комунистическата партия на Китай - в знак
на благодарност за нейните
безкрайни усилия да обедини
народа на Китай около неговото правителство. И един
медал от Русия - за нейните

Êîé ñïå÷åëè
Âòîðàòà
ñâåòîâíà âîéíà?

На стр. 9

безкрайни усилия за укрепване на руско-китайския съюз...”
Ако за китайския президент Си Дзинпин Тайван е
незарастваща рана, за Байдън
островът е новата Украйна, с
потенциал да се превърне във
“Втория фронт” на САЩ.
Способна ли е щатската
армия да воюва на два фронта, на хиляди километри от
бреговете на Америка, и в
същото време да гарантира
ядрената си сигурност?
И може ли американският
бюджет да финансира две войни - украинската (гореща) и
тайванската (засега студена)?

Ето защо Байдън отложи
тестовото изстрелване на междуконтиненталната балистична ракета “Минитмен III”. Говорителят на Пенгагона Джон
Кърби призна: като “отговорна ядрена сила” САЩ отлагат
изстрелването, за да намалят
рисковете от “погрешни изчисления и погрешна преценка”.
Украйна и Тайван са двете страни на ядрената монета.
Но нито янките, нито руснаците, нито китайците са готови да разиграят взривоопасната монета, за да докажат
превъзходството си.
Поне засега!

Â Íàãîðíè
Êàðàáàõ ïàê
âîþâàò

На стр. 10

ДОНАЛД ТРЪМП:

Òÿ å ïðîáëåì
От какъв зор, по дяволите, тя прави
това? Нима откачената Нанси е в Тайван? Та тя
винаги създава проблеми.
Тя е проблем. Нищо
от това, което тя прави,
не води до
добро.

Íåíóæíà
êðèçà
Байдън не можа да надделее
над председателя на своята партия. Американският президент и
американските военни не подкрепиха визитата на Пелоси. Това е
автогол и САЩ сами се поставиха в тази позиция.

Êèòàé å ïî-ñèëåí
Глобалният приоритет за САЩ е
войната в Украйна и произтичащите от
нея последици върху световните хранителни и енергийни пазари.
Китай е много по-силен, отколкото
беше преди четвърт век, и се ръководи не
от предпазливия Дзян Дзъмин, а от агресивния Си. САЩ трябва да се подготвят
за конфронтация с Китай, но заради Пелоси Байдън ще трябва да импровизира.

Ïåëîñè
çàñòðàøè ìèðà
Със своите глупави действия Пелоси застраши мира в Тайванския пролив.
Тайванците искаха да оттеглят поканата към Пелоси, но бяха принудени да я
приемат. Това демонстрира ниското
ниво на Демократическата прогресивна партия на острова, както и егоистично отношение на Нанси към Тайван.
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НАКРАТКО

122 спасени мигранти край
остров Родос
Гръцката брегова охрана съобщи, че са спасени 122 мигранти
близо до остров Родос, след като
корабът им е изпаднал в беда. Те
са тръгнали от съседна Турция и
били взети в събота от преминаващ товарен кораб под флага на
Маршаловите острови. Всички са
откарани на остров Кос.

Олаф Шолц ще дава
показания в Хамбург
Германският канцлер Олаф Шолц
ще трябва да дава показания на 19
август пред разследваща комисия в
парламента в Хамбург. За пореден
път той ще отговаря на въпроси
дали е помогнал на частната банка
“M.M. Варбург” да укрие данъци за
47 000 евро. От първия му мандат
като кмет на Хамбург (2011-2018 г.)
срещу Шолц периодично се отправят
обвинения по този въпрос.
СНИМКИ БТА

Протестиращи изпълниха улиците в Судан, настоявайки за власт на народа.
Те осъдиха военната администрация в страната

Рибари откриха
450-килограмова бомба
в река По

Ïðèìèðèå ìåæäó Èçðàåë
è „Èñëÿìñêè äæèõàä”

Неизбухнала бомба от Втората
световна война, потопена в италианската река По, бе открита от
рибари, съобщи Би Би Си. Бомбата
тежи 450 кг и според военните е
съдържала 240 кг експлозив. 3000
жители са евакуирани, докато експерти извършат контролирана експлозия. Въздушното пространство
в района е затворено, както и
речният трафик.

Еврейската държава ликвидира лидерите
на терористичната организация
Спазва се примирието
между Израел и палестинската радикална групировка
“Ислямски джихад”, което
влезе в сила в неделя в 22,30
ч. българско време сред
тридневна ракетна война,
съобщиха агенциите.
Примирието бе постигнато със спешното посредничество на Египет. Израелското държавно радио Кан отбелязва, че малко след влизането в сила на примирието
са били изстреляни ракети
от Газа по израелски селища
близо до границата с ивицата, но оттогава нарушения
няма.
В понеделник сутринта

Израел започна постепенното премахване на ограниченията за движение и отваря
всички пътища, които бяха
затворени в районите около
ивицата Газа. Жителите на
населените места около ивицата вече не са длъжни да са
близо до бомбоубежища. По
обед бе възобновено движението на влаковете между
градовете Сдерот и Ашкелон
(в Южен Израел). Израел
планира да отвори и две
КПП на границата с палестинския анклав.
От “Ислямски джихад”
заявиха, че си запазват правото да отговорят “на всяка
ционистка агресия”.

На 5 август израелската
армия започна операция
“Зора” срещу терористичната групировка “Ислямски
джихад” в Газа. За три дни
радикалите изстреляха около 1100 ракети срещу Израел, 200 от които, според израелските военни, паднаха в
самия анклав, без да пресичат границата. Групировката изстреля ракети и срещу
Ерусалим.
Израелската армия прихвана 97% от палестинските
ракети и удари над 100 военни цели на “Ислямски
джихад”, подкрепян от Иран.
Израел твърди, че при
операцията е “неутрализира-

ла” лидерите на организацията, смятана за терористична
не само от еврейската държава, но и от САЩ и ЕС. “Ислямски джихад” потвърди, че
израелската армия е ликвидирала основните водачи на
движението в Газа - Тайсир
ал Джабари и Халед Мансур.
От началото на операцията в петък загинаха наймалко 43-ма палестинци,
включително 15 деца, а над
300 души бяха ранени в палестинския анклав, който се
управлява от ислямистката
групировка “Хамас”. Тя
обаче не беше мишена на израелската операция. За
същия период трима души в
Израел са били пострадали
от шрапнели, а 31 други леко ранени.

Ðóñèÿ óíèùîæè 45 000
òîíà íàòîâñêî îðúæèå

Ëÿâàòà êîàëèöèÿ
â Èòàëèÿ ñå ðàçïàäà

Русия е унищожила 45 000 тона натовски боеприпаси в
Николаевска област, съобщи военното министерство. Заради високите загуби в същата област три украински бригади
са отказали настъпление и са изоставили позициите.
В Запорожка област е унищожен военен склад с 50 000
тона дизелово гориво. При въздушни удари срещу украинските сили в Донбас и Харков са убити около 300 войници,
отделно украинската страна е дала 500 жертви и около 150
ранени при руски удари в района на Херсон.
Президентът Володимир Зеленски заяви, че няма да има
никакви преговори с Русия, ако тя организира референдуми
за присъединяване към Русия на контролираните от нея части
на Украйна. “Ако окупаторите продължат организирането
на псевдореферендуми, ще си затворят всеки шанс за преговори с Украйна и свободния свят, от каквито руската страна
очевидно ще се нуждае в някакъв момент”, заяви той във
видеообръщение. Междувременно от Украйна отплаваха още
два кораба със соя и царевица за Италия и Турция.

Само дни след споразумението за коалиране с Демократическата партия, лидерът на “Ационе” Карло Календа реши
партията му да напусне коалицията. Това стана, след като
към демократите, освен настоящия външен министър в оставка Луиджи Ди Майо, който се отцепи от “Пет звезди”,
се присъединиха “+ Европа”, партията на Зелените и Италианската левица. В телевизионно интервю Календа обясни
оттеглянето си с това, че така коалицията е губеща. Той
обаче ползва символа на “+ Европа”, която остава в коалицията. Липсата на символика би наложило събиране на
подписи за участие в изборите. За да избегне тази процедура, Календа може да се съюзи с “Италия вива”, чийто лидер
Матео Ренци заяви, че е дошло време за създаване на трето
политическо ядро. Календа бе министър в правителството
на Ренци (2014-2016 г.). На 12 и 13 август партиите трябва
да представят символите си във вътрешното министерство,
а на 21 и 22 август - листите и кандидатурите за предсрочния вот на 25 септември.

В Мексико шести ден
търсят блокирани миньори
В Мексико продължава операцията по спасяването на миньорите, блокирани от сряда в наводнена мина в щата Коахуия, предават
световните агенции. За удвояване
на усилията за спасяване на 10
души призова президентът, който
посети мястото на инцидента. До
момента петима са спасени.

