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Знаело се за схемите в „Лозенец”
Ексздравният министър Костадин Ангелов, ДАНС и ГДБОП
са знаели за незаконните трансплантации в болница “Лозенец”.
Интерпол е предупредил за трафик на органи през 2020 г.
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Карадайъ обяви
Турция за своя родина

Деси ВЕЛЕВА

В Анкара председателят на ДПС се оплака, че турците
в Народното събрание служели на собствените си партии

К

олко ли тонове мръсотия и гадости ще излязат от една българска
болница, докато се изясни колко
ниско може да паднат лекари, чиновници, управляващи за пари и
слава. Особено когато иде реч за
болница, титулувана като правителствена.
Огласяването на тайни операции, допускането на незаконна
търговия с човешки органи, жалките финансови машинации, за да измамиш държавата и да източиш
някой лев, само доказват наличието
на огромен политически чадър над
болница “Лозенец”. Едно е обаче
да хрантутиш и глезиш ръководството й, за да ти угажда после то,
друго е да допуснеш откровено
криминални схеми по трансплантации на хора без родствена връзка,
популярни досега само в държави
като Пакистан, Бангладеш, Индия...
Върхът на айсберга е да пробуташ
свой човек, тъй като е висш чиновник, като прередиш не толкова важни хора, но с по-спешни нужди. И
не е необходимо да се обявява
името на късметлията. Той не е
виновен. Виновни са онези, които
са пренебрегнали правилата и разчитат на недосегаемостта си.
Българите са привикнали да слушат и разчитат на връзкарство, подкупи и късмет, когато опрат до медицинска помощ. Коронакризата
доказа измеренията на катастрофата
в българското здравеопазване.

Председателят на ДПС
Мустафа Карадайъ обяви
Турция за своя родина пред
председателя на турския парламент Мустафа Шентоп.
“Борбата ни е да защитим
турската си идентичност. Да

защитаваме езика си, религията и традициите си”,
допълнил партийният лидер
според Анадолската агенция.
В Анкара Карадайъ се оплакал, че членовете на българския парламент, които били

турци, не служели на турците, а на собствената си партия. ДПС очаква над 50 хиляди гласа за парламентарните избори от Турция.
Признанието на Карадайъ, че ДПС е етническа

партия, влиза в конфликт с
българската Конституция,
която забранява партии на
етническа, расова или верска
основа.
Стр. 2 и 11
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СНИМКА БГНЕС

От Пловдив президентът Румен Радев призова партиите да търсят обединение около ценности и приоритети
и да не бързат с взаимните нападки, “защото ще се срещнат в парламента и ще бъдат изправени пред най-трудната
и важна задача за България - да съставят редовно правителство”. Държавният глава посети Професионалната
гимназия по хранителни технологии и техника и Центъра по технологии към ПУ “Паисий Хилендарски”
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Карадайъ обяви Турция
за своя родина
В Анкара председателят на ДПС се оплака, че турците
в Народното събрание служели на собствените си партии
Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ обяви Турция за своя родина
пред председателя на турския парламент Мустафа Шентоп. В събота той,
заместникът му Ахмед Ахмедов и евродепутатът от ДПС Илхан Кючук са
се срещнали и с турския президент
Реджеп Ердоган. Приемът се е състоял
в имението “Вахдеттин” в Истанбул,
но без медии, съобщава движението.
Анадолската агенция твърди, че пред
Шетоп Карадайъ е обявил, че ДПС се
бори да защити турската си идентич-

ност, като напомнил, че предците му са
дошли от Турция преди 100-150 г. “Това
е нашата земя. Ние не сме имигранти
там (в България - б.р.). Турция е нашата
родина. Останали сме там след Османската империя. Борбата ни е да защитим турската си идентичност. Да защитаваме езика си, религията и традициите си”, допълнил партийният лидер. Той
се похвалил и за добрия резултат на
ДПС от изборите на 4 април и изразил
радостта си, че с падането на забраната
за откриване на 35 секции от 12 г.

