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За четвърти
път Варна
ремонтира
„мръсна” тръба

Янев очаква
подводни
камъни
на изборите

„Книги за смет”
организират
на 5 и 6 юни
в четири града
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Маските на закрито остават
Едва 12% от българите са ваксинирани с първа доза и 8 процента - с втора. Българските специалисти не препоръчват ваксини за децата над 12 години.
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ПРИ РАЗДАДЕНИ 188 МИЛИОНА ЛЕВА

Валентин ГЕОРГИЕВ

Укрепено само
едно свлачище
Н

Година и половина след авансовото отпускане
на парите работата по другите 83 е доникъде

овините около Българската банка за развитие (ББР) и нейната дейност продължават да създават усещането за нещо нередно, което се
върши в интерес на малка група от
фирми и приближени на бившата
власт олигарси, без да има някаква
реална полза за държавата. Първият голям скандал след идването на
служебния кабинет гръмна с осветяването на осемте големи кредитополучатели - длъжници, облажили се с 1 милиард лева при изключително ниска лихва. Лъснаха имената на Пеевски, Румен Гайтански
- Вълка, Домусчиев... Впоследствие
се случи и първия бойкот от страна
на тези фирми към икономическия
министър Кирил Петков с отказа
им да се явят на среща с него.
Последва втори бойкот - от надзорниците на банката. Двама от
тримата членове на контролния
орган също се покриха и не пожелаха да се видят с министъра, защото не искали “да участват в този
цирк”. Очевидно вирусът “Борисов” е заразил всичките му протежета по министерства и ведомства
с непоправима глупост и позорно
измекярстване. Копират като зомбита неговото поведение с тотално
незачитане на държавните институции и закони.
Да се криеш като страхлива
мишка или да се “отчетеш” с някакви писма, е бягство от отговорност
за високите постове, които заемат,
да не кажем по-силното - саботаж
на държавата.

За година и половина,
след отпуснати 188 млн. лв.
авансово на подизпълнители, е укрепено само едно
свлачище. Става въпрос за
това при Рилския манастир, което няколко пъти
беше посещавано от бив-

шия премиер Бойко Борисов. Работата по останалите 83 обекта, за които
са били предназначени
средствата, е във фаза
проектиране.
Парите са по договор
между АПИ и държавното

дружество “Автомагистрали” и са отишли авансово
при 25 фирми. Договорите приключват в края на
годината, но почти всички
няма да бъдат изпълнени,
стана ясно от думите на
министъра на регионално-

то развитие Виолета Комитова. Това е и причината за освобождаването на
ръководството на АПИ.
Според министъра е било
възможно финансирането
да не се отпуска предварително.
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EUR:
1.95583

GBP:
2.26671

USD:
1.59986
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По случай 1 юни - Ден на детето, малчугани рисуваха с художника
Иван Яхнаджиев, пяха и танцуваха пред Столичната библиотека
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Дигитализацията на труда
обсъждаха в КНСБ
Работникът има „свободата” сам да се експлоатира,
предупредиха с ирония участници в дискусия
Павлета ДАВИДОВА

Възможностите, опасностите и последствията от променящата се работна среда,
дигитализацията на труда и
автоматизацията в света бяха
обект на дискусия, организирана от КНСБ и фондация
“Фридрих Еберт”. Председателят на синдиката Пламен
Димитров изрично подчерта,
че не бива понятието “работник” да се заменя от “служител”, а промените покрай дигитализацията не трябва да се
отчитат като нови форми на
труд, тъй като представляват
единствено различна организация на труда.
Пенчо Хубчев от “Фридрих Еберт” посочи, че в много страни електронното управление вече е добре развито, докато в България вече са
похарчени милиарди левове, а
резултатите са плачевни. Резултатите за това основно са
огромна корупция и огромна
некомпетентност, отбеляза
Хубчев. Според него основната полза на онлайн платформите е за фирмите, защото те
получават услуги срещу много по-ниско заплащане, пестят
от наеми за помещения и от
социални осигуровки. Въпреки това и Хубчев, и останалите участници в дискусията
посочиха и положителните
черти на онлайн работата - по-
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Технологичната вълна крие както възможности, така и опасност
от загуба на социални и здравни придобивки, смятат експертите
добра организация на личното време, възможност за самоусъвършенстване и реализация за хора, които са въпрепятствани да излизат от дома
си от физически проблеми или
полагане на грижи за деца или
близки.
Държавата, с участието на
социалните партньори, тряб-

ва да гарантира защитата на
социалните права на трудещите се, категорични бяха
участниците в дискусията.
Беше наблегнато и на необходимостта България да рационализира средствата, които предстои и да дойдат от
Европа по различните програми, така че да интегрира и

Лаура Кьовеши идва в София
Главният прокурор на ЕС Лаура Кьовеши обяви в радиоинтервю, че ще посети
София съвсем скоро, но не уточни кога
точно. От вчера официално заработи Европейската прокуратура в Люксенбург.
Кьовеши припомни причините да
бъдат отхвърлени 6 от общо десетимата
кандидати за европейски делегирани прокурори от България. “Ние си имаме
вътрешните процедури и като се опираме
на тях, трябва да проверим дали кандидатите отговарят на критериите за изборност, както и опита, който те притежават,
за да разследват финансови измами. В
някои от случаите кандидатите нямаха

прокурорски опит, за да изготвят обвинения или да правят пледоарии в съда”, подчерта тя.
По-рано стана ясно, че европейска прокуратура ще приема сигнали от всеки и на
всички езици, които могат да се подават
онлайн през специален формуляр. Очаква
се в Люксембург да бъдат разгледани разкритията на ОЛАФ за тежки нарушения
при поръчките на джипове за МВР у нас,
факти и обстоятелства около изграждането на “Турски поток” на наша територия,
сигналите на евродепутата от БСП Елена
Йончева за парите от ЕС, които се харчат
за българските пътища и др.

пренасочи хората, които ще
станат излишни покрай промяната в икономиката, напредъка на технологиите и
реализирането на “Зелената
сделка”.
Моника Моралийска от
УНСС направи преглед на
трудностите, свързани с дигитализацията - неплащането

на възнаграждения, несправедливи оценки от клиентите,
неясно описание на задачите,
технически проблеми, социални и психологически рискове. Ивайло Динев от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ
даде редица примери за реакция към несправедливи трудови отношения, породени в
дигиталната среда. Той посочи, че и протестните действия могат да бъдат организирани онлайн, а със съдействието на синдикатите - да
доведат и до защитата на социалните права на работниците. Динев разказа за реклама, в която доставчик на храна рекламирал дългото каране на колело като спорт, а
дългите часове работа като
свободно решение на служителя Това обаче се заплащало
изключително ниско. Работникът има “свободата” сам да
се експлоатира, предупредиха участниците в дебата.
Анкета на Eurofound сред
работещи българи от март
2012 г. отчита, че 17,8% работят от вкъщи, през май
2020 г. заради КОВИД-19 те
са били 27 на сто. Всеки втори предпочита да работи от
дома си, някои всеки ден,
други няколко пъти месечно,
а близо 2/3 са доволно от дистанционната си работа. Според анкетата, докато в Европа 16% работят мобилно, у
нас те са 7 на сто.

Мирянци готви
гражданско неподчинение
Жителите на пазарджишкото село Мирянци организираха подписка
с искане да бъде проверена дейността на фирмата концесионер, която
добива пясък и чакъл в непосредствена близост до селото. Опасенията
на хората са, че концесионният договор се нарушава и добивът на
инертни материали става извън позволената територия и дълбочина,
което води до разместване на земните пластове и пропадане на къщите
им, съобщи БНР.
Преди 2 месеца Кирил Ламбрев от инициативния комитет и Бисер
Джоков са предизвикали проверка на място, но до конкретен резултат
така и не се е стигнало, а добивът на инертни материали продължава.
Жителите на Мирянци настояват за безпристрастна ревизия. В
противен случай заплашват да преминат към гражданско неподчинение.

Варна ще ремонтира канал за четвърти път
Четвърти пореден ремонт само за година ще
прави община Варна на
канализационния тръбопровод, който през 2020
г. бълваше фекални води
във Враненското езеро.
Това става ясно от инвестиционен проект, който
ще установи цената на
поредната поправка пре-

ди обявяване на обществената поръчка. На 24
март общината обяви за
последен път, че ремонтът на проблемните
участъци по временния
тръбопровод е завършил,
с уточнението, че тръбата продължава да замърсява водоема. Дефектите
щели да бъдат отстране-

ни до 24 април, което не
се случи. Спътникови
снимки от 24 май показват нехарактерно за сезона цъфтене на водорасли, вследствие на
замърсяването.
Новата
поръчка
включва подмяна на няколко участъка от явно
компрометираната

тръба, както и вкопаването на част от нея в
дъното на езерото. От
общината твърдят, че
трите ремонта на тръбата са стрували само 1,3
млн. лв. По силата на
рамков договор, сключен
с близкото до ГЕРБ дружество “Хидрострой”,
всички ремонти на тръба-

та бяха възлагани именно на него. Заради липсата на експертиза и техника за изпълнението на
подводни дейности, то
наемаше като подизпълнител компанията
“Хидроремонт
ИГ”.
Първият ремонт започна
в края на май 2020 г. с
отпуснати от кабинета

1,3 млн. лв., след като
през лятото на 2019 г.
кораб скъса тръбата с
витлото си. Така се разбра, че тръбопроводът
неправилно е положен
на дъното, а не под него.
От тогава в езерото и
Варненския залив се изляха над 3 млн. куб. м фекални води.
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Психологът Михайлина Абрашева
за ситуацията у нас
“При организацията на
вота ще има подводни камъни
и трябва да имаме готовност
за гъвкавост и ефективни решения, които да водят към
легитимни избори. Към избори, които са достатъчно честни и прозрачни, така че да
бъдат разпознати от мнозинството от българските граждани”, прдупреди служебният
премиер Стефан Янев при
представянето на новите областни управители. Не трябва
да допускаме практики от предишни избори, които дават
основание да се говори за
нередности и полемика за честността на им, подчерта той.
Янев разпореди на областните управители да следят
шефовете на държавни фирми
да не организират корпоративен вот на изборите и да не

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Премиерът очаква подводни
камъни на изборите
Областните управители да следят шефове на фирми
да не купуват гласове, призова Стефан Янев
опитват да влияят на гласуването. Фирми винаги са опитвали да влияят на изборните
резултати, коментира Даниел
Делчев от Кърджали. Той даде
пример с шеф на горско стопанство или лесничейство,
който може с квотите за дърва
за огрев или спирайки водата
за напояване на едно село да
“проведе внушения по отно-

шение на служебното правителство”.
На заседанието беше решено всеки областен управител
да събере шефовете на
държавни дружества и да ги
инструктира. Областните управители изразиха надежда, че
ще има по-голяма подкрепа от
МВР и прокуратурата.
“Даваме си сметка, че Из-

бирателният кодекс беше наскоро изменен. Целият процес се базира на машинното
гласуване. Поставени сме
пред нови предизвикателства”, коментира Янев. Трябва
да имаме готовност за гъвкавост и ефективни решения,
които да водят към легитимни избори, каза премиерът.
Той призна, че изцяло ма-

шинният вот ще бъде предизвикателство за служебния кабинет. Янев припомни и предизвикателствата пред ЦИК,
свързани с доставката на устройствата, сертифицирането им и намирането на подходящото информационно и
друг вид осигуряване, което
позволява бързо и ефективно да се гласува и да не се
създават предпоставки за
опашки и напрежение пред
секциите.
Премиерът обърна внима-

ние, че фокусът трябва да е в
организацията на РИК-овете,
която се отнася до цялостната координация на секционните районни избирателни комисии. Янев посъветва областните управители да спазват
указанията на ЦИК по отношение на местната власт и
местните правоохранителни
органи.
От ГЕРБ веднага се оплакаха, че новите областни управители били “хора на БСП”,
а трябвало да са надпартийни.

Янаки Стоилов иска информация По 400 души могат да
от спецправосъдието този месец гласуват на една машина
Информацията за работата на специализираните съдилища и прокуратури от създаването им до днес може да
бъде събрана и анализирана до средата на юни. Новото НС започва работа
в началото на август и депутатите
трябва да разполагат с необходимите
данни, заяви министърът на правосъдието Янаки Стоилов. Мнозинството
във ВСС смята, че тази дейност трябва да продължи поне 3 месеца, за да се
стигне до необходимия резултат, но за
мен това време е прекалено дълго, коментира той.
“Конституционният съд отговори, че
не трябва да се приравняват специализираните съдебни органи към извънредните. Това е нормативната база, върху
която работим. Не трябва да се фокусираме във формалната страна на проблема, а да видим какво е полезното, и какво е вредното в този начин на организиране на правосъдието и дали не се зло-

употребява с него”, поясни Стоилов.
По повод проверките в местата за
лишаване от свобода, назначени заради сигнал, министърът отбеляза, че
проблемите в арестите и затворите са
хронични от години. Стоилов разчита
вътрешните органи да дадат информация, но в някои случаи той е готов да
предизвика и външни проверки, да се
направи независим одит, за да се види
ефективността на вътрешната контролна система. Според него служебното
правителство си поставя по-амбициозни задачи от гледна точка на натрупаните в държавата проблеми и от гледна точка на очакванията на българските граждани.
Стоилов призова партиите да поемат ангажименти към българите, които да им осигурят максимално високо
доверие. Той изрази надежда, че левицата ще подобри резултата си на предстоящите избори.