Густаво Петро положи
клетва като президент
на Колумбия
Густаво Петро положи клетва
в Богота в присъствието на стотици хиляди. Във встъпителната
си реч първият ляв президент на
Колумбия предложи на въоръжените групи “правни изгоди”, ако
подпишат мирно споразумение.
Сред чуждестранните гости беше
и сръбският външен министър
Никола Селакович.

Талибански бойци охраняват
шиитски квартал в столицата на
Афганистан Кабул. Те следят и за
спазването на законите на корана
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Âîéíà ìåæäó Êèòàé è Òàéâàí?
Ïðîäúëæèòåëíà, êúðâàâà è ñêúïà!
Има ли Тайпе стратегия за отбрана при нападение от Пекин?
От стр. 7
Не е ясно до каква степен Тайван
може да разчита на подкрепа от САЩ,
ако се стигне до агресия от страна на
Китай. Десетилетия наред Вашингтон
поддържа “стратегическо двусмислие” по
адрес на Тайван - в приятелски отношения е с правителството там, но без да
поддържа официални дипломатически отношения и без да признава формално
суверенитета на страната.
Китай смята Тайван за своя територия
и планира да си я отвоюва обратно. През
последните десетилетия Китайската комунистическа партия подготвя своето военно крило, известно като Народна освободителна армия на Китай (НОАК). Тя
превъзхожда по численост тайванските
сили и според някои експерти е по-мощна
от силите, които поддръжниците на Тайван, като САЩ или Япония, биха могли да
вкарат в региона. Но това не означава, че
Тайпе е напълно безпомощен срещу евентуална атака на НОАК.

Асиметрична война
Потенциалният риск от инвазия на
Китай в Тайван съществува от десетилетия - достатъчно време, в което островната държава да развие отбранителна
стратегия. За да се справи с огромен противник като Китай, Тайван е възприел
метода на асиметричната война, чиято
цел е да направи инвазията много трудна
и скъпа за врага.
Тайван е натрупал големи запаси от
противовъздушни, противотанкови и
противокорабни оръжия и боеприпаси.

от фондация RAND, във военния резерв
на Тайван има 2,5 милиона души плюс
още 1 милион доброволци от гражданската отбрана. Това е около 15% от населението на Тайван - един мъж на всеки
четирима.
Тайван закупи десетки модерни изтребители от САЩ, като същевременно произвежда свой собствен “изтребител за
местна отбрана”. Много от самолетите се
държат в укрепени бази, като пилотите се
обучават да използват магистрали за кацане, ако летищата са бомбардирани.
Всички тези мерки помагат на Тайван
да изпрати послание на Китай, че ако
избухне война, тя ще бъде продължителна, скъпа и кървава.
Със съкращения
Тайван е натрупал големи запаси
от нескъпи, но високоефективни
мобилни ракети
Това включва безпилотни летателни апарати и по-евтини боеприпаси, като мобилни крилати ракети за брегова охрана.

Партизанска война
Тайван е подготвил градовете си и за
партизанска война, в случай че НОАК
успее да стигне до острова. Преносими
зенитно-ракетни комплекси (MANPADS)
и мобилни противотанкови оръжия, като
например артилерийските ракетни системи HIMARS, могат да се използват в
градски боеве, а сградите ще се превърнати в казарми.
Според доклад от 2017 г., публикуван

Този модерен тренажор помага на тайванските
пилоти да се подготвят за отбрана

ГЕНЕРАЛНИЯТ СЕКРЕТАР НА НАТО:

АЛЕКСИЙ АРЕСТОВИЧ:

Òîâà å íàé-îïàñíîòî
âðåìå ñëåä 1945-à

Âå÷å òðÿáâàøå äà ñìå âúâ Âëàäèâîñòîê

От стр. 7
“Войната в Украйна е най-опасният
период в Европа след Втората световна война и не трябва да се позволява на Русия да
спечели”, заяви генералният секретар на
НАТО Йенс Столтенберг.
“За да попречат на Москва да успее, НАТО и нейните държави
членки може да се наложи да продължат да подкрепят Украйна с
оръжия и друга помощ още дълго време”, каза той.
“В наш интерес е този тип агресивна политика да не успее”, заяви
бившият министър-председател на Норвегия в реч в родната си страна.
“Това, което се случва в Украйна, е ужасно, но би било много
по-лошо, ако има война между Русия и НАТО. Ако Путин дори
само си помисли да направи нещо подобно на страна от НАТО,
както направи с Грузия, Молдова или Украйна, тогава НАТО ще се
включи незабавно. Това не е просто нападение срещу Украйна,
независима демократична държава с над 40 милиона души население, това е и нападение срещу нашите ценности и световния ред,
който искаме”, заплаши Столтенберг.

“Сред страните от Западна
Европа има обща солидарност
за конфликта в Украйна, но не
всяка държава е готова да ни
окаже помощ.” Така описа слабата подкрепа на Киев съветникът на ръководителя на кабинета на президента на Украйна
Алексий Арестович в интервю
за полския вестник “Жечпосполита”.
“Ако европейските страни
подкрепяха Украйна, както Полша, ние вече щяхме да сме във
Владивосток”, казва Арестович.
Арестович предполага, че вероятно това се дължи на факта,
че на самите държави не достига оръжие, докато Киев се нуждае от повече оръжие, което “катастрофално не достига”. “Това
не е локална война, това е голям

Женски батальон в състава на украинските въоръжени сили
континентален конфликт, найголямата война от 1945-а насам”, признава той.
По-рано Арестович заяви, че
за преминаването на украински-

те войски в контранастъпление
е нужна бронирана техника, тъй
като руската армия има сериозно превъзходство в пехотата и
бронетанковите войски.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:

Ñòîëòåíáåðã å çàáðàâèë êîé ñïå÷åëè âîéíàòà
От стр. 7
Генералният секретар
на НАТО каза, че Западът
трябва да се увери, че
Русия няма да спечели

конфликта с Украйна.
Но чуждият поли-тик
вероятно е забравил кой
спечели Втората световна война. Възможно е
историята да се повтори.

Не е съгласен с думите на Столтенберг и
прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков.
Той отбеляза, че украин-

ският конфликт е провокиран от агресивната
политика на НАТО. За-

това Русия бе принудена
да започне специална
операция.
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Çàùî Åðäîãàí ôëèðòóâà ñ Ïóòèí?
Ако Турция се присъедини към антируските санкции, ще загуби 35 млрд. долара
Все пак Русия все още не е
смекчила условията си за прекратяване на военните действия. И е малко вероятно преговорите с Украйна да бъдат

възобновени, освен ако няма
сериозна промяна във военния
баланс в полза на Путин.
Подобно на други членки на
НАТО, Турция се противопос-

Сочи, 5 август 2022 г.

Москва гледа на турския
президент Реджеп Тайип Ердоган, който се срещна в Сочи с
руския си колега Владимир
Путин, като на потенциален посредник в мирните преговори с
Украйна.

Според два наши източника
Турция отдавна настоява за
ролята на посредник в рускоукраинската война, но засега
Кремъл приема хладно идеята.
Сключването на така нареченото споразумение за зърно, за
което Путин лично благодари
на Ердоган, може да промени
ситуацията.

Турският дрон “Байрактар” с герба на Украйна.
В Сочи Путин поискал от Ердоган да купи
ескадрила от тези дронове. Не е ясно какъв
е отговорът на турския президент

Â Íàãîðíè Êàðàáàõ ïàê âîþâàò
Ще подновят ли замразената война заклетите
врагове Азербайджан и Армения?

От стр. 7
Ново напрежение избухна около спорния
планински регион между
Азербайджан и Армения.
Баку заяви, че е поел контрол над няколко стратегически височини в района.
Русия обвини Баку в
нарушаване на крехкото
примирие, а Европейският съюз настоя за незабав-

С посредничеството
на Русия Азербайджан и
Армения се споразумяха
за прекратяване на огъня
и размяна на пленници и
тела на загинали. Тогава
Турция обвини Армения,
че окупира азербайджански земи и обеща да е солидарна с етническите
турци в Азербайджан.
Ереван предаде на
Баку Калбаджар, Лачин и
част от Агдамския район,
където бяха разположени
миротворци от Руската федерация. Международната
общност призна населе-

Нагорни Карабах. Турски военен от
умиротворителната мисия се ръкува с
азербайджански войник. Не им е необходим
преводач, азерският е тюркски език
ния с етнически арменци
Нагорни Карабах като
част от Азербайджан.
През 2020 г. парламентът на Турция одобри
разполагането на военни
наблюдатели в Нагорни
Карабах. Военната мисия
бе за една година, като
част от споразумение

но прекратяване на военните действия.
“Съединените щати са
дълбоко загрижени и следят отблизо съобщенията
за интензивни боеве около Нагорни Карабах,
включително за жертви”,
каза говорителят на
Държавния департамент
Нед Прайс.
Заклетите врагове Армения и Азербайджан водиха две войни - през 2020
г. и през 90-те години на
миналия век - за населения с арменци Нагорни
Карабах.

