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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Çàùî Êèòàé èçïðåâàðâà ÑÀÙ,
à ÑÀÙ çàìåíÿò êîíêóðåíöèÿòà
ñ ãðóáà ñèëà

Ñëàâíèòå âðåìåíà íà áúëãàð-
ñêèÿ æåíñêè áàñêåòáîë
îòìèíàõà
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трана, покварена до корените си,
много бедна и водена от премиер,
сниман по бели гащи, докато лежи,
заспал на легло. Леглото му, заоби-
колено от пачки от банкноти от 500
евро, златни кюлчета и пистолет на
нощното шкафче. Символичен об-
раз - сюжет, който също така фо-
тографира политическата и инсти-

Ïðîäàâàìå
ñâîåòî
áúäåùå…

Áîðèñîâ

туционална криза, в която Бълга-
рия изпада, пише водещата итали-
анска медия Lа Stаmра.

Италианската медия подчертава,
че протестът, предизвикан от набега
на тежко въоръжени прокурори и
агенти в офисите на президента Ру-
мен Радев, който разкритикува уп-
равляващата  партия за корупция и

Áåäíà, êîðóìïèðàíà,

âîäåíà îò ïðåìèåð,

ñíèìàí äî

ïèñòîëåò

è ïà÷êè -

òúæíàòà

ÁÃ êàðòèíà

а път сме да
изгубим безвъзв-
ратно последното
поколение българ-

Îò „Ãåðåíà“
ïðåâåäîõà ïî

åäíà çàïëàòà íà
ôóòáîëèñòèòå

Ръководството на Левски преведе по
една заплата на футболисти и треньо-
ри, както им бе обещано. Състезате-
лите с по-малки възнаграждения са
получили дори по две заплати. На този
етап от "Герена" отказват да назоват
фирмата, осигурила финансовите
средства. Преди няколко дни настав-
никът Георги Тодоров  заяви, че
собственикът на "сините" Наско
Сираков е обещал на футболистите да
им плати част от дължимото, и се
надява да не бъде подведен. ç
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Ãúðöèÿ çàòÿãà
îò äíåñ

êàðàíòèíàòà

Нови мерки за ограничаване на раз-
пространението на коронавируса бяха
обявени от гръцкото правителство след
среща, председателствана от премиера
Кириакос Мицотакис, свикана заради
увеличения брой новозаразени, съобщи
телевизия "Скай". Решено е носенето
на маска да стане задължително и в
откритите пространства на борда на
корабите от днес до 18 август. Остава
отворена възможността за въвеждането
на локални карантинни мерки и огра-
ничения в баровете и ресторантите. ç
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поквари България

Н
чета, което все още има
някакви останки от
национално самосъзнание.
Родените от тях деца и
внучета най-вероятно ще
споменават инцидентно
България на някой
чуждоземен диалект, като
бивша туристическа
дестинация. Самите те -
я наминат някой ден
насам, я не...

Днес по площадите,
кръстовищата и магистра-
лите са излезли сетните
млади българи, които ге-
нетично ги човърка от-
вътре съдбата на майка
България... Но тяхната
чиста до наивност, пър-
форманска представа за
кардинална промяна на
обезсмислящата живота
им задкулисна властова
система е на път да
прегори в августовските
жеги на явно фаталната
за България 2020-а...

Защото ги оставихме
сами в представите им за
един техен нов свят, без
да ги предупредим за
капаните на сегашния -
отиващия си, претоварен
от греховност наш стар
свят... Превърнахме ги в
инструмент на разчиства-
нето на нашите авгиеви
обори - на уреждането на
сметките между вечните
главни герои преди пада-
нето на завесата в тра-
гикомичната пиеса на
преходната към нищото
България...

Аз... Ти... Той... Ние
с посивелите, орехавели
коси... Всичките вкупом
токсични подобия на
лидерите, които сляпо и
безропотно следвахме
през целия си съзнателен
живот - сме отровени от
сълзотворния газ на
сметкаджийството,
нагаждачеството, угодни-
чеството, блюдолизничес-
твото и прочее съгреше-
ния в концлагерите на
собствените си души...
Изобщо нямаме нужда от
някакво себеподобно
"отровно трио", за да се
огледаме в огледалото на
собствената си съвест...

И сега, в този съдбо-
носен за Отечеството
момент се превръщаме
в Юдите, предаващи
младенците си...

Колко от нас се
отказаха публично от
подхвърляните щедро от
самодържеца, наляво и
надясно в разгара на
протестите "тридесетина
сребърника".

Димитър НЕДКОВ
Фейсбук
(Заглавието е на ЗЕМЯ)
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La Stampa:

"връзки c олигарсите", вече обхва-
ща цялата страна. La Stampa при-
помня, че България e страната, в
която корупцията ce възприема като
най-тежка сред 27-те държави - член-
ки на ЕС, около 35% от обществе-
ните поръчки ce възлагат срещу под-
купи, a страната губи 11 милиарда
евро годишно заради корупция. ç
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В ново изследване
на "Алфа Рисърч" се
отичат рекорден спад
в доверието към
управляващите.

ГЕРБ се срина до
едва 14,5%, макар че
за момента все още
има статут на първа

Åäâà 13% îò áúëãàðèòå âÿðâàò íà ïðàâèòåëñòâîòî
Ïðåçèäåíòúò
Ðóìåí Ðàäåâ
ñ 43% îäîáðåíèå,
ïðåìèåðúò ñ åäâà
23%, ñî÷àò äàííè
íà „Àëôà Ðèñúð÷“

политическа сила при
евентуални избори.

Министър-предсе-
дателят Борисов се
ползва с доверието
едва на 23% от бълга-
рите (при близо 50%
негативни оценки),
докато президентът

Радев - с 43%.
За 57,2% от бълга-

рите никой от полити-
ците няма потенциал
да се пребори с коруп-
цията.

Правителството се
подкрепя от само
13,3% от българските

граждани, главният
прокурор - от 12,9%,
полицията - 26,5%,
съдът - от 13,4%.

Изследването е
проведено по поръчка
на в. "Дневник" в
края на  юли по ме-
тода "лице в лице". ç
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Стотици живеещи в
чужбина българи започнаха
протестна кампания срещу
корупцията по високите
етажи на властта у нас.

С посланието "Не сте
сами!" нашите сънародници
провеждат демонстрации в
основни градове на два
континента.

Исканията на участници-
те са за оставките на
премиера Бойко Борисов и
на главния прокурор Иван
Гешев, предаде bTV.

Българите зад граница
се обявяват против "коруп-
цията и обвързването на
държавните структури в
България с олигарси и
мафия; против полицейско-
то насилие; за разследване
на корупцията и прозрач-
ност на управлението; за
съд на виновните за побои-
щата; за реформи на
съдебната и изпълнителна-
та власт; за защита на
горите и природата; за
надежда за бъдещето на
България".

Шествията се провеждат
във Виена, Амстердам,
Берлин, Кьолн, Лондон,

È áúëãàðèòå â ÷óæáèíà íà
ïðîòåñò ñðåùó Áîðèñîâ è Ãåøåâ
Â 23 ãðàäà â Åâðîïà è Êàíàäà èñêàò
îñòàâêè çàðàäè êîðóïöèÿòà

Прокуратурата
образувала дело за
незаконно записване
на Борисов
СГП образува досъдебно произ-
водство за престъпление по чл.
339а от НК, съобщиха от прес-
центъра на прокуратурата.
На 25.06.2020 г. е назначена ек-
спертиза по първоначално изис-
каните и предоставени снимки и
аудиозаписи, публикувани в
следните интернет сайтове: "Би-
вол", "Афера", "Е-вестник". По
преценка на екип от наблюдава-
щите прокурори са присъедине-
ни към досъдебното производс-
тво допълнително и разпростра-
нен видеоматериал, публикуван
в сайта "Афера", както и аудио-
запис на разговор с гласове, за
които се твърди, че са на пре-
миера Бойко Борисов и на ви-
цепремиера Томислав Дончев. На
видеоматериала и последващия
аудиозапис също са назначени
експертизи.
По случая са изискани и са пос-
тъпили материали от Национал-
на служба охрана. В качеството
си на директор на НСО е разпи-
тан ген. Красимир Станчев.
След изготвянето на назначени-
те експертизи българската об-
щественост ще бъде информи-
рана за заключенията. По дело-
то предстои установяване и раз-
пит на лица, имащи отношения
към проверявания случаи.

Село Лозен - 1 полицай
на 10 000 жители
Настояваме да има полицейски
участък. Лозен е село, в което
живеят около 10 000 души и са-
мо един квартален полицай, как-
то е в момента, не върши абсо-
лютно никаква работа. Това раз-
каза пред БГНЕС Светослав Мит-
рев, който е бивш кмет на с.
Лозен и район Панчарево. Квар-
талният полицай, който има в
най-голямото село в България,
по думите на бившия му кмет, в
общия случай е пощальон - чо-
век, който разнася призовки по
домовете. Светослав Митрев за-
яви, че по този начин практи-
чески тук липсва полиция, която
да оказва контрол през светла-
та част на денонощието за опаз-
ване на общинско имущество, за
каране с несъобразена скорост,
шофиране на непълнолетни и т.
н. От осмо районно управление
СДВР изпращали редовно патрул-
ки, разказа той, но добави, че в
момента, в който ги забележат
тези, които правят нарушение,
се скриват. "Така че жителите на
Лозен настояваме да има изра-
зено полицейско присъствие в
селото от полицаи, които да вся-
ват респект на хората", посочи
Светослав Митрев.

Мадрид, Манхайм, Монре-
ал, Мюнхен, Осло, Париж,
Прага, Торонто, Щутгарт.

Демонстрации днес има
в 4 града на Острова -
Лондон, Оксфорд, Екситър
и Бирмингам. В британс-
ката столица от 24 дни
протестира Стефани
Лалева.

По думите на протести-
раща във Великобритания
България е крайно време
да стане демократична
държава. Някои ще попитат
нормално ли е българи зад
граница да искат оставката
на правителството в Со-
фия?

"Ние сме българи,
независимо къде се нами-
раме по света, и можем да
заявяваме нашата граждан-
ска позиция, докато не се
откажем от българския си
паспорт", категорична е
жената.

Десетки се събраха на
протест и в центъра на
Мюнхен. Той е организиран
от млади хора, които
"всеки ден живеят за
България и искат европейс-
ко настояще за своите

близки", подчертава един
от сънародниците ни -
Мирослав Тодоров.

По думите му трябва да
ни управляват "честни хора,
които си изпълняват обеща-
нията, а не простаци".

Повече от 250 българи
излязоха на протестно
шествие в центъра на
Виена, съобщиха участници
в събитието. "Мутри, вън!",
скандираха българите в
Прага по време на поред-
ния си протест в чешката
столица. Кадри, изпратени
от зрител на bTV, показват
струпване на хора от
всякакви възрасти с плака-
ти в ръце. На един от тях
пише "Пражко лято 2020" -

:
Íàêðàòêî

През последните три-четири
седмици процентът на положи-
телните проби за COVID-19 се
движи в доста тесни граници -
между 4.5 и 5.5, стационира на
този показател. Това каза пред

Ä-ð Êóí÷åâ ïðèçíà: Äèñòàíöèîííîòî
îáó÷åíèå íå ìîæå äà ïðîäúëæè áåçêðàéíî
БНР главният санитарен здравен
инспектор и заместник-предсе-
дател на Националния операти-
вен щаб Ангел Кунчев.

Процентът на положителните
сред изследваните стационира
грубо на около 5, процентът на
онези, които имат нужда от ме-
дицинска помощ и настаняване
в болница, също не се е проме-
нил коренно и се движи в рам-
ките на 15 до 20%, поясни той.

Различното и неприятното по
думите му е, че има данни за по-
леко и по-ефективно пренасяне
на заболяването, като по-застъ-
пен става делът на младежката
възраст и по-ниските възрасти в
броя на положителните лица. За

Èâàí Êîñòîâ: Ñëóæåáíèÿò êàáèíåò èìà
ñúùèòå ïðàâà è ðåñóðñè êàòî âñåêè äðóã

Служебното правителство ще
разполага със същите финансови
ресурси и програми за облекча-
ване на кризите, както сегашните
управляващи. Задачата на служеб-
ния кабинет ще е провеждането
на честни избори. Това заяви пред
БНР Иван Костов, премиер на Бъл-
гария в периода 1997 - 2001 го-
дина. Той смята, че има висока
вероятност от политическа криза
преди редовните избори.

Костов прогнозира също, че
политическата криза може да про-
дължи и след изборите, предвид
очаквания състав на политичес-
ките формации в Народното съб-
рание.

когато парламентът не може да
изпълнява повече функциите си
и се разпуска, за да бъдат прове-
дени избори.

Иван Костов подчерта фун-
даменталната роля, която вся-
ка икономическа криза играе -
"тя подлага на периодично из-
питание фирмите и фалира не-
конкурентоспособните".

Костов поясни, че е излязъл
от политиката и отрече възмож-
ността да бъде служебен пре-

Три палаткови лагера на протестиращите срещу правителството на Бойко
Борисов и главния прокурор Иван Гешев са разпънати в центъра на

столицата. На снимката: площад "Независимост".

три месеца този процент, който
в началото е бил от 5 до 7 за
отделните региони, сега е дос-
тигнал до 25, подчерта д-р Кун-
чев. Той припомни, че голяма част
от тях изкарват заболяването или
със скрити симптоми, или много
леко, "но е факт, че това по-ши-
роко разпространение сред мла-
дите хора заплашва по-възраст-
ните".

Ако продължи ръстът на за-
болеваемостта, съчетан със смък-
ване на възрастта, ще има реал-
ни рискове от поява на положи-
телни случаи в училищата. Все
още обаче ситуацията е такава,
че във възрастта до 18 години
развитието на някаква клиника

е по-скоро изключение, а теж-
ките случаи на практика са ну-
леви, допълни Ангел Кунчев.

"Дистанционното обучение е
алтернатива, но си давам смет-
ка, че не може да продължи без-
крайно. Не може цяла година де-
цата да учат дистанционно, няма
как то на 100% да даде същите
резултати като нормалното обу-
чение. Честно казано, ако про-
дължи разпространението на ви-
руса с такива темпове, дали ще
бъдат на училище или извън учи-
лище, особено за по-големите
класове, контактите са налице и
разпространението ще продъл-
жи", коментира главният санита-
рен здравен инспектор.ççççç

по аналогия със събитията
от Пражката пролет през
1968 г. На протеста някои
от сънародниците ни са с
децата и внуците си. Защо
мълчи Европа за случващо-
то се в България. Това
питат в писмо до 160
френски и европейски
институции протестиращите
в Париж българи с искане
за оставка на правителст-
вото и на главния проку-
рор, съобщи Би Ти Ви. В
писмото си те посочват и
че българите в чужбина са
свалили доверието си от
премиера.

Протестиращи българи
има и в Манхайм, Осло,
Стокхолм.ççççç

"Всеки протест носи промяна,
постига нещо, защото е граждан-
ски. Хубаво е да се стигне до след-
ната промяна - всеки следващ уп-
равляващ да знае, че не може да
остави държавата ни пленена, как-
вато е в момента."