По около 400 избиратели могат да гласуват на една машина в
секция, показаха тестовете на Централната
избирателна комисия
(ЦИК) в село Доброславци и град Сливница. Средно 52-ма души
успяват да използват
устройствата за час,
съобщи говорителят на
комисията Цветозар
Томов. Времето зависи
от пола, възрастта и
образованието на избирателите, затова ЦИК
ще проведе допълнителни тестове, за да
определи в колко секции ще е нужно повече
от една машина. По
думите на Томов жени-

те се справят с гласуването по-бързо от
мъжете, защото са поконцентрирани.
Хората с висше и
средно образование гласуват средно за 57 секунди, а тези с по-ниско
образование за 1 минута и 53 секунди. Гласоподавателите без опит с
машините се справят с
около 22 секунди побавно, което означава,
че информационната
кампания преди изборите ще има решаващо значение, обясни Томов.
Опашки ще се образуват
пред секциите, където
има повече избиратели с
нисък образованелен
ценз и повече хора над

70 години, тъй като изпитват затруднения с
устройствата. За да успеят обаче всички избиратели да гласуват в изборния ден, на опашките не трябва да се струпват повече от 50 души.
Експерименталното
гласуване в София, Доброславци и Сливница
показа, че ЦИК трябва
да купи ще 1500 машини. Това е с 500 устройства повече от прогнозираните по-рано. Комисията изготвя документацията за начало на процедурата, за да успее до
10 дни да подпише договор с доставчика на машините, който се очаква
пак да е “Сиела Норма”.
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Няма да отпадат
маските на закрито
Да се ваксинират хората в напреднала възраст и с хронични заболявания,
но не и здравите деца над 12 години, съветва проф. Кожухарова
Не се обмисля премахване
на маските на закрито, заяви
главният държавен инспектор
Ангел Кунчев. Според него
ваксинираните до момента 1,3
млн. българи не са достатъчно,
за да се гарантира, че няма да
има нова епидемиологична
вълна. 12% са с първа доза, а
8% - и с двете.
Кунчев коментира и проверките на здравното министерство, като обясни, че също
очаква яснота за високата
смъртност в страната по вре-

ме на пандемията. Той посочи
още, че населението е застаряло, а здравният статус е лош.
Относно ревизията на дейността на Националния оперативен щаб инспекторът поясни, че ако решенията не са
били мислени, нямало да ги
предлагат.
Кунчев потвърди, че не му
е искана оставката и не вижда
основание за това. По този повод новата съветничка на служебния здравен министър
Стойчо Кацаров - проф. Мира

Кожухарова, категорично отрече да заема мястото на доц.
Кунчев. Тя смята, че трябва да
се направи анализ на заболеваемостта от коронавирус и на
мерките, което е рутинен процес. Според нея по време на
управлението на пандемията е
имало грешки, като даде пример, че при неголям брой болни е имало толкова много
смъртни случаи. За Мира Кожухарова основната грешка е
била, че в голяма част от периода не е имало епидемиологи-

чен анализ, както и създаването на паника. Тя бе категорична, че пандемията не е приключила и през есенния сезон ще
има увеличаване на циркулацията на вируса. Специалистката отново насърчи хората в
напреднала възраст и с хронични заболявания да се ваксинират. Личното мнение на
Мира Кожухарова е, че родителите на здравите деца над 12годишна възраст не трябва да
бързат да ги ваксинират.
Коронавирусната пандемия

далеч не е приключила, предупреди и генералният директор
на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом
Гебрейесус след края на годишното заседание, което се
състоя онлайн заради болестта. Организацията даде лесни
за запомняне буквени наименования на ключови варианти
на вируса. Британският вариант вече ще е обозначен като
Алфа вариант, южноафриканският става Бета, бразилският
- Делта, а индийският е Гама.

Стара Загора преди София
премахва хартиения билет
Стара Загора е поредният град, който изпреварва София при
въвеждането на електронна система за таксуване в градския транспорт. От вчера за част
от линиите в града се
преустановява продажбата на хартиен билет,
като пътниците ще се
таксуват само през автоматичната система. До
10 юни трябва да бъдат
отстранени проблемите
в нея, тъй като е имало
пробиви. Автоматичната
система за таксуване на
пътниците е изградена
по проект “Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в
град Стара Загора - II
фаза”, финансиран от

Оперативна програма
“Региони в растеж”
2014-2020 и бе въведена в експлоатация на 1
октомври.
В същото време в
София обещанията на
ръководството на общината за премахване на
перфораторите и хартиените билетчета още не
са се осъществили. Все
още се очаква решение
по тарифната политика,
за да се види колко ще
струва едно пътуване
според времето на престой в превозното средство. Новите цени
тепърва ще се обсъждат
от специално създадена
комисия, а решенията им
не е ясно кога ще са готови.

На 3 юни 2021 г.
се навършват 90 години от рождението
на учения и общественика

ИЛЧО ДИМИТРОВ

Лидерът на БСП Корнелия Нинова подписа споразумения с още три партии, които ще се влеят в
лявата коалиция. Това са “Съюз на отечеството” с председател Васил Точков, “Българска пролет” с
председател Велизар Енчев и “Движение за социален хуманизъм” с председател Александър Радославов

„Българската Коледа” подкрепи лечението на още 80 деца
Oще 80 деца са подпомогнати от
благотворителната инициатива
“Българската Коледа”. Набраната
досега сума от кампанията е 1 850
000 лв., съобщиха от президентството и вече са подпомогнати 326 деца
с хронични и тежки заболявания.
Кампания 2020-2021 си постави

за цел да осигури високотехнологична апаратура за прецизна диагностика, лечение и рехабилитация в
университетски и многопрофилни
болници, които имат изградени компетенции и ясна стратегия за подобряване на грижата за детското здраве. През юни ще бъде открита про-

цедура за обществена поръчка на
стойност близо 1 000 000 лв. за доставка на медицинска апаратура.
Осемнадесетото издание на благотворителната инициатива “Българската Коледа” е с фокус “Заедно за
децата с хронични заболявания - да
превърнем надеждата в реалност”.

Две трети от камерите на пътя са неизправни

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

Две трети от камерите, които следят скоростта на МПС-тата, са неизправни. Заради невписани реквизити, фишовете
за превишена скорост
падат в съда. За това алармираха адвокат Мария
Янева от Европейския
център за транспортни
политики и Йонко Ива-

нов от Съюза по автомото подготовка в тв интервю. Янева припомни,
че в минималните изисквания за електронния фиш
и наказателното постановление е те да съдържат
информация. Протоколът
трябва да бъде съставен
така, че в него да е описано населеното, място,

скоростта, водача и номера на камерата, който е
уникален номер.
Иванов настоя камерите да минават всяка
година през задължителна проверка и замерване.
По думите му през 2019
г. 96% от нарушенията на
пътя - 1781, са за несъобразена скорост. Според

Иванов Пътна полиция
слага “хранилки, където
не трябва, а парите отиват някъде си и не е ясно
къде се преразпределят”.
Той обърнаха внимание,
че на опасни места няма
поставени знаци, а на
безопасни, без никаква
логика, има знак за ограничение.

www.duma.bg
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С 20% поскъпва
природният газ
Според омбудсмана по-високите цени
на парното са неоснователни

СНИМКА БГНЕС

Иван Иванов
Цената на природния газ
на едро поскъпна с 20 на сто
от вчера. Това реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР). През юни един магаватчас синьо гориво ще се
продава за 45,27 лв. По-рано

вчера “Булгаргаз” поискаха
20-процентното поскъпване.
От регулатора съобщиха, че
това няма да доведе до промяна в цената на тока, парното
и топлата вода. Това обаче
най-вероятно ще е само за
юни, защото топлофикациите

вече поискаха поскъпване на
парното от 1 юли, а електроразпределителните дружеста на тока.
Категорично топлофикациите нямат никакви основания
да искат по-висока цена на
парното, заяви омбудсманът
Диана Ковачева по БНТ и
потвърди, че вече е възразила
пред КЕВР. “Топлофикациите
предлагат драстично увеличение на цените на парното за
следващия сезон и не разбирам на какво отгоре искат
подобни цени. Например топлофикацията във Велико
Търново иска 71% увеличение, в Бургас - 32%, в Перник
- 61%, във Враца - 41%, в
София - 15%”, припомни тя.
Ковачева е категорична, че подобно увеличение е немотиви-

рано, защото не кореспондира с повишено качество на услугите. Смятам, че подобно
драстично увеличение в условия, в които хората имат финансови затруднения, по никакъв начин не може да бъде
обосновано и очаквам КЕВР
да отхвърли тези немотивирани искания, заяви тя.
От доклада на КЕВР, оповестен миналата седмица, стана ясно, че разчетите на регулатора са за по-ниски от исканите от топлофикациите
цени. От Асоциацията на
топлофикационните дружества в България (АТДБ) пък
заявиха, че не очакват регулаторният орган да увеличи
значително цената на предлаганите услуги.
Според омбудсмана наред-

Хората на ГЕРБ официално оглавиха БЕХ
“Българският енергиен холдинг” (БЕХ) официално е оглавен
от новото, избрано от правителството на ГЕРБ, ръководство, след
като управителният съвет е бил
вписан в Търговския регистър.
Директор вече е бившият председател на енергийната комисия в
44-ото Народно събрание Валентин Николов, който напусна парламента, за да участва в конкурса,
обявен от Министерството на
енергетиката. Председател на борда на БЕХ е Диян Димитров, който бе в управата на ТЕЦ “Марица
Изток 2”, но формално се води от
независимата квота. Член на управителния съвет е Иван Андреев, който последно бе в борда на

Държавното предприятие “Радиоактивни отпадъци”, но преди това
- от юли 2016 г. до ноември 2018
г., бе шеф на АЕЦ “Козлодуй”.
Друг член на борда е бившия финансов шеф на държавните Мини
“Марица Изток” Стелиан Коев.
Временно в управителния
съвет влиза и бившият пиар на
БЕХ Александър Църноречки,
който дори не участва в обявения
от Агенцията за публични предприятия и контрол конкурс за независими представители в холдинга. Въпреки това, неясно как и без
обявени мотиви, накрая измести
класираната като втори представител София Касидова, която бе
зам-министър на транспорта.

Баща на Църноречки е директорът на дъщерното на БЕХ дружество “Булгартел” Пламен
Църноречки и реално синът ще е
работодател на бащата. Той има
индиректна връзка с ГЕРБ, посочва изданието “Капитал”. По негова информация негов доведен
баща е Димитър Главчев, бивш
председател на НС.
Предстои да се види какво ще
се случи и с назначенията в останалите дъщерни дружества на
БЕХ - “Булгаргаз”, “Булгартрансгаз”, “Националната електрическа компания”, “Електроенергийния системен оператор”, ТЕЦ
“Марица Изток 2” и Мини “Марица Изток”.

Проверяват новия
директор на НАП

Бюджетът се
върна на минус

Служебният финансов министър Асен Василев обяви, че вероятно ще започне проверка дали новият директор на Националната
агенция по приходите
(НАП) Румен Спецов е
продал фирмата си през
2016 г., знаейки, че срещу нея е стартирала
данъчна ревизия. Ако
се окаже, че това е така,
Спецов ще бъде уволнен като изпълнителен
директор на агенцията.
Ще пуснем проверка,
търсим инспекторат,
който да я направи, защото очевидно НАП не
може да проверява сама
себе си, коментира Василев. Въпреки това
той няма съмнения в
“почтеността на г-н

След като през април бюджетът излезе на лек
излишък от 172 млн. лв. благодарение на платената такса за летище София, към май той отново е
на дефицит.
По предварителни данни на финансовото ведомство отрицателното бюджетно салдо възлиза
на 173 млн. лв. при реализиран към същия месец
на миналата година излишък от 1,3 млрд. лв.
Бюджетът започна годината с излишък, който
бе стопен с ударно харчене на правителството
преди парламентарните избори на 4 април.
Приходите към края на май отбелязват ръст от
2,8 млрд. лв. спрямо същия период на 2020 г. За
това допринасят по-високите данъчни и неданъчни
приходи, които се увеличават с 3,1 млрд. лв.
Министерството на финансите обяснява явлението с ниската база през април и май 2020 г.,
когато в сила бяха най-строгите противоепидемични мерки. Ведомството посочва още, че при
постъпленията от акцизи вече е преодоляно забавянето от първите месеци на годината и те вече
превишават отчетените в периода януари - май
2020 г.
Разходите към месец май са с 4,3 млрд. лв. над
тези за същия период на 2020 г.

Спецов”.
Официалната позиция на НАП е, че Румен Спецов няма нищо
общо с натрупаните
дългове, което било отговорност на новия
собственик Данаил Николов.
Справка
в
Търговския регистър
показва, че лицето е
управител на десетки
фирми.
По-рано лидерът на
партия
“Нормална
държава” Георги Кадиев поиска оставката на
Спецов, тъй като според него Спецов продава фирмата си два месеца преди готовия ревизионен акт, т.е. той вече
е получил съобщението
на НАП за започване на
ревизия.

бата за цените на топлофикациите, на топлоснабдяването
и на топлинната енергия трябва да бъде променена, защото
прогнозните елементи са изключително много. “Неудачно
е да се променя цената на топлинната енергия само веднъж
в годината, при условие че
цената на природния газ всеки месец се променя, което означава, че хората или надплащат, или пък после трябва да
доплащат. Необходима е ревизия на тази наредба”, категорична е Ковачева.
Омбудсманът съобщи, че
хората продължават да се оплакват, че не разбират изравнителните си сметки, но се надява, че топлофикациите са оправили фактурите, за да бъдат
разбираеми за потребителите.