между Анкара и Москва
за контрол на договореното прекратяване на огъня.
В писмо до парламента турският президент заяви, че присъствието на
турски военни в Нагорни
Карабах ще е от полза за
мира и турските национални интереси.

АЗЕРБАЙДЖАН НАПАДНА АРМЕНИЯ
Ние, българите, наложихме санкции срещу Русия в името на морала. Заедно с целия Западен свят обявихме Путин за агресор и застанахме на страната на Украйна. В
същото време Кирил Петков посети Кавказката република, която далеч не е пример за демокрация, с надеждата,
че по тръбата с газ ще се намери малко и за нас.
Азербайджан нахлу в Армения. Стреля се и има жертви. Няколко арменски селища в Нагорни Карабах вече са в
ръцете на азерските бойци. Анкара изцяло подкрепя Баку.
Тактиката на Азeрбайджан не е изненада. Агресорът използва изтеглянето на руската армия, която гарантираше мира досега, към Украйна и нахлу
в Нагорни Карабах.
Каква е българската позиция в случая? Ще наложим ли същите санкции
срещу Азербайджан като тези срещу Русия или ще питаме Вашингтон?
Божидар Чеков (Франция)
Фейсбук

тавя на руската инвазия в Украйна и й предостави оръжие.
В същото време Анкара се
въздържа да се присъедини към
американските и европейските
санкции срещу Русия.
Високопоставен турски източник ни сподели това: присъединяване към санкциите ще
навреди на икономическите и
политически интереси на Анкара - щетите се оценяват на 35
милиарда долара.
За Турция това е ключов
фактор за участие в мирното
уреждане на въоръжения конфликт. Ролята на посредник ще
увеличи международния авторитет на Ердоган, докато се
подготвя за президентските избори през 2023 г. на фона на
почти 80 процента инфлация.
Анкара вярва, че споразумението за деблокиране на износа
на украинско зърно през Черно
море ще доближи споразумението за прекратяване на войната.

Áîðèñ Äæîíñúí
ãëåäà êúì ÍÀÒÎ
Бившият премиер иска
да е генерален секретар
на пакта, но има сериозни
критици и конкуренти
През 2023 г. ще бъде избран нов генерален секретар
на НАТО. Борис Джонсън е подходящ за тази позиция
заради антируската си позиция. Според бившия министър
за Брекзит Джонсън, именно неговият съфамилник е
убедил Швеция и Финландия да кандидатстват за алианса.
Борис Джонсън може да бъде четвъртият ръководител на НАТО от Великобритания, но има и други кандидати. Претенденти са бившите ръководители на Германия, Хърватия, Литва и Естония - Ангела Меркел, Колинда Грабар-Китарович, Далия Грибаускайте и Керсти
Калюлайд. Тук се намесва и западната политика за равенство между половете - време е жена да ръководи НАТО.
Въпросът обаче не е решен. Според бившия началник-щаб на британската армия Ричард Данат, Борис е
“национален позор”. А в чужбина често мислят още полошо за него.
И лидерите на ЕС могат да се противопоставят на
Джонсън. Едва ли френският президент Макрон - основен защитник на европейската интеграция - ще подкрепи човека, извадил Лондон от ЕС. Германският канцлер
също не е въодушевен от перспективата Джонсън да
поеме НАТО.
Още по-трудно е с турския президент. Приемането
на Швеция и Финландия в НАТО не е приключило.
Ердоган иска американски самолети и екстрадиране на
кюрди срещу съгласието си. А появата на Джонсън,
който написа обидни стихчета за турския лидер, няма
да опрости ситуацията.
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КРИСТИАН ВИГЕНИН:

ÁÑÏ íå å îò ïàðòèèòå, êîèòî
ìîãàò äà áúäàò ïðèòèñêàíè
За нас ключовото е да се постигнат сигурни доставки на
минимална цена, казва заместник-председателят на БСП
“Ние говорим за подновяване на преговорите
с “Газпром” още от правителството на Кирил
Петков. Не бяхме послушани тогава, но се надяваме да бъдем послушани
сега. Според нас никой
доставчик не трябва да
бъде изключван и ключовото е да се постигнат
сигурни доставки на минимална цена.” Това заяви заместник-председателят на БСП Кристиан
Вигенин в ефира на Nova
News.
По думите му диверсификацията е важна, но
не вижда проблем, ако недостигащите количества
могат да бъдат гарантирани като сигурни доставки на минимална цена
от “Газпром”, това да се
случи. “Големи европейски икономики продължават да получават газ имен-

но от Русия. Не виждаме
никакви основания България да изпитва недостиг,
хората да стоят на студено, а индустрията да затвори част от предприятията с цената на криворазбрана геополитическа
лоялност”, каза социалистът.
“Убеден съм, че ако
бяхме създали правителство с нашия мандат,
едно от първите неща,
които щеше да направи то,
е да гарантира доставките”, посочи Кристиан
Вигенин, като уточни, че
сега отговорността е друга.
“БСП не е от партиите, които могат да бъдат
притискани от когото и
да е”, категоричен е социалистът. И още: “Доста хора са се упражнявали на гърба на БСП,
най-разнообразни леви

формирования и платформи, но БСП остава
единствената сериозна
лява политическа формация. С участието си в
управлението доказахаме, че лява политика, силно социална политика,
ориентирана към хората,
е възможна. С тези резултати и с амбицията да
продължим тази политика тръгваме към избори.”
По думите му лявото
трябва да се обединява на
база на идеи, принципи и
идеология и точно това
ще предложи левицата в
бъдеще.
Социалистът припомни решението на БСП да
се яви на предстоящите
избори под формата на
коалиция “БСП за България”, но с две формации,
които са формални и част
от самата коалиция “Екогласност” и Полити-

чески клуб “Тракия”. Той
уточни, че предстои да се
подпишат и споразумения за подкрепа с други
формации, с които са работили в годините.
Вигенин обясни, че
според Устава на БСП
министрите се утвърждават от Националния
съвет. “Ние не получихме такава информация
нито от президента - за
неговите намерения, нито
от тримата министри.
Смятаме, че по този начин е нарушен нашият
Устав, и от позицията,
която приехме, става
ясно, че не предприемаме
наказателни мерки, но те
не представляват БСП и
участват в лично качество. Чрез това действие индиректно президентската
институция се намеси във
вътрешнопартийните ни
дела”, уточни зам.-предсе-

дателят на БСП.
По думите му служебният кабинет трябва да
действа неутрално. Вигенин бе категоричен, че
когато се критикуват ди-

ректно лидери и партии,
това по някакъв начин
може да повлияе на изхода от изборите, а това не
е ролята на служебното
правителство.

Èçáîðúò ïúðâî å ëè÷åí, ïîñëå ïîëèòè÷åñêè
Владимир ГЕОРГИЕВ

Задават се нови избори.
Нарочно пиша, че не идват, а се задават. Като буря,
която ще тресне, ще разлюлее
съдбата ни и ще ни остави на
същото дередже. Като шум на
нещо познато, но все пак неизвестно, което трополи зад
ъгъла на времето. Като тревога, че сме неспособни да следваме мечтите си.
Човек цял живот избира. В
детската градина - жълтата
пред кафявата играчка; зелената топка пред оранжевата;
влакчето пред куклата. В училище - математиката пред литературата; биологията пред
физиката. В университета знанията пред оценката, смисъла пред формата, успеха пред
същността. През цялото време
човек си задава фундаментални въпроси, по-често без да го
иска, те сами се втурват в
съзнанието му, за да създадат
или опровергаят една или друга илюзия, да тласнат или да

спрат мисловни процеси, формиращи характера, действията
и поведението. А какво е
съдбата, ако не материализиран характер? И н д и в и д ъ т
избира доброто пред злото,
после започва да се вълнува
каква е същността и оправданието на едното и другото,
къде те се сблъскват и къде се
застъпват, защо толкова много
хора не разпознават разликите
между двете и дали той не е
един от тях. Личността на човека се страхува да не би,
плъзгаща се по страничните
ефекти и потребности на живота и бита, да пропусне да се
реализира ефактивно, съзнателно, творчески.