Той е категоричен, че в мо-
мента политическа криза няма, в
строго научния смисъл на думата
- правителствена криза, когато
правителството е в оставка и ня-
ма друго, и политическа криза,

миер.
Според него "има огромна нес-

вършена работа" в Министерст-
вото на труда и социалната поли-
тика и в Министерството на здра-
веопазването по повод справя-
нето с кризата.

"Аз съм критичен срещу цяло-
то правителство, срещу Национал-
ния оперативен щаб."

По думите му главният сани-
тарен здравен инспектор и замес-
тник-председател на Националния
оперативен щаб Ангел Кунчев
трябва да си подаде оставката,
след като казва, че не знае как
страната ни ще посрещне след-
ващата вълна от коронавируса.ççççç

Снимка Пресфото БТА
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От началото на Седем-
надесетото издание на
благотворителната инициа-
тива на президента на
Република България "Бъл-
гарската Коледа" са подпо-
могнати вече 372 деца.
Дарените средства са на
обща стойност 598 865 лв.
Това съобщиха от Пресс-
лужбата на президента
Румен Радев.

Към настоящия момент
са постъпили общо 391
заявления от родители на
деца с различни заболява-
ния, нуждаещи се от
скъпоструващо лечение
или рехабилитация. От
постъпилите през юни т. г.
заявления са одобрени и
подпомогнати 33 деца за
медикаментозна терапия,
рехабилитация и помощни

Êàìïàíèÿòà å
ïîä ïàòðîíàæà
íà äúðæàâíèÿ
ãëàâà Ðóìåí
Ðàäåâ,
èíèöèàòèâàòà
å íà Ãåîðãè
Ïúðâàíîâ ñå
ðàçâèâà óñïåøíî
17 ãîäèíè

"Áúëãàðñêàòà Êîëåäà" ïðîäúëæàâà
äà ïîìàãà íà áîëíèòå äåöà

средства. Отпуснатите
средства са в размер на
31 415 лв.

Във връзка с реализи-
рането на целите на Кам-
пания 2019/2020 г. в нача-
лото на месец юни е
открита процедура за
възлагане на обществена
поръчка за доставка на
медицинска апаратура,

финансирана със средства
от "Българската Коледа".
Информация за нея е
публикувана на официал-
ния сайт на президентската
институция www.president.bg
в раздел "Профил на
купувача".

Заявления за подпома-
гане на деца се приемат
целогодишно. На сайта на

инициативата
www.bgkoleda.bg са публи-
кувани правилата, редът за
кандидатстване и необхо-
димите документи.

Тази година темата на
инициативата е "Да дарим
бъдеще на болните деца".
Целите на Кампания 2019/
2020 г. включват както
подпомагането на деца,

"Протестите на българите са
уникален автентичен вулкан на
народния гняв и този вулкан е
за реалното бъдеще на България",
каза пред БНР макроикономис-
тът проф. Димитър М. Иванов.

По думите му "ситуацията, в
която се намираме, е критично
важна за целия ни народ".

"Ние се намираме все още в
началния период на кризата. Се-
га трябва да мислим не само за
динамиката на възстановяване на
икономиката, но и каква ще е

Åêñïåðò: Ìåðêè áåç ëîãèêà ùå îïóñòîøàò èêîíîìèêàòà íè
цената на едно възможно възс-
тановяване при една продължи-
телна криза. Отговорите са дос-
та плашещи в политически, в ико-
номически и в социален план.
Всякаква интервенция от страна
на олигархични групи и лобита
би усложнила ситуацията за це-
лия български народ. Ние сме из-
правени пред криза, която може
да продължи през цялото след-
ващо десетилетие", обясни ико-
номистът.

В предаването "12+4" проф.

Иванов подчерта, че половин го-
дина вече страната ни е лашкана
от мерки в мерки без никаква ло-
гика и методология.

"Няма график за реализиране
на тези мерки. Освен това те со-
чат един остарял ведомствен под-
ход, а не истинско подпомагане
на бизнеса и на домакинствата…
Икономиката ни ще има спад за
първите шест месеца на годината
с 27-30%... Цели райони ще бъдат
ударени като от пустинна буря".

Според него страната ни ня-проф. Димитър М. Иванов

ма комплексна програма от ико-
номически мерки, която да оси-
гури преминаването през пика на
кризата и стабилизирането на Бъл-
гария пред 2022-2023 година.

Проф. Димитър Иванов зая-
ви, че международното доверие
към премиера е изчерпано и че
е налице огромно международно
излагане на България с такъв пре-
миер.

"Това измъчване на българс-
ките граждани не може да про-
дължава", категоричен е той.ç

така и осигуряването на
високотехнологична апара-
тура за прецизна диагнос-
тика, лечение и рехабили-
тация.

Седемнадесетото изда-
ние на "Българската Коле-
да" ще продължи до края
на ноември. Всеки, който
желае да се присъедини
към каузата, може да го
направи, дарявайки сумата
от 1 лв., като изпрати SMS
на кратък номер 1117 за
абонати на A1, VIVACOM и
TELENOR или като позвъни
на номер 0900 1117 за
фиксирани абонати на
VIVACOM и A1. Дарение
може да бъде направено и
по дарителската банкова
сметка на инициативата
(IBAN:
BG13UBBS80023300186210,
BIC код: UBBSBGSF, "Обе-
динена българска банка"
АД), като в платежното
нареждане се посочи "За
"Българската Коледа",
включително чрез кредитна
карта (Visa или MasterCard),
чрез ePay.bg и UPay.ç

От стр.1
Нима тези пари не са народна
пара - трябва ли и ръка да
целуваме...

Колко от нас разобличиха
публично заливащата ни
пропаганда на плъзналите из
медиите членове на Синедрио-
на, плашещи ни с нещо по-
лошо от това, което самите
сътвориха с тесногръдия си
догматизъм... Възмутителна
ефирна еманация на властта
произтичаща от Самодържеца...

Нещо повече - безумието
на лакеите от свитата вече
открито призовава да "разп-
нем" младежите, които се
осмелили да преградят кръсто-
вищата и пътищата към
подстъпите на тяхната власт...
Нарушавали ритъма на битието
ни - на нас мирно кротуващите
си граждани... Колко подло -
да насъскаме старците срещу
децата...

Да убеждаваш, че изборът/
изборите са законни само ако
са регулярни, а всичко друго
било държавен преврат - е

Ïðîäàâàìå ñâîåòî áúäåùå…
шизофреничен отказ от реал-
ността... Има ли поне един
обществен обрат от два-три века
насам в историята, който да се е
случил с търпеливото дочакване
на редовните избори - като
започнем от печалната Генерална
асамблея на трите съсловия на
Луи ХVI и стигнем до събитията
през онази късна източно-
европейска есен на 89-а...

В цялата история българска
няма по-самопровалила се власт
от днешната - сбрала толкова
омерзение, че повече няма
накъде... И за съжаление, не
става въпрос само за някаква си
управляваща партия с явните и
тайните й коалиционни партньо-
ри... Рухна цялата политическа
конструкция, едва крепена
досега от един видимо безвъз-
ратно остарял обществен
договор...

За какво дочакване на
редовни избори иде реч в

подобна ситуация...
Ние не искаме управляващи,

а искаме водачи, за да можем с
гордост да казваме, че сме
българи! - формулира сентенция-
та на поколенческия бунт
младеж, който откровено
разказа на площада, защо е
напуснал България...

Но откъде ги чакате тия
водачи, ако не измежду самите
вас - ако смеем да попитаме... С
всичките му рискове на младен-
ческия наивитет, що не се
огледате първо помежду си...

Либерализмът е в историчес-
ка пауза - по думите на един
спотайващ се зад дуварите си
почетен либерален деятел и
архитект на нашето време...

Одеснялата левица и олевяла-
та десница са се прегърнали на
най-високо европарламентарно
ниво... Самоизяждащите се
партийни елити ви отвратиха от
това странно, превърнато в

професия служение - политиката.
Дълбоко спотаена, загрижена

за еразъмската донорска
програма и чуждоземните
грантове академична общност
явно напълно я устройва
пандемичната спекулативност,
довела до това да живеете в
страната на отворените дискоте-
ки и затворените университети...

А всичко навремето, когато
още не сте били родени, започна
от една потайна сбирка по късни
доби, в една университетска
аула на набралите смелост да
възстанат срещу същата като
днешната система умове...

Нима очаквате, че е достатъ-
чен вдигнатият свит юмрук на
окования от законотворците в
златната си клетка президент.
Освен едно "venceremos" или "no
pasaran" тази символика, нищо
друго не би означавала в
очевадната ни конституционална
бутафорност...

Освен ако този на вид и
професия поне смел човек, в
който повярваха близо два
милиона българи, не хвърли
час по-скоро в блатото
безплодните си правомощия и
не се присъедини към вас по
дънки и тениска - стига да му
стиска...

Най-малкото "Таймс-а";
"Ройтерс-а"; "Би Би Си-то" и
прочее световни глашатаи биха
били по-сериозно тъпана, че
на българите този път -
търпилото им се е изчерпало...
Вземи си прашката, Давиде, и
се изправи срещу Голиата -
така се влиза в историята...

Единствено саможертва от
такъв институционален ранг би
оправдала вашите надежди да
построите наново вашата
България...

Иначе - тръгвайте обратно
по широкия свят и простете, че
пак стана като оная описана в
"Записките по..." на Захария
работа - двадесет и пет хиляди
на тефтер бяхме, а само
двеста и петдесет излязоха…
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Изплащането на пенси-
ите и добавката от 50 лв.
към тях за текущия месец
започва на 7 август,
петък, и ще продължи до
20 август, съобщават от
Националния осигурителен
институт.

От НОИ съобщават
още, че след удължената
до края на август извън-
редна епидемична обста-
новка се удължават и
сроковете на ТЕЛК реше-
нията, изтекли за периода
от 13 март до края на
този месец. Те ще важат
три месеца след отмяната

ÍÎÈ ùå çàïî÷íå äà èçïëàùà ïåíñèèòå
è äîáàâêàòà îò 50 ëâ. îò 7 àâãóñò
Åäíîêðàòíà äîïúëíèòåëíà ñóìà îò
50 ëåâà çà òîçè ìåñåö ùå ïîëó÷àò îêîëî
2,121 ìëí. ïåíñèîíåðè, áåç çíà÷åíèå îò
ðàçìåðà íà òåõíèòå ïåíñèè

КЕВР утвърди предложената от
"Булгаргаз" цена на природния газ
за месец август 2020 г. Тя е с 2,25
% по-ниска в сравнение с юли
2020 г., съобщиха от КЕВР. С ре-
шението на Комисията утвърдена-
та цена на природния газ от 1 ав-
густ 2020 г. е в размер на 18,67
лв./MWh, без цени за достъп, пре-

ÊÅÂÐ óòâúðäè ïðåäëîæåíàòà îò "Áóëãàðãàç"
öåíà çà àâãóñò ñ 2,25 % ïî-íèñêà îò þëñêàòà

на епидемичната обста-
новка - тоест до 30 ноемв-
ри тази година. Така
инвалидните пенсии и
добавките за чужда по-
мощ на хората с такива
изтекли експертни реше-
ния, ще продължат да се
изплащат до края на
ноември, коментира
Инвестор.бг. Еднократна
допълнителна сума от 50
лв. за този месец ще
получат около 2,121 млн.
пенсионери, без значение
от размера на техните
пенсии. В края на юли
правителството предложи

нов пакет от социално-
икономически мерки за
подпомагане на засегнати-
те от кризата с коронави-
руса. Беше договорени
държавата да предостави
еднократна добавка към
пенсиите за три месеца
подред по 50 лв. за всеки
един пенсионер, което ще

нос, акциз и ДДС. В сравнение с
цената за предходния месец юли
2020 г. в размер на 19.10 лв./
MWh, намалението е с 0,43 лв./
MWh, или 2,25 %. Това стана на
закрито заседание, на което прие
решение във връзка с подаденото
от "Булгаргаз" ЕАД заявление за
утвърждаване на цена за месец ав-
густ 2020 г., уточни Нюз.бг. В при-
етото от Комисията решение е от-
четена предложената на 1.08.2020
г. от "Булгаргаз" ЕАД актуализира-
на цена на природния газ, в която
е отразена постъпилата информа-
ция за пазарните индекси на ев-
ропейските газови хъбове към

31.07.2020 г. и за средномесеч-
ния обменен курс за конвертира-
не на евро в щатски долари за м.
юли 2020 г. на Европейската цен-
трална банка. В цената на при-
родния газ не са включени цени-
те за достъп и пренос през га-
зопреносната мрежа, определени
по реда на Методиката за опре-
деляне на цени за достъп и пре-
нос на природен газ през газоп-
реносните мрежи, собственост на
"Булгартрансгаз" ЕАД, които кли-
ентите следва да заплащат на
крайните снабдители. При утвър-
ждаването на цената на природ-
ния газ КЕВР отчита заявените

При отменена закупена па-
кетна почивка туроператорът мо-
же да ни предложи ваучер, пот-
ребителят не е длъжен да се съг-
ласи с него, след което може
да се постигне споразумение за
заместващ пакет, т.е. туристът
да пътува на по-късен етап. Ако
туристът отново не постигне спо-
разумение с туроператора, ед-
ва тогава той може да иска въз-
становяване на парите и то да
се случи до 12 месеца от обя-
вяване на края на извънредно-
то положение, заяви пред БНТ
главният директор "Контрол на
пазара" в КЗП Игнат Арсенов. Той
отбеляза, че в огромна част от
случаите туристите или са по-
лучили ваучер, или са взели за-
местващ пакет. Арсенов каза
още, че Комисията на потреби-
телите работи активно през лет-
ния сезон въпреки неговото по-
късно започване поради епиде-
миологичната обстановката и из-
вънредното положение. Вече се-
зонът е започнал, изтече един
месец от него и се получават и

ÊÇÏ: Ïðè îòìåíåíà ïî÷èâêà ïàðèòå ñå âðúùàò
äî ãîäèíà ñëåä êðàÿ íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå

първите сигнали за разлика от
преди 1 юли, когато се получа-
ваха сигнали предимно свърза-
ни с пакетни почивки, където ту-
ристите искаха да пътуват, т. е.
техните почивки бяха отменени
или те искаха да ги отменят, ко-
гато пътуват в чужбина поради
извънредното положение и съ-
ответно те искаха да си върнат
парите, каза Арсенов.

Започват и сигналите, които
са свързани с конкретния турис-
тически сезон, а именно сигна-

лите от Черноморието. Те много
често са свързани с неспазване
на хигиената, коментира Агенция
КРОСС.

Комисията за защита на пот-
ребителите могат да реагират, ко-
гато мястото за настаняване не
съответства на съответната ка-
тегория, услугите, които ни се
предоставят, не съответстват на
това, което ни е било оферира-
но, обаче когато има лоши хиги-
енни условия, тогава РЗИ могат
да проверят, уточни Арсенов.ç

Ïîäïîìàãàò
òóðîïåðàòîðèòå
ñ 10 ìëí. ëåâà
ñëåä 5-ìåñå÷íà
áèòêà

Туроператорите и туристи-
ческите агенти ще бъдат под-
помогнати с 10 млн. лв. Те
ще бъдат пренасочени от
програмата "Иновации и кон-
курентоспособност", за това
са се разбрали вицепремие-
рът и министър на туризма
Марияна Николова, министъ-
рът на икономиката Лъчезар
Борисов и представители на
Обединение "Бъдеще за туриз-
ма", съобщи Топновини.бг. Ве-
че са разписани критериите
за кандидатстване. Желаещи-
те да получат от помощта ще
подават искане в министерс-
твото на туризма. Няма да
имат възможност да ползват
услугите на посредници и кон-
султанти.