Слънчев бряг откри
сезона с празни хотели

СНИМКА БНР

С пусти алеи и почти
празни хотели открива
туристическия сезон найголемия курортен комплекс по българското
Черноморие - Слънчев
бряг, предаде БНР. Междувременно от министерството на туризма започнаха проверки на плажните ивици.
По-малко от 10 са
отворените хотели в
Слънчев бряг. В тях, освен малко български и
румънски туристи, няма
други посетители. Повечето търговски обекти в
курорта продължават да
са затворени. На част от
тях още стоят табелите
“отдава се под наем”.
Голяма част от ресторантите също не работят, а
отворените хотели са
почти празни. “За съжаление е много по-пусто
от миналото лято. Няма
достатъчно туристи”,
описаха ситуацията тър-

говците.
От вчера на плажните ивици има спасители,
а чадърите и шезлонгите
вече са платени. Цената
на чадърите и шезлонгите в курорта е намалена
на 50% от концесионния
договор - на Северния
плаж е 4,50 лв. за чадър и
шезлонг, а на Централния
плаж цената е 5 лв. за
чадър и шезлонг. И тази
година обаче от бранша
заявиха, че ще разчитат
на резервации в последния момент и на туристи, които ще пристигнат
с коли. Чакаме туристи с
коли, не сме оптимисти
за масовия туризъм, каза
хотелиерът Румен Мончев. Очаква се до 15 юни
да отворят повечето хотели и търговски обекти.
Българската агенция
по безопасност на храните започна от вчера
засилени проверки по
Черноморието.
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Управата на ББР бойкотира
министъра на икономиката
Това е единствената банка у нас,
която излиза на загуба
от пандемията
Управителният съвет на
Българската банка за развитие отказва информация за
раздадените кредити на новия
одитен комитет. Това е нарушение на Закона за независимия финансов одит и ще сезирам БНБ да влезе в своите
правомощия, заяви министърът на икономиката
Кирил Петков. Той обясни, че
новоназначеният от него преди седмица одитен комитет е
получил писмено известие от
изпълнителните директори на
банката, в което се казва:
“Информацията за кредитните досиета е готова, но няма
да ви я дадем”.
Петков определи поведението на Управителния съвет
на ББР като “импулсивна
грешка”, макар че това е пореден път, в който ръководството на банката отказва да
предостави информация за
раздадените големи кредити
не само на принципила си, но
и на тримата членове на
одитния комитет. “Ролята на
този комитет е да има достъп

до кредитните досиета и да
следи действията на Управителния съвет, за да сме сигурни, че те са правилни, и без
да нарушава закона да информира принципала. Аз не мога
да ги задължа”, посочи още
Петков.
В Управителния съвет на
ББР влизат тримата й
изпълнителни директори Живко Тодоров, Панайот Филипов и Николай Димитров.
Докато Тодоров и Филипов
бяха назначени в управата на
банката през април 2020 г.,
то Николай Димитров работи в нея от 2011 г., като преди да стане изпълнителен директор е бил шеф на дирекция “Корпоративно банкиране”. От думите на министъра
стана ясно, че той не може да
внесе сам за одобрение в БНБ
промени в устава на банката.
Това трябвало да стане от
самия Управителен съвет.
“Много се надявам да няма
същата реакция и за устава”,
каза Петков. Както е известно той предложи промяна в

СНИМКА БГНЕС

“Информацията за кредитните досиета е готова, но
няма да ви я дадем.” Такъв отговор получил Кирил Петков
от УС на ББР. Това бе причина за извънредния брифинг,
който министърът свика
него, с която се забранява
отпускането на кредити над
5 млн. лв.
Министърът на икономиката твърди, че действията

му не са атака към сигурността на банката, че тя е
свръхликвидна и стабилна.
ББР е единствената банка у
нас, която излиза на загуба от

ковид кризата. Държавната
кредитна институция е с отрицателен финансов резултат
от 104,6 млн. лв. за миналата
година, а през първото тримесечие на тази година
продължава да е на червено с
5,6 млн. лв. През миналата
година след избухването на
ковид-пандемията и обявеното извънредно положение
държавата увеличи капитала
на ББР със 700 млн. лв. с цел
подпомагане на засегнатите
граждани и фирми. Към днешна дата одобрените заеми за
принудените да излязат в неплатен отпуск наети служители, както и самоосигуряващи
се лица, са 48 865, а отпуснатата сума е на обща стойност
230,18 млн. лв.
По обяд вчера от ББР
съобщиха, че са предоставили
подробна финансова информация на членовете на новия
Одитен комитет. Освен това
от държавната банка са направили запитване за правата на
достъп на Одитния комитет
във връзка с предоставянето
на информация за кредитни
експозиции на банковата група, представляваща банкова и
търговска тайна, до Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори и
Българска народна банка.

Печалбата на банките
нарасна с 36%

Шофьорските книжки
ще станат дигитални

Печалбата на банките в страната към 30 април 2021 г. възлиза на
484 млн. лв., което е със
129 млн. лв. или с 36,2%
повече от същия период
на миналата година, обявиха от БНБ. Сред причините за това е, че разходите за обезценка на
лоши кредити намаляват
на годишна база с 18 млн.
лв. (-9,5%) до 172 млн. лв.
Кредитният портфейл
на банките през месец
април се увеличава със
709 млн. лв. (+1%) до
71,2 млрд. лв. През април нарастват кредитите

Очаква се Европейският съюз да
представи днес планове за общностен
цифров портфейл, след искания от
страни членки да бъде намерен безопасен начин за достъп на гражданите
до публични и частни онлайн услуги,
съобщава в. “Файненшъл таймс”, цитиран от световните агенции. Приложението ще позволи на гражданите в
целия ЕС да имат сигурен достъп до
набор от частни и обществени услуги
с единен електронен идентификатор.
Дигиталният портфейл ще съхранява
сигурно данните за плащане и паролите и ще позволи на потребителите от
всички 27 държави да влизат в уебсайтовете на местните правителства или
да плащат сметки за комунални услуги, използвайки една единствена при-

за домакинства (с 313
млн. лв., +1,2%), за нефинансови предприятия (с
293 млн. лв., +0,8%) и за
други финансови предприятия (със 104 млн. лв.,
+2,2%), докато при сектор “държавно управление” намаляват (с 0,6
млн. лв., -0,1%).
Депозитите в банките в края на април достигат 108,6 млрд. лв., като
за месец нарастват с 241
млн. лв. Средствата от
нефинансови предприятия отчитат спад (с 1
млрд. лв., 3,1%), а тези от
домакинства и други фи-

нансови предприятия се
увеличават съответно с
623 млн. лв. (+1%) и с
233 млн. лв. (+7,5%).
Нарастват и депозитите
на кредитни институции
(с 206 млн. лв., +4,2%) и
на сектор “държавно управление” (със 188 млн.
лв., +5,5%).
Собственият капитал
в баланса на банките в
края на април възлиза на
15,8 млрд. лв. и спрямо
края март е увеличен със
167 млн. лв. Растежът се
дължи на увеличените
през месеца внесен капитал и печалба.

зната самоличност, посочва вестникът.
Европейското приложение ще
може да бъде достъпно чрез сканиране
на пръстови отпечатъци или ретина,
както и чрез други методи. Освен това
то ще служи като хранилище, където
потребителите ще могат да съхраняват официални документи като шофьорска книжка.
Ще се прилага структурно разделение, за да не могат компаниите, които
имат достъп до потребителски данни,
да използват портфейла за всякаква
друга търговска дейност, например
маркетингова. Брюксел е в преговори
с държавите членки за насоки по техническите стандарти за пускане на дигиталния портфейл, който се очаква да
заработи напълно след около година.

Двоен скок на монетите
в обращение за 10 години
Броят на българските монети в обращение скача двойно
през последните десет години. В
края на декември 2011 г. броят
на металните парични знаци е 1,
369 млрд., докато в края на април 2021 г. той е вече 2 753,
показват данни на БНБ. Това
означава, че за 10 години българите използваме с 1 383 534 866
повече монети.
При банкнотите също има

ръст, макар и не толкова голям.
В края на 2011 г. българите сме
се разплащали с 319 219 049
броя банкноти, докато сега използваме 535 630 051. Това е
повече с над 210 млн. броя или
по-точно 216 411 002 банкноти.
Само за последните три години от 2018 г. до 2021 г., също има
значително увеличение както при
металните, така и при хартиените парични знаци. През 2018 г.

има 476,6 млн. банкноти и 2,4
млрд. броя монети. На следващата година обаче банкнотите минават прага от 500 млн. и са вече
504,6 млн. броя (близо 28 млн.
банкноти повече), докато монетите са 2,5 млрд. (почти 160 млн.
повече). През 2020 г. хартиените
знаци се увеличават с над 43,3
млн. броя, като достигат 547,7
млн. броя. Металните им еквавиленти са вече 2,7 милиона.

СРЯДА
2 ЮНИ

7

СВЯТ

2021

НАКРАТКО

Русия с нова стратегия
за сигурност
Русия си запазва правото да използва “силови методи” в отговор
на действия на други държави, които
застрашават нейния суверенитет и
териториална цялост, заяви секретарят на Съвета за сигурност Николай Патрушев за “Российская газета”. Тази клауза е част от новата
версия на Стратегията за национална сигурност. Патрушев уточни, че
на първо място става въпрос за “специални икономически мерки” за защита на суверенитета, но в случай на
нужда страната може да прибегне
и до “прилагане със сила”.

Сърбия няма да въвежда
санкции срещу Москва

СНИМКИ БГНЕС

Китай започва нова демографска политика. На 31 май политбюро на Комунистическата
партия обяви, че в страната се разрешава на семействата да имат по три деца. Решението
излезе няколко седмици, след като проучване показа рязък спад в раждаемостта в страната

Гърция и Турция
искат спокойно лято
Външните им министри договориха среща
между премиера Мицотакис и президента Ердоган
Гърция и Турция изразиха желанието си за спокойно лято в Източното Средиземноморие, съобщи вестник “Катимерини” след преговорите в Атина между
външните министри Никос
Дендиас и Мевлют Чавушоглу. В същото време изданието добави, че двете
страни са потвърдили различията си и не са оттеглили позициите си.
Договорена е била среща между премиера Кириакос Мицотакис и турския
президент Реджеп Ердоган
в кулоарите на срещата на

върха на НАТО в Брюксел
на 14 юни.
В Атина е настъпил умерен оптимизъм, че следващите месеци ще бъдат спокойни по отношение на конфликта между съседските
държави, констатира “Катимерини”. Изявленията на
Дендиас и Чавушоглу по
време на съвместната им
пресконференция в понеделник показаха значителна
промяна в посока към послания за диалог, макар и с
пречки. “Проблемите бяха
поставени на масата”, казаха източниците, отбелязвай-

ки, че тонът на контактите е
важен. Турските служители
отбелязаха, че всяка страна
е изразила позициите си и
срещата Мицотакис-Ердоган се очертава да бъде повратна точка. Те обаче
изтъкнаха, че няма нужда от
свръхоптимизъм, тъй като
все още има дълъг път, преди нещата да продължат
напред.
Същевременно се усеща
загриженост от възобновяване на напрежението, подобно на това през 2020 г.
Ердоган ще се срещне и с
американския президент

Джо Байдън, а това свидетелства, че желанието на
Анкара да намали напрежението в Егейско море и
Източното Средиземноморие е свързано с турската
дипломатическа офанзива,
насочена към Вашингтон.
Отделно говорителят на
гръцкото външно министерство Александрос Папайоану изрази раздразнението на страната си по
повод изявленията на Чавушоглу в неделя, отнасящи се до мюсюлманската
общност в гръцка Тракия
като турци.

Скопие кани евроелит
на голяма конференция

СЗО: КОВИД-19
още не е победен

РС Македония организира по повод 3-годишнината от
Преспанския договор международна конференция на 1-2 юли
с участието на около 40 висши служители от региона, Европа и САЩ, пише скопското издание “Независен”. На форума
обаче не са поканени представители на България. Сред гостите ще бъдат медиаторът по спора за името между РСМ и
Гърция Матю Нимиц, бившият гръцки премиер Алексис Ципрас, бившият върховен представител на ЕС за външни работи Федерика Могерини и еврокомисарят Йоханес Хан.
САЩ ще бъдат представлявани от помощник-държавния
секретар Филип Рийкър. Ще присъства и специалният представител на ЕС за Балканите Мирослав Лайчак. От региона
на форума ще присъстват сръбският премиер Ана Бърнабич, албанският Еди Рама, косовският Албин Курти и черногорският президент Мило Джуканович. Ще присъстват и
външните министри на Турция, Унгария, Румъния, Хърватия, Косово, Черна гора и Полша и други. Конференцията
ще се проведе в Преспа и Охрид.

Генералният директор на СЗО Тедрос Гебрейесус, предупреди, че пандемията още не е приключила и предстои
много работа. Той настоява за справедливо разпределение
на ваксините по света и да се спазват мерките. Същото
мнение изрази и водещият експерт по инфекциозни болести в САЩ д-р Антъни Фаучи. Според него е рано да се
празнува победата над КОВИД-19. Въпреки че заболеваемостта в страната е стигнала до най-ниското си ниво от
юни миналата година, има държави, където пандемията не
отшумява, съобщава вестник “Гардиън”. Властите в Япония съобщиха за 50-годишен мъж, заразен с нов мутирал
щам.
Вчера стана ясно, че Перу е държавата с най-много
смъртни случаи на глава от населението. След като властите преразгледаха официалните данни, се оказа, че жертвите
на Коронавируса са почти три пъти повече. Досега Лима
търпеше критики, че крие реалната статистика. При недостиг на болнични легла и кислородни бутилки цифрата от
70 000 починали от заразата изглеждаше нереална. Според
новата информация броят им е 180 000.

Коментар на стр. 8

Сърбия няма да налага санкции
срещу Китай и Русия, въпреки че е на
път да се присъедини към ЕС. Това
заяви президентът Александър Вучич
по телевизия “Happy”. “Ние сме по
пътя към Европейския съюз. Сърбия е
военно неутрална. Но Сърбия също, за
разлика от някои други по европейския път, няма да разруши отношенията си и има отлични отношения
с Китай и Русия. И няма да налагаме
санкции нито срещу Китай, нито
срещу Русия, точка, “- каза Вучич.

