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Лявото обединение расте
Голямото ляво обединение ще продължи с още партии, заяви
Корнелия Нинова. Тя изрази надежда, че повече хора ще подкрепят
БСП, а с машинния вот ще се избегнат и манипулациите.

Стр. 9

Стр. 3

Машинният вот
е пред провал

Валентин ГЕОРГИЕВ

Доставчикът на допълнителните устройства
за гласуване иска от ЦИК над два пъти повече пари

П

ълен хаос се задава с машинното гласуване на предстоящите
избори. А то ще е основно. Изведнъж се оказа, че фирмата доставчик “Сиела Норма” не може
да осигури поръчката на още 1500
устройства при заложената цена
от 6,5 милиона лева, а иска над
два пъти повече - 15 милиона.
Като причина се изтъква, че колкото по-малко количество се
поръчва от тайванските устройства, толкова по-високо се вдигала цената. За изборите на 4 април
бяха поръчани 9600 машини. Логично ЦИК не е съгласна да промени първоначално зададените
параметри, и то така драстично, и
е възможно да търси нов доставчик на машините, а време няма.
При наличието на една избрана вече фирма можем спокойно да
заключим, че иде реч за изнудване
с цел печалба. Още повече, че
непосредствено след вота през
април и промяната в закона шефът
на компанията Веселин Тодоров
убеждаваше, че фирмата ще успее
да достави нужните допълнителни устройства и за предстоящите
избори. Защо не предупреди още
тогава за възможни затруднения?
Сега излиза, че “търговският им
нюх” ги е подвел.
А дали наистина проблемът е
само около една търговска сделка? Има ли връзка това поведение
с бурното несъгласие на ГЕРБ за
изцяло машинен вот?

Изцяло машинното гласуване на парламентарните избори на 11 юли е пред провал. “Сиела Норма”, на която Централната избирателна
комисия възложи и доставката на допълнителните 1500
устройства за гласуване, за-

плаши, че няма да го направи
срещу 6,5 милиона лева. Фирмата настоява за 15 милиона
лева, но от ЦИК отказват да
преговарят за цена.
“Ако не се стигне до договор, правим избори с наличните 9600 машини, които

обаче не достигат за инсталиране на второ устройство
в най-натоварените секции.
Време няма, трябва сравнително бързо да се стигне до
договор. Има публично решение на ЦИК за максимална
цена и преговори над нея не

се водят”, заяви говорителят
на ЦИК Цветозар Томов.
Той призова да не се развива
сценарий, при който изборите се провалят заради 1500
машини.
Стр. 2

ƒ”Ã¿ œ–»«Œ¬¿¬¿: ¡⁄ƒ≈“≈ Œ“√Œ¬Œ–Õ»!

Стр. 8

EUR:
1.95583

GBP:
2.28245

USD:
1.61412

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
ПРОМЕНЛИВО

CHF:
1.78598

20

o

c

СНИМКА KAZANLAK.BG

С пъстро тържествено шествие в Казанлък бе закрит 118-ия Празник на розата. То бе предвождано
от “Царица Роза” 2021 Александра Хаджихристова и нейните подгласнички Тиара Братованова и Ивона Габарова
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Изцяло машинният
вот е пред провал
„Сиела Норма” рекетира ЦИК с искане за над два пъти по-висока
цена за доставка на допълнителните 1500 устройства

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Експериментално гласуване с машини в три столични района даде
възможност на гражданите да пробват как се ползват устройствата
Изцяло машинното гласуване на парламентарните избори на 11 юли може
да се провали и на места вотът пак да е

с бюлетини заради натиск от страна на
доставчика “Сиела Норма” към Централната избирателна комисия (ЦИК) да

получи над два пъти повече пари от
предлаганата цена за допълнителните
1500 устройства. Това стана ясно от

думите на говорителя на ЦИК Цветозар
Томов, след като в петък комисията
обяви максимална цена на допълнителните машини от 6,5 милиона лева. В
същото време “Сиела Норма” поиска 15
милиона. “Ако не се стигне до договор,
правим избори с наличните 9600 машини. Време няма, трябва сравнително
бързо да се стигне до договор. Има
публично решение на ЦИК за максимална цена и преговори над нея не се водят”, категоричен бе Томов.
Говорителят на ЦИК все пак призова да не се развива апокалиптичен
сценарий, при който изборите се провалят заради 1500 машини. Той поясни, че ориентировъчният брой на секциите с над 300 души, в които със
сигурност ще има машинен вот, е около 9600. Тази бройка обаче не достига
за инсталиране на второ устройство в
най-натоварените секции. В чужбина
машините ще бъдат доставени с дипломатическо карго, което е ангажимент
на МВнР, а самата доставка ще е под
охрана. Машините ще пристигнат
пломбирани като гаранция срещу евентуална чужда намеса, каза Томов. Той
присъства на едно от трите експериментални гласувания в столицата, на
които избиратели имаха възможност
да се запознаят с машините.
“Този, който е консултирал ЦИК за
цената на машините за гласуване, е
некомпетентен и доста глупав. Сметките на ЦИК са грешни и компанията не
може да изпълни поръчката при тази
цена”, заяви в тв интервю шефът на
“Сиела Норма” Веселин Тодоров. Той
иронизира членовете на ЦИК, че са
“много добри търговци”. От фирмата
се усъмниха, че комисията е провела
пазарни консултации за определяне на
цената, тъй като нямало публикувани
оферти. Сумата от 6,5 милиона лева е
крайно недостатъчна за закупуването
на машините, разходите за доставката
им от чужбина, софтуера и консумативите, твърди Тодоров. По думите му
вариантите са три за тази ниска цена:
да доставят само 1100-1200 машини, да
няма допълнителни устройства и секциите в чужбина да останат без машини или доставчикът да е друг.

Столичната община Прокуратурата показала сувенирни
се провали и в приема монети, за да обясни арест на шеф в МВР
за първи клас
Прокуратурата e пу- сти” в Главната дирек- от престъпната група бщи миналата сряда, че
Деси ВИОЛЕТОВА

Поне 144 деца не са класирани в най-близкото им
училище в София, въпреки че отговарят на критериите
за адресна регистрация в прилежащата територия на
учебното заведение от над 3 години. Това става на фона
на опита на Столичната община да задължи родителите
да пращат децата си в най-близкото училище. Оказва се
обаче, че има райони, в които това изискване е неизпълнимо. 460 деца общо не бяха класирани на първото подреждане в петък, но не е ясно колко от тях не са
приети по район. Според изчисления на родители 144
са останали извън училището, в което са разпределени,
въпреки че живеят до него повече от 3 години. Школата
са в районите “Витоша”, “Изгрев”, “Слатина”, “Студентски”, “Триадица” и “Овча купел”. Не е ясно колко
деца не са успели да бъдат приети в най-близкото училище и с адресна регистрация до 3 години. Това показва, че общината продължава да се проваля в политиката
си за осигуряване на места за всички деца не само в
забавачки, но и в училища. Вариантите сега са родителите да пратят децата си в учебни заведения със свободни места, които са им далече и не са желани, или самите
училища да открият нови паралелки.
Друг проблем, който възникна при първия електронен прием, е несъгласуването с няколко училища, които приемат по свои критерии извън централизираната система, каквито са школата по изкуства. Оказа се, че част от децата, кандидатствали в тях,
са вече приети и затова са изчезнали от електронната система без знанието на родителите. Те обаче не
са заявили изрично желание децата им да бъдат записани във въпросните училища.

бликувала снимки на
сувенирни монети без
никаква стойност, за да
докаже, че арестуваният
шеф в МВР Ангел Папалезов има общо с търговията на антики. Според
експерти монетите от
снимките са реплики и
притежанието им не е
престъпление.
Папалезов е началник на сектор “Културно-исторически ценно-

ция “Национална полиция” и участваше в
проверката на злоупотреби със специални
разузнавателни средства по време на управлението на ГЕРБ, когато бе арестуван от
прокуратурата.
Въпросните монети
бяха разпространени
от пресцентъра на
ГЕРБ като доказателство, че Папалезов е част

на Васил Божков за
търговия с антики. Сега
полицаят е под домашен
арест.
Показаните монети
обаче се оказаха сувенирни и струват между
5 и 20 лева. Автор на
част от тях е Петър
Петров от Варна, лицензиран майстор, който продава стоката си в
музеи.
Прокуратурата съо-

иззетите вещи с белези
на движими културни
ценности не били описани като веществени
доказателства по преписки или досъдебни производства на ГДНП или
на други звена на МВР.
Първоначалната информация на прокуратурата била, че монетите вероятно са от времето на Древен Рим и
Елада.

Слагат защитни прегради на шофьорите
в автобусите за по 2000 лева
Деси ВЕЛЕВА

Вместо да си плати просрочените дългове за гориво, гуми и
резервни части, общинската фирма “Столичен автотранспорт” ще
трябва да отдели част от парите за
защитни прегради на шофьорите
като противоепидемична мярка. За
тази цел ще отидат 480 000 лева
или по 2000 лева на преграда.
Преди месец и половина стана

ясно, че автотранспортът е затънал в дългове, а за изплащане на
част от просрочките общината
отпуска на дружеството си 5,3
милиона лева, които обаче не са
достатъчни за всички задължения.
За дизелово гориво бяха предвидени 3,3 милиона, за гуми - малко
над половин милион, за материали и резервни части - 1,1 милиона, а за задължения към “Топлофикация-София” - 400 000 лева.
Сега обаче се предлага близо 250
000 лева от тези пари да отидат

спешно за оборудване със защитни прегради на шофьорските кабинки в 126 автобуса. Те не са
отделени от пътническата част, а
шофьорите вече могат да продават билети и се оказват незащитени. Да се осигури такава защита
на водачите са настояли с писма
от КНСБ и КТ “Подкрепа” в края
на май, а общината очевидно не е
в състояние да отдели допълнителни средства по тази мярка и
затова прехвърля пари от вече отпуснатите.
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Георги Първанов
за предизборната ситуация
България отчаяно и крещящо се нуждае от смяна на политиката, от по-лява, по-справедлива и социална държава, заяви
секретарят на ИБ на БСП Христо Проданов на съвместна
пресконференция с представи-

ко решение, което отговаря на
очакванията на българските
граждани за силна, сериозна,
солидна алтернатива, която да
не излъчва шоу, а да предлага
политика и решения, заяви лидерът на АБВ Румен Петков.

БСП:

Нуждаем се от социална
и по-справедлива държава
Голямото ляво обединение ще продължи с още партии, обяви Корнелия Нинова
тели на АБВ. Той уточни, че
голямата лява коалиция е важна за България и за хората.
Подхождаме с голямо уважение и респект към партньорите ни от АБВ и се надяваме,
че този път ще дадем възможност на лява България да има
алтернатива за по-добро управление и развитие на страната, коментира Проданов.
В основата на разговорите
ни с БСП бе решимостта за
намиране на силно политичес-

По думите му целта е радикална промяна на отровената политическа и управленска атмосфера, насадена от ГЕРБ. Той
подчерта, че по време на разговорите не е ставало дума нито
за субсидия, нито за участие в
ръководство на комисии и парламентарни групи. Всички разговори са били с акцент и на
основата на политики.
Голямото ляво обединение
ще продължи с още партии,
обяви по-рано Корнелия Нино-

ва. Тя подчерта, че се работи по
няколко посоки за успеха на
БСП. Широкото ляво обединение, в което вече сме осем партии, означава консолидация на
единомишленици, поясни Нинова. Тя допълни, че не се гони
математически сбор, а голямо
обединение за правене на политика. Според Нинова втората
посока е надеждата, че пандемията няма да окаже такова голямо влияние върху вота, и тези,
които през април не са излезли

да гласуват, сега ще го направят. БСП разчита да се спре или
поне да се намали драстично
купеният и корпоративният вот,
както и натискът върху хората,
а с машинното гласуване ще се
избегнат и манипулации на вота.
Нинова обобщи, че има много
обективни условия БСП да повиши резултата си.
Нееднократно сме заявявали, че предишното официално
управление беше на ГЕРБ и
“Обединени патриоти”, а нео-

фициално - с подкрепата на
ДПС, коментира лидерът на социалистическата партия. “Това
беше тройна коалиция, която
многократно сме доказвали с
факти. Посочихме този модел
на политика, посочихме паралелната държава още през 2017
г. и с всичките си действия последователно, неотстъпчиво,
каквото и да ни струваше това,
защото понесохме много удари, сме отстоявали тези позиции”, обясни Нинова.

Социалисти ще търсят в архивите данни
за плочата на студента-антифашист

СНИМКА БГНЕС

Вицепрезидентът Илияна Йотова за пореден път участва в
Националния младежки събор “Илиева нива” край село Глумово,
община Ивайловград. Съборът се провежда в памет на избитите
през 1913 г. деца на тракийски бежанци. Да избираме управници,
които познават тракийската орис, не са безразлични към каузата
на тракийците и търсят справедливост, призова Йотова

Столичните социалисти
ще търсят в архивите разрешителното, издадено от
Столичния народен съвет,
за поставянето на оригиналната плоча на студентаантифашист Марин Боев,
убит на 3 март 1943 г. от
властта по време на протест. Нейна реплика на територията на район “Средец” бе скандално изкъртена миналия четвъртък.
Кметът на района Трайчо
Трайков побърза да се похвали в социалните мрежи
за случилото се. Действията му предизвикаха бурна
реакция на социалисти и
антифашисти, а лидерът на

БСП в София и на групата
леви общински съветници
Калоян Паргов заяви готовност да припознаят плочата като собственици и да я
приберат. В събота се
състоя среща с Трайков, на
която присъстваха Калоян
Паргов,
членът
на
Изпълнителното бюро на
Градския съвет на БСП в
София Надежда Мидюрова,
кандидатите за народни
представители от 24 МИР
Александър Димитров и
Борис Цветков, и Велислава Дърева. На нея Трайков
е заявил, че действията му
са били в изпълнение на заповед, издадена от архи-

тект Влади Калинов през
2018 г. Социалистите са
настояли законната плочареплика, незаконно премахната от кмета, да бъде
възстановена на мястото й.
Столични социалисти и
историци ще се срещнат
днес с представители на
администрацията на район
“Средец”, за да потърсят
заедно решение за разполагане на плочата. Тя изчезва в началото на 90-те
години на миналия век, а
по-късно на същото място е поставена нейна реплика, изработена по съществуващи архивни снимки
на оригинала.