Могат да кандидатстват за
помощ в размер на не пове-
че от 10% от приходите за
предходната година. Минис-
търът на туризма съобщи на
брифинг, че очаква програ-
мата да заработи още през
август.  Не са достатъчни те-
зи пари, но е глътка въздух
за тях, коментира Марияна
Николова. Кандидатстването
ще е при облекчен режим и
с бързи срокове, обеща тя.
От бранша заявиха, че цели
пет месеца е продължила бит-
ката им, за да получат някак-
ва помощ, но не срещнали
подкрепа от вече бившия ми-
нистър на туризма Николина
Ангелкова.ç

струва 318 млн. лв. В
началото на юли стана
ясно, че загубите в частни-
те фондове заради кризата
в момента са в порядъка
от 685 млн. лв, 480 млн. лв.
- в универсалните, около 92
млн. лв. - в доброволните,
остатъкът е в професионал-
ните фондове.ç

прогнозни количества природен
газ от внос за вътрешния пазар,
променените условия по догово-
ра между "Булгаргаз" ЕАД и ООО
"Газпром экспорт" и усреднения
валутен курс на БНБ на лева спря-
мо чуждестранната валута, в коя-
то се заплаща внасяния приро-
ден газ. От държавния регулатор
твърдят, че правомощията на КЕВР
са единствено да установи дали
заявлението на обществения дос-
тавчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря
на изискванията на Наредба № 2
за регулиране на цените на при-
родния газ и на договора за дос-
тавка между двете дружества.ç

Ðúñò îò 30% íà ñäåëêèòå â
ïëàíèíñêèòå íè êóðîðòè ñïðÿìî 2019 ã.

Ръст на сделките с имоти в планинските ни курорти. Тази тен-
денция отчетоха от Бългериън пропъртис. Статистиката е за пери-
ода март - края на юли, като той включва а и извънредното
положение заради COVID-19. За този период ръстът със сделки на
имоти е от почти 30% в сравнение със същия период на миналата
година. Няколко фактора оказват влияние върху тази тенденция -
лихвите по ипотечните кредити, които са на едни от най-ниските
си нива в момента между 2 и 3.5% , както и приемливите цени на
самите имоти. Освен това покрай карантината, много хора  оце-
ниха  имотите  сред природата, както и по селата.
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Êîìïåíñàöèè çà íàïúëíî ïðîïàäíàëè ïëîùè ùå ñå îòïóñêàò çà 120 000 äêà

Îæúíàòè ñà 4,5 ìèëèîíà òîíà
ïøåíèöà îò 97% îò ïëîùèòå

В края на жътвата в
хамбарите са прибрани 4,5
млн. тона пшеница, като
до този момент са ожъна-
ти 11 411 460 дка, или
96,9% от предвидените
площи. До края на кампа-
нията остава да се прибе-
ре зърното в трите запад-
ни области -  Перник,
Кюстендил и София об-
ласт, съобщиха от минис-
терството на земеделието
за Синор.бг. Сухата зима и
последвалите проблеми с
есенниците от пролетта на
тази година свалиха
добивите до нива от 2013 г.
Затова и основният въп-
рос е свързан с показате-
лите по региони. Както се
очакваше, най-ниският
отчетен добив е в област
Добрич, където средно са
прибирани по 178 кг от
декар. В Айтоско също
пораженията са изключи-
телно тежки. В същото
време с най-голямо плодо-
родие могат да се похва-
лят зърнопроизводителите

П О К А Н А

Управителният съвет на ОКС "Косматица", с. Върбовка на основание чл. 26,
ал. 1 от Устава на кооперацията свиква своите членове на редовно годишно отчет-
но Общо събрание за отчетната 2019 г., което ще се проведе на 29.08.2020 г. в
малкия салон на читалището на с. Върбовка от 8.00 часа при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:
1. Промени в състава на КС и УС и избор на нови членове.
2. Отчет на УС за дейността му през 2019 година.
3. Приемане годишния финансов отчет за 2019 година.
4. Отчет на работата на КС за 2019.
5. Освобождаване от отговорност Председателя и УС.
6. Разни
При липса на кворум, събранието ще се проведе 1 час по-късно от обявеното

при същия дневен ред и на същото място.

Въздействието на панде-
мията от коронавирус вър-
ху веригите за доставки на
свинско месо в световен
мащаб изглежда ще е дъл-
готрайно, като производст-
вото му ще намалее с 8%
през тази година, предуп-
редиха от специализирана-
та в отпускане на кредити
за фермерите холандска
финансова институция
Rabobank, цитирани от
електронното издание
EuroMeatNews. Банката е
влошила прогнозата си
спрямо досега предвижда-
ния спад от 5%.

Експертите на финансо-
вата институция очакват

Ïðîèçâîäñòâîòî íà ñâèíñêî â ñâåòà ñå î÷àêâà
äà íàìàëåå ñ 8 íà ñòî

най-силно свиване на про-
изводството на свинско в
Китай със 17%, Филипини-
те - 9% и Виетнам 8%, като
и трите страни страдат теж-
ко от разпространението
на африканската чума по
свинете. Други големи дър-
жави-производителки пък
усещат сериозно въздейс-
твието на коронавируса
върху производството и
потреблението, като спадът
в Бразилия се оценява на
1,5%, а в Европейския съ-
юз - на едва 0,5%. Единст-
вено за САЩ Rabobank
прогнозират ръст от 1,3%.
"Предизвикателството в
производството, преработ-

ката, маркетинга и потреб-
лението са в състояние да
преформатират бранша, ка-
то очакванията са за се-
риозни промени в достъпа
до работна ръка, разширя-
ване на автоматизираните

процеси, продуктовия микс
и каналите за дистрибуция
през следващите няколко
години", се посочва в док-
лада на финансовата инс-
титуция, цитиран от Си-
нор.бг. ç

Европейската комисия
намали своята прогнозна
оценка за реколтата от ме-
ка пшеница с 0,8 млн. то-
на до 116,6 млн. тона, съ-
общи "Зерно Онлайн". По-

добна прогноза, ако се оп-
равдае, ще означава, че
новата реколта ще е с 11%
под нивото от 2019/2020
стопанска година. Междув-
ременно седмицата на

Åâðîêîìèñèÿòà íàìàëè îöåíêàòà ñèÅâðîêîìèñèÿòà íàìàëè îöåíêàòà ñè

Íà òîçè äåí

�

Събития

� 1693 г. - Смята се за
датата на създаването на
шампанското от бенедик-
тинския монах Дом
Периньон.
� 1836 г. - В Кремъл
камбаната Цар Камбана е
поставена на каменен
пиедестал.
� 1914 г. - Първа светов-
на война: Германия
нахлува в Белгия, в
отговор на което Великоб-
ритания обявява война на
Германия. Съединените
щати обявяват неутрали-
тет.
� 1964 г. - Тонкински
инцидент: американските
разрушители USS Maddox
и USS Turner Joy докладват
за сблъсък със севернови-
етнамски плавателни
съдове в Тонкинския
залив.
� 1996 г. - В Атланта
(САЩ) са закрити 26-ите
олимпийски игри.

Родени

� 1792 г. - Пърси Шели,
британски поет
� 1859 г. - Кнут Хамсун,
норвежки писател, Нобе-
лов лауреат
� 1900 г. - Елизабет
Боуз-Лайън, британска
кралица майка
� 1901 г. - Луис Армст-
ронг, американски джаз
музикант
� 1911 г. - Михаил
Ботвиник, руски шахматист
� 1925 г. - Манол
Манолов, български
футболист
� 1933 г. - Тодор Андрей-
ков, български кинокритик
и киноисторик
� 1942 г. - Огнян Сапа-
рев, български литератор,
телевизионер и политик
� 1951 г. - Валди Тотев,
български музикант
� 1961 г. - Барак Обама,
44-ти президент на САЩ,
Нобелов лауреат
� 1961 г. - Веселин
Маринов, български певец
� 1968 г. - Илиян Киря-
ков, български футболист

Починали

� 1875 г. - Ханс Кристиян
Андерсен, датски писател
и поет
� 1900 г. - Исак Левитан,
руски художник
� 1991 г. - Емил Чакъров,
български диригент
� 2007 г. - Константин
Коцев, български комедиен
и драматичен актьор

в областите Видин, Монта-
на и Велико Търново,
където от декар са ожъна-
ти съответно 573 килолгра-
ма във Видинско, 569 кг/
дка - среден добив в
област Монтана и 552 кг/
дка във Великотърновско.
Освен в Добруджа с най-
ниски показатели са и
стопаните от Благоевградс-

ко и  Сливенско. Между
400 и 499 кг/дка са отчете-
ни в областите Габрово,
Враца, Кърджали и Разг-
рад.

Средни добиви между
от 231 и 274 кг/дка са
получили фермерите в
Благоевградско, Бургаско,
Варненско,  Кюстендилско
и Ямболско. Към края на

юли обследванията на
напълно пропадналите
площи показват, че ком-
пенсации ще се отпускат
за 120 000 дка. Най-голям
брой заявления са пода-
дени от земеделски стопа-
ни в областите Силистра,
Добрич, Шумен, Сливен и
Ямбол, съобщиха от
Агроминистерството. ç

борсите приключва с про-
дължаващо поскъпване на
фючърсите на пшеницата
в Париж. Въпреки силни-
те позиции на европейс-
ката валута поскъпването
е знак, че земеделските
производители не бързат
да продават зърно от но-
вата реколта, разчитайки
да приберат първо рекол-
тата, преди да се активи-
зират  на пазара. Контрак-
тите със срок на доставка
през септември поскъпна-
ха с евро и 25 цента  до
183,00 евро за тон. Спеку-
лативни сделки на участ-
ниците на пазара зад Оке-
ана доведоха до спад в це-
ните на пшеницата на ос-

новната борса в Чикаго с
1,19 долара до 194,5 дола-
ра за тон. Понижение има-
ше и в котировките в Кан-
зас и Минесота, съответ-
но с 2,11 долара до 161,6
долара за тона и с 0,23 до-
лара до 188,4 долара за
тон. ç
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Çàùî Êèòàé èçïðåâàðâà ÑÀÙ, à ÑÀÙ
çàìåíÿò êîíêóðåíöèÿòà ñ ãðóáà ñèëà

От началото на юли т. г.
канцлерката на Германия Ангела
Меркел е ротационен председа-
тел на Европейския съюз.
Преди да поеме поста си, тя
даде интервю за английския
"Гардиън" и още няколко
големи европейски вестници. В
интервюто, засягайки възлови
въпроси, г-жа Меркел направи
следното показателно призна-
ние: "Примерът на Китай
показва, че дори недемократич-
на държава може да постигне
икономически успех. Досега
ние не успяхме да представим
100 процента доказателство, че
либералната система в крайна
сметка ще надделее. Това ме
тревожи".

Меркел се тревожи основа-
телно. Тя е уважаван политик от
висока класа, умее да мери
думите си, оценките й тежат. В
дадения случай изрича на
всеослушание една голяма
истина: в оформилото се
съревнование между съвремен-
ния либерализъм начело със
САЩ и съвременния строящ се
специфичен социализъм начело
с Китай либералната система
губи. По всичко личи, че тази
тенденция ще продължи.
Основанията за такава прогноза
са много. Сред тях особена
важност придобива отговорът на
древния, но неостаряващ
въпрос, кое е наистина демок-
ратично и кое не е.

За Ангела Меркел, убеден
поддръжник на либерализма,
изобщо не подлежи на съмне-
ние, че Китайската народна
република е "недемократична"
държава, за разлика от "безс-
порно" демократичните държа-
ви, чийто еталон са Съединени-
те американски щати. Лесно и
сякаш съвсем логично е КНР да
се нарича недемократична,
понеже в конституцията й е
записано, че Китайската
комунистическа партия е
всеобхватна ръководна сила в
държавата. Тъй както е лесно
да се нарече демократична
всяка държава, в която има
съревноваващи се помежду си
партии. Но казусът само на
пръв поглед е лек.

Никой не оспорва, че
американските избиратели имат
гарантирано право да решат за
коя партия да дадат гласа си.
Обаче практически в САЩ се
конкурират само две партии -
Демократическата и Републи-
канската. А и двете са абсолют-
ни крепители на капитализма.
Даже някои изследователи
стигат до заключението, че
"политическата структура в
САЩ се свежда до две конку-
риращи се, но идентични по
същество крила на една
управляваща бизнес партия".
Поради това в действителност

за американските
избиратели свободата
за избор се оказва
в строги рамки.

До това положение се е
стигнало исторически, но

съвсем неслучайно, а целена-
сочено, в интерес на господст-
ващата капиталистическа
класа, по-точно на нейната
върхушка. Тя реди нещата в
държавата в свой интерес за
сметка на интересите на
народните маси. В резултат на
тази неизменна за капитализ-
ма политика най-богатите в
САЩ стават все по-богати, а
най-бедните - все по-бедни.
Средната класа намалява
силно - доказват го официал-
ните статистически данни.

Картината в Китай е друга.
Там броят на богатите и най-
богатите също расте, но бързо
нараства и средната класа, но
най-важното е, че

в Китай броят на
бедните намалява
драстично. Никой не
оспорва този факт.

система в КНР и за провал на
системата в САЩ. От друга
страна, не е случайно, че в
Китай бързо започна успешно
икономическо възстановяване.
През второто тримесечие на
тази година е постигнат 3.2%
ръст спрямо същия период на
2019 г. Според прогнозите през
тази година от големите
световни икономики единстве-
но китайската ще постигне
нарастване. Това също е силно
доказателство, че либералната
западна система изостава, а
китайската надделява. Западна-
та изчерпва възможностите си.
Най-силната, американската,
прибягва до средства, които
говорят не само за слабост, но
и за деградация. Такова средст-
во са широко използваните от
САЩ в последно време санк-
ции, свеждащи се до заменяне
на общоприетата лоялна
конкуренция с груба сила.
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Âñå ïîâå÷å õîðà â ñâåòà óçðÿâàò çà èñòèíàòà, ÷å íåîëèáåðàëíàòà ñèñòåìà íå å íàé-äîáðèÿò ìîäåë
всички, заплашени от санкции,
са податливи като споменатата
швейцарска фирма. Германия
на Меркел прояви характер,
не се поддаде на заплахите.
Нещо повече: Меркел осъди
американската политика на
санкции. На 2 юли, когато
поемаше председателството на
ЕС, тя заяви: "САЩ предприе-
мат действия, които не съот-
ветстват на общоприетото
разбиране за правото".
Г-жа Меркел дипломатично се
въздържа да каже на какво
съответстват действията на
САЩ, но ако потърсим точния
отговор, той е: съответстват на
диктата, на потъпкването на
такова законно средство за
нормални икономически
отношения, каквото е конку-
ренцията. Тя е сестра на
прогреса, защото стимулира
усъвършенстване на производ-
ствения процес, по-ниска

2" и "Турски поток": "Незабав-
но прекратявайте работа или
рискувате да получите непри-
ятности." Ако проектът "Бал-
кански поток" бъде провален,
само преките загуби за
България ще възлязат на
няколко стотици милиона
евро. Експерти успокояват, че
предупрежденията на Помпео
не можели да спрат строител-
ството, за което вече имало
сключени договори. Дано тази
благоприятна прогноза се
окаже вярна. Дано бъдещите
правителства на България,
които ще поемат властта след
неизбежния край на господст-
вото на ГЕРБ, бъдат на дело
родолюбиви и достатъчно
смели, за да се противопоста-
вят на апетитите на големия
брат. А няма съмнение, че
тези апетити ще растат и ще
стават по-опасни за България.
Географското положение на
страната ни я прави идеална
територия за американските
ракети със среден радиус и за
американските войски, които
предстои да напуснат Герма-
ния…

Все повече хора в света
узряват за истината, че неоли-
бералната система не е най-
добрият модел. Тази истина
признава и г-жа Меркел, която
не си затваря очите за ефек-
тивността на китайската
система.