Германска делегация
отива в САЩ
Германска делегация от високопоставени служители отива във
Вашингтон за да обсъди “Северен
поток-2”, съобщават местни медии.
Тя се оглавява от помощника на
канцлера по външните работи Ян
Хекер и нейния съветник по икономически въпроси Ларс-Хендрик Релер. Те
ще се срещнат с американския помощник на президента Джейкъб
Съливан и търговския представител
на САЩ Катрин Тай.

Блокаж на диалога
Ереван-Баку
Тристранната комисия между
Армения, Русия и Азербайджан по
разблокиране на регионалния диалог
спря работа. Причината е възникналото напрежение на арменско-азербайджанската граница. Това съобщи
изпълняващият длъжността вицепремиер на Армения Мгер Григориян. Той
подчерта, че Ереван ще направи всичко необходимо ситуацията да бъде
разрешена с мирни и дипломатически
средства.

Жителите на Дамаск излязоха
на улиците да празнуват
резултатите от президентските
избори. Те извървяха “Маршът
на победата”, както сами го
нарекоха, и през цялото време
носеха плакати на Башар Асад.
На 27 май той бе преизбран за
четвърти път и ще управлява
Сирия в следващите 7 години
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Сори, ама гоу хоум!
Боян БОЙЧЕВ

Задавам си въпроса
какво би се случило, ако
американско ранчо бъде
атакувано (макар и по време на учение) от въоръжени войници. Дали собственикът - а знаем, че повечето американци държат в домовете си цял оръжеен арсенал - няма да отговори подобаващо. Питам се и какъв отзвук би

имала атака от армията в
производствен цех на територията на САЩ. При
това става дума за американската армия, а не за
чужда - такава в САЩ
никога не е имало. Скандал е меко казано.
Но у нас - няма проблем. После следва едно
“сори”. А военният министър с усмивка се
опитва да оправдае чуждото нашествие: какво
толкова е станало, грешка някаква; важното е, че
учението със “съюзниците” е минало добре и националната ни сигурност
не е застрашена.
Само че е. И то - отдавна. Защото през последните години България
се превърна в колониална държава, без собствена политика, изцяло зави-

сима от амбициите за
световното господство на
САЩ. И подобни капризи са поредното доказателство за немощната и
слугинска позиция на
т.нар. ни управленски
елит. Позиция, която е
достойна за съжаление и
презрение, защото не отговаря нито на интересите на българския народ,
нито на желанията на
обикновените хора.
И този случай ще бъде
заметен с лека ръка. В
най-добрия вариант някой
чиновник или офицер от
низшите чинове ще бъде
наказан и толкова. А проблемът е много подълбок. Проблемът е, че
най-добрите ни летища
бяха превърнати в чужди
бази, а самолетите и ракетите ни - нарязани за

скрап; че на територията
на България има чужда
войска; че при евентуален
конфликт между великите сили сме в ролята на
пушечно месо. Инциденти като този само ни показват, че чуждите войници тук могат да правят
каквото искат. И ако
страната ни изведнъж
реши да промени геополитическата си ориентация, тази войска може да
излезе от базите си и да
подкрепи някой майдан
или нежна революция.
Затова, вместо да
мълчим страхливо, ако
ни е останала капка национално достойнство,
нека припомним на американците един израз,
който звучи навсякъде,
където си пъхат носа:
Янки, гоу хоум!

Свадливото Скопие
Юри МИХАЛКОВ

Северна Македония е
решила да чества тригодишнината от Преспанския договор с Гърция
грандиозно и пищно, със
замах, който надхвърля
историческите и геополитическите й габарити.
Международната конференция “Преспа форум
диалог” ще се проведе два
дни (1-2 юли), в два града
(Преспа и Охрид), а на

нея са поканени 40 действащи и бивши висши
служители от ЕС, САЩ,
евроатлантическия свят,
Югоизточна Европа и
Западните Балкани - президенти, премиери, еврокомисари, спецпредставители и т.н. Скопие е поканило каймака на евроатлантическия свят.
И ето, че на такъв
мега международен форум не е поканен нито
един български представител. За уредниците на
проявата съседна България сякаш не съществува.
Вярно, че правителството ни е служебно, но
страната ни има и президент, и премиер, и външен
министър. Това, че не сме
поканени, не е повод да
се тревожим за реномето си. Страната ни няма
как да изпадне в по-дол-

ната дивизия на геостратегическия шампионат
заради демонстративното й подминаване, нито
ще й паднат акциите на
глобалната борса.
Друго е показателно.
По наша инициатива двамата президенти заедно
отбелязаха 24 май в Рим.
Румен Радев достатъчно
почтително се отнесе към
колегата си Стево Пендаровски и държавата му,
което бе отчетено и от
Пендаровски. Впоследствие стана ясно, че България ще дари 50 000 дози
ваксини на РС Македония. Бяхме радетели за
евроатлантическата й интеграция и сме готови да
продължим сложния иначе диалог с нея в името
на тази цел. Като цяло
страната ни показва добра воля и не може да бъде

заподозряна в злонамереност заради историческия спор със Скопие.
И в отговор получава червен картон за форума на 1-2 юли. Може
да допуснем защо е така.
Изглежда Скопие иска
да ни “накаже”, да си
отмъсти заради спора.
Другото обяснение е, че
българският гост би
могъл убедително да
представи позицията на
страната ни на подобен
международен форум.
При всички случаи мотивацията на Скопие не
е европейска и говори за
балканска дребнавост.
Чрез отсъствието на
България РС Македония
пропуска шанс да покаже добра воля и политическа зрялост. Това едва
ли ще остане незабелязано от гостите.

Губещата банка
От стр. 1
И ето ти трети бойкот - УС на ББР първоначално отказал да предостави информация за
кредитните досиета на
назначения от министъра Одитен комитет. Кои
са тези недосегаеми началници там, имащи наглостта да не дават отчет
на суверена? Същият,
който пълни касата на
тази банка. От обясненията на министъра разбираме още, че той сам
дори не може да внесе за
одобрение в БНБ проме-

ни в устава на ББР. Това
трябвало да стане от самия Управителен съвет.
Усещате ли абсурда?
Щом една банка си позволява да отказва на
държавата проверка-одит
и каквото и да е било в
рамките на закона, значи
такъв ни е законът за банките - пародиен и слугински, обслужващ техния
интерес, не на хората.
Когато Петков огласи и
този скандал, информация
все пак е била предоставена, съобщиха от самата
банка. Дали исканите данни са филтрирани така, че

да се укрие нещо, тепърва
ще се изяснява.
От финансовия министър Асен Василев пък
разбираме, че ББР е единствената банка у нас, която е на загуба. Обясненията на шефовете й за
това са свързани с пандемията. Предоставили заеми за над 230 милиона
лева на принудените да
излязат в отпуск служители. Отделно “подпомагали бизнеса” с отпуснати 1729 кредита за над
254 милиона лева. И всичко това след субсидиране
от държавата със 700

милиона лева миналата
година, когато избухна
пандемията. Тези сметки
и оправдания може и да
звучат логично, но няма
как да прикрият големия
скандал с раздадения над
1 милиард на фирми,
близки до властта. Защото след фалита на КТБ
съмненията и тук са, че
заемите са раздадени, за
да не бъдат върнати. Да
не говорим за политическите протекции от ГЕРБ
за получаването им, които никоя друга банка не
би им отпуснала толкова
лесно и в такъв размер.
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ДЕН НА
ХРИСТО
БОТЕВ И НА
ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА И
НЕЗАВИСИМОСТТА НА
БЪЛГАРИЯ.
На този ден
през 1876 г. в
подножието на връх
Вола в Стара планина е прострелян смъртоносно
големият български поет и революционер. Отбелязва се за пръв път през 1884 г. Официално се
чества от 1901 г., когато на тържествата на
връх Вола присъстват живи Ботеви четници.
Съвременната формулировка е обявена с решение
на МС от 1993 г. На тази дата в 12 ч. на обяд
сирените в цялата страна оповестяват отдаването на почит към паметта на загиналите за
свободата и независимостта на България. За пръв
път това става на 2 юни 1948 г. Организира се и
всенародно поклонение на връх Околчица във Врачанския балкан - лобното място на Христо Ботев.
ПРАЗНИК НА ШАБЛА. На тази
дата преди 121 г. селяните от Дуранкулак се вдигат на бунт срещу
въведения данък десятък от правителството на Тодор Иванчов от
Либералната партия (радослависти). В бунтовете участват около 1800 души от
Дуранкулак, Шабла и околните села. Жертвите са
многобройни. За разлика от повечето бунтове на
населението в най-новата история на България,
Дуранкулашкият бунт е успешен. Правителството се отказва от данък десятък.
1882 - УМИРА ДЖУЗЕПЕ
ГАРИБАЛДИ, ИТАЛИАНСКИ
НАЦИОНАЛЕН ГЕРОЙ (Р. 1807
Г.). Революционер, един от ръководителите на национално-освободителното движение на
Италия, пълководец и генерал.
По негово предложение през
1849 г. е провъзгласена Римската република. През май 1860 г.,
по време на италианската война за независимост, стъпва на
бреговете на Сицилия начело на армия от 1100
човека. Резенът червен портокал и червеният цвят
на кампарито напомнят за отличителния елемент
на униформата на гарибалдийците - червени ризи.
1896 - ИТАЛИАНЕЦЪТ ГУЛИЕЛМО
МАРКОНИ ПАТЕНТОВА РАДИОТО. Физик и
изобретател с голям
принос в областта на
радиотехниката, основател на Радио Ватикана, през 1909 г. Маркони е лауреат на Нобелова награда за физика. През
1901 г. построява радиостанция в Уелфлийт, Масачузетс, откъдето през 1903 г. е предадено известното радиосъобщение между президента на САЩ и
краля на Англия. Умира в Рим на 20 юли 1937 г. В
негова чест всички радиостанции в света преустановяват предаванията си за 2 минути.
2004 - УМИРА НИКОЛАЙ ГЯУРОВ, ОПЕРЕН ПЕВЕЦ (Р. 1929
Г.). Определян като бас номер 1 на
планетата, носител на десетки
престижни награди. Изпълнява
роли в московския Болшой театър,
виенската Щатсопера, парижката Гранд опера, миланската Ла Скала, лондонската Ковънт Гардън и нюйоркската Метрополитън
опера, както и в много други престижни театри.
Последните 23 години от живота му са свързани с
италианската оперна певица сопран Мирела Френи, която продължава започнатото от двамата
дело - обучение на млади певци от цял свят.
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България среща себе си
Походът по стъпките на Таньо войвода и тази година буди Лудогорието

Велиана ХРИСТОВА

Когато отбелязваме Деня на Ботев, малцина се сещат за втората чета - тази на
Таньо войвода, която слиза на брега на
Дунава в същия ден и има почти същата
съдба. Някои не знаят изобщо за съществуването й. Не е така обаче в Североизточна
България, където от 1985 г. насам от 30
май до 2 юни неизменно минава походът
“По стъпките на четата на Таньо войвода”, в който участват ученици главно от
Северна България. Организира го културнопросветното дружество “Родно Лудогорие”
с помощта на общините Тутракан, Силистра, Исперих, Разград и Попово, както и на
МОН. И този път походът е под патронажа на президента Румен Радев.

При Побит камък
Председателят на
“Родно Лудогорие”, известният столичен стоматолог д-р Анатолий Кънев,
е душата на похода. Той
е сред малкото сърцати
българи, радетели на
българщината, които не
се тюхкат на маса, че децата ни знаят все по-малко историята на родината си, а се опълчват реално срещу това. Влага ум,
сили и средства в родолюбивата идея за похода
по стъпките на Таньо
войвода.
Четата на Таньо войвода преминава Дунава
шест часа преди тази на
Христо Ботев. Слиза на
брега при село Пожарево, води сражения с турците, на 27 май 1876 г. е
разбита, Таньо войвода е
убит в местността Керчан баир при село Априлово до днешно Попово.
Както пише известният
историк и краевед, изследовател на Лудогорието
Борис Илиев: “Двете
чети имат сходна участ.
Тръгнали с ентусиазъм и
мечти за подвиг и свобода, сблъскали се с апати-

Паметникът на Таньо войвода на Керчан баир

ята и безразличието на
населението, което са
тръгнали да освобождават, залутани между отчаянието и надеждата, те
стигат до първите сражения и разгрома, завършил
с гибелта на двамата войводи. Наивни мечтатели
и безпределни родолюбци, тръгнали с няколко
десетки пушки да събарят една петвековна империя! И успели. Това не
е ли подвиг! Четата на
Таньо войвода е организирана по план и идея на
Ботев, с цел двете чети
да се явят от запад и изток в помощ на врачанските и сливенските
въстаници и, като се укрепят, да образуват по
Стара планина свободна
територия. Тръгнали в
уречения час готовите 28
души и поели своята единадесетдневна голгота.”
Походът по традиция
тръгна от Пожарево,
където се прави възстановка на слизането на
четниците на брега и на
клетвата им да служат на
България. Участниците
минаха през Антимовото ханче, селата до Свещари при Исперих, през
резервата Воден, селата
по пътя към Попово и
днес, на 2 юни, стига до
местността Керчан баир
при Априлово. Когато
походът спира в поредното селище в Лудогорието, навсякъде настъпва
празник - в 28-те населени места, през които той
минава, го посрещат хиляди. Не за първи път
гост лектор в похода е
проф. Христо Матанов,
който с лекцията си в
Разград за “Македонския
въпрос” предизвика огромен интерес. “Добросъседство, доверие,
истина” е кредото, което
“Родно Лудогорие” иска
да предаде на участниците заедно с познанията за
историческите събития в
региона.

