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Кмет лъже за забавачките
Милко Младенов, който управлява в столичния район “Люлин”, обяви несъществуващи свободни места в детските градини
в квартала. Родители обаче го уличиха в лъжа.
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Производители
вдигнаха цените

П

Храните поскъпват с близо 7 на сто,
при лекарствата също има увеличение

ървият ден на лятото в много
цивилизовани държави от десетилетия се почита като празник на
децата. Често ги наричаме нашето
бъдеще и неизменно се уповаваме, че то ще е по-добро от нашето
настояще. От дъжд на вятър заговаряме за смисъла на възпитанието, значението на образованието,
за отговорността, която носят
възрастните за подрастващите...
Все важни теми. Но невинаги навременни.
По света са написани безброй
книги, чиито автори смятат, че
могат да научат другите как трябва да се грижат за малчуганите.
Обаче има нещо по-определящо,
което няма как да се назубри дори
от най-умните издания и бестселъри. И това е как да разбираме, как
да уважаваме и как да обичаме
децата. Без ултиматуми. Без назидания. Безусловно. Да, правим го
интуитивно. Понякога на принципа “проба-грешка”. Но само с
осъзнаването на личния пример за
доброто ни се дава шанс да им
вдъхнем вярата, че хубавото в
този живот не е мираж.
Детството не само е най-интересният, най-светлият и най-сладкият период. Но и най-значимият.
В който бързаме да пораснем. И в
който след това все искаме да се
върнем. За да бъдем отново безгрижни, да си припомним подкрепата на родителите ни, да срещнем учители и приятели, да
потърсим извора на истински ценното.

Компаниите за производство на храни са продавали продукцията си с 6,8%
по-скъпо през април в сравнение със същия месец на
миналата година, обявиха
от НСИ. От своя страна

фармацевтичните фирми са
намалили цените на стоката си за износ, а са оскъпили лекарствата за вътрешния пазар. През април цените на производителите
на лекарства за износ са

били с 1,4% по-ниски спрямо същия месец на миналата
година. Същевременно лекарствата за вътрешния пазар са поскъпнали с 1,6%.
Според данните на статистиката като цяло произ-

водствените цени в страната са се увеличили с почти
двуцифрено число - 9,8 %,
което е рекорд за последното десетилетие.
Стр. 4
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EUR:
1.95583

GBP:
2.27388

USD:
1.60301

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
ПРОМЕНЛИВО

CHF:
1.78094

21

o

c

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Над 120 книгоиздатели и книготърговци са разположени в 54 шатри в парка пред НДК
до 6 юни. Игри, представяне на книги, срещи с автори и детски работилници очакват
на 1 юни най-младите посетители на Пролетния базар на книгата
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Кметът на „Люлин” излъга
за свободни места в забавачки
Родителите подготвят нов протест заради неприетите в детските градини
Кметът на столичния район “Люлин”
Милко Младенов излъга в тв студио, че
имало свободни места в детските градини в района, и дори покани деца от
съседните квартали да кандидатстват.
Той оповести, че има излишък от 40
места за тригодишните, които сега ще
бъдат първа група, и го нарече “парадокс”. Отново според неговите данни за
втора група имало само 20-тина чакащи.
Електронната система за прием на Столичната община, която показва броя на
приетите и чакащите, съдържа съвсем

друга информация. Според нея за набор
2018, в който кметът вижда излишък на
места, свободни бройки изобщо няма, а
на второ класиране е имало само 15.
Толкова деца са приети на него и в
момента тече срокът за записването им.
Не са 20 и чакащите за втора група, а
много повече. Родителите на неприети в
“Люлин” малчугани са изумени от думите на кмета и го обвиниха, че заблуждава и манипулира.
В същото време кметът на “Лозенец” Константин Павлов, който е от

“Демократична България”, заяви, че в
неговия район за едно място се борят
по 2-3 деца. Той съобщи, че 99 малчугани, неприети миналата година, ще получат ваучери по компенсаторния механизъм от държавата. Те ще се използват
за частните забавачки.
Върви подготовката за нов протест
на родители заради неприетите в ясли и
градини деца. Те се оказаха още повече
след второто класиране. Вместо да се
намали, недостигът на места в забавачките се увеличи и се оказа, че не 10 000,

а вече 12 000 деца остават извън системата. Не се изпълни и обещанието на
общината, че за второто подреждане ще
има още 3500 места. Така в събота бяха
класирани едва 858 нови деца. Затова
родителите отново ще се съберат на
протест от 17 ч. пред Столичната община на 4 юни. Сред тях вървят слухове,
че общината отново ще направи опит да
увеличи броя на децата в групите, за да
се справи частично с проблема.
Коментар на стр. 5

Не работят асансьорите
в нова метростанция
Асансьорите до новата метростанция в “Горна баня” не работят, въпреки че тя бе открита
преди месец. Оказа се, че те се
стопанисват не от “Метрополитен”, а от Националната компания “Железопътна инфраструктура”. Липсата на работещи
съоръжения ограничава достъпа до метрото за хора с увреждания и майки с деца. За тях
няма и рампа за слизане.
Според недоволните жители

на “Горна баня” до общината са
подадени няколко сигнала, на
които отговорът е, че съоръжението се стопанисва от НКЖИ.
Оттам пък заявяват, че асансьорите са спрени от експлоатация
от органите на техническия надзор заради повреди, които нарушават нормалната им работа.
Необходим е ремонт, за който
са изготвени и изпратени ценово предложение и оферта за доставка на възли и детайли.

Екосдружение ще съди
програмата срещу
мръсния въздух на София
Жалба в Административния съд в София град срещу новата програма за подобряване на качеството на въздуха в София подадоха
екосдружението “За Земята” и група граждани. Според тях заложените мерки няма да намалят замърсяването до законовите норми и
така ще продължи да се нарушава правото на гражданите на чист
въздух. Сред основанията за съдебната жалба са, че много от мерките
не са разписани достатъчно ясно и не е видно с колко ще се намалят
вредните емисии от тях. Освен това липсват ясни показатели за
изпълнение, обвързани с постигането на обещания ефект. Комплексната програма за подобряване на качеството на въздуха в София до
2026 г. е разработена от екип на Столичната община и бе приета от
Столичния общински съвет на 22 април. “Когато се изготвят програмите, следва да се внимава с харченето на обществения ресурс за
мерки със съмнителен ефект. Няма нужда от стотици мерки и милиарди изхарчени за тях. За нас е важно да има по-малко мерки, но те
да са ясни, фокусирани, с висок и предвидим ефект и с осигурен
бюджет”, коментираха от “За Земята”. Сред жалбоподателите са
мъж на средна възраст с остра астма и семейство с две малки деца,
живеещо близо до булевард с натоварен трафик.
ОБЯВА

СНИМКА БГНЕС

Паркиран лек автомобил пламна на паркинга пред жп-гарата в Благоевград. Огнеборци
загасиха горящата кола, но купето и двигателният отсек са унищожени от пламъците

Еколози алармират, че пак се
копае в парк „Бедечка”
Еколози от групата “Запазате Бедечка”, алармират, че в
парка в Стара Загора са възобновени изкопните и сондажни
дейности и от няколко дни тежка техника работи в заграден
парцел. Според активистите
става въпрос за частни сондажи за вода, но терените, на
които се копае, са отредени за
парк и подобни дейности са
несъвместими.
Във вече заградените парцели на практика тече трайно завземане на парковата територия
и превръщането на залесените и
затревени площи в лични стопанства, сигнализират от група-

та. “Бедечка” е с върнат статут
на парк след години на екопротести. Той обаче е почти изцяло
частна собственост, а Община
Стара Загора не започва процедури по обезщетяване или отчуждаване. Проверка на групата е показала, че има готовност
на ресорното министерство, но
е изгубена инициативата от
страна на общината. Подобен
проблем има и в други градове
на страната. Изтича 15-годишният срок за отчуждаванe на
подобни частни терени в Южния парк в София. Жители на
Горубляне пък се оплакват, че
не получават пари за имотите

СКРЪБНА ВЕСТ
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си в бъдеща паркова територия.
Битката за запазване на парк
“Бедечка” се води няколко години. Собствениците на земята
искат да могат да строят на мястото, а старозагорци искат да
дишат чист въздух. През годините имаше различни престъпни
действия на територията на парка - дървета бяха убивани, алеи
бяха ограждани. През 2017 г. се
проведе референдум и след сериозни дебати Общинският
съвет реши “Бедечка” да бъде
само парк, като се запазва зелената зона на север, но се разрешава строителството в южната
част на парка.
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на 30 май 2021 г. ни напусна

КОЙНА
МИНЕВА ИЛИЕВА
Родена на 24.06.1931 г.
Дългогодишен член на районната партийна
организация в район Слатина и член
на Районния съвет. В нейно лице
загубихме всеотдаен другар и добър
приятел, когото няма да забравим!

ПОКЛАНЯМЕ СЕ
ПРЕД НЕЙНАТА ПАМЕТ!
РС на БСП Слатина
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çà äà ïðèòèñêàìå õîðà
Татяна Дончева

Президентът настоява за
проверка заради Чешнегирово
Президентът Румен Радев
очаква щателна проверка за разкриване на отговорните длъжностни лица за инцидента в Чешнегирово, при който американски
военни нахлуха в частен производствен цех. Държавният глава
очаква и преразглеждане на организацията и мерките за безопасност при провеждане на учения. “Ученията с нашите съюзници на територията на България трябва да допринасят за повече сигурност и доверие в ко-

лективната отбрана, а не да създават напрежение сред българските граждани”, подчерта той на
среща с министъра на отбраната
Георги Панайотов и генерал-лейтенант Любчо Тодоров, командващ Съвместното командване на
силите. Абсолютно недопустимо
е животът и спокойствието на
българските граждани да бъдат
излагани на риск от военни формирования, без значение дали са
от Българската или от чужда
армия, заяви държавният глава.

СНИМКА ПРЕССЕКРЕТАРИАТ НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА

Министърът на отбраната Георги Панайотов информира държавния глава за случая и посочи,
че вече е провел разговор със собственика на фирмата. Предстоят
още разговори с американската

страна за пълно изясняване на
инцидента и недопускане на подобни “изключително неприятни
и смущаващи недоразумения”.
Явно е, че се е получил срив
в информацията при инцидента

с нахлуването на американски
военнослужещи, лаконичен бе
началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, който бе гост
на тактическото учение с бойни
стрелби в Ново село.

Харчове като за последно в
края на кабинета „Борисов” 3
Едва 2 млрд. лв. има в държавната хазна, обяви служебният финансов министър Асен Василев
Министерства, общини и държавни
фирми са сключили рекорден брой договори в месеците около изборите март и
април, сочат данни на Агенцията за обществени поръчки, цитирани от “Сега”.
През април са подписани 2196 контракта на стойност над половин милиард
лева. За сравнение през май договорите
с публично финансиране са само 817.
Първите 5 месеца на годината като цяло
са с много по-висока активност спрямо
същите месеци на миналата, като общата стойност на подписаните поръчки е
за близо 2 млрд. лв., което е малко под
нивото за цялата 2020 г. Сред най-големите възложители са Столичната община с договори за 127,6 млн. лв., агенция
“Държавен резерв и военновременни
запаси” за 132 млн. лв., АЕЦ “Козло-

дуй”, общините Варна, Пловдив и Бургас. Покрай вота сред големите възложители през 2021 г. е и ЦИК. Най-големите изпълнители на договорите са предимно компании, търгуващи с горива.
Концентрацията на пари към малко
на брой големи фирми е един от проблемите във фокуса на финансовото министерство и НАП. Приходната агенция
започва проверки на големите получатели на публичен ресурс, а финансовото
министерство очаква съгласие от министерствата да обяви най-големите получатели на поръчки и проекти по еврофондовете.
Малко над 8 млрд. лв. има в сметките
на държавата, но около 6 млрд. лв. от тях
са неприкосновени, защото са резерви на
различни фондове, обяви служебният ми-

ГЕРБ се оплакаха в ЕП от „произвола”
на служебния кабинет
Евродепутатите от
ГЕРБ/СДС са изпратили
писмо до парламентарните групи в Европарламента, в което се оплакват от
“произвола” на служебното правителство и отправят внушения, че у нас
вече няма демокрация, а
преследвания и репресии.
В жалбата са вкарани
всички опорни точки на
Бойко Борисов срещу новата власт. Писмото е подписано от Андрей Ковачев, Андрей Новаков, Ева
Майдел, Емил Радев,

Александър Йорданов и
Асим Адемов.
България има служебно правителство, “номинирано от прокремълския
президент Румен Радев,
което действа като негов
предизборен екип” за президентските избори наесен, твърдят авторите на
оплакването. Основно
внимание е обърнато на
вътрешния министър Бойко Рашков, който направил заплашителни забележки спрямо опоненти и
журналисти, като използ-

вал милиционерска реторика от социализма по
адрес на “бившите хора”,
което звучало като “заплаха за връщане към наймракобесните периоди от
историята ни - на комунистически репресии”. В
текста е вкарано и манипулативното твърдение на
Борисов, че шефът на
ДАНС Димитър Георгиев
е уволнен заради разбиването на руска шпионска
мрежа.
Коментар на стр. 5

Сменят и шефа на ГДБОП
Шeфът нa ГДБOП Любoмир Янeв ce е рaздeлил c пocтa cи. Сутринта той събрал
част от екипа си и ги иформирал за промяната. Янeв и заместникът му Димитър
Брайков са спрягани за приближени нa глaвния прoкурoр Ивaн Гeшeв. Янев потвърди,
че вече има ново назначение. “Преназначен съм в ново звено, сформирано от експерти лично към министъра на вътрешните работи. Той и екипът ме извикаха и ми го
съобщиха”, коментира Янев. По думите му начело на ГДБОП ще е Калин Стоянов,
който досега ръководеше дирекция за агентите под прикритие.

нистър Асен Василев в тв интервю. По
думите му проблемите в разходната част
на бюджета са, че при непредвидени разходи, каквито е имало доста до май, те се
правят при съкращаването на други разходи. Василев е категоричен, че е трябвало предишното правителство да направи
спешна актуализация на бюджета. Министърът припомни, че основният финансов план на държавата има разходна и

приходна част и дефицит и всеки от тези
три параметъра е ограничен. Нуждата от
промяна на бюджета се налага, защото до
март в него са заложени парите за пенсии
и мерки, а за април и май тези разходи не
са предвидени, а са направени, обясни Василев. За да продължи мярката за пенсионерите от 50 лв., са дръпнати по 0,8% от
разходите на всяко министерство, за да се
осигури необходимата сума.

ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!
На 01.06.2021 г.