Държавата реже и фирмите, работили с Пеевски и Божков
Работна група към Министерския
съвет прави “черен списък” с лицата и
фирмите, работили със санкционираните
от САЩ по закона “Магнитски” компании на олигарсите Делян Пеевски и Васил Божков, както и със зам.-шефа на
Бюрото за контрол на СРС Илко Желязков. Държавата няма да работи с тях,
обяви кабинетът в петък в отговор на
наложените на 2 юни от финансовото
министерство на САЩ запори на 64
фирмени и лични сметки и имущество на
Пеевски и Божков. НАП публикува
списъка с 64-те дружества, а тази седмица ще го разшири с лица и компании,

които са техни контрагенти. Проверяват
се и държавните компании, които могат
да бъдат наказани от САЩ. Списъците
ще бъдат публикувани от НАП и финансовото министерство. Целта е да се сведат до минимум рисковете за страната
при последващо замразяване от САЩ на
активи. Списъкът ще включва всички
физически лица и фирми, притежавани,
контролирани или управлявани в последните пет години от Пеевски, Божков и
Желязков, и всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за
управление и контрол на тези фирми. Постепенно ще се добавят и всички физиче-

ски и юридически лица, установени от
ДАНС и НАП.
И свестни компании могат да пострадат от санкциите срещу Пеевски и Божков, прогнозира икономическият министър Кирил Петков. Проблем ще има
и за редица обществени поръчки,
изпълнявани от поставени фирми, зад
които е Пеевски. Ако в правителството
се появят хора, свързани с двамата олигарси, и те ще влязат в списъка и ще
бъдат отстранени от поста, увери финансовият министър Асен Василев.
Според Корнелия Нинова сигналът от
САЩ изправи България и институциите

пред голямо предизвикателство, защото
те не могат да правят нито разследване,
нито да внасят обвинителен акт, нито да
издават обвинителни присъди. Това според Нинова трябва да направят българските институции и от случващото се
през следващите седмици и месеци ще
проличи дали имаме сила като суверенна
държава да се справим с проблема. Пеевски и Божков са следствие, а причината
за този модел е другаде и ако искаме да
има дългосрочни последици от тези действия, трябва да се извадят на показ управляващите политици, които го създадоха, заяви Корнелия Нинова.
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КИРИЛ ПЕТКОВ:

„Червени” лампички светват
и при ремонтите на язовири
Заради „спорна практика” започва
проверка в Агенцията за експортно
застраховане
“Червени” лампички като
в ББР светват и в Държавната консолидационна компания (ДКК), в която са вкарани 600 млиона лева за ремонт
на 400 язовира, от които досега са ремонтирани само 10.
Това обяви икономическият
министър Кирил Петков. От
думите му стана ясно, че от
днес започва проверка и на
Агенцията за експортно застраховане, която, освен застраховки на експорт, изненадващо се оказва, че е застраховала и кредитен риск на компании. Засега са възстановени само 10 язовира и искам
да ги прегледам, да видя какво се случва, каза Петков пред

БНТ. Той добави, че е странно, че финансирането на ремонта на язовирите е насочено към държавна фирма, която е към Министерството на
икономиката.
БСП поиска в края на миналата година Сметната палата да провери и дейността
на държавната компания
“Монтажи” ЕАД, която преди повече от две години получи чек от 500 милиона лева
от ДКК за “спешен” ремонт
на 418 язовира. Искането на
БСП бе да се направи проверка за периода от 1 януари
2017 г. до 31 декември 2020
г. От думите на Кирил Петков стана ясно, че сумата е

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Оказва се, че в Агенцията
за експортно застраховане
застраховат не само
експортна дейност, но
и кредитен риск, обяви
Кирил Петков

600 милиона лева. След това,
чрез вътрешно възлагане,
ДКК даде ремонтните дейности на държавната компания
“Монтажи”. В края на октомври 2020 г. от думите на бившия министър Лъчезар Борисов стана ясно, че за повече
от две години не е ремонтиран нито един язовир. Открити са строителни площадки за
82 обекта, чийто ремонт ще
струва 195 милиона лева.
Под “шапката” на ДКК са
17 държавни фирми с различна дейност - от военни заводи през ликвидиране на стари
мини до производство на
млечни продукти и маркетингови проучвания. Така консолидационната компания управлява огромен финансов
ресурс. Собственият капитал
на дружеството е около 1,2
милиарда лева, а на управляваните активи - около 1,5 ми-

лиарда. Преди дни Петков
обяви, че ще смени ръководството на ДКК, което публично никога не се е появявало,
а компанията дори няма интернет сайт, въпреки че по
документи управлява активи
за милиарди.
Министърът открои спорна практика и в Агенцията за
експортно застраховане. “Тя
също трябва да застрахова
малки и средни предприятия
в техния износ. Обаче се оказва, че те застраховат не само
експортна дейност, но и кредитен риск, което означава, че
потенциално може да отидете в тази агенция, да си вземете застраховка за кредитен
риск и след това да ходите в
ББР и да вземете заем от там.
Изчистването на ББР и тази
застрахователна агенция, която никой не я е чувал, е важно”, добави министърът.

Държавата гарантира кредити за малки фирми, отпускат парите за 10 дни
Държавата гарантира кредити за малки
фирми, отпускат парите
за 10 дниръгва нова гаранционна схема, насочена към малкия и средния бизнес в България,
която ще минава през
кредитиране от търговските банки. Икономическият министър Кирил Петков нарече новата схема “безпрецедентна”, тъй като има
споразумение с частните финансови институ-

ции, които са длъжни да
отпуснат парите за кандидатстващите фирми по
тази държавна схема до
10 дни след кандидатстването.
Държавната гаранция, която е на обща
стойност 2,5 милиарда
лева, ще покрива 50%
от риска за търговските банки при отпускането на кредити за фирми и 80% при самоосигуряващите се. Те ще
имат право да кандидат-

стват за 70% от оборота си за 2019 или 2020
г., в зависимост кога е
по-голям. Срокът за
връщане е 7 години.
Икономическият министър каза, че заемите
ще се отпускат от банките, без те да искат
допълнителни обезпечения от кредитополучателите. “Няма да
трябва да правят ипотеки. Ако сте истински
бизнес, оперирал последните 3 години, ще

можете да вземете 70%
от приходите си за
2019 или за 2020 г. който е по голям”, каза
Петков.
Министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев обяви,
че програмата за запазване на заетостта 60 на
40 ще продължи да работи допълнително два
месеца, но в рамките на
останалия ресурс, който е само 100 милиона
лева. Донев обясни, че

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

СКРЪБНА ВЕСТ

На 07.06.2021 г. сe навършват
30 години от кончината
на скъпия ми баща

На 04.06.2021 г. почина офицер
от запаса, капитан I ранг

СТОЙЧО АНДРЕЕВ
ПРЕМЯНОВ
на 74 години

ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ
Обичам те, мили татко!
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА
МУ ПАМЕТ!
Твоя любима дъщеря Милена

За един живот, живян
достойно, за едно сърце прекрасно и голямо забрава няма!
Опелото ще се отслужи на 08.06.2021
г. от 13.00 ч. в параклиса на Централен
гробищен парк – Варна, а погребението
е от 13.30 ч.
От семейството и близките

ако се тръгне в посока
формиране на нова програма, тя отново трябва
да се прати за одобрение до ЕК, което ще
отнеме доста време.
Финансовият министър Асен Василев
заяви, че се подготвя актуализация на бюджета,
която ще бъде внесена в
първите дни на новото
Народно
събрание.
Според него ремонтът
ще е в посока преструктуриране на разходите,

но без да се повишава
таванът на сега заложените разходи. Пред “Капитал” Василев разясни,
че външен екип е влязъл
в Министерството на
финансите, за да работи
съвместно с дирекциите
и да се потърсят резервите при изготвянето на
проектобюджета
за
следващата година. Той
обяви, че очаква до две
седмици да започне публичен процес по бюджетиране.

Договориха световен
корпоративен данък
от най-малко 15%
Най-големите седем икономики в света, обединени
в Г-7, стигнаха до историческо споразумение за въвеждане на глобален корпоративен данък с минимална
ставка от 15%. В България данъкът е 10%. Решението
бе взето миналата седмица в Лондон по време на срещата на финансовите министри на САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Италия и Япония.
Сделката цели да принуди мултинационалните компании да плащат данъка в страните, в които развиват
дейност. Това ще стимулира всички държави да вдигнат данъка до договорения минимум. “Ние се ангажираме с глобален минимален данък от най-малко 15
процента за всяка държава”, се казва в официалното
изявление след срещата в британската столица. Организацията се надява окончателното споразумение да
бъде финализирано по време на юлското събиране на
финансовите министри от Г-20.
Сделката на Г-7 е знакова. Нейната цел е да се
гарантира в световен мащаб данъчното облагане на
мултинационални бизнеси като тези на Google,
Facebook, Apple и Amazon. Решението може да
доведе до събиране на стотици милиарди долари, за да
помогне на правителствата да се справят с последствията от КОВИД-19.

www.duma.bg
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Проверяват ефикасността
на тол системата
Инвестирани са 300 милиона лева,
но не е ясна възвръщаемостта,
обяви строителният министър
Виолета Комитова
През тази седмица ще бъде
направена проверка за ефективността на тол системата, съобщи строителният министър Виолета Комитова. “Там е интересен резултатът, защото сме
инвестирали около 300 милиона лева, имаме една година дейност, а не сме наясно каква
възвръщаемост има, за колко години ще се изплати, има ли
нужда от разширяване на мрежата, от още средства. Все още
тол системата не може да генерира таксите, които би трябвало да поеме от транспортните
средства, а делът на винетните

такси е голям”, коментира министърът пред “Евроком”. Последно в края на януари, след
половин година умуване, АПИ
подписа нов договор с консорциум “Капш Трафик Солюшънс” за поддържане на надграждане на тол системата за
141 милиона лева с ДДС за
следващите пет години. На
практика това е втори договор
с “Капш”, който бе сключен без
предварително обявление още
през август 2020 г. Преди това
австрийската компания изгради
тол системата, за което получи
180 милиона лева с ДДС от

СНИМКА БГНЕС

Виолета Комитова
държавата.
Тол системата влезе в експлоатация на 1 март 2020 г.
след половингодишно забавя-

не. Резултатите от първата
година не оправдаха очакванията, че това ще е новата “печатница на пари” по думите

на премиера Бойко Борисов.
Вместо планираните приходи
от 450 милиона лева,
постъпленията се оказаха далеч по-скромни - около 130
милиона. Причината за това
обаче се оказа пандемията и
бонусите, които даде правителството на превозвачите, намалявайки тройно платената
пътна мрежа спрямо първоначално предвиденото.
Приходите от винетки
възлизат на 258,3 милиона лева,
а от тол такси - 103,3 милиона
за периода 1 януари - 8 декември 2020 г. До края на годината се очаква приходите от тол
такси да достигнат 129 милиона лева, каза бившият министър
Петя Аврамова. От изказването на Комитова става ясно, че
сумата действително е такава.
Oще на стр.10

АПИ дължи над 600 милиона лева
на фирми за ремонти на пътища

НАП засече нарушения с касови
апарати по граничните пунктове

Министерството на
регионалното развитие
и благоустройството
(МРРБ) не е изплатило
600 милиона лева за
изпълнени строителномонтажни дейности по републиканската пътна мрежа, става ясно от съобщение на ведомството. Проектите са възложени от
Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ).
В момента тече проверка на договорите и

Касовите апарати на фирмата, която извършва дезинфекцията на лекотоварни и тежкотоварни автомобили по
пунктовете, отчитат касови бележки,
но не са свързани към системата на
НАП. Това, което се издава и се маркира като сума, не стига до отчетите,
съобщи миналата седмица изпълнителният директор на Националната агенция по приходите Румен Спецов на
ГКПП “Капитан Андреево”.
Продължават контролните действия, за да се установи каква е причината за несъответствието, но Спецов
заяви, че фирмата, която работи на
ГКПП “Капитан Андреево”, обслужва
и пунктовете на ГКПП “Малко Търново” и ГКПП “Лесово”, където също са
открити нарушения. Тя е попаднала
във фокуса на НАП, защото е била
част от списъка с фирми, които разполагат с огромни касови наличности.
Става въпрос за половината касови
апарати, с които се оперира на пункта,
но и които не са били обновени и не
отговарят на изискванията след въвеждането на промените в Наредба Н-18 за
отчитане на оборотите. Спецов заяви,
че касовите апарати са стари модели.
Проверка ще установява дали приходите към НАП са били декларирани в съответствие с отчетите в касовите апарати.

