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САЩ санкционират Пеевски и Божков
Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на
Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков за “тяхната значителна роля в корупцията в България.”
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Лъснаха далаверите
на ГЕРБ в пътищата

Георги ГЕОРГИЕВ

Доклад на Сметната палата потвърди обвиненията
на БСП, че „Автомагистрали” е касичка за пари

П

Държавното дружество
“Автомагистрали” е превъзлагало недопустимо дейности за
милиарди левове на външни
фирми в разрез със Закона
за обществените поръчки.
АПИ е била наясно, че фирмата няма капацитет да

равителственият говорител Антон Кутев е прав, но не съвсем. Ние
не сме просто пред война на институциите (стр. 2). Ние сме вече във
война. Войната, която мутрите водят срещу гражданите. Тази война
е от десетилетия насам, но през последната декада доби завършен вид
и конкретен образ, през миналата
година влезе във финалната си фаза
и сега текат последните критични
месеци.
Ако резултатите от изборите на
11 юли са провал за ГЕРБ и Бойко
Борисов, за мутрите, за слугите на
мутрите, то ще настъпи неизбежното. Правителство с редовни
пълнощия, с парламентарно мнозинство зад него, с гражданска подкрепа, ще продължи планомерно и законово процесът по демонтаж на
авторитарния режим от мутренскокалинко-мисирски тип.
Парламентарното мнозинство
пък може да промени състава на
Висшия съдебен съвет и оттам - да
осъществи законова смяна на главния прокурор, който е смятан за
надежда и опора на отиващия си
режим. Поради това и сега е
крясъкът: “Изчегъртват ме! Помощ!” Той е автентичен. Това е
вопъл на изплашени хора, които
вършат глупости.
През 2019 г. Борисов монтира
за главен прокурор човек по свой
образ и подобие, който да му разчиства пътя и да му пази гърба в
критични моменти. Моментът е
критичен.

изпълнява мащабни проекти, но й ги е възложила.
Това са само част от изводите в одита на Сметната палата за работата на
“Автомагистрали” от януари 2016 г. до 31 декември 2020 г.

Георги Свиленски посочи,
че 4 години министрите Николай Нанков и Петя Аврамова са лъгали са строителството на пътищата у нас.
Румен Гечев изтъкна, че от
АПИ са се опитали да “финтират” закона, а ГЕРБ - да

покрият далаверите. БСП
иска прокуратурата да се
самосезира. Иван Гешев само
трябва да напише обвинението, като вземе за доказателство доклада на Сметната
палата, каза той.
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Поредната зрелищна акция на прокуратурата, този път в МВР, докато текат проверки за подслушване
на политици, доведе до протести срещу Иван Гешев. Подозренията са, че главният прокурор изпълнява
политически поръчки и граждани искат оставката му. Протестите започнаха по обяд и продължиха вечерта

Стр. 2
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След президентството
прокуратурата нахлу и в МВР
Антон Кутев предупреди, че има опасност от открита война между институциите
След обиските и арестите в президентството миналия юли сега прокуратурата нахлу и в МВР - в разгара на проверката на незаконното подслушване на
опозиционни политици. Прокуратурата
прави опити открито да се меси в работата на изпълнителната власт, обяви в
позиция на правителството говорителят
му Антон Кутев. Повод за думите му се
оказаха разпитите на новите началници
на ГДБОП, ДАНС и ДАТО, както и зрелищният обиск и претърсването на дома
и кабинета на Ангел Папалезов от Главна дирекция “Национална полиция”. Кутев посочи, че новият шеф на ГДБОП е
привикан 2 дни след като е назначен, а на
ДАНС - ден след като заел поста си,
подобна е ситуацията и със зам.-председателят на ДАТО. “Във вторник вечер
беше привикан и Ангел Папалезов, като
му бяха направени личен обиск и
претърсване в жилището му без да му е

повдигнато обвинение. Той е бил разпитван и като свидетел”. Виждаме как след
президентската институция прокуратурата влиза със сила и в МВР, което заплашва да прерасне в открита война на институциите. В период на служебно правителство, когато законодателната власт не
работи, виждаме опити прокуратурата
открито да се меси в работата на
изпълнителната власт. Ние подкрепяме
всички усилия да се преследват виновните според закона, но сме разтревожени
от опитите да се сплашват ключови служители на службите за сигурност и да се
забавят или осуетяват проверки в системата на вътрешните работи”, заяви Кутев. Той призова всички институции да
проявят разум и да работят единствено
за издигане на държавността и правовия
ред в България.
Вътрешният министър Бойко Рашков
пръв алармира във вторник, че прокура-

Румен Гечев нарече
акцията странна
Акцията на прокуратурата в МВР е меко казано
странна, коментира проф. Румен Гечев. Той отбеляза, че ако има подозрения за конкретен виновен,
разговорите и проверките могат да станат и не по
толкова показен и панаирджийски начин. Това фактически изглежда посегателство върху българската
държавност и върху българска институция, смята
той. Социалистът напомни, че според българския
съд нахлуванията в президентството са незаконни и
посъветва прокуратурата да помисли какво може да
последва от това. “Още непонесли отговорност за
президентството, сега тичат в МВР. Понеже видяха,
че кирливите ризи излизат”, заяви той.
“Г-н Иван Гешев, вие ще действате ли така във
всички случаи, когато става дума за драстични подозрения и огромни нарушения и кражби на висши
държавни лица или само ще си играем на предизборни трикове”, попита той главният прокурор. Гечев
се интересува защо прокуратурата не е изпратила
обиск на Бойко Борисов след разкритията с чекмеджетата. “Какво чакат? Няма страна по света, в която
ще хванат по такъв начин премиера на Републиката
и прокуратурата ще мълчи”, добави Гечев. Той атакува държавното обвинение, че баламосва българите и не разледва какво се случва с Мата Хари и
установено ли е кой стои зад псевдонима. Според
Гечев е свършил 12-годишният период, в който всички са обгрижвали ГЕРБ и приближението им.
“Изплува на повърхността грабежът на бългрския
народ, дойде време за разплата и цената всеки трябва
да си я плати. Ако обичат да си вършат работата
винаги, когато са застрашени обществените интереси, винаги когато става дума за корупция, независимо
кой е - дали е министър-председател, дали е министър,
дали е кмет, дали е гражданин, няма значение, всички
еднакво сме отговори пред закона”, заключи Гечев.

турата е нахлула във ведомството му и
провежда обиски и претърсвания на кабинети, а Националната следствена
служба привиква десетки служители на
разпит от назначените от него проверяващи по аферата с подслушванията на
политици, включително и новите шефове на ДАНС и ГДБОП Пламен Тончев
и Калин Янков. За да замажат ситуацията, от ведомството на Иван Гешев пуснаха прессъобщения според които Тонев отишъл на разговор по своя инициатива, отделно с Гешев се е срещнал и
Янков. Следобед държавното обвинение
публикува и поканата си към Рашков за
работна среща.
Спецпрокуратурата обяви, че началникът на сектор “Културно-исторически
ценности” в ГД “Национална полиция”
Ангел Папалезов е с повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна
група за трафик на културно-историчес-

ки ценности и пране на пари. Позодирало се, че тя е свързана с Васил Божков.
Папалезов е от проверяващите по
аферата със СРС. Министър Рашков
оповести, че след като е наредил ревизията и определил проверяващите, прокуратурата веднага започнала да праща
писма с искане на данни за много от
тях. Прокуратурата саботирала и работата на МВР, като им образувала дела
“на конвейр”. “Прокуратурата не иска
тази проверка, затова я осуетява и бави.
В момента се унищожават данни от
подслушването на политици. Някой прави опит да заличи следите”, убеден е
Рашков. “Не ме карайте да коментирам
неистински твърдения, направени от
политическо лице в предизборната обстановка. Прокуратурата не може да
спре да работи, само защото на някого
това не му харесва”, коментира говорителката на Гешев Сийка Милева.

Отново тръгнаха протести
срещу Иван Гешев

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Зрелищните акции на Иван Гешев отново породиха съмнения
за политическо натегачество и доведоха до протести
Протестиращи граждани влязоха в Съдебната палата и поискаха оставката на главния про-

курор Иван Гешев. Те
стигнаха до кабинета му
и скандираха: “Мафията
вън!”, “Гешев - позор!

Оставка и затвор!”.
Гражданското недоволство е заради поредната
показна акция, този път

- за нахлуването на прокуратурата в МВР. Подобна бе и мотивацията
на антиправителствените протести миналото
лято след безпрецедентната акция на прокуратурата в президентството. Главният прокурор
трябва да подаде оставка, защото не се занимава с разследване на злоупотребите, а се опитва
да спре работата на проверяващите, назначени
от служебния вътрешен
министър Бойко Рашков,
да установят имало ли е
подслушване на представители на опозицията
преди изборите на 4 април, коментираха протестиращи.
За протест след работно време призоваха
и от “Демократична
България”, според които
“Пеевски, Гешев и Борисов се опитват да си
върнат инициативата и
да попречат да излезе
наяве това, което се е
случвало в службите. Да
попречат на хората от
службите да излязат от
режима на страхуване”.

Калин Вельов получил държавни 37 хил. лева
Музикантът Калин Вельов,
който за кратко бе депутат от
ГЕРБ, включително и част от
парламентарната комисия по
култура и медии и дори бе предложението на Бойко Борисов
за културен министър, явно е
успял да осребри партийната си
принадлежност. Докато музиканти и артисти бяха едни от
най-ощетените заради противоепидемичните мерки, свързани
с КОВИД-19, Вельов е събрал

37 хил. лв. от държавата през
проекти, одобрени от Министерството на културата, разкрива “Свободна Европа”. Парите са отпуснати на фирма,
която е била еднолична собственост на музиканта. Непосредствено преди кандидатстването
за парите, Вельов прехвърля
компанията на своята колежка
и приятелка Нина Николина,
показва справка в Търговския
регистър.

Вельов призна за държавното финансиране пред БНТ благодари на МК за реализацията на два свои проекта. Той
ги е задвижил докато е бил
съветник на тогавашния културен министър Боил Банов през
фирмите
си
“Пендара
прадъкшънс” ЕООД и “Кей Ви
прадъкшънс” ЕООД. В началото на юни 2020 г. той
прехвърля собственост върху
“Пендара прадъкшънс” на

Нина Николина. Прехвърлянето съвпада с течащи срокове
за кандидатстване по две програми на културното министерство, където Вельов е съветник. “Пендара прадъкшънс”
получава 12 000 лева за концерт-спектакъл “Тумбаито и
златните български шлагери” и
15 хил. лв. за нова песен и
клип. През август 2020 г. фирмата, вече прехвърлена на
Нина Николина, получава още

10 хил. лв. за концерта, този
път по програма на Национален фонд “Култура”. По това
време Вельов вече е депутат
от ГЕРБ. Според документацията, предоставена от МК на
“Свободна Европа”, в едно от
одобрените предложения музикантът фигурира освен като
перкусионист и организатор,
съсценарист, координатор на
творческия процес и асистент
режисьор.
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Евродепутатът Елена Йончева
Държавното дружество “Автомагистрали” е превъзлагало
недопустимо дейности за милиарди левове на десетки външни
фирми - в разрез със Закона за
обществените поръчки. Агенция
“Пътна инфраструктура” е била
наясно, че фирмата няма капацитет да изпълнява мащабно
строителство на магистрали и
укрепване на свлачища, но
въпреки това й е възложила та-

ните процедури, че държавното
предприятие “Автомагистрали”
е имало капацитет за тази дейност и че средствата са се разпределяли без да се ощетява бюджетът, обобщи Георги Свиленски от БСП. Той припомни, че
социалистите са задали над 36
въпроса по темата в НС. Съпартиецът му проф. Румен Гечев
подчерта, че Сметната палата
категорично доказва, че е нару-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Лъснаха далаверите
на ГЕРБ в пътищата
БСП смята, че за прокуратурата само остава да напише обвинителен акт
кива дейности. Това са само
част от изводите в публикуваният от Сметната палата одитен
доклад за работата на “Автомагистрали” от януари 2016 до 31
декември 2020 г. Проверката
дойде по искане на НС след многократни призиви от БСП.
През последните 4 години
министрите Николай Нанков и
Петя Аврамова са лъгали
българските народни представители, че строенето на магистрали в България се е извършвало
по законния ред и по установе-

шен Законът за обществените
поръчки. Според него възложителите от АПИ са опитали да
“финтират” закона. В БСП са
категорични, че прокуратурата
трябва да се самосезира след
пресконференцията им. Свиленски заяви, че Иван Гешев само
трябва да напише обвинението
като вземе за доказателство доклада на Сметната палата.
Законът позволява на
държавни органи и общини да
възлагат директно дейности на
свои дружества, ако те разпо-

лагат с капацитет да извършат
съответните дейности. Общата
стойност на сключените от
АПИ и “Автомагистрали” договор по този ред възлиза на
3,6 млрд. лв. без ДДС, или
96,6% от всички изпълнявани
договори от фирмата през одитирания период. Сметната палата доказва, че АПИ са имали
информация за липсата на капацитет. “Няма нито една машина за полагане на асфалт,
има 3 секретарки, само 1 юрисконсулт и 1 експерт по обще-

ствени поръчки. Как един човек ще следи и ревизира договори за 4 млрд. лв.?”, възмути
се Гечев. Държавната фирма
би трябвало да има минимум
1000 единици механизирана
техника, а има само 386 установени от Сметната палата.
Вместо 2 150 служители, наетите са са 378. Свиленски
попита колко от подизпълнителите се занимават с реално
строителство на пътища. Според него от около 400 фирми
само 10-15 го правят, а остана-

лите са за доставки на кламери,
дезинфектанти и др. продукти.
Според доклада “Автомагистрали” е получила авансово
667 млн. лв. с ДДС, а в края на
2020 г. приетите дейности от
възложителя са за само 140 млн.
лв. “Т.е. 520 млн. лв. АПИ налива в “Автомагистрали”, която от своя страна ги налива в
други фирми. Това са средства,
които частните фирми през
“Автомагистрали” въртят безлихвено и без никаква дейност”,
разкри Гечев. Според него с
“хитринка” правителството на
ГЕРБ се е опитало да покрие
част от договорите за над 3
млрд. лв. Преди да се вземе
решението за одит от Сметната
палата кабинетът е поискал
АДФИ да направи анализ - законът не допуска две държавни
институции едновременно да
проверяват един и същи обект.
“Това е очевиден стремеж на
ГЕРБ да заличат следите, тъй
като този доклад не е установил абсолютно никакви нарушения”, посочи Гечев.