Други индивиди правят
съвсем съзнателен и както сега
модерно и глупаво се казва информиран
избор,
да
постъпват злобно, егоистично,
просташки, крадливо, мошенически, хулигански, накратко: да
впрегнат всички несъвършенства и пороци в каруцата на
своя успех. Тези индивиди са
повече, сред тях има видни
личности, повечето успешни и
завидни политици, адвокати,
сутеньори, бизнесмени, обикновени депутати и необикновени шлосери, всякакъв вид
престъпници и много магистрати и корупционери.
Няма да говоря, нито се
наемам да анализирам палит-

рата на човешкия избор. Та
ние понякога правим избора
несъзнателно, по чисто вродена генетична причина, за която дори не предполагаме, че
съществува. Изборът в други
случаи е плод на отчаяние, на
лична драма, на принуда, на
липса на разум; понякога е
израз на озлобление или мъст.
И за това не иде реч сега.
Важното е човекът наистина да избира - в пълния смисъл
на думата. Не да избира измежду възможностите, които политическата палитра му поднася. Не да си поръчва от партийното меню на листите със
знанието, че всъщност би предпочел друга храна. Личността,

направила своя вътрешен избор след дълбок размисъл, след
спор със самия себе си, с другите, с живота и дори с надеждите си, ще потърси съвсем
спокойно, аргументирано и
най-вече - съдбоносно, онази
партия, онзи водач, който найблизо стои до идеята на този
избор. Ако индивидът обожава престъпността и тя е изборът му - ще гласува по един
начин, бъде ли добре осведомен и мотивиран парично. Ако
ненавижда престъпността - ще
гласува по същия начин, бъде
ли неинформиран и немотивиран. Опитвам се да докажа, че
изборът първо трябва да е
личен, съзнателен, оплоден от
емоция и разум, от надежда и
прагматизъм, от любов и отговорност. И после личното да
се излеее в обществено, в политическо. Не обратно, както
се случва у нас.
Изборите - политическите,
се задават. Личните избори
обаче винаги идват. Сами. Непредизвикано. Неизбежно. Не
направим ли точен, смислен
личен избор, няма защо да се
дивим на политическия. Правото да избираш е като правото да мислиш - притежават го
много, реализират го малцина. Всъщност, струва ми се,
по това трябва да се съди за
нивото и смисъла на демокрацията.
И за смисъла на нейното
отсъствие.
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Áúëãàðñêîòî êóëòóðíî
íàñëåäñòâî â ÷óæáèíà
ïðåäñòàâÿ èçëîæáà
Учените са посетили над 50 места на памет в 10 държави
Изложбата “Българско културно наследство в чужбина: места и практики”
се открива на 9 август в 13,30 ч. в Националния етнографски музей.
Учени от ИЕФЕМ-БАН обходиха и
проучиха десетки места в Турция,
Гърция, Северна Македония, Сърбия,
Румъния, Албания, Русия, Италия, Унгария и Чехия, свързани с българското
национално културно наследство - военни гробища и паметници, български
църкви и манастири, крепости, паметници на именити българи. Сред изследваните обекти са българските военни
гробища в Северна Македония и Добруджа; местата, свързани с паметта за
Кирил и Методий и техните ученици в
Италия, Германия, Чехия, Албания и
Северна Македония; следите от Волжка България и паметта за Алцек в Италия; гробът на цар Самуил на остров
Св. Ахил; българските църкви в Румъния; стъпките на Гоце Делчев, Пейо
Яворов и Капитан Петко Войвода в
днешна Гърция и много други. В изложбата учените представят в образи и
думи резултатите от мащабното изследване, опитвайки се да структурират,
въобразят и визуализират българската
културна територия отвъд днешните
държавни граници.
На откриването на изложбата ще бъде
представена едноименната брошура, в
която изследователите са включили някои от най-интересните случаи на възстановяване и поддържане на българско
културно наследство в чужбина, сред
които пограничните манастири в Север-
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на Македония и Сърбия, военните паметници в Добруджа, паметта за Мара
Бунева в Скопие, Босилеградския погром,
честванията на Кирил и Методий в Рим,
Елванген и Микулчице и пр.
Границите на Балканите винаги са
били динамични, а България и днес преживява травмата от отнети след войни и
мирни договори земи и от големите потоци бежанци и преселници от Македония, Тракия и Добруджа. Извън днешната българска територия откриваме пластовете на наследствата от Средновековието ни, от времето на Османската
империя и Българското възраждане, от
победни битки и изоставени завинаги
градове и села. Там, отвъд, са и следите
от стъпките на множество български
интелектуалци, артисти и спортисти,

прославили името на България в Европа
и света. Тези пространства, определени
от конструираното наследство и маркираните места на памет, наричаме културна територия. Тя е означена с паметници
и паметни плочи, но и изградена чрез
трансгранични възпоменателни и поклоннически маршрути и ритуали.
Експозицията е разположена на ет. 1
в Източното крило на бившия Княжески
дворец и може да бъде посетена до
8 септември. Тя се реализира в рамките
на проекта “Конструиране на културно
наследство зад граница: трансгранични
поклоннически и възпоменателни практики” с финансовата подкрепа на Фонд
“Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката на Република България.

Âñåáúëãàðñêè ïåòè êîíêóðñ „Íàãðàäà Ëú÷åçàð Ñòàí÷åâ
çà ñîíåò - ïåñåí 2022” - ïúðâà è âòîðà íàãðàäà

Безсмислен
Втори
емигрантски сонет сонет
Нели СТАНЕВА

Валери СТАНКОВ

Аз си тръгвам оттук, точно както тогава,
преди четвърт век, в зноя на месец
тринайсти.
Със билет за глада, до прозореца вляво,
с малък куфар, изопнат от чувство за край.

Далеч от теб - все по на юг,
а може би все по на север,
животът тръгва си от тук,
додето отлети - forever! -

Пак разказвам на пътя, че няма такава
страна - само спомен със ръбесто име.
Че покрита от грубия плащ на държавата,
тя - родината - вече съвсем е невидима.

2022

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

œÓÙ. ¬¿À≈Õ“»Õ ŒÀ≈¬,
ıÛ‰ÓÊÌËÍ
√≈Œ–√» ¬¿—»À≈¬-√Œ◊≈“Œ,
ÙÛÚ·ÓÎÂÌ ÚÂÌ¸Ó
ƒ¿Õ»≈À œ≈“ Œ¬,
˜ÎÂÌ Ì‡ Õ— Ì‡ ¡—œ
Ã»’¿»À “¿ Œ¬,
ÚÂÌ¸Ó ÔÓ ·ÓÍÒ
НАКРАТКО

Ателие за деца от
8 до 16 г. организира
Националната галерия
Отдел “Образователни програми” на Националната галерия кани
малките любители на съвременното
изкуство да опознаят лятната изложба в Софийски арсенал - Музей за
съвременно изкуство - “През изминалата година”. Куратори от Националната галерия представят впечатленията си от арт-сцената през
2021 г. през произведения на известни
художници. Ателието за деца от 8 до
16 г. ще се проведе в Софийски арсенал
- Музей за съвременно изкуство, бул.
“Черни връх” 2, ж.к. “Лозенец”, София, на 16 август от 11 до 12,30 ч.,
достъп - 2 лв. С предварително записване на 0879 14 76 79; 0886 817 233
или на имейл edu_nag@yahoo.com.

LUBRI L‘ARC DE TRIOMPHE, WRAPPED, 2021,
ЧАСТ ОТ АВТОРСКА СЕРИЯ ФОТОГРАФИИ

„Нарисувай ми човек”
на фестивала „Лято,
кукли и приятели”
Международният театрален фестивал “Лято, кукли и приятели”,
организиран от театър “Весел”,
продължава на 13 август в 11 ч. на
сцена “Арт лято” до ХГ “Борис
Денев” в парка “Асеневци” във Велико
Търново. Почитателите на кукленото театрално изкуство ще участват
в спектакъла “Нарисувай ми човек”.
Представлението е от репертоара на
Центъра за изкуства “За Родопите”
- Бостина, България. “Точка, точка,
запетайка... Ей го нашето човече нарисувано е вече!” - това е отправната точка на художника, под чиято
четка изникват различни образи. Той
рисува пред публиката и провокира
децата да превръщат една картина в
друга. Спектакълът развива естетическия усет и креативността на
публиката. Постановката на визуалния спектакъл за деца е на Петър
Тодоров, а сценографията и куклите
- на Ханна Шварц. Музиката е на
Милен Апостолов, в ролята на художника се превъплащава Десислава
Минчева.

натам - към вечния приют,
де спят любимите ти близки,
летиш - мъдрец, мечтател, шут,
вечерял с кралските огризки,

Че от светлите корени там е пораснала
тъмна плевел, рушаща душите и къщите,
тъмна плевел, изринала моето място.

кому си нужен? - помъдрял
във оглупяващата общност,
от кал създаден, ставаш кал,

Че без допир до почвата пак се превръщам
в странстващ облак безмълвно нещастие,
устремен към едно невъзможно завръщане.

дали си просяк, или крал,
дали изобщо си живял? или не си живял изобщо.