изпълнените дейности. Тя
се извършва от работна
група под ръководството
на заместник-министър
Тодор Атанасов. След приключване на проверката
всичко, което е извършено
качествено и в срок, ще
бъде
изплатено
на
изпълнителите, гарантират
от МРРБ. Бюджетът на
АПИ за ремонт и изграждане на пътища от републиканската пътна мрежа
през 2021 г. е на стойност

874 милиона лева. Агенцията е възложила строителни дейности за още 2 милиарда лева, допълват от
министерството.
Един от големите проекти, възложен на АПИ, е
строителството на АМ
“Хемус” от “Автомагистрали”. Преди дни поверка
на Сметната палата на дейността на държавната
компания показа, че публичните средства не се
разходват ефективно.

Асен Василев поискал прокурорска
проверка на шефа на данъчните
Финансовият
министър Асен Василев е
поиска прокурорска проверка на шефа на Националната агенция за приходите (НАП) Румен
Спецов. “Установих, че
той не е участвал в
данъчни измами. Изпратено е писмо към прокуратурата, за да направят
проверка и да установят”. Това заяви Асен Василев пред БНТ относно
продажбата на фирма на
директора на НАП Румен Спецов, която малко

след това се установява,
че има задължения към
бюджета. Василев каза,
че Спецов му е обяснил
подробно какво се е случило и го е уверил, че
към момента, когато той
е бил собственик на фирмата, тази фирма не е участвала в данъчни измами.
Финансовият министър
заяви, че никой не му е
препоръчал
Спецов.
“Познавам господин
Спецов отдавна. Избирам си екипите сам. И в
случая с господин Плев-

нелиев (в чиито служебни кабинети бе министър
на икономиката и енергетиката), и в случая с
господин Радев, отидох и
казах: “Това са CV-тата
на хората, с които работя. Ние влизаме като
екип. Ако има проблеми,
трябва да се обсъдят
сега, оттам нататък влизаме като екип, екипът е
мой”, разказа Василев.
По думите му в НАП
и митниците за момента
няма докладвани случаи
на корупция.

“Говорим за десетки милиони лева, които не са отчетени към НАП. Ако средно
на ден минават по 1000 товарни автомобила, още толкова леки автомобили и
автобуси, половината от тези приходи
не се отчитат. Точната сума ще стане
известна, след като приключи проверката”, заяви Спецов, като коментира, че от
събираните такси за дезинфекция на
пунктовете 80% отиват към държавата,
а 20% остават за фирмата.
По думите на Спецов фирмата
единствено изразява съжаление за допуснатата грешка и ще окаже пълно
съдействие при проверките. Нередностите са установени при регулярните
акции, които НАП вече ще извършва,
като се измества фокуса от дребните
търговци към обществено значимите
обекти. Ако се установи, че действията на фирмата са били умишлени, санкциите може да бъдат в две насоки - от
страна на НАП за неспазване на разпоредбите за касовите апарати и неотчитане на оборотите, но и от страна
на държавата, като отношение ще вземат други министерства.
Работата на пунктовете ще
продължи, като от фирмата ще поставят нови касови апарати, които отговарят на изискванията, и няма да има
запечатване от НАП.
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Последен опит на
Харири за правителство
Ливанският премиер Саад Харири
предупреди, че ще се оттегли от
правомощията да формира правителството и ще подаде оставка, ако
президентът Мишел Аун отхвърли
предложения от него нов списък на
министрите. Харири подкрепи разширяването на състава на бъдещото
правителство от 18 на 24 министри.
В същото време една трета от тях,
ще бъдат избрани от президента, а
останалите две трети - от премиера и председател на парламента.

Самоубийства
мъчат Албания

СНИМКИ БГНЕС

Това са едни от първите посетители на ресторанта “Мишелин стар” в Амстердам.
Правителството на Нидерландия смекчи КОВИД-мерките и врати отвориха кината, музеите,
театрите и ресторантите. Това е нова стъпка към нормализиране на живота в страната

Италия с рекорд
по ваксиниране

Жертвите на
джихадистите
в Буркина Фасо са 138

Албания без починал вече пети ден,
Бразилия ще произвежда „Спутник V”
В петък Италия отбеляза
нов рекорден брой ваксинирани срещу COVID-19, съобщиха местните власти. Така
страната е на второ място в
Европа по този показател. За
24 часа са поставени 600 000
дози. Общо 24% от населението над 12-годишна възраст е
ваксинирано. Счита се, че за
този резултат спомага и големият брой ваксинационни
центрове, които са 2666, и се
очаква да бъдат отворени още
800. Ваксинирането е напреднало също и в Германия,
Франция и Испания.
Италия постепенно облекчи ограниченията за COVID19, отпусна нощния комендантски час и отвори заведе-

ния за хранене на закрито в
ресторанти и барове. Броят
на новозаразените и смъртните случаи непрекъснато намалява през последните седмици. Страната очаква и увеличение на броя на туристите.
Във Великобритания над
40 млн. души са получили
първата си доза ваксина. Правителството постигна целта
си да ваксинира най-уязвимите до 15 април и продължава
да предлага първа доза на
всички пълнолетни до края на
юли. Вече всички на възраст
над 30 години могат да го направят.
Албания от пет дни няма
починали от коронавирус, новозаразените варират от 5 до

9 души, а за последното денонощие са само двама. Ваксинацията продължава според
плана.
В бразилския град Серана
е имунизирано почти цялото
възрастно население. Ваксинирането е извършено в периода февруари-април като населението не е знаело, че участва в експеримент. Използвано е китайското лекарство
“КоронаВак”. В следствие
смъртните случаи са намалели с 95%. В Бразилия се планира също да започне произвеждането на 8 млн. дози
“Спутник V” на месец, съобщават световните медии. Бразилският посланик в Русия Товар да Силва Нунес съобщи

Самоубийствата продължават
да бъдат едно от най-болезнените
явления в албанското общество. 215
са регистрираните случаи миналата
година, съобщават местните медии.
Броят на самоубийствата е 3 пъти
по-голям от убийствата, сочат данни на статистическия институт
ИНСТАТ. Най-често причините са
икономически, социални и стресът
от КОВИД-19.

намерението да се осигури
доставка за държавите от Латинска Америка. Той добави,
че Бразилия се стреми към
производство на собствена
ваксина.
От своя страна, Мароко
въвежда електронен сертификат за ваксинация. Властите са
го разработили, и хората, получили две дози от ваксина,
ще могат да го изтеглят от
специален уебсайт, започвайки от 7 юни, съобщава ТАСС.
Пропускът е защитен официален документ, който позволява
на собственика му да се придвижва из страната без никакви ограничения и без други
допълнителни документи, както и да пътува в чужбина.

Ердоган цени връзките
с РС Македония

Критикуват Атина заради
опашки с България

Приятелските отношения между РС Македония и Турция, както и засилване на сътрудничеството бяха темите в
разговора между президента Реджеп Ердоган и премиера
Зоран Заев. Той бе на еднодневна работна визита в Турция.
В приветствената си реч Ердоган подчерта, че Северна
Македония има специално място в сърцата на турските
граждани като държава, с която ги свързват дълбоки исторически връзки.
Гостът се обяви за задълбочаване на икономическите и
търговски връзки между Скопие и Анкара. В момента се
подготвя нов договор за свободна търговия, който цели да
отвори повече възможности за турските инвеститори в
Северна Македония. Ердоган увери, че страната ще
продължи да помага на Северна Македония в борбата срещу пандемията и желае да задълбочи сътрудничеството в
областта на здравеопазването. Също така подчерта, че
въпреки пандемията, двете страни са имали отлична търговия през 2020 г. и че ще продължи да мотивира турските
компании да инвестират още повече в РС Македония.

Гръцките медии критикуват властите заради километричните
опашки на чакащи туристи на пункта “Промахон” на границата
с България. Хотелиерите настояват за спешни мерки за бърз пропускателен режим на туристите. В южната ни съседка бяха излъчени репортажи на чакащи с часове хора, които отиват на почивка,
а не могат да преминат границата. “Не превръщайте почивката на
чужденците в изпитание”, коментират журналистите и призоваха
правителството да се увеличат поне три пъти екипите, които
работят на пропусквателния пункт. “Това е антиреклама за гръцкия
туризъм и то в извънредна ситуация, когато всички в бранша се
борят да възстановят щетите от пандемията”, намесиха се и хотелиери.
Властите обясниха, че забавянето се дължи на тестването на
влизащите чужденци през граничния пункт с България.
През последните дни леко се облекчи трафикът на сръбски
туристи, след като Скопие позволи те да пътуват през територията на Северна Македония, без да плащат пътни такси. По този
начин македонците се отблагодаряват за получените ваксини, а
това спомогна и да се намали натоварването през “Промахон”.

Най-малко 138 души са убитите
при нападението на бойци срещу село
Солхан в североизточната част на
Буркина Фасо, съобщава ТАСС. Порано информацията беше за 100 загинали. Това е най-голямата атака
от 2015 г. насам. Сред загиналите
има най-малко седем деца. Нападателите подпалваха къщи и местен
пазар. Смята се, че нападателите са
радикални ислямисти.

Почина Джеймс Пардю
Бившият американски посланик в
България Джеймс Пардю (2002 - 2005)
е починал в сряда на 77 години,
съобщават световните медии. Припомняме, че той бе сред най-активните американски дипломати на
Балканите. Дори и след оттеглянето си от активната политика той
продължаваше да коментира и анализира събитията на полуострова,
включително и в България.

Живеещи в Япония перуанци
са първите, които гласуваха във
втория кръг на президентските
избори в Перу на 6 юни. Битката
е много оспорвана между левия
кандидат Педро Кастийо и
крайнодясната Кейко Фухимори,
дъщеря на бившия диктатор
Алберто Фухимори. След първия
кръг Кастийо водеше убедително
с над 20%, но според последните
проучвания преднината му е
намаляла, макар мнозина да
очаква, че тя ще се съхрани при
окончателния изборен резултат
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Байдън: Търсим не конфликт,
а стабилни отношения с Русия
Путин не очаква пробив от срещата на 16 юни, но се надява на полезен диалог
Вашингтон не търси конфликт с Москва, а напротив, иска
стабилни отношения, увери президентът Джо Байдън в статията
във в. “Вашингтон пост” преди
срещата му с Владимир Путин
на 16 юни в Женева. Той пише,
че САЩ “не търсят конфликт” с
Русия. “Искаме стабилни и предсказуеми отношения, в които да
можем да работим с Русия над
въпроси като стратегическата
стабилност и контрола над
въоръженията”.
В същото време той обяви,
че ще се срещне с Путин “след

дискусии на високо ниво с приятели, партньори и съюзници,
които виждат света от същата
перспектива като САЩ и с които ще подновим връзките и споделените си цели. Ще останем
единни в изправяне пред предизвикателствата на европейската
сигурност от Русия, започнали с
агресията в Украйна”, казва се в
статията.
Ръководителят на Белия дом
изрази решимостта си да “отстоява демократичните ценности” и обеща да обсъди с Путин правата на човека и “наме-

сата” в изборите.
САЩ трябва да работят с
Русия по “ключовите предизвикателства в света”, независимо
дали Вашингтон харесва или не,
това пък заяви на видеоконференция в Центъра за нова американска сигурност Ерик Грийн,
старши директор за Русия и
Централна Азия в Съвета за национална сигурност на Белия
дом. Посветената също на срещата на върха САЩ-Русия, видеоконференция бе проведена в
петък. Според него администрацията на Джо Байдън не се стре-

ми да рестартира връзките между Москва и Вашингтон, нито
пък да ескалира допълнително
напрежението в тях.
Самият Владимир Путин на
виртуална среща в петък с водещите информационни агенции в
света сподели, че не очаква пробив и “революционни резултати” от срещата на 16 юни. “Но
въпреки някои разногласия, ние
все още имаме припокриващи се
интереси, включително екологичните проблеми и стратегическата стабилност”, изтъкна Путин на срещата, проведена в

рамките на също виртуалния
Международен икономически
форум в Санкт Петербург.
“Това, че ще се срещнем, че ще
говорим за възможностите за
възстановяване на двустранните отношения, ще говорим за
въпроси, които са от взаимен
интерес, - а такива въпроси,
впрочем, не са малко, - това вече
не е лошо само по себе си.
Президентът Байдън е опитен
политик. Той прекара целия си
живот в политиката. Надявам се
срещата ни да е конструктивна”, подчерта Путин.

САЩ против Китай за
търговските правила

СНИМКА БГНЕС

Египетски работници и машини отстраняват руините в Газа, главният град
на едноименния палестински район. Кайро обяви на 4 юни, че ще изпрати строители
и оборудване, които ще помагат за възстановяването на града и региона след
ракетната война миналия месец между палестинците от Ивицата Газа и Израел

НАТО обезпокоена от
съюза Москва - Минск

В Париж възмутени от
неонацистите в Киев

Държавите-членки на НАТО са сериозно обезпокоени от все по-тясното сътрудничество между Русия и
Беларус през последните месеци. Това заяви генералният секретар на алианса Йенс Столтенберг в интервю
пред германския “Велт ам Зонтаг”. Според него Беларус “става все по-зависима” от Русия. “Не искам да
спекулирам, но ние сме бдителни и наблюдаваме много
внимателно случващото се в Беларус”, подчерта Столтенберг. Той добави, че при сериозен случай алиансът
има готовност да защити всеки един от своите членове
от всякаква заплаха, която идва от страна на Минск и
Москва.
Генсекът изрази и негативното отношението на
блока и към сътрудничеството между Русия и Китай.
Според него то представлявало “ново измерение и сериозно предизвикателство”. “В последно време Русия и
Китай си сътрудничат все по-тясно както в политическо, така и във военно отношение. Двете страни провеждат съвместни учения, полети на бойни самолети на
далечни разстояния и морски операции. Те обменят
активно помежду си опит в областта на използването на
бойни системи и контрол върху интернет”, оплака се
Столтенберг. Той добави още, че Москва и Пекин все
по-често координират своите действия в международните организации, включително в ООН.