Всичко е лично
Д-р Анатолий КЪНЕВ

Децата научават страшно много от историята
по време на този поход и най-важното е, че придобиват усещане за миналото, за силата на подвига и
чрез това - сърце за родолюбието.
Необходим е опитът на много поколения, за да
се създаде общество с единна ценностна система.
Нашата Татковина е с хилядолетна история,
кръстопът на много преселения на народи и люлка
на много цивилизации. Опитът на много поколения
е налице. Но каква е ценностната система на обществото ни? Не е ли време да намерим време за нас
самите, за една опознавателна среща със себе си?!
Дано да се познаем! И да продължим!
Сега, по време на пандемия, много неща се изясниха - буквално лъснаха под булото на общи приказки за европейски принципи и световна солидарност. Видяхме, че човек е първо германец, българин,
французин, пък после член на ЕС. Пазарната стойност е едно, а съвсем друго е човешката ценност. В
тези пандемични условия ясно се видя, че и държавите се командват или от еднолични диктатори, или
от мощни корпорации. Неминуем е въпросът кой
диктува правилата, как ги налага и в името на какво.
Искаме повече сигурност или повече свобода? Дълговечният въпрос, който никой век не разреши. Нужно
ли е да се налага световен ред и защо всички трябва
да сме еднакви? Да, богатите стават все по-богати,
бедните - все по-бедни. Индивидът няма пристан, в
който да не мисли за единия хляб. Така е по-лесен
за управление. А “новото нормално” не изглежда
никак нормално. Какво остава? Остават ти шепа приятели, с които да говориш, за да не загубиш памет,
да не се изгубиш в базата данни.
За да живеем в общество, трябва и образоване.
То, горкото, сякаш е в ъгъла и не е приоритет за
никого, особено за властимащите. Българинът винаги е отделял от залъка си ако трябва, за да изучи
децата си, защото е съзнавал, че там е успехът.
Към това се стреми и КПД “Родно Лудогорие”,
стопанисващо два национални похода: “По
стъпките на четата на Таньо войвода” и “По пътя
на Бедреддин”.
Търсим съмишленици, разбира се, но не на всяка цена, защото сме убедени, че всичко е лично!
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Диктатът на
„свободния пазар”
Как се осигурява терен за многомилиардните
печалби на едрите концерни
Славчо КЪНЧЕВ*

“Най-доброто качество на парите е тяхното количество.”
Бенедикт (Барух)
Спиноза (1632-1677),
нидерландски философ
В своето изказване
на 31 май 1988 г. пред
студентите от Московския държавен университет тогавашният президент на САЩ Роналд
Рейгън споделя: “Някои
хора даже в моята страна, наблюдавайки непредсказуемостта, която
се явява същност на свободния пазар, виждат в
него само ненужни загуби. Какво става с тези
предприемачи, които
търпят загуби? Да, това
се случва с мнозина,
особено с тези, които са
постигнали успех. Понякога по няколко пъти. И
ако вие ги запитате за
тайната на техния успех,
те ще отговарят, че главният секрет са тези знания, които те са придобили в своята борба, в
това, което са се научили от своите неудачи.”
Един твърде милозлив
панегирик на жестоката,
безмилостна, конкурент* Авторът е председател на УС на Асоциацията за борба против
корупцията в България

на борба в условията на
т.нар. свободен пазар,
върху преобладаващия
терен за изява на либералната доктрина - икономиката. Във вреда на широките народни маси.
Истината ли казваше
Роналд Рейгън, когато заявяваше, че се стреми към
ново икономическо процъфтяване, основано на
съкращаване на намесата на правителството във
функционирането на пазара? И още: “Ние трябва да предотвратим удушаващите действия на
правителството в тези
области, където бива нанасяна вреда. Ние трябва да се стремим към
възраждане на тези функции на правителството,
които принасят полза.”
Кой би могъл найкомпетентно да съветва администрацията във
Вашингтон за политиката в икономическата
област, която
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работна ръка другаде, при
това без строги ограничения за опазване на околната среда. Също и при
значително по-ниски изисквания за опазване на безопасността на трудовия
процес.
Но би било пълна илюзия да се смята, че подобни методики за трупане на
свръхпечалби от големите компании в условията
на “свободния пазар” не
се прилагат върху самата
територия на САЩ.
Във филма “Китайски
квартал” сценарият на
Робърт Таун за продуцента Роман Полански разказва за контрола върху подаването на вода за страдащия от жажда Лос Анджелис и за възела на корупция между бизнеса и
правителствените служители. Филмът печели “Оскар” през 1975 г.
Оказа се, че е резонно

- професионални администратори, е развита до
съвършенство от финан-

ду финансовата олигархия
и правителството на САЩ
така, като че ли първата
отдава пряко заповеди на
администрацията.
Съществуват обаче
въпроси на вътрешната и
особено на външната политика, в които специфичните интереси на финансовата олигархия не
съвпадат с намеренията
на други слоеве на капиталистическата класа.
Това противоречие
бе релефно изразено по
време на президентските
избори в САЩ през 2016
г. Според единодушното
становище на мнозина

През 2015 г. Лос Анджелис усеща истински
“Китайски квартал”. Раз-

сово-монополистичния
капитал. Тази система се
разпространява от финансовата олигархия и върху
управлението на правителствените учреждения.
Тя запълва важни постове
в правителствените учреждения със свои доверени лица от числото на
партньорите на крупни
адвокатски или инвестиционно-банкови компании, както и измежду администраторите на крупни промишлени корпорации. Неколкостотин такива доверени лица биват
системно откомандировани от Уолстрийт и от други финансови центрове
към Вашингтон и образуват един от най-важните
елементи на “системата за
омотаване”.
Би било крайно опростяване да бъдат изобразявани отношенията меж-

анализатори на Доналд
Тръмп симпатизираше
тази част от бизнесмените в Съединените щати,
която е заета в производствената сфера, а не генерира своите приходи
чрез виртуални финансови операции.
Преди встъпването на
Доналд Тръмп в Овалния
кабинет на Белия дом на
20 януари 2017 г. безработицата в производствения сектор на САЩ беше
на нивата на Голямата
депресия. Тъй като привилегированите и могъщи
сектори на американската
икономика, свързани с
нейната интензивна финансиализация, не са заинтересовани от връщането
на мащабното производство в САЩ, защото не
могат да правят повече печалби, като експлоатират
изключително евтината

следване на в. “Дезърт
Сън” от Сан Бернардино
разкрива, че Nestlе, собственикът на марката
“Evian”, е изсмуквал водата от някои от най-сухите райони на Калифорния, с изтекли преди тридесет години разрешителни, за да произвежда луксозно чисти продукти
като “Ароухед” и “Кристал Гейзер”, които се
продават по цял свят.
През март 2015 г. хората, протестиращи пред
завода за бутилиране на
минерална вода на Nestlе
в Сакраменто, го затварят за един ден. Те са
превърнали пластмасовите бутилки от “Evian”
в бухалки, направили са
от тях дори и вили. САЩ
е вторият най-голям консуматор на бутилирана
вода след Китай. Nestle,
също както и Coca-Cola

интересите на държавномонополистичния капитализъм. Реформите на Рузвелт създават почти идеални условия за съединяване на силите на монополистичния капитал със
силата на държавата в интерес на съхранението на
капитализма.
Системата за управление на промишлените
предприятия и банките

с помощта
на доверени лица

фикцията
да се превърне
в действителност

да е благоприятна
за едрия капитал
и най-вече за финансовия?
Взаимовръзката между
интересите на едрите капиталистически групировки в САЩ и политическите актове на държавните
деятели е сложна и многостъпална. Тя е достатъчно противоречив
обект за изследване на специалистите - историци и
икономисти. Франклин
Рузвелт, президент на
САЩ от 1933 до 1945 г.,
искрено е вярвал, че социално-икономическите
реформи, осъществени от
неговото правителство, са
отговаряли на интересите
на целия народ. Но въпреки това именно в резултат
на тези реформи е сформиран правителствен апарат и изработено законодателство, отговарящо на
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и Pepsi, имат сключени
сделки с отделни селски
общини да взимат от тях
част от местното водоподаване. Общините са
принудени да се съгласяват, тъй като по този
начин те успяват да понижат цените за местните жители, въпреки че
нерядко това е за сметка
на намаленото водоподаване. Е, диктат на “свободния” пазар!
Именно той поражда
и

непрекъснато
засилва
социалното
неравенство
Както и отваря все
нови шлюзове за злоупотреба с интересите на
обикновените граждани.
Дори във вреда на тяхното здраве.
Така се появява идеята на сенатора Боб Доул.
Той e не просто приятел
на тогавашния американски президент Роналд
Рейгън (1981-1989) и уважавана клечка във Вашингтон, той също е в
борда на Verner Lipvert
Bernhard, адвокатска кантора в Манхатън, която
обслужва лекарствената
компания “Pfizer”. Доул
предлага законопроект Законът на Бейл-Доул от
1980 г., който ще позволи
на университетските катедри за пръв път в историята да получават директно финансиране от
лекарствени компании.
Докато се подготвя
черновата на закона, трескаво се търси подкрепата на видни учени, които
да му придадат убедителност и тежест. Обръщат
се към проф. Джон Ейбрамсън от Харвард, водещ
световен експерт в областта на първичната медицинска помощ, но той
отказва. “След петдесет
години обществеността в
САЩ ще погледне назад
към този момент и ще го
види като момента, в който правителството ги е
изоставило в ръцете на
фармацевтичната индустрия”, заявява той.
Законът е приет, а
Джон Ейбрамсън е предупреден, че много трудно ще получава финансиране, ако пречи.
Петър Рост, бивш
изпълнителен директор
по маркетинг на лекарствата във фармацевтичната компания “Pharmacia”,
твърди, че предпазните
мерки срещу непроверени лекарства, които трябва да се блокират от Агенцията по храните и лекарствата, се заобикалят от
това ново “партньорство” между лекарствените
компании и университетските катедри.
Ето я в действие идеята за по-малко държавна
намеса върху контрола в
икономиката. Ето го разширяването на терена за
многомилиардните печалби на фармацевтичните
гиганти.
“Свободният пазар” панацея, но за кого?
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През ранната пролет на
1997 г. държавата бе управлявана от служебното правителство на Стефан Софиянски. С
едно от своите решения то одобри споразумение с Германия
за отпускането на безвъзмездна помощ от 10 милиона марки, които трябваше да послужат за създаването на банка,
специализирана в кредитирането на малкия и средния бизнес.
С тези пари две години покъсно се появи Насърчителна
банка. В нея държавата имаше
99,99%, а Банка ДСК доскоро 0,001%. Около последните
скандали обаче ДСК се освободи от минималното си участие.
В началото банката се контролираше от Министерството на
финансите, но сега принципал
е Министерството на икономиката. Междувременно тя бе
прекръстена на Българска банка за развитие по времето на
премиера Сергей Станишев.
През последните години
ББР претърпя своеобразна мутация. Тя се превърна от малка
в средно голяма банка за
българските стандарти, като
активите й гонят 3 милиарда
лева. Увеличеното кредитиране и откриването на нови бизнеси, като дъщерните дружества за лизинг и факторинг, бяха
само част от причината за видимия ръст на ББР. Другата е
привличането на нови проекти
и партньори. ББР става основен разпределител във все повече международни проекти.
Два от тях заслужават специално внимание. Освен по програми по плана “Юнкер”, ББР по
споразумение с Европейската
комисия е прилагащ партньор
и по една от най-големите програми за безвъзмездна помощ на
ЕК - Механизмът за свързване
на Европа. Само одобрените
дотук проекти са за над 500
милиона евро. Тези пари отиват директно в държавни бенефициенти от транспортния сектор, каквото е държавното
предприятие Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), но и в частни фирми като пристанището в
Бургас, където концесионер е
фирма на Кирил Домусчиев.
Финансирането е безвъзмездно
за всички одобрени проекти.

Проекти
През 2018 г. ББР подписа
и споразумение с Китайската
банка за развитие за 1,5 милиарда евро, 300 милиона от които са отпуснати по инициативата “16+1”. Тя предвижда
китайската страна да отпусне
2 милиарда евро на страни от
региона, от които основният
пакет, според правителството,
идва за българската страна.
Парите ще отиват за съвместни проекти, синдикирани заеми, както и за фондове за дялово участие - т.е. в частния
сектор. Само от тези два проекта (международните партньорства на ББР са официално над 10) активите на банката ще нарастват сериозно в
следващите години.
Не е трудно да се предвиди,
че скоро държавната банка, която само допреди три години
бе извън списъка на десетте
най-големи в страната, ще е измежду основните на пазара. И
ще разпределя все повече пари.
По устав банката трябва да
подпомага стартиращи, иновативни и експортно ориенти-

Мутантът ББР
Вместо да е в помощ на малките фирми, държавната
банка се превърна в касичка на олигарсите
Евгени ГАВРИЛОВ

рани предприятия, да инвестира в публично-частни проекти и в изостанали региони.
Според последните публикувани отчети 99% от клиентите на банката са малки и средни предприятия.
Какво обаче е реалното
състояние с клиентите на ББР?
Най-големият клиент се оказва
строителна компания, регистрирана в момчилградското
село Груево месеци преди финансирането й през 2019 г. от
ББР с близо 150 милиона лева
заем. Целта на заема бе купуване на друга строителна фирма, като и при двете има видими фирмени връзки с виден
бизнесмен извън кръга на малкия и средния бизнес - Румен
Гайтански. Той е известен,
освен с концесията за чистотата в София, и със съдружието
си с Ахмед Доган. И с прякора
си - Вълка. По закон ББР няма
право да кредитира няколко
определени групи юридически
лица като спортни и неправителствени организации, включително политически. Само
преди три години години обаче това предизвика скандал, защото фирми, свързани с Георги Гергов, получиха общо 31,8
милиона евро заеми от ББР.

