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ÍÈÍÎÂÀ: ÍÅÇÀÁÀÂÍÈ ÏÐÅÃÎÂÎÐÈ Ñ „ÃÀÇÏÐÎÌ”
Лидерът на БСП Корнелия Нинова поиска незабавни преговори
с “Газпром”, за да се избегнат фалити в бизнеса, а и да се гарантира, че хората няма да страдат през идната зима.
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ИВАН ИВАНОВ:

Евгени ГАВРИЛОВ

Óâîëíÿâàò êàäðè
íà ÁÑÏ â çåìåäåëèåòî
К

Служебният кабинет е назначил човек
на ГЕРБ в тол управлението

ато се почна от първия ден и
така вече половин месец. Всеки ден
чистки и рокади във всички министерства и ведомства, които доскоро
се управляваха от хора на БСП. По
списък. В началото бяха областните
управители. Освободена бе и Гергана Алексова като зам.-генерален директор на Национална компания
“Железопътна инфраструктура”.
Уволнена бе директорката на
Бюрото по труда в Смолян Рабие
Кьосева. Тя си позволи да каже, че
е разочарована и защото два пъти е
била председател на предизборен
щаб за избора на Румен Радев за
президент.
Ексминистърът на земеделието
Иван Иванов от БСП алармира вчера за ново кадруване от кабинета в
полза на ГЕРБ. Той обвини служебното правителство, че назначава кадри на ГЕРБ, а уволнява хора на
БСП в сектор “Земеделие”. Миналата седмица за подобни действия алармира и бившият социален министър
Георги Гьоков. В този сектор подмяната на кадрите ставала по списък.
Вече и тол системата се ръководи
от човек на ГЕРБ.
Смяната на кадри има смисъл, ако
има и реформа в администрацията.
Всичко останало е политическа чистка. Зад тези смени не седят никакви
реални аргументи. Те са плод на
плосък и елементарен реваншизъм.
Точно преди година подобна чистка
на тогавашното служебно правителство струваше на хазната над 10 млн.
лв., изплатени за обезщетения на
уволнените служители. Със сигурност сега парите ще бъдат повече.

EUR:
1.95583

GBP:
2.30872

USD:
1.90163

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
ПРОМЕНЛИВО

Ексминистърът на земеделието Иван Иванов от БСП
алармира за ново кадруване
от кабинета в полза на ГЕРБ.
Той обвини служебното правителство, че назначава кадри на ГЕРБ, а уволнява хора
на БСП в сектор “Земеделие”. Смени се правят в ръко-

водствата на държавните
горски предприятия. “Те
бяха изправени пред важната задача да осигурят необходимите дърва за огрев за
предстоящия тежък зимен
сезон. Ставащото може да
постави стотици семейства
пред невъзможност да осигу¬

рят своето отопление”, предупреди Иван Иванов.
И ръководството на Националното тол управление
е било сменено от служебното правителство. За началник
на звеното е назначен кадър
на ГЕРБ - Георги Темелков,
който от дълги години грави-
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тира около партията на Бойко Борисов. Кадровата промяна е направена от новия
управител на АПИ Иво Иванов, който зае поста в
четвъртък и в същия ден е
назначил Темелков.

СНИМКА БТА

Церемония по присвояването на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2022
“Полковник Борис Дрангов” и военнослужещите, обучаващи се за придобиване на квалификация
по “Военно дело” на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, се състоя на Морската гара във Варна
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ФИЛИП ПОПОВ:

Ñëó÷èëîòî ñå âúâ âèäèíñêàòà
îðãàíèçàöèÿ ùå äîâåäå
äî îçäðàâèòåëåí ïðîöåñ
Предстои ревизия на
финансовото състояние и
номинации за листите за изборите
Случилото се във видинската организация на БСП ще
доведе до оздравителен процес, дори и да има още напуснали я социалисти. Това заяви
бившият депутат и член на Националния и на Областния
съвет на БСП във Видин Филип Попов. През седмицата
деветима членове на БСП обявиха, че напускат партията, а
видинската общинска организация остана без ръководство.
Попов е категоричен, че
това ще направи партията поединна и консолидирана преди предстоящите избори. БСП
е кауза, БСП не се продава и
не се предава, заяви Попов.
Представителите на Областната и на Общинската организации на БСП във Видин
категорично отрекоха отправените обвинения от напусналите социалисти, които обявиха мотивите си в своя декларация.
Проф. Радослав Гайдарски,
член на Изпълнителното бюро

на Националния съвет на БСП
и отговорник за Видинска област, заяви, че след проведена
среща с партийните секретари и председатели на партийни организации от общината,
те изразяват своето категорично несъгласие с позицията
за състоянието на видинската
организация и водената политика от централното ръководство на БСП, изразена от напусналите я членове. Гайдарски коментира, че не е изненадан от напускането на тези
хора и то е очаквано, защото
те нямат нищо общо с БСП.
Той ги определи като “хора,
които търсят да са на хранилка” и заяви, че в организацията “не страдат за напусналите, които отдавна са искали да
освободят”. От години са особено тежки взаимоотношенията вътре в партията с ръководството на видинската общинска организация, в която
членуват 2/3 от социалистите
в област Видин, каза Гайдар-

СНИМКА БТА

ски. По думите му от години
в БСП в страната вървят процеси за дестабилизация на
партията, които водят до “организиран хаос” и тези процеси са направлявани от нейни членове, които той определи като “камарила” (група от
непочтени личности, които
влияят върху управлението,
извличайки лични облаги).

Âúâ ÂÌÀ íàïðàâèõà
íîâà ÷åðíîäðîáíà
òðàíñïëàíòàöèÿ

Независимо от това, социалистите днес тръгват към изборите през октомври по-мотивирани и сплотени, категоричен бе проф. Гайдарски.
Предстои в следващите дни
Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП да
сформира работна група и да
се направи ревизия на финансовото състояние на Общин-

ската организация на БСП във
Видин, да се проведе общинско събрание и областна конференция за попълване на
ръководния състав, след което социалистите по места
трябва да направят номинации
за листите на партията в 5 избирателен район за предстоящия на 2 октомври вот, поясни Попов.

Îòíîâî ïîæàð â Ñàêàð ïëàíèíà
Пожар отново е възникнал в Сакар планина на границата между двете общини Тополовград и Свиленград, съобщиха от областната администрация в Хасково. Огънят
бушува край селата Филипово и Присадец,
но е тръгнал и по посока на свиленградското село Маточина, което е на българо-турската граница.
Миналата седмица пожари бушуваха в
цялата страна, но постепенно бяха овладени. Последно пожарникарите се справиха с
огнената стихия в землищата на селата Раздел, Малко Кирилово, Вълча поляна и Голям Дервент в община Елхово, Ямболска
област. Дежурни противопожарни екипи и

горски служители останали на място и през
нощта заради опасността от разгаряне на
нови огнища, но след като в събота верижни машини направиха просеки в труднопроходимия терен, огънят е ограничен. В
петък в гасенето се включи и вертолет Ми17 от Авиобаза Крумово чрез обливане с
вода от въздуха на горските масиви.
Пожарът пламна малко преди 11 ч. на
10 август, първоначално в сухи треви и
храсти, но въпреки опитите да бъде ограничен, бързо се прехвърли в близкия горски масив. Огнената стихия обхвана 5000
дка, от които около 2000 дка широколистна
и борова гора.

Êðèçà ñ áîêëóêà äîâåäå äî
íåäîâîëñòâî ñðåùó êìåòà íà Êúðäæàëè
Специалисти от ВМА извършиха петата за тази година
чернодробна трансплантация.
Донорът е жена на 28 г. Нейният черен дроб е присаден на
жена на 38 г.
Трансплантацията продължи
близо 6 часа, в момента пациентката се намира в добро състоя-

ние, екстубирана е, контактна,
адекватна, заяви проф. Никола
Владов, началник на Клиниката по
чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА.
Според статистиката към 5
август 38 души у нас чакат животоспасяваща операция - присаждане на черен дроб.

Кризата с боклука, която възникна и
в Кърджали, предизвика бурен гняв срещу кмета Хасан Азис
и администрацията
му. Проблемът със
сметоизвозването е
от седмици - съдовете за смет в целия
град преливат, а на
отделни места в
центъра и в кварта-

лите вече има микросметища, в които
боклуците продължават да се трупат.
Кризата съвпадна и с
избухването на пожар на градското
сметище, а от общината обявиха, че заради него преустановяват депонирането
на отпадъци, което
допълнително услож-

ни нещата.
Група в социалните медии поде
инициатива “Смет за
кмет”, като предложението е всеки да
оставя по една торбичка боклук пред
сградата на общината. От коментарите
към постовете става
ясно, че е сменена
началник
сектор

“Чистота” във фирмата Елена Ботева, а
също че голям брой
работници по чистотата са напуснали
работа.
ДУМА припомня, че остра криза
със сметта има от
седмици и във Варна, където администрацията също не
може да се справи.
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ИВАН ИВАНОВ:

Â çåìåäåëèåòî íàçíà÷àâàò
êàäðè íà ÃÅÐÁ, óâîëíÿâàò íà ÁÑÏ
Правят се смени в ръководствата на държавните горски предприятия,
алармира бившият земеделски министър
Ексминистър алармира за
ново кадруване от кабинета в
полза на ГЕРБ. Доскорошният
министър на земеделието Иван
Иванов от БСП обвини служебното правителство, че назначава кадри, свързани с ГЕРБ, а в
уволнява хора на БСП в сектор
“Земеделие”. “Това няма как да
не буди притеснение и съответно възниква въпросът какво
стои зад тази политика”, написа във фейсбук пост членът на
Националния съвет на БСП
Иван Иванов.
Според него в същото време
Бойко Борисов изсипва купища

лъжи, чертаейки апокалиптична
картина в родното земеделие,
забравяйки удобно как е
превърнал сектора в развалина
и символ на корупция след изхарчени милиарди европейски и
национални средства в няколко
програмни периода.
Иванов напомня, че резултатът е хиляди залежали проекти в Държавен фонд “Земеделие”, защото някой е чакал да
му се напълни чекмеджето, както и ширеща се корупция на
“Капитан Андреево”, приготвено източване на “Напоителни
системи”. Иван Иванов изброя-

ва и проблемите с разпокъсаното земеделско производство и
тънещите в нищета малки и
средни производители, които
чакат поредното подаяние от самозабравилия се тогава премиер, и други нарушения, за които
е сезирана прокуратурата.
Бившият земеделски министър напомня, че в тази тежка
ситуация за страната не се говори за така чаканите от земеделците плащания, които предишното правителство е осигурило с много усилия. Става
дума за близо 3,4 млрд. лева
национални и европейски сред-

ства, които да бъдат отпуснати
до края на годината, гарантирани именно при управлението на
БСП в Министерството на земеделието. “Това е едно безпрецедентно подпомагане, което
вдигна летвата изключително високо”, пише още ексминистърът.
Той добавя, че няма и дума за
работата по Стратегическия
план, от който зависят средствата за българското земеделие
през следващите пет години и
който предходното редовно правителство съфинансира с 60%,
за разлика от предходните 15%.
“За сметка на това се назна-

Ñîöèàëèñòèòå â Áîòåâãðàä ïîäêðåïÿò
Èâàí ×åí÷åâ çà âîäà÷ íà ëèñòà
Общинската партийна организация
на БСП в Ботевград подкрепи номинацията на Иван Ченчев за водач на листата в 26 МИР за предстоящите парламентарни избори на 2 октомври. Социалистите от Ботевград оценяват като
положителна работата на парламентарната група в 47-то Народно събрание и на министрите от БСП в коалиционното правителство. Това стана
ясно по време на общинската конференция, провела се в събота, на която
Иван Ченчев бе гост.
В проекта за решение социалистите приеха, че с инициатива и активното участие на четиримата министри и
народните представители беше постигнат реален напредък на законодателството в социалната област като цяло и
в частност в подкрепа за едни от найуязвимите групи в обществото - младите семейства и пенсионерите. Водачът Иван Ченчев благодари на социалистите в Ботевград, че активно са
участвали на последните избори на 14
ноември, с което са наредили София
област на трето място в страната по
изборни резултати.
В своя отчет Иван Ченчев подчерта,
че макар и като по-малка парламентарна група от 26 депутати БСП е свършила повече работа в сравнение с времето, когато депутатите на БСП бяха 80.
Водачът на социалистите в 26 МИР
посочи сериозното увеличение на пенсиите за възрастните хора, увеличение-

то на добавките за майките на 710 лв. и
редица социални мерки в подкрепа на
хората във времето на кризи.
Той осъди остро антагонизма в партията и пледира за позитивен тон в
предстоящата кампания, за да може да
бъде защитено в най-силна степен
свършеното от БСП, особено в социал-

ната сфера. Той не отмина обстоятелството, че реваншизмът в момента е найсилно изразен спрямо членове на БСП,
докато хора на ИТН са оставени на
работните си места.
Ченчев се срещна и с активисти на
БСП и жители на село Костенец и община Долна Баня.

чават кадри, свързани с бившите управляващи на различни
позиции, докато от ГЕРБ говорят за несправяне в сектора.
Прави впечатление, че се правят смени в ръководствата на
държавните горски предприятия. Те бяха изправени пред
важната задача да осигурят необходимите количества дърва за
огрев за населението за предстоящия тежък зимен сезон.
Това може да постави стотици
семейства пред невъзможност
да осигурят своето отопление
на дърва през зимата”, смята
Иван Иванов.

КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

Çà äà ñå âúðíå
íà âëàñò, Áîðèñîâ
å ãîòîâ äà ëúæå
îò ñóòðèí äî âå÷åð
Лидерът на БСП Корнелия Нинова обвини Бойко Борисов в лъжа след изказването
му по време на посещението му в торовия
завод в Димитровград. “Неохим” обяви, че
спира производство заради високата цена на
газа, а според Борисов отговорност за кризата с цените носи правителството на
“Продължаваме промяната”.
“Борисов, чу ли какво ти казаха днес в
“Неохим”? Или си направи разходка за пиар?
Отиде само за да хулиш предишното правителство и да жалиш за служебното ли?”, написа във фейсбук Корнелия Нинова. Тя призова Борисов да отговори на 28 000 ръководства на предприятия, които ползват газ, и на
250 000 работници, които виждат спасение
за завода и за работните си места във възобновяване на доставките от “Газпром”. Нинова напомни, че Борисов преди десет дни е
обявил 6 закона, които ще приеме в следващия парламент. Първият от тях е пълно спиране на отношенията с “Газпром” и 100 процента диверсификация.
“Не ти ли е неудобно да се подиграваш с
неволите на семействата от региона? Какво
решение им предлагаш? Никакво”, коментира
още Корнелия Нинова. Тя призова българите
да не вярват на това лицемерие и бе категорична, че за да се върне на власт, Борисов е
готов да лъже от сутрин до вечер.