о.з. генерал-майор
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ-ТОНОВСКИ
НАВЪРШВА 90 ГОДИНИ
Роден на 01.06.1931 г. в село
Кунино, община Роман, област
Враца.
През 1951 г. завършва Висшето военно артилерийско училище
“Георги Димитров” и е назначен
за командир на зенитна батарея в
МВР. Междувременно е приет за
студент в юридическия факултет
на Софийския университет “Св.
Климент Охридски”. През 1965 г.
е назначен във Второ главно управление на МВР.
През 1982 г. е назначен за завеждащ консулската служба при посолството на НРБ в Прага, Чехия.
В продължение на 39 години
животът и дейността на ген. Иван
Иванов са посветени в интерес на
работата за Отечеството, самоотвержена борба срещу враговете
на Родината и любов към родния
край.
Издава три книги, две, посветени на родното му село Кунино,
и една - на дейността му в МВР.
Верен на социалистическия идеал, в продължение на 65 години е
член на БСП.
Пожелаваме ти много здраве и дълголетие!
От семейството, другари и приятели от МО, МВР и БСП
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Производители вдигнаха
цените на храните с 6,8%
Лекарствата в страната
поскъпват, за износ поевтиняват
Производителите на храни
в страната вдигнаха цените им.
През април предприятията за
производство на храни са продавали стоките си с 6,8% поскъпо в сравнение със същия
месец на миналата година, обявиха от НСИ. Храните за износ са поскъпнали още повече
- с 12,8%. При лекарствата ситуацията е различна. Производителите им намаляват цените
на стоката си за износ, а лекарствата за продажба в страната поскъпват. През април
цените на производителите на
лекарства за износ са били с
1,4% по-евтини спрямо същия
месец на миналата година.
Същевременно лекарствата за

вътрешния пазар са поскъпнали с 1,6%. За разлика от лекарствата, при производството на
дрехи цените на предприятията са променени в полза на
българските потребители. Цените на производителите на
дрехи за вътрешния пазар са
намалели с 2,2% на годишна
база, а дрехите за износ са
поскъпнали с 1,2%.
Според данните на статистиката като цяло производствените цени в страната са
се увеличили с почти двуцифрено число - 9,8%, в сравнение със същия месец на миналата година.
Ръст на цените е регистриран в добивната промишленост

- с 20%, в преработващата промишленост - с 10,9%, при производството и разпределението
на електрическа и топлоенергия и газ - с 5,5%. По-значителен ръст в преработващата промишленост е отчетен при производството на основни метали
- с 31,3%, на каучук и пластмаси - с 9,4%, на химични продукти - с 8,6%, и при производството на хранителни продукти - с 6,8%. По-голямо увеличение на цените на производител
в преработващата промишленост се наблюдава при производството на изделия от каучук
и пластмаси - с 4,6%. Значителен ръст на цените е регистриран при производството на основни метали - с 36,2%, производството на химични продукти - с 15,3%, производството
на изделия от каучук и пласт-

маси - със 7,8%, производството на електрически съоръжения
- с 6,7%. Индексът на цените
на производител на вътрешния
пазар през април 2021 г. се
увеличава с 0,9% спрямо март.
Повишение е регистрирано

в преработващата промишленост с 1,2% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ
с 0,5%, а в добивната промишленост е отчетено намаление на
цените с 0,2%.

Бавната ваксинация у нас спирала руските туристи
2021 е по-трудна година от 2020, колкото и
да изглежда, че ще има
по-добро лято. Това за-

яви по Нова тв служебният министър на туризма Стела Балтова. Все
още няма решение за

възобновяване
на
чартърните полети от
Русия към България и
посещенията на руски

ОБЯВА
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Õ‡ 1 ˛ÌË 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ), ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò˙Ò ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌË ‡·ÓÚË
‚˙‚ ‚.Á. ¡ËÒÚËˆ‡, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡
‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 01:30 ‰Ó 07:00 ˜‡Ò‡
Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ ÏÂÊ‰Û:
ÛÎ. ìÕËÍÓÎ‡ Û¯ÍËÌî, ÛÎ. ì¡‡ÌÓ‚Âˆî,
ÛÎ. ì ‡ÎÛ„ÂËˆ‡î, ÛÎ. ì¡ÓÓ‚‡ „Ó‡î Ë
‡ÈÓÌ‡ ÏÂÊ‰Û ÛÎ. ìÕËÍÓÎ‡ Û¯ÍËÌî, ÛÎ.
ìÃÎ‡‰ÓÒÚî Ë ÛÎ. ìÃÎ‡‰ÂÌ ¿Ì„ÂÎÓ‚î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ
‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ.
ìÕËÍÓÎ‡ Û¯ÍËÌî, Ì‡ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò
ÛÎ. ì¡ÓÓ‚‡ „Ó‡î.
Õ‡ 1 ˛ÌË 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ), ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ Â‰ÛÍÚÓ Á‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
‚ Í‚. ì¡ÓˇÌ‡î Ë ‚.Á. ì ËÌÓˆÂÌÚ˙‡î III
˜‡ÒÚ, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:30 ‰Ó 18:30 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ
Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡
ÏÂÊ‰Û:
ÛÎ. ì–‡ÎÂ‚Ëˆ‡î, ÛÎ. ì—Â‚‡ÒÚÓÍ‡ÚÓ
‡ÎÓˇÌî, ÛÎ. ì ÛÏ‡Ú‡î, ÛÎ. ì–‡‰ÂˆÍËî,
ÛÎ. ì¡ÓˇÌÒÍ‡ ÎÂ„ÂÌ‰‡î;
ÛÎ. ì ÛÏ‡Ú‡î, ÓÚ ÛÎ. ì—Â‚‡ÒÚÓÍ‡ÚÓ
‡ÎÓˇÌî ‰Ó ÍËÌÓˆÂÌÚ˙ ì¡ÓˇÌ‡î, Ë ÛÎ.
ìÀÂÒÍÓ‚‡ „Ó‡î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ
‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ:
Í‚. ì¡ÓˇÌ‡î - ÛÎ. ì ÛÏ‡Ú‡î, ÒÂ˘Û
π 79.
Í‚. ¡ÓˇÌ‡ì - ÛÎ. ì ÛÏ‡Ú‡î, Ì‡
Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ÛÎ. ì—Â‚‡ÒÚÓÍ‡ÚÓ ‡ÎÓˇÌî.
Õ‡ 1 ˛ÌË 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ), ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò ÂÏÓÌÚ Ì‡ ÛÎË˜ÂÌ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰
Ì‡ ÛÎ. ì‘Â‰ÂËÍ ΔÓÎËÓ ˛Ëî, Ê.Í.
ì»Á„Â‚î, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡-

‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 10:00 ‰Ó 22:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡
ÏÂÊ‰Û:
ÛÎ. ì‘Â‰ÂËÍ ΔÓÎËÓ ˛Ëî, ÓÚ
ÛÎ. ìÕËÍÓÎ‡ ÃË˜Â‚î ‰Ó ·ÛÎ. ìƒ‡„‡Ì ÷‡ÌÍÓ‚î;
ÛÎ. ì≈ÎÂÏ‡„î, ÓÚ ÛÎ. ìΔÂÚ‚‡Í‡î ‰Ó
ÛÎ. ì ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ËÒËÏÓ‚î;
ÛÎ. ì ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ËÒËÏÓ‚î, ÓÚ ÛÎ. ì≈ÎÂÏ‡„î ‰Ó ÛÎ. ì‘Â‰ÂËÍ ΔÓÎËÓ ˛Ëî.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. ì‘Â‰ÂËÍ ΔÓÎËÓ ˛Ëî π 50.
–ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË ˘Â ÓÒË„ÛˇÚ ÔÓ‰Ó·Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡
ÏÂÊ‡, Í‡ÚÓ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡Ú
ÁÓÌËÚÂ Ì‡ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ·˙‰Â˘Ë Ì‡Û¯ÂÌËˇ
Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ.
«‡ÒÂ„Ì‡ÚËÚÂ ÓÚ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡,
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ
“ÂÎÂÙÓÌÌËˇ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ 0800 121 21 ËÎË ‰‡ ÒÎÂ‰ˇÚ Á‡
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÚÂÍÛ˘Ë ÚÂÂÌÌË
‰ÂÈÌÓÒÚË ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ˜ÂÁ ¬ËÚÛ‡ÎÌËˇ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ http://www.sofiyskavoda.bg/water_stops.aspx.
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÒÂ
ËÁ‚ËÌˇ‚‡ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË Á‡
ÔË˜ËÌÂÌËÚÂ ‚ÂÏÂÌÌË ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡!
»ÌÚÂÌÂÚ Ò‡ÈÚ˙Ú Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ
(www.sofiyskavoda.bg) ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ ‰‡ ÒÂ ‡·ÓÌË‡Ú Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡ Á‡
ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ.
Õ‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡ ÒË ÔÓ˘‡ ÚÂ ÏÓ„‡Ú ÎË˜ÌÓ ‰‡
ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ
ÒÔË‡ÌËˇ. ƒÛ„ Ì‡˜ËÌ Â ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ
·ÂÁÔÎ‡ÚÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡ Á‡ ËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡ÌÂ ˜ÂÁ —Ã—.
ŒÚ‰ÂÎ

ÓÏÛÌËÍ‡ˆËË Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î

туристи остават под
въпрос за втори поред
летен сезон, стана ясно
от думите на министър
Балтова. През миналата
година посрещнахме
едва 50 000 гости от
Русия, докато преди пандемията над половин
милион руснаци почиваха у нас.”Решенията в
Русия за отваряне на
полетите се вземат всеки петък от оперативния
щаб за противодействие
срещу коронавируса,
като се следят два показателя в страните от цял
свят - брой на заразените на 100 хиляди души и
брой на ваксинираните.
По втория показател
страната ни все още изостава”, призна служебният министър на туризма. Тя увери, че са осигурени достатъчен брой
ваксини за целия туристически сектор. “Оттук
насетне имунизирането
на персонала трябва да
се превърне във фирмена политика. Това е елемент за добре дошли в
България”, каза Стела
Балтова.
Според министъра
туристическият бизнес в
България е много добре
подготвен и отговаря на
всички изисквания за
спазване на противоепидемичните мерки в очакване и на български, и на
чуждестранни туристи.
За курортистите от чужбина България обмисля
още облекчения при влизане в страната. Очаква
се здравният министър да
издаде заповед, с която се
премахват PCR-тестовете при влизане в страната не само за децата до

5-годишна възраст, но и
до 12 г. включително,
съобщи Балтова. Тази
мярка обаче ще бъде облекчение и за българите,
които се връщат от чужбина, например от
гръцкото море, така че
ще улесни лятната почив-

рят дали желаят да свалят цените с 50 до 100%
срещу намаляване на
концесионните такси.
Междувременно в
ефира на БНР председателят на Института за
анализи и оценки в туризма Румен Драганов

СНИМКА БГНЕС

Стела Балтова
ка зад граница.
“От наша страна се
обмислят и безплатни
антигенни тестове на
ГКПП за туристи от определени държави”, каза
още министър Балтова.
Тя обаче подчерта, че
организацията е трудна и
изисква допълнителна
финансова натовареност
на бюджета. За българските курортисти по
Черноморието това лято
Балтова заяви, че очаква
голяма част от концесионерите да направят безплатни чадърите и шезлонгите на плажовете. На
1 юни изтича 10-дневният срок, даден от Министерството на туризма на
концесионери да отгово-

предложи туристи, на
които се наложи лечение
у нас, да не трябва да
заплащат нищо за това.
Освен това, според него,
трябва да се предприемат мерки за по-лесен
достъп на туристите до
различни дестинации със
създаването и на т. нар.
зелени коридори с Румъния. Това трябва да стане и за другите съседни
държави, а забраната
трябва да остане за идващите от Индия, Африка
и Латинска Америка.
Според Драганов нищо
няма да излезе от идеята
да се проверяват всички
обществени поръчки в
бранша от Министерството на туризма.

www.duma.bg
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Не е познал!
Ростислава ИВАНОВА

Падналият от джипката “ангел” от Банкя трепери от страх. Пъклените му дела го застигат.
Задава се възмездие за
дните на небивал и неоправдан разкош и пълна
управленска самозабрава.
За сметка на държавата и
народа. Миските в спалнята му останаха в миналото. Секна и кранчето
към чекмеджето с пачките. Купонът за Баце
свърши! Сега ближе рани
и се чуди за к’во са му
тия милиарди...
С такива кошмари
живее днес Бащицата развенчан и паднал от
пиедестала. И резонно
влезе в ролята на Оплаквача от Банкя. Впрегна
пропагандната машина за
лъжи и манипулации, за
да се изкара жертва - роля,

която също му се отдава.
Достатъчно е да си спомним прословутата фраза
на един главен секретар
на МВР: “Ами аз ги хващам - те ги пускат”. Докато беше Величество, се
хвалеше от сутрин до вечер от джипката с измислени или раздути управленски успехи на фона на
затъващата в бедност и
корупция държава. Тогава белким вършеше нещо
като строителен надзор
на магистралите, за да
юрка работниците да не
почиват и в празник. Сега
мозъчният тръст на партията му е впрегнат ударно да съчинява опорни
точки, които лидерът повтаря от сутрин до вечер
пред камерата на Севда,
докато се набият в канчетата на електората. В
помощ, разбира се, идва
и БНТ, която на мига
отразява умотворенията
на бившия Първи. Цялото това активно мероприятие иде да внуши, че Той
временно е Никой и скоро пак ще се върне.
За целта фабриката за
лъжи трябва да изкара
президента изверг, който
руши демокрацията, прокарва руски интереси,
връща тоталитаризма и
мракобесните времена

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО. Идеята се
появява през 1925 г., когато генералният китайски
консул в Сан Франциско събира няколко китайски
деца сираци и ги води на празника на лодките-дракони, който датира от древността и е свързан с
пролетното равноденствие. Инициативата му бива
продължена в САЩ. В Женева с.г. се провежда Световна конференция по въпросите на детското здраве, на която се планират благотворителни инициативи. През ноември 1949 г. 1 юни официално е
обявен за Международен ден за защита на децата
с решение на сесията на Съвета на Международната демократична федерация на жените в Москва.
Година по-късно празникът е честван за първи път
едновременно в 51 страни. На 14 декември 1954 г.
ООН и ЮНЕСКО обявяват 20 ноември за Световен
ден на децата, но датата не е повсеместно възприета, въпреки че остава и се отбелязва като празник.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

на “комунистическо насилие срещу елита на
нацията”. Служебният
кабинет пък бил предизборен щаб на Радев и
изборите щели да бъдат
откраднати. Неразбиращите от политика няма
как да знаят, че без капка

свян приписва собствените си грехове другиму.
Изглежда разчита, че и в
Брюксел не знаят какви
ги е надробил за десет
години. Та прати папагалите си в Европарламента да му повтарят опорките. Ама не е познал!

Да драснеш клечката
Деси ВЕЛЕВА

Столичен районен
кмет драсна клечка кибрит в леснозапалимата
смес от родителски емоции. Подпали фитилите
на онези хиляди майки,
които в последните месеци правят всякакви магии, за да може да се

намери така дефицитното място за детето им в
детска градина. Милко
Младенов се подигра с
тях, като обяви, че места
в района му имало дори
в излишък. Да употребиш
думата “излишък” в настоящата ситуация е като
да говориш за въже в
къщата на обесения...
Изтипосването на
гербаджийски кмет в тв
ефира и откровените му
лъжи са поредният нелеп
опит да се замаже грандиозния общински гаф,
който остави без места
12 000 хлапета. Върховната некадърност, трупана през последните десет
години, обаче трудно се
крие. Отчаянието сред
управляващите явно е до-

стигнало връхната си
точка, след като се опитват по всякакви безумни
начини да излязат от ситуацията. Явно най-новият метод е да лъжеш, че в
гербаджийските райони
децата, както си вървят по
улицата и хоп - влизат
спонтанно и без проблеми през входа на забавачката. Онези, имали неблагоразумието да изберат
опозиционен кмет, са
осъдени на вечни мъки по
опашките с чакащи заради забавени строежи на
нови сгради пак по вина
на другопартийците. Супер е да внушиш, че в гербаджийски район се живее най-добре.
Цинизмът на Йорданка Фандъкова и подопеч-

ните й този път излезе
вън от всичко допустимо.
Миналата пролет при подобна ситуация родителите мислеха, че границите
отдавна са преминати, но
тази година рекордите определено бяха подобрени.
ГЕРБ от протести и недоволство обаче не се плашат. Много важно, че няколко емоционално нестабилни родителки ще си
направят седянка на
“Московска” 33. Утре ще
им мине, децата ще пораснат като гъбки и ще забравят лошата Фандъкова. Само че, ако нещата
се оставят така, утре тя
ще е злият дух и за следващото поколение малчугани. Сега е моментът да
се търси отговорност.