Китай стриктно се придър-
жа към принципа си не само
да не налага на когото и да
било своята система, но и да
подчертава нейната китайска
специфика. Китайската
комунистическа партия, която
на 1 юли т. г. започна стотна-
та си година, на дело ратува
за свят със споделена съдба,

свят на суверенни
държави, живеещи
в мир, в равноправно
и взаимноизгодно
сътрудничество.

В България също расте
броят на хората, които осъзна-
ват, че неолибералната система
не е верният модел. Този модел
роди мафиотското управление
на ГЕРБ. Внушителните юлски
изблици на народен гняв
показват колко непоносимо
става то. Нужен е нов модел.
Българската социалистическа
партия високо прокламира
това. За съжаление, тя не е в
състояние да очертае ясно,
завладяващо за народа новия
модел. Пречи й силно замъгле-
ната идейност, загърбването на
идеала.

Как ще завършат протести-
те, ще стане ясно в близкото
бъдеще. Голяма е вероятността
да се повтори онази често
срещана житейска ситуация,
която народът ни е увековечил
с поговорката: Преоблякъл се
Илия, погледнал се - пак в тия.

Крум
ВАСИЛЕВ

Може ли да има по-силен
от него аргумент за демокрация
в действие, за власт в полза
наистина на народа? Именно
тук е заложено едно от реша-
ващите предимства на китайс-
ката държавна система, позво-
ляващи на КНР постепенно да
изпреварва САЩ по много
направления.

Ограниченото място не ми
позволява да приведа още ред
аргументи, които свидетелстват,
че сега съществуващата в
Китай конвергентна система на
капитализъм с китайска специ-
фика и строящ се социализъм
с китайска специфика показва
съществени предимства пред
западната либерална система.
Ще спомена само мимоходом
пресните факти, свързани с
COVID-19. Не е случайно, че
пламналата в Китай епидемия
бързо затихна - в последно
време по данни на авторитет-
ния американски университет
"Джон Хопкинс" новозаразените
в Китай са единици, нови
смъртни случаи почти няма,
докато в САЩ за едно деноно-
щие новозаразените системно
надхвърлят 60 000, а почина-
лите - няколко стотици. Тези
числа говорят за ефективност
на обществената здравна

САЩ вече прилагат
санкциите безогледно,
включително и към
своите съюзници.

В това отношение фрапан-
тен е случаят със "Северен
поток 2". Огромният газопро-
вод от Русия до Германия се
строи в пълно съгласие с
изискванията на международ-
ното право. Вложени са над
12 милиарда евро, газопрово-
дът е почти завършен. Послед-
ните километри подводни
тръби се полагат от руски
специализиран кораб, след
като швейцарска фирма се
поддаде на американските
санкции и изтегли своя кораб.
Скоро газопроводът наистина
ще се превърне в поток, по
който ще протичат милиарди
кубически метри руски газ.
Световният хегемон обаче
казва: Не. Ще купувате не
руския, а нашия газ. Нямаме
сметка, вашият е по-скъп,
възразяват потребителите. На
този елементарен, но най-
важен аргумент хегемонът не е
в състояние да противопостави
друго, освен своята груба сила
под формата на санкции. И го
прави. Ала се оказва, че не

себестойност и по-високо
качество на стоките. Това
отлично разбират китайците. Те
заложиха на лоялната конку-
ренция и тя им помага да
надделяват над САЩ.

За разлика от Германия на
Меркел, България на Бойко
Борисов вече понесе тежки
загуби от санкциите на своя
т. нар. голям брат. В пълно
противоречие и с жизнените
интереси на страната ни, и
със здравия разум премиерът
Б. Борисов най-безочливо се
хвалеше, че е спрял "три
руски енергийни проекта в
България". Постепенно "загря",
че печелейки одобрението на
своите задокеански ментори,
съвсем разголва своя колабо-
рационизъм. Опита се да даде
някакъв заден ход с просло-
вутото си "хъбче" и така
наречения Балкански поток,
продължение на "Турски
поток". Но си изпроси някол-
ко твърде символични снимки
на златни кюлчета и тлъсти
европачки в нощното му
шкафче. Не закъсня и следно-
то предупреждение на дър-
жавния секретар на САЩ
Помпео към компаниите,
които участват в проекти,
свързани със "Северен поток
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Юли 2020-а е месецът,
който в дългосрочна перс-
пектива може да промени
България.

Перманентната скан-
далност от последните три
години се превръща в
перманентна политическа
криза, която може да
бъде решена само чрез
избори - предсрочни или
редовни.

Протестите върнаха
самочувствието на гражда-
ните на "най-бедната и най-
корумпирана страна в
Европейския съюз" по
безапелационен начин.

Митът за най-търпели-
вия европейски народ се
срути.

Протести Лято 2020 са
най-мащабните като геогра-
фия, участие и заряд и
най-рискованите за Бори-
сов за всичките му манда-
ти.

Напред излезе ново
поколение българи, чието
основно послание е, че
иска да живее в нормална
държава. То направи
заявка за промяна не само
на властовия модел, но и
на профила на българския
политик като образование,
култура, морал.

Страната влезе в
политическа криза, която
се разви само за 48 часа -
от акцията в парк "Росе-
нец" през призива "Мутри,
вън" до масови протести.
Експресното развитие на
кризата е индикатор за
екстремно високи нива на
обществено напрежение и
натрупан гняв към управ-
лението на държавата.
Събитията през юли пот-
върдиха основния ни
извод от предишния месец
- атаката е концентрирана
лично около Борисов.
Новото сега е, че граждан-
ската енергия се фокусира
и върху главния прокурор,
както и върху цялостния
модел за управление на
страната.

Протестиращите играят
вабанк и искат пълна
промяна. Властта може да
изкара мандата си докрай
по два начина - със засил-
ване на популистките или
репресивните елементи.
Гражданското недоволство
ще продължи да съществу-
ва - активно или латентно,
и при подходящ момент ще
изяви автентичното си
начало в нови форми.

Рискът за властта е
сливане на моралния със
социални протести през
есента и в края на година-
та. Събитията наложиха
нов хоризонт пред полити-
ческото бъдеще на Бойко
Борисов.

Премиерът вече свърз-
ва бъдещето си с партията,
а не с изпълнителната
власт. Всъщност той няма
ход. Ерата "Борисов"
приключи. Борисов слиза

Åêñïåðòè: Áîðèñîâ íÿìà õîä
Âëàñòòà ìîæå äà èçêàðà ìàíäàòà ñàìî ñ ðåïðåñèâíè ìåðêè, ñìÿòàò îò Èíñòèòóòà
çà ñòðàòåãèè è àíàëèçè, ðúêîâîäåí îò æóðíàëèñòêàòà Âàëåðèÿ Âåëåâà

защото липсва сплотяваща
идеология.

Корнелия Нинова
остава безспорният
лидер на БСП,

но води битка на два
фронта - срещу ГЕРБ и
Борисов и срещу вътреш-
ната опозиция. Нинова е
подложена на остра комп-
роматна атака отвън
(хотелът в Гърция), и на
непрекъснати сражения
отвътре.

 През целия мандат на
"Борисов 3" Нинова остана
единствената опозиция,
което я превръща във
водач на битката срещу
статуквото. Опонентите й
сега играят ва банк и
показват деструктивност на
всяка цена. Под натиска на
събитията вътрешната
опозиция бе принудена да
смени тактиката и да
следва реториката на
Нинова.

ДПС отново е силно
стигматизирано. Партията
се намира в най-острата
криза от създаването си
насам. ДПС гласува за
вота на недоверие и не
подкрепи рокадите в
правителството. По дефи-
ниция това я прави част
от опозицията. Реално
обаче партията е никъде.
В сегашния парламент
ДПС е във видима изола-
ция след протестите. Това
може да се повтори и в
следващ парламент. За
партията ще бъде трудно
да влезе в изпълнителна-
та власт официално поне
още един изборен цикъл.
Партията генерира омраза
и трябва да мине през
реформа.

Двата малки елемента
от управляващата коали-
ция - НФСБ и ВМРО,
които през юни заплаш-
ваха с напускане на
правителството, сега
го бетонираха. Патриоти-
те доизживяват присъст-
вието си във властта.
Красимир Каракачанов
запазва прагматичен
подход, докато Валери
Симеонов се превърна
в синоним на политичес-
ки скандал.

Коалицията "Демокра-
тична България" рязко
излезе напред и вкара в
дневния ред темата
за върховенството на
закона и мястото на проку-
ратурата в конституционна-
та конструкция. Така наре-
чената градска десница,
която в последните години
бе маргинализирана и
стигматизирана, сега взима
своя реванш. Акцията на
лидера на "Да, България"
Христо Иванов в парк
"Росенец" бе брилянтно
замислена и добре изпъл-
нена.

от властта по стъпките на
Виденов и Костов.

Политическата му кари-
ера се раздели
на две - преди и
след протестите.

Борисов достигна
"типинг пойнта" (повратната
точка), отвъд която дефек-
тът вече не се превръща в
ефект, а си остава дефект.

Милиардите по линия
на Европейския съюз не
се превърнаха в актив за
властта. Отключи се
полемика какъв национа-
лен план може да изготви
България, за какво ще се
харчат милиардите, имаме
ли капацитет да отгово-
рим на европейските
условия.

Политическият климат
за Борисов се промени
радикално. Вместо джипка
и неефективен пиар се
искат три К-та - конкрети-
ка, компетентност, контрол.
Най-решителната стъпка за
овладяване на политичес-
ката криза бе обновление-
то на кабинета, предприета
обаче в хаотичен порядък
и без ясни мотиви.

Борисов и ДПС публич-
но се разделят с всички
възможни последици и за
двете страни. Рокадата в
кабинета беше минирокада
на фона на обществените
очаквания и прогнозите в
медиите. Аргументите за
смените не бяха ясно
артикулирани и оставиха
поле за спекулации. "Усе-
щането за зависимост от
ДПС" се смени с усещане
за зависимост от Валери
Симеонов.

Борисов отстрани
основни фигури в прави-
телството, фундаментът на
една изпълнителна власт -
финанси, икономика,
вътрешна сигурност. По
дефиниция в такава ситуа-
ция трябва да падне целият
кабинет, докато у нас

управляващите очакват
това да постигне обратен
ефект - да го стабилизира.
Това е още един симптом
за дефектирали демокра-
тични стандарти. Налага се
изводът, че промените се
правят, за да няма проме-
ни. Управлението демонст-
рира дефицит от критична
саморефлексия.

В България - страната с
най-голямо социално
неравенство в Европейския
съюз, двата големи синди-
ката

КНСБ и КТ "Подкрепа"
се превърнаха в "под-
порна стена" на прави-
телството.

Президентът Радев
зададе целта, посоката и
основния лозунг на Про-
тести 2020. Масовото
недоволство от наложилия
се управленски модел и
острата реторика на прези-
дента намериха пресечна
точка.

От социалните мрежи то
се пренесе на площадите.
С няколко хода (излизане
сред хората, вдигнат юмрук
и слово) Румен Радев
мобилизира масите и
зададе лозунг и цел на
протестите - "Мутрите и
мафията вън от властта!".
Призивът му за оставки
обаче излиза извън консти-
туционните правомощия на
държавния глава според
повечето конституциона-
листи.

Крайната реторика
уплаши членовете на ГЕРБ.
Вместо да разплете, това
заплете политическия
възел.

Страхът от служебен
кабинет се разрасна до
ирационални размери.

Президентът изигра
силни козове в къс отря-
зък от време. Ако прави-
телството овладее протес-

тите, пред Радев има две
опции: окопна война или
формиране/припознаване
на пропрезидентска
партия.

Протестите пробиха
безразличието на запад-
ния мейнстрийм към
България. Само за месец
в западната преса се
изписа толкова за Бълга-
рия, колкото иначе и за
година не се пише. Воде-
що начало в публикации-
те бе, че България има
проблеми с доходите,
корупцията, праворазда-
ването и демокрацията.
Управлението на Борисов
вече е наричано дяснопо-
пулистко. Имиджът му и
проблемите в България
вече имат негативен
импакт върху ЕНП и
германската коалиция
ХДС/ХСС, които акушира-
ха политическото създа-
ване на ГЕРБ.

Голямата грешка на
Иван Гешев бе, че започ-
на да говори политически
и идеологически, да
изрежда политически
системни фигури и пар-
тии. Това може да се
тълкува като атака срещу
партийната система в
страната. В една устано-
вена парламентарна
демокрация политиката
се осъществява от поли-
тическите партии. Криза-
та катализира процеси на
разпад в най-стабилната
в последното десетилетие
партия. В ГЕРБ избиват
разделения - между
хардлайнери и умерени,
между различни поколе-
ния, по линия на
Цветанов и дори -
на президента.

ГЕРБ отказаха да видят
доминиращия профил на
протеста извън групи с
провокатори. ГЕРБ разпо-
лагат с най-голямата
членска маса, но в субли-
мен момент тя се оказа
трудна за мобилизация,

Снимка Пресфото БТА
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Åâëàäèÿ Ñëàâ÷åâà: Ñëàâíèòå âðåìåíà íà
áúëãàðñêèÿ æåíñêè áàñêåòáîë îòìèíàõà
Ñëåä çàãóáà íå ñìååõ äà èçëÿçà ïî óëèöèòå íà
Ïåðíèê, ïðèçíàâà ëåãåíäàðíàòà  ñïîðòèñòêà

- В родния ти град
Перник започва славната
ти кариера. Преди да
поговорим за медалите и
титлите ти, искам да те
попитам какво е състоя-
нието на любимия ти
спорт в момента тук?