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ:

Íå å ìîìåíòúò äà ñå ôàâîðèçèðàò ïàðòèè
Да не се фаворизират едни
партии за сметка на други, тъй
като сега е времето да се спаси страната от газова и икономическа криза, призова организационният секретар и
член на Изпълнителното бюро
на БСП Борислав Гуцанов в
своя фейбук профил. Той смя-

та, че тъй като до изборите
остават шест седмици, е важно освен честен вот да се осигури и спокойствие на българските граждани, което значи и
ненамеса в изборния процес
от институции, които нямат
пряко касателство към него.
“Трябват инвестиции в

стабилност, инфраструктура
и икономика, а не закупуване на още 8 изтребителя, при
положение че предишните 8
са още “на хартия” и не сме
ги виждали”, заяви Борислав
Гуцанов.
Той коментира и обвиненията на вицепрезидента Или-

яна Йотова към лидера на
БСП Корнелия Нинова, че в
качеството си на доскорошен
вицепремиер не е настоявала
за подновяване на разговорите с “Газпром”. Гуцанов припомни, че последователно и
категорично БСП е имала една
позиция - доставка на газ за

България на най-добра цена и
при най-изгодни условия.
“Това включва и възобновяване на диалога с Русия, за което настоявахме непрекъснато,
и преговори с “Газпром”, за
което настояваме от месец
април до днес”, категоричен бе
Борислав Гуцанов.
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Ñëóæåáíàòà âëàñò íàçíà÷è
êàäúð íà ÃÅÐÁ çà øåô íà ÒÎË-à
Превозвачи настояват таксите да
зависят от изминатите километри
И ръководството на Националното тол управление е
било сменено от служебното
правителство на президента
Румен Радев. За началник на
звеното е назначен кадър на
ГЕРБ. Става дума за 39-годишния Георги Темелков, който от
дълги години гравитира около
партията на Бойко Борисов,
пише “Капитал”.
Кадровата промяна е направена от новия управител на
Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) Иво Иванов, който
зае поста в четвъртък, 11 август, и в същия ден е назначил
Темелков. Самият Иванов беше
ръководител на тол управлението от времето на първото служебно правителство през 2021
г. с регионален министър Виолета Комитова до около 20 юли,
когато е бил отстранен и е на-

значен друг и.д. директор. Иванов всъщност няма никакъв
опит в пътния бизнес освен периферната дейност по събиране на винетки и тол такси.
Назначението на Темелков
е любопитно заради свързаната му с ГЕРБ биография. Темелков е потвърдил пред “Капитал” за назначението, като
първоначално е отрекъл да е в
ръководството. После обаче е
признал, че в четвъртък е бил
назначен за “изпълняващ
длъжността” ръководител на
тол управлението. “Това е временна позиция, не е имало конкурс, само изпълняващ
длъжността съм от четвъртък”,
казал Темелков и допълнил, че
не знае кога ще бъде обявен
конкурс за титуляр и че все
още не е решил дали да се яви
на него или не.

Георги Темелков гравитира
около ГЕРБ почти от самото
създаване на партията. В
първия управленски мандат на
партията, когато председателството на Народното събрание
беше поето от Цецка Цачева,
Темелков беше неин съветник
и част от политическия й кабинет. Тъй като членовете на политическите кабинети си
тръгват с председателите, за да
запази “държавна позицията”
в края на мандата си Цачева
преназначава Темелков в дирекция “Протокол” на парламента. На чиновническата

Èíôëàöèÿòà èçïðåâàðè
ðúñòà íà çàïëàòèòå
Инфлацията надхвърли ръста на
заплатите в почти всички сектори на
икономиката. Потребителските цени
са скочили с 10% на годишна база и
сме свидетели на реално обедняване
на домакинствата. Изводите са в анализ на Института за пазарна икономика. Средният ръст на заплатите на годишна база през май и юни е по-бавен
от ръста на потребителските цени.
Увеличението на цените надхвърля
това на средната брутна заплата с 4
пункта през май и с 3,2 през юни тази
година, а тепърва ни очакват прогнози
за още по-високи цени през студените

месеци на храни, горива и битови
сметки. Сред отделните отрасли на
икономиката единствено търговията и
административните дейности показват
по-бърз ръст на заплатите в сравнение
с инфлацията, като проблем остават и
големите разлики в заплатите между
отделните икономически сектори. Найвисоки са трудовите доходи в IT-сферата - средно 4200 лева месечно възнаграждение, а най-ниски в хотелиерството и ресторантьорството - 1058
лева. На тримесечна база средната заплата за страната е нараснала със 125
лева - до 1730 лв.

Õðàíèòå íà åäðî ïîñêúïâàò
Индексът на тържищните цени (ИТЦ),
който отразява цените на хранителните
стоки на едро в България, се повиши тази
седмица с 1,03 на сто до 2,064 пункта. До
началото на август ИТЦ повече от месец
практически не се променяше, като се
движеше в границите 2,029-2,039 пункта.
От две седмици обаче цените се повишават, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
Оранжерийните домати тази седмица
поевтиняват с 6 на сто до 2,37 лева за
килограм, а цената на оранжерийните
краставици скача с 9 на сто до 2,30 лева
за килограм. Картофите поскъпват с 4
стотинки и се продават по 1,10 лева за
килограм. Цената на морковите пада със
7 стотинки до 1,13 лева за килограм на
едро. Зелето се търгува по 0,87 лева за
килограм.
Ябълките поскъпват с 1 стотинка и се
продават по 1,43 лева за килограм. Цената на лимоните се вдига с 11 стотинки до
3,10 лева за килограм, на прасковите се
повишава тази седмица - с 2,5 на сто до
2,07 лева за килограм, а кайсиите
поскъпват с 4,3 на сто и се търгуват по
2,42 лева за килограм.

Кравето сирене прибавя 1,9 на сто и
вече трайно остава над нивата от 10 лева
за килограм, като се търгува по 10,51 лв.
за килограм, а кашкавалът тип “Витоша”
се продава по 15,80 лева за килограм. След
като поевтиня в средата на юли, олиото и
тази седмица поскъпва с 0,4 на сто, като
се търгува по 4,96 лева за литър. Захарта
поскъпва с 8 стотинки и се продава по
2,36 лева за килограм в края на седмицата,
а брашно тип “500” поевтинява с 4,4 на
сто и се търгува по 1,29 лева за килограм.
Яйцата поскъпват с 2 стотинки и се продават по 0,29 лева.

длъжност той престоява около
година.
След предсрочните избори
през 2014 г. Темелков отново
става член на политическия кабинет на новия председател на
парламента от ГЕРБ Димитър
Главчев. По-късно при създаването на тол системата напуска и заема позиция там.
В същото време от Камарата на автомобилните превозвачи в България поискаха да
се въведе отстъпка от тол таксите на база месечно изминатите километри.
Освен че ще се намалят раз-

ходите за превозвачите, това
ще повлияе и на цените в магазинната мрежа, мотивират
предложението си от камарата
и обвиняват, че България е
единствената в ЕС, която не
подкрепя транспортния бранш
в битката с инфлацията.
Превозвачите предлагат
при изминати 3 хиляди и повече километра по републиканската пътна мрежа да бъде
въведена отстъпка върху платените тол такси от 20%. При
5 хиляди километра тя да е
40%, а при 7 хиляди километра - 60%.

Îò÷èòàò 25% ñïàä íà òóðèñòèòå
â ñðàâíåíèå ñ 2019 ã.
Туристическият сезон върви добре,
макар че все още не могат да се наваксат
нивата отпреди пандемията и има спад от
20-25% в сравнение с лято’2019. Това
заяви служебният министър на туризма
Илин Димитров пред Нова телевизия.
“Плажовете са чисти, има туристи, настроението е добро и сезонът, макар и
кратък, ще бъде по-добър от миналата
година, макар че ще има лек спад - с около
20-25 процента спрямо 2019 г.”, посочи
Димитров.
Той каза, че министерството иска да
направи рекламна кампания за вътрешния
пазар и за съседни пазари - Румъния,
Сърбия, Северна Македония, Гърция,
Турция, с цел България да се опита да

удължи летния туристически сезон през
септември. Димитров се обърна отново с
апел към българите да изберат българското Черноморие. Той припомни, че вече
има възможност да го направят и с ваучери, които доскоро бяха само за храна, но
вече могат да се ползват и за почивка.
“Ваучерите са удобен инструмент, ще
дадат допълнителна възможност за туризма”, каза Димитров. Той отбеляза, че ваучерите важат за всяка туристическа услуга по Закона за туризма - хотелиерство,
ресторантьорство, спа процедури. Димитров припомни, че в бюджета са заложени
1 млрд. лв. за ваучери, като изрази надежда от тази сума за туризъм да отидат
между 200 и 300 млн. лв.

517 ìëí. ëâ. çà
ðàçøèðåíèåòî íà „×èðåí”
Държавният газов оператор “Булгартрансгаз”
обяви отново прекратените в средата на юни три
обществени поръчки за
разширението на газохранилището в Чирен от сегашните 550 млн. куб. м
на 1 млрд. куб. м.
Поръчките са на обща
стойност над 517 млн. лв.
Те са за надземната част с
компресорни станции, за
нови подземни сондажи на
съоръжението и за изграждане на газопровод от
хранилището до мрежата
на “Булгартрансгаз” крой
козлодуйското село Бутан.
Спрямо предишните процедури промяна има само
в тази за газопровода - сега
тя предвижда не само проектиране, а и доставка на

материали и оборудване,
построяване и въвеждане
в експлоатация на тръбата и съответно стойността й е много по-голяма.
Този път и трите
търга вървят в пакет оферти се приемат до 19
септември, ще бъдат отворени на следващия ден
и срокът за изпълнението им е 600 дни.
Предишните процедури, две от които бяха обжалвани пред Комисията
за защита на конкуренцията, бяха прекратени заради промяна в условията за плащане към бъдещите изпълнители заради
предоставена държавна
гаранция за “Булгартрансгаз” за теглене на
нисколихвен заем от бли-

зо 208 млн. евро от Европейската банка за възстановяване и развитие. Отделно “Булгартрансгаз”
получи през януари 2022
г. безвъзмездно финансиране за проекта от Европейската комисия за 78
млн. евро. Разширението
на газовото хранилище в
Чирен е включено в Енергийната стратегия на
България и заедно с проектите за модернизацията на инфраструктурата
на “Булгартрансгаз”, терминалът за втечнен газ
край Александруполис и
интерконекторите със
Сърбия и Гърция е неразделна част от развитието
на инфраструктурата у
нас, посочват от газовия
оператор.

www.duma.bg
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Íèíîâà íàñòîÿ çà íåçàáàâíè
ïðåãîâîðè ñ „Ãàçïðîì”
Енергийният регулатор утвърди
поскъпване на газа с 60% за август
Лидерът на БСП Корнелия Нинова поиска
незабавни преговори с
руския гигант “Газпром”,
за да се избегнат фалити
в бизнеса, а и да се гарантира, че хората няма
да страдат през идната
зима.
“Докато политици и
експерти спорят кой е
виновен, има ли кораби с
втечнен газ, ще тръгне ли
връзката с Гърция, торовите заводи започнаха да
затварят производства и
да освобождават работници”, написа тя във
фейсбук.
“Министърът на икономиката и индустрията
тепърва ще прави анкета
колко фирми работят на
газ и да им дава указания
да намаляват потреблението с 15%. Тези данни
са налични - 28 000 предприятия ползват газ. В
тях работят 250 000
души. Не ги карайте да
намаляват потребление-

то на газ. Не може да
стане. Ако го направят,
трябва да спрат работа,
а някои от тях никога
няма да могат да пуснат
отново
машините”,
допълва лидерът на БСП.
Според нея се губи
ценно време в разправии
и пиар акции. Темата се
идеологизира и се използва за предизборна
кампания, а тя е жизнено
важна за държавата и
народа. “Решението на
този етап за икономиката и домакинствата е
само едно - незабавни
преговори с “Газпром”.
Така направиха редица
европейски лидери. Ние
го повтаряме от март
месец. Не ако се наложи,
както казва служебният
министър на енергетиката. То вече е наложително”, твърди Нинова.
За уреждане на отношенията с “Газпром” настоя и енергийният експерт на БСП Таско Ер-

менков.
Междувременно в
края на миналата седмица КЕВР утвърди цената
на природния газ за този
месец, която, както се
очакваше, е с 60% повисока от юлската. Общественият доставчик е
формирал общото прогнозно количество за
вътрешния пазар въз основа на четири източника. В ценовия микс е
включено количество по
договора за доставка на
природен газ в съответствие със сключеното
Четвърто споразумение с
компания от Азербайджан за периода от 1 юли30 септември 2022 г.
Необходимите количества природен газ за август
са осигурени от “Булгаргаз” и със сключен договор за доставка на втечнен природен газ (LNG).
Общественият доставчик
е изискал оферти от
търговци на природен

Корнелия Нинова
газ от региона по критерий “най-ниска доставна
цена” и е сключил договори с две компании.
От КЕВР обосновават
рекордното
поскъпване с повишената цена на природния газ
на международните пазари в резултат на агресията на Русия в Украйна.
В условията на силно
намалени или спрени до-

ставки на природен газ
от “Газпром” и нарастващата несигурност много от държавите на континента също сключват
краткосрочни договори.
Тези фактори водят до
дебалансиране на газовия
пазар и до по-високи котировки на международните индекси.
“Булгаргаз” е успял да
осигури през българска-

та газова борса всички
търсени от дружеството
количества за септември
при много голям интерес,
като е постигната и много изгодна цена - реперната на нидерланската
газова борса TTF минус
30 евро. Нито цената,
нито името на доставчика са известни, тъй като
окончателен договор още
няма.

Òîïëîôèêàöèè èñêàò äðàñòè÷íî ïîñêúïâàíå íà ïàðíîòî
С 60 на сто трябва да се
увеличи цената на парното и
топлата вода заради поскъпването на природния газ, изчислиха от Асоциацията на топлофикационните дружества, съобщи
БНТ. Най-рано цените на топлинната енергия могат да бъдат
актуализирани в средата на
отоплителния сезон - от януари.
Топлата вода и парното
поскъпнаха от юли с 30% средно за страната и с 40% в София.
Това увеличение, обаче, се оказва
недостатъчно
заради
поскъпването на газа през юли
с 30% и през август с 60%.