Каракачанов поръчал тениски за по 50 лева
Антикорупционният
фонд иска проверка на
съмнителна обществена
поръчка на Министерството на отбраната от
май 2020 г. за доставка
на 40 000 бели тениски и
80 000 ризи за общо 5,8
млн. лв., съобщиха от
организацията. Цените в
нея са крайно завишени една тениска излиза по
близо 50 лв. Агенцията за
обществени поръчки да
провери и съмнителните
поръчки на МО за луксозни автомобили за общо

2,5 млн. лв., част от която
очевидно е за конкретен
доставчик и две коли
“Ауди A8”. Две седмици
преди изборите на 4 април и месец преди Красимир Каракачанов да напусне поста, МО публикува обществена поръчка
за 36 леки автомобила.
Първата от трите
обособени позиции, която служебният министър
Георги Панайотов вече
отмени, съдържа прекалено специфични условия за доставка на 2 леки коли

с обща прогнозна цена от
314 000 лв. с ДДС, представителен клас и с нормална проходимост, технически допустима маса
до 3,5 т, кожен салон, указани размери и др., което
насочва към конкретна
марка. Съмнения будят и
условията за дължината
на автомобилите и по
трите обособени позиции, както и изискването
за купе седан, отговарящи за лимузини. Освен
това 8 от всичките 36
коли трябваше да имат за-

движване 4х4, две да са с
максимална скорост от
поне 240 км/ч, а другите
6 - от поне 220 км/ч.
Поръчката нарушава
закона като ограничава
свободната конкуренция
и води до облагодетелстване или елиминиране на
определени лица или
продукти и повдига въпроса дали МО изразходва средствата си по найцелесъобразен начин, поръчвайки луксозни автомобили в условията на
сериозен финансов недо-

стиг, коментира Антикорупционният фонд. Поръчката на лимузини за

МО е и необоснована,
защото се използват за
представителни цели.

ЧЕСТИТ
80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!

ЛИЛЯНА
МИНЧЕВА НИНОВА

Александровска болница е на загуба от десет години
Александровска болница е с
трайна тенденция за влошаване на
финансовото й състояние през последните 10 години, като през 8
от тях тя е управлявана от д-р
Костадин Ангелов. Това показват
данни на Министерството на здравеопазването, което е разпоредило проверки на цялостното финансово състояние на университетската болница, на вземанията и
задълженията и на дейността на
Съвета на директорите. Проверките са след сигнал до здравното

министерство от член на борда.
Последната година, през която е отчетен текущ положителен
финансов резултат за лечебното
заведение е 2012 г. През следващата е сменено ръководството и
за изпълнителен директор е определен доскорошният здравен
министър Костадин Ангелов. За
2013 г. годишната загуба е от
33,7 мрн. лв., като всяка година
расте, за да достигне до 67,9
млн. лв. пред 2020 г.
По отношение на работата на

Съвета на директорите през миналата и тази година е установено грубо нарушаване на правилата. От 14 протокола от заседания
при 13 няма подпис на представителя на държавата. Общата сума
на разходите, за които са взети
решения без да е спазен реда за
работа на Съвета на директорите,
е за близо 30 млн. лева.
Заради установените нарушения Министерството на здравеопазването ще уведоми компетентните органи.

родена на 03.06.1941 г.
Скъпа Лили,
От сърце ти желаем много здраве,
радости от деца и внуци и бъди все така
всеотдайна и предана на социалистическите и антифашистките идеи!
Другарите от БСП – Красна поляна
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България сe поклони
пред Христо Ботев
Моралните присъди на революционера и днес
стряскат родоотстъпниците, самозабравилите се,
преялите с власт, заяви президентът Радев

СНИМКА ПРЕССЕКРЕТАРИАТ НА ПРЕЗИДЕНТА

Свободата, независимостта и достойнството са нашият избор, а не апатията
и примирението с неправдата - това ни завеща Ботев, заяви вицепрезидентът
Илияна Йотова. Тя отдаде почит на революционера в родния му Калофер

България сведе глава пред
подвига на Христо Ботев в 12 ч.
под звука на сирените и отдаде
почит на загиналите за свободата и независимостта на страната. Тази година се навършват
145 години от гибелта на българския поет и революционер.
Въпреки че на Околчица
тържества не бяха организирани, стотици българи се стекоха
на върха, а на място бе строен
и почетен караул. Беше проведен и 75-ият туристически поход от Козлодуй, в който се
включиха стотици ученици и
възрастни. Церемонии имаше в
много градове на страната, а
столичани отрупаха с цветя
паметника на Ботев в Борисовата градина, където слово произнесе поетът Атанас Капралов.
Президентът Румен Радев се
обърна към българите през социалните мрежи, като призова
през минутата тишина да си
спомним отговорността пред
поколенията, а от делата ни зависи какъв завет ще им оставим.

“Ботев е родолюбец докрай и
затова моралните му присъди и
днес стряскат родоотстъпниците, самозабравилите се, преялите с власт. Казва ни кривиците
без витиеватост и безкомпромисните му слова учат да надигаме глас срещу неправдата, да
вървим с гордо изправени глави
срещу потисничеството. Пробуждат съвестта ни и издигат
самочувствието ни като народ”,
написа президентът.
Премиерът Стефан Янев
откри заседанието на Министерския съвет с думи за великия
българин. Той припомни саможертвата и работата на Ботев в
интерес на обществото. “Със
своите строфи “силно да мрази
и люби” той всъщност разгада
гена на българина и ние, днешните съвременници, умеем силно да любим и мразим и да следваме примера на поета - да
любим справедливостта и работата в полза на обществото, да
мразим несправедливостта”, заяви Янев.
Председателят на БСП Корнелия Нинова бе категорична,
че народът ни има сили да се
опълчи на несправедливостите.
Тя и водачът на листата в 6
МИР Александър Симов се
включиха в честванията във
Враца, които започнаха още на
1 юни. Според нея в такъв ден
не е достатъчно да се преклоним пред подвига на Ботев, а да
покажем, че любовта му към
Oтечеството и смелостта му да
се бори за свобода и независимост тече и в нашата кръв.
Вицепрезидентът Илияна
Йотова участва във възпоменателната церемония в Калофер и
поднесе цветя пред бюст-паметника на Ботев и на неговата
майка Иванка Ботева.

Панагюрище е срещу закриването на районния съд
Жители на Панагюрище излязоха на
протест, започнаха подписка, а Консултативният съвет към общината излезе с
обща позиция срещу закриването на
районния съд и превръщането му в
териториално поделение на районния
съд в Пазарджик. Становището ще бъде
изпратено във ВСС. Това е поредното
недоволство на община срещу рефор-

мата, която предвижда закриването на
общо 28 районни съдилища в страната.
Аргументите на Консултативния
съвет е, че конкретно в Панагюрище
няма демографска криза, общината е с
развиваща се икономика, включително
и на международните пазари и съдът е
натоварен.
Пред сградата на Панагюрския съд

тече и подписка, бе пусната и електронна петиция за запазване на съдебната
институция. Идеята е интернет петицията да се превърне в национална. В
нея се настоява ВСС да преразгледа решението си за реформа.
Десетки жители на общините Панагюрище и Стрелча се събраха пред панагюрския Районен съд на мълчалив про-

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

ВЪЗПОМИНАНИЕ

ИЛЧО ДИМИТРОВ

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА
ТРАЙКОВА

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

33 години
от кончината на

Член на БКП и АБПФК.
Съдия във Върховния съд на НРБ.
От семейството

тест във вторник вечерта и призоваха да
не се прави крачка назад към централизация, която е антидемокрация.
Протести се подготвят и в Чепеларе. Срещу модела се обявява и адвокатурата, напрежение има и сред нотариусите. Електронна петиция събира от
два дни подписи и срещу закриването
на съда в Оряхово.

Блокираха магистрала
„Марица” заради
проточил се ремонт
Десетки жители и
представители на бизнеса от Свиленград блокираха движението по магистрала “Марица”. Недоволството им бе провокирано от проточващ
се осми месец ремонт на
7-километрова отсечка
между града и “Капитан
Андреево”.
Реконструкцията е започнала в края на 2020 г.,
но няколко пъти е спирана. Според хората реално е работено 37 дни.
Сега движението в
участъка се извършва
двупосочно по едното
платно, а преминаването
през пътен възел “Свиленград” е затруднено и
се налага обход.

През летния сезон
хората очакват увеличение на трафика, а собственици на бензиностанции и заведения са
затворени заради ремонта. Те разказват, че три
месеца пътят е ремонтиран за да се пусне
временно, а после е разкопан нарочно.
Областният управител на Хасково Минко
Ангелов потвърди, че
забавянето е голямо, а
проблемът е бил финансиране и разчетите, които е правило старото
правителство. Протестиращите се заканиха всяка сряда да се събират,
докато ремонтът не
свърши.

www.duma.bg
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Нямало да се вдигат цените
на горивата до края на лятото
Поетапното нарастване на цените
на горивата от началото на годината е
закономерно след срива им в пандемията - достигат се плавно нивата отпреди нея. Твърде вероятно е цените на
горивата, които виждаме в момента, да
се задържат и през идващите летни
месеци, прогнозира председателят на
Българската петролна и газова асоциация Живодар Терзиев. Според него след
като барелът достигна нива от 69 - 70
долара на международните пазари, автоматично това ще отключи предлагането и ще започнат да се добиват поголеми количества петрол. Това от своя
страна би следвало да уравновеси пазара, коментира Терзиев.
За последната половин година гори-

вата в България поскъпнаха с около
17%, става ясно от справка в специализираната платформа Fuelo. Подобен е
ръстът и в други европейски държави,
задвижван от поскъпването на петрола.
Цените само на биодобавките растат,
но не бих се ангажирал с конкретна
прогноза за скок на цените, които виждаме в момента по бензиностанциите.
Лично аз се надявям те да останат до
края на летния сезон, посочи Терзиев.
Относно създаването на Държавна петролна компания и идеята за
държавна верига бензиностанции,
Терзиев обясни, че година след обявяването на идеята има само назначаване на директора на компанията и няколко служители.

Живодар Терзиев

ИВАН ИВАНОВ:

Никой не може да спре
поскъпването на тока и парното
Окончателното решение на КЕВР ще бъде взето на 1 юли
От началото на 1 юли ще се
повиши цената на електроенергията и на топлоенергията и
нито една българска институция не може да повлияе на тази
тенденция, коментира по време
на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) нейният председател Иван Иванов. Той посочи,
че причините за това повишение са поскъпването на природния газ и увеличаващата се цена
на въглеродните емисии на световните пазари.

Добивът на природен газ не
може да задоволи бързото
възстановяване на икономиката
в Европа и Северна Америка,
коментира още Иванов. Резултатът от недостига на газ на
пазара е повишаване на цената
на суровината. Например при
“Топлофикация София” 77% от
цената се формира именно от
тези два фактора - природния
газ и въглеродните емисии. Преди ден КЕВР разреши 20%
поскъпване на газа за юни.
Окончателно решение на

енергийния регулатор ще бъде
взето на 1 юли. Предложението е от юли токът за бита да
поскъпне с 3 процента средно
за страната, а парното и топлата вода - с 10 на сто. Найголямо увеличение при цените
на тока и предвидено за клиентите на ЧЕЗ - с 4,17%, като
нощната тарифа поскъпва с
80%. С това повишение нощната тарифа ще бъде с двойно
по-висока цена спрямо тази на
останалите електроснабдителни дружества. За потребители-

Бозуков смени директорите
на три горски предприятия
Служебният министър
на земеделието проф.
Христо Бозуков смени директорите на три от шестте държавни горски предприятия - Южно централно, Североизточно и Северозападно. Югоизточното предприятие също е
с нов директор, но причината е скорошната смърт
на дългогодишния му началник. В други три от
предприятията са освободени членове на управителните съвети. Горският
сектор до момента е единственият, в който министър Христо Бозуков
предприема смени на заемащите управленски постове, назначени при предишното правителство.
Той вече смени директора
на Агенцията по горите.
Начело на ведомството е
назначен природозащитникът Александър Дунчев.
Преди ден Бозуков забрани изсичането на гори
около реки, езера, извори,
язовири и в други територии до края на годината.

Планирането и провеждането на сечи в държавните горски територии е по
заповед на агроминистъра. Ще се допускат само
санитарни, принудителни
и технически сечи.
По нареждане на министър Бозуков, държавните предприятия ще намалят и с 30% обема на
предвиденото средногодишно ползване по гор-

скостопанските планове
на Държавните горски
предприятия и Държавните ловни стопанства от
високостъблени гори с
възраст над 100 г. Средногодишното ползване не
трябва да надвишава 10%
по обем и площ от предвиденото в горскостопанските планове. Засилва се
контролът срещу изсичане на гори.