- Като цяло трагично,
мъчим се. Има само два
клуба. В клуба, в който
съм аз, се занимаваме
само с момичета. Имахме
хубав отбор преди две
години, но момичетата се
отказаха, просто няма
никакъв стимул. Смятам,
че когато има женски
отбор е по-стимулиращо
за по-младите да се
запалят по спорта и да
играят. Караме малко на
парче, защото когато
ходиш и търсиш деца,
тези, които ти харесваш,
искаш и имат някакъв
потенциал, те не са заин-
тересовани. Събираш
повечето и гледаш от тях
нещо да излезе. Но
винаги това, което искаш,
много трудно се получава,
особено при момичетата.
Има още един клуб, който
развива мъжка част. Там
има и момичета, по-малки
от нашите. Но онези
славни времена отминаха
и мисля, че няма да се
върнат.

- Сега нека да погово-
рим за твоята забележи-
телна кариера, продъл-
жила над 30 години.
Какво е твоето обясне-
ние за дълголетието ти?
Републиканска титла на
15 години и на 42…

- Начало и край -
много добре! Не съм си
давала сметка за това,
честно казано. Сигурно
съм си природно здрава.
Ако трябва да говорим за
контузии, имам два изкъл-
чени глезена. Даже помня
и на кои мачове. Просто
съм здрава. Сега има
много травми, дъщеря ми
беше сред контузените с
много жестоки травми на
коляното. Пак добре игра
и се включи добре, като
имам предвид какво

Баскетболната легенда Евладия Славчева госту-
ва в предаването "Код Спорт" по ТВ+. Дебютира в
родното първенство на 14-годишна възраст, а се
отказва от любимия си спорт на 42. Легенда е на
тима на Миньор, с който завоюва шест шампион-
ски титли. Два пъти ликува и със състава на Сла-
вия, а седем пъти вдига Купата на България. Ка-
риерата в националния тим също е забележител-
на. Тя е олимпийска вицешампионка от игрите в
Москва през 1980 г. В колекцията й блестят и два
медала от европейски първенства - сребро от Унга-
рия през 1983 г. и бронз от България през 1989 г.
Радва се и на изключително постижение да бъде
реализатор номер 1 на шампионат на Стария кон-
тинент, както и да бъде избрана в идеалния отбор
на световното първенство в Бразилия през 1983 г.

преживя. По-чупливи са
някак си тези поколения,
ние бяхме по-здрави.
Нямаше кецове "Найк",
протектори и не знам
какви още неща. Първите
кецове "Адидас" ги полу-
чихме на олимпийската
квалификация във Варна
преди олимпиадата в
Москва. За първи път
имахме анцуг "Адидас" и
кецове "Адидас", които
бяха страхотни. Може би
правилно сме тренирали.
Сега, когато тренирам с
децата, винаги внимавам.
Трябва да ги загрея доб-
ре, всичко да е както
трябва, да е постепенно,
защото съм била и при
треньор във Франция,
който искаше да започва-
ме тренировката с десет
спринта. Казах, че не
мога, преди да съм загря-
ла, защото ще остана без
ахилеси!

- Кой пръв забеляза
таланта ти? Как започна
твоята любов към баскет-
бола?

- Навремето имаше
страхотен женски отбор.
Георги Чомаков беше
треньор, а моята треньор-
ка беше Стефка Кавакло-
ва. Момичетата от отбра,
който беше събрал, си
бяхме от едно талантливо
поколение. Всички бяха
60-и набор, само аз бях
1962 г., а Драгомирова -
1961-ва. Тренирахме много
здраво, никакви разходки
по терена. Всичко е
спринт, наказания, ред и
дисциплина. Много изиск-
ваше от нас. След това
предполагам, че Чоми е
видял, а и тя е видяла
нещо в мене. На 14 годи-
ни ме пробваха, ходех
веднъж в седмицата на
тренировка с женския
отбор.

- Как се чувстваше
дете сред жени?

- На онези времена,
каквото ти кажат, това
правиш. По-старшият от
теб е този, който знае
повече и като каже какво
трябва да направиш,

отиваш и го правиш. Аз
съм си обичала баскетбо-
ла и спорта. Не си предс-
тавям да вали дъжд или
сняг, да е лошо времето и
да кажа, че ще си остана
на топло вкъщи. Днес
няма да излизам, защото
малко ми е студено. Няма
да ходя в студената зала
на Миньор. Просто е
изключено баскетбола да
го оставя на второ място,
за да направя нещо друго
- да отида на рожден ден
или на дискотека. Просто
не може да се случи,
защото трябва да обичаш
спорта, така че да се
жертваш, защото не може
без това.

- С какво треньорът
Георги Чомаков помогна
на развитието ти? Какви
бяха отношенията между
вас двамата?

- Той винаги е бил
строг с всички. Няма
стари, млади, опитни,
неопитни…

- Любимки?
- Не, не мисля. Той си

беше строг. Ако правим
едно упражнение и не му
хареса, вместо да се
прави 10-15 минути и ако
се изпълни добре, е
достатъчно, ако трябва, и
цяла тренировка само
това ще правиш, докато
не му хареса. Изискваше
много в детайлите, беше
прецизен. Играехме по-
разчупено, имаше повече
творчество. Все едно един
художник отива, вижда
една гледка, възхищава се
и изведнъж нещо му идва
музата и рисува страхотна
картина. Оставяше ни да
творим. Не е имало
някакви строги комбина-
ции. В Перник се играеше
с "А" и "Б" от баскетбола.
Сътворяваха се чудесни
комбинации, чудесни
неща. Чоми беше преци-
зен, както се казва ош-
лайфал е диаманта, а го
открива Стефка Кавакло-
ва, която ме е научила на
много неща. Спомням си,
че на 12-13 години, поне-
же съм левичарка, ми

казваше, че ако се науча
да правя "лява кука",
както трябва, няма кой да
ме спре. Гледах я странно
и се чудех какво ми
говори. Разбрах го, когато
лично бях потърпевша от
"куките" на баскетболния
отбор на Миньор, защото
целият отбор стреляше с
"куки", ветровидна стрел-
ба. Аз не можех и Чома-
ков ме наказваше доста,
защото не съм добра в
защита. А на тази "кука"
какво да й направиш? А
иначе Чоми много изиск-
ваше от мен, особено
като се върнех от нацио-
налния отбор, понеже
доста млада ходех с
големите. Казваше: "В
този национален отбор не
знам какво си тренирала,
но си изпаднала от фор-
ма. Марш десет обиколки
по стълбите!" А зала
"Миньор", ако някой не
знае, има 2000 места,
стълбите са доста! Но
изпълнявам, защото за
мен Чоми беше номер 1!
Отборът вървеше добре,
биехме, залата беше
пълна и беше страхотно.

- На 16 години друг
легендарен специалист,
Иван Гълъбов, те включва
в националния отбор. Той
ли ти се обади да ти
каже, че си част от един
велик тим?

- Не знам как са го
решили. Като ме извикат,
аз отивам. През 1978 г.
бях на първото Европейс-
ко, беше в Полша. Ходех
на всякакви лагери - с
кадетки, ако има с девой-
ки, с жени… Една година
бях на лагери от април до
септември. Това за мен си
беше нормално. Просто
си обичах баскетбола.
Като ми кажеха, че има
почивка два-три дни, за
мен направо беше траге-
дия, но не смеех да го
кажа на глас.

- Преминаваме и към
Олимпийските игри в
Москва - сребърен ме-
дал. Каква беше нагласа-
та на отбора за най-

големия форум? Очак-
вахте ли, че ще постигне-
те този триумф?

- Първият им медал
беше през 1976 г. в Мон-
реал. Гледах ги по телеви-
зията и им завиждах, че
са там. Много ми се
искаше и аз да съм. След
време си казах: "Боже,
ако е сега, бих си помис-
лила, че ще тренирам
сега, но след четири
години трябва да съм на
олимпиадата в Москва."
Не съм си го мислили,
просто някак си идваше
от само себе си. Играех с
много добри баскетболис-
тки, както се казва "стари
кучета" - Пенка Методие-
ва, Петкана Макавеева,
Надка Голчева, Диана
Дилова, Пенка Стоянова.
Седем стари и пет млади
- аз, Силвия Германова,
Костадинка Радкова,
Ангелина Михайлова и
Ваня Дерменджиева. И
старите даваха тон за
песен. Как няма да напра-
виш нещо да се хвърлиш
на земята? Просто Петка-
на като те погледне с тези
сини очи, направо ще те
изяде с поглед! Пенка
Методиева с пасовете-
куршуми - смееш ли да не
гледаш топката като
пресичаш? Имах неблаго-
разумието веднъж да го
направя и за малко да
заприличам на боксьор!
Повече не го и повторих,
разбира се. Те вече имаха
самочувствие, играеха се
купи на "Ронкети", отбори-
те бяха силни, нашето
първенство беше силно.
Играеш купа на Европа,
купа "Ронкети", добиваш
самочувствие. И олимпий-
ският медал в Монреал,
въпреки че са ми разказ-
вали с колко малко са се
класирали... Вярно, че в
спорта трябва да има и
късмет. След това вече
като идва медалът, идва и
самочувствието. След
това вече се отприщихме
на Олимпиадата. Имам

На стр. 12

58-годишната Евладия Славчева с носталгия си спомня за времето, когато българския женски баскетбол,
беше сред водещите в Европа и света
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Снимки Пресфото БТА и
Интернет

Американските астронавти
Боб Бенкен, Крис Касиди и
Дъг Хърли дават интервю от
Международната космическа
станция  на 31 юли. Вчера

капсулата "Дракон" на
частната американска

компания "Спейс Екс" с
астронавтите на НАСА Дъг

Хърли и Боб Бенкен се
приводни в Мексиканския

залив. "Добре дошли отново
на планетата Земя, благода-

рим, че летяхте на Спейс
Екс", заявиха от наземния

контрол. Повече от час след
приводняването астронавтите

излязоха от капсулата,
качена на борда на спасите-
лен кораб, и се отправиха за

медицински изследвания.

Белгийското външно
министерство внесе
промени в правилата за
международно пътуване,
според които се въвежда
задължителна карантина
за пътниците, пристигащи
от 2 района в България -
Североизточен и Югоза-
паден, предаде БТА.

Предвижда се присти-
гащите от тези части на
нашата страна да бъдат
поставяни под 2-седмична
карантина - у дома, ако
имат постоянен адрес в
Белгия, или в приемен
център. Тези пътници
подлежат също на задъл-
жително изследване за
Ковид-19.

За пристигащите в
Белгия от Северен центра-
лен, Югоизточен и Южен
централен район в Бълга-
рия изследването и каран-
тината са препоръчителни.

Забранява се пътуване-
то от Белгия до Североиз-
точен и Югозападен район

Банановото дърво е сравнително бързорастящо. Банановите влакна
трябва да се комбинират с въглеродни нанотръби и епоксидна смола,
за да се образува траен нанокомпозитен екологичен материал, който

после може да се използва в автомобилната индустрия.

Очаква се в близките седмици крал Филип да реши дали опитите за
очертаване на ново мнозинство да продължат, или да се пристъпи към
предсрочни избори. Белгийският монарх даде наскоро проучвателни
правомощия за съставяне на правителство на двете най-големи

политически сили, непримирими врагове - партията на социалистите
франкофони и партията Нов фламандски алианс (НФА).

Ó÷åíè ïðåäëàãàò áàíàíîâè âëàêíà
â ïðîèçâîäñòâîòî íà àâòîìîáèëè

Учени от университета на
Йоханесбург са стигнали до
извода, че влакна от бана-
нови листа могат да бъдат
вложени в евтин и издръж-
лив материал с потенциал-
но приложение в автомобил-
ната индустрия, пише Сайънс
дайрект.

Специалистите са изслед-
вали плантани (големи зелен-
чукови банани), които рас-
тат в Африка, Азия и Южна
Америка, и са установили, че
те могат да бъдат използва-
ни за направата на автомо-
билни части.

Този материал, получен
от естествени влакна, не
ръждясва, за разлика от ме-

талите, издръжлив е и има
способността да потиска шу-
ма и вибрациите.

Той може да се използва
за производството на раз-
лични автомобилни части,
както и за шумоизолация, и
освен това може да намали
теглото на автомобила. Ма-
териалът обаче има и свои-
те недостатъци - абсорбира
вода и има ниска термоус-
тойчивост.

Въпреки това според уче-
ните наноматериалът има го-
лям потенциал, тъй като час-
тите от банановите растения,
които се използват за нап-
равата му, се изхвърлят след
прибиране на реколтата.ç

Íàêðàòêî

:

Полша въвежда нови
мерки
Министърът на здравео-
пазването на Полша
съобщи, че властите ще
започнат тази седмица
проверки в магазините
дали хората спазват
противоепидемичните
правила, като закриват с
предпазна маска носа и
устата си, предаде
Ройтерс. "Тази седмица
започваме инспекции в
магазините, за да видим
дали клиентите и служи-
телите носят маски",
заяви Лукаш Шумовски по
общественото радио.

3 жертви на джихадисти
в Афганистан
Джихадисти от "Ислямска
държава" нападнаха
затвор в Източен Афга-
нистан, съобщи АФП.
Нападението започна с
експлозия на кола бомба,
последвана от щурм
срещу затвора в Джала-
лабад, където са задържа-
ни много талибани и
членове на "Ислямска
държава". При атаката
били убити най-малко
трима и ранени петима.

4-ти журналист убит
в Мексико
Мексиканският журналист
Пабло Моругарес, рабо-
тещ за интернет издание-
то "ПМ Нотисиас" в
южния щат Гереро, беше
застрелян в ресторант в
град Игуала, съобщи
комисията за защита на
човешките права в щата,
предаде АФП. Пабло
Моругарес е четвъртият
журналист, убит в Мекси-
ко от началото на година-
та. Той бил убит, когато
се намирал в ресторант в
компанията на полицай,
който го охранявал.
Двамата били застреляни
от тежковъоръжени мъже,
които нахлули в ресто-
ранта и убили също един
пазач.

Кърмещи британките
се оплакват

16 процента от британки-
те се оплакват, че са
били нахално наблюдава-
ни от непознати мъже,
докато са кърмели
бебетата си на обществе-
ни места, а 8 процента са
ставали обект на сексуал-
ни намеци, установи
изследване, цитирано от
в. "Метро". 27 на сто от
хилядата интервюирани
кърмачки доверили, че са
били подканвани от
непознати да отидат
някъде другаде да кърмят.
10 на сто от кърмещите
майки са били принужда-
вани в кафенета и
ресторанти или да
покрият гърдите си или да
напуснат заведението. 21
процента от мамчетата
били принудени да хранят
кърмачетата в обществе-
ната тоалетна.

в нашата страна. Препо-
ръчва се пътуване с особе-
но внимание до Северен
централен, Югоизточен и
Южен централен район в
България.

От началото на август
Белгия въведе задължение-
то всеки, който пристига в
страната, да попълни 48
часа предварително бланка
онлайн с личните си данни
и описание на местата,
които е посетил в послед-
ните 2 седмици.

Това задължение се
отнася и за преминаващи-
те през Белгия транзит, ако
пътуването им ще отнеме
повече от 2 денонощия.

Белгия междувременно
счупи световния рекорд
за продължителност на
политическа криза, който
постави сама през 2011
г.. До днес страната не се
управлява от редовно
избрано правителство
вече 591 дни.