“Вече започваме да говорим
за по две на сегашните цени, за
да се компенсират. Както виждате, предния път ни трябваше
50% санитарния минимум, но
този път процентите и скокове-

те трябва да са доста по-драстични”, казва Кремен Георгиев,
председател на Асоциацията на
топлофикационните дружества.
Той потвърди потенциално увеличение от около 60%. “Сега

Îùå 700 ìëí. ëâ. ïîìîùè
çà òîêà íà áèçíåñà
Правителството реши ългарският
енергиен холдинг (БЕХ) да отчисли нови
700 млн. лв. от свръхпечалбите на дъщерните си АЕЦ “Козлодуй” и НЕК за компенсиране на високите сметки за ток на
бизнеса до края на годината, съобщиха
от правителствената пресслужба. Решението е взето неприсъствено.
Преди месец БЕХ внесе 456 млн.
лв. във Фонд “Сигурност на електроенергийната система” (ФСЕС), според
законовите промени. Сегашната сума
от 700 млн. лв. е изчислена на база
отчетни и прогнозни данни за периода юни-август 2022 г. Парите ще отидат за помощите на бизнеса заради
скъпия ток за периода от 1 юли до 30
септември.
Според актуализацията на бюджета

фондът трябва да покрива напълно разликата между реалната средномесечна
борсова цена в търговията “Ден напред”
на борсата за ток през съответния месец
и определения таван на цената на тока
от 250 лв./МВтч.
От септември нататък обаче няма
предвидени компенсации за бизнеса, а
цените на електроенергията остават
високи. Служебното правителство вече
обяви, че тъй като няма предвидени за
след края на септември средства в бюджета, не може да предприеме нищо.
Шефът на енергийния регулатор Иван
Иванов пък смята, че ако помощта
бъде продължена, тя трябва да бъде
прецизирана, а не да се дава на всички
и да не се стимулира пестенето на електроенергия.

консумацията на природен газ е
доста по-малка отколкото през
зимния период, около 6 пъти.
Страшното ще стане, след като
дойде отоплителният сезон и
трябва да се харчи много газ, за
да се произведе много топлинна
енергия”, коментира той.
“Вариантите са два - или се
увеличават регулираните цени,
което допълнително намалява
покупателната способност на
домакинствата. Другият вариант е да се субсидират директно
енергийните дружества, така че
да не се стига до увеличение на
регулираната цена впоследст-

вие.
Държавата вероятно ще избере втория вариант. И тази
година, както миналата, може да
се стигне до мораториум върху
цените на парното, тока и топлата вода”, коментира Калоян
Стайков от ИПИ.
“не е възможно и не е редно
ново покачване на цените на
топлоенергията за софиянци. И
без това цената от първи юли
беше определена твърде висока,
непосилна за някои хора, така
че не е възможно ново повишаване на цените”, смята кметът
на София Йорданка Фандъкова.

920 ôèðìè ñ áåçâúçìåçäíà ïîìîù
çà åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò
До средата на септември 920 български
компании ще преминат
процедура по договаряне на над 93 млн. лв.
безвъзмездна помощ за
подобряване на енергийната им ефективност.
Микро, малките и средни предприятия бяха
одобрени по финалната
мярка за подпомагане на
бизнеса за изминалия
програмен период на
ОП “Иновации и конкурентоспособност” 20142020, която се изпълнява от Министерството
на иновациите и расте-

жа, съобщиха от министерството.
Със
средствата
българските компании
ще могат да закупуват
енергоспестяващи машини и съоръжения, както
и да се направи модерна
изолация на производствените бази. Така те ще
намалят разходите си за
електроенергия, природен газ, течни горива и
други енергоносители.
Всички одобрени
дружества са от икономически сектор Преработваща промишленост,
като са разпределени в

141 подсектора. Основната част от тях се занимават с производство на
мебели, на метални конструкции и изделия, на
пластмасова, дървена и
метална дограма, на
връхни облекла, на хляб
и хлебни продукти. Сред
предприятията има печатници на регионални
вестници, на брошури и
други хартиени издания,
заводи за производство
на китари и други музикални инструменти, бижутерии, фирми за ремонт на машини и оборудване.
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Българи в ареста заради
плажни обири
Гръцката полиция задържа
трима българи, извършвали обири
от автомобили по плажовете на
Халкидическия полуостров. Двама
били арестувани при опит да
отнемат скъп лаптоп от автомобила на гръцки гражданин. Според
пострадалите туристи крадците
вземали от колите каквото намерят - чанти с пари, мобилни телефони, бижута. Групата е замесена и в обир в Солун.

Нелегални мигранти
загинаха в Австрия

СНИМКИ БТА

Дим се издига от големия пазар Сурмалу в покрайнините на арменската столица Ереван.
Пазарът бе засегнат от силна експлозия, предизвикала пожар и заклещила хора под развалините.
Взривът станал в сграда, където са се продавали фойерверки

Çàïîðîæêàòà ÀÅÖ
ïðåä ñïèðàíå
Армията на Киев оборудва огневи
позиции в гъсто населени райони
Властите в завзетата от
Русия украинска Запорожка
област обмислят възможността за спиране на Запорожката АЕЦ заради обстрелите от украинската армия,
заяви в Телеграм постоянният представител на Русия в
международните организации във Виена Михаил Улянов, предаде ТАСС. “Местните власти предлагат това
съоръжение да бъде спряно,
за да се избегне ядрена катастрофа”, пише Улянов.
Запорожката АЕЦ е най-

голямата в Европа и от март
е под контрола на руски войски. Тя има шест енергоблока, а мощността й е около
6000 мегавата. Сега тя работи със 70% от капацитета си,
съобщава ТАСС.
Междувременно руският
армейски говорител Игор
Конашенков заяви, че съюзническите сили напълно са
освободили донецкото населено място Пески, а в района
на Краматорск е унищожена
ракетна пускова установка
ХАЙМАРС и склад за бое-

припаси към нея. Завземането на Пески позволява да се
развие настъпление срещу
Славянск и Краматорск, последните големи градове в
Донецка област под контрола на Киев.
При украински обстрел
срещу град Горловка, включително срещу местен пазар
на едро, загина един жител, а
петима бяха ранени, съобщи
кметът на града Иван Приходко. Има загинал жител и
при обстрела на град Макеевка. Жена и дете бяха ране-

ни при обстрел срещу Донецк.
В Краматорск украинските части са оборудвали в
гъсто населени райони огневи позиции, поставили са
бронирани машини, артилерийски оръдия и ракетни
системи, от които редовно
обстрелват близките населени места, съобщи руският
генерал Михаил Мизинцев.
Военните забраняват на цивилни да напускат домовете
си, използвайки ги като живи
щитове. В Ясна поляна украинските военни оборудваха
опорен пункт и склад за боеприпаси в общежитие на местен икономически лицей, а
жителите от близките къщи
не са евакуирани, разкри още
Мизинцев.
Москва уведоми Вашингтон, че дипломатическите
отношения Русия-САЩ може
да бъдат прекъснати, ако Русия бъде обявена за “държава, подкрепяща тероризма”,
за което настояват в Конгреса на САЩ.

ÑÀÙ ñà ïðåä âîéíà
ñ Ðóñèÿ è Êèòàé

Ãåðìàíñêèòå îôèñè
ñ îòîïëåíèå
äî 19 ãðàäóñà

Бившият държавен секретар на САЩ Хенри Кисинджър
смята, че в момента Вашингтон е на ръба на война с Москва
и Пекин. “Ние сме на ръба на война с Русия и Китай заради
проблемите, които частично създадохме, без да имаме представа как ще свърши или до какво може да доведе”, каза той
в интервю за в. “Уол стрийт джърнъл”.
“В момента не можете да кажете, че ще ги разделим
(Русия и Китай) и ще ги насочим един срещу друг. Всичко,
което можете да направите, е да не ескалирате напрежението и да създавате опции, а за това трябва да имате някаква
цел”, отбеляза Кисинджър. Дипломатът предвижда Русия
да запази териториите, придобити през 2014-а - полуостров Крим и Донбас. Но пък няма отговор как подобно
решение се различава от Минските споразумения, които не
успяха да решат конфликта.
Хенри Кисинджър изразява тревога, че Вашингтон и
Пекин вървят към криза заради Тайван. Той смята за опасна всяка промяна на сегашното статукво, при което Тайван
се развива към автономна демократична територия.

Германските фирми и обществени институции трябва
да отопляват офисите си до не повече от 19 градуса по
Целзий тази зима заради намаляване на потреблението на
природен газ в страната, заяви министърът на икономиката
Роберт Хабек.
По думите му, докато 27-те страни от ЕС са обещали да
намалят потреблението си на газ с 15% от август в сравнение с предходната средна стойност за период от пет
години, Германия трябва да намали потреблението си с
20%. Той предлага и забрана на отоплението на некомерсиални частни басейни, изключване на отоплението в общи
части на обществени сгради - като фоайетата, както и изключване на осветлението на билбордове между 22 и 6
часа.
Германия, най-голямата икономика в Европейския съюз,
се опитва да се откаже бързо от използването на руски
природен газ в отговор на операцията на Русия в Украйна.
Въпреки това Германия използва повече внесен от Русия
газ, отколкото много други страни от ЕС.

КИСИНДЖЪР:

Трима души са загинали, след
като шофьорът на ван с няколко
мигранти се опитал да избегне
полицейска проверка в Австрия до
границата с Унгария. Колата се
преобърнала при опита на водача
да избегне полицията, ускорявайки
рязко на магистралата. Загинали
са двама мъже и една жена, съобщи ДПА. Смята се, че шофьорът
е от Русия. Самоличността на
мигрантите се изяснява.

Наводнения в Судан
Наводнения, предизвикани от
сезонни проливни дъждове в Судан,
са отнели живота на повече от 50
души и са наводнили над 8170
домове от началото на дъждовния
сезон, съобщифа агенциите. В северната провинция Кордофан има
19 жертви, а в провинция Нил
жертвите са седем. В западния
регион Дарфур, който има пет
провинции, загиналите са 16.
Дъждовният сезон в Судан обикновено започва през юни и продължава до септември, а наводненията
са най-големи през август и септември.

Смъртоносен пожар
в коптски храм
Най-малко 41 души загинаха и
14 бяха ранени вследствие на пожар в коптски храм в Кайро.
Пожарът е опустошил църквата
“Абу Сефеин” в гъстонаселения
квартал Имбаба, съобщи Коптската църква. Според предварителното разследване пожарът се дължи
на късо съединение. Петнадесет
пожарни автомобила са били изпратени, за да помогнат за овладяването на огъня.

Доброволци извличат мъртва риба
от германско-полската гранична
река Одер в Лебус,
Източна Германия. Според
полските власти лабораторните
тестове са установили високи
нива на соленост, но не и живак
във водите на река Одер
в Централна Европа
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Òðúìï çàïîäîçðÿí êàòî
çàïëàõà çà ñèãóðíîñòòà
Конгресмени искат разузнаването да разследва дали е нарушил закона за шпионажа
Конгресмени от Демократическата партия изпратиха писмо до директорката на националното разузнаване на САЩ
Еврил Хейнс с молба да прецени дали бившият президент Доналд Тръмп е навредил на националната сигурност, като е
съхранявал секретни правителствени документи в имението си
във Флорида, съобщиха медии-

те в САЩ. Срещу Тръмп се води
разследване за нарушения на закона за шпионажа. След съответната съдебна заповед агенти
на ФБР претърсиха имението
Мар-а-Лаго в петък и иззеха 11
кутии с класифицирани документи, някои от които с гриф
“строго секретно”. Според закона Тръмп е трябвало да върне
такива документи на съответ-

ните институции, след като бе
сменен от Джо Байдън на 20
януари 2020 г.
В същото време стана ясно,
че адвокат на Тръмп е подписал
през юни документ, в който се
декларира, че всички класифицирани материали, държани в
имението на Тръмп Мар-а-Лаго,
са били върнати на правителството, съобщи в. “Ню Йорк

таймс”. Декларацията е била
подписана, след като високопоставеният служител по сигурността в Министерството на
правосъдието Джей Брат е посетил на 3 юни имението в
Южна Флорида. Той се е срещнал с двама адвокати на Тръмп,
за да обсъди предаването на документация, съдържаща класифицирана информация.

Наличието на документ, подписан от адвокат на експрезидента, предполага, че Тръмп и
екипът му може да не са казали
всичко за документите, държани в имението, посочва “Ню
Йорк таймс”. Тейлър Будоуич,
говорител на Тръмп, разкритикува обиска на ФБР като част
от още един “изфабрикуван от
демократите лов на вещици”.

Ðúñò íà ìèãðàíòèòå
â Åâðîñúþçà ñ 86 íà ñòî
През първите седем месеца на 2022 г. броят на
мигрантите в ЕС е нараснал с 86% в сравнение със
същия период на миналата година, без да се броят
украинските бежанци, съобщи граничната агенция
Frontex. Само през юли броят им се е увеличил с
63% на годишна база до 34 570 души, се посочва в
съобщението. Общо 155 090 мигранти са пристигнали в ЕС от януари до юли, се казва в съобщението.
Над 14 866 незаконни влизания или “почти три
пъти повече”, отколкото през юли миналата година,
са регистрирани през западнобалканския маршрут,
който продължава да бъде “най-активният”. Основните националности по този маршрут са били мигранти от Сирия, Афганистан и Турция, съобщи вестник „Сабах“.
От януари до юли централният средиземноморски маршрут е използван от над 42 500 мигранти,
което е с 44% повече в сравнение с първите седем
месеца на миналата година.
Броят на откритите случаи по маршрута през
Източното Средиземноморие остава висок с 22 601
пристигащи, което е “повече от два пъти” в сравнение с миналата година. Броят на пристигналите в
Кипър е над половината от общия брой на откритите случаи, като по-голямата част са мигранти от
Сирия, Нигерия и Конго. Пресичането на Ламанша
се е увеличило с 55% в сравнение с периода януариюли 2021 г., като според Frontex са установени 28
000 случая.