Членовете на френския Сенат се обърнаха
към външния министър Жан-Ив льо Дриан с
искане да коментира дейността на неонацистките организации в Украйна, съобщи “Страна.ua”.
В края на май френски политици посетиха
Киев и бяха крайно недоволни от ситуацията с
радикалите. Според тях в центъра на украинската столица те свободно търгуват с нацистки
символи и документи, а също така вербуват
хора в радикални десни военни части. Сенаторите са записали на видео всички тези случаи.
“Такива действия са изключително тревожни и бихме искал да знаем каква е позицията на
Министерството на външните работи по този
въпрос и какви мерки възнамерява да предприеме, за да избегне разпространението на тази
смъртоносна идеология”, гласи обръщението им
до ръководителя на френската дипломация.
Предполага се, че реакцията на ведомството ще отрази официалната позиция на Париж
по този въпрос и, ако правителството се съгласи с мнението на сенаторите, това може да
повлияе върху цялата политика на Франция
към Украйна.

Съединените щати и Европа, а не Китай, трябва да разработят правилата за световна търговия
и технологии, се казва в публикувана във “Вашингтон пост” статия на американският президент Джо Байдън. Публикацията й е свързана с
предстоящото европейско турне на Байдън в
Европа.
“В Брюксел ще отделим специално внимание
на това как да направим така, че пазарната демокрация, а не Китай или някой друг, да разработва
правилата за търговия и технологии през XXI
век”, пише Байдън.
“Независимо дали става въпрос за борба с пандемията, решения заради засилващата се климатична криза или противодействие на нанасящите
щети дейности от страна на Русия и Китай, САЩ
са длъжни да ръководят света от позицията на
силата”, смята Байдън. Според него “демокрациите могат да предложат” модернизация на дигиталната и медицинската инфраструктура като
противовес на Китай.
ОБЯВА
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ìÀÂÒÍÓ‚‡ „Ó‡î.
–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‚‡!
ŒÚ‰ÂÎ ÓÏÛÌËÍ‡ˆËË Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î
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1654 - КОРОНОВАН Е ФРЕНСКИЯТ КРАЛ
СЛЪНЦЕ ЛУИ XIV. Нему принадлежи знаменитата фраза
“Държавата - това съм аз!”.
Привърженик е на теорията за
божественото право на монарха, според която кралската
власт има божествен произход
и е независима от светски ограничения. Управлението му,
продължило от 1643 г. до смъртта му през 1715
г., започва, когато е едва 4-годишен. Продължава 72 години, 3 месеца и 18 дни, което го прави
най-дългото документирано управление на европейски владетел.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Мирише на саботаж
От стр. 1
Именно партията на
Борисов бе най-върлият
противник за въвеждането на машинен вот по
време на дебатите в предишния парламент. Помните ли как ни убеждаваха, че машините за гласуване “могат да създадат различни проблеми,
които да попречат на
нормалното провеждане
на изборите”?
Дали някой случайно
не е получил обаждане
или есемес и цените изведнъж рязко да са ста-

нали неизгодни?
От ЦИК обявиха, че
ще търсят решение в
рамките на определения
за целта бюджет. Какво
пречи на държавата да
се обърне директно към
производителя и да запуши устата на посредническата фирма, която
очевидно е решила да
шантажира, обслужвайки сваленото корумпирано управление на Борисов. Явно нито има
време, нито възможности за това. Та май ще се
наложи да преглътнем
тези 15 милиона лева. В

крайна сметка Борисов
и ГЕРБ раздадоха 6 милиарда без търгове и
конкурси, важното е законът да бъде спазен.
Поне сега да не бъдем
евтини на брашното,
скъпи на триците, пък да
видим дали от “Сиела
Норма” няма да измислят нова причина, за да
саботират доставката.
Съветът по сигурността се събира днес.
Освен за политическата буря, предизвикана
от санкциите на САЩ
по закона “Магнитски”, експертите си

струва да обсъдят и
казуса с машините,
който заплашва с опорочаване предстоящия
вот на 11 юли. “Найвероятно е при този
предвиден бюджет да
има по-малко машини.
Те ще свършат работа,
но няма да има за гласуването в чужбина”,
твърди шефът на “Сиела Норма”. Достатъчен
“аргумент”, който да
предизвика скандал и
удар по служебния кабинет, че не си е
свършил работата. Това ли искаме?

Спекула със спекулата
Мая ЙОВАНОВСКА

На главния прокурор
Иван Гешев в последно
време доста му пари под
краченцата и, ще не ще,
рязко му се отвори много работа. Очерта се
обаче още една скандална тема, засягаща всички
ни пряко, по която е
интересно дали прокуратурата ще свърши нещо.
Експертът Ваня Григорова оповести минала-

та седмица скандални
данни (не че не го знаехме) около цената на ПСР
тестовете - че всички ние
сме плащали в пъти повече за тях. Още през
април миналата година
държавата е плащала за
един тест 16 лева. Данните са от доклад на
Българския институт за
правни инициативи. Става въпрос за 30 хиляди
теста. През юли миналата година са купени още
42 хиляди теста - по 13
лева за брой. След
допълнителните разходи, свързани с извършването на изследването и
т.н., се оказва, че крайната цена не би трябвало да надхвърля 40-45
лева. Въпреки това цената на един тест, платен
от НЗОК, е 60 лева, за
Националния център за

заразни и паразитни болести - 130 лева.
Какво да кажем за
дрането на обикновените хора, след като в началото на пандемията
цената на ПСР теста
варираше между 90 и
120 лева. Същите тестове, но с експресна обработка, достигаха близо
200 лева. Според доклада разликата в пазарната
цена и тази за крайния
потребител е девет пъти.
В ущърб на потребителя, разбира се. Има източване на държавния
бюджет и на домакинските бюджети благодарение на кризата и това
продължава да се случва, обяви Григорова.
Още през март миналата година след серия
от репортажи за надути
цени на стоки, свързани

с КОВИД-19, Гешев
публично призова гражданите, ако забележат
спекулативно завишени
цени, да сигнализират на
телефон 112. Тогава той
обяви “проверка за спекула с цените”, нищо че
в родните закони отдавна няма определение за
спекула. Така излиза, че
това е нещо като спекула със спекулата.
Петнайсет месеца
по-късно да сте чули
нещо по въпроса от Гешев? А може би тепърва
прокуратурата ще намери за необходимо да
повдигне някакви обвинения заради окрадените милиони от всички
нас по време на пандемията? Или има “по-важна работа”? Нали ви е
ясно, че всичко е само
прах в очите.

1848 - РАЖДА СЕ ПОЛ ГОГЕН, ФРЕНСКИ
ЖИВОПИСЕЦ, ПОСТИМПРЕСИОНИСТ (УМИРА
1903 Г.). Един от найобичаните художници не само заради таланта, но и заради ексцентричността му. Целият му живот е постоянно пътуване и търсене на ново начало. През
1894 г. става член на теософско общество, където остава до края на живота си. Вероятно найзначителната му творба е картината “Откъде
идваме? Кои сме? Къде отиваме?” (на снимката). Тя символизира житейски път, чийто край
не преминава в хармонична завършеност, а действа върху зрителя объркващо и безнадеждно.
1924 - В СОФИЯ СЕ РАЖДА ВИЛИ ЦАНКОВ, ТЕАТРАЛЕН И КИНОРЕЖИСЬОР (УМИРА 2007 Г.). Създава първия
“Домашен театър” у нас. Кариерата му е свързана с Младежкия театър, с Театър “София”, с театрите в Габрово,
Ямбол, Бургас, Шумен. Режисьор на 130 театрални постановки, 15 филма (най-известните от които “Сватбите на Йоан Асен” и “Демонът на империята”), 2 опери, оперети и редица телевизионни
екранизации. Носител на многобройни награди. Автор на романите “Вавилонски кули”,
“Горящият ангел”, “Седемте небеса” и др.
1935 - УМИРА ИВАН МИЧУРИН, РУСКИ
БИОЛОГ И СЕЛЕКЦИОНЕР (Р. 1855 Г.). Доктор
по биология, заслужил
деятел на науката и
техниката, почетен
член на Академията на
науките на СССР.
Създател на много нови
сортове плодове, голяма част от които още
през 1896 г. се харесват на американските му
колеги и са обект на сериозен интерес и търсене.
Мичурин дори е избран за почетен член на американското научно общество “Бридерс”. След
смъртта му неговото родно място - гр. Козлов,
Тамбовска губерния, носи името Мичуринск.
1988 - В КОСМОСА ИЗЛИТА ВТОРИЯТ
БЪЛГАРСКИ КОСМОНАВТ АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ. Лети на борда
на съветския космически
кораб “Союз ТМ-5” с командир Анатолий Яковлевич Соловьов и бординженер Виктор Петрович Савиних. Мисията продължава до 17 юни. Александров
е избран за космонавт на
1 март 1978 г. във втората група от програмата
“Интеркосмос” заедно с
първия български космонавт Георги Иванов. Негов дубльор е през 1979 г. По време на своя полет
девет години по-късно извършва над 56 успешни
научни експеримента, включително и изпитание
на български храни за космонавти, разработени
от Института за космически изследвания при
БАН с ръководител акад. Димитър Мишев.
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Чий е този кучи син?
Обществената памет е къса, политическата - кратка
Велислава ДЪРЕВА

“Той може да е кучи син, но е наш
кучи син” (“He’s a son-of-a-bitch, but
he’s our son-of-a-bitch”) - тези думи на
Рузвелт (1939 г.) гарантират безметежното всевластие на никарагуанския
диктатор и откровен бандит Анастасио
Сомоса. Този “принцип” на “висшата”
политика гарантира безметежното всевластие на всеки откровен бандит, навсякъде. От Латинска Америка до Украйна и пътьом - през България.
“Няма бедност. Има усещане за бедност”, казваше Костов.
“Няма корупция. Има усещане за
корупция”, казва Борисов.
Усещане ли?!
Откак САЩ наложиха санкции на
Божков, Пеевски и Желязков по закона “Магнитски”, социалните мрежи
преливат от благодарности, разноцветни политици дефилират широко усмихнати, Гешев щурмува МВР, протестиращи щурмуват кабинета на Гешев, а
дежурните херолди на вечната българо-американска дружба бродят по телевизорите с изменени лица.
Обаче един въпрос гложди всички кой е този корумпиран лидер, чието име

САЩ тъй тайнствено премълчават. Напразни тревоги! Всички знаят името на
“нашия кучи син”, знаят му биографията,
знаят колко дядовци има, даже знаят коя
е Мата Хари, макар той самият да се
колебае по този сакрален въпрос все още.
И главно - знаят и САЩ, и ЕС, ЕК,
ЕП, ЕНП и прочее - всички, които го
създадоха, отгледаха, обгрижваха и дундуркаха 20 години. Те знаеха с кого си
имат работа. И точно защото знаеха, го
натресоха на българската държава. И
документи след себе си оставиха.
Пак трябва да припомням факти и документи. Обществената памет е къса, а
политическата - кратка.
Още 2001 г. фондация “Ханс Зайдел” на ХСС си хареса “кучия син”,
после му направи партия, обзаведе го
с програма, в ЕНП го посрещаха
възторжено (публично) и с присмех
(зад гърба му, докато измерваха с педи
този гръб), изобщо - идилия. Знаеха,
че е “як дънер, но с плитки корени”, че
“умее гениално да се самоинсценира”,
че “нехае за образованието”, че си е
просто един мутрафон, ама полезен
мутрафон. Полезен за кого?
“ГEРБ e нa влacт пoчти нeпрeкъcнaтo
oт 2009 г. Кoрупциятa прoцъфтявa c
пocтoяннo нoви мeтoди зa приcвoявaнe
дoри нa пaритe нa EC”, каза наскоро
бивш германски дипломат в България. А
сега, след задействането на закона “Магнитски” германските медии вопият:
“Срам за ЕС! Спи ли Брюксел!”. Спи.
През 2006 г. посланикът на САЩ
Джон Байърли в една грама характеризира безпогрешно “кучия син”: “има
улично образование и кратък диапазон
на внимание”; “описа себе си като найголямата придобивка на България”;
“безсрамно си правеше реклама”; “из-