Порастване
От стр. 1
Все се стремим да се
върнем в детството и за
да предадем нататък незабравимото усещане за
щастие и надеждата, че
мечтите се сбъдват.
Но, когато и да е, с

когото и да сме, не бива
дори да се опитваме да
забравяме за несгодите
и неправдите. Макар и
понякога да ни се иска,
не трябва да се примиряваме и с лъжите или
несправедливостите.
Кога, ако не сега, е най-
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подходящият момент да
се сетим, че, уви, има
тормозени, болни и
гладни деца. И те не са
някъде по света, а може
би са съвсем близо, в
съседния апартамент,
на улицата отсреща, в
родния ни град... Не

можем да помогнем на
всички. Но нищо не пречи да пробваме да спасим себе си в мъдростта, че от това как ще
растат децата ни зависи
опазването на нашата
нация.
Честит 1 юни!

ПРАЗНИК НА ВРАЦА. Денят е обявен с решение на ОбС през 1997 г.
Отбелязва се в рамките на Ботевите
дни. Девизът на Враца е “Град като
Балкана - древен и млад” и отразява
славното минало на града като стара българска твърдина и новото му настояще.
1926 - В ЛОС АНДЖЕЛИС СЕ
РАЖДА МЕРИЛИН МОНРО
(УМИРА 1962 Г.). Истинското
име на култовата американска
актриса е Норма Джийн Мартенсън. Мерилин се е казвала баба
й, а Монро е моминската фамилия на майка й. В края на 1944 г.
военен фотограф, който снима
жени за списание, повдигащо бойния дух на войниците, й предлага да позира за пет долара на час и
тя се съгласява. Така започва историята на жената, станала най-великия секссимвол, чиято визия и
ранна смърт я правят една от най-популярните
личности на миналия век. Остава в историята с
връзката си с американския президент Джон Ф.
Кенеди, част от разговорите си с когото записва в
дневника си. Официалната версия е, че умира от
смъртоносна доза сънотворни.
1936 - УМИРА ХРИСТИНА
МОРФОВА, ОПЕРНА ПЕВИЦА
(Р. 1889 Г.). Учи пеене в Прага, от
1917 до 1931 г. е постоянен член
на Пражката опера. Концертира още в Москва, Париж, Милано, Лондон, Бърно, Щутгарт,
Кьолн, Мюнхен, Дрезден, Берлин,
Братислава и др. През 1931 г. се връща в Софийската опера, където остава до края на живота си.
Работи като вокален педагог и режисьор, помага и
материално на десетки талантливи студенти.
Първа започва да прави концерти със своите ученици. Загива в автомобилна катастрофа.
1943 - РАЖДА СЕ
ИЛЮЗИОНИСТЪТ
ОРФИ (УМИРА 1999 Г.).
Рожденото му име е
Васил Стефанов Николаев, брат е на актьора Николай Николаев. Полага
началото на модерното
българско илюзионно изкуство. Заедно с Астор
основават магически
клуб у нас. С номера “Разминаване със смъртта”
през 1982 г. става лауреат на Световния фестивал
на илюзионистите в Лозана, Швейцария. Бил е генерален директор на “Български циркове” и председател на Съюза на илюзионистите в България.
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36-ият ученически поход тръгна
по стъпките на Таньо войвода
В Лудогорието за 4 дни оживяват историята на
България и почитта към падналите за нейната свобода
Велиана ХРИСТОВА

На 30 май от село Пожарево при
Тутракан тръгна за 36-и път традиционният поход “По стъпките на Таньо войвода”, участниците в който всяка година
изминават 220 км през Елията, Лудогорието и Поломието и завършва на 2 юни
в Попово. Походът е организиран от
културно-просветното дружество “Родно Лудогорие” с председател д-р Анатолий Кънев, с помощта на общините Тутракан, Силистра, Исперих, Разград и
Попово. Изявата е под патронажа на пре-

зидента Румен Радев и със съдействието
на МОН. Участват ученици от Североизточна България с учителите си.
Заради противоепидемичните мерки
тази година целия маршрут изминават
не всички деца, обясни д-р Кънев. В селищата, през които преминава походът,
традиционно се организират разнообразни изяви за училищата и цялото население. Традиционно се правят възстановки на слизането на четата на дунавския
бряг, пеят се маршови песни, децата рецитират възрожденски стихове, говори
се за историята на България и за героите, паднали за нейната свобода. Четата
на Таньо войвода е втората, която пре-

ВЪЗПОМИНАНИЕ

минава Дунава - шест часа преди тази на
Христо Ботев. Слиза на брега при село
Пожарево, 28-те четници водят сражения с турците. На 27 май 1876 г. те са
разбити. Таньо войвода е убит в местността Керчан баир при село Априлово
до днешно Попово.
Като част от походните мероприятия вчера в Дома на учителя в Разград
при изключителен интерес премина лекцията на проф. Христо Матанов на тема
“Македонският въпрос - минало, настояще и бъдеще”. Във фейсбук е организирана група “Националните походи по
пътя на Ботев и Таньо войвода”, където
може да се проследят изявите.

Пред паметника на
хан Аспарух в град Исперих

ОБЯВА

—“ŒÀ»◊Õ¿ Œ¡Ÿ»Õ¿ - –¿…ŒÕ ì—≈–ƒ» ¿î
1202 —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÚÂÎ.: 02/921 80 10; Ù‡ÍÒ: 02/832 20 95 www.serdika.bg
—ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ
˜Î. 31, ‡Î. 2 ÓÚ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ë Â‰‡ Á‡
ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ú˙„Ó‚Â Ë ÍÓÌÍÛÒË Ë ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡
«‡ÔÓ‚Â‰ π —Œ¿21-–ƒ98-11/11.02.2021 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡
—ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ Ë «‡ÔÓ‚Â‰ π –—–21-–ƒ98-12/
28.05.2021 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î,
Œ ¡ ﬂ ¬ ﬂ ¬ ¿:

На 3 юни 2021 г. се навършват 90 години от
рождението на учения и общественика ИЛЧО
ДИМИТРОВ. Каним тези, които искат и имат
възможност, на кратка възпоменателна церемония на гроба му – парцел 10 в Централни софийски гробища в 10.00 ч., а които не могат –
да си спомнят за него.
От семейството

ВЪЗПОМИНАНИЕ
10 години от загубата на скъпия ни баща,
дядо и прадядо

ЛАМБРО П. ПОПОВ
Теб те няма, но ти си в сърцата ни!
Почивай в мир!
От семейството

”‰˙ÎÊ‡‚‡ Ò 15 (ÔÂÚÌ‡‰ÂÒÂÚ) Í‡ÎÂÌ‰‡ÌË ‰ÌË, Ò˜ËÚ‡ÌÓ ÓÚ 01.06.2021 „. ‰Ó 16.06.2021 „., ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ
‚ ÛÚ‚˙‰ÂÌ‡Ú‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ π –—–21-¬ 66-463/
14.04.2021 „. Í‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚË Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚
ÍÓÌÍÛÒ Ò ÔÂ‰ÏÂÚ: ìŒÚ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Ì‡ ÚÂÂÌË Ë ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ
- ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘Ë ÒÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡
—Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Á‡ ÒÓÍ ÓÚ 5 (ÔÂÚ) „Ó‰ËÌË.
»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ó·ÂÍÚËÚÂ, ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡:
Œ·ÂÍÚ π 1 - ÚÂÂÌ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘ œ» Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ
68134.507.1359 (¯ÂÒÚ ÓÒÂÏ Â‰ÌÓ ÚË ˜ÂÚËË ÚÓ˜Í‡ ÔÂÚ ÌÛÎ‡
ÒÂ‰ÂÏ ÚÓ˜Í‡ Â‰ÌÓ ÚË ÔÂÚ ‰Â‚ÂÚ) ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË
Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 949,00 (‰Â‚ÂÚÒÚÓÚËÌ ˜ÂÚËË‰ÂÒÂÚ Ë ‰Â‚ÂÚ)
Í‚. Ï, ‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò ¿◊Œ— π 1874/20.03.2019 „. Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ
ì—Â‰ËÍ‡î, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ ÒÂ ‚ „. —ÓÙËˇ, ÛÎ. ì—Ú‡‡Ú‡ ‚Ó‰ÂÌËˆ‡î,
ÔÓÔ‡‰‡˘ ‚ ”œ» V - 1359, Í‚. 16, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ œ”œ - œ–«
Á‡ Ï. ìŒÎ‡Ì‰Ó‚ˆË - Ã‡Î‡¯Â‚ˆËî, Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-0950-545/25.10.1996 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ „. —ÓÙËˇ.
Õ‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ
ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡
Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË
ËÏÓÚË Ì‡ —Œ - 444.00 (˜ÂÚËËÒÚÓÚËÌ ˜ÂÚËË‰ÂÒÂÚ Ë ˜ÂÚËË) ÎÂ‚‡
·ÂÁ ƒƒ— (0,47 Î‚./Í‚. Ï).
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: “ÂÂÌ˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Á‡
ÓÚÍËÚ ÒÍÎ‡‰.
Œ·ÂÍÚ π 2 - ÚÂÂÌ Ë Ò„‡‰Ë, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘ œ» Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ
68134.503.267 (¯ÂÒÚ ÓÒÂÏ Â‰ÌÓ ÚË ˜ÂÚËË ÚÓ˜Í‡ ÔÂÚ ÌÛÎ‡ ÚË
ÚÓ˜Í‡ ‰‚Â ¯ÂÒÚ ÒÂ‰ÂÏ) ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰
π –ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ ,
ËÁÏÂÌÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π ƒ-14-22-1246/05.11.2012 „. Ì‡ Ì‡˜‡ÎÌËÍ‡ Ì‡ —√ - —ÓÙËˇ, Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 2136,00 (‰‚Â ıËÎˇ‰Ë ÒÚÓ ÚË‰ÂÒÂÚ
Ë ¯ÂÒÚ) Í‚. Ï Ë ÔÓÒÚÓÂÌËÚÂ ‚ ÌÂ„Ó: Â‰ÌÓÂÚ‡ÊÌ‡ Ò„‡‰‡ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.503.267.3 (¯ÂÒÚ ÓÒÂÏ Â‰ÌÓ ÚË ˜ÂÚËË ÚÓ˜Í‡ ÔÂÚ
ÌÛÎ‡ ÚË ÚÓ˜Í‡ ‰‚Â ¯ÂÒÚ ÒÂ‰ÂÏ ÚÓ˜Í‡ ÚË) ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ,
Ò˙Ò Á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ 158,00 (ÒÚÓ ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ÓÒÂÏ) Í‚. Ï Ë
Â‰ÌÓÂÚ‡ÊÌ‡ Ò„‡‰‡ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.503.267.4 (¯ÂÒÚ ÓÒÂÏ
Â‰ÌÓ ÚË ˜ÂÚËË ÚÓ˜Í‡ ÔÂÚ ÌÛÎ‡ ÚË ÚÓ˜Í‡ ‰‚Â ¯ÂÒÚ ÒÂ‰ÂÏ ÚÓ˜Í‡
˜ÂÚËË) ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ò˙Ò Á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘ 120,00 (ÒÚÓ Ë
‰‚‡‰ÂÒÂÚ) Í‚. Ï, ‡ÍÚÛ‚‡ÌË Ò ¿◊Œ— π 2006/29.08.2019 „. Ì‡ —Œ ‡ÈÓÌ ,,—Â‰ËÍ‡ì, Ì‡ıÓ‰ˇ˘Ë ÒÂ ‚ „. —ÓÙËˇ, ÛÎ. ìÀ‡Á‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚î
π 95, ÔÓÔ‡‰‡˘Ë ‚ ”œ» III - Á‡ ÒÎ‡‰Í‡ÌËˆ‡, Í‚. 50, Ò˙„Î‡ÒÌÓ
‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ëˇ œ”œ - œ–« Á‡ Ï. Í‚. ì¡ÂÌÍÓ‚ÒÍËî, Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰
π –ƒ09-86/02.06.1989 „. Ì‡ » Ì‡ Œ¡Õ— ì—Â‰ËÍ‡î.
Õ‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË
ËÏÓÚË Ì‡ —Œ - 1555,00 (ıËÎˇ‰‡ ÔÂÚÒÚÓÚËÌ ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ÔÂÚ) ÎÂ‚‡
·ÂÁ ƒƒ— (0,36 ÎÂ‚‡/Í‚. Ï. Á‡ ÚÂÂÌ, 3,59 ÎÂ‚‡/Í‚. Ï, Á‡ Ò„‡‰‡
Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.503.267.3 Ë 1,79 ÎÂ‚‡/Í‚. Ï Á‡ Ò„‡‰‡
Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.503.267.4).
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: “ÂÂÌ˙Ú Ë Ò„‡‰ËÚÂ ˘Â ÒÂ
ÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË Ó·ÂÍÚË.
Œ·ÂÍÚ π 3 - ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ - Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌË Ó·ÂÍÚË ‚ Ò„‡‰‡ Ò
Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.512.53.1 (¯ÂÒÚ ÓÒÂÏ Â‰ÌÓ ÚË ˜ÂÚËË ÚÓ˜Í‡
ÔÂÚ Â‰ÌÓ ‰‚Â ÚÓ˜Í‡ ÔÂÚ ÚË ÚÓ˜Í‡ Â‰ÌÓ) ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ,
Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ‚ œ» Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ
68134.512.53 (¯ÂÒÚ ÓÒÂÏ Â‰ÌÓ ÚË ˜ÂÚËË ÚÓ˜Í‡ ÔÂÚ Â‰ÌÓ ‰‚Â