Промяна
Проверка на прокуратурата
не намери нарушение в този
заем, но за всеки случай уставът
на ББР бе променен. Клаузата

за забрана на финансирането на
политически партии и свързани
с тях лица вече не важи за фирмите на политици.
По закон ББР няма право да
кредитира и фирми с неизвестен краен офшорен собственик.
Това ограничение също се оказва заобиколимо - от 2014 г. банката работи с “Булгартабак холдинг”, приватизиран от австрийска фирма с неизвестен лихтенщайнски собственик, свързван с
Делян Пеевски и майка му.
През 2017 г. “Булгартабак”
купува търговската верига за
техника “Техномаркет”. Покъсно има формално разделение
на “Техномаркет” от “Булгартабак”. Според публикации в
пресата целта е била да се получи пореден кредит от ББР. “Булгартабак” вече се е обзавел със
заеми за 150 милиона лева през
2014 г. - от тях 126,5 милиона
са за “Благоевград БТ” и още 22
милиона за “София БТ”. Пречка за ново финансиране се явява
ограничението на едно лице или
икономическа група да се отпускат повече от 1/4 от собствения капитал на банката - по това
време капиталът на ББР е 800
милиона лева, т.е. лимитът за
кредитиране на свързани лица е
200 милиона. Така през септември 2019 г. 100% от “Техномаркет” са прехвърлени на
“Маркет инвестмънт”. В един и
същи ден “Маркет инвестмънт”
придобива магазините “Техномаркет” и подписва договор с
ББР за 51,13 милиона евро заем.
На практика държавната банка
финансира сделката. Лихвата е
изключително добра - около 2%.
Предпоследният скандал
около ББР бе свързан с отпускането на многомилионен заем
на скоростно регистрирана колекторска фирма. Това взе главата на шефа Стоян Мавродиев.
В крайна сметка се оказва, че
една трета от заемите на банката са били към политически
свързани лица, които нямат
нищо общо с определението за

малък и среден бизнес. Както се
разбра, с парите от ББР някои
са покривали други свои заеми.

Още пари
Доказват го и последните
разкрития на служебния икономически министър Кирил Петков - че само на осем компании
ББР е отпуснала кредити на
стойност 1 милиард лева. Министърът скорострелно смени
двама души от Надзорния съвет
на банката и е на път да въведе
таван от 5 милиона лева на отпусканите кредити. Мерките са
закъснели, но... по-добре късно,
отколкото никога.
Кризата с коронавируса дава
още повече ресурс на ББР. Еврокомисията одобри схема от
500 милиона лева за увеличаване на капитала на ББР, които ще
се ползват за гарантиране на
кредити за пострадалия от кризата бизнес. Други 200 милиона
са предвидени за гаранция за безлихвените заеми от 1500 лева,
които правителството обеща на
засегнатите физически лица.
През юни 2020-а държавната ББР наля 140 милиона лева в
капитала на частната Първа
инвестиционна банка. Скандална бе не само високата цена на
изкупените акции, но и фактът,
че държавата не пожела да има
дори свой представител в управ-

лението на частната банка. В
случая голямата вина и отговорност е на правителството на
Бойко Борисов, не толкова на
ББР, която изпълни указанията
на управляващите. Бившият финансов министър Владислав
Горанов се кълнеше, че
дъpжaвaтa щe мoжe дa yчacтвa
пълнoцeннo в yпpaвлeниeтo нa
ПИБ кaтo гapaнт за качество и
прозрачност. А Борисов, в опит
да убеди обществеността колко
важна е за влизането ни в еврозоната тази сделка, дори увери,
че Пъpвa инвecтициoннa банка
e пoeлa aнгaжимeнт дa изкyпи
oбpaтнo пpидoбититe oт ББP
aкции нa цeни c лиxви и нямa дa
имa зaгyби зa ББP и дъpжaвaтa.
Нищо от тези обещания не се е
случило и надали е възможно да
се случи. Така ББР придоби
28,265 милиона новоемитирани
акции (малко над 18%) в ПИБ
на цена 5 лева на акция, въпреки
че пазарната й цена бе 2,60 лева.
В момента цената на акция е
паднала до 1,50 лева и финансистите изчисляват загуба за
държавата дотук от близо 100
милиона лева.

Спорно финансиране
Отговор трябва да получи и
въпросът какво финансиране е
осигурила до момента ББР на
друга, също толкова спорна,
държавна структура - Държавната консолидационна компания, превърнала се в касичка, в
която правителството на Борисов изсипа стотици милиони, без
да е ясно какво се случва с тях.
ДКК трябваше да събере на
едно място остатъчните държавни дялове на всички предприятия след злополучно завършилата приватизация. Появи се информация, че отпуснатите от
ББР заеми за ДКК са в размер
на 107 милиона лева. Един от
тях - за 15 милиона, бе договорен през 2017 г., когато ДКК се
опита чрез сложна схема да придобие оръжейното дружество
“Дунарит”, но не успя.
За да няма прозрачност, поголяма отчетност и по-силен
контрол върху държавната ББР,
вина има и 44-тото Народно
събрание. С гласовете на ГЕРБ,
ДПС и “Обединени патриоти”
банката и дъщерните й дружества бяха извадени от контрола
на Закона за публичните предприятия. Приемането му през
2019 г. бе част от ангажиментите, които България пое в хода
на присъединяването към еврозоната, за прозрачно управление
на държавните компании според
най-добрите международни
практики. Тогава мотивите на
депутатите бяха, че няма причина новият закон за публичните
предприятия да въвежда допълнителни изисквания за ББР,
която и без друго била твърде
регулирана от БНБ.

Кои са осемте фирми?
С кредити за над 140 милиона лева:
“Слънчев ден” АД
“Благоевград БТ” АД
“Роудуей кънстракшън” АД
С кредити за над 115 милиона лева:
“Маркет инвестмънт” АД (“Техномаркет”)
“Интернешънъл инвестмънтс” ЕАД
С кредити за над 60 милиона лева:
“Параходство БМФ” АД
“Транспект” АД
“Инса Ойл” ЕООД
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Те загинаха за България
77 години от Балванската битка на Габровско-Севлиевския партизански отряд
Доц.,д.ф.н. Гено МАТЕЕВ

През 1943 г. на срещата между
Чърчил и Рузвелт в Казабланка Сталин
отсъства като върховен главнокомандващ.
Те решават: всички сражаващи се срещу
фашизма да се считат за бойци от антихитлеристката коалиция. Единствено в
България борците от антифашистката
съпротива са обявени за терористи, а
фашистките убийци са оневинени.
Съпротивата срещу фашизма през
1941-1944 г. беше организирана в партизански отряди, бойни групи, ятаци и помагачи с централно ръководство. Както
всички отряди носеха имена на революционери, така и Габровският носеше името на войводата от 1876 г. Цанко Дюстабанов. Габровският и Севлиевският отряд се обединяват в Габровско-Севлиевски. Съставът е от работници, селяни,
студенти и ученици; влизат членове на
БРП(к), БЗНС, РМС и безпартийни. Освен българи, участват и двама партизани
етнически турци - Ахмед Татаров и
Юсеин Мутков, и двамата загинали,
десетки ятаци. До януари 1944 г. са влезли в отряда 126 партизани, от които в
сражения са загинали 40.
За командир на отряда през 1944 г. е
избран Иван Райков (Владо), учител. На
всеки новоприет партизанин политкомисарят Иван Бъчваров (Ютко) дава да
прочете “Записки по българските въстания” на Захарий Стоянов и го изпитва.
На 25 януари 1944 г. 48 партизани
влизат в битка със специални части скиори от Казанлък. Отрядът дава три
жертви - младежи. Група полицаи отрязва главите им и ги занася в Казанлък.
Телата са погребани от селяни и при
изграждане на братската могила в Габрово са пренесени костите им. При
разпита пред Народния съд не е установено кой и къде е хвърлил главите.
През януари и февруари отрядът провежда победоносни битки без нито една
жертва. Правителството взема решение
да унищожи нелегалните с полиция, жандармерия, ловни роти, контрачети и войска. След тежките студове на 28 март в
отряда са 39 партизани, от които седем
девойки. Най-малката е 17-годишната Параскева Енева (Соня) - ученичка, красавицата на отряда. Нейният брат Николай
Енев (Андрей) също е партизанин в отряда. Иван Люцканов (Страхил), певецът
на отряда, се майтапи със Соня, че ще
пее на сватбата й, а тя му отговаря, че ще
играе на неговата сватба. Питат се: “Ще
дочакаме ли?” Отговарят си: “Ще дочака-

ме!” Времето отрежда друго... Страхил
загива в този ден!
От Севлиево пристига още полиция,
жандармерия и войска. Сражението е от
10.30 ч. до обяд. Отрядът се изтегля на
изток към с. Добромирка, но силите са
неравни. След обяд се завързва ръкопашен бой, в който отрядът дава втора
жертва - Теодосий Александров (Чавдар).
След обяда пристигат подкрепления
и около 1500 полицаи, жандармерия и
войска обкръжават отряда. Започва голямо сражение. Положението изглежда
безизходно. Но Русана Палаузова (Милка) дава тон и запяват “Земята на Ботев
и Левски отново е робска земя” - партизанския марш, написан от Христо Кърпачев. Адският бой се води на 100 м разстояние. Загива Ненко Илиев (Лазар) ремсист, студент в търговската академия
във Варна. На другия ден в родното село
на Лазар - Крушево, полицаи арестуват
10 души, посочени от секретаря на общината за връзки с нелегални, без разпит
близо до селото ги разстрелват. Единият
е бащата на Ненко Илиев.
С настъпването на нощта отрядът се
опитва да излезе от обкръжението. В
канонадата от картечници, шмайзери и
миномети е ранен тежко и командирът
Иван Райков. Четирима партизани го
носят на одеяло. Раненият предава командването на Стоян Бъчваров (Мишо) и
му заповядва да го ликвидират, за да спасят отряда и да не попада жив в полици-

ята. Отказват. Решават да оставят ранения командир в гора до с. Кална Кория.
Върху клончета постилат платнище, поставят Райков, облечен в униформа на
старши полицай от битката при Равна
гора, и го завиват с войнишко одеяло.
Оставят му парче хляб, сирене, бучки
захар, пистолет и отрова.
През нощта отрядът се предвижва
успешно на юг от с. Балван, но пътят му
е преграден от войска и жандармерия. Ако
първият ден са 1500 души, на втория са
5000 - от Ловеч, Плевен, Велико Търново,
Габрово, Севлиево. Започва голямо сражение. Към 10.30 ч. долита авиация с два
екипажа. Единият пуска вързопи от бомби. Една група от отряда прави опит през
нива да премине в друга част на гората, но
самолетът се спуска като лешояд ниско и
с мощна картечница убива младежа Георги Димов (Янко), ранява Параскева Енева
(Соня). Нейният брат чува агонията й и се
връща при нея. Самолетът прави кръг,
спуска се и с огън убива и Николай. Брат
и сестра загиват заедно. Преди тях е загинал брат им Стефан, а месец и половина
след Балванската битка - на 15 май 1944
г., загива другият брат Владимир, също
партизанин.
Сражението продължава до мръкване. Командирът Мишо се бие на другия
фланг, загиват няколко души и самият той.
В сражение е покосен в краката Иван
Данаилов (Доктора) - студент в Чехословакия по медицина, и заедно с Иван Гри-

За историческата памет
И тази година на 1 февруари, макар и вяло, бе честван
денят на жертвите на комунистическия режим. Патетично се
изказаха Цвета Караянчева и
Бойко Борисов. Двамата показаха дефицит в познанията си и
по историята българска. Тя не
започва от 9 септември 1944 г.
На тия, които неуморно
анатемосват Народния съд, ще
напомня, че той не е българска
измислица. За създаването на
съдилища срещу престъпниците след войната има решение
на Съюзническата комисия САЩ, СССР и Великобритания. Народният съд е напълно
законен. Помним хилядите

Христо В. ХРИСТОВ РЕФЕРЕНТА, Правец

черни забрадки, обиколили
съдилищата по това време. По
данни на Съюзническата кон-

тролна комисия за периода
1923-1944 г. у нас са убити:
- 1923 г. - 31 000 човека;
- 1941-1944 г. - 9150 партизани при награда от 50 000
лева за глава; 22 000 ятаци и
помагачи с изгорени къщи,
между които и стотици деца.
В затворите са били 9000
души, в концлагери - 31 000;
интернирани - 15 000, арестувани в участъци - 64 000.
След 9 септември 1944 г.
са арестувани 18 000 души,
като след преглед са останали
11 122. Осъдените на смърт са
2730, но изпълнените присъди
са около половината. Осъдени
на затвор са 6536, а оправда-

горов (Калин) двамата попадат в плен. След
дни на изтезания са застреляни в гора на
пътя за Дряново, близо до с. Кална Кория.
На 29 март през нощта отрядът трябва да
излезе от блокадата. Иначе ще загинат
всички. Третият командир Цанко Ганчев
(Бончук) повежда хората обратно на запад. Трифон Палаузов (Манол) и сестра
му Русана (Милка) остават да заблуждават със стрелба врага. Манол хвърля камъни и вика “Огън!”. Войниците побягват в
нощта, а Манол и Милка пълзешком излизат от обръча, изминават около 50 км и в
родното им с. Енев рът родителите им ги
скриват в дръвника.
Изтощените от умора, глад, студ и
стрес 22-ма партизани се изтеглят в
горите на с. Идилево. Оставеният ранен командир Владо с много трудности пропълзява до ятаци в с. Ловнидол.
Вземат го 4-ма нелегални на одеяло,
лекуват го, налага се да ампутират
пръстите на краката му. Партизанинът
Никола Голанов става “хирург”. Иван
Райков остава жив.
Балванската битка приключва. В
двудневните сражения загиват 15 партизани, четирима са ранени, от които
двама - пленени. Но партизаните не са
унищожени. Защото борците против
фашизма бяха идеалисти, обречени на
идеята за социална справедливост, за
равенство, братство и хуманизъм. За
съвременните прагматични хора е
трудно да осмислят това.