Преди близо десетиле-

тие държавата нямаше
редовно правителство от
26 април 2010 г. до 6
декември 2011 г. (589
дни). От 21 декември 2018
г., когато правителството
на Шарл Мишел подаде
оставка, Белгия се управ-

лява от служебен кабинет.
Последвалите общи
избори от 26 май 2019 г.
не доведоха и до днес до
съставяне на мнозинство.

Преговорите между
партиите продължават
вече година и 3 месеца.ç
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Âçðèâúò â ÷àêàëíÿòà íà ãàðàòà
îòíå òîãàâà æèâîòà íà 85 äóøè

Â Èòàëèÿ ñå ÷óäÿò êîé å ïîðú÷àë
àòåíòàòà â Áîëîíÿ ïðåç 1980 ã.

Етиопка ликува с националното знаме в Адис Абеба по случай
откриването на новия язовир "Великото етиопско възраждане".

Координираните празненства, част от кампанията "В един глас за
нашия язовир", бяха предшествани от съобщението на премиера

Абий Ахмед от 22 юли, че сезонните дъждове са довели до първото
успешно пълнене на резервоара на мегаязовира.

Италия отбеляза тази
седмица 40-ата годишнина
от атентата в североиз-
точния град Болоня, отнел
живота на 85 души, преда-
де АФП.

На 2 август 1980 г. в
чакалнята на жп гарата в
Болоня избухва бомба,
убива 85 души и ранява
200 в най-кървавия атен-
тат от епохата на т. нар.
оловни години в Италия
(от края на 60-те до края
на 80-те на 20-и век,
когато страната е залята
от политически терори-
зъм).

Според мнозина итали-
анци поръчителите оста-
ват неизвестни.

Имаме нужда от исти-
ната. Без истина страната
няма бъдеще. Да търсим
истината, означава да
търсим справедливостта,
заяви председателката на
италианския Сенат Елиза-
бета Казелати на мястото
на взрива.

Ние сме на страната

Архивна снимка от експлозията на гарата в Болоня на 2 август 1980 г. Целта е била да бъде ударена "червена-
та Болоня", твърди днес Паоло Болонези - председателят на асоциацията на жертвите на атентата в Болоня,

цитиран от агенция АНСА

Âñåìèðíèÿò ïîòîï ùå íè çàëåå
ïðåç ñëåäâàùèòå 100 ãîäèíè

Новият всемирен потоп
ще настъпи в близките 100
години, ако човечеството не
вземе необходимите мерки
за предотвратяването му,
пише английското научно
сп. "Нейчър".

Според международно
изследване опасността от
повишаването на нивото на
световния океан непрекъс-
нато расте заради активни-
те приливи, увеличаващите
се вълни и бурите. Те са
предизвикани от глобално-
то затопляне.

По оценка на специалис-
тите, ако човечеството не

Етиопците отпразнуваха
първото пълнене на язови-
ра "Великото етиопско въз-
раждане" и излязоха по ули-
ците на столицата Адис Абе-
ба в подкрепа на спорния
проект на река Сини Нил,
предаде ДПА.

Десетки хиляди жители
изпълниха улиците, мнозина
- загърнати в националния
флаг, а други с плакати. Хо-
рата скандираха лозунги в
чест на язовира, известен
сред местните хора като
Абай.

Столичани натискаха

Åòèîïöèòå ïðàçíóâàò ïúðâîòî ïúëíåíå
íà ñïîðíèÿ ÿçîâèð íà ðåêà Ñèíè Íèë

клаксоните на колите си, дру-
ги надуваха свирки, пускаха
силна музика и танцуваха, за
да отбележат събитието. В
социалните медии се появи-
ха хаштагове #ItsMyDam,
#EthiopiaNileRights and
#GERD.

Властите в източноафри-
канската държава се надя-
ват, че хидросъоръжението
на стойност 4,6 млрд. дола-
ра, изцяло финансирано от
етиопското правителство, ще
достигне пълен капацитет за
производство на електрое-
нергия през 2023 г.

Пълен до 74 процента от
обема си, язовирът от годи-
ни беше обект на спорове и
предизвика враждебност в
условията на застой на пре-
говорите с Египет.

Етиопия иска новата ВЕЦ
да разшири износа й на
електроенергия и посочва, че
това ще изведе от бедност
милиони етиопци.

Египет, който разчита поч-
ти изцяло на река Нил за зе-
меделие, промишленост и из-
ползване на вода в бита, се
опасява, че язовирът ще на-
мали водоснабдяването му. ç

Според специалистите в САЩ ще бъдат частично наводнени крайбрежията
на щатите Северна Каролина, Вирджиния и Мериленд, а в Азия някои

региони на Китай, Бангладеш и Индия. В Европа съществено ще постра-
дат северните части на Германия и Франция, а главната жертва на

глобалното наводнение ще стане Великобритания.

Снимки Пресфото БТА и Интернет

дебнещият всемирен потоп
може да нанесе щети в раз-
мер от 14 трлн. долара, кое-
то съставлява 20 процента
от световния брутен вътре-
шен продукт.

Въпреки че нивото на
моретата се покачва срав-
нително бавно, екипът на
Ебру Кирецки от австралий-
ския университет в Мел-
бърн твърди, че на човечес-
твото му предстоят катаст-
рофични природни явления.
Увеличава се разрушител-
ната сила на приливите и
на другите стихии на при-
родата.ç

на семействата, на тези,
които вярват в държавата,
на магистратите, които
работят за сваляне на
завесата, която ни дели
от истината, обяви преми-
ерът Джузепе Конте.

Двама души, които са
били част от дясноекстре-
мистката група НАР, бяха
осъдени на доживотен
затвор за атентата, а
трети, който по време на
престъплението е бил
непълнолетен, получи 30
години затвор.

Много други, включи-
телно служители на итали-
анското военно разузнава-
не, също бяха осъдени, но
получиха по-леки присъди
- от 7 до 10 години затвор,
за възпрепятстване на
правосъдието.

Семействата на жерт-
вите и много италианци
смятат, че тримата край-
нодесни терористи, осъде-
ни за касапницата, са
само изпълнители, а
истинските поръчители

остават неизвестни и
ненаказани.

Според Паоло Болоне-
зи - председател на
асоциацията на жертвите
на атентата в Болоня,

прекъсне наблюдаваните
днес тенденции, към 2100 г.
внушителна част от сушата
на нашата планета ще се
окаже под водата. В част-
ност крайбрежните регио-
ни ще бъдат потопени до 50
процента.

Най-застрашени ще бъдат
крайморските територии,
разположени на 10 м над
морското равнище. При най-
лошия сценарий около 287
млн. души, или 4 процента
от световното население, мо-
гат да пострадат от крайб-
режните наводнения.

В парично изражения

последните резултати от
разследването потвържда-
ват, че този атентат е бил
"черна бомба", замислена
от високопоставени члено-
ве на масонската ложа Р2

(Propaganda Due/ Пропа-
ганда дуе) и изпълнен от
фашистки членове на НАР,
подпомагани от хора от
Р2, които са работели в
тайните служби. ç
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чувството, че ни олекна,
че вече сме там и дадох-
ме най-доброто от себе
си. Направихме страхотни
мачове.

- Какво си казваше,
когато срещу теб заста-
ваше 210-сантиметрова-
та Уляна Семенова?
Виждаше ли коша от
нея?

- Аз играя малко по-
встрани, но е желателно
да не си около нея. С нея
сме си разменяли флагче-
та и значки на национал-
ните отбори. Виждаш
номер 10, въобще не
виждаш главата й. Да,
беше огромна жена.

- Второто ти участие
на олимпиада е в Сеул
през 1988 г. Какво се
промени в отбора ни за
тези осем години?

- Пак си имахме добри
състезателки, пак си
бяхме със самочувствие.
Участвахме си на евро-
пейски първенства, на
световни. Яд ме е за този
период и за това поколе-
ние - набор 62-63 - Мад-
лена Станева, Ваня
Дерменджиева, Нина
Хаджиянкова, Костадинка
Радкова, Радмила Василе-
ва, Краси Банова, Мариа-
на Чобанова, ще забравя
някой, да ме извинят. От
1960 до 1965-и набор
беше също страхотно
поколение. Много ме
беше яд, че в Сеул не
можахме да влезем в
четворката. Ако бяхме
влезли, със сигурност
щяхме да вземем медал.
Тогава изиграхме един
злощастен мач с Австра-
лия. Загубихме го и оттам
те биха изненадващо
СССР и стана така, че ни
изхвърлиха от четворката.
Мисля, че сръбкините
бяха много щастливи.

- Притежаваш два
медала от европейско
първенство - сребърен от
шампионата в Унгария
през 1983 г. и бронзов
пред родна публика във
Варна през 1989 г. В
Унгария бе определена и
за втори най-добър
реализатор на турнира.
Близо ли бяхме до титла-
та? Разкажи ни за двубо-
ите в Будапеща…

- Мисля, че второто мя-
сто тогава ни беше доста-
тъчно. Беше поколението
набор 60-65. От старите
играчи бяха само Петкана
Макавеева и Надка Голче-
ва. Другите бяха Ваня
Дерменджиева, Костадинка
Радкова, аз, Мадлена,
Мариана Чобанова.

- През същата 1983 г.
тимът ни се класира за
световното първенство в
Сао Пауло и отново
Евладия Славчева е под
светлините на прожекто-
рите - избрана си в
Идеалния отбор на шам-
пионата…

- Ето това не го знаех!
Понякога се казва, друг

пък - не. Общо взето, това
не ме интересува. Гледам
резултата и ако сме кош
за кош, правя сметки
какво мога да направя,
ако може да бием. Въоб-
ще не ми минават такива
мисли - кой колко ще
вкара и да си гледаме
статистиката. Това въобще
не ме интересува. Какво
значение има, ако вкараш
30 точки, а те бият с 20 и
си девети? Кой го интере-
сува?

- А на въпросното

яденето и искаш поне
медал да вземеш, а не
тиквения за четвъртото
място! Второ-трето място
за мен си е страхотен
успех. Просто имахме
малки пропуски. На
световното в Малайзия
през 1990 г. един мач с
Куба ни костваше четвор-
ката и може би медал. В
Сеул беше за малко, в
Бразилия също. Много се
дразнех за такива неща,
защото хвърляхме много
усилия, правехме зверски

когато феновете на
Миньор (Перник) запееха
традиционното: "Хайде,
Миньоро"?

- Доста стимулиращо
е. Ако си заспал, ще
станеш. Ако мачът е от
17 часа, вече в 15,30-16
часа залата е пълна. Ако
мачът е важен, те вече
са със знамената, кре-
щят, пеят, на терена няма
никого, лампите не све-
тят, но те са вътре.
Целият град живееше с
това. Даже като загубех-
ме мач, аз не минавах
по центъра и не излизах.
Беше ме срам, че някой
ще ме срещне и ще ми
каже: "Е, Владче, как
можаха тези да ви бият?"
Ама, "тези" съвсем не са
слаб отбор, добри са. Но
хората искаха, ако мо-
жем всичко ние да взи-
маме и да побеждаваме.
Толкова ми беше неудоб-
но. На един мач срещу
тим, който по принцип си
го биехме, започнахме
много лошо, нещо не се
получаваше и Чоми взе
прекъсване. Едно време
всички седяха на пейка-
та, а само петте състеза-
телки седяха прави с
треньора. Той вместо да
ни каже нещо, се обръща
към публиката и казва:
"Погледнете ги". Като
направи този жест,
изведнъж в залата настъ-
пи гробна тишина, защо-
то искаха да чуят какво
ще каже - "Цяла седмица
миньорите работят под
земята и днес са дошли
да разпуснат, да погле-
дат, да им стане приятно
и хубаво, а вие какво
правите на терена?" След
тези думи, ако земята се
беше отворила, директно
скачах вътре. С тези
думи направо ще летиш
и публиката като започне
да вика… Винаги са били
шестият играч, разбираха
играта и усещаха нещата.
Не винаги всичко може
да се получи на терена.
Понякога започваш лошо
или добре, но след това
нещо се обърква и не
става. Вижда се, че се
полагат усилия, но не се
получава. Публиката
знаеше в кой момент да
викне, да те стимулира,
да каже: "Хайде, напъне-
те се, още две защити и
две нападения, за да
вземем този мач." Пра-
виш го и беше страхотно.

- Не може да не спо-
менем дъщеря ти Радос-
тина Димитрова, която
също направи силна
кариера. Ти ли я насочи
към баскетбола?

- Не, просто тя беше в
залата с мен. Какво да
тренира детето? С какво
да се занимава, като
майка му го води в залата
по баскетбол? Можеше да
стане и волейболистка,
защото баща й тренира-
ше, но повече ходеше с
мен. След това във Фран-
ция мисля, че се запали
повече, защото имаше
отбор. Когато отидох в
Миранд, то е едно селце,
все се шегувам, че има
един светофар, една
хлебарница и един пло-
щад, но хората са много

задружни, идваха на
баскетбол, цялата зала
беше пълна и си беше
празник, защото преди
това Костадинка Радкова
играеше там и тогава
имаха три шампионски
титли. Всички бяха много
запалени. Тогава във
Франция отборът на
девойките играеше преди
жените и тя ходеше с
момичетата да гледа
отстрани, идваше в залата
на тренировки да гледа
какво правим. Предпола-
гам, че така си дойде
съвсем естествено.

- Какво й казваше
най-често, когато тя
започна да се утвържда-
ва като състезател?
Търсила ли е съвет от
теб?

- Да, за някои неща,
за които ме пита, обясня-
вам кое как трябва да
направи. Като беше
кадетка каза: "Мамо,
какво трябва да направя,
за да стигна на финал?"
Отговорих, че трябва да
вземе нещата в свои
ръце и да оправи всичко
сама, иначе няма да се
получи. Не сама, а да
даде тон за песен и да
поеме отговорност. Тя
трябва да дръпне другите.
Станаха втори и имаше
много рев и сълзи, но
тогава игра много добре.
Имаше една случка -
играят с Академик (Плов-
див) финал и пресират
останалите момичета, а
тя стои отстрани и гледа.
Аз седя на четвъртия ред
с други колежки баскет-
болистки и скачам: "Ра-
достина, вземи топката и
я изнеси най-накрая!" А тя
се обръща и казва: "Не
ми я дават". Викам:
"Отиди и си я вземи!"
Като е искала съвети,
съм давала, но чак таки-
ва наставления не съм.
Моята майка не е стояла
в залата да ме дебне
непрекъснато или както
има някои родители,
които идват с претенции
към треньорите и казват
едва ли не треньорът
какво трябвало да напра-
ви и какво не. Те всички
вече са специалисти!
Единствено, че нейни
треньори са мои бивши
колежки и ако разбера,
че се изявяваме като
Майкъл Джордан, лошо
ни се пише. Каза: "Мамо,
аз нищо лошо не правя."
Викам: "Знам, но предуп-
реждавам." В повечето
случаи съм я оставяла
сама да види как стават
нещата и мисля, че това
й подейства добре. Като
беше в Славия, беше с
добри баскетболистки.
Даже в началото исках
само да тренира с нас,
Жоро Божков реши да я
включи в отбора. Защото
смятах, че при девойките
си прави, каквото си иска
и трябва малко да я
смачкат, за да види за
какво говорим.