ÚÓ˜Í‡ ÔÂÚ ÚË) ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, ÔÓÔ‡‰‡˘ ‚ ”œ»
V Á‡ Δ—, Í‚. 887, Ï. ì‘ÓÌ‰Ó‚Ë ÊËÎË˘‡î ÔÓ ÔÎ‡Ì‡ Ì‡
„. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌ Ò –Â¯ÂÌËÂ π 55 ÔÓ œÓÚÓÍÓÎ π 32/
10.12.2001 „. Ì‡ —Œ—, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ë: Ï‡„‡ÁËÌ Ò
Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.512.53.1.19 (¯ÂÒÚ ÓÒÂÏ Â‰ÌÓ ÚË
˜ÂÚËË ÚÓ˜Í‡ ÔÂÚ Â‰ÌÓ ‰‚Â ÚÓ˜Í‡ ÔÂÚ ÚË ÚÓ˜Í‡ Â‰ÌÓ ÚÓ˜Í‡
Â‰ÌÓ ‰Â‚ÂÚ) ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ò˙Ò Á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘
ÓÚ 120.00 (ÒÚÓ Ë ‰‚‡‰ÂÒÂÚ) Í‚. Ï Ë ÔËÎÂÊ‡˘ÓÚÓ ÏÛ
ÒÍÎ‡‰Ó‚Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.512.53.1.20
(¯ÂÒÚ ÓÒÂÏ Â‰ÌÓ ÚË ˜ÂÚËË ÚÓ˜Í‡ ÔÂÚ Â‰ÌÓ ‰‚Â ÚÓ˜Í‡ ÔÂÚ
ÚË ÚÓ˜Í‡ Â‰ÌÓ ÚÓ˜Í‡ ‰‚Â ÌÛÎ‡) ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ò˙Ò Á‡ÒÚÓÂÌ‡
ÔÎÓ˘ ÓÚ 52,00 (ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ‰‚‡) Í‚. Ï, ‡ÍÚÛ‚‡ÌË Ò ¿◊Œ— π 2021/
27.01.2020 „. Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ì‡ıÓ‰ˇ˘Ë ÒÂ ‚ „. —ÓÙËˇ,
Ê.Í. ì‘ÓÌ‰Ó‚Ë ÊËÎË˘‡î, ÛÎ. ìœ‡ÊÍ‡ ÔÓÎÂÚî, ·Î.1¿, ‚ı. ¿.
Õ‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡,
Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Ì‡ —Œ
- 756,00 (ÒÂ‰ÂÏÒÚÓÚËÌ ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ¯ÂÒÚ) ÎÂ‚‡ ·ÂÁ ƒƒ— (5,18 ÎÂ‚‡/
Í‚. Ï Á‡ Ï‡„‡ÁËÌ Ë 2,59 ÎÂ‚‡/Í‚. Ï Á‡ ÒÍÎ‡‰).
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ˘Â ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË Ó·ÂÍÚ.
Œ·ÂÍÚ π 4 - ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ó Ï‡„‡ÁËÌ, Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.508.797.2 (¯ÂÒÚ ÓÒÂÏ Â‰ÌÓ ÚË ˜ÂÚËË ÚÓ˜Í‡
ÔÂÚ ÌÛÎ‡ ÓÒÂÏ ÚÓ˜Í‡ ÒÂ‰ÂÏ ‰Â‚ÂÚ ÒÂ‰ÂÏ ÚÓ˜Í‡ ‰‚Â) ÔÓ
– Ì‡
„. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ì‡
ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , Ò˙Ò Á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ 120.00
(ÒÚÓ Ë ‰‚‡‰ÂÒÂÚ) Í‚. Ï, ‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò ¿◊Œ— π 2036/27.09.2019 „.
Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ì‡ıÓ‰ˇ˘Ó ÒÂ ‚ „. —ÓÙËˇ, ÛÎ. ìΔÂÎÂÁÓÔ˙ÚÌ‡î π 20, ÔÓÔ‡‰‡˘ ‚ ”œ» XXV - Á‡ Ó·˘. ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó, Í‚.
54, Ï. ìŒÎ‡Ì‰Ó‚ˆË - Ã‡Î‡¯Â‚ˆËî, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ëˇ œ”œ œ–«, Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50-545/25.10.1996 „. Ì‡
„Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ „. —ÓÙËˇ.
Õ‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ
ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡
Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË
ËÏÓÚË Ì‡ —Œ - 450,00 (˜ÂÚËËÒÚÓÚËÌ Ë ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ) ÎÂ‚‡ ·ÂÁ ƒƒ—
(3,75) ÎÂ‚‡/Í‚. Ï.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ˘Â ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Á‡
Ú˙„Ó‚ÒÍË Ó·ÂÍÚ.
Õ‡˜‡ÎÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ˆÂÌ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì
ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ
Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Ì‡ —Œ - 260.00
(‰‚ÂÒÚ‡ Ë ¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ) ÎÂ‚‡, ·ÂÁ ƒƒ—.
√‡‡ÌˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ: 100.00 (ÒÚÓ) Î‚., ‚ÌÂÒÂÌË ÔÓ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡
—Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î: BG49SŒMB91303327755001, BIC:
SOMBBGSF, Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡, ‚ ÒÓÍ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ
Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ.
÷ÂÌ‡ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ: 60.00 (¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ) Î‚. Ò
ƒƒ—. —ÛÏ‡Ú‡ ÒÂ Á‡ÔÎ‡˘‡ Ì‡ Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î - „.
—ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ. 2, ÒÚ. 214, ‚ÒÂÍË
‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 09:00 ˜. ‰Ó 17:00 ˜. ËÎË ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚ Ô˙Ú ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡
ÒÏÂÚÍ‡: IBAN: BG58SŒMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡. ÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÓÚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ÂÚ. 2, ÒÚ. 225.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ: 17.00
˜. Ì‡ 16.06.2021 „.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ: 17.30 ˜. Ì‡ 16.06.2021
„. ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î ÂÚ. 2, ÒÚ. 225.
ƒ‡Ú‡, ÏˇÒÚÓ Ë ˜‡Ò Ì‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡: 17.06.2021 „.
ÓÚ 11.00 ˜‡Ò‡ ‚ Á‡ÒÂ‰‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Á‡Î‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ·ÛÎ.
ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ‡Ê 4.
«‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ ÒÂ Û˜‡ÒÚ‚‡ Ò ÓÚ‰ÂÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Ë ÒÂ Á‡ÔÎ‡˘‡ ÓÚ‰ÂÎÌ‡ „‡‡ÌˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ.
¿‰ÂÒ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡: —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, „.
—ÓÙËˇ, ·ÛÎ. Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÚÂÎ. 02/931 51 18, 02/
921 80 41, ÎËˆÂ Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ: ‡ÒËÏË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚.
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СРЕЩАТА ПУТИН-БАЙДЪН:

Без очаквания, но
и без обезсърчение
Контролът върху ядрената надпревара
е единственият терен от общ интерес
В историята на отношенията Москва-Вашингтон май няма среща на върха,
която да е била посрещана толкова невъодушевено, дори скептично, както предстоящата на 16 юни в Женева среща
между президентите Владимир Путин и
Джозеф Байдън. Всеки случай подписване на документи е малко вероятно.
Москва не очаква от срещата презареждане на отношенията между Русия и САЩ, отрезвяващо заяви президентският говорител Дмитрий Песков,
макар да призова да не се принизява
значението на това събитие. По думите му “инерцията на негативния потенциал, натрупан в двустранните отношения” дава своя отпечатък.
Срещата няма да доведе до пробив
или до някакви отстъпки от някои от
страните, предвиди пред ТАСС и професорът политолог Кимбърли Мартен
от Бърнард колидж на Колумбийския
университет.
Информацията от Кремъл гласи, че
президентите ще обсъдят състоянието и
перспективите на руско-американските
отношения, проблематиката на стратегическата стабилност, както и актуални
международни въпроси като взаимодействието срещу пандемията и регулирането на регионалните конфликти.
Във Вашингтон пък неведнъж са

Юри МИХАЛКОВ

казвали, че за заинтересовани от диалог и взаимодействие с Русия по теми
от взаимен интерес.
Там е работата, че тези теми са колкото пръстите на една ръка. Докато
конфликтните теми са многократно
повече. Фактически една от малкото
теми не само от взаимен, но и от световен интерес, е стратегическата стабилност и особено контролът над
въоръженията, включително ядрените.
Може дори да се каже, че това е единствената тема от такъв интерес. Според съобщенията Путин и Байдън ще й
отделят първостепенно внимание. От
една стана, трябва да се направи преглед как се изпълнява продължения с 5

СНИМКА БГНЕС

Срещата на Путин и Байдън през 2011 година.
Тогава двамата не са първите лидери на страните
си. Путин е премиер, а Байдън е вицепрезидент
години през февруари т.г. договор за
стратегическите ядрени оръжия (известен като СТАРТ-3), а от друга, трябва са се мисли какво да се прави с тези
оръжия след изтичането на договора
през февруари 2026 година.
Проблеми има и по двете направления. От публикувания на 26 май от
руското МВнР преглед на договора
стана ясно, че САЩ нарушават или манипулират с някои от условията му, за
да си издействат известни предимства
по някои класове оръжия. Очевидно е,
че Путин ще поиска обяснения от
Байдън, за да не се нарушава стратегическия паритет. Не е изключено двамата да обсъдят бъдещи мерки за контрола върху договора.
Но не по-малко важно е какво ще се
прави след изтичането на договора. Защото се появиха нови видове оръжия,
които изискват и нова правно-договорна рамка. Русия е принудена да се въоръжава не просто със скоростни ракети от
извън орбитата на въображаемото, но и
с оръжия, които могат да променят посоката “на своя глава” и поради това е
трудно да им се противодейства. Какъв
ли трябва да е договорът, който да дава
на САЩ усещането, че не са поне толкова беззащитни? От друга страна, ако
допуснем, че Русия и САЩ се договорят

за ядрените паритет на азиатския терен,
там обаче присъства и Китай, обявен от
Америка за по-опасен и от Русия. А вече
и ядрената Северна Корея. Дори Америка да им противопостави необходимия за защита й ядрен арсенал, уязвима
ще се почувства Русия, защото ядрените
оръжия на САЩ на азиатския терен ще
бъдат повече от нейните. Ще е достатъчен ли тогава само двустранния договор
Русия-САЩ за глобалния стратегически
паритет? Да не говорим за появилите се
“ядрени скакалци” или безпилотниците,
срещу които също ще е трудно да се
противодейства. Плюс проблемът за ракетите със среден обсег в Европа.
Пред ТАСС експертът Дарил
Кимбъл от влиятелната американска
Асоциация за контрола над въоръженията заяви, че “двете страни трябва
да определят дата за начало преговори
за (по-нататъшното) ограничаване на
ядрените въоръжения”. Той уточни, че
става дума за споразумение след сегашния договор СТАРТ-3. Ако Путин
и Байдън се договорят в Женева да
стартират такъв процес с последващи
преговори, тогава призивът на Дмитрий Песков “да не се принизява значението на срещата им”, не би звучал
като гримиране на сбръчканата невъодушевеност отпреди срещата.
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Турция арестува
племенник на Гюлен
Турската разузнавателна служба доведе в страната Селяхадин
Гюлен, племенник на Фетхулах
Гюлен, обвинен в опита за преврат
от 2016 г. Залавянето му е станало
в чужбина, без да се уточнява къде
точно. Племенникът е бил изведен
по-рано от Турция със съдействието на други членове на организацията. Според разузнаването той има
връзки с редица високопоставени
лидери на организацията на Фетхулах, включително с хора от консултативния съвет.

Първи резултати в Кипър

СНИМКА БГНЕС

Гръцкият външен министър Никос Дендиас (вторият отляво) и турският му колега Мевлют (Чавушоглу)
заемат местата си преди официалните разговори в Атина. Двамата преговарят по най-острите проблеми
на двустранните отношения. Председателят на Европейския съвет Жан Мишел заяви в интервю
за в. “Катимерини”, че ЕС е готов за позитивен диалог с Анкара, ако тя покаже напредък
в гръцко-турските отношения, по кипърското споразумение и по правата на човека

От Дания САЩ
шпионирали евролидери
Франция, Швеция и Норвегия искат обяснения от Копенхаген
Разкритието, че Дания е
помагала на САЩ, предизвика политическа буря на Запад. Редица медии в Германия, Дания и Швеция съобщиха в неделя, че датските
специални служби са помогнали на Агенцията за национална сигурност (АНС) на
САЩ да шпионира европейските политици. Според датски медии АНС е подслушвала местни интернет кабели, за да шпионира видни
политици и високопоставени служители в редица европейски страни, сред които
Германия, Швеция, Норвегия
и Франция. Датското Министерство на отбраната отказа коментар.

Не е ясно дали Дания е
упълномощила САЩ да използват системата й за наблюдение, за да шпионират
европейските държави в периода 2012-2014 г. От подробно описан таен доклад
става ясно, че германският
канцлер г-жа Ангела Меркел, тогавашният министър
на външните работи ФранкВалтер Щайнмайер и тогавашният лидер на опозицията Пиер Щайнбрук са сред
политиците, които са шпионирани от САЩ.
Френското правителство
изрази недоволството си от
случилото се и остро разкритикува северноевропейската държава. “Това е из-

ключително сериозно, трябва да видим дали нашите
партньори в ЕС, датчаните,
са допуснали грешки или
смущения в сътрудничеството си с американските служби,” каза френският министър по европейските
въпроси Клеман Бон пред
радио Франс Инфо. Той
допълни, че фактите първо
трябва да бъдат проверени,
и не пропусна да напомни,
че между съюзници трябва
да има доверие.
Швеция и Норвегия също
поискаха обяснение за изтеклата новина. “Изискваме
пълна информация по въпроси, касаещи шведските граждани, компании и интереси.

И трябва да видим отговора
на политиците в Дания”,
цитира телевизионният канал
думите на шведския министър на отбраната Петер
Хултквист.
ДУМА припомня скандала от 2013 г., когато германското издание “Дер Шпигел”
публикува разкритията на
бившия служител на ЦРУ
Едуард Сноудън. Оттогава
станаха ясни все повече и
повече подробности. Оказа
се, че американското разузнаване е следяло хиляди цели
в Европа в продължение на
множество години, подслушвало е германски граждани и
дори телефона на канцлера
на ФРГ Ангела Меркел.

Жителите на Загреб
избраха ляв кмет

Минск не знаел, че
Протасевич е в самолета

Кандидатът на ляво-зелената коалиция “Ние Можем”
Томислав Томашевич спечели кметския балотаж в Загреб с над 65% от гласовете. Така изпревари със значителна преднина своя десен съперник, Мирослав Скоро, показа почти пълното преброяване на резултатите,
предаде АФП. Предишният столичен кмет Милан Бандич, популярен, но противоречив политик, обвинен и
разследван за корупция, почина през февруари от инфаркт.
39-годишният Томашевич е символ на ново поколение хърватски политици, без връзки с нито една от
двете основни политически партии. Сред предизборните му обещания бяха изкореняване на “корупционния октопод” в столицата, както и да я направи “позелена, по-справедлива, по-ефективна и по-прозрачна”.
Припомняме, че коалицията, водена от неговата партия “Ние Можем”, спечели 23 места в 47-местния
общински съвет по време на местни избори преди две
седмици.

Пилотите на самолета “Райънеър” можеха да кацнат във
Вилнюс след съобщението за бомбата, но те самите решиха
да летят до Минск. Това заяви беларуският външен министър
Владимир Макей в интервю за руския в. “Коммерсант”. Едва
след като бе взето решението за Минск, във въздуха бе вдигнат съпровождащ го изтребител, добави той. Макей отхвърли
версията, че заплахата за бомбата е дошла след отклоняването
на самолета за Минск. Първо, имаше съобщение за заплаха,
после диспечерите предупредиха екипажа на самолета, вече
ме казано, че 14 минути той решаваше да лети или не, преговаряше с ръководството на “Райънеър” и с летището във
Вилнюс. И по това време във въздуха нямаше никакъв изтреитеЛ”, поясни Макей. По думите му, до кацането на самолета
властите не са знаели за присъствието на опозиционери Роман Протасевич сред пътниците. Задържането му станало,
след като минал митнически и граничен контрол за излитане
от Минск за Вилнюс. С този аргумент Макей отхвърли версията, че залавянето на Протасевич било организирано от
беларуските власти.

Публикувани първи прогнозни
резултати на настоящите парламентарни избори в Република Кипър
сочат, че води управляващата в
момента дясноцентристка партия
Демократичен сбор. Предвижданията на анализаторите се сбъднаха,
тъй като разликата с втората
партия е един процент. На трето
място е демократическата партия, предаде БГНЕС.

Самолет на „Райънеър”
кацна след сигнал за бомба
Пътнически самолет на Райънеър кацна аварийно в Берлин,
преди да продължи пътуването си
до Полша, съобщи германската
полиция. Причината е съобщение за
поставена бомба на борда. Полетът, превозващ 160 човека до
Дъблин, кацна на летището Берлин-Бранденбург малко след 20:00
часа в неделя, оставайки до понеделник сутринта. След направена
проверка, служителите не са открили никаква опасност.

Белият дом може да
депортира имигранти
Администрацията на американския президент Джо Байдън обмисля
да върне практиката за ускорено
депортиране на семействата на нелегални имигранти, предаде на ТАСС.
Това може да доведе до разделение
сред демократите, тъй като това
депортиране бе подходът на предишния президент републиканец Доналд
Тръмп. Напоследък значително се е
увеличил притокът на хора, които се
опитват да влязат незаконно в
страната през Мексико.

СНИМКА БГНЕС

В индонезийския град Денпасар
на прочутия остров Бали
наказанието, ако не носиш маска,
е правене на лицеви опори.
В случая полицаи следят как се
изтърпява то. Общият брой на
заразените с КОВИД-19 в
Индонезия от началото на
пандемията надхвърля
1 700 000 души
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Работещият бедняк става
реалност в Германия
Броят на богатите нараства, докато средната класа се топи

Фолкер ВИТИНГ

Последният доклад на федералното
правителство “Бедната богата Германия” показва, че да си беден, въпреки
работата, е все повече е германска реалност. Докладът беше публикуван вчера (12 май) от Министерството на труда и неговите констатации вероятно ще
бъдат обсъдени отново през юли в германския парламент.
На всеки четири години правителството изготвя изчерпателен доклад
(500 страници), който трябва да предостави преглед на социалното положение в Германия. И изглежда предимно
мрачно - разликата между богатите и
бедните в страната се увеличава. Пандемията на коронавируса допълнително влоши ситуацията. Това е алармен
сигнал за опозиционните партии, синдикатите и социалните сдружения.
“Докладът показва, че кризата найчесто засяга най-бедните”, каза Йоахим
Рок от Германската асоциация на неправителствените организации, която
не е част от мрежата на публичните
институции. В интервю за “Дойче веле”
той допълни, че именно поради ковидкризата хората с ниски доходи са изложени на риск “от загуба на работа и
доходи”. Въздействието на пандемията
върху богатите хора във финансово отношение е далеч по-малко, казва Рок.