СНИМКА ТЕАТЪР “ВЕСЕЛ”

ВТОРНИК
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ГУБИВРЕМЕ
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Œ“√Œ¬Œ–» Õ¿ –⁄—“Œ—ÀŒ¬»÷¿“¿
Œ“ ¡–Œ… 152

œ‡ËÚÂ ÌÂ
ÏËË¯‡Ú,
ÏËË¯‡Ú Ì‡
ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ
„Ë ÌˇÏ‡Ú

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

¬ŒƒŒ–¿¬ÕŒ: «‡ÍÓÌË. ¿Ú‡Ì‡ÒÓ‚ /√ÂÓ„Ë/. Ã‡ı‡ÎË. Œ‰‡. ”ÎË. ËÚ. “Ë‡Ì. ÃÓ‡Î.
Õ‡Ì. ¡Ó‰ËÎ. “ËÌË. ‡‡‚‡ÌË. »ÓÌË. »Ì‡Ë. —Ú‡Ì‡. ì—‡ÌËÌî. Ã‡ÍÂÚ. ÃË. “‡ÌËÌ.
¡‡ËÚ. –‡. “‡‚Ë. Œ‚‡ÎË. ¿ËÚ. ì Ëî. ì≈‚ËÚ‡î. ¿ÎËÒ‡ /î¿ÎËÒ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î/
. ¬‡Ú‡ÎËÌ. –Ó·ÓÚ. ìÃ‡ÌÓÌî. ìÃ‡Ì‡Òî. ‡ÂÚ‡. ¿Î‡ÌË. ¿. ¿Ë / ‡ËÌ‡/. ¿ÎËÌÓ. ¿“¿.
¬Ë‰. “ÂÌÓ. —ÓÌËÌ /ÕËÍÓÎ‡È/. ‡Î. œ‡ËÒ.
–‡-–‡. —ÓÌ‡ÚËÌ‡. ¿Ì‡ÎË. ÕÓÏÂ‡. ÎËÌËÍ‡.
“Ó‚‡. —‡‚‡Í. «Ó‚. ìÃ‡‡Úî. À‡Ï‡ËÌ‡.
Œ“¬≈—ÕŒ: ‡ÏËÌ‡. ¿Ú‡Í‡Ï‡. »ÍÓÌÓÏ.
‡Ú‡ËÌ‡ ¬ËÚË. –‡‰‡ÌÓ‚‡ /≈‚„ÂÌËˇ/. –Óı.
Õ‡ÌËÌË /ƒÊ‡Ì‡/. ¿ÏÂ. À‡Ï‡. Õ‡Ú /Ã‡ËΔÓÁÂ/. ¬‡ÌË. ≈Î‡ÚËÚ. “Â‡. ÃËÎË·‡. ÕÓ‚ËÌ‡. ≈ÔË. »ÓÌËÏ. ¬ËÌÓ. ¿Ì‡Ì‡Ò. ƒ‡. ¿‰Ë /
≈Ì‰Â/. ¿·‡Ú. ìÕ‡ ÀÓ‡î. ì¿Àî. ì“ÓÌËî.
—Í‡Î‡. ÀËË. ‚‡. œ‡‰. ÀËÚÂË. ŒÏ‡Ì.
—‡Î‡Ï. ìÕ‡ Ã.î. –‡ÚË. ¿·‡ÌÓÒ. ÕËÍ‡. œ‡.
ìŒÚÓÌî. “‡ÎÓÌË. Œ‡Ì. —ÛËÌ‡Ï. ì–ËÚ‡î.
¿Ì‡ÎËÁË. ÓÎ‡ÌË. »ËÒ. ì—‡ÚËËÍÓÌî. ¬ËÎË.
¬‡Ú‡. –‡Ì‡. ¿‚‡.
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СПРАВОЧНИК
ДНЕС

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

2022

ПЕТЪК

ХОРОСКОП
ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ГРЪМОТЕВИЦИ

ГРЪМОТЕВИЦИ

ГРЪМОТЕВИЦИ

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

С

С

С

С
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06.00 ì¬‡Í‡ÌˆËˇÚ‡ Ì‡ ÀËÎËî ‰ÂÚÒÍË /5 ÒÂËˇ/Ô/
06.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.10 ìœËÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÏÎ‡‰Ëˇ Ã‡ÍÓ œÓÎÓî -‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
10.00 ì¬‡Í‡ÌˆËˇÚ‡ Ì‡ ÀËÎËî ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /6, ÔÓÒÎÂ‰Ì‡ ÒÂËˇ/
10.55 ì ÓÈ ÁÌ‡Â ÓÚ„Ó‚Ó‡ Ò‚ÂÚ˙Ú, ‚ ÍÓÈÚÓ ÊË‚ÂÂÏî
- ‰ÓÍ. ÔÓÂ‰Ëˆ‡
11.10 ìƒË‚Ëˇ ‘‡ÌÍ ‚ ‡ÎËÙÓÌËˇî - ‰ÓÍ. ÙËÎÏ
/2 ÂÔ./Ô/
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
13.00 ìÕ‡ „‡ÌËˆ‡Ú‡î - Ú‚ ÙËÎÏ
/4 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
14.15 ìœËÌˆÂÒ‡ ÀËÎËÙÂÂî ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
14.30 ìœËÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÏÎ‡‰Ëˇ Ã‡ÍÓ œÓÎÓî - ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î - Ú‚
ÙËÎÏ /9 ÂÔËÁÓ‰/
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ /Ô/
16.30 ì ÎËÌËÍ‡ Ì‡ ÚÂÚËˇ ÂÚ‡Êî
- Ú‚ ÙËÎÏ
17.00 ŒÎÚ‡ËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
17.10 ìƒË‚Ëˇ ‘‡ÌÍ ‚ ‡ÎËÙÓÌËˇî - ‰ÓÍ. ÙËÎÏ
/3 ÂÔËÁÓ‰/
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ
19.00 ìÕ‡ „‡ÌËˆ‡Ú‡î - Ú‚ ÙËÎÏ
/5 ÂÔËÁÓ‰/
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ì◊ÂÌ„ÂÚ‡Ú‡ ÓÚ œËˆÓÙ‡ÎÍÓÌÂî - Ú‚ ÙËÎÏ /6,
ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/ (14)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ìÃ‡‰‡Ï ¡Ó‚‡Ëî - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
01.45 ì◊ÂÌ„ÂÚ‡Ú‡ ÓÚ œËˆÓÙ‡ÎÍÓÌÂî - Ú‚ ÙËÎÏ /6 ÂÔ.
03.25 ŒÎÚ‡ËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
03.40 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î - Ú‚
ÙËÎÏ /9 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
04.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
05.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ /Ô/

29

00.15 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
01.25 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
/Ô/
02.20 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
03.15 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î /Ô/
04.10 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î /Ô/
05.10 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 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î /Ô/
09.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î /Ô/
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî /Ô/
11.00“¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î /Ô/
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
18.00 ìÀÂ‚ËÚÂ Ë‰ÂËî Ò˙Ò —ÚÓËÎ –Ó¯ÍÂ‚
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î /Ô/
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ /Ô/
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇì /Ô/
23.05 ìÀÂ‚ËÚÂ Ë‰ÂËî /Ô/
23.15 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î /Ô/

28

06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: ¿Í‡‰ÂÏËˇ –ÂÒÍ˛ ¡ÓÚÒî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, ÂÔ.24
06.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./ ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
07.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ/ - ÚÓÍ¯ÓÛ
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.20 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ - ÍÛËÁ
¯ÓÛ
14.20 ìœÓ-Í˙ÒÌÓÚÓ ¯ÓÛ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ ÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
15.00 ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.4
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî ÒÂË‡Î, Ò.4
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.00 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ - ÍÛËÁ
¯ÓÛ
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î, Ò.4
ÂÔ.2
21.00 œÂÏËÂ‡: ì¬Î‡‰î - ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.8
22.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
22.30 ìœÓ-Í˙ÒÌÓÚÓ ¯ÓÛ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ ÷ËÚËË‰ËÒî /Ì‡È‰Ó·ÓÚÓ/
23.00 œÂÏËÂ‡: ì ÓÒÚ˛Ï‡Ëî
- ÒÂË‡Î, Ò.8 ÂÔ.7
00.00 ì‘ÂÈÒ¡Ó„î - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.5
01.00 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.12
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î /Ô./
- ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.4
05.30 ìƒ‡ ÊË‚ÂÂ Í‡Î ƒÊÛÎË˙Ì!î - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.1
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05.35 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË
09.20 ì¿ÌÚË‘ÂÈÍî
10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
10.45 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
12.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
12.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
15.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/

ОВЕН

ВЕЗНИ

Не се заинатявайте да се
печете на плажа като за
последно. Инатът не е
полезен в този случай.

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

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Промените ще навлязат
по-осезателно в живота
ви, но за добро. Поставените цели ви дават сили.