ните са 1856. В трудово-възпитателни лагери са въведени
3297 души. В лагери и затвори
през 1946-1947 г. са били 2000
души, част от които криминални престъпници и спекуланти.
Провокиран съм да посоча
конкретен случай от Етрополе от времето преди Девети
септември.
През 1944 г. изкарват на
разстрел седем заподозрени, с
които имало и жена с невръстно дете. В местността Сухата река ги завързват по дърветата и стрелят по тях като по
мишени. Жената и детето гледат. В един момент към жената се приближава агентът
Вълко Печурката. Реже от
гърдите й и завира парчето в
устата на детето. След това
лови детето за краката и го
удря в буково дърво, та

мозъкът му се залепва по него.
Заравят ги в общ гроб, след
няколко дни кучетата изравят
телата и влачат части от тях
по околната ливада. След 9
септември 1944 г. установяващите властта извикват Вълко
Печурката и му поставят условие: “Бай Вълко, имаме нужда от такива като теб и ще те
оставим на служба при едно
условие - имаш жена и дете,
ще ги доведем да ги убиеш”.
“Тате-маце (употребявал е
този израз), дайте ми ги да им
пийна кръвчицата!”. Арестуват
го и го затварят в общината.
Днес името на бай Вълко е
записано на мемориала при
НДК и му се поднасят цветя.
За такива “заслуги” там са записани имената и на други
като него. Къде е историческата ни памет?
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Европа в естетични
деформации
34 графични фотографии на Велизар Димитров показват
най-емблематичните сгради и места на Стария континент
Юри МИХАЛКОВ

Именитият дизайнер Велизар Димитров представя до 12 юни авторската изложба “Европа - дигитални трансформации” в столичната галерия “Триъгълната
кула на Сердика”. Това наистина е експеримент с визуалното възприемане на едни
от най-емблематичните сгради и места
на Стария континент, но експериментът
е извършен с художествен замах,
превърнал снимките в 34 графични рисунки.
Повечето фотографии са дигитални,
но има снимки и от ленти, негатив, хартия. Всички са правени от самия художник и през различно време, включително
отпреди 20-ина години. Географията на
експозицията е доста разнообразна Белгия, Нидерландия, Франция, Германия, Австрия, Испания, Словакия, България и Гърция. По принцип черно-бялата
гама изглежда еднообразна, но естетичното око на дизайнера улавя в нея
“пъстроцветието” на излъчването. Тази

СНИМКА МУЗЕЙ НА СОФИЯ

особеност се откроява в серията с каналите и мостовете в Брюж, Хамбург и
Венеция. В тях зърнестата структура на
пикселовата деформация внушава онова
трептене, което те кара да виждаш как
водата тече не само в осветените, но и в
сенчестите места.

Снимките са графични рисунки и по
друга причина. Дизайнерът е изчистил
фотографиите от “паразитните елементи” (коли, хора, реклами, дървета, пана,
макар тук-таме да е оставил човешки
контури) и е откроил обекта в найпървозданния му вид. Това най-добре
личи в прочутата барселонска катедрала
“Саграда фамилия”, изобразена във вертикален формат. Тъкмо мощните колони
на нейните основи, закрити иначе от
дървета, придават онази извисеност до
Бога на живописната архитектура на
катедралата.
Даровитата игра със светлините и
сенките на черно-бялата гама е другата
причина да възприемаме снимките като
художествени пейзажи. “Дворецът Белведере”, например, е нощна графика, но
от дневна снимка. На тъмния фон наоколо Велизар Димитров величествено е осветил самата сграда, която се оглежда и
във водното огледало пред нея. В този
смисъл художествеността на експозицията се вижда и от “Женевското езеро”, и
от “Паметника на Христос” в Амстердам, и от Колизеума в Рим.

Дискусия за ДДС върху
книгите ще се състои
на Пролетния базар
Пролетният базар на
книгата се провежда, както
ДУМА писа, под мотото
“9% ДДС върху книгите за
по-четяща и по-образована
нация”. На 2 юни от 11 ч.
при жълтата шатра на Литературния кът в парка пред
НДК Алек Попов, Манол
Пейков, Стойо Вартоломеев и Тереза Захариева ще
разговарят за намалената
ставка на ДДС върху книгите и нейните ефекти върху
обществото и бранша, защо
е важно тя да се превърне в
постоянна и каква полза ще
имат от това всички българи в дългосрочен план.
Намалена ставка на ДДС
върху книгите от 9% бе въведена от 1 юли 2020 г. За-

конът предвижда мярката да
има временен характер и да
действа до края на 2021 г.
Асоциация “Българска книга” организира кампания за
превръщането й в постоянна. Посетителите на Пролетния базар имат възможност
да се запознаят с петицията,
с която издатели и книжари
призовават обществото да
подкрепи запазването на пониската ставка на ДДС
върху книгите и да я подпишат онлайн. Събраните подписи ще бъдат изпратени на
институциите, за да служат
като допълнителен аргумент
при вземането на решение по
този въпрос и за прилагането на други политики за подкрепа на четенето.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Макар официалната премиера на книгата “Да
пътуваш в петък, 13.” от младата писателка и
отскоро наша колежка в отдел “Свят” Таня Глухчева
да беше в края на октомври, поради стриктните
мерки тя не можа да се срещне с читатели. На
Пролетния базар на книгата пред НДК в понеделник
тя раздаде автографи при шатра 39 на изд. “Книги
за всички”. Романът, написан по действителен случай,
разказва за живота й в Южна Америка миналата
година по време на пандемията. Как от докторант в
Бразилия, се оказва затворена в Чили, в семейство със
сложни взаимоотношения. Творбата започва като
пътепис, прераства в роман с много психологически и
политически теми за размисъл.

Марио Хосен свири Паганини
със Симфоничния оркестър на БНР

СНИМКА БНР

Слънчева “Италия” ще
представят Симфоничният оркестър на БНР, маестро Найден Тодоров и
Марио Хосен на 4 юни от
19 ч. в зала “България”.
Концерт номер 1 за цигулка и оркестър на Николо
Паганини ще прозвучи за
първи път у нас в оригинална версия с харизматичния солист Марио
Хосен. Едно от най-попу-

лярните произведения в
световния цигулков репертоар, Първият цигулков концерт на Паганини
е виртуозна обиколка,
която разкрива не само
невероятните технически
способности на легендарния цигулар и композитор, но и мелодичната
чувствителност на автора.
Романтичното настроение в концертната вечер ще

продължи с “Италианската”
симфония от Менделсон най-популярната симфония
на композитора, вдъхновена от атмосферата и колорита на Италия.
Зад диригентския пулт ще
застане гост-диригентът Найден Тодоров - един от водещите съвременни български
музиканти, многостранно
изявяващ се с ярки интерпретации в различни жанрове.

НАКРАТКО

София квартет закрива
сезона с дрескод в зелено
София квартет изкушава с една
нетрадиционна петъчна вечер. Последният концерт за сезон 2020/2021 на
формацията е с дрескод в зелено и е
част от изключително успешния проект на състава “Концерти с дрескод”,
съчетаващ сериозна музика и забавна
атмосфера. На 4 юни от 19 ч. в
камерна зала “България” най-старият квартет на Софийската филхармония ще представи произведения,
писани от младите Хайдн и Барток.
В програмата ще прозвучат рядко
изпълняваните в България Струнен
квартет номер 1, оп. 33 от Хайдн и
Струнен квартет номер 1 от Барток. Концертът е част от програмата на “Софийски музикални седмици”, научи ДУМА от Надежда Герова.

СНИМКА СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ

„Като за последно”
тръгва по кината
Новата българска комедия
“Като за последно” на режисьора
Ивайло Пенчев влиза на 4 юни в
киносалоните и летните кинотеатри в страната. Сценарият е на
Божан Петров, Ивайло Пенчев и
Весел Цанков. Ивайло Пенчев отново ни пренася на красивото Българско Черноморие с история за човешките взаимоотношения, изпълнена
със смях, сълзи и любов. Филмът
разказва за възрастен, богат и известен писател (Васил Банов), който оказва неочаквана помощ на
младо момиче, изпаднало в беда (Мария Бакалова), като й предлага да
се оженят. Това поражда поредица
от комично-драматични събития и
абсурдни преживявания. Филмът с
оператор Георги Челебиев събира на
екрана Филип Аврамов, Китодар Тодоров, Малин Кръстев, Герасим Георгиев-Геро, Стефан Денолюбов,
Антон Радичев, Милена Аврамова,
Анастасия Ингилизова, Свежен
Младенов, Любен Чаталов, Яна
Маринова, Станимир Гъмов. Комедията взе Наградата на публиката
на “Златна роза 2020”. Филип Аврамов записа едноименната песен
към филма по музика на Георги
Стрезов и текст на Александър
Петров. В клипа участват още Калин Вельов, Кирил Георгиев и Петър
Македонски, Милен Кукошаров.

СНИМКА URBAN MEDIA
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ДНЕС

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

22

o

С

23

o

С

23

o

С

ВИДИН
22 c

ПЛОВДИВ
20 c

СОФИЯ
18 c

РУСЕ
18 c

САНДАНСКИ
22 c

ВАРНА
17 c

ПЛЕВЕН
21 c

БУРГАС
19 c

24

o

С

25

o

С

25

o

С

Предимно слънчево ще е утрото над западната половина
от страната. Но след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд.
Ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър. Дневните температури слабо ще се покачат и максималните ще
са между 17 и 22 градуса. Атмосферното налягане е малко
по-високо от средното за юни и ще остане без съществена
промяна.

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
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
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 ‘ÂÌÒÍ‡ ÍÛÎËÌ‡Ëˇ 4ÒÂËÂÌ Ú‚ ÙËÎÏ /–ÛÒËˇ,
2015„./, 1 ÂÔ., ÂÊËÒ¸Ó —Â„ÂÈ —ÂÌˆÓ‚, ‚
ÓÎËÚÂ: —ÂÒËÎ œÎÂÊÂ,
ŒÍÒ‡Ì‡
—Ë‰ÓÂÌÍÓ,
¿ÎÂÍÒÂÈ ƒÂÏË‰Ó‚, ≈ÎÂÌ‡ ÃÛ‡‚¸Ó‚‡ Ë ‰.
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.30 Ã˙Ì ”‡ ‡ÌËÏ. 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 ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ¡ËÁÌÂÒ.¡√
21.30 —ÎÂ‰ËÚÂ ÓÒÚ‡‚‡Ú
22.00 ˙„˙Ú ¡ÎÂ˜ÎË: —‡Ì
‘‡ÌˆËÒÍÓ Ú‚ ÙËÎÏ /3
ÒÂÁÓÌ, 8, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/ (14)
22.55 œÂÔÓ˜ËÚ‡ÏÂ ¬‡ÁÓ‚
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 —˙·ÓÚ‡ ‚Â˜Â Ò ¡Õ“ /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 ‘ÂÌÒÍ‡ ÍÛÎËÌ‡Ëˇ Ú‚
ÙËÎÏ /1 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 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
09.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî
21.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (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.45
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.94
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.10
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.106
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.3
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.8
00.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.19,
20
01.00 ì»ÒÚËÌÒÍ‡ Î˛·Ó‚î ÒÂË‡Î, ÂÔ.80
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.48

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

Умората от работа и
грижи изисква активна
почивка. Опитайте да
се освободите от стреса.

Ще имате провокации
от различен характер,
наложете си сдържаност в оценките си за
хората.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Погрижете се за здравословните си тегоби и
неразположения, не допускайте големи усложнения.

Във ваш интерес е да
отстъпите назад и да
замълчите. Запазете си
правото на последна
дума.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Дилемите пред вас са
не една и две, но изискват да помислите и да
вземете сериозни решения.

Този ден ще премине в
движение за повечето
от вас. Възложените
отговорности вършите
с успех.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Пропускате проблемите покрай себе си, без
да им позволявате да
влияят на настроението ви.

Част от вас ще посветят времето си на
интересни дела. Може
да сте полезни на околните.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Днешният ден може да
се окаже решаващ в
много отношения. Ще
установите важни контакти.

Пригответе се за дълъг
и изтощителен път,
който ще подложи нервите и духа ви на изпитание.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Ще се съобразите с
близките си и заедно
ще приключите започнато начинание. Бъдете
търпеливи.

Съобразявайте се повече с финансовите си
възможности и се старайте да не ги надхвърляте.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Някои хора, обсебени от телефоните си, дори пишат
съобщения насън, обаче без изобщо да го осъзнават.

- √ÂÌ˜Ó, Í‡ÊË 11 ‡ÙËÍ‡ÌÒÍË ÊË‚ÓÚÌË.
- 5 ÒÎÓÌ‡ Ë 6 ıËÔÓÔÓÚ‡Ï‡.