Прагът на ниските доходи
Какво означава да си беден в Германия? Бедни ли са хората, които събират бутилки или живеят от социални
помощи? Или хората, които работят на
пълен работен ден, но не могат да оцелеят със заплатите си?
В Германия е точно определено беден е този, който има по-малко от
60% от средната нетна заплата в страната, която в момента е 1176 евро. Този
с над 3900 евро нето е богат. Това
включва супербогатите, като собственика на веригата супермаркети Lidl
Дитер Шварц, чието състояние се оценява на над 20 милиарда евро. Делът на
богатите хора в Германия непрекъснато нараства през последните години, се
казва в доклад за бедността и богатството. Увеличава се и делът на бедните.
В същото време средният слой се топи.
Положението по време на пандемията е още по-изострено. В проучване,
проведено за доклада, около една
четвърт от домакинствата съобщават,
че доходите им в кризата са намалели.
Хората, които печелят малко или нормално, са особено засегнати.
Йоахим Рок отдавна наблюдава различното развитие на заплатите в страната: “Докато хората с ниски заплати
често имат реални загуби на доходи,
високите заплати се увеличават значително повече. Богатството се разпределя много неравномерно - най-богатата
половина от населението има 99,5% от
богатството.” Около 3,8% от населението има много високи нетни доходи. Те
притежават над половин милион евро

СНИМКА БГНЕС

Работниците от завода на “Фолксваген” в Хановер-Стьокен
стачкуваха този март за по-добри условия на труд и по-високи запати
недвижими имоти, спестявания или
рисков капитал.
Ръководителят на групата на Зелените в Бундестага Катрин Геринг-Екарт
смята, че нарастващата пропаст между
бедните и богатите и усещането, че все
повече и повече хора са оставени в беда
при кризата, е отрова за социалното
сближаване. “Неолибералните обещания за просперитет в обществото се
оказаха празни, поне що се отнася до
по-бедните слоеве,” каза пред “Дойче
веле” Катя Кипинг, служителка по социалните въпроси на левицата.

Лоши оценки
за мандата на Меркел
“Неравенството в Германия рязко
се е повишило през последните 16 години”, каза Йоаким Рок, който даде
лоша оценка на канцлерката Ангела
Меркел. “Социалните реформи, които
влязоха в сила през 2005 г., допринесоха много за това: през 1995 г. само
15% от населението живееше в бедност,
докато през 2005 г. това бяха над 35%,
а през 2015 г. - почти две трети.”
Ако хората имат по-малко пари,
това ще има и политически последици. Това притеснява германското правителство, което знае, че колкото пониски са доходите, толкова по-нисък
е политическият ангажимент и желанието да гласуват. Настоящото правителство няма да може да промени
много по отношение на настоящата
социална ситуация в Германия, тъй
като през септември се провеждат
нови парламентарни избори на федерално ниво. Но вече е ясно, че
въпросът за заплатите и справедливостта ще играе голяма роля в предизборната кампания: ще има ли
данък за най-богатите, трябва ли да
бъде наложена тежест на тези, които
печелят добре, ще трябва ли да бъде
минималната заплата увеличена?
Правителственият анализ заключава, че мечтата за социален просперитет
остава неосъществена за повечето бедни хора и техните деца. Лицата с ниски
заплати и техните деца имат малък шанс

да се изкачат в обществото. Йоахим Рок
го обяснява по следния начин: “Децата
и младежите от благополучни семейст-

ва, например, ходят в гимназията пет
пъти по-често от тези, които живеят в
бедност”. /БГНЕС

Навършва се СТОЛЕТИЕ от рождението
на

контраадмирал
ДИЧО СТЕФАНОВ УЗУНОВ
Виден военачалник, ерудиран
специалист по морско право, активен общественик, родолюбец и предан син на Родопа планина.
Дичо Узунов осмисли своя живот,
като отдаде всичките си сили и способности за свободата, независимостта и
благото на скъпата си родина.
Роден в отрудено многодетно семейство, той отрано вкусва неправдите на
живота и възприема като висша мисия
да се бори за свобода и справедливост
на своя народ. Навсякъде, където е призован да работи, той се проявява като
изключително точен, непоклатимо принципен и способен специалист.
Всепризнати са неговите заслуги
като антифашист, убеден противник на
агресивния военен съюз НАТО, борец
за мир, за строг неутралитет и независимост на родината си. Неуморен строител на обновената българска армия и
военноморски флот. Дългогодишен мъдър началник на Висшето военноморско
училище „Н. Й. Вапцаров“ – призната ковачница на инженерни ръководни кадри,
които и днес разнасят името на България по всички морета и океани. Талантлив
преподавател и учен, той активно участва като български експерт при ООН в
създаването на правила и закони по морско право със световно значение.
Страстен патриот, същевременно той беше пламенен радетел за приятелството, всестранното сътрудничество и дружба с великия руски народ, нашият освободител и закрилник.
Почина на 92-годишна възраст, обкръжен с най-дълбоко уважение.

ДА БЪДЕ ВЕЧНА СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!
Другарите му от клуб „Четвъртък“
Приятелите от Съюза на Тракийските дружества в България
Членовете на Централен клуб „Родопи“
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Индианците търсят
справедливост
В Чили те ще бъдат съавтори на новата Конституция, за пръв път
на континента боливийците преизбираха коренен жител за президент
Таня ГЛУХЧЕВА

Започвам материала с уточнението, че названието “индианци” е дадено
на коренното население на американския континент от Христофор Колумб. Мореплавателят бил убеден, че
е намерил пътя към Индия и останал
уверен в това до края на живота си. За
щастие, българският език е достатъчно
богат да разграничава “индианец” от
“индиец”. В Южна Америка хората открито възнегодуват да бъдат наричани
“индианци”. Самоопределят се като
“коренното население” или с името на
племето, към което принадлежат, а гореспоменатият термин се използва
като обида или нарицателно за нещо
лошо. В статията ще го споменавам,
защото в България няма отрицателно
значение, а и така е прието да се казва.
Северна и Южна Америка са пъстра
мозайка от различни индиански племена, някои с по-богати цивилизации, други не чак толкова. Независимо от трудностите, пред които са се изправяли
през последните 5 века, по-голямата
част от тях са успели да съхранят идентичността си. Белият човек винаги е искал да владее света и за целта не се е
спирал пред нищо. Стъпили веднъж в
Новия свят, европейците не били склонни да приемат начина на живот на местните и наложили насила културата и
религията си. Ако испанските, португалските, английските, френските и други завоеватели са виновни за смъртта
на голяма част от туземците, а оживелите са превърнали в роби,

то днес техните наследници
изпитват същото презрение
към индианците. САЩ отдавна са известни с резерватите, където са ги затворили. Северната й съседка, Канада, беше
известна до съвсем скоро с доброто си
отношение към различните народи. Вероятно щеше да остане като такава в
историята, ако днес крайнодесните
политици не бяха толкова силни и расистки настроени. В северноамериканските медии всеки ден излизат материали за отвлечени, изчезнали и/или убити индиански жени и деца. Оказва се,
че това не е нещо ново. Миналата седмица излезе силно обезпокоителната
новина, която разгърна ужасяваща глава от недалечното минало. Бяха открити трупове на 215 индиански деца,
някои на 3 години. Телата са намерени
в училище-пансион. Много подобни институции били създадени в края на XIX
в. от Католическата църква и работели
до официалното им затваряне през 70те години на миналото столетие. Очак-

ва се да бъдат намерени поне още 4100
жертви, които през годините са били
обявявани за безследно изчезнали. Хиляди деца били отнемани насила от родителите им и затваряни “за тяхно добро”. В действителност били физически, емоционално и сексуално малтретирани. Днес оцелелите от насилието с
ужас си спомнят за мъченията, на които били подлагани. Тогава не вярвали,
че приятелите, съучениците, братята и
сестрите им са убити. Дори им “завиждали”, смятайки, че са избягали.
Още през 2019 г., премиерът
Джъстин Трюдо заговори за “геноцид”
и обеща правителството му да сложи
край. В редица страни като Чили, Бразилия, Перу, те са изтласкани да живеят далече от столицата и другите големи градове. Въпреки това са обект на
непрекъснати обиди, унижения и опи-

ни “за деца на дявола”. Те вече имат
смелост да изобличават престъпленията, на които са били подлагани и да
се борят за правата си. Роднини на
повече от 300 000 жени жертви на
режима на Алберто Фухимори завеждат съдебни дела. Обвиненията са за
изкуствено стерилизиране против волята им, чрез измами, оказан натиск
посредством заплахи за спиране на социалните помощи, арест или смърт.
От друга страна, наследниците на
инките и други племена, населявали
перуанските земи преди да дойдат европейските колонизатори, говорят
много малко или изобщо испански
език, а само своя собствен - кечуа.
Който иска да получи техния глас на
изборите, трябва да научи езикът им и
не само да им обещае, но и гарантира,
че ще направи кечуа официален език,

Болсонаро е известен с омразата си
към цветнокожите. Едно от първите
му решения бяха умишлените пожари
в Амазония, където все още живеят индиански племена, непознаващи света
на белия човек. Впоследствие срещу
бързото разпространение на коронавируса той не предприе сериозни мерки, разчитайки, че по този начин “по
естествен път” ще се “прочисти” страната. Народът, както и губернаторите
на различни щати възнегодуваха срещу това решение и сами въведоха извънредни мерки. Днес се провеждат благотворителни кампании за събиране на
средства в помощ на индианците, организирани от гражданите.
Чили е едно от местата, където
рядко ще се срещне коренен жител в
градовете. Те отиват в по-малките провинциални градове, за да си продадат
селскостопанската стока, но повече от
половин година, през есента и зимата,
си стоят в селата

и нямат досег
с „белия” човек

СНИМКА ИНТЕРНЕТ

Индиански жени скърбят заради откритите 215 трупа
в масово гробище в канадската провинция Британска Колумбия.
Години наред деца и жени изчезват безследно, но днес
правителството се е заканило да сложи край на геноцида
ти за лишаване от права.
Но съвременните коренни жители не
са толкова слаби и беззащитни като
предците си. Разполагат с повече информация за случващото се в страната им и
по света и, въпреки че продължават да
възпитават децата си в духа на традициите си, умело ги съчетават със “светските” и знаят кое е слабото място на “белите”, а именно властта. В почти всички
латиноамерикански страни

гласуването
е задължително
Ако не отидеш до урните, плащаш
символична глоба, но не можеш да
теглиш кредит, да напускаш страната,
да кандидатстваш за работа. Предизборните кампании са единственото
време, когато политиците се сещат за
индианците. А сред тях малцина от помладите владеят не само родния си
език, но и испански. Образоват се и са
готови да помогнат на “хората си”.
В Перу дори през XXI век индианците са наричани “онова зло” и са пренебрегвани, макар вече да не са смята-

наравно с испанския.
Аналогичен е случаят с Мексико,
където в повечето училища има часове
по нахуатъл - езикът на ацтеките. Изучава се в някои университети и има
хора, които говорят само него. Там
също има предложение той да стане
втори официален език.
За сега Боливия е пример за латиноамериканска държава, където индианец бе избран за президент в три последователни мандата. Представител
на племето уру-аймара, Ево Моралес
въведе като задължително условие да
се владее и езикът аймара, при кандидатстване за работа. “Белите” не можаха да се примирят с продължителното му управление и чрез преврат го
свалиха. На власт дойде крайнодясната бяла Жанин Аниес, която обаче
загуби редовните избори заради расистките си изказвания, както и заради
отказът да помогне и приеме в страната най-малко 900 свои сънародници,
сезонни работници в Чили, останали
на улицата заради КОВИД.
Бразилският държавен глава Жаир

С времето се е натрупала толкова
омраза, че днес, ако някой външен
човек отиде при тях, много често бива
изгонен, пребит, а може и убит. Последните две десетилетия индианците
започнали да се образоват, да бъдат
избирани за депутати и кметове на
селата си. Стигна се и дотам, че бе
забранено влизането в отделни селища
“наследниците на испанските колонизатори”, както се самоопределят чилийците. Все повече проекти за възстановяване на индиански селища са одобрявани и според някои “бели”, жителите им живеели по-добре и имали
повече удобства от тях. Последната
засега победа е на проведените в началото на месеца избори, където стана
ясно, че индианци ще участват при написването на новата Конституция.
Пуерто Рико е официално признат
за независим щат към САЩ. Но американците не се вълнуват от живота на
хората, а само от територията. В средата на миналия век от ЦРУ бил разработен план за унищожаването на пуерториканците, но бил осуетен от местните.
Вследствие били проведени военни учения във водите на острова, а резултатът
от тях е замърсени вода, почва и въздух
и около 80% от жителите днес имат различни ракови заболявания.
Не бива да ни учудва фактът, че на
масовите протести, организирани
предимно от студенти, които обхванаха Южна Америка, едно от
задължителните искания е по-справедлив живот и по-добри условия за индианците. Това са хората, занимаващи се със земеделието и животновъдството. Това са хората, които
са готови за промяна. Промяна, водеща до справедливост и историческо
възмездие. Това са индианците.
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„Превратът” като
начин на злоупотреба
Борисов внушава на хората лъжи, уплашен
за властта и благините на мутроолигархията
Анко ИВАНОВ,
д-р по философия

В последните дни политици
и журналисти завъртяха в оборот понятието “преврат”. Поводът бе изцепката на лидера на
ГЕРБ, че в България има “преврат”, че случващото се в момента било “опит за преврат” и
“влизане през задния вход на комунистическата диктатура”. Но
преврат били и протестите през
лятото на 2020 г.: “Този опит за
преврат беше много добре организиран от олигарси и чужди
служби и т.н. (пред “L’Europeo”).
А на среща с млади гербери Борисов доуточнява: “Онова, което става в момента като преврат, няма нищо законово...”
Тезата за “преврат” масово
се подема от придворни герберасти. След парламентарните
избори Спас Гърневски (поетът
на комунизма) се произнесе, че
“от доста време в България срещу законното правителство тече
пълзящ преврат”. А бившият
критик на Борисов (Биков) каза
в Народното събрание: “Усещането ми е, че правите преврат с
Изборния кодекс” (29.04.2021).
Браво - “преврат” чрез закон и
чрез избори! А учената последователка на Борисов проф. Антоанета Христова отсече по
време на връчването на мандата
за съставяне на правителство:
“Ситуацията, в която се намираме, има по-скоро характеристиките на преврат...” Не закъсня
да се прикрепи към тезата и известният ренегат от БСП проф.
Близнашки, който откри, че:
“Случващото се е един пълзящ
държавен преврат. Атаката започна срещу бившия министърпредседател Бойко Борисов, но
тя премина в атака към държавата”. Има и редица други политици, “учени” и журналисти,
които се включиха в хора на
“превратаджиите”.
Същите тези хора

гръмогласно мълчаха
когато шайка тежковъоръжени
лица под командата на прокурори нагло нахлу в президентството. Това не бе ли опит за
въоръжен държавен преврат?
По този повод спонтанно стотици хиляди излязоха на протест. Хората разбраха, че държавата и държавността са в опасност, че самозабравили се прокурори и дансаджии могат да

чественофронтовската власт и
в градовете Силистра, Тутракан, Провадия, Балчик, Каварна, Копривщица, Клисура, Калофер, Лопушна (Георги Дамяново), Царево и в около 170
села. На 8 срещу 9 и на 9 септември новата власт се установява в почти всички села и градове от партизански отряди,
чети и бойни групи. Военните
вземат участие с малки части
само в София (военната прожекторна част, учебната рота и
някои др.), подпомагани от
Шопския партизански отряд и
бойни групи. В случая само на
потомците на старите фашисти
и на новите евроатлантически
соросоидни неофашисти им се
привижда преврат. Девети септември е масово народно надигане (въстание) с незначително
участие на второстепенни военни части, верни на отечественофронтовския кръг “Звено”.
Третата Борисова неистина
е, че след 9 септември комунистите “избиват елита на нацията”. Дефашизацията е процес в
цяла Европа. Осъдени и разстреляни са десетки хора за тяхната фашистка дейност, за
престъпления срещу мира и
човечеството.