СНИМКА БТА

Израелски следователи и доброволци събират факти и улики на мястото до Стария град
в Ерусалим, където палестинец откри огън в неделя сутринта срещу спрял автобус и рани
осем души. Те са израелски граждани. Двама от тях са в тежко състояние, включително
бременна жена, ранена в корема. Нападателят е открит в съседен палестински квартал

Ðóøäè ãîâîðè è íå å íà êîìàíäíî äèøàíå

Æåíñêè ïðîòåñò â Êàáóë

Авторът на “Сатанински строфи” Салман
Рушди вече може да говори и не е на командно
дишане ден, след като бе
намушкан на публично
събитие в щата Ню Йорк,
съобщиха медиите.
75-годишният Рушди
бе наръган с нож в ръка-

Талибаните разпръснаха женски протест в Кабул.
Демонстрацията се проведе година след като ислямистката групировка взе властта в Афганистан. Около 40
жени излязоха на рядък протест с искане за повече права.
Демонстрацията бързо бе разпръсната от талибаните с
изстрели във въздуха. Иззети са мобилните телефони на
жените. Някои протестиращи опитаха да се укрият в
магазини, но бяха преследвани и бити. Демонстрантите
носеха плакати с надписи “15 август е черен ден” - това
е датата, на която талибаните си върнаха властта.

та и черния дроб, засегнато е и едното му око и
може да ослепее с него.
24-годишният нападател Хади Матар бе изправен пред съда. Съдийката се произнесе той да
бъде задържан без право
на гаранция, след като
прокурорът Джейсън

Шмит заяви, че Матар се
е снабдил с предварителен пропуск за събитието, на което Рушди щял
да изнесе лекция, и заел
такава позиция, която да
му позволи да нарани
писателя. Това беше планирана атака срещу Рушди, каза Шмит. В съда

Матар не се призна за
виновен. Той е роден в
САЩ цяло десетилетие
след излизането на “Сатанински строфи” на
Рушди, в които критикува пророка Мохамед.
Разследващите проучват
дали извършителят е действал сам.

Îâëàäåíè ïîæàðè âúâ
Ôðàíöèÿ è Ïîðòóãàëèÿ

Ìåêñèêàíñêàòà íàðêîìàôèÿ
ïàëè êîëè è çàïëàøâà ìèíóâà÷è

Френските пожарникари успяха да спрат разпространението на огромния пожар в Югозападна Франция
и позволиха на властите да отворят участък от магистрала за движение в натоварения празничен уикенд за
Успение Богодорично. Пожарникарите бяха подкрепени от техни колеги от европейски страни. Пламъците
принудиха 10 000 души да напуснат домовете си.
В Португалия бе овладян пожарът в природния
парк Сера да Ещрела. Близо 1500 пожарникари остават мобилизирани там, за да не допуснат появата
на нови огнища. От началото на годината пожари
унищожиха над 60 000 хектара във Франция и над
79 000 хектара в Португалия.

Мексиканските погранични градове Тихуана,
Мексикали, Росарито и
Енсенада пострадаха от
насилие, дело на местни
банди, които палиха автомобили и поставиха
пътни блокади, предадоха агенциите.
За трети път през последната седмица мексикански градове преживяха палежи и стрелба, дело

на наркокартели. Бандите вземат на прицел магазини, превозни средства и
невинни минувачи заради
спорове помежду си или
в опит да заловят членове
на съперничещи банди.
Властите в щата Баха Калифорния казаха, че на
различни места са били
откраднати и подпалени
общо 24 автомобила:
15 в Тихуана, 3 в Роса-

рио и по два в Мексикали, Енсенада и Текате.
В събота по улиците
на Тихуана почти нямаше
хора, а много от автобусите и маршрутките не се
движеха.
Един човек е пострадал при насилието, а федерални, щатски и местни сили са задържали
17 заподозрени, включително 7 в Тихуана и по

четирима в Росарито и
Мексикали.
Районът около Тихуана, който граничи с Южна
Калифорния, е доходоносен коридор за трафик на
наркотици, който дълго бе
под контрола на картела
Ареяно Феликс. Впоследствие той стана бойно
поле между различни банди, сред които картелите
Халиско и Синалоа.
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ДЕН НА МЕДИЦИТЕ, ЗАГИНАЛИ ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИЯ СИ ДЪЛГ. Идеята за отбелязване е на
Национален алианс “Живот за България” и в.
“Български лекар” и е подкрепена от всички лечебни заведения в страната.
Днес е Националният ден
на спасението. На 15 август 1963 г. от тежко
изгаряне умира д-р Стефан Черкезов, след като
спасява пътници от пламнал автобус.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Не е честно!
Деси ВЕЛЕВА

Като дойде време за
обявяване на данните от
имуществени декларации
на лицата, заемащи висши държавни длъжности,
подадени пред антикорупционната комисия,
става едно раздвижване
сред народа и усещане за
нездраво надничане в
чуждата паничка. В случая обаче това впечатление не е оправдано, защото всеки има право да

види какво са спечелили
през последната година
хора, заети в публичния
сектор, чиито заплати
основно идват от данъците на всички ни. И тъй
като спестяванията и
имотите на политиците
напоследък будят все помалко интерес, той пък
все по-често се насочва
към личните сметки на
началствата на болници
и университети. И тази
година от тях извират
примери за професионални успехи, облечени
в съответните финансови изражения. Има и големи парадокси.
Докато директори на
държавни болници декларират по 200-300 хиляди
лева от трудови договори, то ректори на университети са обявили с
с 50-60% по-високи доходи спрямо миналата

година. Затова е изключително странно, че
ръководителите на двата
типа институции категорично отказват да вдигнат заплатите на професионалистите, които са
им подчинени. Директорите на лечебни заведения продължават да
твърдят, че новите заплати, залегнали в анекса
към Националния рамков
договор, са непостижими. Само преди дни пък
ректорите излязоха с остро становище по повод
решението на предишното правителство да повиши от 1300 на 1500
лева минималната заплата за преподавател - асистент, за което държавата отпусна допълнително 20 млн. лева.
И какво излиза тогава
- за началствата има, за
другите - не. Как ръко-

водствата сега ще могат
да обяснят на хората, за
които носят отговорност
в своите институции, че
пари наистина няма?
Ректорите вече дори заплашиха с фалити и нарекоха решението на
предходното правителство “безразсъдно”. А то
просто не е честно. Не е
честно, докато се възмущаваш от чужди действия, да си се “мотивирал”
достатъчно финансово,
че да не намериш начин
да уважиш и интереса на
подопечните си. Ако
преподавателите в учебните заведения спрат да
се задоволяват с жалките
заплати, какво качество
на обучението ще предложат на бъдещите специалисти? А това ще рефлектира във всякакви
посоки, и то с отрицателен знак.

О, свещена простота
Виктор ПАПАЗОВ

Градската псевдоинтелигенция правила някакви протести срещу
“Газпром”. За тези нежни градски създания
явно храната идва от
магазина, а токът - от
контакта. Те си мислят,

че ще е малко студено,
но въпросът ще се реши
с некъпане и няколко
одеала в повече. Сигурно навремето именно за
такива e бил онзи вик O, santa simplicitas! О,
свещена простота! Т.е.
невежество...
Бих искал да обясня
на тези неспособни да
мислят същества няколко важни неща:
- Ако няма газ - няма
да има торове за селското стопанство, т.е. ниски
добиви = глад. Няма да
има хляб - хлебозаводите работят на газ. Няма
да има стъклени буркани
и бутилки. Няма да има
много други хранителни

продукти, които също
ползват газ в технологичните процеси.
- Много предприятия ще затворят, т.е. ще
има и стотици хиляди
без работа. А пари и
храна за тях откъде?
- Игнорамусите казват - има ток! Я вижте
колко изнасяме. Изнасяме, вярно, но те, милите, не мислят, че разпределителната мрежа не е
проектирана и направена всички да се топлим
на ток. А и каква ще е
цената?
- Имало танкери с
втечнен газ. Има, но
тези, които биха били
достъпни за свободна

продажба, са малко и за
тях тепърва ще се конкурираме с Азия и останалите европейски
страни. Конкуренцията
ще е безмилостна.
Разбира се, тези чуждестранни храненици
смятат, че задграничните им господари ще се
погрижат за тях и финансово, и всякак. Боя
се, че не са си взели
урок от станалото само
преди месеци в Афганистан.
Е, и на тях им предстои да научат един
урок по много болезнен
начин.
Фейсбук

1867 - В ПЛЕВЕН СЕ РАЖДА ГЕОРГИ КИРКОВ-МАЙСТОРА, ПУБЛИЦИСТ И ОБЩЕСТВЕНИК (УМИРА 1919 Г.). Активен член на БРСДП, сътрудничи на в. “Социалист” и на сп.
“Ден”. През 1897 г. по негово
предложение конгресът на
БРСДП в Казанлък слага началото на в. “Работнически
вестник”. Редактирането е
възложено на Георги Кирков
и Евтим Дабев. От 1898 г. е
член на Централния комитет
на партията до края на живота си. Вторият
(след Янко Сакъзов) депутат от социалистическа партия в НС. Както отбелязва за него Димитър Благоев: “За пръв път в Народното събрание се чува социалистическа реч и се поставя
работническият въпрос.”
1892 - РАЖДА СЕ ЛУИ ДЬО БРОЙЛ, ФРЕНСКИ ФИЗИК (УМИРА 1987 Г.). Нобелов лауреат
за физика за 1929 г. Според
него светлината е вид лъчиста енергия с електромагнитен характер. Всеки светлинен източник изпуска отделни малки порции (кванти)
светлинна енергия, съставени
от частици, наречени фотони. Българският физик акад.
Асен Дацев (1911-1994) като
френски стипендиант на специализация в Париж
работи под ръководството на Луи дьо Бройл и
става доктор в “Сорбоната”.
1945 - ИМПЕРАТОР ХИРОХИТО ОБЯВЯВА
БЕЗУСЛОВНА КАПИТУЛАЦИЯ НА ЯПОНИЯ.
Страната на изгряващото слънце участва във Втората
световна
война
като част от оста
Рим-Берлин-Токио.
Подписва Тристранния пакт на 27 септември 1940 г. и на 7 декември 1941 г. започва война срещу САЩ с внезапното нападение над американската военноморска
база Пърл Харбър (Хаваите). На 2 септември 1945
г. на американския линеен кораб “Мисури” Япония подписва Акт за безусловна капитулация (на
снимката), с което се слага край на военните
действия във Втората световна война.
1969 - ЗАПОЧВА ФЕСТИВАЛЪТ ЗА МУЗИКА
И ИЗКУСТВА “УУДСТОК”. Проявата, в която
участват над 450
000 души, продължава три дни на площ
от 600 акра във фермата на Макс Ясгур. Фестивалът
трябвало да се проведе в градчето Уудсток, но местните жители се възпротивили.
“Уудсток” е своеобразна кулминация на протеста на младото поколение срещу догмите и
предразсъдъците на обществото и на хипи движението през 60-те години. По-късни фестивали със същото име се провеждат в щата Ню
Йорк през 1979, 1989, 1994 и 1999 г. и включват изпълнители от различни музикални жанрове. През 2009 г. се провежда възпоменателно
турне “Героите на Уудсток” с 15 концертни
дати.
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Пътуване из планината на Орфей - пет водопада,
четири архитектурни резервата, три музея, две крепости и един връх
Деси ВЕЛЕВА

За магията на Родопите знае всеки българин. Или е бил част от нея,
или планира да се потопи. Въпросът е
дали да изгребе с пълни шепи от
вълшебството наведнъж, или да опитва по малко по-често. Ето един вариант за опознаване на част от красотите на Западните Родопи в рамките на
интензивно 7-8-дневно пътуване. То
включва посещението на пет водопада, четири архитектурни резервата,
три музея, две крепости и един връх.

Отправната точка може да е
село Огняново - известен балнеоложки курорт, привличал хората още от древността, както
става ясно от запазените останки от антична римска крепост в
района. Сега селището е магнит
заради минералните извори.
Къщи за гости са разхвърляни
из цялото село, а в единия му
край са съсредоточени десетки
хотели, повечето със собствени
басейни и спа центрове.
Селото е отправна точка и
за две много известни дестинации в района - архитектурните резервати Лещен и Ковачевица, всяко на 20-ина минути
едно от друго. Днес обаче те
трудно могат да се нарекат
резервати, тъй като онова, заради което трябва да се пазят,
се руши. И в двете села старите постройки са в разруха,
оригиналните им плочести по-

криви пропадат, а в разцвет е
новото строителство, за което
пари има, но ограничения - не.
В Ковачевица си заслужава да се посети старата сграда
на училище “Йордже Димитров”, превърната в музей. В
едно от помещенията е бил
кабинетът на българския писател акад. Людмил Стоянов.
Друго показва бита на местните хора, а в останалата част
са изложени мебели и атрибути от някогашното школо.
Разнообразен скок встрани
от историята е посещението на
водопада Буков дол между Ковачевица и Горно Дряново.
Пътеката до него тръгва от
пътя между двете села и според
табелата е едва няколкостотин
метра. Когато обаче те са под
наклон, не изглеждат толкова
малко. Пътят е много приятен,
но заради влагата е доста

хлъзгав и на места опасен за
възрастни и малки деца. Водата
в края на изкачването пада от
около 20 метра и въпреки че
през лятото реката не е пълноводна, пак е страхотна гледка.
Ако искате да видите архитектурен резерват, посетете
село Долен. То все още е встрани от туристическия поток и
апетитите за нови хотели. Селото се намира западно от Огняново, по пътя за Доспат. Старата му запазена част е непосредствено след новата. И тук тегне
мъката на упадъка, има много
изоставени къщи, но атмосферата все още е запазена. Може
да се направи голяма обиколка
по калдъръмените улички и да
не се срещне нито един човек.
Преди да се стигне до с.
Долен, може да се направи хубава, но и уморителна, разходка из ландшафтно-историчес-

СНИМКИ АВТОРКАТА

Триград

Старото училище в Ковачевица

Водопадът Буков дол
кия парк “Градище”. Пътеката
през него се изминава за около
3 часа, като в началото е само
спускане за разтуха. След като
се стигне до реката, започва
по-дългото изкачване. Почти
целият път е сенчест и разходката е много разнообразна първо се преминава край скалното образувание Главата, което прилича на човешки профил, след това идва тракийското светилище - на около 7000
години и едно от най-старите
на Балканите. Следват местността Момин вир, запазен
римски мост, множество беседки за отмора и още скални
образувания, оприличени на
хора или животни. Своеобразната екопътека започва и
завършва с детска алпийска
пътека, която е истинско забавление за децата.
Една от най-големите забележителности в района безспорно е Триградското ждрело и
близкото едноименно село. Не
питайте местните какво е работното му време и дали е отворе-