Ще пресечете опити да ви
отклонят от намеренията ви. Не се занимавайте
с дребнотемия.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

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

Разполагайки с информация, ще подобрите работата си и по-бързо ще
постигнете целите си.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

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

Отпускарско време е и
част от колегите ви са на
море. Ще се наложи да се
оправяте сами.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

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

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

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

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

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

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

15.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË /Ò˙Ò
ÒÛ·ÚËÚË/
18.20 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
21.45 ì ÛÓÚ Ò ˆ‚ˇÚ Í‡ÍËî ÂÔ. 3, 4
23.40 ì√ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡î - Ú‚
¯ÓÛ
00.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî Ú‚ ¯ÓÛ
01.40 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî - ÚÓÍ¯ÓÛ
03.05 ì ÛÓÚ Ò ˆ‚ˇÚ Í‡ÍËî ÂÔ. 3, 4
04.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
04.45 ì ÛÓÚ Ò ˆ‚ˇÚ Í‡ÍËî ÂÔ. 3, 4

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 9 ‡‚„ÛÒÚ —‚. ‡Ô. Ã‡ÚËˇ. œÂÔ. œÒÓÈ. —‚. —‡ÏÛËÎ, ÔÂÁ‚. ≈‰ÂÒÍË.
—‚. Ï˜Í ¿ÌÚÓÌËÈ (‚Â˜ÂÚ‡ ‚Â˜ÂÌˇ Ò ÃÓÎÂ·ÂÌ Í‡ÌÓÌ Ì‡ œÂÒ‚ÂÚ‡ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡)
—‚. ‡ÔÓÒÚÓÎ Ã‡ÚËˇ ·ËÎ ÔË˜ËÒÎÂÌ
˜ÂÁ ÊÂ·ËÈ Í˙Ï Â‰ËÌ‡‰ÂÒÂÚÚÂ ‡ÔÓÒÚÓÎË
—‚. ‡ÔÓÒÚÓÎ Ã‡ÚËˇ ·ËÎ Ó‰ÓÏ ÓÚ ¬ËÚÎÂÂÏ Ë ÔÓËÁÎËÁ‡Î ÓÚ ﬁ‰Ó‚ÓÚÓ ÔÎÂÏÂ.
—ÎÂ‰ ‚˙ÁÌÂÒÂÌËÂÚÓ Ì‡ »ËÒÛÒ ’ËÒÚÓÒ
‚ÒË˜ÍË ‡ÔÓÒÚÓÎË ÔÂÍ‡‚‡ÎË ‚ …ÂÛÒ‡ÎËÏ, Ó˜‡Í‚‡ÈÍË ÒÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·Â˘‡ÌËˇ
—‚. ƒÛı. “Ó„‡‚‡ ‡Ô. œÂÚ˙ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ
Ì‡ 120 Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚ ÏÓÎËÚ‚ÂÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ ‰‚‡Ï‡ ÓÚ —Â‰ÂÏ‰ÂÒÂÚÚÂ ’ËÒÚÓ‚Ë
Û˜ÂÌËˆË - …ÓÒËÙ Ë ¬‡Ò‡‚‡, Ì‡Ë˜‡Ì
ﬁÒÚ, Ë Ã‡ÚËˇ, Á‡ ‰‡ ‰ÓÔ˙ÎÌˇÚ ˜ÂÁ ÊÂ·ËÈ 12-ÓÚÓ ˜ËÒÎÓ Ì‡ ‡ÔÓÒÚÓÎËÚÂ ’ËÒÚÓ‚Ë ÒÎÂ‰ ÓÚÔ‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ﬁ‰‡ »ÒÍ‡ËÓÚÒÍË.
ì¡‡Úˇ - Í‡Á‡Î ËÏ ‡ÔÓÒÚÓÎ œÂÚ˙, Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌË Ì‡ÔËÒ‡ÌÓÚÓ, ˘Ó
·Â ÔÂ‰ÂÍ˙Î ƒÛı —‚ÂÚË ˜ÂÁ ÛÒÚ‡Ú‡ ƒ‡‚Ë‰Ó‚Ë Á‡ ﬁ‰‡, ‚Ó‰‡˜‡ Ì‡ ÓÌËˇ, ÍÓËÚÓ
ı‚‡Ì‡ı‡ »ËÒÛÒ‡, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓÈ ·Â ÔË˜ËÒÎÂÌ Í˙Ï Ì‡Ò, ·Â ÔÓÎÛ˜ËÎ ÊÂ·Ëˇ Ì‡ Ú‡ˇ
ÒÎÛÊ·‡. ÕÓ Ò˙Ò Á‡ÔÎ‡Ú‡Ú‡ Á‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ÌÂÔ‡‚‰‡ ÚÓÈ ÔË‰Ó·Ë ÌË‚‡ Ë Í‡ÚÓ ÒÂ ÒÚÓÔÓÎË ÌË˜ÍÓÏ, Ô˙ÒÌ‡ ÒÂ ÔÂÁ ÒÂ‰‡Ú‡ Ë
‚ÒË˜Í‡Ú‡ ÏÛ ‚˙ÚÂ¯ÌÓÒÚ ÒÂ ËÁÒËÔ‡. » ÚÓ‚‡

ÒÚ‡Ì‡ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÊËÚÂÎË ÈÂÛÒ‡ÎËÏÒÍË, Ú˙È ˜Â Ú‡ˇ ÌË‚‡ Ì‡ ÚÂıÂÌ ÂÁËÍ
·Â Ì‡Â˜ÂÌ‡ ì¿ÍÂÎ‰‡Ï‡î, ÒËÂ˜ ìÍ˙‚‡‚‡
ÌË‚‡î. «‡˘ÓÚÓ ‚ ÍÌË„‡Ú‡ Ì‡ œÒ‡ÎÏËÚÂ Â
ÔËÒ‡ÌÓ: ìΔËÎË˘ÂÚÓ ÏÛ ‰‡ Á‡ÔÛÒÚÂÂ Ë ‰‡
ÌˇÏ‡ ÍÓÈ ‰‡ ÊË‚ÂÂ ‚ ÌÂ„Óî Ë ì‰ÓÒÚÓÈÌÒÚ‚ÓÚÓ ÏÛ ‰Û„ ‰‡ ‚ÁÂÏÂî. » Ú˙È, ÔÓÚÂ·ÌÓ
Â, ˘ÓÚÓ Â‰ËÌ ÓÚ ÚËˇ Ï˙ÊÂ, ÍÓËÚÓ ·ˇı‡ Ò
Ì‡Ò ÔÂÁ ‚ÒË˜ÍÓÚÓ ‚ÂÏÂ, ‰ÓÍ‡ÚÓ
ÔÂ·˙‰‚‡¯Â Ë Ó·˘Û‚‡¯Â Ò Ì‡Ò √ÓÒÔÓ‰
»ËÒÛÒ, Ì‡˜Â‚‡ÈÍË ÓÚ …Ó‡ÌÓ‚ÓÚÓ Í˙˘ÂÌËÂ
‰Ó ‰ÂÌˇ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ ‚˙ÁÌÂÒÂ ÓÚ Ì‡Ò, - ‰‡
·˙‰Â Á‡Â‰ÌÓ Ò Ì‡Ò Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ Ì‡ ‚˙ÁÍÂÒÂÌËÂÚÓ ÃÛ.î ’‚˙ÎËÎË Á‡ Úˇı ÊÂ·ËÂ. ΔÂ·ËÂÚÓ ÒÂ Ô‡‰Ì‡ÎÓ Ì‡ Ã‡ÚËˇ Ë ÚÓÈ ·ËÎ
ÔË˜ËÒÎÂÌ Í˙Ï Â‰ËÌ‡‰ÂÒÂÚÚÂ ‡ÔÓÒÚÓÎË.
—ÎÂ‰ ÒÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ —‚. ƒÛı ‡ÔÓÒÚÓÎ
Ã‡ÚËˇ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ ·Î‡„Ó‚ÂÒÚ‚‡Î Â‚‡Ì„ÂÎËÂÚÓ ‚ …ÂÛÒ‡ÎËÏ Ë ‚ ﬁ‰Âˇ Á‡Â‰ÌÓ Ò
‰Û„ËÚÂ ‡ÔÓÒÚÓÎË. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò
‡ÔÓÒÚÓÎËÚÂ œÂÚ˙ Ë ¿Ì‰ÂÈ ıÓ‰ËÎ ‚ —ËËÈÒÍ‡ ¿ÌÚËÓıËˇ, ‚ Í‡Ô‡‰ÓÍËÈÒÍËˇ „‡‰
“Ë‡Ì Ë ‚ —ËÌÓÔ. “‡Ï ·ËÎ Á‡Ú‚ÓÂÌ ‚ Ú˙ÏÌËˆ‡, ËÁ ÍÓˇÚÓ ˜Û‰ÂÒÌÓ „Ó ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÎ Ò‚. ‡Ô.
¿Ì‰ÂÈ œ˙‚ÓÁ‚‡ÌË. œÓ‰Ë ÚÓ‚‡ Ô˙ÚÂ¯ÂÒÚ‚‡Î ‚ ¿Ï‡ÒËˇ, ≈‰ÂÒ‡, —Â‚‡ÒÚËˇ Ë ‰ÓË