Кой е избитият
„елит на нацията”?

арестуват всеки по всяко време,
на всякакво място, дори в президентството, и без аргументиран повод. И същите тези хвалители и защитници на тезата за
“преврата” сега не коментират,
че арестите на сътрудниците на
президента Пламен Узунов и
Илия Милушев са обявени от
съда за незаконни.
В публичното пространство
се появиха сравнително малко
обратни тези. Политологът Смилов твърди (пред “Дойче веле”),
че “преврат в България няма”, а
“ГЕРБ и Борисов се отбраняват
на цели три фронта...” От политическите лидери ясно по въпроса се изказа Корнелия Нинова
пред Дарик радио: “Няма преврат в България, това е защитна
реакция на ГЕРБ”. Защитна реакция не,

по-скоро е уплаха
и страх
че с уволняването на герберските и патриотарски калинки от
ръководни места ще пресекне
властово осигуряваният вот за
ГЕРБ на изборите. Това - от
една страна, а от друга - все
повече ще се разкрива срастването на властта на ГЕРБ, ДПС и
патриотарите с българската
мутренска олигархия.
Всички цитирани дотук мнения са на хора, които имат почти еднакво разбиране на понятието “преврат” - разглеждат го
като държавен преврат, като
насилствена смяна на властта.
Такъв подход от професионална гледна точка е оправдан само
за юристите. За тях превратът е
нелегитимна, непредвидена от
Конституцията и законите форма на смяна на държавното управление. Но понятието “преврат” има и други съдържания
(вж. Български тълковен речник
А-Я, 1993 г., БАН). В обществените науки, особено в политологията, а и в политиката, понятието “преврат” има няколко
различни значения. Само едно

от тях е “внезапна, нелегитимна
силова смяна на правителството, на държавното управление
(държавен преврат) при запазване на обществената система”.
Има ли държавен преврат в
България през 2021 г.? Няма
такъв. За да има държавен преврат, трябва да има нелегитимна смяна на правителството и
на държавното управление.
Правителството “Борисов 3”
само подаде оставка след изтекъл мандат. Има ли насилствено или нелегитимно действие
с формирането на служебното
правителство? Няма, понеже то
е предвидено от Конституцията
и действа в нейните рамки и дадените му от нея правомощия, а
не само се грижи за подготовката на изборите, както герберастите се опитват да внушават.
Това, че на Борисов, Христова,
Близнашки и компания не им
харесват действията на служебното правителство, не значи, че
това е насилствено формирано
и нелегитимно правителство.
Борисов прави и друго крайно лъжовно внушение. Като
ренегат от комунистическата
партия, той, за да се докаже,
застава на амбразурата в битка
с комунизма и ръси неверни
исторически и политически
съждения. По-възрастните добре си спомнят как в началото на
прехода “антикомунистът” Борисов демонстративно напусна
МВР, за да съхрани партийното
си членство в БСП. Потомственият активен комунист, под влияние на парите от охранителната дейност, се превърна във върл
ренегат-антикомунист, слуга на
Меркел и Тръмп. И изръсва:
“Така е било през 1944 г. - правят преврат и избиват елита на
нацията”.

В едно изречение
три неистини
Първата е аналогията с обстановката по време на Втората
световна война, когато България

е в състояние на война с Великобритания, САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия, СССР,
Германия и когато е победена
от антифашистките страни. Сега
България е в съвсем друга политическа обстановка.
Втората неистина е, че на
Девети септември 1944 г. в
България антифашистите са дошли на власт чрез преврат. Борисов навярно не знае, че при
преврата първо се установява
новата власт в центъра и след
това постепенно в цялата страна. Така е било на 9 юни 1923
г. Военните вземат властта, а
запасните офицери, подофицери, шпицкомандите и военни
части налагат новата военнофашистка власт в България. Докато отечественофронтовската
власт започва да се установява
най-напред в покрайнините на
страната, в провинцията, а не в
центъра, не в София. И да припомним на г-н Борисов ученото от него по история. На 6
септември 1944 г. в България
за пръв път е установена отечественофронтовската власт в
с. Алеково (Свищовско). На 6
срещу 7 септември в гр. Исперих е образуван комитет на ОФ,
който обезоръжава полицията,
създава милиция и обявява новата власт. Отечественофронтовска власт е установена и в с.
Голямо Враново (Русенско), и
в Габровница (Монтанско). На
7 септември в Перник има стачка и протестна манифестация,
в Пловдив стачкуват тютюноработниците, а в с. Розовец
(Пловдивско) е установена новата власт. В Козловец, Масларево и Петокладенци (Свищовско) има ОФ власт. На 8 септември в третия по големина
български град (Варна) е разбит затворът, освободени са
политическите затворници, превзета е общината, полицейското управление и на митинг е
оповестена новата власт. На
същата дата е установена оте-

Кръволокът проф. Александър Цанков ли? Или фашистът проф. Богдан Филов инициатор на ксенофобските
антиеврейски закони, на депортирането на евреите от
България, вкарал България във
война със САЩ и Великобритания ли? Проф. Ал. Станишев,
който като министър на
МВРНЗ раздавал милиони за
отрязани глави? “Елит” ли са
жандармеристите, хранели кучета си с телата на братовчедите Кокарешкови? “Елит” ли
са убийците на децата от Ястребино?... Никой не е съдил и
убивал професор Филов за
това, че е учен историк. Той е
съден за престъпления против
мира и човечеството. Така
стои въпросът и за другите
осъдени от Народния съд и
екзекутирани.
Сега ставащото в страната
не е преврат и няма как да е
преврат. В България няма изменение на съществуващия обществен строй, няма смяна на
една с друга обществена система, няма политическа революция. Всички партии и всички действия на служебното
правителство са в синхрон с
неолиберализма като основа
на европейските общества. Да,
има промяна от действията на
служебното правителство, но
тази промяна е частична, предимно в начина на държавно
управление, а не в същността
на самото държавно управление и неговата структура. И
поради това няма преврат.
Няма и рязко изменение в социалните, икономическите действия. Има само частична промяна, насочена в противоположна посока на действията на
предишния ръководен екип на
държавната власт. Тази посока
е демократична, тя води до
очистване на висшия държавен
апарат от калинките и лобистите, от подставените лица на
мутроолигархията.
Борисов явно разчита на
късата памет на хората и на
профанираното обучение по
история в българските училища.
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Младите
преподаватели
на академията традиция и бъдеще
В своя концерт, посветен на юбилея на НМА
„Проф. Панчо Владигеров”, те поднесоха
букет от творби на славянски композитори
Юлияна КАРААТАНАСОВА

Концерт на млади преподаватели
от Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” по
повод нейната 100-годишнина се
състоя в зала 9 на НДК. Това бе
едно от поредицата събития във
връзка с честванията. Програмата бе
вдъхновена и от 24 май - Ден на
светите братя Кирил и Методий, на
българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност,
представяйки букет от творби на
славянски композитори, сред които
подобаващо място бе отделено на
патрона на академията - композитора Панчо Владигеров.
С неговата Соната за пиано и цигулка опус 1, първа част, откриха
концерта Маргарита Илиева и Стоимен Пеев. Богата хармония и празнично настроение, представени с виртуозност, артистичност и страст от
музикантите, грабнаха вниманието на
публиката от първите акорди. Овладяната ярка пианистична фактура,
бравурните пасажи в цигулката, обмислено изградените кулминации и
общото драматургично изграждане на
творбата представиха балансирано
музициране на пианистката и цигуларя. Последва контрастно лирично
настроение в Песен и дует из оперетата “Младостта на маестрото” на
Виктор Райчев, изпълнени от преподавателите от Вокалния факултет на
НМА Марчо Апостолов - тенор, и
Нона Кръстникова - сопран, под
съпровода на Мира Искърова. “Вечерна песен” от Владигеров за флейта и пиано прозвуча леко дистанцирано вместо очакваната дълбочина на
емоцията и фино нюансиране, въпреки доброто техническо покритие на
нотния текст в изпълнение на Ива
Любомирова под съпровода на Светозара Панайотова-Тонева.
Появата на пианистката Виктория
Василенко добави висока международна класа в концертната програма.
Нейната интерпретация на Две пиеси: Пролог и Адажио, от концертна
сюита “Спящата красавица” на Чайковски, в обработка на Михаил Плетньов, показа възможностите на пианото не само да наподобява оркестровата звучност, но и да обогатява
общата звукова картина със специфични клавирни похвати. Виктория
Василенко е сред пианистите, които
перфектно владеят моделирането на

ВТОРНИК
1 ЮНИ

КУЛТУРА

звука в най-тънките му нюанси, особено в най-тихите динамики - едно от
уменията, които определят високия
пианизъм. Всяка нота, всеки пасаж
при нея са предварително обмислени
като част от цялостната драматургия
на музиката, рисуваща изящните балетни движения пред очите на слушателя. В “Каприз” за фагот и пиано от
Владигеров Сабина Йорданова виртуозно и убедително изпълни майстор-

предшествани от прецизна работа с
нотния текст и осмисляне на интересни идеи.
Високото ниво на клавирната катедра в Музикалната академия бе за
пореден път доказано от изпълнението на Гергана Несторова с “Шакона”
от Губайдулина. Тази сложна фактурно съвременна пиеса, изискваща изключителна
концентрация
и
издръжливост, предоставя огромно
предизвикателство за овладяването на
формата и колорита на звука - всичко
това бе убедително поднесено от младата пианистка. Концертна премиера
бе изпълнението на “Триптих” за глас,
виолончело и пиано от Борислава
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НАКРАТКО

СБХ представя
фотоизложбата
на Сандро Арабян
„В началото”
Съюзът на българските художници представя изложбата с фотографии на Сандро Арабян “В
началото” от 1 до 15 юни в галерия
“Райко Алексиев”. Откриването е
с вернисаж на 1 юни от 17.30 до
19 ч. “Не всеки има шанса да стане
част от чудото на сътворението,
но аз го получих!”, казва Сандро
Арабян за трите месеца, прекарани
с фотоапарат и професионална
медицинска екипировка в родилната зала на “Майчин дом”. Фотографският проект “В началото”
приключва точно преди епидемията
от КОВИД-19 и преди всички ограничения, дистанциране и в крайна
сметка - промяна в поведението и
разпоредбите за достъп до болниците. Сандро става свидетел на
близо 70 раждания, всичко в родилната зала се случва много бързо и
той приема предизвикателството
да превърне репортажната фотография в изкуство.

Художествената галерия
в Добрич с празнична
програма за децата

СНИМКА НМА “ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

ската пиеса на композитора в неговия
характерен стил на бликащ хумор и
богатство на хармоничния изказ, предаден от клавирната партия.
Обичаното от публиката дуо Атанас Кръстев - виолончело, и Виктория Василенко - пиано, очарова публиката в зала 9 на НДК с “Вокализ”
от Рахманинов, представяйки завидна
многопластовост в крехката прозрачна фактура на произведението. В
напълно контрастно настроение прозвуча “Хумореска” от Ростропович, в
която виолончелистът изяви своето
техническо майсторство, предизвиквайки бурни аплаузи. Истинско откритие за публиката бе “Славянска
фантазия” от Карл Хьоне, изпълнена
от Петър Македонски - тромпет, и
Георги Бойкин - пиано. Представянето на тази, рядко изпълнявана у нас
бляскава пиеса подсказва обещаващи
перспективи пред това дуо, което
свири със страст и убедителност,

Танева в интерпретация на Нона
Кръстникова, Атанас Кръстев и Мария Русева. Тази елегантна композиция, въплъщаваща мека женственост
и чувственост, покори публиката с
изискания си стил. Финалът на концерта бе първа част из Концерт за
маримба, ударни инструменти, пиано
и оркестър, изпълнена от авторите
Мирослав Димов - маримба, и Емелина Горчева - пиано. След успешната
премиера на творбата в НМА, музикантите се представиха с нея в Страсбург в рамките на Българското председателсто на Комитета на министрите в Съвета на Европа.
Талантливи, успешни, вдъхновени,
младите преподаватели чувстват своята Музикална академия като втори
дом, който им дава самочувствие,
устои, стабилната основа на традицията и надеждата за бъдещето в лицето
на студентите, посветили своя професионален път на музиката.

С празнично занимание на 1 юни
от 10.30 ч. отваря врати “Лятна
работилница за въображение” в
Художествената галерия в Добрич.
Децата ще могат да разгледат изложбата на добричките художници
и да почерпят от тях вдъхновение
за своите рисунки. Входът е безплатен. С празника на 1 юни се слага
началото на ежегодните летни занимания за деца, които ще се провеждат всеки делничен ден до края
на август от 10.30 до 11.30 ч.
Програмата включва както разглеждане на експозицията на галерията и рисуване в залите, сред
картините на големите майстори,
така и експерименти с различни
техники и материали в детската
работилница. Малките творци ще
получават нови знания за художници
и техните произведения, за паметници на българското и световното
културно наследство, ще развиват
въображението си, като рисуват,
колажират, моделират и играят
образователни игри. Материалите
за всички занимания се осигуряват
от галерията срещу вход от 2 лева.

СНИМКА ХГ - ДОБРИЧ
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

15-годишният Луи Брайл създава през 1824 г. шрифт,
с който прави четенето достъпно и за незрящи хора.
Брайловата азбука се използва и до днес по цял свят.
Самият Луи Брайл ослепява едва на 3-годишна възраст
след злополучен инцидент в работилницата на баща си.