Робуста е горчиво кафе, което се използва най-вече за
направата на еспресо. Арабиката има силен аромат.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¿À≈ —¿Õƒ⁄– ¿¡¿ƒΔ»≈¬,
ÏÛÁËÍ‡ÎÂÌ ÍËÚËÍ
ƒ¿–»Õ¿ √≈–Œ¬¿,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚÍ‡, ÔËÒ‡ÚÂÎÍ‡
≈¬√≈Õ» Ã»Õ◊≈¬, ÔË‡ ÂÍÒÔÂÚ
ŒÕ—“¿Õ“»Õ ≈À≈Õ Œ¬,
ÎËÚÂ‡ÚÛÂÌ ÍËÚËÍ
ŒÕ—“¿Õ“»Õ “»À≈¬,
‡‰ËÓÊÛÌ‡ÎËÒÚ
–Œ¡»Õ ¿‘¿À»≈¬,
‡ÍÚ¸Ó Ë ÔÓ‰ÛˆÂÌÚ
—≈¬ƒ¿ ÿ»ÿÃ¿ÕŒ¬¿,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚÍ‡
’¿–¿À¿Ã¡» ¿Õ◊≈¬, ·Ë‚¯
‚ËˆÂÔÂÏËÂ Ë ÏËÌËÒÚ˙
Ì‡ Ô‡‚ÓÒ˙‰ËÂÚÓ

„Книги за смет”
в четири града
Деветото издание на екологичната инициатива
продължава да поощрява рециклирането и четенето
Кампанията “Книги за
смет” ще посрещнат този уикенд в още четири български
града - София, Пловдив, Бургас и Кюстендил. Една наймащабните екологични инициативи у нас поощрява и рециклирането, и четенето.
Всички желаещи да разменят пластмасовия си отпадък
срещу голям избор от заглавия
имат възможност да го направят в събота и неделя от 10 до
13 ч. на следните локации:
5 юни:
9 София - бул. “Ген. Тотлебен” 36 (паркинг на
Kaufland)
9 София - ул. “Филип Аврамов” 3 (паркинг на
Kaufland)
9 Пловдив - бул. “Пещерско шосе” 36 (паркинг на

Kaufland)
9 Пловдив - площад “Централен”, до Военния клуб
6 юни:
9 Кюстендил - бул. “Македония” 10 (паркинг на
Kaufland)
9 Бургас - ул. “Янко Комитов” 8 (паркинг на Kaufland)
Деветото поредно издание
на “Книги за смет” се провежда на най-много места досега
- в девет български града в
рамките на два уикенда през
май и юни. Първите пет спирки на кампанията бяха в Плевен, Велико Търново, Стара
Загора, Варна и Русе, където
посрещнаха инициативата в
периода 15-16 май и събраха
стотици желаещи да предоставят своя пластмасов отпадък
в замяна на безплатно четиво.

Тогава бяха предадени и рециклирани близо 7 тона пластмаса. Град Велико Търново
успя да събере 2100 кг отпадък, следван от Варна с
1640 кг, Русе с 1100 кг, Стара
Загора с 880 кг и Плевен със
730 килограма.
Добре познатият регламент на “Книги за смет” предвижда всеки, донесъл килограм пластмаса, годна за рециклиране, да получи в замяна четиво по избор и отстъпка
за щадящи природата продукти на търговската верига в устойчиви опаковки.
Организаторите препоръчват на желаещите да се
включат в “Книги за смет” да
носят пластмасата, опразнена
от съдържание, почистена и
смачкана, за да заема по-мал-

От първото издание на
кампанията през 2013 г.
досега са рециклирани над
80 тона пластмасови
отпадъци и са раздадени
десетки хиляди книги
ко място. И припомнят, че
сред отпадъците, които няма
да бъдат приемани, са блистери от лекарства, туби от масла, домакински електроуреди.
При провеждането на кампанията ще бъдат изпълнени
всички епидемиологични разпоредби, като участниците ще
трябва да спазват дистанция на
опашките за предаване на пластмасата и получаване на книги,
уточниха организаторите.

Български рапър спасява Земята от астероид
Известният български рапър Диньо
Господинов, прочут най-вече с псевдонима си Din-Yo, трябва да спаси Земята от
приближаващ астероид. Всичко това се
случва, разбира се, в новия му клип към
песента “Времето не спира”. Хитът по
текст на самия хип-хоп изпълнител, с
музика и аранжимент на Бате Пешо, идва
след успешните му парчета с Лео, Део,
Играта и Марина - “Всеки миг”, “Петък
вечер”, където си партнира с Марина
Драгомирецкая, самостоятелното “Мисли летят” и още много други.
Вечната тема за времето, което не можем да върнем, любимите хора, които то
ни отнема, и любовта, която не можем да
забравим, се засяга в новия проект на

СНИМКА ИВО МАРКОВ

Диньо Господинов е по-известен
с псевдонима си Din-Yo

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

арендби звездата. Видеото към актуалната песен е дело на режисьора Диляна
Данева и е като късометражен филм с
фантастичен привкус. Сюжетът на клипа
разказва за влюбена двойка, в чиито отношения цари хармония и топлина. До
момента, в който главният герой не е
призован да замине на самоубийствена
мисия в Космоса... Лентата завършва необичайно - с пост кредит сцена, представяща какво се случва с главните герои
след години.
В музикалната лента участват актьорите Лилия Лилова, Анна Банкина, Асен
Караниколов и други. Една от локациите
на снимките е космическата станция
“Плана”.
»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚

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

‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206,
ÃËı‡ÂÎ‡ ‡ÚÂËÌÒÍ‡
√–¿‘»◊≈Õ ƒ»«¿…Õ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿„ËÓ‚,
≈‚„ÂÌËˇ Û¯Â‚‡, œÂÚˇ –Ó„‡˜Â‚‡, —Ô‡ÒÍ‡ ¬ÂÌÂ‚‡
–≈ À¿Ã» » Œ¡ﬂ¬»: ﬁÎËˇ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚‡ - 205;
0879326034; e-mail: reklama@duma.bg, obiavi@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg, ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË
duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ
¿‰ÂÒ Ì‡ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡:
‰‡ ÌÂ ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂ—ÓÙËˇ - 1000,
‰Ó
ÛÎ. ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20¿
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
‘‡ÍÒ: 975 26 04,
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ
‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

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

ÌÓÏÂ‡ÚÓ 97 05
+ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ÌÓÏÂ
œÂ˜‡Ú
—ÓÙËˇ, ÊÍ. "ƒÛÊ·‡" 1,
ÛÎ. "»ÎËˇ ¡Â¯ÍÓ‚" 3¿

С лотария
насърчават
ваксинацията
в Хонконг
Нов апартамент на стойност
1,4 милиона долара ще бъде голямата награда в специална лотария, която ще се проведе в Хонконг само сред жителите, напълно ваксинирани срещу коронавируса. Целта е да се насърчават
хората да се включват по-активно в правителствената имунизационна програма, съобщи “Саут
Чайна морнинг поуст”.
Новият дом за големия
късметлия ще бъде осигурен от
много известна брокерска къща.
Останалите 20 души ще се сдобият с банкови карти на стойност 13 000 щатски долара.
На свой ред администрацията на международното летище в
Хонконг инициира томбола от
60 хиляди безплатни самолетни
билета за своите служители и
жители на града, които ще получат две дози от ваксината до
края на септември.
Правителството на Хонконг
е загрижено за ниския процент
имунизирани сред населението,
особено сред младите хора. В
мегаполиса с население от почти 8 милиона души 17,6% от
жителите са получили първа
доза ваксина, а едва 12,9 на сто
са си поставили по две.

„Емоджи” влезе
в новия речник
Думи като “емоджи”, “влогър” и
“блокчейн” бяха включени в речника на
новите думи в българския език, изготвен от авторски колектив от БАН. Изданието е трета част от серията лексикографски справочници, излизащи у нас
от 2001 г. В тях се документират найновите попълнения в българската лексика. В речника са представени както думи,
навлезли от други езици в началото на
новия век, така и неологизми, образувани на родна почва (от типа на “блогороман”, “е-идентичност” и “еврочакалня”).
Изданието съдържа и семантично обновени думи (като “облак”), нови съставни
названия и терминологични съчетания
(“защитено училище”, “дигитално неравенство”, “кръгова икономика”) и нови
фразеологизми (“перфектната буря”).
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Бекенбауер гостува на
националите в Австрия
Легендата на световния
футбол Франц Бекенбауер изненада приятно българската
делегация в Австрия в навечерието на контролната среща
със Словакия. Кайзера пристигна в базата на “лъвовете”
в Линц по покана на и.д. президент на БФС Михаил Касабов и пожела успех на нашите
в предстоящите приятелски
двубои. Касабов и Бекенбауер са в близки отношения от
дълги години покрай Байерн
М и двукратният световен
шампион не пропуска да покаже приятелското си отно-

шение към България и българския футбол. Михаил Касабов
над 40 години е член на баварския гранд.
“Нагласата ни ще е за победа във всички мачове.
Това са сериозни отбори,
които се класираха за Евро
2020. Ще е доста тежък двубой. Имам група от 26 човека, след като пристигнаха и
петима играчи от баража.
Това са мачове, в които
трябва да правим експерименти”, заяви националният
селекционер Ясен Петров.
“Васил Божиков заслужа-

СНИМКА БФС

ва и е редно да започне срещу Словакия. Той е доказал
своето име в тази държава.
Ще направим шест смени.
Трябва да използваме макси-

мално тези контроли, за да
видим всички играчи. Комуникираме добре в отбора. Ще
се стараем проблемите да са
по-малко. Искаме да напра-

вим добър колектив. Трябва
да търсим резултати. Играчите знаят идеите ми”, добави Петров на пресконференцията преди мача.

Мистерия с купувача на Левски
Злосторници опитват да саботират сделката, Диксън бяга от медиите
Сделката за Левски е обвита в мистерия. Спряганият за нов собственик
Джоузеф Диксън продължава да бяга от
отговорността, каквато трябва да поеме.
Англичанинът, представляващият го Благой Георгиев, Наско Сираков и Мъри
Стоилов проведоха поредна среща в столичен хотел. След нея така и не стана
ясно какво са се разбрали. Настоящият
мажоритарен собственик Сираков остана безмълвен и побърза да се качи в
джипа си. Пред сградата се събраха

доста журналисти, което не се е хареса
на Диксън и Георгиев. Двамата напуснали хотела през подземен гараж, за да
не се срещнат с репортерите.
До медиите бе разпратено писмо уж
от Диксън, в което се оплаква, че хора от
ръководството на клуба са променили
условията на сделката. Подател на мейла
е “fulcruminvestmentsltd@gmx.co.uk”.
“Ние, като уважавано юридическо лице,
няма да толерираме такъв начин в нашите бизнес въпроси и ще обмислим по-

Съдът остави Боби Михайлов
за шеф на футбола
Борислав Михайлов е президент на Българския футболен
съюз. Това определи Софийският градски съд с решение на
съдия Владимир Г. Вълков, с което се отменя отказа на Агенцията по вписванията.
Легендарният вратар оттегли на последното заседание
на Изпълкома оставката си,

която подаде в края на 2019
г. под давление на премиера
Бойко Борисов. Той се върна
начело на футболната централа след 558 дни и ден след
като Димитър Бербатов обяви кандидатурата си за президент на централата. Решението на съда е окончателно и не
подлежи на обжалване.

нататъшните си действия”, написа
Диксън. Впоследствие стана ясно, че не
той е автор на писмото, а злосторници,
които се опитват да саботират сделката.
Преговорите за покупката на “синия” клуб озадачиха и шефа на Славия
Венци Стефанов.
“Ако продължават, Благо ще трябва
да се спасява. А и за Сираков важи същото. Опитаха да направят този контакт
във Вардар, но в Скопие щяха да ги бият
и ги изгониха. Не знам Левски на какво

БФС даде лиценз на всички от елита
БФС даде лиценз на всички отбори, които участваха в
последния сезон на efbet
Лига. Сред тях е и Левски,
който бе застрашен да не
получи заради многото дългове. Издадените лицензи не гарантират участие на даден
клуб в съответното ниво, освен ако не си е осигурил това
право и по спортен път.
“Лицензионната комисия

информира футболната общественост, че след серия от
заседания, проведени през
месец май, на които подробно бе оценено изпълнението на минималните изискуеми критерии за получаване
на лиценз за участие в Европейските клубни турнири
на УЕФА, както и за участие в Първа професионална
лига за сезон 2021/2022 г.,

Ивайло Василев
напуска Локо Пд
Вратарят Ивайло Василев няма да
остане в Локомотив Пловдив през
следващия сезон. Юношата на Левски подписа “на пожар” със
“смърфовете”, след като титулярът и
също “син” юноша Мартин Луков
счупи глезен. Треньорското ръководство на Локомотив Пловдив имаше
нужда от опитен вратар, който да е
конкурент на Илко Пиргов.
Василев направи много силна есен
с екипа на Локо Сф и е с принос за
връщането на “железничарите” в елита.
На практика за един сезон Ивайло
Василев стана втори в Първа и Втора
лига. Софиянецът става свободен
агент и през лятото лесно ще смени
клубната си принадлежност.
Василев игра няколко сезона за
Монтана, преди да подсили Локо Сф.

разчита! Някакво англичанче, дето няма
2 лева в джоба, било приближено на
кралското семейство... То кралските семейства понеже са готови 150-200 милиона ей така да ги хвърлят, нямат ги тези
пари за нищо! О, майко мила! Не мога да
им давам никакви съвети, но съм сигурен, че ако още малко я карат така, Благо
ще го отнесе. Наско също няма да мине
метър”, коментира в характерния си пиперлив стил членът на Изпълкома на БФС
Венци Стефанов пред Спортал.бг.

бяха издадени лицензи на
следните клубове:
За участие в Европа:
Лудогорец,
Локо
Пд,
ЦСКА-Сф, Арда, ЦСКА
1948, Берое, Черно море,
Левски, Славия и Ботев Пд.
За участие в Първа
лига: Царско село, Ботев Вр,
Пирин, Локо Сф, Монтана и
Етър”, съобщиха от Лицензионната комисия на БФС.

ГЛЕДАЙТЕ

СНИМКА БГНЕС

Хокеистите на Финландия се радват след успеха с 3:2
над фаворита Канада на световното първенство в Рига

ФУТБОЛ
ПО БНТ 3
21.50 Германия - Дания
ПО МАКС СПОРТ 4
22.00 Жирона - Алмерия
ПО МАКС СПОРТ 2
ХОКЕЙ НА ЛЕД
5.00 Колорадо - Вегас
ПО МАКС СПОРТ 3
ВОЛЕЙБОЛ
Лига на нациите (жени)
17.00 Китай - Турция
22.00 Бразилия - Италия
ПО ЕВРОСПОРТ 1
ТЕНИС
11.55 “Ролан Гарос”
ПО ЕВРОСПОРТ 2
КОЛОЕЗДЕНЕ
15.20 Критериум
Дофине (IV етап)
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