- Кое е най-голямото
щастие в момента на
Евладия Славчева?

- Всички знаят, че съм
баба вече. Имам внучка
и е много сладка, миш-
ленце.

Åâëàäèÿ Ñëàâ÷åâà: Ñëàâíèòå âðåìåíà íà
áúëãàðñêèÿ æåíñêè áàñêåòáîë îòìèíàõà

Олимпиадата в Москва - българският национален отбор с Евладия
Славчева (четвъртата от дясно наляво) извоюва сребърен медал

първенство сме шести…
- Да, и там имаше

доста здраво рамо към
бразилския отбор. В
интерес на истината не ги
харесвах бразилките,
защото са малко с вирна-
ти носове, надути и от
голямото "добро утро", ако
трябва да сме точни. Не
се харесвахме взаимно.
Бях много доволна, че
имаше игри на добра воля
в Сиатъл и ги набихме по
всички правила. Взехме
медал, станахме трети
след американките и
рускините.

- Шест години по-
късно през 1989 г. в
морската ни столица си
в състава, който извою-
ва и бронз под ръковод-
ството на треньора Иван
Лепичев. По-трудно ли
се играе пред родна
публика?

- Определено, да. По
принцип не ме интересува,
но като цяло отборът се
притеснява. Малко съм
"перде", не ме интересува,
концентрирам съм. Даже
залата да е пълна и да
крещят, имам чувството, че
понякога не ги чувам какво
правят. Просто гледам
таблото, съдиите, терена.
Останалото го изключвам
абсолютно. Не могат да ме
подразнят да ми викат
отстрани нещо или да ме
нагрубяват. Абсурд! Хабят
се напразно.

- Как се прие това
трето място за успех,
защото по онова време
говорим за една статис-
тика от само медали,
участия на световни
първенства - нещо, което
сега въобще не може да
ни мине през главата…

- На всеки голям фо-
рум като влезеш във
финалната четворка, си е
престижно и е успех. Е,
тогава апетитът идва с

тренировки и лагери. Ако
днес трябва да ги напра-
вят… Други спортове
тренираха още повече от
нас, но специално в
баскетбола такива трени-
ровки, подготовки и
лагери правехме, че след
това като изиграеш мача,
можеш да изиграеш още
един.

- У нас си печелила
шест титли с Миньор
(Перник) и две със Сла-
вия. Седем пъти си
носител на Купата на
България. Има ли някой
от тези успехи, който да е
по-специален за теб?

- Не. Ставаш пръв и
след това си казваш
защо пък другите трябва
да са на върха? Забра-
вяш и пак искаш да си
пръв. Пак си е специал-
но. В Славия вече бях на
42. Беше отборът на
"Лукойл", след това плов-
дивски тим, ние, Стара
Загора винаги са имали
добри отбори и опитни
играчи. Всеки път се
шегувах като дойдат
плейофи и викам: "Моми-
чета, леля Владка вече е
остаряла, изморена и не
мога да играя пет мача.
Трябва да бием 3:0, за да
стигнем финал. Така че се
размърдайте, ако обича-
те!" Когато отборите се
поздравяват преди мач,
съм пускала и други
шегички, но не са за
пред камера. Малко да
отпуснем напрежението,
защото винаги си има
напрежение, колкото и да
си опитен. Както се казва
"пеперудки в стомаха", но
като се хвърли първата
топка, забравяш. Искаш
да побеждаваш, всяка
победа е сладка.

- Казваш, че публиката
не ти е влияела много и
си се концентрирала, но
все пак как се чувстваше
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Носителят на купата на
страната Локомотив (Плов-
див) победи шампиона
Лудогорец с 1:0 в Разград
и спечели Суперкупата на
България в откриващия
мач за сезон 2020/2021.
Футболист №1 за 2019
година Димитър Илиев (89)
отбеляза победния гол за
"смърфовете" малко преди
края, а домакините играха
в намален състав от 66-ата
минута, когато Икоко бе
изгонен с директен червен
картон заради удар без
топка. Така пловдивчани,
чийто треньор Бруно
Акрапович бе наказан и
изгледа мача от трибуните,
взеха реванш за пораже-
нието от "орлите" в сблъсъ-
ка за същия трофей преди
година, когато загубиха с
0:2, както и за тежката
загуба с 1:6 на 27 юни в
Разград за първенство.

"Орлите" от Разград
излязоха с най-младия си
титулярен състав от девет
сезона насам - 27 години,
а от самото начало започ-

Гостите
победиха
шампиона и
извоюваха
Суперкупата
на България

Президентът на
Славия Венци
Стефанов изрази
учудване
относно лицензирането на
някои стадиони в България.
"Искам да попитам откъде-
накъде стадионите на Царско
село и Ботев (Пд) получават
лицензи? На какво основа-
ние? На кои нормални
условия отговарят тези два
стадиона? Има ли в Царско
село и Коматево безопасност
за зрителите? С какъв
паркинг разполага Царско
село? Къде хората паркират
там автомобилите си, какви
са условията?",  чуди се
Стефанов, който е и член на
Изпълкома на БФС.
Ботев (Пд) се
раздели с четирима
футболисти,
след като договорите на
Радослав Терзиев, Александър
Тонев, Лазар Марин и
Андерсон Барбоса бяха
прекратени по взаимно
съгласие.
Илия Груев повече
няма да бъде
помощник-треньор
на Вердер, съобщи настав-
никът на отбора Флориан
Кофелд преди началото на
подготовката за новия
сезон в Бундеслигата.
"Груев не напуска Вердер.
Той ще е координатор за
нашите играчи, които
даваме под наем", обясни
37-годишният специалист.
Илия Груев стана помощ-
ник-треньор на Кофелд
преди началото на миналия
сезон. Неговият син Илия-
младши е част от първия
отбор на Вердер. Тимът от
Бремен едва се спаси от
изпадане от Бундеслигата,
като това стана факт след
бараж с Хайденхайм.
Вратарят Георги
Георгиев си тръгна
официално от Левски.
Договорът на национала с
клуба бе прекратен по
взаимно съгласие. Следваща-
та спирка от кариерата на
вратаря ще бъде Черно море.

Íàêðàòêî

Ëå÷å å òðåòèÿò èçïàäàù îò
èòàëèàíñêèÿ åëèò

Лече е третият изпадащ тим от
Серия "А" след СПАЛ и Бреша.

Това стана ясно след загубата
му у дома от Парма с 3:4 в пос-
ледния 38-и кръг на италианския
елит.

Лучиони си вкара автогол в 11-
ата минута, а Капрари (24), Корне-
лиус (52) и Инглезе (66) реализи-
раха другите попадения за успеха

на "дуковете", които финишираха
десети с 49 точки. Барак (40), Ме-
кариело (45) и Лападула (68) бяха
точки в този зрелищен сблъсък за
Лече, който завърши на 18-ата по-
зиция с 35 точки.

На 4 над чертата завърши Дже-
ноа, който разби гостуващия Ве-
рона с 3:0 и запази мястото си в
елита.ç

на и едно от новите попъл-
нения - Алекс Сантана. В
групата не бяха Антон
Недялков, Сисиньо, най-
новото попълнение Бър-
нард Текпетей и контузени-
ят Вандерсон. След тази
загуба Лудогорец не успя
да излезе еднолично
начело във вечната класа-
ция на отборите, спечели-
ли най-много пъти Супер-
купата на България. Разг-
радчани продължават да

делят първото място с
ЦСКА. И двата отбора
имат по четири такива
отличия.

Капитанът на Локомотив
(Пд) Димитър Илиев заяви,
че значението на спечеле-
ния трофей е огромно.
Голмайсторът подчерта, че
"орлите" не са били надиг-
равани така в Разград.
"Мисля, че значението на
тази купа е огромно.
Надиграхме по категоричен

начин деветкратният шам-
пион на България. Не
остана и частица съмнение
кой е по-добрият отбор
днес. Половината от нашия
отбор е на пет-шест трени-
ровки.

Сега ще се порадваме
един-два дни и ще мислим
за началото на първенство-
то. Нямаше как да е по-
тежко - предстои дерби
срещу Ботев (Пд)", заяви
Илиев. ç

:

Футболистите на Локомотив (Пд) прибавиха още една купа в своята колекция
Снимка Пресфото БТА

Треньорът на шампиона Лудогорец Павел Върба разкритикува
футболистите си след загубата от Локомотив (Пд). В същото време
56-годишният чешки специалист обяви, че очаква два входящи
трансфера, като единият от тях е на Хигинио Марин от Нумансия.

"Не успяхме да изиграем мача както трябваше. За тази загуба
допринесе и червеният картон. След него противникът имаше пре-
димство и вкара победния гол. Икоко прояви недисциплинираност
в този момент. Имаше и проява на провокация от футболист на
Локомотив. Едно бутане, а съдията прецени, че трябва да даде
червен картон", коментира Върба.

"Този резултат е доста поучителен за нас. Ако играем така, както
днес, ще имаме проблем и с Ботев (Враца) - това е ясно. Доста
неща имаме да променяме, не са едно и две. Особено във фаза
атака не изглеждахме така, както в предишните мачове. Освен Ка-
ули другите в атака не успяха да направят това, което се изисква от
тях. Трябва да променим нещата", каза още чешкият специалист.

Треньорът на Локомотив (Пловдив) Бруно Акрапович бе щаст-
лив след спечелването на Суперкупата на България. Босненският
специалист не бе на скамейката на тима заради наказание, но
това не си е проличало според него при успеха с 1:0 срещу
Лудогорец в Разград.

"Много важна победа за бъдещето ни. След ЦСКА сега спече-
лихме и срещу най-силния отбор в лигата и за момчетата това е
една награда. Имахме шансове и можехме да вкараме още. Емо-
ционално бе на трибуните. Пак се сърдих и виках, исках да съм
по-близо до играчите, но голяма част от нещата, които трябваше
да направим, станаха. Така че не си личеше да липсвам много на
пейката.  Сега ни предстои дербито срещу Ботев. Мисля, че ни-
кой не е готов напълно за новия сезон, тъй като нямаше много
време. В Европа искаме да спечелим повече от миналата година.
Имаме повече опит сега. Знаем си възможностите и че изгражда-
ме един млад отбор", сподели Акрапович след триумфа.

Ïàâåë Âúðáà ðàçêðèòèêóâà
èãðà÷èòå ñè ñëåä çàãóáàòà

Áðóíî Àêðàïîâè÷: Âàæåí
óñïåõ çà áúäåùåòî íè

Световният шампион и пилот на
Мерцедес Люис Хамилтън победи
в четвъртия старт от сезона във
Формула 1 през 2020 година и за-
писа историческо постижение, зад-
минавайки легендарния бразилец
Айртон Сена. Британецът спечели
домашната надпревара за Гран при
на Великобритания на пистата
"Силвърстоун", завършвайки със

Õàìèëòúí ïðåíàïèñà èñòîðèÿòà
âúâ Ôîðìóëà 1 è çàäìèíà Ñåíà

спукана гума. Той стартира от пър-
вата позиция и не позволи на ни-
кой друг пилот да го изпревари в
хода на състезанието. Това се случ-
ва за 20-ти път в кариерата му и
така той изпревари великия Сена,
който имаше 19 такива състезания.

Това е седма победа на Хамил-
тън на британското трасе, което съ-
що е рекорд.ç
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ÇÅÌß05.30 Документален филм (п)
05.55 "Жоакина, доня Революция" - бра-

зилски сериен филм (п)
06.45 Документален филм
07.30 "Актуално от деня" (п)
08.00 "Не се страхувай" (п)
09.00 "Студио Икономика" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Жоакина, доня Революция" - бра-

зилски сериен филм
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Не се страхувай"  (п)
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 "Дискусионен клуб"  (п)
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Лява политика" с Александър Симов
21.00 Киносалон БСТВ: "Черен въглен, тъ-

нък лед" (2014 г.) Китай/Хонконг
22.50 Новини (п)
23.20 "Актуално от деня" (п)
00.00 "Лява политика" (п)
01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.15 "Не се страхувай" (п)
03.15 "Общество и култура" (п)
04.15 "Дискусионен клуб" (п)

ÁÍÒ 1

06.00 Момичето гущер детски - тв филм
/Великобритания, 2016 г./

06.15 Търсачи на реликви - тв филм /п/
07.00 Сутрешен блок
09.00 Корпорация "Приключения" - тв филм

/5 епизод/п/
09.45 Тайните на войната - док. поредица /п/
10.30 10 000 крачки
10.40 Парижката кухня на Триш 2 - док.

поредица /п/
11.10 Бързо, лесно, вкусно /п/
12.00 По света и у нас
12.30 Новини на турски език
12.40 БНТ на 60 - Катерина Евро и Деян

Славчев-Део /п/
13.40 Супер камери - док. поредица
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Илайъс - аним. филм
15.00 Търсачи на реликви - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас - регионални новини
16.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.45 Парижката кухня на Триш 2 - док.

поредица
17.10 Как е устроена Вселената 2 - 8-

серийна док. поредица /САЩ, 2012
г./, режисьор Алекс Хърл

18.00 По света и у нас
18.20 София в един снимачен век - док.

поредица
18.45 Какво ще се случи? 2 - док. поредица
19.10 Корпорация "Приключения" - тв филм

/6 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Госпожо Държавен секретар 3 - тв

филм /21 епизод/ (12)
22.00 Династията на Борджиите 2 - тв филм

/8 епизод/ (16)
23.00 По света и у нас
23.30 Потомци на слънцето - тв филм /16,

последен епизод/ (12)
00.35 БНТ на 60 - Катерина Евро и Деян

Славчев-Део /п/
01.35 България от край до край 2 /п/
02.05 Госпожо Държавен секретар 3 - тв

филм /21 епизод/п/ (12)
02.50 Какво ще се случи? 2 - док. поредица

/п/
03.25 София в един снимачен век - док.

поредица /п/
03.50 Династията на Борджиите 2 - тв филм

/8 епизод/п/ (16)
04.40 Потомци на слънцето - тв филм /16,

последен епизод/п/ (12)

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, еп. 5
06.30 "Комиците и приятели" /п./
07.00 "Тази сутрин"
09.30 "Преди обед" /най-доброто/ - токшоу
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 2,

еп. 58
15.30 "Търговски център" - сериал, с. 14,

еп. 132 - 134
17.00 bTV Новините
17.30 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 14, еп. 19
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,

еп. 32
21.00 Премиера: "Ирония на съдбата" -

сериал, еп. 26
22.30 Премиера: "Добрият доктор" - сери-

ал, еп. 17
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата" - сериал, с. 3, еп. 20
01.00 "Гранд" - сериал, еп. 20
01.30 "Домашен арест" - сериал, с. 4, еп. 13
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, еп. 50

bTV Action

05.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 1
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс

Прайм" - сериал, с. 3, еп. 10 - 13
08.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 1
09.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 10
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 2, еп. 2
11.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 1
12.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 7
13.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 2, еп. 15,

16
15.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 2
16.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 11
17.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 8
18.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 2
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на

утрешния ден" - сериал, с. 2, еп. 3
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стрелата" -

сериал, с. 7, еп. 5
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Саботаж" - ек-

шън, криминален (САЩ, 2014), в
ролите: Арнолд Шварценегер, Сам
Уърдингтън, Терънс Хауърд, Джо Ман-
ганело, Джош Холоуей, Мартин До-
нован и др. [16+]

00.00 "Стрелата" - сериал, с. 7, еп. 5
01.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 2
02.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 2, еп. 3
03.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 8
04.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 11

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
06.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 6, еп.