Разкриха желанията
на децата за 1 юни
В проучването, направено у нас от 26 до 31 май,
се включиха над хиляда души
Актуално проучване, направено в България, разкри
какво искат децата за подарък
на 1 юни. Сред най-необичайните желания са лопата за сняг,
летящо килимче, собствен океан
с акули, гарван от Южния парк,
локомотив, паркиран в двора,
багажник с дини, пет истински
крави, които детето мечтае да
пасе и всеки ден да продава
млякото им, Мики Маус, Батман, Рапунцел и прасенцето
Пепа да му дойдат на гости...
За най-голяма част от подрастващите нестандартният подарък за Деня на детето е истински домашен любимец: коте,
което да говори (слушалки за
котешки уши и раница за котки), кон (който да спи на леглото, а детето - на пода, за да не
смачка коня), гараж с еленчета,
козичка за терасата, акула, на
която се виждат всички органи,
истинска панда, жив носорог,
отровна жаба, вълк, лисица,
слонче, жълто пате на балкона,
две водни костенурки или ферма за мравки. Следва желанието точно на 1 юни детето да
има братче или сестриче. Включително като артикул, за който
се плаща: “Моята дъщеря иска
да й купя детенце, което да
прегръща.”
Нестандартните желания на
децата са свързани още с технологиите (робот, който да
готви и чисти вместо мама), с
науката (иска материали, с които да си направи машина за
клониране), с храната (сокче и
солетки), с историята (динозавърът Рекс да дойде на гости, за да го погали), с героите
от любимите детски филми (истинска ракета като тази на

Маша и Мечока и да лети с нея
в космоса), с професиите
(дъщеря ми мечтае да стане пощальонка и иска пощальонска
чанта; много обича да играем
на продавачи и купувачи, затова иска истински магазин).
Всеки подарък е възможен
в представите на децата, сочат
още данните от анкетата на
“Хиполенд”. Вълшебна книжка,
в която, като се посочи нещо,
то да оживява, луна, която детето да изрисува с цветни боички и после пак да сложи на
небето, зимна шейна за лятото,
море в двора, което да опира
във входната врата, гъсеница,
на която, като й се поднесат
цветя, да стане красива пеперуда, розов заек със шарена рокля, който повтаря каквото му
се каже, или истинска опашка
на русалка. За децата е напълно
в реда на нещата любимите герои от книжките и филмите да
се отбият на празника. Или пък
на 1 юни да се отскочи до Луната, за да се види “чужд живот”. Колкото по-внушителен е
подаръкът, толкова по-добре:
“транваят”, полицейската кола,
пожарната, багерът, тирът и
къщичката на дървото трябва
да са “истински”, а плюшеното
мече да е колкото стаята. Пантофките на Пепеляшка да имат
шарени светлинки и крила, за
да може да летят.
Не липсват и практични желания, свързани, например, с
лятната ваканция (тротинетка,
велосипед, кънки, ролери, акумулаторен мотор), най-новите
технологии (дрон с камера),
любими детски марки играчки
и др. Но като цяло желанията
за практичен подарък са по-

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ
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Õ» ŒÀ¿ —“¿“ Œ¬, ˛ËÒÚ,
ÔÓÂÚ, ÔËÒ‡ÚÂÎ Ë ÒˆÂÌ‡ËÒÚ
œÀ¿Ã≈Õ¿ √≈“Œ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡

ƒÌÂÒ, Ì‡ Ô‡ÁÌËÍ‡ Ì‡ ‰ÂÚÂÚÓ,
ÔÓ ¡ÓÊËˇÚ‡ ‚ÓÎˇ, ÌÓ Ì‡Ô˙ÎÌÓ
Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓ ÓÚ·ÂÎˇÁ‚‡
Ò‚Óˇ ÓÊ‰ÂÌ ‰ÂÌ Â‰ËÌ
ÓÚ Ì‡È-ÊËÁÌÂÌËÚÂ ˜ÎÂÌÓ‚Â
Ì‡ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡ ÌË

В представите на децата всичко е възможно
малко от тези за вълшебен.
Изобретателност демонстрират и родителите. Дават доста оригинални отговори на
въпроса: “Изпълнихте ли желанието на децата си и как?”
Вуйчото на 5-годишно момченце, което е фен на “Куин”, се
облича като Фреди Меркюри
и му подарява прахосмукачка,
вдъхновен от клипа на хита
I want to break free. Дете си
пожелава за 1 юни магьоснически отвари и родителите ги
забъркват. За 4-годишно момиченце, искащо телевизор, “за да
я дават”, родителите го правят
от кашон, ножица, тиксо и
цветна хартия. А за 3-годишно, което мечтае за къща - толкова голяма, че да влиза в нея,
обзавеждат старо бюро. На
момченце, което копнее за
оръжието на Хълк, връчват
дървен чук за пържоли. Баща
имитира говор на динозавър,
скрит зад играчката, защото детето бленува за говорещ приятел от този животински вид.

¬ÒˇÍÓ ·˙Î„‡ÒÍÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÏ‡ ÔÓÌÂ ÚË ‰Âˆ‡: ‡ÍÓ ÒÂ
ÒÎÛ˜Ë Â‰ÌÓÚÓ ‰‡ Â „ÂÌË‡ÎÂÌ ‡ÚËÒÚ ËÎË ıÛ‰ÓÊÌËÍ, ‰Û„ËÚÂ ‰‚Â
‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ „Ó ËÁ‰˙Ê‡Ú...

Майка убеждава сина си, който за празника иска да се бие
с “истински” нинджа, че “и
баща му става за тази работа”.
Друга пък се ваксинира, защото детето й иска на 1 юни да
няма вече КОВИД по света.
Дори когато желанията са
неизпълними, родителите намират начин. На момченце, което на 1 юни иска да лети, майката обещава вълшебно килимче (И като почна едно питане:
“Ама къде е? Кога?...”)
Искам дядо Коледа да идва
на 1 юни, за да може направо
да си пожелая подаръците на
него, споделя едно от децата.
Подобно желание имат и други. По-големите, които знаят, че
белобрадият старец не съществува, направо изискват подаръци от цялата рода.
Инициаторите на проучването, направено във фейсбук от
26 до 31 май, обещават чрез онлайн томбола да наградят част
от над хилядата участници в анкетата.

√ÀŒ–»ﬂ –¿…◊≈¬¿
ÕÂÛÏÓÌËˇÚ ·ÓÂˆ ÒÂ˘Û Ô‡‚ÓÔËÒÌËÚÂ „Â¯ÍË Ë ÒÚËÎÓ‚ËÚÂ ËÁ‚‡˘ÂÌËˇ Ò‡ÏÓ ˜‡Í‡ ‰‡ Ô‡‰Ì‡Ú Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌ‡Ú‡
‡·ÓÚ‡, Á‡ ‰‡ ı‚‡ÌÂ ˜Â‚ÂÌ‡Ú‡ ıËÏËÍ‡ÎÍ‡ Ë ‰‡ ‚Í‡‡ ‚ Ô‡‚Ëˇ Ô˙Ú
Á‡·ÎÛ‰ÂÌËÚÂ ‚ „‡Ï‡ÚËÍ‡Ú‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚË. ÕÂÍ‡ ÒÂ ÒÎÛ˜Ë ÔÓ-ÒÍÓÓ!
—Í˙Ô‡ √ÎÓËˇ, ÔÓÊÂÎ‡‚‡ÏÂ ÚË
‚ÒÂ Ú‡Í‡ ‰‡ ·˙‰Â¯ ‚˙ÚÂ¯ÌÓ ÓÁ‡ÂÌ‡, ÓÔÚËÏËÒÚË˜Ì‡, ‚ÂÒÂÎ‡ Ë, ‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÊË‚‡ Ë Á‰‡‚‡ Ó˘Â ‰˙Î„Ë
„Ó‰ËÌË!
ŒÚ ÂÍËÔ‡ Ì‡ ƒ”Ã¿

10-годишен
математик
спечели шоу
за таланти
10-годишният Калоян Гешев от София е победителят в
седмия сезон на “България
търси талант” по bTV. Детето
се яви в шоуто с невероятни
умения по скоростни изчисления. Младият математик спечели титлата и наградата от
50 000 лева, благодарение на
уникалните си способности и
вота на зрителите - с убедителна преднина пред втория
претендент.
На финала Калоян опита да
постави Световен рекорд по

Маратон на вкусната храна започва в парк „Гео Милев”
Маратон на вкусната
храна и доброто настроение ще се състои от днес
до 20 юни в столичния
парк “Гео Милев” (пред

стадион “Академик”).
Събитието с името Mood
for Food Summer Fest се
провежда за четвърти
пореден път, като тази го-

дина софиянци и гости на
града ще могат да опитат
кулинарни шедьоври, да
се забавляват с едни от
най-популярните артисти
в България, да печелят награди и, разбира се, да
станат част от дългоочакваното Евро 2021 по футбол - и всичко това на открито.
Тазгодишното издание на фестивала гарантира да бъде една идея
по-пиперливо. След продължителна липса на приятни мероприятия, орга-

низаторите са подготвили забавления за всеки
вкус. Освен храната и
напитките, събитието ще
се превърне в арена на
множество игри с награди. За да бъде поддържан
състезателният дух, ще
се провеждат турнири
по джаги и тенис на маса.
На територията на
фестивала ще гостува и
най-големият лунапарк в
България - с 10 атракциона, сред които блъскащи колички, пързалка,
сърф, виенски колела и

други, ще очаква смелите малчугани и тези, които преследват адреналина.
За настроението на
гостите ще се погрижат
едни от най-обичаните
български изпълнители.
Дара ще се качи на сцената на фестивала на 4 юни,
на 5-и ще пее Тита, Wosh
MC & FEEL поемат щафетата на 11-и, група
“Остава” ще забие на
12-и, Алек Кирев ще зарадва публиката на 18-и,
а Jeremy? - на 19-и.

СНИМКА BTV

Калоян Гешев реши
на живо десет задачи
с 5-цифрени числа
скоростно изчисляване и реши
на живо десет задачи с 5-цифрени числа за по-добро време от очакваното, като допусна само една грешка. Тя му попречи да регистрира постижението си официално, но не и
да покори публиката.
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ДНЕС

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

22

o

С

22

o

С

24

o

С

ВИДИН
18 c

ПЛОВДИВ
21 c

СОФИЯ
16 c

РУСЕ
17 c

САНДАНСКИ
22 c

ВАРНА
16 c

ПЛЕВЕН
17 c

БУРГАС
17 c

23

o

С

24

o

С

24

o

С

Облачността ще продължи да се увеличава и ще е предимно
купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи, в следобедните часове в отделни райони ще са
временно интензивни и придружени с гръмотевици. Значителни количества ще има на изолирани места в планините.
Вятърът ще е до умерен, от запад-северозапад, към края на
деня в Източна България - от север-северозапад. Ще е хладно
за началото на лятото. Атмосферното налягане е по-ниско
от средното за месеца, но ще се повишава и до вечерта ще се
доближи до обичайното.
ХОРОСКОП

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
11.55 œÂÔÓ˜ËÚ‡ÏÂ ¬‡ÁÓ‚
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.40 œÂÔÓ˜ËÚ‡ÏÂ ¬‡ÁÓ‚
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 À˛‰ÏËÎ‡ √Û˜ÂÌÍÓ Ú‚
ÙËÎÏ /16, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ
ÂÔËÁÓ‰/
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.30 Ã˙Ì ”‡ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ
ÙËÎÏ
15.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 –ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ Ò ƒÓ·ËÌ‡
◊Â¯ÏÂ‰ÊËÂ‚‡
22.00 ˙„˙Ú ¡ÎÂ˜ÎË: —‡Ì
‘‡ÌˆËÒÍÓ Ú‚ ÙËÎÏ /3
ÒÂÁÓÌ, 7 ÂÔËÁÓ‰/ (14)
22.55 œÂÔÓ˜ËÚ‡ÏÂ ¬‡ÁÓ‚
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ÃÓˇÚ ÔÎÂÈÎËÒÚ /Ô/
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.40 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.25 À˛‰ÏËÎ‡ √Û˜ÂÌÍÓ Ú‚
ÙËÎÏ /16, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ
ÂÔËÁÓ‰/Ô/

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

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.44
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.93
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î ÒÂË‡Î, ÂÔ.9
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.105
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.2
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.7
00.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.17,
18
01.00 ì»ÒÚËÌÒÍ‡ Î˛·Ó‚î ÒÂË‡Î, ÂÔ.79
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.47

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
09.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
12.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
15.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
16.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
19.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ì¿Ì‡ÚÓÏËˇ Ì‡ Ò˙ˆÂÚÓî ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
22.30 œÂÏËÂ‡ Ì‡ ÒÂÁÓÌ‡
ìƒÓÍ-ÚÓÍî
23.30 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - Á‡·‡‚ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
00.10 «‡ 80-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡
ŒÎÂ„ ƒ‡Î ìÀÓ¯ËˇÚ ‰Ó·˙
˜Ó‚ÂÍî
01.05 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
03.25 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ì¿Ì‡ÚÓÏËˇ Ì‡ Ò˙ˆÂÚÓî ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

През този ден бъдете
глухи към безпочвени
нападки, така или иначе без тях няма да
минете.

Изключително продуктивен ден, при условие
че във всички неща,
които правите, проявявате разум.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Може да похарчите
повече пари само за вас,
но все пак поглеждайте етикетите и внимавайте.

Опитайте се да обръщате повече внимание
на добрите новини.
Няма как да промените
всичко.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Не вярвайте на околните, нито дори на
близките, за да не се
окажете оръжие в
ръцете им.

През този ден ще ви се
наложи да се поизпотите доста. Мислете
бързо и действайте
умно.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Оставете въображението да прескочи границите на реалността.
Така ще разпуснете
най-добре.

Важно е да бъдете искрени с близките хора,
защото те със сигурност ще ви помогнат
много.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Дръжте телефона близо до себе си, за да не
пропуснете обаждане.
Трябва да приключите
всичко.

Сутринта и вечерта ще
са много различни за
вас. Пригответе се за
възходи и плавно приземяване.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Не правете компромиси. Работата ви ще
върви без проблем. Нещата ще са организирани точно.

Движението и разнообразието са вашата рецепта. Насилете се да
бъдете по-оптимистични.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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ТВ програма на Евро 2020
11.06 22.00 “ÛˆËˇ - »Ú‡ÎËˇ, „ÛÔ‡ ¿,
–ËÏ, ¡Õ“1/ÕÓ‚‡
12.06 16.00 ”ÂÎÒ - ÿ‚ÂÈˆ‡Ëˇ, ¿, ¡‡ÍÛ,
ƒËÂÏ‡
12.06 19.00 ƒ‡ÌËˇ - ‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ, ¬,
ÓÔÂÌı‡„ÂÌ, ¡Õ“1/¡Õ“3
12.06 22.00 ¡ÂÎ„Ëˇ - –ÛÒËˇ, ¬, —‡ÌÍÚ
œÂÚÂ·Û„, ƒËÂÏ‡
13.06 16.00 ¿Ì„ÎËˇ - ’˙‚‡ÚËˇ, D,
ÀÓÌ‰ÓÌ, ¡Õ“1/¡Õ“3
13.06 19.00 ¿‚ÒÚËˇ - —Â‚ÂÌ‡ Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ, —, ¡ÛÍÛÂ˘, ƒËÂÏ‡
13.06 22.00 ÕË‰ÂÎ‡Ì‰Ëˇ - ”Í‡ÈÌ‡,
—, ¿ÏÒÚÂ‰‡Ï, ¡Õ“1/¡Õ“3
14.06 16.00 ÿÓÚÎ‡Ì‰Ëˇ - ◊ÂıËˇ, D,
√Î‡Á„ÓÛ, ƒËÂÏ‡
14.06 19.00 œÓÎ¯‡ - —ÎÓ‚‡ÍËˇ, ≈,
—‡ÌÍÚ œÂÚÂ·Û„, ¡Õ“1/¡Õ“3
14.06 22.00 »ÒÔ‡ÌËˇ - ÿ‚ÂˆËˇ, ≈,
—Â‚ËÎˇ, ƒËÂÏ‡
15.06 19.00 ”Ì„‡Ëˇ - œÓÚÛ„‡ÎËˇ, F,
¡Û‰‡ÔÂ˘‡, ¡Õ“1/¡Õ“3
15.06 22.00 ‘‡ÌˆËˇ - √ÂÏ‡ÌËˇ, F,
Ã˛ÌıÂÌ, ÕÓ‚‡
16.06 16.00 ‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ - –ÛÒËˇ, ¿,
—‡ÌÍÚ œÂÚÂ·Û„, ¡Õ“1/¡Õ“3
16.06 19.00 “ÛˆËˇ - ”ÂÎÒ, ¿, ¡‡ÍÛ, ƒËÂÏ‡
16.06 22.00 »Ú‡ÎËˇ - ÿ‚ÂÈˆ‡Ëˇ, ¿,
–ËÏ, ¡Õ“1/¡Õ“3
17.06 16.00 ”Í‡ÈÌ‡ - —Â‚ÂÌ‡ Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ, —, ¡ÛÍÛÂ˘, ¡Õ“1/¡Õ“3
17.06 19.00 ƒ‡ÌËˇ - ¡ÂÎ„Ëˇ, ¬, ÓÔÂÌı‡„ÂÌ, ƒËÂÏ‡
17.06 22.00 ÕË‰ÂÎ‡Ì‰Ëˇ - ¿‚ÒÚËˇ,