те на ЕВН и “Eнергопро” електроенергията се предлага повишение с два процента.
При цените на парното и
топлата вода за София се предвижда най-големият скок от 14
на сто, за Велико Търново
поскъпването ще е с 13% а за
Пловдив - с 9 на сто. Най-малко
ще е увеличението в Сливен - с
2% процента. При всички останали топлофикации промяната
ще е между 8 и 11 на сто. Тези
разчети на топлоенергията обаче са направени при цени на

природния газ малко под 40 лева
за мегаватчас средно за страната, а горивото вече се продава
за над 45 лева без такси и налози. Това означава, че увеличението от юли може да се окаже и
по-голямо. Същото важи и за
електроенергията, чиято цена на
борсите продължава да расте.
“Към решението на 1 юли
ще се съобразим с актуалните
тенденции на пазара и ще направим актуална прогноза”, коментира експертът Пламен Младеновски по време на заседанието, на което бяха изслушани
представители на топлофикациите в страната.

Търговските аташета
ще се състезават
да привличат инвестиции
Българските търговски аташета трябва да представят България като първокласна дестинация с голям потенциал за
българския експорт и инвестициите.
Това е заявил министърът на икономиката Кирил Петков на видеоконферентна среща с икономическите съветници в
Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) на България в цял
свят, цитиран от икономическото ведомство. В онлайн срещата се включиха още

министърът на туризма Стела Балтова и
заместник-министърът на икономиката
Калина Константинова.
На нея стана ясно, че ще бъде направено своеобразно състезание между търговските аташета в българските
посолства по целия свят за привличане
на инвестиции и подпомагане на експорта. След това аташетата ще бъдат
класирани съобразно постигнатите резултати.

Руските чартъри пак
тръгват до България

Христо Бозуков

Руските власти са разрешили на местния туроператор “Пегас туристик”
да започне отново да
изпълнява чартърни полети до България, съобщава
TravelNews, позовавайки
се на информация на представителя за България Румяна Юксел. В края на
юни се очакват първите
полети до Варна и Бургас.

Започват и записванията на руските туристи, които ще изберат да
почиват у нас. В момента до българското Черноморие няма полети от
Русия. Руската авиокомпания S7 отложи преди
10 дни програмата си за
26 юни. По-рано този
месец тя прекрати полетите си за Бургас до края

на май. До момента руската държава не позволяваше на гражданите си да
идват в България.
Страната ни не попадна в списъка на неприятелските държави на Русия, но реално продължаваше да има забрана, която се отнасяше не само за
нас, но и за още 15 страни, сред които Гърция,
Турция, Италия, Испания
и др. Българското посолство и консулски служби
вече работят и издават
визи на руснаците, посочва TravelNews.
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20% от хората няма да могат
да връщат кредитите си
Най-добрият ход са инвестициите
в активи, съветват експерти
Около 20% от хората няма
да могат да обслужват кредитите си, след като изтече мораториумът върху тях. Това
обяви по време на форума
“Шумът на парите” Райна
Миткова - председател на
Асоциацията на колекторските къщи. Заради кризата с коронавируса много хора са
задържали разходи, които не
са от първа необходимост. В
същото време им се е наложило да преустроят домовете си,
за да се пригодят към новата
ситуация с работа вкъщи. С
облекчаването на мерките и
напредването на ваксинацията срещу коронавируса много
хора ще поискат да се върнат
към високите харчове за забавления, но е добре да бъдем
внимателни с личните си финанси, добави Миткова.
Според нея кредиторите
трябва да прояват по-голяма
гъвкавост към хората, които
имат трайни трудности за
обслужването на кредитите
си. Голяма част от тях са опи-

тали да спестят разходи в найтежките месеци на пандемията, бе подчертано на форума.”Бяха задържани разходи
както за здраве, най-вече във
формата на превенция, така и
за обучение. Това пък са и
перата, които голяма част от
анкетираните казват, че ще
наваксат вече - живот и здраве, когато ситуацията се подобри. В същото време спестяванията се обезценяват заради инфлацията и отрицателните лихви”, коментира експертът по капиталови пазари
Антон Панайотов. “Мисля, че
преди месец една от големите
банки в България обяви минус 1,5% лихва за средства
над 200 000. Най-добрият ход
е да се обърнем към инвестиции в активи, но много внимателно и след съвет със специалист. Ако поемем по-голям
риск, ще направим по-голяма
възвращаемост животът”, коментира той.
Общият размер на необслужваните кредити към края

ОБЯВА
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¬ŒƒŒ—Õ¿¡ƒﬂ¬¿Õ≈“Œ ¬ ◊¿—“
Œ“ —. ¡»—“–»÷¿
» ¬. ì’–»—“Œ ¡Œ“≈¬ì
Õ‡ 3 ˛ÌË 2021 „. (˜ÂÚ‚˙Ú˙Í), ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò˙Ò ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌË ‡·ÓÚË ‚ Ò. ¡ËÒÚËˆ‡, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 01:30 ‰Ó 07:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ
Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ ÏÂÊ‰Û:
ÛÎ. ìÕËÍÓÎ‡ Û¯ÍËÌî, ÛÎ. ì¡‡ÌÓ‚Âˆî, ÛÎ. ì ‡ÎÛ„ÂËˆ‡î, ÛÎ. ì¡ÓÓ‚‡ „Ó‡î Ë ‡ÈÓÌ‡ ÏÂÊ‰Û ÛÎ. ìÕËÍÓÎ‡
Û¯ÍËÌì, ÛÎ. ìÃÎ‡‰ÓÒÚî Ë ÛÎ. ìÃÎ‡‰ÂÌ ¿Ì„ÂÎÓ‚î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. ìÕËÍÓÎ‡
Û¯ÍËÌî, Ì‡ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ÛÎ. ì¡ÓÓ‚‡ „Ó‡î.
Õ‡ 3 ˛ÌË 2021 „. (˜ÂÚ‚˙Ú˙Í), ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡
ÒÔË‡ÚÂÎÌË Í‡ÌÓ‚Â Ì‡ ÛÎ. ì519, Í‚. ì’ËÒÚÓ ¡ÓÚÂ‚î, ÒÂ
Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:00 ‰Ó 18:00 ˜‡Ò‡
Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡:
ÛÎ. 511, ÛÎ. ì√ÂÓ„Ë —Ô‡ÒÓ‚î, ÛÎ. 519 Ë ÛÎ. 520.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. 511 Ì‡
Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ÛÎ. 520.
–ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË ˘Â ÓÒË„ÛˇÚ ÔÓ-‰Ó·Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡ Í‡ÚÓ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ
ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡Ú ÁÓÌËÚÂ Ì‡ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ·˙‰Â˘Ë Ì‡Û¯ÂÌËˇ
Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ.
«‡ÒÂ„Ì‡ÚËÚÂ ÓÚ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú
ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ “ÂÎÂÙÓÌÌËˇ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ¿ƒ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ 0800 121 21 ËÎË ‰‡ ÒÎÂ‰ˇÚ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ
Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÚÂÍÛ˘Ë ÚÂÂÌÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ˜ÂÁ
¬ËÚÛ‡ÎÌËˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ - http:/
/www.sofiyskavoda.bg/water_stops.aspx.
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÒÂ ËÁ‚ËÌˇ‚‡ Ì‡
Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË Á‡ ÔË˜ËÌÂÌËÚÂ ‚ÂÏÂÌÌË ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡!
»ÌÚÂÌÂÚ Ò‡ÈÚ˙Ú Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ (www.sofiyskavoda.bg)
‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ‰‡ ÒÂ ‡·ÓÌË‡Ú Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡
Á‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ. Õ‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡ ÒË ÔÓ˘‡
ÚÂ ÏÓ„‡Ú ÎË˜ÌÓ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ
ÒÔË‡ÌËˇ. ƒÛ„ Ì‡˜ËÌ Â ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌ‡Ú‡
ÛÒÎÛ„‡ Á‡ ËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡ÌÂ ˜ÂÁ —Ã—.
ŒÚ‰ÂÎ ÓÏÛÌËÍ‡ˆËË Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î

на миналата година бе около
6 млрд. лв., показват данните
на БНБ към края на септември. Това са 7.8% от всички
кредити и аванси в банковата
система. В сравнение с преди
пандемията, сумата на лошите
заеми не е нараснала - напротив дори се забелязва леко
намаление. Например в края
на 2019 г. необслужваните
заеми са в размер на 6.120
млрд. лв. или 6.5% от всички

кредити. Основната причина
за това бе кредитният мораториум, който бе една от
първите антикризисни мерки.
От април до края на септември миналата година над 13
100 фирми и над 93 300 граждани получиха до 6 месеца
отсрочка на вноските по заемите на обща стойност 9
млрд. лв. без това да се брои
за просрочие.
За първите, възползвали се

от тази възможност, кредитната ваканция вече е свършила и се очакват хиляди фирми
и граждани да започнат редовно да погасяват задълженията. Още през миналото лято
председателят на Асоциацията на банките в България
Петър Андронов прогнозира,
че 10-15% от отсрочените
кредити ще се превърнат в
необслужвани заради икономическата криза.

БНБ започна проверка в ББР
Служебният
министър на икономиката
Кирил Петков съобщи,
че в БНБ е внесено искане за проверка на Българската банка за развитие.
“Във вторник, до края на
работния ден, още нямахме данни за кредитните
досиета на ББР. Искаме
достъп до данните, в рамките на закона, за да не
губим никакво време в

нашата политика на прозрачност”, добави министърът.
От Българска народна банка коментираха,
че те нямат преки законови правомощия по
отношение на одитните
комитети в банките.
Създадената ситуация
на публичен конфликт
между ръководството и
акционера е безпреце-

дентна в досегашната
надзорна практика на
БНБ. По тази причина
от вчера БНБ започна
целева надзорна проверка в ББР. Както стана
ясно по-рано, министърът на икономиката няма права да
задължи подопечната му
ББР да предостави информация за раздадените големи кредити.

Въпреки това веднага
след встъпването си в
длъжност Кирил Петков
обяви списък от 8 топклиенти на банката, получили заеми за близо 1
млрд. лв.
По-късно стана известно още, че 90% от
кредитния портфейл на
ББР в размер на 1.9
млрд. лв. се държи от 20
компании.

Осем милиарда лева похарчени без поръчки
Осем милиарда лева
са похарчени без обществени поръчки само за
миналата година. Найголемите течове на
средства са в държавните предприятия. Това
стана ясно от думите на
служебния министър на
финансите Асен Василев пред “Свободна Европа”. “Това са сигнални лампи и държавните
фирми трябва да предоставят договорите и
поръчките”, посочи Василев и заяви, че проблемът не е в липсата
на пари в хазната, а че
се изразходват неефективно.
Василев съобщи, че
до края на седмицата на

Асен Василев
сайта на Министерството на финансите ще бъде
оповестен списъкът на
фирмите с големи касови

наличности. Той уточни,
че проверките ще установят дали фирмите ги
държат само на документи, но на практика ги
нямат. “Въпросът е къде
са ги изхарчили, може да
е неразпределена счетоводна печалба”, допусна
министърът.
От НАП съобщиха
вчера, че проверяват 13
704 дружества заради
нелогично високи касови наличности. В годишните си финансови отчети за 2019 г. те са посочили, че държат в брой
над 100 000 лева.
Данъчните инспектори
вече извършват проверки на място в 2116 фирми, като наличните в

касите средства се преброяват, описват и сравняват с посочените в
счетоводните отчети.
Василев обяви, че ще
бъде назначена проверка в двете големи приходни агенции у нас Националната агенция
за приходите и Агенция
“Митници”.
На въпрос знае ли
какво се случва на пристанището на Росенец,
където са базите на “Лукойл”, министърът информира, че там ще има
екип на НАП и Гранична полиция. “В момента
текат проверки на измервателни уреди и до седмица две ще е ясна картината”, заяви Василев.
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Лукашенко разреши
на ЛНР да разпита
Протасевич
Беларуският президент Александър Лукашенко разреши на прокуратурата на непризнатата Луганска народна република (ЛНР) да
разпита задържания блогър Роман
Протасевич. Прокуратурата иска да
извърши следствен експеримент с
Протасевич. Срещу него е заведено
дело задето той доброволно е постъпил в забранения в ЛНР батальон
“Азов” и от лятото на 2014 до
зимата на 2015 г. е участвал в бойни
действия в Донбас като зам-командир на щурмова рота.

Замразиха членство на Мали
в Африканския съюз

СНИМКА БГНЕС

Хърватска служителка държи Зелен паспорт на границата със Словения. От 2 юни Хърватия дава
на гражданите си паспорт за КОВИД-19 и приема чуждестранни туристи, които го притежават.
Първите посетители са от Чехия, Словения, Австрия, Германия и Унгария. Великобритания обяви първото
денонощия без нито един починал от КОВИД, но Гърция регистрира рязко покачване на заразата

Финландският премиер
връща 14 000 евро
Парите са похарчени неправомерно за закуски на семейството й
Финландският премиер
Сана Марин ще върне на
бюджета парите за закуска
на семейството си. Тя лично
се ангажира да възстанови
над 14 000 евро. Парите за
храна на роднините й са на
данъкоплатците и са похарчени последната година и
половина, откакто стъпи в
длъжност.
35-годишната лидерка на
страната написа в профила
си в Туитър още в събота
вечерта, че повече няма да
претендира за такива разходи. Във вторник тя добави,
че “не възнамерява да използва добавките за храна в бъдеще, дори ако е решено да от-

говарят на разпоредбите”.
Марин призова служителите бързо да определят дали
надбавката е законна и дали
изплащанията трябва да се
облагат с данъци, и каза:
“Имам и други работни
задължения, с които трябва
да се справя, освен да прекарвам дни в обсъждане на
неща като храната на семейството ми.”
Марин изпадна в сложна
ситуация преди седмица, когато местен вестник съобщи,
че иска обратно около 300
евро на месец за закуски на
семейството й, докато живее
в официалната си резиденция
Кесаранта. Последвалите

проверки на полицията и
данъчните служители в скандинавската страна се ангажираха да проверят плащанията. От кабинета на премиера обявиха, че сметката
за закуска и други студени
ястия в резиденцията
всъщност е 845 евро на седмица.
“Като премиер не съм
искала тази полза, нито съм
участвала във вземането на
решение за нея”, беше казала Марин преди време.
Ниските нива на неравенство във Финландия са източник на национална гордост, а лидерите обикновено се оценяват като земни

и почтени хора.
Не закъсня и реакцията
на опозицията. Опонентите
й се надпреварват да търсят
още компромати по темата,
надявайки се, че разкритията ще променят нагласите на
избирателите на местните
избори след две седмици.
Въпреки скандала лидерката
на финландските социалдемократи, се радва на сравнително високи нива на обществена подкрепа от встъпването си в длъжност през декември 2019 г. Политици от
партията й, както и предшественикът й на премиерския
пост Анти Рине, изразиха
подкрепата си.