но. Защото това е природен
феномен, а не музей, който работи по график. Надвисналите
над пътя урви спират дъха, а
близкото населено място тъне в
тишина. Гледките са незабравими и отпускащи, а почивка в
района освобождава напрежението за месеци напред.
В близост е и пещерата Дяволското гърло, за която се носят легенди, търсят се отговори на загадки, задават се множество въпроси, които не могат да намерят отговори, както
от наши изследователи, така и
от чужди. Мистериозната пещера е като огромна паст, през
която минава шумна река с
неясен път. 300 стъпала трябва
да бъдат изкачени, за да излезете от гърлото на дявола до светлината, без да сте разгадали
нито една от тайните на природната забележителност.
За още природни, исторически и архитектурни забележителности четете в някой
от следващите броеве
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ре до невиждано високи нива. И
това във време, когато световната икономика би трябвало да
се възстанови от епидемията от
КОВИД-19. А конкуренцията с
богатите азиатски страни за
втечнен газ също не предвещава
нищо добро за самата Европа.
Анализатори от “Блумбърг”
пък обръщат внимание на това,
че се очаква много скоро Китай също да се включи в конкурентната борба за втечнен газ.
Миналата година Китай беше
най-големият вносител на втечнен природен газ, но временно
намали потреблението заради
КОВИД-ограниченията. Според прогнозите с възобновяването на растежа на китайската
икономика основните маршрути за доставки на втечнен газ
отново ще се пренасочат към
Далечния изток.
Като цяло, обобщават експертите, въпреки непосилно
високите цени, на Европа няма
да се отдаде да обърне ситуацията с доставките на втечнен
газ в своя полза. Тенденцията,
както и досега, се определя от

В опитите си да навреди на Русия, ЕС вреди не само на развиващите се страни,
но и на себе си, защото разбалансира световните енергийни пазари
Европа спешно търси по
света нови доставчици на природен газ, които да заменят руския газ, пише германското бизнес издание “Ханделсблат”. В
същото време европейците
създават безпрецедентна конкуренция на световните пазари на
втечнен газ. В резултат на това
те лишават много от развиващите се страни от възможността за покупки на синьото гориво и така предизвикват при тях
остра енергийна криза.
Анализаторите, цитирани
от германското издание, смятат,
че тази криза е пряка последица от развитието на енергийния пазар на Европейския съюз,
където търсенето на втечнен газ
рязко се увеличи в резултат на
намаляването на доставките на
руски газ. Но именно втечненият природен газ е най-важният енергоносител за страните
от “глобалния Юг”.
Местните енергийни компании на част от развиващите се

пазари вече не могат да купуват
втечнен газ на световните цени,
които европейците са “надули”.
Стив Хил, вицепрезидент на
британската нефтена и газова
компания “Шел”, нарече ситуацията в Южна Азия “критична”.
По думите му, Европа “изпомпва” втечнен газ от останалия
свят и създава криза в развиващите се страни, където расте
социалното недоволство.
Официални представители
на Бангладеш, страна с население от 171 млн. души, вече
обвиниха Европейския съюз,
че “примамва” производителите на втечнен газ с пари и “потапя в мрак” милиони хора в
развиващите се страни. В Бангладеш всекидневно и за часове наред спира токът, а по разпореждане на властите магазините спират работа с
настъпването на мрака, за да
се пести електроенергия.
В Пакистан през последните
седмици също имаше постоян-

ни и продължителни прекъсвания на електроснабдяването.
Възмутени жители излязоха на
протест. В началото на юли
правителството на страната не
успя да спечели търг за втечнен
газ на стойност 1 милиард долара, който газ отиде при по-платежоспособни конкуренти.
Въпреки че преди няколко години страната сключи дългосрочни споразумения за доставки на
втечнен газ при изгодни условия, сега те не се изпълняват.
Доставчиците твърдят, че има
недостиг на втечнен газ. За да
разреши енергийната криза, Пакистан започна да внася въглища от съседен Афганистан.
Според бизнес изданието
Nikkei Asia желанието на ЕС да
се запаси с допълнителни източници на енергийни доставки
вече причини непоправима вреда на страни с по-ниска покупателна способност, включително
Шри Ланка, Пакистан и Бангладеш, дори и Индия.

„Ãàçïðîì” óâåëè÷àâà äîñòàâêèòå
çà Óíãàðèÿ ïðåç Áúëãàðèÿ
“Газпром” увеличава доставките на
природен газ за Унгария, като ще използва
трасето през “Турски поток” и България,
съобщава Ройтерс. Информацията е на
външното министерство на Унгария.
Доставките на “Турски поток” за август
се увеличават с 2,6 млн. куб. метра на
ден. За септември ще се водят допълнителни преговори.
Унгария е една от страните с най-голяма
зависимост от руския природен газ - над
85% от вноса на газ. За разлика от
останалите държави в ЕС обаче, властите в страната не направиха опит да
диверсифицират доставките, а дори
увеличиха зависимостта си, преговаряйки
с Москва за още 700 млн. куб. метра.
През ноември 2021 г. Унгария подписа нов
дългосрочен договор за доставка на газ
от “Газпром”. Той предвижда доставката на 3,5 млрд. куб. метра газ годишно
по “Турски поток” и през територията
на България и Сърбия и още 1 млрд. куб.
метра през старото трасе през Австрия.

Срокът на договора е 15 години.
Според премиера Виктор Орбан Унгария
има “прагматични отношения” с Русия,
след като Москва започна военна инвазия
в Украйна. Страната подкрепя санкциите,
които Западът налага на руския режим,
но успя да договори изключение при
забраната за внос на руски петрол в ЕС.
Будапеща е остро против санкции и
срещу природния газ от Русия.
До средата на юли Унгария беше нагнетила 2,84 млрд. куб. метра газ и скоростта,
с която нагнетяваше, беше най-ниската за
последните пет години, сочеха данните
на местните регулатори. Сега газохранилищата са напълнени до 56% от капацитета им, според информацията на Gas
Infrastructure Europe.

Така, в опитите си да навреди на Русия, ЕС вреди не само
на развиващите се страни, но и
на себе си, защото разбалансира световните енергийни пазари и тласка цените на газа наго-

азиатската “голяма тройка” Китай, Япония, Южна Корея която поддържа голямо търсене на втечнен газ.
Money.bg

Àëåêñåé Ìèëåð è íåãîâàòà
ãàçîâà âîéíà ñ Åâðîïà
Руският президент Владимир
Путин поведе своята икономическа война с Европа и Алексей
Милер, ръководител на “Газпром”, е неговият изключително лоялен генерал на газовото
поле, пише в анализ “Уолстрийт Джърнъл”.
Русия зареждаше своето
газово оръжие години наред и
сега го използва, лишавайки от
суровината държавите, които
подкрепят Украйна. Европа
намалява осветлението и температурите в опит да
ограничи потреблението на газ. Така Москва тества
решимостта на правителствата да насочват парични
средства и военна техника за Киев.
Но Милер застрашава и десетилетия инвестиции в
находища и газопроводи и постепенно обвързва държавната компания със зависимост от Китай - положение, от
което се притесняват много руски стратези. За да
замени Европа, “Газпром” трябва да стартира мащабна
програма за изграждане на газопроводи на изток, но при
липсата на западни технологии.
Според всички, работили с Алексей Милер, той е доверен и
лоялен до край на Владимир Путин. Бивш ръководител в
австрийската OMV го описва като “силен и интелигентен”, взимайки всички решения за управлението на компанията. Руският президент само задава посоката, твърди
той пред WSJ. Руски опозиционери са категорични, че
“Газпром” пренасочва средства към властта.
В началото на войната в Украйна Алексей Милер се
обърна към 500-те хиляди служители в “Газпром” с
думите, че компанията има специална мисия. “Днес повече
от всякога е важно за нас да останем съпричастни към
общата кауза и да застанем редом до нашия президент”,
написа той.
Под ръководството на Милер “Газпром” даде много
лостове за влияние в ръцете на Владимир Путин, които
той използва след началото на войната в Украйна. Компанията осигуряваше около 40% от потреблението на газ
в ЕС през 2021 г. Сега страните от общността трябва
бързо да намерят алтернативи.

Инвестор.бг
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ЙЕНС БАДЖ е роден през 1959 г. в Дания. Работил е като държавен учител, интересува се от организационна психология. От
2006 г. е член на Социалдемократическата партия, а през 2014 г.
е избран за координатор на активистите на Партията на европейските социалисти. Въпреки че е на 63 години, той се чувства
млад, защото работи с много младежи, прегърнали лявата идея.
Повод за интервюто с него е засилващата се тенденция европейците да гласуват за крайнодесни популистки партии, които
“крадат” левите идеи, представяйки ги за свои.

“
Âñè÷êè òðÿáâà äà ñå ó÷àò åäíè îò äðóãè
è äà ñå îáåäèíÿò îêîëî îáùè èäåè
зициите си. Старият континент се
раздели на две: север и юг. Италия,
Франция, Португалия и не на последно място - Гърция, пострадаха
много от стагнацията. Към това се
добавят и проблемите им с корупцията, която не е никак малка. Отделно напливът от мигранти от
Източна Европа съвсем промени ситуацията.
Ако през 2001 г. имаше 11 социалдемократични правителства сред
15-те стари членове на ЕС + Норвегия, то през 2015 г. броят им падна
до пет.
Голяма роля изигра изборът на
Доналд Тръмп за президент, което
преобърна световния ред и се отрази на Европа.
Днес виждаме как Португалия,
Испания, Северна Македония, Норвегия, Финландия и Германия имат
леви правителства. Трябва да се
възползваме от момента и да не про-

ЙЕНС БАДЖ:

Ìëàäèòå ñìÿòàò, ÷å
å „ìîäåðíî” äà ñè ëÿâ
Крайнодесните печелят заради грешките на социалдемократите
и системните партии, твърди политикът
Интервю на Таня ГЛУХЧЕВА

 Според Вас младите датчани смятат ли, че е “модерно” да
“си ляв”?
- И да, и не съвсем. По принцип
младите хора в Дания членуват в
някоя от десетте политически организации. Има две леви - Социалдемократическата и Социалистическата партия. Броят на младежите в тях
е около 45%. Няма съмнение, че те
го смятат за “модерно”. Въпреки че
между 2000-2015 г. имаше известен
отлив. Няколко интересни инициативи, сред които и 3-седмичен образователен проект, изиграха активна роля. Благодарение на тях младежките леви политически организации успяха да привлекат много
хора и увеличиха броя на членовете си за изборите през 2019 г., когато социалдемократите взеха
властта и Мете Фредериксен стана
премиер. Към това добавяме зелените политики, които мнозина
прегърнаха, благодарение на шведската активистка Грета Тунберг.
Фактът, че наблегнахме на демо-

крацията, също много помогна. В
Дания все повече млади хора биват
избирани на местни и парламентарни избори. През 2021 г. имахме 24годишна кметица.
Важното е, че младите в Дания
се вълнуват от проблемите, свързани с околната среда, пестенето на
енергия и намирането на алтернативна... Това прави лявото политическо пространство “модерно”.
 В такъв случай лявото изглежда има бъдеще на европейския
континент?
- Важно е до каква степен
“център-лявото” ще успее да пусне
корени в Европа. За съжаление, през
последните 15 години ставаме свидетели на все по-засилващ се популизъм. Той започна след финансовата криза през 2007 г., когато консервативните партии засилиха по-

пускаме възможността Европа да
стане по-социална и по-справедлива. Оптимист съм в това отношение.
 Стана въпрос за популизма.
Защо все повече хора гласуват за
крайнодесни популистки партии?
Как лидерите на тези формации
успяват да “откраднат” вота на
левия избирател? Последният пример е постфашистката “Италиански братя”, имаща всички шансове да стане първа политическа
сила на Ботуша на 25 септември.
- Несъмнено популистките партии в Европа, а и по света, засилват
позиции. Това се дължи главно на
факта, че те залагат на националистически идеи, на страха на хората,
както и на грешките, допуснати от
социалдемократите и либералите, и
не на последно място - от систем-