—, ¿ÏÒÚÂ‰‡Ï, ¡Õ“1/¡Õ“3
18.06 16.00 ÿ‚ÂˆËˇ - —ÎÓ‚‡ÍËˇ, ≈,
—‡ÌÍÚ œÂÚÂ·Û„, ƒËÂÏ‡
18.06 19.00 ’˙‚‡ÚËˇ - ◊ÂıËˇ, D, √Î‡Á„ÓÛ, ¡Õ“1/¡Õ“3
18.06 22.00 ¿Ì„ÎËˇ - ÿÓÚÎ‡Ì‰Ëˇ, D,
ÀÓÌ‰ÓÌ, ÕÓ‚‡
19.06 16.00 ”Ì„‡Ëˇ - ‘‡ÌˆËˇ, F,
¡Û‰‡ÔÂ˘‡, ƒËÂÏ‡/¡Õ“
19.06 19.00 œÓÚÛ„‡ÎËˇ - √ÂÏ‡ÌËˇ, F,
Ã˛ÌıÂÌ, ¡Õ“1/¡Õ“3
19.06 22.00 »ÒÔ‡ÌËˇ - œÓÎ¯‡, ≈, —Â‚ËÎˇ, ƒËÂÏ‡
20.06 19.00 ÿ‚ÂÈˆ‡Ëˇ - “ÛˆËˇ, ¿,
¡‡ÍÛ, ƒËÂÏ‡
20.06 19.00 »Ú‡ÎËˇ - ”ÂÎÒ, ¿, –ËÏ,
¡Õ“1/¡Õ“3
21.06 19.00 —Â‚ÂÌ‡ Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ ÕË‰ÂÎ‡Ì‰Ëˇ —, ¿ÏÒÚÂ‰‡Ï ƒËÂÏ‡
21.06 19.00 ”Í‡ÈÌ‡ - ¿‚ÒÚËˇ, —,
¡ÛÍÛÂ˘, ¡Õ“1/¡Õ“3
21.06 22.00 –ÛÒËˇ - ƒ‡ÌËˇ, ¬, ÓÔÂÌı‡„ÂÌ, ¡Õ“1/¡Õ“3
21.06 22.00 ‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ - ¡ÂÎ„Ëˇ, ¬,
—‡ÌÍÚ œÂÚÂ·Û„, ƒËÂÏ‡
22.06 22.00 ◊ÂıËˇ - ¿Ì„ÎËˇ, D, ÀÓÌ‰ÓÌ, ÕÓ‚‡
22.06 22.00 ’˙‚‡ÚËˇ - ÿÓÚÎ‡Ì‰Ëˇ,
D, √Î‡Á„ÓÛ, ¡Õ“1/¡Õ“3
23.06 19.00 ÿ‚ÂˆËˇ - œÓÎ¯‡, ≈, —‡ÌÍÚ
œÂÚÂ·Û„, ƒËÂÏ‡
23.06 19.00 —ÎÓ‚‡ÍËˇ - »ÒÔ‡ÌËˇ, ≈,
—Â‚ËÎˇ, ¡Õ“1/¡Õ“3
23.06 22.00 √ÂÏ‡ÌËˇ - ”Ì„‡Ëˇ, F,

На “Меката на футбола” - стадион “Уембли” в Лондон, ще се играят
най-много мачове от Евро 2020 и ще бъде излъчен 16-ият еврошампион
Ã˛ÌıÂÌ, ¡Õ“1/¡Õ“3
23.06 22.00 œÓÚÛ„‡ÎËˇ - ‘‡ÌˆËˇ, F,
¡Û‰‡ÔÂ˘‡, ÕÓ‚‡
26.06 19.00 œ˙‚Ë ÓÒÏËÌ‡ÙËÌ‡Î (¿2
- ¬2), ¿ÏÒÚÂ‰‡Ï, ƒËÂÏ‡
26.06 22.00 ¬ÚÓË ÓÒÏËÌ‡ÙËÌ‡Î (1¿ 2—), ”ÂÏ·ÎË, ¡Õ“1/¡Õ“3
27.06 19.00 “ÂÚË ÓÒÏËÌ‡ÙËÌ‡Î (1— 3D, ≈ ËÎË F), ¡Û‰‡ÔÂ˘‡, ¡Õ“1/¡Õ“3
27.06 22.00 ◊ÂÚ‚˙ÚË ÓÒÏËÌ‡ÙËÌ‡Î
(1¬ - 3 A, D, E ËÎË F), —Â‚ËÎˇ, ÕÓ‚‡
28.06 19.00 œÂÚË ÓÒÏËÌ‡ÙËÌ‡Î (2D 2E), ÓÔÂÌı‡„ÂÌ, ¡Õ“1/¡Õ“3
28.06 22.00 ÿÂÒÚË ÓÒÏËÌ‡ÙËÌ‡Î (1F
- 3A, B ËÎË C), ¡ÛÍÛÂ˘, ÕÓ‚‡
29.06 19.00 —Â‰ÏË ÓÒÏËÌ‡ÙËÌ‡Î (1D

- 2F), ¡ÛÍÛÂ˘, ƒËÂÏ‡
29.06 22.00 ŒÒÏË ÓÒÏËÌ‡ÙËÌ‡Î (1≈ 3A, B, C ËÎË D), √Î‡Á„ÓÛ, ¡Õ“1/¡Õ“3
02.07 19.00 œ˙‚Ë ˜ÂÚ‚˙ÚÙËÌ‡Î,
—‡ÌÍÚ œÂÚÂ·Û„, ¡Õ“1/¡Õ“3
02.07 22.00 ¬ÚÓË ˜ÂÚ‚˙ÚÙËÌ‡Î,
Ã˛ÌıÂÌ, ÕÓ‚‡
03.07 19.00 “ÂÚË ˜ÂÚ‚˙ÚÙËÌ‡Î, ¡‡ÍÛ,
ƒËÂÏ‡
03.07 22.00 ◊ÂÚ‚˙ÚË ˜ÂÚ‚˙ÚÙËÌ‡Î,
–ËÏ, ¡Õ“1/¡Õ“3
06.07 22.00 œ˙‚Ë ÔÓÎÛÙËÌ‡Î, ÀÓÌ‰ÓÌ, ¡Õ“1/¡Õ“3
07.07 22.00 ¬ÚÓË, ÔÓÎÛÙËÌ‡Î, ÀÓÌ‰ÓÌ, ÕÓ‚‡
11.07 22.00 ‘»Õ¿À ÀÓÌ‰ÓÌ ¡Õ“1/ÕÓ‚‡

Нова Казанска афера в Левски?
Тодор Батков се надява купувачът на „сините” да не е Джо Диксън
Нова Казанска афера
може да сполети Левски.
За това намекна бившият
собственик на “сините”
Тодор Батков. Става
въпрос за бъдещия инвеститор Джо Диксън, който
според адвоката не е сериозен и ще вкара клуба в
още по-голяма криза.
“Надявам се да има
План “Б”. Това сме го
играли и 2013, и 2014, а
миналата година беше
върхът. Събраха се 5 млн.
лв. от привърженици под
различни форми. Левски
ще го има и призовавам
сегашното ръководство да
помисли и за това. Все пак
съм на 62 години, работата ми е такава, че се зани-

мавам с редица сделки,
имал съм много, които
хоп, да стане... и нищо не
става. Аз съм сериозен
човек и съм доказал, че
думата ми тежи. Силно се
надявам да има някаква
грешка, да не е този инвеститорът”, заяви Батков
пред бТВ.
По негово време стана най-голямата афера в
историята на родния футбол. Есента на 2009 г. на
“Герена” получиха милионна “оферта”, че руският Рубин Казан иска да
вземе накуп Живко Миланов, Дарко Тасевски,
Юсеф Рабех и Зе Соарес.
Карето замина за задължителните медицински пре-

гледи, но в Москва, а не в
Татарстан. След пристигането в руската столица се
оказва, че всичко е лъжа, а
четиримата пропуснаха
мача с “армейците”, които спечелиха “вечното
дерби”.
“В България пазарът
се развива. Става дума за
най-популярния клуб, който е в сърцата на 1/3 от
населението. Населението
е бедно, но така или иначе
се вдига стандартът, има
платежоспособно търсене. При една добра база
на мястото на “Герена”,
която да не е само стадион, където хората да ходят веднъж на седмица, ако
се направи комплекс, в

който да има игрище, мол,
заведения за хранене, дискотеки, хотел, фенски стоки... Какъв е проблемът?
Всички клубове са зависими от политиците.
Най-малко базата, която е

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚
√Î‡‚ÂÌ Â‰‡ÍÚÓ
»‚ÂÎËÌ ÕËÍÓÎÓ‚
inikolov@duma.bg
«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
√ÂÓ„Ë √ÂÓ„ËÂ‚
ggeorgiev@duma.bg
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

държавна. Морално държавата е длъжник на Левски. Стадионът е изграден
с доброволен труд от
привържениците на клуба
и половината земя е подарена с решение на Столич-

ната община от 1931 г.
Стадионът обаче е собственост на държавата.
Концептуално трябва
да се изчистят нещата, да
се реши по какъв път ще
се върви. При тези финансови затруднения най-добре е да се заложи на
български футболисти от
школата, с двама-трима-четирима чужденци.
Нещо, което направихме
със Сираков и Стоилов
през 2004 г. Виждате
Арда какво прави. Те
имат двама чужденци и те
не са решаващи футболисти. Вижте ЦСКА 1948 автентичния ЦСКА. Те са
по същия начин”, допълни
Батков.

ГЛЕДАЙТЕ
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ФУТБОЛ
ПО БНТ 3
19.00 Словакия - България
ПО МАКС СПОРТ 3
ВОЛЕЙБОЛ
Лига на нациите (жени)
19.00 САЩ - Нидерландия
22.00 Бразилия - Русия
ПО ЕВРОСПОРТ 2
КОЛОЕЗДЕНЕ
15.20 Критериум Дофине
(III етап)
ТЕНИС
17.05 “Ролан Гарос”
ЕВРОСПОРТ 1
11.55 “Ролан Гарос”
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България се
кани на Русия
и Франция
СНИМКА БГНЕС

Ясен Петров без десет
души срещу Словакия
Ясен Петров се закани на Русия и на
световния шампион Франция в контролите, които отборът му ще играе в
Москва в събота и в Париж след седмица. Селекционерът на България е видял
доста желание в играчите в 3-дневния
лагер в “Бояна”. Той смята, че до голяма
степен ще затруднят съперниците в контролите, първата от които е със Словакия днес от 19.00 часа в Рийд, Австрия.
И за трите ни съперника мачовете са
част от подготовката им за Евро 2020.

Вратарят Георги Георгиев, Момчил Цветанов и Атанас Илиев
(от дясно на ляво) заминаха с останалите футболни национали
за Австрия, където довечера ще играят приятелски мач със Словакия
Срещу Словакия обаче Петров ще
е без десет от повиканите 31 играчи.
Това са контузените Антон Недялков, Георги Йомов, Кристиян Димитров, Георги Костадинов и Димитър
Костадинов. Аут са още Илиан Илиев-младши, Лъчезар Котев, Георги Георгиев, Иван Караджов и Спас Делев, които в неделя вечерта играха в
баража за Европа Арда - Черно море
(1:0). Делев дори получи контузия и
изобщо отпадна от състава.

“Не отиваме като обречени. Поканени сме от много тежки съперници, но отиваме с целта да ги затрудим максимално и ако можем, да
спечелим. Няма мач, в който да не
искаме да успеем.
За мое учудваме футболистите са в
много добро състояние. Изненадан съм
от тяхното желание за игра. Настроението е добро и се надявам това по
някакъв начин да се отрази и на играта
ни. Отново имаме малко време и влиза-

Христов е първи в света на щанги за младежи

ме в тежка серия, но в тези мачове можем да градим отбор. Всички футболисти ще вземат участие, надявам се. На
всеки ще се даде шанс.
Това е една арена, на която всеки
може да покаже себе си. Дай Боже, някой да извлече полза от тези контроли и
да подпише договор с отбор от добро
първенство”, каза Петров на заминаване за Австрия. Други футболисти няма
да бъдат викани, тъй като няма време да
им бъдат издадени визи за Русия.

Арда ще дебютира
в Европа
Отборът на Арда се
класира за първо участие
в евротурнирите през
следващия сезон, след
като победи Черно море
с 1:0 в Кърджали в баража за третата квота за
Лигата на конференциите. Мачът сложи официален край на сезон 2020/
21 в Първа лига.
На “Арена Арда”
тимът на Николай Киров
започна активно и поведе
рано в резултата чрез
Иван Коконов (18). “Моряците” незабавно реагираха и атакуваха, като
отправиха доста удари
към вратата на домакините, но така и не успяваха

Световният шампион в категория до 109 кг Христо Христов и подгласниците му
Богдан Хоза (вляво) и Данил Вагайцев (вдясно) на почетната стълбичка в Ташкент
България спечели и злато на
Световното първенство за младежи до 20-годишна възраст в Ташкент, Узбекистан. Христо Христов (109 кг) заслужи титлата в
двубоя и в изтласкването, а в
изхвърлянето се нареди втори.
С двубой от 403 кг (187+216)
19-годишният варненец триумфира в олимпийската категория.

Той победи с 1 кг Богдан Хоза
(Укр), който събра 402 кг
(198+213). Христов обаче имаше още един опит, като мина на
223 кг, но не успя. Бронзът остана за Данил Вагайцев (Рус) с
387 кг (175+212).
Това е втори медал за България от шампионата. Васил Маринов (102 кг) спечели сребро в

двубоя и в двете движения.
С двама щангисти България
е седма в класирането по медали с 2 златни и 4 сребърни отличия. Шампион е Казахстан
със 7 златни и 5 сребърни, но
от петима души. По точки Христов е трети от всички участници със 775,8262 т., а Маринов е осми с 699,6501 т.

Гриша Ганчев продава част от ЦСКА-Сф
Собствениците на
ЦСКА-Сф са разговаряли с две мощни фирми,
които, при положителна развръзка на нещата,
да влязат като акционери в клуба. Става въпрос за букмейкърска

компания и за сериозен
инвеститор от Източна
Европа, съобщи сайтът
Спортал.бг. Дали ще
има положителна развръзка на разговорите,
е трудно да се каже на
този етап, но е факт, че

босовете на “червените”, начело с Гриша
Ганчев, са склонни да се
разделят с част от акциите си, за да осигурят
по-стабилно финансово
бъдеще на клуба.
През пролетта Ган-

чев и Юлиан Инджов
обявиха, че се оттеглят и до този момент
не са променили решението си, но е ясно, че
те са осигурили издръжката на клуба до
края на годината.

да стигнат до гол. Те останаха с човек по-малко
след втори жълт картон
на Цветомир Панов (75),
който игра с ръка в наказателното поле след изстрел на Тонислав Йорданов. Юношата на
ЦСКА сам изпълни дузпата, но ударът му бе
отразен от вратаря Георги Георгиев. В оставащите минути и Арда остана
с десет души след два
бързи жълти картона на
Алекс Петков, но опази
резултата. Тимът си осигури европейско участие
за първи път в историята
две години след като стигна до дебют в елита.

Гришо е пред операция
след загубата в Париж
Григор Димитров (№17 в света) обмисля да се
подложи на операция на гърба. Заради силни болки най-добрият ни тенисист не доигра мача от
първия кръг на “Ролан Гарос” срещу Маркос Гирон. Първата ни ракета поведе на деветия в САЩ
с 6:2, 6:4, 5:1, но загуби 9 поредни гейма и се
отказа. При 5:1 в третата част Гришо имаше три
мачбола, но спря да тича от болки.
“Не знаем какъв точно е проблемът, но мускулът
ми се схваща постоянно, когато започна да играя.
Когато имам повече време в следващите дни с докторите, ще мога да разбера какви мерки трябва да взема. Да се надяваме, че няма да се стига до операция,
но следващите дни може би ще знаем повече. За
момента няма смисъл да гадая и да отивам в други
мисли. Може би трябва да направя стъпка назад и да
започна да се подготвям по малко по-различен начин.
Очевидно в един от най-важните моменти, и то при
такъв резултат, просто тялото ми не издържа”, призна Григор Димитров пред БНТ в Париж.
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