Еврокомисията
ни иска в Шенген

В САЩ настояват ЕС
да стане военна сила

България да стане член на Шенгенското споразумение, призова оповестената от Европейската комисия нова стратегия, която цели да направи Шенгенската зона по-силна и по-устойчива. Еврокомисарят
по вътрешните работи Илва Йохансон посочи, че
Румъния, Хърватия и Кипър също трябва изцяло да
бъдат облагодетелствани от Шенген, предаде БНР.
Европейската комисия припомня, че София и Букурещ са изпълнили всички необходими изисквания и
това е установено при оценките, извършени през 2010
и 2011 г. Според EK новата стратегия “ще осигури
ефективно управление на външните граници на Европейския съюз”, дигитализиране на заявления за визи и
документи за пътуване, актуализиране на граничните
и миграционните информационни системи и установяване на общ подход за управление на миграцията.

Време е Европейския съюз да стане глобална военна сила, а
САЩ да престанат да възпират европейските амбиции в сферата
на отбраната. Това гласи нов доклад на Центъра за американски
прогрес, мозъчен тръст във Вашингтон, който е тясно свързан
с администрацията на президента Джо Байдън.
Докладът, получен от “Политико”, преди огласяването му
тази седмица, призова президентът Джо Байдън да насърчава ЕС
да разработи мощни военни способности и го призовава да се
откаже от десетилетното противопоставяне на предишните американски лидери срещу интеграция на европейската отбрана.
Заключенията на доклада със сигурност ще предизвикат
ожесточена опозиция от страна на някои политически лидери,
дипломати от НАТО и военни командири, които смятат, че
страните от ЕС по същество нямат способността да се защитават, а Брюксел никога не би могъл да действа като сплотена
военна сила, макар да полага усилия за обща външна политика.

Африканският съюз обяви, че
замразява членството на Мали след
като в страната имаше два военни
преврата за девет месеца, предаде
агенция “Франс прес”. Решението е
в сила, докато не бъде възстановен
нормалният конституционен ред.

23 загинаха при
корабокрушение край Тунис
Най-малко 23-ма африкански
мигранти се удавиха след корабокрушение край бреговете на Тунис при
опит да прекосят Средиземно море
от Либия до Италия. Спасени са 70
мигранти от военноморският флот
на Тунис. Има данни, че на борда на
потъналата лодка е имало над 90
души.

Потъна ирански
военен танкер
Танкер на иранския флот потъна
в Оманския залив в сряда, след като
избухна пожар на борда. Усилията
за потушаването му се провалиха,
но екипажът бе евакуиран и е извън
опасност, съобщиха от флота. Корабът е тръгнал за учебна мисия в
международни води преди дни.

Половин милион
са без вода в Конго
Близо 500 000 души в Демократична република Конго са останали
без чиста питейна вода след изригването на вулкана Нирагонго. Съобщението на “Лекари без граница”
гласи, че заради опасност от холера
има спешна нужда от безопасна
питейна вода.

СНИМКА БГНЕС

Десетки къщи бяха наводнени
тези дни в град Манаус, Бразилия.
Поради обилните валежи,
започнали още в началото на
годината, водите на река Негро
са се увеличили с рекордните
29.98 метра. За последно реката
е била толкова пълноводна
преди 119 години
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Нова хакерска
атака срещу САЩ
Инцидентът срещу хранителната индустрия
няма да повлияе на срещата Байдън-Путин
Хакерска атака срещу най-големия
производител на месо в света JBS Foods
преустанови дейността му в САЩ, включително в петте най-големи завода за
преработка на месо в страната, съобщи
агенция “Блумбърг”. Атаката е била
извършена в неделя, а фабриките, които
трябваше да работят, преработват до 22
500 глави добитък на ден. Производството на говеждо месо в САЩ е намаляло с почти 20%, добави и РИА Новости.
Австралийският клон на производителя
отмени в цялата страна планираното получаване на говеждо и агнешко месо и
работници бяха изпратени у дома. Според агенцията канадският клон на компанията също е затворен втори ден. Покъсно бе съобщено, че работата на комбинатите в САЩ ще бъдат възстановена
до сряда вечерта.
Според Белия дом JBS е уведомил
администрацията, че искането за откуп

идва от престъпна организация, вероятно базирана в Русия.
Миналия месец беше атакувана найголямата тръбопроводна компания в
САЩ, което доведе до проблеми с доставките на горива в югоизточната част
на САЩ. Компанията бе принудена да
плати на хакерите от групата “ДаркСайд” откуп от 5 млн долара. По-късно
стана известно, че още 47 компании са
били нейна жертва и са й платили откуп
от най-малко 90 млн. долара.
Москва и Вашингтон контактуват заради хакерската атака срещу JBS, уведоми зам-министърът Сергей Рябков
пред журналисти. По думите му проведен е разговор между Държавния департамент и руското посолство. “Може да
се каже, че администрацията на САЩ се
намира в пряк контакт с правителството
на Русия”, добави Рябков.
Хакерската атака не е повлияла на

Белите расисти
са най-голямата
заплаха за нас

плановете за срещата на върха РусияСАЩ, заявиха от Белия дом. “Изслушването директно на президента Путин
е най-ефективният начин да се разберат руските планове и намерения”, заяви Карин Жан-Пиер на брифинг във
вторник вечерта. Тя подчерта, че е важно президентът Джо Байдън да проведе
разговори с руския си колега Владимир
Путин, за да обсъди различията между
страните и областите, в които може да
се постигне напредък. Тя отхвърли обвиненията на определени среди в САЩ,
че срещата била награда за Путин:
“Нищо не може да замени “личните
контакти на лидерите”, цитира я
“Гласът на Америка”. “Ние не разглеждаме срещата с президента на Русия
като награда. Смятаме тома за важна
част от защитата на Америка”, добави
тя. Междувременно Рябков заяви, че
контактите преди срещата “вървят постоянно, всеки ден, по различни аспекти”. По думите му руската страна разглежда “много идеи” в контекста на
срещата, но да се говори за конкретика
и съвместно заявление още е рано.

Хората, които говорят за върховенството на бялата раса са най-голямата терористична заплаха за САЩ, заяви американският президент Джо Байдън в речта
си в град Тулса, Оклахома. Той отрече
такава заплаха да са терористичните групировки като “Ислямска държава” и мрежата на “Ал-Кайда”. Байдън е първият
президент на страната, който отбелязва
клането в Тулса през 1921 г. - един от найтежките случаи на расово насилие в историята на страната. Там се отбелязва 100годишнината от нападението, отнело живота на около 300 афроамериканци, предаде Би Би Си. Президентът заяви, че “омразата никога няма да спечели. Тя само се
крие, но ако получи малко кислород, това
води до появата на нови водачи и тя излиза от своето скривалище...сякаш никога не
е изчезвала. Ние не трябва да бъдем рай за
омразата”. По-рано той възложи на администрацията си да затегне борбата срещу
вътрешния екстремизъм и да извърши
цялостна оценка на рисковете, породени
от това явление. То отново изплува на
повърхността заради вълненията, довели
до атаката срещу сградата на Конгреса на
САЩ по-рано тази година, както и до
поредицата убийства, които се случиха
от встъпването му в длъжност.

СНИМКА БГНЕС

Председателят на еврейската агенция Исак Херцог (на снимката
е 11-ят президент на Израел. Това стана ясно, след като получи
в 120-членния Кнесет. Опонентката му Мириам Перец получи 27
се въздържаха от правото си на вот. Минималният брой гласове

със съпругата си)
87 гласа при тайния вот
гласа. Трима депутати
за победата бе 61

Новия шеф на МОСАД
се закани на Иран

Мая Санду освиркана
в провинцията

Поемащият ръководството на израелската
шпионска служба МОСАД Давид Барнеа произнесе заплашителна реч
срещу Иран, намеквайки
за потенциални убийства на ирански ядрени
учени и за нападения
срещу ядрените съоръжения на Техеран, съобщи
в. “Джерлусалем пост”.
“Иранската (ядрена)
програма ще се натъква
на пълната мощ на дългата ръка на МОСАД. Ние
сме много запознати с
различните компоненти

По време на първата
си обиколка из Молдова
президентът Мая Санду
бе посрещната с протести в град Единци. Десетки хора се събраха в
сградата на областния
съвет, за да изразят недоволство от дейността
й и поискаха тя да излезе пред хората, за да отговори.
Наложи се намеса на
полицията, за да защити
президентката от протестиращите. Достъпът на
някои граждани за среща
със Санду бе ограничен.

на ядрената програма и
сме много добре запознати лично с длъжностните лица, участващи в
нея, както и с длъжностните лица, които ги
ръководят. Иран действа дори в този момент,
за да реализира ядрената си визия под международната егида”, добави той. По думите му
Израел няма да бъде пасивен, просто защото
по-голямата част от света е готова да погледне
по друг начин на ядрената програма на Иран.

Възмутените хора скандираха: “Долу Мая Санду! Срам! Не ни трябва
такъв президент!”
На срещата с граждани атаката срещу
президента продължи.
Те се интересуваха кога
ще се увеличат пенсиите и заплатите, а също и
защо цените се покачват, но Санду не отговори на редица въпроси. След срещата тя
съкрати програмата на
посещението си и напусне града по-рано от планираното.
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1906 - В АМЕРИКА
СЕ РАЖДА ЖОЗЕФИН
БЕКЕР, ФРЕНСКА ПЕВИЦА И АКТРИСА
(УМИРА 1975 Г.). Джозефин Бейкър е американският прочит на името
й. Прекарва по-голяма
част от живота си в
Европа като актриса,
певица и танцьорка. По
време на Втората световна война работи активно за Съпротивата и
разузнаването. Като
протест срещу расизма
осиновява 12 деца с различен цвят на кожата. Журналистите я наричат
“бронзовата Венера” и “черната перла”.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Не е време за...
От стр. 1
Иван Гешев е на път
да се окаже най-доброто
кадрово “попадение” на
Бойко Борисов. Той
успя със своите действия два пъти да предизвика протести срещу
този, когото наричал
“шефе”. Един път, когато “шефът” му е на
власт, и сега, когато формално не е на власт. Да
припомним някои факти,
защото късопаметството
е страшна болест.
Иван Гешев е първият кандидат за главен
прокурор, предизвикал

обществени протести.
Той е първият кандидат
за главен прокурор, подкрепян от агитка, която
не знае кого подкрепя,
но пък родила оксиморона “Гешев е радост”.
Как да не е оксиморон?
Само Борисов му се
радва, но пък той не знае
какво е оксиморон.
Иван Гешев е първият главен прокурор, оправдал напълно очакванията на протестиращите срещу него. Той влезе
в историята с това, че
изкара на улицата десетки хиляди българи, след
като подопечните му

нахлуха миналото лято
в президентството единствената институция, която не бе овладяна от режима на Борисов. Сега пак ще изкара
протеста на улицата,
след като нахлу в МВР,
заподозрян от служебното правителство, че така
саботира разследването
на золумите на Борисов.
И тази бурна дейност не
е заради осъдителни
присъда, а заради скандали, които захлупват
други скандали, но пък
насаждат страх.
И още смятате, че
имаме избор? И се чу-

дите дали да изберете
страна или да стоите
отстрани? Нямаме никакъв избор, ама съвсем
никакъв. Или ние гражданите, или те - мутрите. Не е време за
мишкуване. Не е време
за естетическо кокетство и чистофайничество.
Идете и протестирайте!
Ако не искате да протестирате по улиците,
задължително идете на
изборите и протестирайте в секциите като
гласувате. Не го ли направите сега, мутрите
няма да ви дадат втора
възможност.

Заплакала е гората
Велиана ХРИСТОВА

Служебният земеделски министър Христо Бозуков спря със заповед сечта в държавните гори до края на годината. Забраната обхваща най-вече изсичането
в критични зони край
водоизточниците, реките, язовирите, езерата.
Държавните предприятия ще намалят с 30 на
сто ползването на дър-

весина. Хвала, както се
казва, понеже с усилията на публични и частни
фирми от българските
гори из Странджа, Родопите, Стара планина
малко нещо остана.
Според специалисти
незаконният дърводобив в България е между
1/4 и 1/3 от размера на
официално добитата
дървесина, от което тарикатите гушват около
150 милиона лева чиста
годишна печалба. Хората от цяла България периодично се вдигат срещу изсичането, ама понеже контролът досега
бе никакъв, резултатите
са мижави. Помним
преди две години скандалът в Костенец, когато трансформираното
във фирма общинско
дружество скочи срещу

кмета Радостин Радев,
понеже той огласи как
се изсичат горите наоколо. Помним колко скандали се вихриха само
през миналата година срещу бракониерите
дървари, опоскващи частни и държавни масиви, се вдигнаха хората
в Павликени, в Самоков, в Своге, в природния парк “Странджа” и
къде ли не. Дъбовете
край Сливен с брадви
ги отсякоха. Дори липите край Стара Загора
бяха отнесени!
Още ли някой се
чуди защо свлачища затрупват пътищата на
страната? Дъждовете
били виновни. Глупости. Виновни са тия, които карат на кяр тайно
навързаните трупи в
Гърция и другаде -

поне половин милиард
лева на година си докарват извън официалния износ. А защо Япония например забранява изобщо износа на
дървен материал от
страната? Защото гората е не само дървесина, тя е чист въздух,
тя е питейна вода, тя е
преграда срещу наводненията, дори срещу
вируси. Забелязахте ли,
че КОВИД-19 е по-слабо разпространен в регионите с гори? Не че
мярката на Бозуков ще
спре трагедията, щото
не само държавните, но
и частните гори изчезват или пътуват към
чужбина. Но тя все пак
е една първа стъпка към
спасението на Magna
Silva Bulgarica (Великата българска гора).