“
Äà íå ïðîïóñêàìå âúçìîæíîñòòà Åâðîïà
äà ñòàíå ïî-ñîöèàëíà è ïî-ñïðàâåäëèâà

ните партии. Хората са свикнали да
им се казва кое е “правилно”/”грешно” и вероятно прекалената свобода ни доведе дотук.
От друга страна, много леви избиратели се обърнаха към крайнодесните националисти, защото се
почувстваха предадени, измамени
от партиите си. Социалното неравенство отново стана много голямо. Не са малко тези, които се чувстват застрашени от мигрантите или
чужденците като цяло, потенциални “крадци” на работни места. А
онези, които не се чувстват финансово застрашени, са прекалено заети да се тревожат за енергията и
зелените политики.
Несъмнено мигрантската политика изигра важна роля. Дори в
Дания обществото продължава да е
разделено по този въпрос. Още през
90-те години на миналия век се провалихме с тази политика в страната. Не успяхме да обясним на народа хуманната гледна точка. Тогава
бе създадена Датската народна партия, която до съвсем скоро имаше
голямо влияние в политическия ни
живот. Днес има вероятност да не
влязат в следващия парламент, но
поне се съгласиха с нас, че трябва
да интегрираме чужденците в обществото ни.
 Налага ли се левите партии
в Европа да се променят и до каква степен?
- На някои места - да. Някои от
съвременните европейски партии са
наследнички на бившите комунистически партии и това си личи. Това
си пролича най-вече при войната в
Украйна. Особено крайнолевите
партии отказват да критикуват поведението на Русия.
Има много социалдемократически правителства, които добре се
справиха с пандемията. Въпросът
е, че всички трябва да се учат едни
от други и да се обединят около
общи идеи.
Необходимо е също така средната класа и работническите колективи да си сътрудничат, да привлекат още повече млади. Ако искаме
левите партии да се развиваме,
трябва да можем да решаваме както националните, така и международните проблеми. Но виждаме как
в самата ПЕС левите партии не са
единни.
 Какъв съвет бихте дали на
младите хора, които все още не
знаят за кого да гласуват?
- Не е лесно да се отговори на
този въпрос, защото те имат различни желания и надежди. Първо,
бих ги окуражил да се информират
по-добре, но най-вече - да следват
сърцето си и да мислят какво бъдеще искат да оставят за себе си и
децата си. Няма да постигнеш успех, налагайки нещо някому. Важното е младите да бъдат мотивирани и да намират демократични решения за възникващите предизвикателства.
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Èçëîæáà íà ÷óäîòâîðíè
èêîíè â Ïëîâäèâ
Постерната експозиция, показана в много градове у нас
и по света, е придружена с двуезичен каталог
Постерната изложба “Чудотворни
икони и свети мощи на Балканите” ще
бъде представена на 15 август от|
18 ч., по повод християнския празник
Успение на Пресвета Богородица, в
изложбеното пространство на Културния център “Тракарт” в Пловдив. Експозицията ще остане там до 15 септември, съобщиха от Държавния културен институт към МВнР - основен
партньор в реализирането на изложбата и на събитията, свързани с нея.
Изложбата е нов визуален проект,
създаден от екип изследователи медиевисти от Центъра за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев”
към
Софийския
университет
“Св. Климент Охридски”, съобщи БТА.
“Живата вяра в чудотворните образи на Божията Майка, в тяхната
сила, неподвластна на времето, на идеологиите, теориите и философиите, е
като мост през вековете. Това е
свързващата нишка между църкви и
манастири на Балканите, в които се
съхраняват чудотворни икони и свети
мощи като скъпоценни реликви”, казва директорът на Държавния културен институт към министъра на
външните работи Снежана Йовева в
интервю пред радио “Ватикана”.
Фототипната изложба успешно се
представя в програмите на дипломатическите мисии по света и се радва на
засилен интерес. С нея е открита обновената галерия “Мисията” в София,
в присъствието на дипломатическия
корпус, гости и партньори; пътят й
продължава през експониране в Кюстендил (Художествена галерия “Владимир Димитров - Майстора”) и Рилския манастир, като част от културна-
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та програма на 16-ата Световна среща
на българските медии, организирана от
Българската телеграфна агенция.
Показана е в Охрид и в Българския
културно-информационен център в
Скопие, Република Северна Македония (с акцент и разказ за чудотворната
икона на Свети Йоан Предтеча в Бигорския манастир). По повод Деня на
будителите е гостувала в българското
посолство в Белград; а в Южна Африка, в град Мидранд - по повод Деня на
Свети Иван Рилски; също в Албания
(Иконографски музей “Онуфри” в град
Берат, след това и в Тирана); в Минск
по повод отбелязването на Национал-

ния празник на България - 3 март; в
Женева - по покана на Българската
православна църковна община “Рождество Богородично” и под патронажа
на Постоянното представителство на
Република България в Женева, Швейцария; в университета Ка Фоскари Венеция, Италия, по повод 24 май, и
на много други места.
Към изложбата е отпечатан двуезичен представителен каталог, който
обогатява разказите за чудотворните
икони и свети мощи на Балканите. Той
също ще бъде представен в Пловдив,
по време на откриването на изложбата в Културния център “Тракарт”.
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НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

ƒŒ–Œ“≈ﬂ “ŒÕ◊≈¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
—»À¬» ¬¿–“¿Õ, ÔÂ‚Ëˆ‡
—“Œ…◊Œ —“Œ≈¬,
ÙÛÚ·ÓÎÂÌ ÚÂÌ¸Ó
◊Î.-ÍÓ. ÔÓÙ. ’–»—“Œ ¡≈ÀŒ≈¬,
ÂÍÚÓ Ì‡ –ÛÒÂÌÒÍËˇ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ
ﬂÕ ¿ –”œ »Õ¿,
Ì‡Ó‰Ì‡ ÔÂ‚Ëˆ‡
НАКРАТКО

Изложба, посветена
на 50 години от
Международния конгрес
на архитектите във Варна
В Деня на Варна се открива изложбата “Варна - 50 години UIA”,
посветена на 50-годишнината от
XI конгрес на Международния съюз на
архитектите UIA, който от 24 до
30 септември 1972 г. събира найвидните представители на световната архитектурна общност. Това е
единственият архитектурен форум
от този висш професионален ранг,
проведен в България. Изборът на Двореца на културата и спорта - една от
забележителните сгради на Варна, за
място на събитието, не е случаен.
Домакинството на България несъмнено е признание за българските архитектурни постижения и научни разработки, съзвучни с темата на конгреса - “Архитектура и отдих”. През
60-70-те години на миналия век в
България се изграждат знакови комплекси за отдих по Черноморието “Албена”, “Русалка”, “Златни пясъци”, “Дружба”, “Слънчев бряг”. Автори са прочутите архитекти Никола Николов, Николай Ненов, Михаил
Соколовски, Евгени Зидаров, Марин
Маринов, Жечко Чолаков, Виржиния
Попова и др. Изложбата “Варна 50 години UIA” се открива на
15 август от 18 ч. на пешеходната
зона, в близост до подлеза “Шипка”.

Ïðàçíè÷åí êîíöåðò êðàé ôîíòàíà â ìîðñêàòà
ñòîëèöà ïîäíàñÿ Âàðíåíñêàòà îïåðà
Екипът на ТМПЦ - Държавна опера Варна, получава високото признание - “Почетен знак Златен за заслуги
към Варна”, който община Варна
присъжда по повод 75-годишния юбилей на Варненския оперен театър през
2022 г., научи ДУМА от Виолета
Тончева, връзки с обществеността.
Варненската народна опера е основана на 6 април 1947 г., с главен
художествен ръководител варненеца
Петър Райчев, първия български оперен певец, покорил оперните сцени на
три континента. Само след няколко
месеца, на 7 септември 1947 г., варненци аплодират възторжено първата
премиера “Продадена невеста” от
Б. Сметана, реж. Петър Райчев, дир.
Руслан Райчев, в главната роля с Добринка Влахова. Оттогава до днес Варненската опера се утвърждава като
един от водещите оперни театри в
страната с огромен репертоар в оперния, оперетния, балетния, а през последните години и мюзикълния жанр.
Над 40 заглавия са представени за
първи път в България именно на варненската сцена. Варненската опера
присъства активно в културния живот
на града и страната с премиерни и

СНИМКА ТМПЦ - ВАРНА

редови спектакли, с концертни и фестивални събития.
Една от кулминациите в XIII издание на “Опера в Летния театър” е
шедьовърът на Джузепе Верди “Отело” на 17 август, съвместен проект с
ММФ “Варненско лято”. За концертното изпълнение, под палката на именития маестро Павел Балев, постоянен гост диригент на Варненския оперен театър, са поканени оперната дива
Красимира Стоянова - най-добрата
съвременна Дездемона, брилянтният
баритон Владимир Стоянов - Яго, и

тенорът Милен Божков, който ще дебютира като Отело в родния си град.
А за Деня на Варна - 15 август,
Свето Успение Богородично, Държавна опера - Варна, отново ще подари
на своите съграждани Празничен концерт край фонтана. Хубавата традиция се осъществява с финансовото
съдействие на община Варна. Маестро Кръстин Настев ще даде знак на
оркестъра на Варненската опера за
началото на Оперния гала концерт за
Деня на Варна.
Програмата включва популярни
произведения от оперната и оперетната литература, като две от творбите
ще бъдат изпълнени за първи път във
Варна - увертюрата от комичната опера “Миньон” на френския композитор
Амброаз Тома и арията на Ирод от
операта “Иродиада” на Жул Масне.
Арии и дуети из опери на френски
композитори, както и обичани творби
от творчеството на Джузепе Верди ще
поднесат солистите Илина Михайлова
- сопран, Ирина Жекова - сопран,
Михаела Берова - мецосопран, Валерий Георгиев - тенор, Венцеслав Анастасов - баритон, Иво Йорданов - баритон, и Гео Чобанов - бас.

Столичната библиотека
отваря отново врати
на 15 август
След ремонт и пренареждане, на
15 август отново отваря врати за
читателите Столичната библиотека, съобщи БНР. Тематични работилници за деца до началото на учебната
година се провеждат в Детската
секция на софийската библиотека,
като входът е само срещу показване
на читателска карта. За осма поредна година в парковете в града се
провежда инициативата “Зелени библиотеки”.
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Œ“√Œ¬Œ–» Õ¿ –⁄—“Œ—ÀŒ¬»÷¿“¿
Œ“ ¡–Œ… 156

»ÌÚÂÂÒÌÓ
ÍÓÈ ÎË Â
ÒÎÓÊËÎ
Ì‡ ƒˇ‚ÓÎ‡
Ó„‡Ú‡?

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

¬ŒƒŒ–¿¬ÕŒ: Ã‡ÚÂÏ‡ÚËÍ‡. –ÛÂÌ. ÓÂ‡ /
’ÛÎËÓ/. Â. ¿ÍÓ. Œ˘‡ÒÚÎË‚ˇ‚‡ÌÂ. ì≈À»¿î.
ìÕËÒ‡Ìî. ƒ‡. ﬂ„Â /‘ËÌ- ËÒÚË‡Ì/. ÀÛÓ. –ÂÌËÈ.
»Ú‡. »‚‡ˆ. »ÎËÍÓ /î¿Á, ·‡·‡, »ÎËÍÓ Ë »Î‡ËÓÌî/. ¿ÒËÏËÎ‡ˆËˇ. ŒˆÂÚ. “ËˆË. ì¿œî. ì»ÌÓî.
¬Ë‰. ¿·ËÒËÌËˇ. √‚ËÌÂˇ. —‚ËÎ‡. ìŒÌÓËÌî. ŒÍ.
¿ÓÍË /ÿË„ÂÛ/. ≈ÈÍ /ﬂÌ ‚‡Ì/. ‡Ú‡ÒÚÓÙ‡. »Ã Œ.
—ÎÂÁ. ≈Ó. ì““î. ìŒÎ‡î. À‚‡. Ã‡‰‡Ò. ìŒ‘»î.
ŒÎËÌ /ÀÂÌ‡/. ƒÊÂÓ‚ /¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙/. »‚‡. Œ‚‡.
ì≈ÊËî. ì“Ûî. ¿‡. ¿ÔË. ¿ÈÚËÒ. ìÃÓÌÓÚ‡‰î. ¿ÌÍÓÌ‡. »‚Ó. ¿ÚÓÌ. »¿“¿. ‡‚‡. »ÌË.
Œ“¬≈—ÕŒ: ì ‡Í ˘Â „Ë ÒÚË„ÌÂÏ...î. ¿‰Ê‡ÌË /
»Á‡·ÂÎ/. “Ó‡ÎÂÚË. ƒ‚ÓÈÍ‡‰ÊËÈÍ‡. ì¡ÂÒËî. ¿ÏÚ.
»ÍÓ. –Â. “ÓÚ /»˘‚‡Ì/. ÃÂÚ‡Î. »‡ÌË /—‡Ì‡ˇ/.
‡ÚËÌ‡. ¬‡‡Î. ”ËÎË ¡ÂÌÍÒ. —ÓÛÒ‡ /–Û·ÂÌ/. »ÌÓ‚‡ˆËˇ. ¿ÎÓ. “ËÍ‚Ë. ¿ˆËÒ. ìŒÚÂÎÓî. ¿ÏË /ÃËÒ‡È/. ˇÒ˙ˆË. »ÎÍ‡ «‡ÙËÓ‚‡. –‡Â‚‡ /»ÎËˇÌ‡/
. ﬂ-‡Ì. »‚‡ÌÓ‚ /√ÂÓ„Ë/. ¿ÌË /“ËÂË/. œËÒ‡ÚÂÎ.
‡Ì. ≈ÎÓ. ﬂ‚ÓÓ‚Ó. ¿“¿. ”Â‰ÌËˆË. ì» Œî.
¿ÎÓÔ‡ÚË. ÀÂÍ. –ËÍÂÌ /À‡Ò/. ÀËÙÚ. ì»‚ËÓÌî.
ÕÓÌ‡ …ÓÚÓ‚‡. ¿ÚËÌ‡. ƒÌË.
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ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО
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С
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С

06.00 ìŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ ÒËÌËÚÂ ÔÚËˆËî - ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ
06.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ - ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
Ë —ËÏÂÓÌ »‚‡ÌÓ‚
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.10 ìœËÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÏÎ‡‰Ëˇ Ã‡ÍÓ œÓÎÓî - ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
10.00 ìŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ ÒËÌËÚÂ ÔÚËˆËî - ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ
10.55 ÓÈ ÁÌ‡Â ÓÚ„Ó‚Ó‡ Ò‚ÂÚ˙Ú, ‚ ÍÓÈÚÓ ÊË‚ÂÂÏ
- ‰ÓÍ. ÔÓÂ‰Ëˆ‡
11.10 ìƒË‚Ëˇ ‘‡ÌÍ ‚ ‡ÎËÙÓÌËˇî - ‰ÓÍ. ÙËÎÏ
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 ì ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ‘ËÎÓÒÓÙî
- Ú‚ ÙËÎÏ /2 ÒÂËˇ/Ô/
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ìœ‡ÍÓÒÚÌËÍ˙Ú ◊Ó‡Ô˜Óî
- ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
14.30 ì“ÂÌÍ, Ï‡ÎÍËˇÚ Ëˆ‡î
- ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚ ÙËÎÏ
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ /Ô/
16.30 ÎËÌËÍ‡ Ì‡ ÚÂÚËˇ ÂÚ‡Ê
- Ú‚ ÙËÎÏ
17.00 ìœÓÛ˜ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÒÚÓËˇ
Á‡ ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ ·‡Úˇ
œÓ¯ÂÍî - ‰ÓÍ. ÙËÎÏ
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ìœË‚Ë‰ÌÓÒÚËî - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ìΔË‚ÓÚ˙Ú Â ÒÎ‡‰˙Íî Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
01.00 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
01.15 ìœË‚Ë‰ÌÓÒÚËî - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /Ô/
03.05 ¡‡Á‰Ë /ËÁ·‡ÌÓ/Ô/
03.40 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚ ÙËÎÏ
04.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20.00 ˜‡Ò‡/

32

С

00.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
01.30 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
02.25 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î /Ô/
03.20 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
04.15 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î /Ô/
05.15 ì¿ÌÚË‰ÓÚî /Ô/
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.20 ì¿ÌÚË‰ÓÚî /Ô/
07.45 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î /Ô/
08.45 “¬ Ô‡Á‡
09.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
/Ô/
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî /Ô/
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î /Ô/
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.10 “¬ Ô‡Á‡
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË. ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
21.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ /Ô/
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî /Ô/
23.05 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î /Ô/

06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: ¿Í‡‰ÂÏËˇ –ÂÒÍ˛ ¡ÓÚÒî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, ÂÔ.28
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.8
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.6
21.00 œÂÏËÂ‡: ì¬Î‡‰î - ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.12
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.11
00.00 ì‘ÂÈÒ¡Ó„î - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.9
01.00 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.4
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.8
05.30 ìƒ‡ ÊË‚ÂÂ Í‡Î ƒÊÛÎË˙Ì!î - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.5

ОВЕН

ВЕЗНИ

Промени на работното
място, свързани със
смяна на екип или отговорности. Бъдете оптимисти.