ıÓ‰ËÎ ‚ ≈ÚËÓÔËˇ.
—ÎÂ‰ ‰˙Î„Ó ÔÓÔÓ‚Â‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ ‡ÁÌË „‡‰Ó‚Â Ë ÒÎÂ‰ ÏÌÓ„Ó Ë ‡ÁÎË˜ÌË ÒÚ‡‰‡ÌËˇ Á‡ ËÏÂÚÓ ’ËÒÚÓ‚Ó Ò‚. ‡Ô. Ã‡ÚËˇ
ÔËÂÎ Ï˙˜ÂÌË˜ÂÒÍËˇ ‚ÂÌÂˆ ‚ …ÂÛÒ‡ÎËÏ,
Í‡ÚÓ ·ËÎ Û·ËÚ Ò Í‡Ï˙ÌË.
—‚ÂÚË Ï˙˜ÂÌËÍ ¿ÌÚÓÌËÈ ÔÓÔÓ‚ˇ‰‚‡Î ’ËÒÚ‡ Í‡ÚÓ ËÒÚËÌÒÍËˇ ¡Ó„
—‚ÂÚË Ï˙˜ÂÌËÍ ¿ÌÚÓÌËÈ ·ËÎ Ó‰ÓÏ ÓÚ
„‡‰ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ëˇ. “ÓÈ ‚ˇ‚‡Î ‚ ’ËÒÚ‡ Ë
‚Ó‰ÂÎ ·Ó„Ó·ÓˇÁÎË‚ ÊË‚ÓÚ. ¿ÌÚÓÌËÈ ·ËÎ
Á‡ÎÓ‚ÂÌ Ë ‰Ó‚Â‰ÂÌ ÔË Ì‡˜‡ÎÌËÍ‡ Ì‡ „‡‰‡. Õ‡ ‡ÁÔËÚ‡ ÚÓÈ ÒÂ Ó·ˇ‚ËÎ Á‡ ıËÒÚËˇÌËÌ Ë Á‡ÔÓ˜Ì‡Î ÒÏÂÎÓ ‰‡ ÔÓÔÓ‚ˇ‰‚‡ ’ËÒÚ‡ Í‡ÚÓ ËÒÚËÌÒÍËˇ ¡Ó„. «‡ÚÓ‚‡ ÚÓÈ ·ËÎ
ÔÓ‚ÂÒÂÌ Ì‡ ‰˙‚Ó Ë ÚˇÎÓÚÓ ÏÛ ·ËÎÓ ÒÚ˙„‡ÌÓ Ò ÊÂÎÂÁÌË ÓÒÚËÂÚ‡, ÌÓ ¿ÌÚÓÌËÈ ÌÂ ÒÂ
ÓÚÂÍ˙Î ÓÚ ’ËÒÚ‡ Ë ÒÂ Ò˙ÔÓÚË‚Îˇ‚‡Î Ì‡
Ï˙˜ËÚÂÎËÚÂ, Í‡ÚÓ Ú˙ÔÂÎË‚Ó ÔÓÌ‡ÒˇÎ Ï˙˜ÂÌËˇÚ‡. Õ‡È-Ì‡Í‡ˇ „Ó ÓÒ˙‰ËÎË ‰‡ ·˙‰Â
ËÁ„ÓÂÌ ‚ Ó„˙Ì. «‡ÒÚ‡Ì‡Î Ì‡ ÍÎ‡‰‡Ú‡, ÚÓÈ
Ú‡Í‡ ÔÓÛ˜‡‚‡Î ÔËÒ˙ÒÚ‚‡˘ËÚÂ:
- ¬˙ÁÎ˛·ÂÌË ÏÓË ·‡Úˇ! ÕÂ ÒÎÛÊÂÚÂ
Ò‡ÏÓ Ì‡ ÚˇÎÓÚÓ, ‡ ÔÓ‚Â˜Â - Ì‡ ‰Û¯‡Ú‡.

œÓÏÌÂÚÂ, ˜Â Úˇ ‚Ë Â ‰‡‰ÂÌ‡ ÓÚ ¡Ó„‡ Ë Â
ÒÓ‰Ì‡ Ì‡ ‡ÁÛÏÌËÚÂ ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌË ÒËÎË Ë
ÒÂ „ËÊÂÚÂ Á‡ ÚÓ‚‡ - ‰‡ ˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ
˜ËÒÚ‡ Ì‡ ¬Î‡‰ËÍ‡Ú‡.
—ÎÂ‰ ÍÓÌ˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ò‚ÂÚËˇ Ï˙˜ÂÌËÍ
ÚˇÎÓÚÓ ÏÛ ·ËÎÓ Ì‡ÏÂÂÌÓ ÌÂÔÓ‚Â‰ÂÌÓ ÓÚ
Ó„˙Ìˇ.
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Ëåâñêè ïðîáè
Ïèðèí
Роналдо с първи гол в шампионата
Марин МИЛАШКИ

Левски надигра тотално
Пирин, но победи само с 1:0
гостите от Благоевград в
мача от V кръг на efbet
Лига. “Сините” създадоха
много положения, но реализираха само веднъж, когато
Роналдо (70) порази вратата на Янко Георгиев с глава
след центриране на ПатрикГабриел Галчев. А вратарят
на “орлетата” Янко Георгиев направи страхотен мач
на “Герена” и ги спаси от
погром. Гостите завършиха
мача с 10 души, след като
Красимир Станоев (85) си
изкара два жълти картона
само за 2 мин.
С 2 победи, 1 загуба и 2
отложени мача “сините” се
изкачиха на 7-о място с 6 т.
Пирин остава 14-и с 2 т.
В следващия кръг “сините” гостуват на Лудогорец,
а Пирин ще играе във Варна с Черно море.
“Победата беше заслу-

жена. Трябваше още в
първите минути да реализираме положенията си, за
да тръгне мачът по-спокойно. Нашите слабости отново бяха в завършващото
подаване и завършващия
удар. Трябва ни по-добра
комбинативност и повече
увереност в завършващата
фаза. Проблемът беше, че
положенията бяха прекалено чисти, за да се пропускат. С оглед, че в първите
две домакинства гостуващите ни отбори нямаха
голова ситуация, мисля, че
Левски вече има сериозно
преимущество на собствен
терен. Въпреки това трябва да превключваме побързо от фаза атака във
фаза защита и обратното”,
обяви треньорът на Левски
Мъри Стоилов.
“Започнахме добре и
имахме доста шансове да
отбележим, но не успяхме.
Важното е, че мачът завърши добре и успях да
отбележа. Това, което се
случи, е част от играта. Ра-

СНИМКА LEVSKI.BG

Голмайсторът Роналдо, Билал Бари и Велтон
(от ляво на дясно) се радват на победата над Пирин
ботим за това да завършваме по-добре положенията.
Реализирах моята мечта да
вкарам пред прекрасната
публика на Левски. Със сигурност това ще остане завинаги в моето съзнание.
Исках да отпразнувам гол
пред нашите фенове”, каза
героят Роналдо.
“Играха доста млади
момчетата от нашата школа. Цял мач игра момче на-

бор 2005 (Илиан Костов)
на ключовата позиция като
централен защитник, което
е радващо. С такива мачове, срещу отбори като Левски, младите ще израстват.
Очаквам във Варна срещу
Черно море да видя хора,
които играят с по-голямо
самочувствие и искат да
контролират повече топката”, сподели треньорът на
Пирин Красимир Петров.

РЕЗУЛТАТИ

V кръг:
Левски - Пирин 1:0 Роналдо (70),
ЧК: Станоев (85); снощи; Септември
Сф - Локо Сф; Локо Пд - Арда.

„Ñèíèòå” ðàçïðîäàäîõà „Ãåðåíà” çà Õàìðóí

Огромни опашки се извиха на “Герена”,
а билетите пак бяха разграбени за часове

Левски разпродаде “Герена” за реванша от III кръг на
Лигата на конференциите с Хамрун Спартанс. Мачът с
малтийците е в четвъртък от 21 часа.
Вчера в 10 ч. бяха пуснати пропуските, като за няма
и 5 часа бяха разграбени всички 16 484 бройки. От тях
5349 са за Сектор “А”, 5812 за “Б”, 4993 за “В” и 330
ВИП пропуска. Цените са между 15 и 45 лв. Приходите
ще са около 350 000 лв. Иначе феновете пак бяха нетърпеливи и в парка до стадиона се извиха дълги опашки още
от ранните часове.
“Време е за нова решаваща битка в Европа. В четвъртък
“сините” излизат в реванш срещу малтийския Хамрун, а
пълните трибуни на “Герена” ще са най-големият импулс за
тима на Станимир Стоилов да излезе като краен победител
от двубоя”, обявиха от “Тодорини кукли”.
В първия мач Левски победи драматично с 1:0 след гол
в последната секунда, а “сините” фенове очакват задачата да
бъде завършена с нова победа над малтийците на “Герена”.