гради PR машина”; “плаща в брой за
позитивно отразяване и заплашва тези,
които пишат негативни репортажи”;
“изключително чувствителен за публична или частна критика”; “непредсказуема личност с необуздана политическа
амбиция”; “особено цени одобрението
на САЩ”; “видимо проамерикански политик”; “егото може да е най-силният
ни лост за влияние върху него”...
Все пак Байърли предупреди: “Ние
трябва да продължаваме да го бутаме
в правилната посока, но никога не
трябва да забравяме с кого си имаме
работа”. Забравиха.
През 2008 г. в една грама посланик
Нанси Макълдауни допълни образа на
“кучия син”: “недодялана и изменчива фигура”, “експлоатира копнежа за силен лидер”; “демонстрира липсата на изтънченост и простотата си като свои отличителни достойнства”; “най-хитрият и харизматичен играч на деня”; “майстор на
подвеждането и преструвките”; “груба
политическа сила с акцент върху всяка
от трите думи”; “взима решенията си
инстинктивно”; “ние можем да го насочваме, както и неговата партия ГЕРБ, към
по-благонадеждни позиции”...
Междувременно, през март 2007 г.
списанието на Американския конгрес
“Конгрешънъл куотърли” (Congressional
Quarterly - CQ) публикува обширен
анализ за все същия “кучи син”, автор
- Джеф Стайн.
18 месеца по-рано (т.е. есента на
2005 г.), швейцарска банка възлага
(защо ли?) на екип от “високопоставени служители на американските органи на реда” да проучат въпросния персонаж. Резултатът е поверително досие, дебело 9 сантиметра.
Констатациите: “Българският парт-

ньор на Буш във войната с терора е бил
свързан с мафията”, “близък съратник
на прочути мафиоти”; “има документирана история на бизнес връзки с високопоставените ръководители на организираната престъпност”; “връзките с
мафията трябва да предизвикат изключителна предпазливост от страна на
американските органи на реда”.
И заключението на високопоставен
служител на ФБР: “Това е последният
пример за политическата търговия, слагаща Пентагона, ЦРУ и ФБР в едно легло
с някои от най-корумпираните и
престъпни лидери. Какъв ужас!”.
А в леглото - Мата Хари!
Ах, какъв ужас, наистина!
Пентагонът, ЦРУ и ФБР не са забелязали Мата Хари! Срам! А ние на
тях разчитахме! Тюх!
И кого санкционират САЩ днес?
Себе си санкционират! Своя си
“кучи син”! Който привижда себе си
като един Левски и казва:
Няма мафия. Има усещане за мафия.
Няма грабеж. Има усещане за грабеж.
Няма престъпност. Има усещане за
престъпност.
Няма корупция. Има усещане за корупция.
Усещане ли?!
А цялата кохорта на “кучия син”
надава истерични писъци от бункера:
“Хунта! Пълзящ преврат! Помощ!”...
Ах, какъв ужас!

„Пионерчета” извадиха портрета на Тато
Учениците от четирите девети класа на СУ “Петко Рачов
Славейков” в Кърджали върнаха времето с 40 години и се
пренесоха в бита и начина на
живот на хората в епохата на
социализма. Идеята е на Школа
“ИстОрика” към най-голямото
кърджалийско училище и поспециално на нейния ръководител Димитър Димов. Според
думите му учениците откликват
с ентусиазъм на предизвикателството да проучат по-подробно времето, в което са израсли
техните баби и дядовци и отчасти - родителите им.
Темата се превръща в централна за семействата им - разказват им спомени, вадят от
раклите предмети от това време, пренасят ги с думи и усещания в едно друго битие, което
никога няма да се върне. Димов
споделя, че нито един ученик или
родител не е реагирал отрицателно на идеята, по-скоро всички се запалили от раз.
Самата подготовка за възстановката и открития урок “Миналото днес” не може да мине
без участието на поне две поколения от семейство. Пионерските връзки, грамофоните, старите радиоприемници, касетофони, газени лампи, портрети на
известни в близкото минало
държавни водачи, книги, будилници, дървени сечива и много
други предмети, които в съвре-

мието не използваме. Особено
внимание предизвикаха лозунгите от онова време, бозата, локумените вафли, милинките, баничките и кифлите. Учениците ги
продаваха на присъстващите на
символичните цени от 5, 10 и
15 стотинки, както е било преди. Два от класовете пък бяха
осигурили автомобили “Лада” и

“Жигули”, паркирани като музейни експонати.
Проявата е предвидена не
само като възстановка, но и като
открит урок по гражданско образование, както и конкурс. В
един момент се сформира жури,
което да определи победителя.
Със задачата да преценят кой
клас е най-подготвен са натова-

рени директорът на СУ “П.Р.
Славейков” Милко Багдасаров и
директорите на училищата-гости по Националната програма
“Иновации в действие” - Весела
Иванова от ПГЧЕ “Васил Левски” в Бургас и Иванка Ваклинова от ПГ “Иван С. Аксаков”
в Пазарджик. Членовете на журито задаваха въпроси по пред-

ставените предмети и разкази на
учениците, за да определят победител. В края на краищата
обаче не се наеха с тази отговорност поради изключителното старание на всички.
За деветокласниците това е
ново предизвикателство, но за
по-големите ученици в Школа
“ИстОрика” подобно събитие
вече се е случвало. Затова и те
получиха правото да излъчат
победителя. Теодора Шанева от
11 “а” обяви решението на “постаршите историци”. Единодушно те определят за първенец 9
“б” клас - единственото чавдарче, ниските цени на хранителните продукти и “Лада”-та накланят везните в тяхна полза.
Наградата е еднодневна екскурзия до избрана от тях историческа забележителност в България
в удобно време и според противоепидемичните мерки.
Учениците нарекоха своята
проява музей на открито “Миналото днес”. Те споделят идеята, че за да напредва и да се
усъвършенства както трябва,
човек трябва да познава миналото и да се учи от него. Да
уважава предците си и да проучи всяка гледна точка. Времето, което никога няма да се
върне, е повлияло настоящето
по неповторим начин, затова
трябва да се знае.
24rodopi.com
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„Батко и Братко”
ряпа да ядат
Агенция „Пътна инфраструктура” концентрира най-много скандали
“Батко и Братко” се превърна
в нарицателно понятие за корупционен скандал в пътното
строителство. Той избухна през
2008 г. във връзка със строителството на автомагистрала “Тракия”. Тогава, докато шеф на Агенция “Пътна инфраструктура” бе
Веселин Георгиев, фирма “Биндер”, собственост на неговия
брат Емил Георгиев, печели
поръчка на агенцията за 120
милиона лева. Последиците за
България са спиране на средства
по еврофондовете. Едва през
2012 г. на Веселин Георгиев бе
повдигнато обвинение, че е
съпричастен към облагодетелстването на двамата си братя Емил и Бойко Георгиеви, със
стотици милиони. На 30 април
2015 г. Веселин Георгиев е оправдан на първа инстанция от
Софийския градски съд.
Този скандал обаче бледнее
пред всичко станало в областта
на пътното строителство през
следващите 12 години. АПИ се
оказа държавната структура с
най-голяма концентрация на
скандали. Затова логично бе нейното ръководство да бъде подменено от служебното правителство. Една от причините за отстраняването на бившия ръководен екип на агенцията са авансово платени 188 милиона лева за
укрепване на свлачища и срутища покрай пътищата, обясни регионалният министър Виолета
Комитова. Става въпрос за целево отпуснатите през 2019 г. от
бюджета 450 милиона лева, които бяха преведени на АПИ. 188
милиона са отпуснати на
държавната компания “Автомагистрали”, която ги дала на 25
фирми за 84 свлачища. Те обаче
не изпълнили договорите си.
“Само едно от тях е укрепено
към момента - това по пътя за
Рилския манастир. По останалите авансово платени не е свършена работа и до изтичането на договорите в края на 2021 г. няма
и как да бъде изпълнена”, каза
Комитова. От “Автомагистрали”
обясниха, че авансовото плащане е направено, за да се фиксират цените на строителните материали. Основна причина за
забавянето била, че при геодезическото заснемане в над 90% се
установила нужда от проект за
отстраняване на грешки при кадастралните карти.

Един след друг
Особено наситена със скандали в АПИ бе 2017 г. В началото на февруари лампа падна
върху кола в тунел “Ечемишка”
на АМ “Хемус” и уби жена.
Последва смяна на част от ръководството на агенцията. През
април стана ясно, че от АПИ са
изнесени документи на участник
в търг за изграждане на участък
от “Струма” и цялата процедура бе спряна. Мистериозно изчезнала документация бе причината АПИ да прекрати процедурата за търга за изграждането

циална пресконференция през
2019 г. След поредната трагедия на пътя БСП започна офанзива за проверка на качеството
на ключови пътища.
Последва искане на левицата към АПИ да бъде направена
детайлна проверка на 46 места
от магистралите “Струма”, “Марица”, “Тракия” и “Хемус”, като
се вземат проби, а изследването
да бъде направено в независими
лаборатории в чужбина. В края
на юни АПИ обяви, че депутатите от БСП цял месец не са

проявили никакъв интерес към
данните, които са поискали.
Пътната агенция не предостави
конкретно поисканата информация, а стовари в секретното деловодство на парламента хиляди страници с данни за строителството на магистралите и на
някои главни пътища.
“Девет месеца от регионалното министерство и от АПИ
търсиха какви ли не поводи да
ни отказват разрешение”, заяви
тогава Свиленски. По думите
му отговорът за този отказ се
намирал в думи на прокурор
Николова, която разследва катастрофата край Своге. “Установена е и фалшификация в
пробите на асфалта при ремонта на отсечката преди три години”, казала тя. Регионалният
зам.-министър Николай Нанков
и шефът на пътната агенция
Иван Досев се оправдаха, че
не са отказвали информация на
левицата. Но признаха, че са
предоставили огромна насипна информация, събрана в “1718 кашона”.

Епопеята ТОЛ
Евгени ГАВРИЛОВ

на тунел “Железница” на магистрала “Струма”. Отговорното
решение бе взето лично от директора на агенцията инж. Пирин Пенчев. Изчезна папка с
техническото предложение на
един от 17-те участници, което
прави невъзможно провеждането на търга. На 31 март изп.
директор на АПИ забелязал, че
липсва една от папките. Подава
сигнал в полицията, след което
в пътната агенция влязоха служители на СДВР. Важната документация се съхранявала при
изключителни мерки за сигурност в стая в агенцията. Там се
влизало само с магнитна карта и
достъп имали изпълнителният
директор на АПИ и петимата
членове на комисията на обществената поръчка. Индикативната стойност на поръчката е 250
милиона лева без ДДС. Проектът се изпълнява по европейска оперативна програма.

Безстопанственост
Също през 2017 г. бившият
шеф на АПИ Лазар Лазаров бе
обвинен за безстопанственост,
свързана със строежа на
участък от магистрала “Марица”. Вторият човек след бившия
регионален министър Лиляна
Павлова, натоварен пряко с основния приоритет на управлението - строежа на магистрали,
бе разследван за нанесена щета
за над 41 милиона лева от спецзвеното “Антикорупция” в прокуратурата. Става въпрос за лот
1 от магистрала “Марица” между Оризово и Димитровград,
включен в договора за строеж,
подписан на 1 август 2011 г. с
изпълнителя на целия проект -

италианското кооперативно
дружество “Чи ем Чи ди Равена”. Изграждането на въпросния участък се забави, а италианците се оправдаха с “форсмажорни обстоятелства” - падналия сняг през зимата на 2013-а
и пролетта на 2014-а, който
“преовлажнил” твърде много
почвата. Затова АПИ обявява
обществена поръчка за допълнителните дейности по “стабилизацията” на изграждащия се път.
Конкурсът е спечелен от фирма
“Пътища Пловдив” АД, с която
агенцията подписва договор на
30 юни 2015 г. Лазаров не възложил да се извърши проверка
дали предвидените строителномонтажни работи за подобект 1
не са били вече включени в предмета на договора от 2011 г.
между АПИ и “Чи ем Чи ди
Равена” за строителството на
лот 1 на “Марица”. Освен това
не е поискал от специализирана
дирекция в АПИ обосновка на
реалната необходимост от различните видове строително-монтажни работи, предмет на обществената поръчка, и разчети
как е формирана прогнозната й
стойност от 42 987 400 лева без
ДДС, твърди прокуратурата.
Според обвинението предметът
на поръчката, спечелена от
“Пътища Пловдив”, е бил включен в договора с италианското
дружество и така АПИ е платила два пъти за една и съща дейност. Имаше разследване, образувано по сигнал на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

Качеството
“Да, асфалт не се яде, но
асфалт се краде. И това го доказва състоянието на българските пътища. Спрете да правите
тези опасни за българските
граждани пътища. Вече доказани и от прокуратурата с това,
че качеството на асфалтовата
смес е не това, което трябва да
бъде. Подменяте пробите, лъжете и европейските си партньори, които дават пари за тези магистрали, и българските граждани, които пътуват по тези опасни пътища”, заяви депутатът от
БСП Георги Свиленски на спе-

Прословутата тол система също се оказа неизчерпаем
източник на безобразия и скандали. Търгът дълго време
бе блокиран заради обжалвания на процедурата. След
това системата тръгна със закъснение след натиск от
превозвачите. Държавата отстъпи пред исканията им
за намаляване на цените и обхвата на пътната
мрежа. След многократно отлагане и проблеми с
издаването на електронни винетки тол системата
тръгна от 27 март 2020 г. с 3115 км платени магистрали и първокласни пътища на цени от 1 ст./км до 20
ст./км в зависимост от вида, товароносимостта и
екологичността на автомобила и класата на пътя. За
свършеното до старта изпълнителите от австрийския
консорциум “Капш” вече бяха получили 180 милиона
лева. Най-изненадващо през август 2020 г. на сайта на
АПИ се появи съобщение, че партньорството й с
“Капш” не е приключило и ще продължи още поне две
години, а може и петилетка. АПИ обясни, че възлага
на “Капш трафик солюшънс” ДЗЗД нова обществена
поръчка - “Проактивен мониторинг и експлоатационна
поддръжка и надграждане с нови функционалности”.
Услугата на “Капш” ще струва на бюджета над 140
милиона лева (117,9 милиона лева без ДДС), като
договорът ще е за две години, но с опция за удължаване с още три. Дълго време регионалното министерство
и АПИ твърдяха, че консорциумът от фирми, оглавяван
от “Капш”, ще изгради тол системата, а след това
ще я експлоатира българската държава. Именно това
бе оправданието за създаването на поредната служба
мастодонт - Национално тол управление, със заявката
в него да работи армия от близо 1000 души - инспектори, програмисти, спецове по поддръжка на мрежи,
хардуер и пр. Сега тези уверения и “аргументи” звучат
като лъжа. Освен това поръчката бе възложена на
“Капш” без търг или конкурс. Оправданието бе, че
само който е сътворил мрежата, може да я стопанисва и надгражда. Като аргумент бе посочен и фактът,
че заетите в българската администрация чиновници и
ИТ-специалисти, ангажирани с тол системата, трябвало да бъдат обучавани от фирмите изпълнителки. Не
стана ясно защо това не е било взето предвид и
калкулирано. Арогантността на началниците на АПИ
стигна дотам, че те откровено признаха, че държавата ще плаща и на кадри на държавна служба, и на
чуждестранните частни компании за едно и също - да
експлоатират и развиват тол мрежата. Ръководството на АПИ дори нарече дублажа “втора застраховка”
- системата била с толкова сложни функционалности,
че “изисква постоянното поддържане в работоспособност”. А от властта непрестанно тръбяха, че българската тол система е най-модерната в Европа. Както
твърдеше тогава Борисов, тол системата е една
печатница за пари, която трябва да носи най-малко 1
милиард лева всяка година. Уви, милиардите останаха
в главата Му. Платените пътища носят четири пъти
по-малко приходи.