Не планувате развлечения и други занимания.
Нуждаете се обаче от
тях, защото сте уморени.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Пристъпете към изпълнение на значим проект.
Привлечете загрижени
за бъдещето ви близки
хора.

Подготовката на събитие за близък ще е сред
грижите ви. Няма да
пренебрегнете и своя
работа.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

10.45 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

12.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/

15.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/

С опита си днес може
да сте изключително
полезни на повече хора.
Не се колебайте, направете го.

Трябва повече да се
съобразявате с мнението на колегите си и се
вслушвайте в препоръките им.

15.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË /Ò˙Ò

РАК

КОЗИРОГ

Бъдете много по-малко
критични към другите
хора и не пренебрегвайте правото им на мнение.

Не можете да се оплачете от липса на
възможности, остава
да изберете най-добрата.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Ще се радвате на творческо вдъхновение, което ще се отрази на
делата ви. Очакват ви
големи успехи.

Податливи сте на различни настроения, но
изберете онова, което
ви прави работоспособни.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

ÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡

Отегчени сте и ще работите без престараване, но ще останете
отговорни към ангажиментите си.

За да сте на нивото, за
което претендирате, е
важно да запазите спокойствие и да сте
бързи.

04.45 ìÃ‡„ÓÏ‡Â‚î - ÒÂË‡Î

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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05.30 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË
09.20 ì¿ÌÚË‘ÂÈÍî
10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î

12.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

ÒÛ·ÚËÚË/
18.20 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
21.45 ìÃ‡„ÓÏ‡Â‚î - ÒÂË‡Î
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 ìÃ‡„ÓÏ‡Â‚î - ÒÂË‡Î
04.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆË-

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 15 ‡‚„ÛÒÚ ”ÒÔÂÌËÂ Ì‡ œÂÒ‚ÂÚ‡ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡
¿ı‡Ì„ÂÎ √‡‚ËËÎ ËÁ‚ÂÒÚËÎ
¬ÓÎˇÚ‡ ¡ÓÊËˇ Á‡ ÕÂÈÌÓÚÓ ÛÒÔÂÌËÂ
¬Â‰Ì˙Ê, ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÎ‡ÏÂÌÌ‡
ÏÓÎËÚ‚‡ Á‡ ÔÓ-ÒÍÓÓ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ÌÂ (ÓÚÂ¯ÂÌËÂ) ÓÚ ÚˇÎÓÚÓ, ÔÂ‰
œËÒÌÓ‰Â‚‡Ú‡ Á‡ÒÚ‡Ì‡Î ¿ı‡Ì„ÂÎ
√‡‚ËËÎ Ë Ò˙Ò ÒËˇÂ˘Ó ÓÚ ‡‰ÓÒÚ
ÎËˆÂ È ËÁ‚ÂÒÚËÎ ¬ÓÎˇÚ‡ ¡ÓÊËˇ Á‡
ÕÂÈÌÓÚÓ ÛÒÔÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ Úˇ·‚‡ÎÓ
‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯Ë ÒÎÂ‰ ÚË ‰ÌË. ‡ÚÓ
ÁÌ‡ÏÂÌËÂ Ì‡ ¡Î‡„Ó‰‡ÚÌÓÚÓ Ú˙ÊÂÒÚ‚Ó Ì‡‰ ÚÂÎÂÒÌ‡Ú‡ ÒÏ˙Ú, ÍÓˇÚÓ ÌÂ
˘Â ËÏ‡ ‚Î‡ÒÚ Ì‡‰ ÕÂˇ Ë ÓÚ ÍÓˇÚÓ Úˇ
Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ·˙‰Â ‚˙ÁÔËÂÚ‡ Í‡ÚÓ
ÓÚ ÚËı Ò˙Ì Á‡ ·ÂÁÒÏ˙ÚÂÌ ÊË‚ÓÚ Ë
ÒÎ‡‚‡ ‚ Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ √ÓÒÔÓ‰ÌÂÚÓ
ÎËˆÂ, ¿ı‡Ì„ÂÎ˙Ú ‰‡Î Ì‡ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡ ‡ÈÒÍÓ ÍÎÓÌ˜Â, ÍÓÂÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÎÓ
ÌÂ·ÂÒÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡, Í‡ÚÓ Á‡˙˜‡Î ÚÓ
‰‡ ·˙‰Â ÌÓÒÂÌÓ ÔÂ‰ „Ó·‡ Ì‡ œÂ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌ‡Ú‡ ‚ ‰ÂÌˇ Ì‡ ÔÓ„Â·ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚÓÚÓ È ÚˇÎÓ.
œÂÒ‚ÂÚ‡Ú‡ ¬Î‡‰Ë˜Ëˆ‡ ‡ÁÍ‡Á‡Î‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ˜ÛÎ‡ ÓÚ
¿Ì„ÂÎ‡, Ë ‚ ÔÓÚ‚˙Ê‰ÂÌËÂ Ì‡ Ò‚Ó-

ËÚÂ ‰ÛÏË ÔÓÍ‡Á‡Î‡ ‡ÈÒÍÓÚÓ ÍÎÓÌ˜Â, ÒËˇÂ˘Ó Ò ÌÂ·ÂÒÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡.
”‚Â‰ÓÏËÎ‡ ‰ÓÏ‡¯ÌËÚÂ ÒË, “ˇ Á‡ÔÓ˜Ì‡Î‡ ‰‡ ÒÂ „ÓÚ‚Ë Á‡ ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÍÓÌ˜ËÌ‡. Õ‡Â‰ËÎ‡ ‰‡ ÒÂ
ÛÍ‡ÒË ÕÂÈÌËˇÚ ÔÓÍÓÈ Ë ÎÓÊÂ, ‰‡
ÒÂ Á‡Ô‡ÎˇÚ Ú‡ÏˇÌ Ë Ò‚Â˘Ë Ë ‰‡ ÒÂ
ÔÓ‰„ÓÚ‚Ë ‚ÒË˜ÍÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ ÔÓ„Â·ÂÌËÂÚÓ. œÓ ‚ÂÏÂÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ
¡ÓÊËˇÚ‡ Ã‡ÈÍ‡ ËÁˇ‚ˇ‚‡Î‡ Ò‚ÓËÚÂ
ÔÓÒÎÂ‰ÌË ÊÂÎ‡ÌËˇ Ë ÛÚÂ¯‡‚‡Î‡
ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ·ËÎË ÓÍÓÎÓ ÌÂˇ, ÚÂ ˜ÛÎË
¯ÛÏ Ë ‚Ë‰ÂÎË, ˜Â Ó·Î‡ˆË Ó„‡Ê‰‡Ú
‰ÓÏ‡ È. “Ó‚‡ ·ËÎË Ó·Î‡ˆË, Ì‡ ÍÓËÚÓ ÔÓ ¡ÓÊËÂ ÔÓ‚ÂÎÂÌËÂ ¿ÔÓÒÚÓÎËÚÂ ·ËÎË ËÁ‰Ë„Ì‡ÚË Ë ÔÂÌÂÒÂÌË
ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË ÒÚ‡ÌË, Í˙‰ÂÚÓ ÔÓÔÓ‚ˇ‰‚‡ÎË ≈‚‡Ì„ÂÎËÂÚÓ, ‚ ‰ÓÏ‡ Ì‡
¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡, Á‡ ‰‡ ÓÚ‰‡‰‡Ú ˜ÂÒÚ Ì‡
ÌÂÈÌÓÚÓ ÔÓ„Â·ÂÌËÂ.
“ˇ ÎÂ„Ì‡Î‡ Ì‡ ÎÓÊÂÚÓ ÒË Ë ÔÂ‰‡Î‡ ‚ ˙ˆÂÚÂ Ì‡ √ÓÒÔÓ‰‡ ÔÂÒ‚ÂÚ‡Ú‡ —Ë ‰Û¯‡
» ÂÚÓ, Ì‡ÒÚ‡Ì‡Î ÔÂÚÌ‡‰ÂÒÂÚËˇÚ
‰ÂÌ Ì‡ ‡‚„ÛÒÚ Ë ÚÓÁË Ó˜‡Í‚‡Ì, Ë

·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌ ÚÂÚË ˜‡Ò Ì‡ ‰ÂÌˇ, ‚
ÍÓÈÚÓ Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯Ë
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ¡ÓÊËˇÚ‡ Ã‡ÈÍ‡.
ÃÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ò‚Â˘Ë „ÓÂÎË ‚ ÒÚ‡ˇÚ‡,
‡ Ò‚ÂÚËÚÂ ¿ÔÓÒÚÓÎË, ÍÓËÚÓ Ó·Í˙Ê‡‚‡ÎË ·Î‡„ÓÎÂÔÌÓ ÛÍ‡ÒÂÌËˇ Ó‰˙,
Ì‡ ÍÓÈÚÓ ÎÂÊ‡Î‡ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡ ‚ Ó˜‡Í‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‚Óˇ ËÁıÓ‰, ı‚‡ÎÂÎË Ò ÔÂÒÌÓÔÂÌËˇ ¡Ó„‡. ¬ÌÂÁ‡ÔÌÓ ·ÎËÍÌ‡Î‡
ÌÂÓÔËÒÛÂÏ‡Ú‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡ Ì‡ ¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÒÎ‡‚‡, ÔÂ‰ ÍÓˇÚÓ ÔÓÏ˙ÍÌ‡-

ÎË „Óˇ˘ËÚÂ Ò‚Â˘Ë. ¬ Î˙˜ËÚÂ Ì‡
ÕÂ·ÂÒÌ‡Ú‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡ ÒÎˇÁ˙Î —‡ÏËˇÚ ÷‡ Ì‡ ÒÎ‡‚‡Ú‡ ’ËÒÚÓÒ, Ó·Í˙ÊÂÌ ÓÚ ¿Ì„ÂÎË, ¿ı‡Ì„ÂÎË Ë ‰Û„ËÚÂ
·ÂÁÔÎ˙ÚÌË ÒËÎË, Ë Ò Ô‡‚Â‰ÌËÚÂ
‰Û¯Ë Ì‡ Ô‡ÓÚˆËÚÂ Ë ÔÓÓˆËÚÂ,
ÌˇÍÓ„‡ ÔÂ‰‚Â˘‡ÎË Á‡ œÂÒ‚ÂÚ‡Ú‡
ƒÂ‚‡. “ÓÈ ÒÂ ÔË·ÎËÊËÎ Í˙Ï œÂ˜ËÒÚ‡Ú‡ —‚Óˇ Ã‡ÈÍ‡, ÛÚÂ¯ËÎ ˇ Ò
ÛÏËÎÌË ‰ÛÏË - ‰‡ ÌÂ ÒÂ ·ÓË ÓÚ Ò‡Ú‡ÌËÌÒÍ‡Ú‡ ÒËÎ‡, ‚Â˜Â ÔÓÚ˙ÔÍ‡Ì‡ ÓÚ

ÕÂÈÌËÚÂ ÌÓÁÂ, Ë Î˛·ÂÁÌÓ ˇ ÔËÁÓ‚‡Î Ò ‰˙ÁÌÓ‚ÂÌËÂ ‰‡ ÔÂÏËÌÂ ÓÚ
ÁÂÏˇÚ‡ Ì‡ ÌÂ·ÂÚÓ. “ˇ ‡‰ÓÒÚÌÓ ÓÚ„Ó‚ÓËÎ‡: ì√ÓÚÓ‚Ó Â Ò˙ˆÂÚÓ ÏË;
ÌÂÍ‡ ÏË ·˙‰Â ÔÓ ‰ÛÏËÚÂ “Ëî, ÎÂ„Ì‡Î‡ Ì‡ ÎÓÊÂÚÓ ÒË Ë, ‚ÁË‡ÈÍË ÒÂ ‚
ÔÂÒ‚ÂÚÎÓÚÓ ÎËˆÂ Ì‡ √ÓÒÔÓ‰‡, ÌÂÈÌËˇ ƒ‡„ÓˆÂÌÂÌ —ËÌ, ·ÂÁ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ó
ÚÂÎÂÒÌÓ ÒÚ‡‰‡ÌËÂ Ë Í‡ÚÓ ˜Â Á‡ÒÔË‚‡˘‡, ÔÂ‰‡Î‡ ‚ ˙ˆÂÚÂ ÃÛ
ÔÂÒ‚ÂÚ‡Ú‡ —Ë ‰Û¯‡.
— ÌÂÊÌ‡Ú‡ Î˛·Ó‚ Ì‡ Ï‡ÈÍ‡ Ì‡
ˆÂÎËˇ ıËÒÚËˇÌÒÍË Ò‚ˇÚ, œÂÒ‚ÂÚ‡Ú‡ ƒÂ‚‡ ÓÚ Ò‚ÓˇÚ‡ ÌÂ·ÂÒÌ‡ ‚ËÒÓÚ‡ „ÎÂ‰‡Î‡ Í˙Ï ÓÒÚ‡‚‡˘ËÚÂ Ì‡
ÁÂÏˇÚ‡ ‚ˇ‚‡˘Ë Ë Ò Ï‡È˜ËÌÒÍÓ
‰˙ÁÌÓ‚ÂÌËÂ Û‚Â˘‡‚‡Î‡ –Ó‰ÂÌËˇ
ÓÚ ÕÂˇ: ì ÓËÚÓ ÒË ÃË ‰‡Î, ‚Ó ‚ÂÍË
Ò˙ı‡ÌË.î
¡Î‡„Ó‰‡ÚÌÓÚÓ ÎËˆÂ Ì‡ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡, ìÓÒ‚ÂÚÂÌÓ ÓÚ ¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌ‡ ‰Ó·ÓÚ‡, ÒËˇÂÎÓ Ò˙Ò ÒÎ‡‚‡Ú‡ Ì‡ ¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ‰Â‚ÒÚ‚Óî, ‡ ÓÚ ÚˇÎÓÚÓ È ÒÂ
‡ÁÎË‚‡ÎÓ ‰Ë‚ÌÓ ·Î‡„ÓÛı‡ÌËÂ. —‚ÂÚ‡Ú‡ ÷˙Í‚‡ Ì‡Ë˜‡ ÍÓÌ˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡
¡ÓÊËˇÚ‡ Ï‡ÈÍ‡ ìÛÒÔÂÌËÂî, ‡ ÌÂ
ÒÏ˙Ú, Á‡˘ÓÚÓ ÒÏ˙ÚÚ‡, Í‡ÚÓ
‚˙Á‚˙˘‡ÌÂ Ì‡ Ô˙ÒÚÚ‡ Ì‡ ÁÂÏˇÚ‡,
‡ ‰Ûı˙Ú - Ì‡ ¡Ó„‡, ÍÓÈÚÓ ÌË „Ó Â ‰‡Î,
ÌÂ Â ‰ÓÍÓÒÌ‡Î‡ ¡Î‡„Ó‰‡ÚÌ‡Ú‡.
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Ðåæàò Ëåâñêè çà íîâ ìà÷
ñ Õàìðóí
Мъри Стоилов пое вината за еврорезила
УЕФА ще отреже Левски за преиграване на реванша от III предварителен кръг на Лигата на конференциите срещу Хамрун Спартанс. “Сините” пуснаха жалба, която едва ли ще
бъде уважена. Така те замазаха очите
на феновете, които скоро няма да
могат да преживеят резила.
От “Тодорини кукли” се ожалиха,
след като при втория гол на малтийския тим на “Герена” има формално
нарушение на правилата, което не бе
регистрирано от румънската съдийска бригада, водена от Ищван Ковач.
Делегатът на мачове на УЕФА
Игор Радойчич, който е секретар на
съдийската комисия към Сръбския
футболен съюз, разясни казуса. Причината в западната ни съседка да се
интересуват от развоя на ситуацията
е свързана с факта, че Партизан трябва да играе с Хамрун или Левски в
плейофите на Лигата на конференциите. Първата среща е в четвъртък.
“Да, има нарушение на правило 8,
което обяснява как трябва да се
изпълнява център в началото на всяко
полувреме или след гол. Аз не мисля,