1931 - РАЖДА СЕ ИЛЧО
ДИМИТРОВ, АКАДЕМИК,
ИСТОРИК И ПОЛИТИК
(УМИРА 2002 Г.). Ректор на
СУ (10 октомври 1979-18
ноември 1981), директор на
Центъра по българистика
при БАН (септември 1984октомври 1986), зам.-председател на БАН (септември
1984-25 юли 1988). Министър на народната просвета (24 март-18 август 1987), министър на
културата, науката и просветата (19 август
1987-17 ноември 1989), министър на образованието, науката и технологиите (25 януари 199512 февруари 1997).
1963 - УМИРА НАЗЪМ
ХИКМЕТ, ТУРСКИ ПОЕТ (Р.
1902 Г.). Основоположник на
турската революционна поезия, лауреат на Международната награда за мир (1950).
Арестуван е заради политическите си убеждения и прекарва голяма част от живота си в затвора или в изгнание. Поезията му е преведена на над 50 езика.
2000 - УМИРА НЕВЕНА
КОКАНОВА, АКТРИСА (Р.
1938 Г.). Наричат я “първата дама на българското
кино”, където има над 50
роли. Сред най-известните
ленти с нейно участие са “Тютюн”, “Крадецът на праскови”, “С дъх на бадеми”, “Мъже в командировка”,
“Сами сред вълци”, “Опасен чар”, “Дом за нашите
деца”, “Дами канят” и др. Носителка на многобройни награди. В Ямбол има Театрални празници
и Драматичен театър “Невена Коканова”.
2006 - УМИРА ИСАК
(ЗАКО) ХЕСКИЯ, БЪЛГАРСКИ КИНОРЕЖИСЬОР (Р.
1922 Г.). Режисьор е на едни
от най-хубавите български
филми - “Тримата от запаса”, “Зарево над Драва”,
“Сами сред вълци”, “Бой последен” (и сценарист), “Йо-хо-хо”, “Нощем с белите
коне”, “Горещо пладне” (режисьорски дебют през
1966 г.), “Началото на една ваканция”, “Осмият” и
др. Носител на десетки награди.
2006 - ПРОВЪЗГЛАСЕНА Е
НЕЗАВИСИМОСТТА НА ЧЕРНА
ГОРА. Слага се край на конфедерацията Сърбия и Черна гора. На
извънредна сесия на парламента в
столицата
Подгорица
са
потвърдени резултатите от референдума на 21 май с.г., при който 55,5% от гласоподавателите подкрепят независимостта. Приета е декларация, с която Черна
гора е определена като “мултиетническа, мултикултурна и мултирелигиозна” държава.
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Има четива, които, въпреки отдалеченото време на написването им, не са
изгубили своята актуалност и днес.
Някои от тях са и пророчески, защото
предвиждат с удивителна точност какво
е предстояло да се случи на нашия народ. Точно такива, според мен, са мемоарите на незабравения и до днес висш
ръководител на социалистическа България Станко Тодоров (1920-1996). В тях
той описва, без да се впуска в излишни
подробности, битките на живота си,
една от които е антифашистката.
Подготви
Христо ГЕОРГИЕВ Станко Тодоров е изтъкнат ръководител на България. Той участва и в една
друга борба - за построяването на новия свят. Многократно е министър, министър-председател, председател на Народното събрание и още куп висши
длъжности заема.
И една забравена днес страница разгръща известният
политик в своите мемоари “До върховете на властта” грубата намеса на САЩ в българските избори през 1990
г. (Дали на следващите е по-различно?).
И все пак, Станко Тодоров е “непоправим” оптимист.
Но ще се измъкнем ли от задушаващата ни американска
прегръдка и ще поемем ли по път, който ще донесе “достойни условия на труд, свобода на инициативата и социална справедливост.”
И от нас зависи.

“До върховете на властта”, (политически мемоари), Станко Тодоров, ИК “Христо Ботев”, 1995 г.
Из “Първите избори след
10 ноември”
По онова време главният
спор с представителите на
СДС беше коя система да бъде
приета - мажоритарната или
пропорционалната. В разговори в Народното събрание с
чуждестранни парламентаристи, които ни посещаваха тогава, получавахме различни информации. Английските депутати ни даваха за пример мажоритарната система, като
казваха: ако искате да имате
стабилно правителство, тя е
най-добрата. Вижте Италия,
където изборите стават по
пропорционалната система,
техните правителства се сменят всеки шест месеца. А италианските депутати ни говореха, че няма по-демократична от
тяхната система. Представители на Бундестага пък препоръчваха смесена система,
каквато те са приели в Германия...
Другият спор бе: Обикновено или Велико Народно
събрание да се избере и за броя
на депутатите. В първоначалния проект се предвиждаше
Обикновено народно събрание
с 250 народни представители.
Надделя мнението за Велико
Народно събрание с 400 депутати, което да работи и като
Обикновено Народно събрание до приемане на новата
конституция. 200 от депутатите да се изберат по мажоритарната система и 200 души в 28 многомандатни райони по пропорционалната система.
Проектът за избирателния
закон, съгласуван с представителите на БСП, СДС и БЗНС,
бе утвърден от Народното
събрание на 29 март 1990 година... В
предизборната платформа
на Българската социалистическа партия
утвърдена от Висшия партиен съвет, се сочеше: “... Само
стабилна власт може да гарантира мир и спокойствие,

да реформира стопанството,
да
спре
растежа
на
престъпността, да ни предпази от изстъпления и саморазправа... БСП може да осигури такава власт - едновременно стабилна и контролирана от свободно избран парламент в свободни и демократични избори. А това означава, че БСП е за конституция, при която народът да
бъде по-силен от държавата... Главната цел е да се
създадат за всеки гражданин
равни възможности за участие в труда, в собствеността
и в управлението. Всеки да
разполага с плодовете на
своя труд, да може да организира и произвежда, да купува и продава, да разширява своята собственост.
Българската социалистическа партия е за мирен и цивилизован преход. Предупреждаваме нашите политически
опоненти и целия народ:
пътят на конфронтация е
опасен, той крие опасен риск.
Може да постави на карта
мира в страната, живота на
всички ни, живота на децата
ни.
Не се борим самоцелно за
власт. Не искаме цялата
власт. БСП е за съюз и
сътрудничество с всички
политически и обществени
сили в България, които са
за радикални демократични
реформи. Само съвместно
можем ускорено да изградим демократична България и да гарантираме побърз изход от кризата...
Трябва ни радикална икономическа реформа, но не
можем да допуснем безконтролно понижаване на жизненото равнище. Трябва ни
демокрация, но не можем да
допуснем хаос и безредие.
Искаме ускорено развитие
на производството, но без
екологични катастрофи.
Стремим се към пълно отваряне към Европа и света,
но без да накърняваме националното самосъзнание и

САЩ и изборите у нас
“БСП избягваше публично
да атакува ролята на Съединените щати в изборите
през 1990 г. А действията на
САЩ и особено на тяхното
посолство в София бяха абсолютно неморални.”
Миша Глени, в. “Гардиан”
независимост.
Обновената и обновяваща се Българска социалистическа партия - отрекла насилието като метод, отрекла
нереалните, утопични методи
на обществено устройство,
не претендира нито за единовластие, нито за изключителност. Не обещаваме планини
от богатство. Обещаваме достойни условия на труд, свобода на инициативата, социална справедливост, насърчаване на силните и защита
на слабите.”
Висшият партиен съвет
реши да не се налагат от центъра кандидати. Посочването на
кандидатурите да става по места по демократичен начин
сред най-авторитетните членове и симпатизанти на БСП.
Изискваше се кандидатите да
са компетентни, честни, неопетнени и авторитетни...
Като председател на Народното събрание отправих писмени покани на почти всички
парламенти в Европа, до
САЩ, Канада и Япония да изпратят като наши гости свои
представители за изборите на
10 юни. С изключение на
Швейцария всички други се
отзоваха. Техните представители посетиха десетки градове
и села и на място се убеждаваха в свободния и демократичен характер на изборите.
Изборният ден мина при
пълен ред, законност и спокойствие. Не бяха отбелязани
инциденти и нарушения. Това
констатираха единодушно
чуждестранните гости и журналисти и го отбелязаха с
изявления и коментари в международния печат. Опровергаха се твърденията на лидерите и вестниците на тогавашната опозиция, че изборите
били манипулирани и фалшифицирани на много места в
страната...
В изборите за Велико Народно събрание Българската
социалистическа партия спечели най-много гласове. Тя получи 211 мандата - 52,75 на сто
от общия брой на народните
представители. Изборната победа показа, че въпреки тежките поражения върху нашата
партия от тоталитарния режим, въпреки яростните атаки, клевети и хули, въпреки
грешки и недостатъци, допуснати и в периода след 10 ноември 1989 г., Българската социалистическа партия бе призната за първа политическа сила в
държавата. С доверието и подкрепата на огромната част от
народа...
В книгата си
“Историята се повтаря -

Източна Европа във века на
демокрацията” Миша Глени
дългогодишен кореспондент на
“Гардиан” за Източна Европа,
дава свое обяснение защо опозицията загуби първите свободни избори в България,
въпреки специалната помощ,
която САЩ й оказаха. Той
пише: “... Вашингтон бе решил да действа, като изпрати специален екип от емиса-

Станко Тодоров

Миша (Майкъл) Глени
е британски журналист,
специализиран
по Източна Европа
ри, което може да бъде окачествено единствено като
дипломатически десант с цел
да подкрепи кампанията на
СДС и нанесе поражение на
БСП. Хотел “Шератън”
беше препълнен докрай с
американски съветници, които контактуваха единствено със СДС. В другите източноевропейски страни пратениците на САЩ разпространяваха своите проповеди надлъж и
нашир, съвсем открито. В отделни случаи те бяха готови да
разговарят дори с комунистическите партии. Независимо от
превъзходните коктейли, понякога бе трудно да се разбере с
какви точно “бисери на
мъдростта” местни политици
от Аляска и Айова могат да
дарят зараждащите се демокрации в Източна Европа. Но в
България, американските
съветници, въоръжени с един
милион и триста хиляди долара, бяха пристигнали по
една единствена причина - да
осигурят победата на СДС.
Парите бяха тотално пропилени, а разочарованието на
опозиционните сили - пълно.
БСП, която нае британска консултантска фирма за своята
кампания, пожъна много повече успехи от кампанията в американски стил с типичното раздаване на спортни фланелки,
плюшени мечета-талисмани, с
американски кецове и с налагането на карнавална атмосфера. Но БСП игра коректно и
нямаше данни за налагане на
долни номера. Също така
партията съзнателно избягваше публично да атакува
ролята на Съединените щати
в изборите... А действията на
САЩ и особено на тяхното
посолство в София бяха абсолютно неморални. Но те
помогнаха на СДС много

малко, ако въобще са помогнали, тъй като българите
можаха лесно да се убедят,
че тази организация е тясно
свързана с чужди сили. Защо
правителството на САЩ
подготви намесата в българската изборна кампания?
Един от отговорите се отнася до българския външен
дълг, който възлиза на около 11 милиарда долара. През
март 1990-а правителството
бе единственото в следреволюционна Източна Европа,
което обяви мораториум
върху плащанията си по
дълга. България просто нямаше пари. Освен това
Съветският съюз бе договорил с 20 на сто по-ниски доставки на петрол. До 1990 г.
България беше подпомагана
да обслужва дълга си като
продаваше излишъците от
съветски нефт, закупен с
рубли, на свободния пазар
срещу конвертируема валута. Правителството на БСП
реши, че е по-просто да не
плаща дълга си, отколкото
да прави по примера на Полша и Унгария още по-тежки
заеми, които трябваше да
приемат наложените им тежки условия.
След изборите СДС и техните приятели от САЩ бяха
шокирани - продължава разсъжденията си кореспондентът
на английския в. “Гардиан”
Миша Глени. - Въпреки че
България страда от недостиг на
технологии и от инерция на
повече от четири десетилетия
некадърно управление, тя традиционно има по-проспериращо общество отколкото съседите си Румъния и Сърбия.
Българите са впечатляващо
утилитарни и твърдоглави, с
примес от по-малко романтизъм и мистицизъм, отколкото другите славянски народи. В този регион твърдоглавието им дава сили и вяра.
Би било много тъжно страната им да попадне в хаоса на
балканското насилие, от което техните съседи изглежда
не могат да се отърсят.”
Мисля, че тогавашните
събития, описани в книгата на
английския кореспондент, не
се нуждаят от коментар. Те
вярно отразяват нещата в
България в онзи период.
На стр. 11

ЧЕТВЪРТЪК
3 ЮНИ

11

АКЦЕНТ

2021

Няма да платим, няма да платим...
Сигурен съм, че ще грабна приза за поддържаща роля в тази пиеса
Лозан ТАКЕВ

Незнайно как лани
през лятото ми дойде
изравнителна сметка от
“Топлофикация” ЕАДСофия, с която искаха да
доплатя 980 лева, след
като всеки месец покорно и доброволно внасях
по 200 лева средно за
отминалата сравнително
топла зима. Имам и почти толкова просрочени
задължения към НАП.
Погасявам ги скромно
периодично с по стоти-