ПОНЕДЕЛНИК
7 ЮНИ

НА ФОКУС

2021

Себастиан Курц

Стандартната
двойна игра

Мирослав ПОПОВ

Защо „картографирането на исляма”
в Австрия възбуди европейски реакции
Австрийското правителство на
канцлера Себастиан Курц представи
интерактивна “Карта на исляма”. Тя
има за цел да информира за възможно
най-широк кръг мюсюлмански институции и организации в страната. Картата представлява диаграма на местоположението на мюсюлманските институции и организации.
Австрийската ислямска карта бе представена онлайн. Тя обхваща 623 мюсюлмански организации и джамии в Република Австрия. Лека изненада - в редица
авторитетни източници до към края на
2020 г. броят на джамиите в Австрия се
оценяваше на около 200. Картата е разработена от Държавния център за политически ислям във Виена. 623 сини маркери показват къде могат да бъдат намерени мюсюлмански организации, асоциации и джамии. С едно кликване се появява информация за типа институция,
адреса, датата на основаването, кратко
описание и възможност за евентуално
членство. Изброяват се имената, адресите и броят на членовете на съответното
ръководство. Към картата обаче се отправят две основни обвинения: тя показва всички ислямски организации - независимо дали имат проблемни политически тенденции или не, и публикува точните адреси и имена, което поражда опасения относно защитата на личните данни
и застрашава личната сигурност.
Става ясно, че значителна част от
имамите са обучавани в арабския свят,
най-често в Египет, и повечето от тях не
говорят немски. И че ислямски организации, като например “Национална визия”, се стремят да налагат “ислямски
начин на живот, да се живее в хармония
с шериата”, който за нейните последователи е “по-важен от регионалните,
културни и социални условия на обществото”. Институцията изследва прояви-

те на религиозно мотивиран политически екстремизъм. Публикацията подсказва, че трябва да се прекрати държавното
сътрудничество с организации на политическия ислям.
Инициативата незабавно бе подложена на остри критики: според либералните критици тя допринася за “криминализирането на мюсюлманския начин
на живот” и продуцира “социалното разделение”. Освен това застрашава сигурността на личните данни. Много мюсюлмани се чувстват заклеймени и сигурността им е застрашена от публикуването на адресите им. Броени дни покъсно Съветът на Европа оцени картата
като “изключително дискриминационна
и непродуктивна” и поиска от Австрия
да изтегли “ислямската карта”. Обоснова се със “съществуващото негодувание”
сред “австромюсюлманите”, които
възлизат на около 800 хиляди. Чуха се
заплахи към канцлера Себастиан Курц,
че с подобни инициативи наврежда на
рейтинга си. Остра критика дойде от социалдемократите. “По принцип
отхвърлям заклеймяването на религиите”, каза кметът на Виена, социалдемократът Михаел Лудвиг. “Тази карта изобщо не насърчава интеграцията, но
насърчава социалното разделение.” Остро реагираха от партията на “зелените”. Австрийският министър на интеграцията Сузане Рааб, която отговаря за
разработването и функционирането на
картата, е на противоположното мнение: според нея всички използвани данни са били вече споделени в публичното
пространство в интернет или в регистъра на организациите. “Ако сега казвате,
че основавате ислямска организация, но
не искате никой да знае за това или не
искате да се знае какво правите и кой
сте, то това просто говори, че има проблем”, контрира Рааб. Според нея кар-

тата отговаря и на интересите на мюсюлманите, които не искат да имат нищо
общо с екстремистките движения. “Те
също трябва да знаят в каква джамия
отиват и какви структури и идеологии
стоят зад нея”, каза тя. Рааб е доверено
лице на канцлера Себастиан Курц в
продължение на много години. Работила е с настоящия правителствен лидер,
още когато той заемаше поста държавен
секретар по интеграцията в началото на
политическата му кариера през 2011 г.
От този момент тя се ангажира с борбата срещу политическия ислям. Серия инциденти затвърдиха подкрепата за политиката на Курц. Миналата есен във
Виена 20-годишен, осъден на затвор за
опит да пътува до Сирия, за да се присъедини към “Ислямска държава”, простреля 4 души.
Десен либерален наблюдател обясни
по повод картата, че това е деликатна
материя и е “трудно да се намерят компромиси и да се срещнем по средата”.
Чу се също, че картата налага “стигматизация” на мюсюлманите. Къде е компромисът между това дали е редно да се
режат глави и да се прострелват невинни хора, и възгледа, че това са тежки
престъпления? След всеки терористичен
акт, извършен от радикализиран мюсюлманин, по медиите тръгват “активни
борци срещу стигматизацията”. През октомври президентът Ердоган обяви, че
Европа се приближава към своя край
заради ислямофобията. Той обвини европейските държави във “фашистки манталитет” и в лицемерие, като се позова
на карикатурите с пророка Мохамед.
“Съгласен съм с критиците на картата,
че личните адреси не би следвало да са
част от една публична карта, но да се
посочи откъде идват парите на съответните ислямските организации е нещо
съвсем логично и недискриминационно”.

11
Политическата кариера на канцлера
Себастиан Курц е пределно обвързана с
проблемите на исляма и мигрантите. На
24 години той става държавен секретар
(заместник-министър) по въпросите на
интеграцията; на 27 години председателства ОССЕ, вече като министър - наймладият в Европа. На 30 години изпълнява функцията на председател на ОССЕ,
той е и най-младият ръководител на правителство в света. От името на австрийското правителство картата бе защитена от Рааб. Тя защити публикацията, като
заяви, че целта е да се води борба с
ислямизма като политическа идеология,
а не с исляма като религия. Бе заявено,
че финансирането на джамии от чужбина трябва да стане по-прозрачно.
Картата на исляма в Австрия е поредната проява на една политика, благодарение на която страната през последните години се превърна в своеобразна
европейска “лаборатория на безкомпромисна борба срещу политическия ислям”.
Австрийският закон за исляма в актуалната му редакция е в сила от 2015 г. и
предвижда, че австрийското законодателство винаги има предимство пред ислямските религиозни предписания; т.е.
пред кораничните догми. Въз основа на
този закон Курц затвори няколко джамии и депортира няколко десетки имами. Канцлерът се закле да инкриминира
“политическия ислям” чрез австрийското законодателство. Себастиан Курц
обяви редица законодателни намерения,
които да улеснят задържането на терористите зад решетките, и готовност да
се затворят джамии, в които проповядват радикали. Австрийското федерално
правителство прие пакет от мерки за
борба с тероризма, който се базира на
идеологията на политическия ислям.
Мюсюлмански изследовател припомни, че такава онлайн карта е създадена
още през 2009 г. и до 2019 г. никой не
е изразил притеснение от нея. Просто
сега са обърнали внимание на новата й
редакция. В Австрия управляващата
коалиция създаде център за документация миналата година. “Картата на исляма” е един от първите й големи проекти.
Но критиките бяха: “С тази карта не
можете да направите нищо... Картата
следва да бъде оттеглена. Тя е контрапродуктивна”. На 31 май 2021 г. ПАСЕ
обяви: “Публикуването на “ислямската
карта” на Австрия е враждебно за мюсюлманите”. И още: “Губещите от такива безотговорни действия са демокрацията и ценностите на нашето свободно
общество в Европа”.
Емблематична за страсбургския начин на мислене бе реакцията на Даниел Хьолтген, чиято официална титла е
“специален комисар на Съвета на Европа по антимюсюлманската нетолерантност и престъпленията от омраза”.
Заявено бе, че с картата всички мюсюлмани в Австрия ще бъдат поставени
“под подозрение” - една вече стандартна схема на реакция, която се лансира
след всеки терористичен акт, извършен
от ислямист. Организация, нарекла се
“Мюсюлманската австрийска младеж”,
поиска полицейска защита.
Междувременно дигиталната карта
бе “прибрана”. Мюсюлмани обявиха,
че ще съдят австрийското правителство за “ислямската карта”.
Откъде идват ислямистите и мъглите? Подобно на Франция, и в Австрия
се активираха политически и обществени среди, които целяха някак да обезсилят антитерористичния закон. Така
терминът “политически ислям” отпадна и бе заменен с “религиозно мотивиран екстремизъм”.
Натрапва се стандартно внушение,
че десните популистки партии “подхранват проблема” за ислямския радикализъм. Иначе казано, ако ги нямаше
ксенофобските партии, нямаше да има
и проблем с радикалните ислямисти.
Интелектуалният провокатор Оскар
Уайлд някога бе подхвърлил, че “мъглите в Англия дойдоха от картините на
импресионистите...”
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Всички пиеси на Чехов
излизат в два тома
Две от 16-те
творби не
са превеждани
досега
След премиерата на
“Иванов” - първата от големите пиеси на Антон Павлович Чехов, реакциите са
крайни. Наричат го “безразсъден клеветник на идеалите на своето време”, а за
драматургичната творба
казват, че е “дълбоко безнравствена, нагло цинична
бъркотия на понятията”.
Героят му пък бил “негодник, който пренебрегва
всички божествени и човешки закони”.
Трудно разперва криле и
“Чайка” - тя преседява при
Цензурната комисия с месеци, а писателят не пожелал да приеме исканите от
нея промени. След премиерата отзивите в пресата са
съкрушителни: “Това е просто някаква дива пиеса и не
толкова в идейно отношение, а в сценично-литературен смисъл всичко в нея е

първобитно, примитивно,
уродливо, нелепо.” Върху
Чехов се стоварват обвинения в презрение към сценичните правила, в “ибсенизъм”, било “недопустимо
да се стреля по университетски професор, дипломирано лице” във “Вуйчо Ваньо”.
Така започва легендата
на един от най-големите
драматурзи в света - обруган, неразбран и под натиск.
Чехов създава 16 пиеси - до
днес пет от тях - големите

“Чайка”, “Вуйчо Ваньо”,
“Иванов”, “Три сестри” и
“Вишнева градина” - са поставяни на сцена хиляди
пъти на почти всички езици
по света, малките са по-непопулярни, но също показват гения на руския класик.
Сега за първи път всички излизат заедно на български в два тома с твърда корица с логото на издателство “Лист”. Две от тях - “Татяна Репина” и “Нощта преди съда”, преди не са превеждани, научи ДУМА от

Елена Кръстева. Преводите
са на Рачо Стоянов, Димитър Подвързачов, Христо Влахов, Атанас Далчев и
Боряна Даракчиева. В книгите са включени и историите около създаването на
всяка пиеса. Оформлението
на томовете е на Капка
Кънева.
Самият Чехов има поскромно мнение за пиесите
си: “Пиша тази пиеса не без
удоволствие, макар че ужасно нарушавам условията на
сцената. Комедия, три женски роли, шест мъжки, четири действия, пейзаж (изглед
към езеро); много разговори за литература, малко действие и пет пуда любов.”
“Струва ми се, че в моята
пиеса, колкото и да е скучна, има нещо ново. В нея
няма нито един изстрел,
между другото.” Но в думите му се прокрадва най-важното - той нарушава принципите на театъра, подхожда новаторски към героите,
сюжета, кулминацията.
Днес по пиесите на Чехов учат всички световни
драматурзи, писатели, театрални режисьори, актьори.