че ще има преиграване. Ситуацията
се разглежда като съдийска грешка
на цялата бригада. Това е трябвало
да бъде забелязано от главния рефер, неговите асистенти или
четвъртия арбитър. Разбирам мотивите на Левски да подаде жалба, но
това няма да е достатъчно за назначаване на нов мач. Нарушението на
правилото не е такова. Преиграване
можеше да има, ако се зачете гол с
директен удар при непряк свободен
удар, без топката да се докосне до
втори човек или при наличие на 12
противникови играчи на терена”,
обясни пред местното издание Alo.rs
Радойчич.
Треньорът на Левски Станимир
Стоилов пое цялата вина за отпадането на тима.
“Решенията за бъдещето на Левски ще ги взимам аз. В четвъртък не
успях да заспя. Болката и тъгата бяха
повече. Усещането за мъката, която
получават левскарите и Левски, е неприятно, когато живееш с него”, обяви пред бТВ Стоилов. “Не бяхме
тренирали изобщо дузпи. Винаги аз

СНИМКА LEVSKI.BG

Ники Михайлов опитва неуспешно да хване дузпа
при загубата на Левски от Хамрун
избирам. Ако някой е пропуснал, отговорността е изцяло моя, но дузпите
са лотария. Голът в 94-тата минута
нанесе лек шок на играчите, въпреки
че в продълженията те направиха
всичко, за да спечелим още тогава
мача, за да не се стига до дузпи”,
допълни хасковлията.

ÖÑÊÀ 1948 ïàê èçëåçå íà÷åëî

СНИМКА СПОРТАЛ

Ивайло Чочев вкарва от дузпа единствения
гол за победата на ЦСКА 1948 над домакина Арда

ЦСКА 1948 се върна
на върха в efbet Лига след
1:0 като гост над Арда в
мач от VI кръг. В
Кърджали точен беше
Ивайло Чочев (31-д). Наказателният удар бе отсъден за нарушение на
Алекс Петков срещу Георги Русев. Това бе седми гол за халфа, който
води еднолично при реализаторите. В предния
кръг футболистът от свищовското село Трънчовица заби 4 гола на Ботев
Вр. ЦСКА 1948 събра 14
т., като измести Черно
море (12 т.).
“Доволен съм от всички, беше труден мач и победа. Важно е, че не поз-

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

волихме да ни вкарат гол,
и то благодарение на
Дани Наумов, много добре за него. Крайният резултат и победата зависи
от всички. Това е колективен спорт и всички
имат принос за победата”, каза треньорът на
ЦСКА 1948 Любо Пенев.
“Загубихме, защото
допуснахме една грешка в
защита. Наистина направихме всичко възможно,
за да стигнем поне до равенството. На този етап
съм доволен, че създаваме
толкова положения. Със
сигурност ще дойде моментът, когато ще вкарваме”, вярва треньорът на
Арда Сашо Тунчев.
»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‚
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РЕЗУЛТАТИ

EFBET ЛИГА, VI КРЪГ:
Арда - ЦСКА 1948 0:1 Чочев (31-д);
Берое - Ботев Пд 1:1 0:1 Бароан (50) 1:1
Тунгара (90+1); Черно море - Пирин 1:0
Сердюк (3); Хебър - Славия 0:3 0:1 Бакеро (24) 0:2 Г. Иванов (57) 0:3 Виячки
(90); снощи: ЦСКА - Септември Сф;
днес, 18.00: Локо Сф - Локо Пд; 20.30:
Ботев Вр - Спартак Вн. Отложен: Лудогорец - Левски.

ВТОРА ЛИГА, V КРЪГ
Спортист - Етър 0:0; Беласица - Витоша Бистрица 0:1; Миньор - Монтана
0:0; Спартак Пл - Добруджа 3:1; Марица
- Созопол 3:0; Дунав - Янтра 0:1; снощи: ЦСКА 1948-2 - Ботев Пд-2; днес,
20.00: Литекс - Лудогорец-2; утре, 18.00:
Струмска слава - Крумовград.
ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
18.00 Локо Сф - Локо Пд
20.30 Ботев Вр - Спартак Вн
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
22.00 Ливърпул - Кристъл Палас
ПО РИНГ
19.30 Верона - Наполи
21.45 Ювентус - Сасуоло
ПО МАКС СПОРТ 2
18.30 Атлетик Б - Майорка
20.30 Хетафе - Атлетико М
ПО МАКС СПОРТ 4
22.30 Бетис - Елче
ПО БНТ 3
ЛЕКА АТЛЕТИКА
11.00 и 21.00 ЕП в Мюнхен
ПЛУВНИ СПОРТОВЕ
19.00 ЕП в Рим
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
18.00 “Мастърс” в Синсинати
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ НА ПИСТА
17.00 ЕП в Мюнхен

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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ПОНЕДЕЛНИК
15 АВГУСТ

И Дер

Стр. 15

Åâðîáðîíç çà
Êðèñòèÿí Âàñèëåâ
Кристиян Василев спечели бронзов медал в дисциплината скиф
на Европейското първенство по гребане в Мюнхен. Българинът
измина дистанцията от 2000 м за 7:16,37 мин., за да заслужи
ценното отличие. Нашият бе по-бавен с 1,65 сек. само от шампиона Мелвин Твелаар (Нид), както и от олимпийския първенец
Стефанос Дускос (Гър), финиширал за 7:15,01 мин.
Василев се движеше предпоследен почти през цялата гонка.
500 метра преди финала състезателят на Хеброс Пд започна сериозна атака и вдигна темпото до над 42 загребвания в минута. В
последните метри той изпревари Греъм Томас (Вбр) и Олевер
Цайдлер, който бе лидер до 200 м преди финала. Немецът е европейски шампион от 2021 г. и световен от 2019-а.
На скиф лека категория Лазар Пенев се класира шести, след
като заради контузия не участва във финала.
На скул Десислава Ангелова спечели Финал Б. Българката
измина дистанцията за 8:21,54 мин. Тя изпревари за седмото място
в генералното класиране Еропа Ленка Антосова (Чех) с 3,94 сек.

СНИМКА БГНЕС

Кристиян Василев заслужи бронза в Мюнхен

Åïèòðîïîâ îñòàíà äåâåòè â Ðèì
Миладинов не успя за втори финал
Стотни лишиха Любомир
Епитропов от участие в еврофинала на 200 м бруст. Българинът завърши девети в 1/2финалните серии с 2:12,08
мин. и остана първа резерва
за финала. Британецът
Джеймс Улби влезе последен
сред най-добрите с 2:11,73,
само с 35 стотни по-добро
време от това Епитропов.
“Не съм доволен, очаквах да
плувам по-бързо. Малко не ми
достигна за финала, но понякога трябва и шанс. Ако си бях
подобрил личното време, щях
да взема медал. Продължавам да
работя и да търся по-големи успехи. Ще плувам още 50 м
бруст и щафетата, където се
надявам да помогна за добро
класиране”, каза Епитропов.
Йосиф Миладинов не успя
да се класира за втори финал в

СНИМКА БТА

Давид Поповичи се радва, след като постави световен
рекорд в “кралската дисциплина”
Рим. Българинът не издържа
физически и финишира с 12-о
време в 1/2-финалните серии на
100 м бътерфлай - 52,34 сек.

Миладинов бе трети на обръщането, но на втората дължина
видимо загуби мощ.
“Много ми е тежко, главата

ме боли, направо ми причерня
в последните метри. Не съм
доволен, но не съм и разочарован. Тренирам сериозно от 5
месеца след дългата почивка и
за това време - това е. Повече
не бива да допускам тази грешка да не тренирам толкова
дълго. Гледам към Олимпиадата в Париж 2024, там трябва
да бъда в топформа”, коментира Миладинов.
Преди това той участва във
финала на 50 м бътерфлай и
завърши седми.
Петър Мицин остана 25-и в
сериите на 200 м св. стил. 17годишният състезател от Сандански даде 1:49,31 мин., с което остана на малко над две десети от личното си постижение и
завърши четвърти в серията си.
“Очаквах по-добре време,
но ще се постарая на 200 м
делфин да не направя същата
грешка. Надявам се там да си
подобря времето и евентуално

да запиша 1/2-финал. Има притеснение, но гледам да не го
показвам. За мен е важно да
подобря моите лични резултати”, сподели младокът.
Героят на шампионата е
Давид Поповичи. 17-годишният румънец постави нов световен рекорд в “кралската
дисциплина” - 100 м св. стил,
като фиксира 46,86 сек. Той
прати в историята досегашния
рекорд на Сезар Сиело (Браз)
от 46,91 сек. Тогава обаче се
използваха костюми, които
намаляваха до минимум съпротивлението. Големият Крищоф Милак (Унг) завоюва среброто с 47,47 сек.
Легендарната Сара Шьострьом не остави съмнение в
превъзходството си и с лекота спечели златото на 50 м
бътерфлай. Шведката отново
слезе под 25 сек. и с 24,96
отвоюва пета европейска титла в дисциплината.

„Ëúâîâåòå” óäúðæàõà Ñúðáèÿ â êîíòðîëà
Мъжкият национален отбор по волейбол на България удържа Сърбия и завърши 2:2 (-21, -21, 22, 23) в
контрола. Двата тима се бяха разбрали да играят четири гейма в зала “Вождовац” в Белград. След загубата с
0:3 в първата среща, сега “лъвовете” на Николай Желязков се представиха далеч по-добре и бяха равностоен съперник на домакините.
Проверките са част от подготовката за Световното
първенство в Полша и Нидерландия. Тази седмица предстоят две нови контроли с Канада в София. За разлика от
първата среща, Желязков даде почивка на опитния Мартин
Атанасов и започна в посрещане с младия Алекс Николов

и Аспарух Аспарухов. В стартовия състав бяха още Георги Сеганов, Цветан Соколов, Светослав Гоцев, Алекс Грозданов и либеро Владислав Иванов. Селекционерът даде
възможност на почти всички играчи за изява.
В първите два гейма домакините се откъсваха в средата, поддържаха минимална разлика и поведоха с 2:0. После
Желязков смени Аспарухов със Светослав Иванов, като
либеро на терена се появи Симеон Добрев, а Николай
Колев смени Светослав Гоцев.
Това даде резултат и българите взеха и двата гейма.
Реализатор №1 стана Александър Николов с 18 точки, а
капитанът Цветан Соколов добави още 10 т.
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ÖÑÊÀ ùå îïèòà äà áèå è Áàçåë
ЦСКА ще опита да бие и Базел, за да
стигне групите на Лигата на конференциите. Изпълнителният директор Филип
Филипов обяви, че са отстранявали и
по-сериозни съперници от “часовникарите”. Двата тима спориха преди 2 години, като българите направиха епичен
обрат до 3:1 на “Санкт Якоб Парк”, за
да влязат в групите на Лига Европа. Сега
столичани стигнаха до плейофите на
този турнир след 2:0 навън над Сейнт
Патрикс (Ирл) и 2:1 общ резултат.
“Имаше донякъде и спортен шанс във
втория мач. Реализирахме положенията

си, а Сейнт Патрикс имаше 2-3 ситуации, които не успя да вкара. За нас беше
важно двата отбора да елиминираме и да
стигнем до плейофите. А ако имаме
възможност, ще влезем в групите. Треньорът Саша Илич промени малко манталитета на футболистите. Вече се вижда
по-голяма агресия и характер, но тепърва
отборът ще се развива.
Преди 2 г. ЦСКА направи добър мач
като гост на Базел и отстрани силен
съперник. Сега срещите са две. Трудно
ще е. Базел е стойностен отбор. Трябва
повече концентрация и по-добра подго-

товка. ЦСКА е способен винаги да преодолее всеки отбор. Вече футболистите
трябва да се представят на нужното
ниво, да покажат собствената си стойност. А трябва да имаме и спортен шанс.
Може би се налага понякога да се отлагат мачове. Сега за шест седмици трябва да се изиграят 12 мача. Това са прекалено много срещи, които, от една
страна, изтощават футболистите физически и психически, а от друга - не дава
възможност на треньорите да водят нормален тренировъчен процес”, обяви
пред БНТ Филипов.

Христо Стоичков посети родната
къща на Диего Марадона в Буенос
Айрес. Камата е в Аржентина за
серия от интервюта. “На първо
място - почит пред дома на
великия дон Диего”, обяви Стоичков.
Той изгледа победата на Ривър
Плейт с 4:1 над Нюелс Олд Бойс