на лева, според постъпленията ми от НОИ и
допълнителните петдесет лева по време на
пандемията. И периодично ме посещават на домашен адрес държавни
служители, които следят
как върви издължаването, за да не дойде евентуално и частен съдебен
изпълнител...
Явно, че моята роля в
пиесата “Няма да платим,
няма да платим” е само
поддържаща, да не кажа
дебютна. Но за водещи
роли в “Няма да платим,
няма да платим” служебното правителство изнесе номинацията на десетки български фирми, на
които НАП била отписала вече почти десет милиарда лева! Защо - никой не отговаря.
Водеща е отписаната
от Търговския регистър
“Унитренд” ЕООД със

От стр. 10
Съвременниците са свидетели, че и в петата година след
промяната на 10 ноември
крайнодесните екстремистки
сили у нас продължават да
използват антикомунизма, за
да поддържат конфронтацията в обществото. Насажда се
омраза срещу членовете на
БСП и нейните симпатизанти.
Целта е
да се злепоставя, блокира
и елиминира партията
от активен политически живот.
Под знака на “разграждане на
системата” по време на правителството на СДС масово се
отстраняваха служители, макар и силни професионалисти
от всички звена на държавното и стопанското управление.
Развихряха се, особено в големите градове, политически егоизъм, че само седесари са годни да управляват. Сякаш
държавните институции могат
да бъдат дадени на откуп.
Хората започнаха да се
питат какво става? Демократична революция, или контрареволюция и реставрация
на стария отречен ред на
царска България. И да наблюдават как системно се
издълбава нова пропаст между бедни и богати. Реституцията разбуди представители на старите имотни класи,
даде им самочувствие. Явиха
се в кратък срок наперени
нови богаташи с луксозни
коли и просташка грандомания. Очертаха се необятни
възможности за измяна, предателство и лесна кариера.
Златното време на кариеристи, нагаждачи, подмазвачи,
които ако се “боядисат” в си-

задължения от над 200
милиона и лихви над 300
милиона лева. Другите
роли са на “Стомана”
АД, “Синтия” ЕООД,
“Бургаски захарни заводи” АД, Християнрадикална партия, “ГЕЯ 96”
ЕООД, “Мини Бобов
дол” ЕАД, “Танина 07”
ЕООД, “Крав мага”
ЕООД, “Корина БГ”...
Последната
е
със
задължения над 160 милиона лева. Тя според
Търговския регистър се
занимава с търговия със
суровини и преработени
кожи, с курортна и туристическа дейност, с
хотелиерство и ресторантьорство.
Други 15 фирми имат
просрочени задължения
над 800 милиона лева. В
това число са несъбрани
по 40-50-70 милиона
лева от “Партнер лизинг”, “Пинат трейдинг”,

ньо, могат да станат началници, дипломати, депутати.
Изискваше се само да са антикомунисти, да подкрепят
СДС и да вършат декомунизация. На призивите за национално съгласие екстремистите отговарят със злоба и
вой, защото залагат на конфронтацията. Но вместо разграждане на старата система
в редица случаи се срива
българската държавност, устоите на съдебната система.
Създават се условия за развихряне на далавераджийство и престъпност.
С течение на времето политиката на конфронтация все
повече ще губи почва сред основните слоеве на народа. Дотегна политическото напрежение в обществото. Основните
въпроси, които вълнуват хората, са масовото обедняване,
огромната безработица, ширещата се престъпност и корупцията...
Не отричам приноса на
Съюза на демократичните
сили за промяната на 10 ноември 1989 г. В самото начало в Съюза на демократичните сили не липсваха сериозни и достойни хора. (Имаше тогава и немалко разочаровали се от предишния режим.) Неговото създаване се
изискваше от самото време,
което има своите закономерности. Но съм убеден, че
този исторически преход
можеше да се извърши побезболезнено за България.
Ако не бе дивият антикомунизъм и тотален нихилизъм,
пълната управленска неподготвеност и негодност на
мнозина от лидерите на СДС.
А и безпринципните, в редица случаи, лавирания на президента Желю Желев.

от фирми в енергетиката и търговията в София,
Пловдив, Бургас... А
това са все средства,
които биха отишли за
здравеопазване, образование, култура, за пенсионерите. И всичко
това - докато ние с
поддържащите и дебютни роли в цитираната
пиеса събираме капачки
за кувьози и детска линейка.
Около още сто фирми дължат над 2 милиар-

да лева от системно
несъбиране на данъчни
постъпления и пренебрегнат данъчен контрол
в последните десетина и
повече години - по време на стабилната икономическа политика на
управляващата партия
ГЕРБ, на правителствата на Бойко Борисов,
които имахме редкия
шанс да са начело на
страната. В същото време се замогнахме доста
и сега паричната гаран-

“Синият” митинг на 7 юни 1990 г.
Тридесет и деветият
... Обстановката след
9.9.1944 г. изискваше радикална
промяна. Да се преодолее изоставянето в икономическото и
социалното развитие на довоенна България. Да се предотврати
нов Ньойски договор с отнемане на територии, да се лекуват
раните от войните. Изход за
страната от вековната й изостаналост Комунистическата партия съзря в социалистическите
идеи. Върху този избор оказаха
влияние традиционният за народа ни демократизъм, привързаността към идеите за справедливост и равенство, любовта към
Русия. Но за съжаление на
мъчителните търсения след войната силно влияние оказаха примитивните разбирания на сталинизма. Това въздействие бе
по-слабо в първите две години
след 9 септември...
Никой в съвременна България няма правото да подценява труда на няколко поколения
българи...
Времето на тоталното безогледно и абсурдно отричане
на всичко минало започна по-

степенно да преминава. По-разумните търсят друг, исторически балансиран поглед върху
неотдавнашна България. Немалко хора бяха зашеметени от
думите на папата, че комунизмът има и положителни
страни.
Неочаквани аргументи дойдоха неочаквано и от страна
на световно известния политолог Збигнев Бжежински, познат с отявления си антикомунизъм. Неотдавна ми попадна
книгата му “Големият провал”,
издадена в САЩ през 1988 г.,
преведена и у нас. Ученият
прави диференциран анализ на
положението в отделните
държави, намиращи се тогава
под комунистическо управление. Различните страни от
живота в тях той оценява по
своя точкова система, като
показател за степента за кризата. Според него истинската
криза е напълно в сила, когато
са налице три точки, в сила при две точки. Частична криза
има при една точка, но няма
криза при нула точки. Ако общата сума от точки е под 10,
съответната страна според

ция за свобода на съдебно заподозрените може
да е примерно 40, 50,
100, двеста хиляди
лева...
Но на мен като пенсионер, ако ме заподозрят евентуално за вината, че сме все пак найбедната
европейска
държава и социално
несъстоятелна “чиста и
свята република” и трябва да си гарантирам свободата, паричната гаранция няма как да е повече
от триста лева... А при
триста и един лева месечен доход вече нямам
право и на еднократните 120 лева за храна по
време на пандемия.
Е, затова съм номиниран за наградата в
социалната пиеса “Няма
да платим, няма платим”
по Дарио Фо! И съм
сигурен, че ще грабна
приза...

Бжежински не е била в криза.
Ако точките са от 10 до 19
има кризисно положение, а над
19 точки кризата в определена
в страна е дълбока.
Според десетте показателя,
по които Бжежински оценява
нивото на кризата на комунистическите режими, няма нито
един с означение 3 или 2, когато става дума за България. По
негова оценка е нямало нито
една социална сфера, в която
кризата у нас да е била в пълна
сила, или просто в сила. Според него частично в сила (с
означение 1 точка) е била по
отношение на 6 от десетте показателя: степен на привлекателност на социализма в очите
на масите; увереност в бъдещето; жизнено равнище; дух на
управляващата партия; сблъсък
на национализма с идеологията на режима; защитни позиции на режима по въпроса за
човешките права... Сумата от
всички точки, означаващи нивото на евентуална криза в
България през този период,
според него е равна на шест.
Следователно по изричните
думи на Бжежински страната
ни тогава “не е била в криза”.
Докато за Полша точките са
27, за Чехословакия - 23, за
Югославия - 22, за Румъния 18 и т.н... Дори и след масираната и безскрупулна идейна
атака срещу българския социализъм само 7 на сто от
българските граждани смятат,
според изследване на “АССА М”, че България през 1989 г. е
била в катастрофа...
Запознавайки се с анализа
и заключенията на Бжежински,
с горчивина си помислих колко сме губели от това, че не
сме имали възможност своевременно да следим световната научна мисъл.
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Навършиха се 90 години от
рождението на един от най-талантливите общественици и
строители на социалистическа
България - Георги Караманев.
Георги Караманев почина на
26 март и не можа да дочака
своя 90-годишен юбилей, но
като измина нелек път с многостранната си обществена, партийна и административна дейност, той остави дълбока диря и
показа пример за безкористна
служба на народ и Родина.
Роден е в село Розовец, Пловдивско. Баща му Митьо е коларо-железничар, а майка му Стефана се занимава с домакинството и помага на баща му в
селскостопанската работа. От
малък Георги помага на своите
родители в селскостопанската
работа. Рано сутрин е отивал да
бере цветовете на розите и
тютюн. И двете култури са изключително трудоемки. Но е
трябвало да помага на семейството, привиква с труда и това
има голямо значение в неговото
по-нататъшно развитие.
Георги става ученик в родното си село. Учи се отлично.
На 13 години е приет в пионерската организация “Септемврийче”. От 1945 до 1949 г. е ученик
в гимназията в Брезово. Чудно
ли е, че Деветосептемврийският
полъх на 1944 г. го заварва убеден привърженик на социалистическия идеал след влиянието
на вуйчо му Стефан, който е бил
партизанин, и общата нагласа на
населението в селото, което дава
37 жертви срещу фашизма, а 15
партизани от четата загиват в
землището на село Розовец.
Караманев през целия си живот
работи за реализацията на социалистическия идеал.
През 1949 г. постъпва на
работа в Околийския комитет на
Съюза на народната младеж в
Пловдив. Така започва неговият
труден път на младежкото поприще като инструктор. Бързо
навлиза в спецификата на младежката дейност, показва качества на ръководител и е избран
за секретар на ОК на ДСНМ в
Пловдив, отговаря за учащата се
младеж. Установява много добри контакти със секретарите на
ученическите комитети на
ДСНМ, които след това заемат
достойно място като ръководители и учени. Проявява жив
интерес към изграждането на
стопанските обекти в окръга. За
него младежката дейност е не
просто поприще по задължение,
а изключително интересно занимание, в което се потопява
напълно. Неподправените му
срещи и участие в младежки мероприятия изпълват дните му,
но през цялото време не го напуска мисълта да завърши висше образование.
Предложен е, кандидатства
и е приет в Москва в института
за народно стопанство “Плеханов” по специалността “Икономика на вътрешната търговия”.
В следвоенна Москва в
продължение на 5 години той
попада в съвършено нова обстановка. Най-редовно посещава
лекциите на квалифицирани преподаватели в института. Установява близки контакти със своите състуденти. Участва активно в дейността на българското
московско землячество и е избран за негов председател. Ра-
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Уважаваха го
и хората,
и началниците
90 години от рождението на Георги Караманев
Доц., д-р Гале ХРИСТОВ

боти за решаването на редица
битови въпроси на студентите.
Установява добри контакти с
посланика на България в СССР
Стела Благоева. Използва всяка
възможност да следи културния
живот в Москва, особено постановките в знаменитите театри.
Дружбата му с Нели Поп-

ДКМС по въпросите на пропагандата и агитацията.
Тогавашните секретари на
ЦК на ДКМС са преминали
школата на живота и с натрупания опит се стремят новаторски да ръководят дейността на
младежката организация. Те са
не само колеги, а и приятели.
Често си разменят гостувания.
Георги Караманев установява
лични контакти с най-изявените писатели, композитори, художници. Той е в основата на
подготовката на Деветия световен фестивал на младежта и
студентите във Виена. Повтаря изявите си и при подготовката на Десетия световен младежки фестивал в Хелзинки.
На тези фестивали наши млади музикални изпълнители заемат призови места. През май

устройство на Стария град.
Когато първи секретар на ОК
на БКП е Стоян Стоянов, отношенията с него са делови, но
с идването на Костадин Гяуров
се появяват противоречия и Караманев е освободен.
В периода 1965-1966 г. той
е генерален директор на ДО
“Българска кинематография”.
Натъква се на сложни проблеми. Но проявява компетентност
и такт в работата с изявените
творци. През това време се появяват много български филми,
останали в историята.
След това известно време
Георги Караманев работи като
първи заместник-председател на
СГНС, когато председател е арх.
Георги Стоилов. От август 1968
г. е първи заместник-министър
на вътрешната търговия, а от

Народният представител от Видинския избирателен район Георги Караманев
сред избиратели и пионери в село Сланотрън, 70-те години на ХХ век
кова води до граждански брак.
Георги Караманев завършва
висшето си образование през
1955 г. с отличие. Завръща се
в България с диплома и семейство. С получената обща и специална подготовка е на разположение на партийните и младежките ръководства. Най-напред е избран за секретар на
ОК на ДСНМ в Пловдив. За
краткото време на този пост
установява непосредствени
лични връзки с художници,
актьори, с техните групи.
От 1 септември 1958 г. Караманев става завеждащ отдел
“Пропаганда и агитация” на ЦК
на ДСНМ, а на Деветия редовен конгрес през ноември 1958
г. е избран за секретар на ЦК на

1963 г. Караманев приключва
дейността си като секретар на
ЦК на Комсомола и преминава на партийна работа в Пловдив, отначало като секретар на
ОК на БКП по организационните въпроси, отговаря и за
“Водно стопанство”.
Поради структурни промени на тази длъжност е за кратко, а през 1964 г. е избран за
първи секретар на Градския
комитет на БКП в Пловдив. Самостоятелната му работа предоставя възможност да изяви
организационните си възможности. С кмета на града Иван
Панев се захващат с решаването на стратегическите въпроси
- изграждане на заводи, създаване на инфраструктура, пре-