15, 16
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
08.30 "Гранд" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
10.00 "Принцът и аз 3: Кралски меден

месец" - комедия, семеен, романти-
чен (САЩ, 2008), в ролите: Кам
Хескин, Крис Гиър, Адам Кроусдел,
Джонатан Фърт

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
14.00 "Гранд" /п./ - сериал
15.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал

17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
18.00 "Приятели" - сериал, с. 6, еп. 23, 24
19.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 49
20.00 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 2
20.30 Премиера: "Модерно семейство" -

сериал, с. 10, еп. 11, 12
21.30 Премиера: "Шитс Крийк" - сериал, с.

3, еп. 2
22.00 Премиера: "Гранд" - сериал, с. 3, еп.

13, 14
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.

11, еп. 17, 18
00.00 "Принцът и аз 3: Кралски меден

месец" /п./ - комедия, семеен, ро-
мантичен (САЩ, 2008)

02.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,

с. 6, еп. 7, 8
08.15 "Прислужницата" - драма (тв филм,

САЩ, 2016), в ролите: Катрин Тютън,
Фей Мастърсън, Кентън Дюти, Том
Мейдън и др.

10.15 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 6,
еп. 9, 10

12.30 "Търсачът" - военен, драма, романти-
чен (Австралия, Турция, 2014),в ро-
лите: Ръсел Кроу, Жаклин Маккензи,
Дениз Акдениз, Райън Кор, Джем
Ялмъз, Исабел Лукас, Олга Курилен-
ко, Джай Кортни, Ялмъз Ердоган и др.

14.45 "Деца на килограм" - комедия, семеен
(САЩ, Германия, 2003), в ролите:
Стив Мартин, Бони Хънт, Хилари Дъф,
Пайпър Перабо, Аштън Къчър, Том
Уелинг и др.

16.45 "Бившата" - трилър (САЩ, 2019), в
ролите: Алиша Зиглър, Маяра Уолш,
Филип Бойд, Джак Кризманич и др.

18.45 "Шефове гадняри 2" - комедия (САЩ,
2014), в ролите: Джейсън Бейтман,
Джейсън Съдекис, Чарли Дей, Джени-
фър Анистън, Кевин Спейси, Джейми
Фокс, Крис Пайн, Кристоф Валц и др.

21.00 Премиера: "33-мата" - исторически,
биографичен (Чили, Колумбия, Испа-
ния, САЩ, 2015), в ролите: Антонио
Бандерас, Родриго Санторо, Жюлиет
Бинош, Джеймс Бролин, Лу Даймънд
Филипс, Марио Касас, Джейкъб Вар-
гас, Хуан Пабло Раба, Оскар Нуньес

23.30 "Забравен от Бога" - уестърн, драма
(Канада, Франция, САЩ, 2015), в
ролите: Кийфър Съдърланд, Доналд
Съдърланд, Естър Първис-Смит, Бра-
йън Кокс, Деми Мур, Майкъл Уинкот
[14+]

01.15 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 6, еп. 9, 10

03.15 "Реката на тайните" - криминален,
мистъри, драма (САЩ, Австралия,
2003), в ролите: Шон Пен, Тим Ро-
бинс, Kевин Бейкън, Лорънс Фиш-
бърн, Марша Гей Хардън, Лора Лини,
Кевин Чапман, Еми Росъм и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал /п/

06.00 "Скорпион" - сериал, сезон 4 /п/
06.55 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "Розамунде Пилхер: Буря в душите" -

с уч. на Надин Вармут, Матиас Харе-
би-Бранд, Габриел Мерц и др.

11.30 "Бон Апети" - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - избрано
21.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 8
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" (премиера) - сери-

ал, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

18
00.30 "Скорпион" - сериал, сезон 4
01.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 4
02.30 "Завинаги свързани" -сериал
03.30 "Остани с мен" - ссериал /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 9 /п/

07.00 "Търсенето на Линк" - аним. филм /п/
09.00 "Любителката на мистерии: От пръв

поглед" - мистерии с уч. на Кели
Мартин, Катрин Харолд, Кейси Сан-
дър, Кларънс Уилямс III и др. /п/

11.00 "Ла Ла Ленд" - романтичен филм с уч.
на Раян Гослинг, Ема Стоун, Джон
Леджънд, Джесика Рот, Розмари Деу-
ит, Джей Кей Симънс, Фин Уитрок /п/

13.30 "Бумеранг" - комедия с уч. на Холи
Бери, Робин Гивънс, Крис Рок, Мар-
тин Лорънс, Еди Мърфи, Дейвид Алън
Гриър, Брайън Грейзър, Тиша Кембъл,
Лела Рошон, Джон Уидърспуун /п/

16.00 "Ханкок" - екшън с уч. на Уил Смит,
Чарлийз Терон, Джейсън Бейтман,
Еди Марсан, Джони Галеки и др. /п/

18.00 "Туристът" - екшън с уч. на Джони
Деп, Анджелина Джоли, Пол Бетани,
Тимъти Далтън, Руфъс Сюъл, Раул
Бова и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 11

21.00 "Междузвездни войни: Силата се про-
бужда" - екшън-фантастика с уч. на
Харисън Форд, Марк Хамил, Кери
Фишър, Адам Драйвър, Дейзи Ридли,
Оскар Айзък, Лупита Нионго, Гвендо-
лин Кристи, Джон Бойега и др.

23.50 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 11 /п/

00.40 "Чиракът на Мерлин" - приключенски
филм с уч. на  Миранда Ричардсън,
Сам Нийл, Марк Гибън, Тегън Мос и
др., I част

Тв програма - вторник, 4 август ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.

Горещо
Днес през деня ще бъде слънчево, с повече средна и висока облач-

ност над западните райони. Все още почти без валежи. Ще продължи да
духа предимно слаб източен вятър. През нощта срещу сряда ще прева-
ли и прегърми на места в крайните западни райони.

В сряда в по-голямата част от страната ще остане горещо, със
средна и висока облачност и без валежи. Превалявания с гръмотевици,
на места интензивни, ще има в крайните западни и най-вече в югоза-
падните райони. Подобни явления са възможни и в Софийско. Ще духа
умерен, на моменти в Дунавската равнина и източната половина на
страната - временно силен източен вятър. Максималните температури
ще бъдат от 30 до 36 градуса, малко по-ниски в местата с валежи на
запад и югозапад.

В четвъртък кратки превалявания са възможни само над крайните
югозападни райони, а в петък ще превали и прегърми на отделни места
в западните и част от централните райони. Температурите остават висо-
ки, от около 29 до 33, 34 градуса. Ще бъде доста ветровито, с умерен,
в низините и източните райони - временно силен източен вятър. По
морето вероятността за валежи до петък е малка, но почиващите там
трябва да се съобразяват с доста силното вълнение.

bTV Cinema, 21.00 ч., "33-мата" - исторически, биографичен
(Чили, Колумбия, Испания, САЩ, 2015), в ролите: Антонио

Бандерас, Родриго Санторо, Жюлиет Бинош, Джеймс
Бролин, Лу Даймънд Филипс, Марио Касас, Джейкъб

Варгас, Хуан Пабло Раба, Оскар Нуньес

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 145

ВОДОРАВНО: "Лодолета". "Авала". Лазаревич (Лаза).
Коз. Кирасир. Рапири. Титанати. Арет. Тинол. "Канарите".
Кар (Алфонс). "Новата". ИЛ. Нат. Питатели. "Намуна". Аке-
рит. Пикар (Жан). Асал. Ре. Оризаре. "Или". Новатор. Ви.
Ага. "Надали". "Аватар".. Но. Она. Елата. Вени. Анара. Об.
Рата. Акан. Маре (Жан). "На". Аперитив. Тенакел. Танака
(Хиити). Щавел. Катунар. Колонада. "Атала".

ОТВЕСНО: "Политикани". "Онова нещо". Дарина Тако-
ва. Етанал. Дозатор. Марадона (Диего). АВО. Ласал (Жан
Луи). "Пуритани". Акен (Пит Ван). Серин. НИН. Зола (Емил).
Апела. Теракота. Ари. АКЕЛ. МАВ. Тава. Ар. "Анар". КА.
Ирина Тасева. "Анита". Дача. Атека. ИВЕР. ТАТА. Паралели.
"Аламинут". Такири. Ир. Лата. Авана. Лорети (Робертино).
Иригатор. "Кал". "Пазителите". "Арабелара".
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Звездата на Метропо-
литън опера Диана Дам-
рау ще открие есенния
полусезон 2020 на Софий-
ската филхармония с два
концерта в зала "Бълга-
рия".

На 4 и 6 септември тя
ще зарадва публиката с
програма от оперни арии
и дуети, наречена "Кралс-
ки афери - Крале и крали-
ци на операта". Диана
Дамрау ще си партнира с
френския бас Никола
Тесте. На диригентския
пулт застава Павел Балев.

"Водещо колоратурно

Ñ êàðèêàòóðíà
èçëîæáà çàâúðøè
êîíêóðñúò çà õóìîð
â Êóáðàò

Творби на участници в XIII
конкурс за хумор и сатира бя-
ха представени в карикатурна
изложба във фоайето на На-
родно читалище "Св. св. Ки-
рил и Методий" в Кубрат. В
раздел "Карикатура" първото
място спечели Майя Чолако-
ва. В раздел "Кратки сатирич-
ни форми" победител е Хрис-
тина Острикова, а в раздел
"Стихотворение или кратък ху-
мористичен разказ" - Васил
Сотиров. Наградата за хумор
и сатира на БНР спечели ху-
дожникът Димитър Атанасов от
Кубрат. Наградата на Конфе-
дерацията на българските пи-
сатели бе за Здравка Петрова
от Русе. Наградата "Велко Вел-
ков" е за Генчо Симеонов от
София, а призът "Дулинко Ду-
лев" отиде при Драгомир Бо-
гомилов. ççççç

Хаплив и ултра актуален,
Cергей Минаев ce завръща
c нов роман, посветен на лю-
бовта в циничния ни и мате-
риален свят. C първата си
книга "Духlеss" той ce превър-
на в такова явление, че
"Таймс" отдели цяла страни-
ца за писателя. Млад мени-
джър по продажбите в голя-
ма мултинационална компа-
ния, той започва да пише ро-
мана, нахвърляйки мислите
си върху cалфетки в заведе-
ния. Книгата излиза в скро-

Àâòîðúò íà "Äóõless" ñå çàâðúùà ñ íîâ õèò

” Всеки социалист ще може да
гласува в избирателна  секция или
с подвижна избирателна кутия от
7 до 19 часа в изборния ден.
” За местонахождението на
вашата избирателна секция може
да се осведомите от общинския или
районния съвет на БСП
след 17 август.
” Очаквай те  допълни телна
информация за условията, при които
ще може да се  гласува с подвижна
избирателна кутия.
” На 12 септември със своя глас,
изберете Председател на
Българската социалистическа
партия!

Íà 12 ñåïòåìâðè

÷ëåíîâåòå íà ÁÑÏ
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ïðÿêî ùå èçáåðàò

ñâîÿ ïðåäñåäàòåë

На 26 и 27 септември
ще се проведе 50-ият
юбилеен  конгрес на Българската
социалистическа партия!

Шедьоври на Уди Алън
гледаме в НДК на
Платформа А6
Началото на вечерите,
посветени на Уди Алън,
поставя "Могъщата
Афродита" днес от 18.00
ч. Една прелестна приказ-
ка, изпълнена с неподра-
жаема романтична магия,
ще завладее публиката в
същия ден от 20:00 ч.
Киноманите ще видят
първия музикален филм на
Уди Алън - "Всеки казва
"Обичам те". Забавна
комедия ни очаква на 5
август - "Да разнищим
Хари".

Първи концерт с виртуален
диригент в Япония
Симфоничният оркестър на
Токио за първи път свири
на концерт, на който
диригентът бе на екран
пред оркестрантите. Това
налага кризата с COVID-19.
Вече доста музикални
състави по света преос-
мислят начина си на
работа. Този "виртуален"
диригент е музикалният
директор на Токийския
симфоничен оркестър -
англичанинът Джонатан
Нот, който няма възмож-
ност да пътува до Япония.

:
Íàêðàòêî

Приключи 11-ият летен
фестивал "Опера в парка"
на Военната академия "Г. С.
Раковски", който тази годи-
на е ориентиран само към
детската аудитория.

На 2 август се игра спек-
такълът "Трите прасенца" по
музика на Александър Рай-
чев, оркестрация Алексан-
дър Райчев-син, сценарий и
адаптация Юлия Кръстева,

"Òðèòå ïðàñåíöà" çàêðèõà
"Îïåðà â ïàðêà"

Äèàíà Äàìðàó ùå èçíåñå
äâà êîíöåðòà ñúñ
Ñîôèéñêàòà ôèëõàðìîíèÿ

по либретото на Нина Сто-
янова.

Историята на Пиф, Паф
и Пуф разказват артисти-
те: Анна Вутова, Рада Тоте-
ва, Калин Душков, Илия
Илиев, Елена Стоянова,
Александра Носикова, Геор-
ги Джанов и Георги Георги-
ев. На диригентския бе ма-
естро Стефан Недялков, ре-
жисьор - Юлия Кръстева.ççççç

сопрано в света" според
американския всукиднев-
ник "Ню Йорк Сън", Диана
Дамрау покорява сърцата
на публиката със своя
красив глас и изключител-
на артистичност. Тя пее
редовно на сцените на
Метрополитън опера, Ла
Скала, Кралската опера в
Лондон, Баварската
държавна опера и Залц-
бургския фестивал.

Нейният обширен
репертоар включва знако-
ви главни роли от оперни
спектакли като "Лучия ди
Ламермур", "Манон Леско",

мен тираж, но ce изчерпва
за cедмица. Така ce ражда
бестселърът, чиито продажби
в Русия надхвърлиха тези на
"Шифърът на Леонардо".
"Духlеss" e и най-касовият рус-
ки роман в България през ХХI
век. Той придоби култов ста-
тут нa цяло поколение. Дейс-
твието на най-новия му ро-
ман "Видеоти", издание на
"Персей", ce развива в Мос-
ква, където главният герой Ан-
дрей Миркин e водещ на ус-
пешно телевизионно шоу. ççççç

Çâåçäíîòî ñîïðàíî ùå ïåå íà 4 è 6 ñåïòåìâðè
â çàëà "Áúëãàðèÿ"

"Риголето", "Севилският
бръснар". Дамрау е първа-
та певица в историята на
Метрополитън опера,
която изпълнява едновре-
менно ролите на Памина
и Кралицата на нощта в
едно представление на
"Вълшебната флейта" на
Моцарт. Метрополитън е и
операта, в която сопрано-
то  изпълнява главни роли
в множество филмирани
постановки. Сред тях е
знаменитата постановка
на "Травиата", в която си
партнира с Хуан Диего
Флорес.ççççç