„Женитба” в Театър „София” с нова
булка и премиера на открита сцена
Премиерата на открита сцена “На
стълбите” пред Театър “София” на една
от най-известните театрални комедии “Женитба” от Гогол, ще се състои на
8 юни от 20.30 ч. Режисьорката Елена
Панайотова е подходила към текста през
призмата на актуалните днес теми и съвременността, а в ролята на булката за първи
път влиза младата актриса Йоанна-Изабелла Върбанова. Останалите имена в актьорския състав са Симона Халачева,

Лора Мутишева, Михаил Милчев, Невена
Калудова, Юлиан Малинов, Николай
Върбанов, Юлиян Рачков, Николай Димитров и Росен Белов, научи ДУМА от Ивелина Сиракова, пиар експерт.
“Темата на пиесата предизвика сред
нас бурни спорове, появиха се различни
гледни точки за и против брака, за смисъла на женитбата и смисъла на избора. За
това как, потънали в собствените си страхове, сме изгубили сетивата си да забеСНИМКИ ТЕАТЪР “СОФИЯ”

лязваме другия, а това прави влюбването
невъзможно. И когато оживяха нашите
герои, се роди една приказка, но не за
любовта. Една приказка за избора, за способността на човек да избира партньор в
живота си. Една комедия за свят, в който
винаги се намират сватовници, умело
управляващи “пазара” от самотни мъже
и жени и разсмиващи ни с невероятната
си изобретателност. Една история за
“малките” хора, които не посмяват да
мечтаят и, хванати в капана на обществените предразсъдъци, се надяват единствено женитба да ги спаси от самотата им”, разказва режисьорката Елена
Панайотова.
За втора поредна година Театър “София” кани зрителите на откритата си сцена “На стълбите” пред театъра. Освен
“Женитба”, “Развратникът” и “Кашонът”
също правят своите премиери навън.
Пълната лятна програма може да се намери на сайта на Театър “София”. При лоши
климатични условия постановките ще се
играят вътре, на голямата сцена, но с летния начален час - от 20.30.

Конкурсът
„Награда Лъчезар Станчев
за сонет 2021”
приема творби
Четвъртия конкурс “Награда
Лъчезар Станчев за сонет 2021”
обявява Община курорт
Вършец. За
участие
и
съгласие за
публикуване,
чрез псевдоним
или лично, авторите трябва да изпратят до 17 юли файл
(.doc), съдържащ един непубликуван
сонет в 14 стиха, на е-поща
FundLachezarStanchev@gmail.com,
сайт “Бивалица” - www.slance.eu.
Журито на конкурса в състав проф.
Милена Кирова - председател,
Кристин Димитрова и доц. Мариета Иванова-Гиргинова ще оценява творбите анонимно. Конкурсът
е подкрепен от “Фондация Лъчезар
Станчев за поезия” - съорганизатор, Националния литературен
музей, БНР - Радио Видин, Алманах
“Огоста”, Регионалната библиотека “Гео Милев” в Монтана и
в. “Вършец”. Първа награда 300 лв., втора - 100 лв., две отличия и публикация в сборник “Лъчезарни сонети 2021” на 15 творби,
избрани от ФЛСП. Кметът на
община Вършец ще връчи наградите
на 5 август от 11.30 ч. пред читалище “Христо Ботев - 1900”, научи
ДУМА от фондацията.

Христо Гърбов гостува
в Плевен в комедията
„Помощ, жена ми е луда”
Популярният актьор Христо
Гърбов ще гостува в Плевен в
главната роля на френската комедия “Помощ, жена ми е луда”,
съобщи БТА. Постановката е дело
на Орлин Дяков, сценографията на Цанко Цанев, а костюмите - на
Виолета Радкова. В актьорския
състав са и Петя Венелинова,
Тихомир Благоев, Ясена Господинова, Йовко Кънев, Ивайло Спасимиров, Кристиана Ценкова, Тони Тончева. Продукция - ДТ “Сава Огнянов” в Русе. Това е една от популярните комедии на съвременния
френски драматург Жан Барбие.
Семейните и служебните отношения на шеф на корпорация създават безкрайни комични положения, които са описани от автора
в стила на изисканата френска
комедия, посочват създателите на
продукцията. Комедията ще се
играе на 9 юни от 19 ч. в читалище
“Съгласие 1869” в Плевен.

СНИМКА ДТ “САВА ОГНЯНОВ”
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На зимните олимпийски игри през 1924 г. единственият
спорт, в който се допускат жени, е фигурно пързаляне.
В тази дисциплина се представят общо 15 състезателки.
На Сатурн и Юпитер валежите не са от дъжд, а от елмази.

Най-големия графит
нарисуваха в Сливен
Композицията „Жар” заема площ от един декар и представлява
12 отделни, но концептуално свързани абстрактни творби
Най-големият, детайлно
разработен стенопис-графит в
Източна Европа и Балканите
може да се види в Сливен.
Композицията “Жар” е нарисувана от световноизвестния
български творец в този жанр
- Станислав Трифонов, прочут
с псевдонима Насимо. Художественото произведение разказва за пътя на виното и човешкия живот. Графитът заема
площ от над един декар или хиляда квадратни метра. Разположен е върху 11 винификатора
(индустриални съдове за съхранение на вино) в изба “Сините
скали”. За разлика от други подобни свръх монументални
проекти, правени досега по света, които впечатляват със своя
мащаб, но не и със сложност на
изпълнение, тази композиция
представлява 12 отделни, разработени в детайл и концептуално свързани творби.
Това е най-големият и най-

СНИМКА “ДОМЕЙН БОЙАР”

Най-известният български графити артист Насимо
и екипът му създават мащабната композиция за 45 дни
трудният за изпълнение проект в кариерата на Насимо,
който отнема на него и на еки-

Продадоха невидима
скулптура за $18 000
Италианският художник
Салваторе Гарау продаде невидима скулптура за 18 000
щатски долара. Както обяснява авторът, творбата, наречена “Йо Соно” (“Аз съм”),
съществува, но просто не в
материална форма и всъщност
е по-скоро като вакуум”, съобщи “ХайпАрт”.
67-годишният
творец
уточни, че “вакуумът не е
нищо повече от пространство, пълно с енергия, и дори
ако го изпразним и не остане
нищо, според принципа на несигурността на Хайзенберг,
дори “нищо” има тегло. Следователно, то има енергия,
която се кондензира и трансформира в частици, тоест в
нас. “Подобно на това как
“формираме бог, когото никога не сме виждали”, добави
още Салваторе Гарау.

Повтаряйки, че дори
да не може да я видите,
творбата съществува,
Гарау е приготвил
сертификат за
удостоверяване на купувача
Неговата невидима скулптура трябва да бъде изложена
върху квадрат с размери 2 на
2 метра. Необходимо е пространството да е лично, свободно от препятствия, където не
се изисква осветление и контрол на климата.

па му близо месец и половина, по 10 часа работа на ден.
За направата му са използва-

ни над 600 литра боя.
“Горди сме, че успяхме да
създадем този проект заедно с
Насимо, защото историята в рисунки много напомня за нас като
компания и за нашата философия. Тази година празнуваме
своята 30-годишнина и бихме
искали да отправим послание
към младите хора у нас как да
оценяват значимите моменти,
показвайки колко е важна всяка
стъпка и в живота на виното, за
да бъде то пълноценно и качествено”, коментира Евгени Харамлийски, изпълнителен директор
на “Домейн Бойар”.
Ето защо всичките 12 абстрактни картини изпращат
дълбоко философско и духовно
послание. И то е своеобразен
апотеоз за силата на човешкия
дух, за етапите на живота, за
душата, която се преражда отново и отново и не спира да
търси най-сладкото, най-радостното, най-истинското...

Умението на кучета
да разбират хората
е заложено в гените
Някои кучета се раждат с
умението да разбират хората,
което предполага, че тази способност е заложена в гените им.
До това заключение стигнаха авторите на изследване, публикувано в “Къррент байолоджи”.
Екип от Института по кинология към Университета в Аризона проследи поведението на
375 двумесечни палета от породата лабрадор. Експертите установиха, че тези кученца са в
състояние да възприемат много
сигнали от човек и дори изражението на лицето му. И това се
случва, въпреки че никой не се
е занимавал с животните и не ги
е обучавал специално.
“Резултатите от нашето проучване показват, че социалните
умения за взаимодействие при
кучета с хората възникват в

В рамките на изследването
са били наблюдавани
двумесечни лабрадори
ранна възраст и до голяма степен се определят от техните
гени”, посочват специалистите.
По това как четириногите приятели на човека поддържат и
осъществяват зрителен контакт
с него, може да се разбере колко добре ще служат те на хората в бъдеще, смятат още изследователите.

- ÃË¯Ó, ·ÂÏÂÌÌ‡ Ò˙Ï ÓÚ ÚÂ·!
- ¿Ï‡ Í‡Í?! ’Ó‰ËÏ ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÂ‰ÏËˆ‡ Ë ‰ÓË ÒÂÍÒ ÌÂ ÒÏÂ Ô‡‚ËÎË
Ó˘Â!
- «Ì‡Ï. » ‡Á Ò˙Ï ¯ÓÍË‡Ì‡!
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¿À≈ —¿Õƒ⁄– œ–¿Ã¿“¿–— »,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙ ·ÂÁ ÔÓÚÙÂÈÎ
≈À≈Õ √≈–ƒΔ» Œ¬,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡
—ÚÓÎË˜ÌËˇ Ó·˘ËÌÒÍË Ò˙‚ÂÚ
«À¿“ Œ ﬂÕ Œ¬,
ÙÛÚ·ÓÎÂÌ ÚÂÌ¸Ó
»¬¿…ÀŒ ƒ¿Õ¿»ÀŒ¬,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ
œ–Œ‘. Œ—“¿ƒ»Õ ¿Õ√≈ÀŒ¬,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙
Ì‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ
À”»«¿ √–»√Œ–Œ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
Ã¿À»Õ¿ —“¿Õ◊≈¬¿, ÔÂ‚Ëˆ‡
œ⁄–¬¿Õ —»Ã≈ŒÕŒ¬,
ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ‰ËÂÍÚÓ
Ì‡ ì√‡Î˙Ô ËÌÚÂÌÂ¯˙Ì˙Îî
–¿À»÷¿ ƒ»Ã»“–Œ¬¿,
ÒˆÂÌ‡ËÒÚÍ‡, ÂÊËÒ¸ÓÍ‡
ﬁÀ»ﬂ Õ≈Õ Œ¬¿,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÍ‡ Ì‡ «

Пенсионираха
плъха сапьор

7-годишният Maгава е
дълъг 70 сантиметра,
тежи 1200 грама и е в
състояние да претърси
поле с размерите на тенис
корт само за 20 минути
Хомяковидният плъх Maгава, награден със златен медал за
героизъм, завърши кариерата си
като сапьор и бе пенсиониран.
За 5-годишната си служба гризачът открил 71 мини и десетки
невзривени боеприпаси в Камбоджа, съобщи Би Би Си.
В началото Maгава е минал
12-месечно обучение в Танзания, където белгийската благотворителна организация “Apopo” от 90-те години на миналия
век тренира животните да подушват мини, химически съединения и да откриват туберкулоза. Когато плъх намери взривни вещества, започва да драска
земята с лапата си, за да предупреди хората, работещи с него
в екип. Тъй като гризачите от
този вид са много леки, могат да
стъпват на мини, без да задействат детонатора.
Миналия септември британската благотворителна организация PDSA награди Магава за
спасителната му отдаденост на
дълга със специално отличие,
наричано кръст “Свети Георги
за животни”.

След 46 години върнаха на американка изгубено портмоне
Американка получи портфейла си, изгубен преди 46 години при посещение на исторически театър в Южна Калифорния,
който по онова време функционира като
киносалон. Колийн Дистин оставя портмонето си в чантата, но, след като излиза от
прожекцията, разбира, че не е вътре, съобщи “Ту отро диарио”. На следващия ден

жената се свързва с отговорника на мястото, но й казват, че не са намерили нищо.
Един ден обаче работниците остават
безмълвни при откриването на червен портфейл, който по някакъв начин е попаднал на
тавана на театъра. Аксесоарът бил на място, пълно с опаковки за шоколади, кутии от
напитки и билети за кино.

След като отварят това неочаквано
съкровище, става ясно, че вътре има стари снимки, пропуск за концерт и името
на собственичката. Някой предлага да я
потърсят в интернет и така социалните
мрежи направиха магията, за да получи
дамата изгубеното преди близо половин
век портмоне.

Колийн Дистин се радва
да получи портфейла си
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Увеличението на облачността ще обхване по-голяма
част от страната. Много вероятни са краткотрайни,
а на места интензивни и значителни по количество
валежи и гръмотевични бури. Ще има и условия за градушки.
Без дъжд ще е в крайните североизточни райони, където
ще е предимно слънчево, а привечер и над останалата
част от Северна България валежите ще спрат и облачността
ще се разкъсва. Ще е почти тихо. Атмосферното налягане
ще е близко до средното за месеца и ще остане без промяна.

ХОРОСКОП

05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
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 /4, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.30 Ã˙Ì ”‡ ‡ÌËÏ‡ˆËˇ
15.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 »ÒÚÓËˇ.bg ◊ÂÚ‚˙ÚËˇÚ
ÂÎÂÏÂÌÚ. √ÓÚÒÍË Ì‡¯ÂÒÚ‚Ëˇ Ë ÔÓÒÂÎÂÌËˇ ÔÓ
Ì‡¯ËÚÂ ÁÂÏË
22.00 ƒÂÌˇÚ Ú‚ ÙËÎÏ /3 ÂÔËÁÓ‰/
22.55 œÂÔÓ˜ËÚ‡ÏÂ ¬‡ÁÓ‚
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡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 /4, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/Ô/

07.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
08.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
09.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
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 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
21.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
00.30 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
01.30 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
02.30 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
03.20 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
04.20 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
04.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ

05.40 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /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.48
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.97
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.13
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ „‡‰î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.109
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.6
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.11
00.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.1,
2
01.00 ì»ÒÚËÌÒÍ‡ Î˛·Ó‚î ÒÂË‡Î, ÂÔ.83
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.51

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
22.35 œÂÏËÂ‡ Ì‡ ÒÂÁÓÌ‡
ìƒÓÍ-ÚÓÍî
23.35 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - Á‡·‡‚ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
00.15 ìœÓÁÌÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
01.05 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
03.25 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ì¿Ì‡ÚÓÏËˇ Ì‡ Ò˙ˆÂÚÓî
- ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

През този ден заложете
на сигурното. Мислете за
бъдещето, но бъдете предпазливи в стъпките си.