1971 г. - министър. Този пост
му предоставя възможност на
основата на своята подготовка
по специалността да се изяви
като един от най-ефективните
административни и стопански
ръководители.
Идвайки в министерството,
той предлага нова структура,
която да даде възможност по
най-добрия начин да се реализират основните функции на ведомството. Заедно с това е формиран екип и са разработени
правила за организация и взаимодействие на структурните
звена за решаване преди всичко
на стратегическите въпроси. В
центъра на дейността на министерството по времето на Георги Караманев е по-пълното

Георги Караманев
задоволяване на потребностите на хората от стоки и услуги
и изпълнение на Декемврийската програма на партията от
1973 г., в която производството
на стоки и битови услуги е поставено като задача на всички
предприятия. Реализацията на
тази програма доведе до повишаване на жизнения стандарт в
България. Новите “демократи”
на прехода безпринципно отричат направеното при социализма, обявиха го за “престъпен режим”, но с ума и сърцатата
работа на хора като Караманев
този “престъпен режим” осигури за всички много по-достоен
живот от сега.
В периода 1982-1987 г. Георги Караманев е зам.-председател на Министерския съвет по
социалните въпроси. На всички
постове, които е заемал, постига много добри резултати и
прилага управленски стил, който дава възможност на хората
да изявят най-силните си страни. Деловитостта и инициативността му са възнаградени с
признанието и на обикновените
хора, и на ръководните кадри.
Колцина са сега управленците,
които могат да се похвалят с
подобно признание?
През целия си жизнен път
Караманев не изменя на своите приятели, които са главно
от творческите среди. С всички се държи естествено, никого не гледа “отвисоко”. С отделни ръководни дейци влиза в
директен сблъсък, когато се
засяга достойнството му. Кариерата си завършва като посланик в Гърция, след като е
освободен като вицепремиер.
Като посланик предприема
практически стъпки за подобряване на нашите отношения
със съседите. Дейността му е
прекъсната по безобразен начин от тогавашния президент
Желю Желев, докато министър-председателят Андрей
Луканов му дава отлична оценка. Тогава Караманев се пенсионира предсрочно, оставайки верен на жизненото си кредо и на достойнството си. Работи в частната “Тексимбанк”.
Срещу него се водят две дела.
Съдът го оправдава, но горчилката остава. Има двама синове
и внуци. Написа прекрасна
книга - “Живях в три епохи”,
която е от най-добрите в нашата партийна мемоаристика.
Името и делото на Георги
Караманев остават в аналите на
България. Той е пример за безкористна служба на социалистическия идеал, на народ и Родина, на човешкото отношение
към другите.
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Васил Петров тръгва
на турне из България
Заедно с
Врачанската
филхармония
представя
втората част
на „SymphoNY Way”
и новия си албум
Васил Петров започва лятно турне
с обновен репертоар и втора част на
впечатляващата програма “SymphoNY
Way” с Врачанската филхармония, научи ДУМА от Маргарита Тошева, артистичен и събитиен мениджър. В проекта именитият вокалист изпълнява
интерпретации на някои от своите
любими световноизвестни песни, поп
хитове, теми от любими филми, френска класика, съчетани с песни от новия
си албум “Love Songs Vol.1”, който
беше анонсиран, както ДУМА писа, на
30 април за рождения му ден.
Музика на Джон Уилямс, Чарли
Чаплин, хитовете на “Бийтълс”, Стинг,
Франк Синатра, Жобим, Франки Вали,
Франсис Лей, Дюк Елингтън, Гершуин
и други автори ще бъдат изпълнени в
мащабни оркестрации от Врачанската
филхармония с диригент Христо Павлов. Джаз линията държи Йордан Тоновски трио, а специален гост солист
на Васил Петров е брилянтната цигуларка и носителка на световни награди
Зорница Иларионова.
“Симфоничният оркестър дава специфична звучност - аз не знам повъздействаща от нея. В своите аранжименти Ангел Заберски, Румен ТосковРупето, Васил Спасов, Христо Павлов
използват големия оркестър по необикновен начин. Те спазват всички закони
на класическата оркестрация и добавят
нещо от себе си и от джаза”, споделя
Васил Петров.
Концертите започват от 21 юни в

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

Сливен - сцена “Туида”, на 22 юни в
Пловдив - Летен театър Бунарджика,
на 29 юни в Карлово - открита сцена
на НЧ “Васил Левски 1861”. В Бургас
гостуват на 1 юли в Летния театър, на
8 юли в Лятното кино в Ямбол, на
10 август в парка на Историческия

музей в Плевен, на 11 август в Летния
театър във Велико Търново, на 26 август в “Арена Търговище”, на 6 септември в Ловеч, на 7 септември в Студентския парк в Шумен, на 8 септември
в Канев център в Русе, на 22 септември
в Амфитеатъра в Созопол.
В програмата на “SymphoNY Way”
са боса нова темата “The Girl from
Ipanema”, поп класиките “Killing me
Softly”, “Can`t Take my Eyes of off You”,
“Fragile”, “Something”, “Yesterday”,
“Michelle”, филмовите теми “Schindler’s
List” (“Списъкът на Шиндлер”), “Smile”,
“Feelings”, “Love Story (Where Do I
Begin)”, ориенталският джаз стандарт
“Caravan”, джаз баладата “The Shadow
of Your Smile”, темата от мюзикъла
“Show Boat” - “Ol`man river”, популярните “My Way”, “Strangers in the
Night”, “New York, N.Y.”, класически
теми на френски композитори и песни
от новия албум “Love Songs Vol.1”.
Всички концерти ще се проведат при
пълно спазване на разпоредбите за отстояние и вход на Министерството на
здравеопазването.

МТФ „Лято, кукли и приятели” започва
на 5 юни във Велико Търново

Зрителите и гостите на
Велико Търново ще се насладят на богата палитра от детски куклени спектакли, включени в третото издание на
Международния театрален
фестивал “Лято, кукли и приятели”. Събитията, организирани от Куклен театър “Весел” и финансирани от общи-

на Велико Търново, са част
от културния календар на общината. През юни, юли и
август актьори от Естония,
Русия и България ще представят своите сценични творби в рамките на културния
форум на сцената на “Арт
лято” в старата столица, научи ДУМА от Веселин Василев, създател и директор на
Куклен театър “Весел”.
Артистичната програма
започва на 5 юни с официално откриване с Бате Енчо и
първата постановка “Една
история с две мишки” на софийския “Театър на колела”.
На 12 юни децата ще гледат
любимата приказка “Снежанка”, представена от актьорската трупа на столичния
Театър “ММ”. Държавният
куклен театър във Варна ще
се включи във фестивала с

“Дядовото дворче” на
19 юни. На 26 юни ДКТ Бургас ще представи на сцената на открито “Принцесите и змеят”.
Юлската програма започва с пиесата на ДКТ - Пловдив “Болен здрав носи” на
3 юли. Театър “Хамелеон” от
Пловдив ще зарадва децата
със спектакъла “Лече Буболече” на 10 юли. Седмица покъсно, на 17 юли, Драматично-куклният театър в Силистра ще съживи на сцената
класическата приказка “Пепеляшка”. На 24 юли актьорите
от софийския Театър “Малемале” ще разкажат “Разбойническа история”, а в последната събота на юли ДКТ Видин ще представи “Дядовата ръкавичка”.
През август са и двете
международни участия. Рус-

кият театър “Деммени” от
Санкт Петербург ще изненада малките почитатели на
театралното изкуство с “Кукли и клоуни” на 7 август. На
14 август Центърът за изкуства “За Родопите” от село
Бостина ще заложи на представлението “Кокошка с
брошка”, а на 21 август Театър “Проект” от град Кохтла-Ярве, Естония, ще играе
пиесата “Умка - бялото
мече”. На 28 август домакините от Куклен театър “Весел” ще закрият фестивала с
постановката “Празник по
никое време”. В края на театралния форум ще бъде връчена и Наградата на публиката.
Спектаклите ще се играят
от 11 ч., а при неблагоприятни метеорологични условия
представленията ще бъдат отлагани за следващия ден.

НАКРАТКО

Асоциация „Академика 21”
организира международна
конференция
Международна конференция на
тема “Филмът - културна ценност
или комерсиален продукт?” с участието на експерти в различни области на съвременното кино организира на 3 юни Асоциация “Академика 21”. Доклади ще прочетат
преподаватели от НАТФИЗ, БАН,
НБУ и двама международни гости:
проф. д.н. Мая Димитрова, проф.
д.н. Любомир Халачев, проф. д-р
Иво Драганов, доц. д-р Деян Статулов, доц. д-р Иван Иванов, доц.
д-р Радостина Нейкова, д-р Красимира Иванова, д-р Христо Бонев,
Боряна Матеева, Здравко Ружев,
проф. Уилсън Лазарети и доц. Фернандо Галрито. Конференцията ще
бъде открита от проф. д-р Станислав Семерджиев и ще се проведе на
отворени врати в Аулата на
НАТФИЗ от 10 ч. Асоциация “Академика 21” е сдружение на хабилитираните преподаватели в областта на екранните изкуства от всички висши учебни заведения в България, която към този момент наброява 56 членове. Основана е през
2003 г. от акад. Людмил Стайков,
проф. Венец Димитров, проф. Михаил Мелтев, проф. Иван ГеоргиевГец, проф. Павел Милков, проф.
Мариана Евстатиева-Биолчева,
проф. Александър Грозев, проф. Божидар Манов, проф. Иван Ничев и
проф. д-р Станислав Семерджиев.
Първи неин председател става акад.
Людмил Стайков. Днес “Академика
21” се ръководи от проф. Емилия
Стоева. Асоциацията периодично
награждава изявени български
творци и организации, подкрепящи
българската култура.

Вера Шандел и Ангел
Заберски трио с концерт
в „София лайв клуб”
С концерт-спектакъл на 8 юни
Вера Шандел и Ангел Заберски ще
отбележат 10 години “Jazz
Boudoir”, научи ДУМА от Елисавета
Петрушева от “Чайка арт”. Вера
Шандел се завръща на сцената на
“София лайв клуб” за концерт-спектакъл Пост-Корона, в компанията
на Ангел Заберски и неговото звездно трио с Борис Таслев - бас, и
Стоян Янкулов-Стунджи - барабани. От кабаре-бурлеска от първите
си самостоятелни изяви до гламър
дивата днес, Вера ще ни разкаже за
десетгодишната си солова кариера,
със също толкова костюми и персонажи. Заедно с Ангел ще ни отведат
в духа на Берлин през 10-те, на
Париж през 20-те, на Лондон през
40-те и на Ню Йорк през 50-те
години на миналия век. Ще ни срещнат с Марлене Дитрих, Едит Пиаф,
Шарл Азнавур, Вера Лийн, Дорис
Дей, Мерлин Монро, Ела Фицджералд, Далида, Жо Дасен, Серж Генсбург, Жозефин Бекер...
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ПЛЕВЕН
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БУРГАС
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o

С

26

o

С
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o

С

Облачността над Източна България ще е значителна и ще
продължи да е дъждовно, но до края на деня валежите
постепенно ще спират. Над западната половина от страната сутринта ще е предимно слънчево, но след обяд ще се
развива купеста облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Ще се затопли и максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Атмосферното налягане е
по-високо от средното за месец 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 Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÂÔËÁÓ‰/
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.30 Ã˙Ì ”‡ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ
ÙËÎÏ
15.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
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
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË
Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œËÚ‡È ¡Õ“
22.00 ƒÂÌˇÚ 12-ÒÂËÂÌ Ú‚
ÙËÎÏ /¡ÂÎ„Ëˇ, 2018„.,
1 ÂÔ., ÂÊËÒ¸Ó ΔËÎ
ÛÎËÂ, ‚ ÓÎËÚÂ: —ÓÙË
ƒÂÍÎÂ˙, ﬁÛÌ œÂÒÂÙ‡Î, “ËÚÛÒ ‰Â ¬ÓÛıÚ,
Ã‡ÈÍÂ Õ˛‚ËÎ Ë ‰.
22.55 œÂÔÓ˜ËÚ‡ÏÂ ¬‡ÁÓ‚
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 —ÏˇÌ‡ Ì‡ ÏÂÒÚ‡Ú‡
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 /2 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 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
09.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
21.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚ Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.46
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË
Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.95
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.11
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ „‡‰î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.107
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.4
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.9
00.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.21, 22
01.00 ì»ÒÚËÌÒÍ‡ Î˛·Ó‚î ÒÂË‡Î, ÂÔ.81
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.49

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 ì√ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡î - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
23.30 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî Á‡·‡‚ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
00.10 «‡ 80-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡
¡‡·‡‡
¡ËÎÒÍ‡
ìÃ˙ÊÂÚÂ ÌˇÏ‡Ú ¯‡ÌÒî
01.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
03.20 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ì¿Ì‡ÚÓÏËˇ Ì‡ Ò˙ˆÂÚÓî
- ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Благоприятно време за
оригинални инициативи. Може да организирате приятелски срещи
и матинета.

Денят е подходящ за
романтични запознанства. Започващите отношения ще ви помогнат да блеснете.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Ако наскоро сте се разделили с партньора си,
звездите съветват засега да не си търсите
нов.

Посветете деня на
оказване на внимание
към близък човек, без
значение с какъв жест
или думи.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Емоциите се нажежават - отчетете това,
когато решите какъв да
е по-нататъшният ви
план.

Oтлагали сте сключването на споразумение,
тъй като това е била
единствената стратегия.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Досадна грешка може
да ви усложни живота
за седмици. Избягвайте
риска, дори и да е оправдан.

Вие сте задълбочен човек, а това е изходна
точка в случаите, в
които се налага да действате.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Имате принос в общата работа. Усилията
ви дават полза, в състояние сте нещо да
промените.

Възможно е да получите приятни известия
отдалеч. Някои от вас
ще трябва да попътуват.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Възможно е да попаднете в емоционална ситуация с близък колега,
погрешно изтълкувал
думите ви.