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ –‡‰ÓÒÚËÌ‡ ¡Î‡„ÓÂ‚‡

œ˙‚Ë Á‡Ï. „Î‡‚ÂÌ
Â‰‡ÍÚÓ
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡
«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

¡⁄À√¿–»ﬂ: ¿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“: “‡Ìˇ √ÎÛı˜Â‚‡ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232
◊≈“»¬Œ: ¡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»≈: –ÓÒËˆ‡ ¿Ì„ÂÎÓ‚‡
‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206

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

duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ
‰‡ ÌÂ ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂ‰Ó
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

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

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

IV кръг:
Крумовград - ЦСКА 1948-2 1:1
0:1 Йосков (38) 1:1 Тонев (45); Витоша Б - Спортист Св 1:2 0:1 Ферадов
(25-д) 1:1 Гъргоров (57) 1:2 Русинов
(86); снощи: Ботев Пд-2 - Миньор;
днес, 18.00: Созопол - Дунав.
ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
Шампионска лига
ДИЕМА СПОРТ 3
21.00 Динамо З - Лудогорец (2:1)
ПО ДИЕМА СПОРТ
18.00 Созопол - Дунав
ПО НОВА СПОРТ
14.00 ПСМ Макасар Кедах Дарул Аман
ПО МАКС СПОРТ 3
3.30 Индепендиенте дел Вале Депортиво Тачира
ПО МАКС СПОРТ 4
1.15 Атлетико Гоянензе - Насионал
3.30 Фламенго - Коринтианс
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
19.00 “Мастърс” в Монреал
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
15.00 Обиколка на Ен (I етап)
17.00 Обиколка на Скандинавия
(жени, I етап)

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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ВТОРНИК
9 АВГУСТ

И Дер

Стр. 15

Ïëàùàìå 6 àòëåòè
íà Åâðî 2022 â Ìþíõåí
Шестима състезатели ще
представят България на Европейското първенство по лека
атлетика в Мюнхен от 15 до
21 август, съобщиха от
БФЛА.
В надпреварата при мъжете за призови позиции ще се
борят Георги Начев (троен
скок) и Тихомир Иванов (скок
височина), а при жените в
състава са включени олимпийската вицешампионка от Рио

2016 Мирела Демирева (скок
височина), световната шампионка за девойки Александра
Начева (троен скок), Маринела Нинева и Милица Мирчева
(маратон).
Атлетите ще бъдат водени
от треньорите Георги Помашки, Илиян Чамов, Йоло Николов, Маринус Маркус Якобус
и Стойко Цонов, а водач на
българската група ще бъде
Румен Рангелов.

Христо Стоичков и легендата Ромарио си размениха фланелки
на плажа в Рио. Камата е на визита в Бразилия, където
интервюира световни шампиони, сред които е и “кариоката”

Ëóäîãîðåö â áèòêà çà 5 ìëí. åâðî
„Орлите” търсят голова победа над Динамо в Загреб
Лудогорец влиза в битка за 5 млн.
евро днес. Такава е премията за класиране за плейофите на Шампионската
лига. “Орлите” гостуват на Динамо в
Загреб, като трябва да търсят победа с
два гола, след като загубиха първата
среща с 1:2. Независимо от резултата,
хърватите показаха преди седмица, че
са отбор, който може да бъде преодолян от българския шампион.
Залогът на ст. “Максимир” е още
по-голям, защото победителят по всяка вероятност ще играе с норвежкия
Бодьо/Глимт за влизане в групите. А
там печалбите започват от 15,64 млн.
евро. За всяка победа в групите се
полагат по 2,8 млн., а равенството се
котира на 930 000.
С достигането до III предварите-

лен кръг Лудогорец вече е в груповата фаза на някой от трите турнира. В
Лига Европа за победа се полагат 630
000 евро, а ремито се котира с 210
000. В Лигата на конференциите ставките са 500 000 евро за 3 т. и 166 000
за хикс.
Лудогорец отлетя вчера за Загреб
от Варна.
“Ако момчетата направят същия
мач като в Разград, вярвам, че можем
да се класираме. Те ни биха в Разград,
значи са били по-добре от нас тогава.
Не очаквам нищо повече от нашите
момчета, само да играят по същия начин като в Разград”, каза техническият директор Козмин Моци.
“Знаем как е в Загреб, но и как да
победим там. Времето минава и двата

отбора се промениха доста. Този мач
няма нищо общо с предишните. Сигурен съм, че имаме добри, качествени
футболисти. Ако си мислим, че тези
момчета, които имаме, не могат да
заместят другите, нямаше да направим трансфер”, допълни румънецът.
“Ако покажем играта от първия
мач и малко ни покрие късметът, мисля, че ще се поздравим с успех и ще
преминем в следващия кръг. Когато
съперниците са равностойни, малките детайли променят нещата. Силно
се надявам напрежението в Динамо
между феновете и треньора да бъде в
наш плюс. Надявам се традицията да
правим силни мачове, когато сме под
напрежение, да се спази”, сподели защитникът Георги Терзиев.

Òîìîâà
è Êóçìàíîâ
ñ ðåêîðäè
â ðàíãëèñòèòå

Äåñåò ïëóâöè íà Åâðî 2022 â Ðèì
Десет плувци (2 жени
и 8 мъже) заминаха за
Рим, където от четвъртък
започва Европейското
първенство на голям басейн. Шампионатът ще
продължи до 17 август.
В състава ни се
завърнаха асовете Йосиф
Миладинов и Антъни
Иванов, чиято подготовка
е насочена за върхови резултати именно в Рим.
Миладинов ще плува
50 и 100 м бътерфлай и
50 м свободен стил, а
Иванов - 50, 100 и 200 м
бътерфлай.
Любомир
Епитропов е заявен на 50,
100 и 200 м бруст, а Калоян Левтеров - на 50,
100 и 200 м гръб. Йордан
Янчев ще участва на 100,
200, 400 и 800 м св. стил,
Петър Мицин - на 200 м
св. стил, както и на 100 и
200 м бътерфлай, Даниел
Нанков - на 50 и 100 м св.
стил, а Тонислав Събев на 50 и 100 м бруст.
Полуфиналистката от
Световното първенство в
Будапеща през юни на
200 м гръб Габриела Георгиева ще плува още на
50 и 100 м гръб, а Жанет

СНИМКА БФПС

Ангелова ще участва в
свободния стил на 200,
400 и 800 м.
В плувния стадион във

Вечния град ще се състезават близо 1500 атлети
от 50 страни. Те ще се
борят за медалите в 77

А обстановката в Динамо е много
напрегната. Отборът продължава да
се представя неубедително от началото на сезона. Недоволството срещу
треньора Анте Чачич не спира да
расте, след като шампионите записаха издънка във вътрешното първенство - 1:1 като гости на Вараждин.
“Анте трябва да премине през Лудогорец. Само така ще замете под килима лошата игра, която Динамо представя от началото на сезона. Резултатът ще го задържи, но дали ще преживее поредни провали в първенството и в Европа”, пише сайтът “24
сата”. Част от феновете вече открито
призоваха за напускането на наставника, който поне засега отблъсква
атаките.

дисциплини в плуването,
скоковете във вода, синхронното плуване и водната топка.

Виктория Томова дебютира в топ 100
на световната ранглиста по тенис. Първата ракета на България събра 654 т., след
като миналата седмица достигна до 1/2финал на турнира в Гроджиск Мазовецки,
Полша, където спечели 42 т. Софиянката
се изкачи с 9 места до №99. Така за първи
път от повече от пет години българка
отново е сред стоте най-силни в света. За
последно в топ 100 беше Цветана Пиронкова на 28 май 2017 г., когато заемаше 77ото място.
На върха при жените остава Ига
Швьонтек (Пол) с 8396 т., пред Анет Контавейт (Ест) - 4476, Паула Бадоса (Исп) 4190, и др.
При мъжете Григор Димитров запази
19-ото си място с 1775 т. Миналата седмица хасковлията отпадна във II кръг на АТП
500 турнира във Вашингтон, а тази ще
участва на “Мастърс”-а в Монреал, където
излиза срещу Алекси Галарно (Кан, №238).
Втората ни ракета Димитър Кузманов
напредна с едно място и заема рекордната
в кариерата си 163-та позиция с 326 т.
Първи е Даниил Медведев (Рус) със 7875
т., пред Александър Зверев (Гер) - 6760,
Рафаел Надал (Исп) - 5620, и др.
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