Поставете си висока цел,
за да сте сигурни, че ще
изпълните поне половината от заложеното.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Ще се спасите от бурята,
ако се подслоните някъде.
С други думи - избягвайте
опасностите.

Основната ви цел е да
запазите позициите си.
Много лесно може да привлечете конкуренти.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Бъдете сигурни, че вашето
мнение е споделяно, но не
всички го афишират. Внимавайте.

Денят е подходящ за закупуването на малки уреди.
Не се хвърляте на найевтиното, скъпо е.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Денят може да ви се стори
натоварен. Сред изострените ви чувства ще останат само ценните.

През този ден си подарете
поне 2 часа за откъсване
от реалността. Изключете телефона.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

За да не направите бели,
вземете болничен, отпуск
или извършвайте странична дейност.

Това е ден за сблъсък с
реалността. Понесете
предизвикателството достойно, мислете за друго.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Попътният вятър ще зависи от това как сте
застанали. Рискувате да
загубите време в спорове.

Оставете си резервен вариант, очакват се промени в плановете ви в последния момент.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

ПОНЕДЕЛНИК
7 ЮНИ
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„Лъвовете”
не издържаха
срещу Русия
Най-важният им тест е утре
срещу световния шампион Франция
България загуби от Русия
с 0:1 в контрола в Москва. На
стадион “Динамо” точен бе
единствено Алексей Соболев
(83), който се разписа от дузпа. В ситуацията Алексей Миранчук тръгна на пробив през
центъра, задмина иначе отлично представилия се Валентин
Антов, който посегна към
топката и го препъна. Главният съдия от Беларус Алексей Кулбаков без колебание
посочи бялата точка. От нея
Соболев прати резервния
вратар Георги Георгиев в
обратния ъгъл и донесе победата на “Сборная” във втората проверка за “лъвовете”.
Тимът на Ясен Петров във
вторник завърши 1:1 с друг
участник на Евро 2020 - Словакия. Последната контрола

е утре, когато нашите излизат срещу световния шампион Франция в Париж.
В руската столица българите изиграха силен мач срещу отбор, който приключва
подготовката си за Евро 2020.
Но селекционерът Ясен Петров инкасира трета загуба в
пет мача. Поражението е и
трето за България срещу Русия в исторически план при
общо изиграни пет мача.
Преди началото на двубоя химна на Русия изпълни
Филип Киркоров, който е
роден във Варна. На трибуните бе и оттеглилият оставката си президент на БФС
Борислав Михайлов.
“Не мога да бъда недоволен от старанието на нашите
футболисти срещу много се-

СНИМКИ БГНЕС

Александър Соболев е открил резултата от дузпа във вратата
на Георги Георгиев в контролата в Москва, спечелена от Русия с 1:0
риозен противник. За съжаление не издържахме. Имахме
шансове. Футболистите се
стараха, вложиха много усилия. Футболистите на Русия в
защита са изключително силни. Не ни достигна последния
пас. Беше истинска битка. Отговорихме на темпото на руския отбор, който е много
мощен физически.
Не им позволихме да

създадат почти никаква голова възможност от статично
положение. Смятам, че има
развитие”, обяви Петров.
“Искахме да започнем
мощно, но българите играха
5-4-1 и затвориха всички зони
в своята половина. Нямаше
достатъчно агресия в нашата
игра, за да пробием защитата
им”, обяви селекционерът на
Русия Станислав Черчесов.

Звезда в щангите отказва Олимпиадата заради заплахи?
Марин МИЛАШКИ

Най-големият щангист на България в
момента Божидар Андреев (73 кг) за пореден път е получил заплахи от съграждани в Сливен и това може да го спре от
участие на Олимпиадата в Токио. Европейският шампион от Букурещ 2019 г. е
получил обаждане от човек, представил
се за баща на годеницата на Дейвид Фишеров (102 кг). Австриецът е отскоро с
българско гражданство и заслужи сребърен медал в изтласкването на Европейското първенство в Москва.
“Копеле мръсно, ще те хвана и ще ти
счупя краката. Стойкаджия такъв. Нямаш
представа къде си се забъркал. Хвана ли те,
ще ти разкажа играта - като на жена. Да
знаеш” - това били част от телефонните
заплахи към Андреев.

Ненавистта към Андреев и треньора му
Пламен Братойчев е от години и идва от
другия местен клуб (“100 войводи”), в който се състезава и Фишеров. Той дебютира
за България в Москва, а преди години бе
изгонен от Австрия. Трудните отношения
били подхванати от Фишеров на лагера на
националите в Нови Искър. “Циганин, боклук. Не можеш да свържеш две думи. Отивай да се жалваш”, обиждал австриецът
Андреев. Сценката се разиграла в събота,
когато треньорът Иван Иванов не бил на
лагера, а в Русе - на турнир за подрастващи.
“Ще си търся правата. Когато се прибера в Сливен, ще подам жалба. Сега
продължавам да тренирам, защото Олимпиадата идва. Продължавам да се готвя на
пълни обороти”, обяви пред ДУМА Андреев. Сливналията е с реален шанс за медал в
Токио. Фишеров е без шансове да представя
България, тъй като квотата ни за Олимпиадата е само от двама щангисти.

РЕЗУЛТАТИ

Контроли
преди Евро 2020
Русия - БЪЛГАРИЯ
1:0 Соболев (84-д); Уелс
- Албания 0:0; Черна гора - Израел
1:3; Швеция - Армения 3:1; Испания - Португалия 0:0; Италия Чехия 4:0; Унгария - Кипър 1:0;
Словения - Гибралтар 6:0; Фарьорски острови - Исландия 0:1; Финландия - Естония 0:1; Косово Малта 2:1; Швейцария - Лихтенщайн 7:0; Андора - Ирландия 1:4;
Турция - Молдова 2:0; Белгия Гърция 1:1; Украйна - Северна Ирландия 1:0.
Полуфинали за Евро 2021
(до 21 г.)
Испания - ПОРТУГАЛИЯ 0:1
Куенка (авт); Нидерландия - ГЕРМАНИЯ 1:2 0:2 Витц (1 и 8) 1:2
Щуурс (67).
Финал, снощи:
Германия - Португалия.
Контроли
БЪЛГАРИЯ (до 21 г.) - Русия (до
21 г.) 0:1 Игнатов (13)
БЪЛГАРИЯ (U19) - Северна Македония (U19) 1:1 0:1 Фета (38) 1:1
Добрев (58).
Световни квалификации
Зона Южна Америка
Перу - Колумбия 0:3; Аржентина
- Чили 1:1; Уругвай - Парагвай 0:0.
ГЛЕДАЙТЕ

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

»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¿

ФУТБОЛ
ПО БНТ 3
21.35 Германия - Латвия
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
БАСКЕТБОЛ
22.15 Испанска лига (плейофи)
ПО НОВА СПОРТ
19.00 УНИКС - ЦСКА М
ПО МАКС СПОРТ 3
ВОЛЕЙБОЛ
Лига на нациите (жени)
16.00 Китай - Сърбия
19.00 Полша - Нидерландия
ПО ЕВРОСПОРТ 1
И ЕВРОСПОРТ 2
ТЕНИС
11.55 “Ролан Гарос”
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„Лъвиците” с 4 победи и без
загубен гейм
Стоичков ги поздрави за успехите в Пловдив
Женският национален отбор на България по волейбол записа четвърта поредна чиста победа в Златната европейска
лига. “Лъвиците” победиха категорично
Украйна с 3:0 гейма (25:23, 25:20, 25:12)
в зала “Колодрума” в Пловдив и завършиха на първо място в поток Б без нито
един загубен гейм и с пълен актив от 12
т. Украйна заема втора позиция във временното класиране, а снощи игра със
Словакия за място на полуфиналите.
Срещу Украйна селекционерът
Иван Петков направи две промени в
стартовия състав. На мястото на Еми-

лия Димитрова като диагонал започна
Мирослава Паскова, а в центъра се
появи Мира Тодорова, която замести
Нася Димитрова.
Единствено в първата част украинките, водени от бившия помощник на
Петков в Марица Пд - Владимир Орлов, затрудниха нашите и допринесоха
за известна интрига. В следващите две
части в игра влязоха повечето от младите момичета, но и те се представиха
достойно, а България спечели третата
част с голяма разлика. Най-резултатна
в мача бе Мирослава Паскова с 15 т.

Христина Вучкова добави 11.
България е сигурен участник във
финалната четворка на турнира, която
ще се проведе на 19 и 20 юни в “Арена Русе”. След това нашите започват
да се подготвят за Евроволей, а Пловдив е един от домакините.
Селекционерът Иван Петков обяви, че амбициите за финалната четворка в Русе остават същите - спечелване
на Златната европейска лига, където
съперници ще ни бъдат Испания, Чехия или Хърватия.
“Чехия и Хърватия ги очаквах, но

Испания определено ме изненада. При
всички случаи във всеки мач ще играем за
победа. Който и отбор да дойде, амбициите си остават същите. Най-важното е да
се подготвим възможно най-добре. Сега
имаме две седмици и трябва да ги използваме максимално”, завърши Петков.
Легендата на българския футбол
Христо Стоичков, който пожела успехи на тима ни в Пловдив преди началото на турнира, отново го подрави.
“България в Пловдив не пада! Браво,
момичета! Вземете титлата в Златната
лига!”, пожела Камата.

Волейболистите ни записаха пет
загуби в Лигата на нациите
Мъжкият национален
отбор на България записа
пета загуба във Волейболната лига на нациите.
“Лъвовете” отстъпиха на
Иран с 0:3 гейма (20:25,
31:33, 22:25) в последния
си мач от втория уикенд в
Римини, Италия. Съставът
на Силвано Пранди има
само 5 т. и заема 13-о
място в класирането с 1
победа и 5 загуби. “Персите” са шести с 12 т. (4
победи, 2 загуби).
Професора започна
мача с резерви: Владимир Станков, Радослав
Парапунов, Аспарух

Аспарухов, Георги Петров, Николай Колев,
Стефан Чавдаров, Мартин Иванов - либеро
(Денис Карягин, Николай Къртев). Капитанът
Цветан Соколов получи
почивка, както и другите опитни състезатели,
които имат здравословни проблеми. За пореден
път нашите се бориха, но
въпреки усилията си не
взеха нищо. България
поведе с 6:2 след отлични изяви на Чавдаров и
Парапунов в първата
част, но иранците ги застигнаха при 10:10 и

след това диктуваха играта до края на гейма.
В инфарктен втори
гейм Иран надделя с поголемия опит на състезателите си. След 24:24
съперниците изпуснаха
няколко геймбола, но
накрая иранците с поголяма психическа устойчивост спечелиха с
33:31. Равностойността
се запази и в третия гейм,
но отново тимът, воден
от прочутия руснак Владимир Алекно, наклони
везните в своя полза със
стабилност и добра организация. Нашите бяха

равностойни до 18:18, но
допуснаха лични грешки
и от тях се възползваха
иранците.
Най-резултатен за
тима ни бе Парапунов с
11 т. (1 блок), а Георги
Петров и Николай Колев
завършиха с по 8 т.
В предищните дни
България отстъпи на домакина Италия с 2:3 и на
Канада с 0:3. Следващата седмица “лъвовете” ще
играят поред със световния шампион Полша, с
олимпийския първенец
Бразилия и със силния
тим на Нидерландия.

Поне две олимпийски квоти в бокса

Стойка Кръстева (вляво)
Стойка Кръстева (51) и Станимира Петрова (57) донесоха
първите квоти за България от европейската олимпийска квалификация по бокс в Париж. Преди да
се омъжи, с фамилията си Петрова Стойка е двукратна еврошампионка и двукратна световна вицешампионка, а сега си осигури

място на Игрите в Токио. 35-годишната боксьорка от Добрич се
класира за полуфиналите след категорична победа с 5:0 над поставената под №4 в схемата в Париж
Светлана Солуянова (Рус).
Станимира Петрова донесе
втората квота за Токио за женския ни бокс. Световната и евро-

пейска шампионка се класира за
полуфиналите на турнира след
победа над Карис Артингстал
(Вбр) с 4:1 съдийски гласа. Тя
доминира в откриващия рунд и
продължи в този стил и през втория, за да си осигури незаличим
аванс с 4:0 съдийски гласа преди
третата, решителна част. Днес тя
ще се бие срещу Уолш (Ирл) за
място на финала. Преди нея Стойка ще боксира с туркинята Бусе.
Двубоите имат значение за олимпийската ранглиста.
На ринг Б снощи се качиха
Радослав Панталеев (91) и Петър
Белберов (+91). Панталеев, бронзов медалист от последното световно първенство, боксира с Емануел Рейес (Исп). Най-тежкият ни
боксьор пък имаше трудна задача
срещу Иван Верясов (Рус).
В първия ден в Париж Симеон
Чамов отстъпи на 1/8-финал с 2:3
съдийски гласа на Адам Шартоа
(Шв). Аслъхан Мехмедова (60) падна от Николета Пита (Гър) с 0:5.
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