Ще можете да преуспеете благодарение на
появата на нови партньори и съюзници. Успех.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

За 8 часа сън се изгарят около 320 kcal,
което се равнява на 150 грама бял хляб.

- ‡Í‚‡ Â ÔËÎËÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û Ô‡¯ÍËÚÂ Ë ·Ó‰ÎËÚÂ?
- » ‰‚ÂÚÂ Á‡˘ËÚ‡‚‡Ú ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡, ·ÂÁ ‰‡ ÔÂ˜‡Ú Ì‡ ‚Ë‰ËÏÓÒÚÚ‡!

Най-ранната известна жена лекар е живяла
в Древен Египет преди 2700 години пр. Хр.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Децата ще се борят с
климатични промени
Мащабна екологична кампания предвижда различни
предизвикателства, забавни тестове и игри
Децата на България имат възможност да
се присъединят към битката срещу климатичните промени, като се регистрират в
платформата на мащабна екологична кампания. Желаещите да се включат в инициативата могат да го направят на новата уебстраница, създадена специално за готовите
да бъдат част от героите, борещи се с климатичната криза. Чрез изпълняването на
малки предизвикателства малчуганите имат
реален шанс да допринесат за превръщането на света в по-добро място.
Кампанията “Cartoon Network: Климатични шампиони” е проектирана в сътрудничество със световната природна организация WWF. В сърцето на инициативата е
специален сайт, предлагащ на децата безопасно място, на което да научат повече за
климатичните промени. Също така подрастващите ще могат да се вдъхновят от други
млади еколози по света, които предприемат
ефективни действия срещу глобалния про-

СНИМКА CARTOON NETWORK

Климатични шампиони ще се включат
в битката за по-добър свят
блем. Най-важното е, че сайтът дава шанс
на децата да провокират промяната самостоятелно, чрез дневни предизвикателства,
проектирани да ги вдъхновяват и мотивират

да променят средата у дома, в училище и в
техните общности като цяло.
Заниманията са разпределени в различни теми, а част от тях съвпадат с бележити
дати като Световния ден на околната среда
на 5 юни и Световния ден на океаните на
8 юни. С изпълняването на предизвикателства, Климатичните шампиони получават дигитални награди за виртуалната си градина,
за която ще се грижат.
Предвидени са повече от 100 задачи, в
които децата могат да се включат, както и
поредица от забавни тестове, игри и видеа.
Подрастващите ще проследяват прогреса си
чрез глобална карта на активността, която
автоматично се обновява с изпълняването
на всяко едно действие. Картата показва как
Климатичните шампиони допринасят за
положителните промени в България, както
и по света. Инициативата цели създаването
на общество от млади хора, обединяващи
силите си за по-добър климат.

Валентин Велчев покори конкурса „Мини Мистър” и след 23 години

Талантливият изпълнител получи златен медал
и купа за успешното си представяне

Младият певец Валентин Велчев
покори конкурса “Мини Мистър” и
след 23 години. Този път обаче не бе
кандидат, а специален гост на популярното детско шоу на Илиана Балийска.
“Изключително е вълнуващо да се
завърна на сцената на “Мини
Мистър”, след като спечелих титлата
във Враца през 1998 г. Благодаря на
Илиана Балийска за отношението и
поканата да изпея новите си песни на
тазгодишния конкурс”, заяви музикантът. Той се превърна в любимец
на публиката на фестивала “Пирин
фолк” през 2019 г., когато дебютира
на голямата сцена с песента “Пирински орли” и получи наградата на жур-

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

налистическото жури. Година покъсно затвърди успеха си на обичания форум в Сандански с “Благословен”, а след това издаде серия от успешни сингли като “Ванга”, “Коледно хоро”, “От Враца до Дунава”,
“Татковина” и др. Това провокира известната актриса и продуцент на
“Мини Мис” и “Мини Мистър” Илиана Балийска да го покани и покаже
като успял пример на тазгодишните
претенденти в двата конкурса. На
спектакъла тя отпразнува и своя творчески юбилей - 40 години на сцената.
А Валентин Велчев специално я поздрави по този повод с последния си
хит - баладата “Мамо”.
»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¿

œÓÙ. ¿À≈ —¿Õƒ⁄– “≈ ≈À»≈¬,
ÍÓÏÔÓÁËÚÓ
ƒΔ”Õ» ¿À≈ —¿Õƒ–Œ¬¿,
‡ÍÚËÒ‡
«¬≈«ƒŒÃ»– ≈–≈Ã»ƒ◊»≈¬«‚ÂÁ‰Ë, ÏÛÁËÍ‡ÌÚ ÓÚ ì¿ı‡Úî
≈¬√≈Õ» »¬¿ÕŒ¬-œÛ¯Í‡Ú‡,
ÎÂ„ÂÌ‰‡ÂÌ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎËÒÚ
≈Ã»À ¿–¿Õ» ŒÀŒ¬, ·Ë‚¯
ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡
ŒÕ—“¿Õ“»Õ »¬¿ÕŒ¬,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ
Ã»À»÷¿ √À¿ƒÕ»ÿ ¿,
‡ÍÚËÒ‡ Ë ÔÂ‚Ëˆ‡
Õ¿…Œ “»÷»Õ, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ
œ≈“⁄– œ”Õ◊≈¬, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ
‘»À»œ ¡Œ Œ¬, ‰ËÔÎÓÏ‡Ú
’–»—“Œ √≈Œ–√»≈¬,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ, ÔËÒ‡ÚÂÎ
ﬂ¬Œ– ﬂÕ¿ »≈¬, ÓÎËÏÔËÈÒÍË
ÏÂ‰‡ÎËÒÚ Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ
¯‡ÏÔËÓÌ ÔÓ ·Ó·‡

Ваксинирани
плащат 50% от
цената на билет
за кинопремиери
Южнокорейските кина предоставят 50% отстъпка от цената на билетите за филмови премиери на всички граждани, ваксинирани срещу коронавирус,
съобщи Асоциацията на филмовите дистрибутори в страната.

СНИМКА БГНЕС

Гражданите трябва да са
имунизирани поне с една доза
Акцията цели да подкрепи
усилията на правителството за
постигане на колективен имунитет до края на тази година, както и да увеличи посещаемостта
в киносалоните. Така гражданите ще могат да закупят билет за
5-6 долара, вместо за 10-12.

„Война на световете”
се завръща в ефира
Драматичната поредица “Война на
световете” се завръща в ефира. Вторият сезон ще се излъчва премиерно
по Fох от 4 юни в 21 ч. Зад създаването на продължението на сериала
стои носителят на БАФТА Хауърд
Овърман.
Модерната и дръзка интерпретация
на класическия роман на Хърбърт Уелс
е с участието на отличения със “Златен глобус” и “Еми” и номиниран за
“Тони” актьор Гейбриъл Бърн (“Психотерапия”), наградената със “Златен
глобус” и приза “Изборът на критиците” - Дейзи Едгар Джоунс (“Нормални
хора”), заедно с други талантливи артисти, добре познати на зрителите от
първия сезон.
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Националният отбор на
България по футбол изпусна да
победи тима на Словакия в контрола, играна в Рийд, Австрия.
“Лъвовете” на Ясен Петров
завършиха 1:1 с участника в
Евро 2020. Равенството е повече от престижно за нашите, които от години само мечтаят за
участие на еврофинали.
Кирил Десподов (6) уцели
гредата след центриране на капитана Васил Божиков. Малко
след това “лъвовете” законо-

Постепенно словаците изнесоха играта в по-предни позиции, но без да застрашават опасно Даниел Наумов. Противно
на логиката обаче се стигна до
27-ата минута, когато Ласло
Бенеш с плътен диагонален шут
преодоля стража на ЦСКА 1948
и изравни. До почивката Словакия бе по-активният отбор, но
резултатът остана непроменен.
След почивката в игра за
нашите се появиха натежалият
вратар Николай Михайлов,

Атанас Илиев (№19) се радва на първия си гол
за националния отбор заедно с асистента Кирил Десподов

България изтърва Словакия
Атанас Илиев с първи гол за „лъвовете”
мерно поведоха, след като Десподов открадна топката на
десния корнер, напредна и
върна към Атанас Илиев, който реализира първия си гол с
националната фланелка. “Трикольорите” продължиха да бъдат
по-добри на терена и Десподов
отново се размина с гола.

Димитър Илиев и Доминик Янков. Надеждата на Лудогорец
и българския футбол пропусна най-добрата възможност за
гол през втората част. След 75ата минута темпото спадна и
на празния “Йоско Арена” до
нов гол не се стигна.
“От началото на срещата и

от битката съм доволен. В
първите минути можеше да водим с повече. Имахме шансове и през второто полувреме,
и в края на мача. Срещнахме
много сериозен противник,
който е в напреднала фаза от
подготовката си.
Направихме доста елемен-

тарни грешки, но това е заради младостта. Работим да ги
отстраняваме и това ще стане. Не може да не отчетем, че
създадохме много положения.
Вкарахме хубав гол, ударихме греда. Продължаваме да
търсим най-добрия си облик.
Казахме си на полувремето

някои неща, които не ми харесаха. Искаме победа над
Русия и ще се стремим към
нея”, заяви Ясен Петров.
Гостуването на “Сборная”
е в събота в Москва, а във
вторник отборът ни ще срещне световния шампион Франция в Париж.

БФС събра 12 760 лв. глоби от двата баража
БФС наложи сериозни глоби след баражите за влизане в efbet Лига и за класиране
в евротурнирите. Общата сума е 12 760 лева.
Най-много ще трябва да внесе Септември
Сф - 4410 лева. Черно море отнесе 4300
лева, а Арда - 4050 лева. Според хората в
“Бояна” четвъртият участник Ботев Вр няма
никакви провинения.
Именно врачани надвиха Септември с 1:0
и запазиха елитния си статут. От мача на
стадион “Славия” столичани бяха санкцио-

нирани с 4250 лева заради “хвърлен предмет с последствие”, “обиди и заплахи” на
длъжностни лица от спортно-техническия
директор Кристиан Добрев, както и със 160
лева наказание на двама от футболистите.
Подобни са провиненията и на другите два
тима. Арда, който сломи варненци, за да се
класира за Лигата на конфедерациите, бе санкциониран с 1800 лева, а тимът на Илиан Илиев
- с 3800 лева. Останалите суми са за наказания
на играчи, но те също се плащат от клубовете.

Балъков аут от ЦСКА 1948
Бившият нападател на Лудогорец Якуб Швиерчок (4)
откри за Полша в контролата с Русия във Вроцлав,
завършила 1:1. Вячеслав Караваев (20) изравни за “Сборная”,
която ще играе с България в Москва в събота

Легендата Красимир
Балъков вече не е мениджър
на ЦСКА 1948. Договорът
на магичния халф от близкото минало изтече и не бе
подновен. Легендата на
ЦСКА Радослав Здравков

официално е новият мениджър на “червените” и
наследява на поста Балъков,
който може да остане ангажиран с клуба докато си намери нов отбор, но няма да
участва в управлението.

Балъков пристигна в
ЦСКА 1948 на 3 юни 2020
г. и първоначално бе старши
треньор. След това бе назначен за главен мениджър на
клуба, а като треньори се
смениха още четирима.

Силни отбори дебнат Локо Пд и Арда в Европа
Вицешампионът Локо
Пд и победителят в баража
за евроучастие Арда очакват съперниците си за II
предварителен кръг на новия турнир Лигата на конференциите. Опонентите са
разделени в две групи - сигурни и такива, които трябва да се преборят в I кръг
на пресявките, за да попаднат в жребия като възмож-

ни съперници на българските тимове.
Мачовете от II квалификационен кръг на Лигата на конференциите ще се
играят на 22 и 29 юли.
Жребият ще бъде теглен на
15 или 16 юни.
СИГУРНИТЕ ВЪЗМОЖНИ СЪПЕРНИЦИ:
Базел, Фейенорд, ФК Копенхаген, Виктория Пил-

зен, Гент, Астана, Карабах, Стяуа, Макаби Тел
Авив, АЕК Атина, Партизан, Апоел Беер-Шева,
БАТЕ Борисов, Молде,
Розенборг, Риека, Аполон
Лимасол, Аустрия Виена,
Санта Клара (Порт), Хайдук Сплит, Дюделанж, ФК
Сочи, Абърдийн, Олимпия
Любляна, Хибърниън,
Ворскла Полтава, Сивас-

пор, Осиек, Университатя
Крайова, Орхус, АЕЛ Лимасол, Вадуц, Войводина
Нови Сад, Чукарички, ФК
Словачко.
ОТБОРИТЕ, КОИТО
ЩЕ ИГРАЯТ В I КРЪГ:
Марибор, Фехервар, Дъндолк, Судува, ТНС, Спартак Търнава, ФК Сараево, Домжале, Класквик
(Фар. о-ви).
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Шефът на УЕФА Александър Чеферин
с новата Купа на конференциите

Бразилия приема Копа Америка
Бразилия потвърди домакинството на
Копа Америка през лятото. Това стана със
специално съобщение в Туитър на генерал
Луис Едоардо Рамос, шеф на кабинета на
президента Жаир Болсонаро.
Мачовете ще се играят на “Маракана” (Рио

де Жанейро), “Мане Гаринча” (Бразилия),
“Арена Пантанал” (Куяба) и “Естадио Олимпико” (Гояниа). Турнирът остава в рамките на
предварително обявения период (13 юни - 10
юли). Мачовете ще се играят без публика. На
тези стадиони се проведе и Мондиал 2014.

РЕЗУЛТАТИ

Контроли преди Евро 2020
БЪЛГАРИЯ - Словакия 1:1 1:0 Ат.
Илиев (14) 1:1 Бенеш (27); Полша Русия 1:1 1:0 Швиерчок (4) 1:1 Караваев
(20); Хърватия - Армения 1:1; Косово
- Сан Марино 4:1; Литва - Естония 0:1;
Северна Македония - Словения 1:1.