насам 300 хил. български граждани ще
гласуват отново.
“Тези, които са турци и членове
на българския парламент, не служеха
на турците, а на собствената си партия. Те не могат да защитават правата
на турците. Единствената философия
на националистите е враждебността
срещу турците”, гласи друга част от
скандалните изявления на Карадайъ.
Според Анадолската агенция той е
обявил, че ДПС очаква над 50 хил.
гласа за парламентарните избори от

Турция, след като забраната за отваряне на повече от 35 секции в страните извън Европейския съюз отпадна. Шентоп пък поискал улеснение за
гласуване на хората с турски паспорти в България.
Признанието на Карадайъ, че ДПС
е етническа партия, влиза в конфликт с
българската Конституция, в която
пише: “Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова
или верска основа, както и партии,
които си поставят за цел насилствено
завземане на държавната власт”.
“Подобно брутално погазване на
българската Конституция България не
познава, поне в близкото минало. Не
може така. Дори и с турско самосъзнание това е български гражданин, нещо
повече - политик и председател на парламентарно представена партия. Не
може да се държиш смешно и сервилно
и да поставяш в услуга себе си и партията си на друга държава, както и да
правиш декларации, които денонсират
на практика Конституцията на държавата България”, възмути се в социалните мрежи адвокат Тодор Кръстев, който е включен в кандидатдепутатската
листа на БСП за Пловдив.

Пенсионираха
проф. Кантарджиев
Директорът на Националния център
по заразни и паразитни болести
проф. Тодор Кантарджиев е пенсиониран. Официалните мотиви за
освобождаването му са навършена
пенсионна възраст.
Центърът ще се ръководи от досегашния заместник на Кантарджиев проф.
Ива Христова. Професорът е с придобити специалности по микробиология,
имунология и епидемиология на инфекциозните болести. Бил е национален
консултант по микробиология и е
участвал през годините в много експертни и регулаторни органи.
Кантарджиев беше и един от членовете на Националния оперативен
щаб за борба с коронавируса.
Колеги на проф. Кантарджиев протестираха срещу пенсионирането
му пред Министерството на здравеопазването.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

МВнР ще увеличи почти двойно секциите в чужбина за предстоящите предсрочни
парламентарни избори, заяви постоянният секретар на министерството и председател
на работна група “Избори” Иван Кондов. При предишните избори подадените заявления
за гласуване извън страната бяха 80 000, засега те са много по-малко - 37 000

МЗ и службите знаели за незаконните
трансплантации от месеци
Бившият здравен министър Костадин Ангелов,
ДАНС и ГДБОП са знаели
от месеци за незаконните
трансплантации в болница
“Лозенец”, но нищо не са направили. Още в началото на
2020 г. Интерпол е предупредил за международна
престъпна дейност и трафик
на органи с използване на
неверни данни за роднински
връзки. МВР по служебен
път е уведомилo министерството, а заместникът на
Ангелов Бойко Пенков пратил сигнала до “Медицински
надзор”.
Проверка доказала незаконните присаждания, а Ангелов и ДАНС са уведомени,
разкрива “Капитал”. ДАНС
препратила сигнала до

ГДБОП. Eксминистърът в
неделя заяви, че е получил
данни за схемата, но тъй
като МЗ не било разследваща институция, той ги препратил на службите.
Бившият маркетинг-мениджър на болницата Мишел
Леви обяви, че знаел за пет
незаконни операции за 7-те
месеца, в които е работил
там. Едната била за присаждане на черен дроб, а другите били бъбречни. В сметката на болницата са постъпвали над 20 хиляди долара.
Контактът между пациентите и болницата се осъществявал от фирма, собственост на турски гражданин.
Леви призна и за случай, в
който не е спазен реда за
трансплантация - проф.

Любомир Спасов осъществил връзката и контакта за
държавен служител на много
висок пост. “Познавам го,
това е служител, който много е съдействал на болницата”, заяви Леви.
На въпрос защо лекари и
служители не са сигнализирали за нередностите в болницата бившият маркетинг-мениджър отговори така: “Защото всеки от нас се притеснява, когато става въпрос за
проф. Спасов. Когато в прав
текст той ти казва, че политически винаги може да се оправи, и когато ти казва, че има
политически гръб, какво бихте направили?”.
В болницата текат разпити, дават се показания пред
ГДБОП и прокуратурата.

ЦИК се отказа да купува
още машини от „Сиела”
ЦИК прекрати преговорите за доставка на нови 1500 машини за гласуване на парламентарните избори на 11 юли. Поръчката включваше модификация на софтуера на устройствата и
логистиката на машините, но без тези в чужбина. Причината е,
че от “Сиела Норма”, с която се водеха преговорите, са заявили, че не биха могли да изпълнят поръчката на цена по-ниска
от 14 млн. лева. Предстои ЦИК да вземе решение как ще осигури машинното гласуване на предстоящия вот.
“Сиела” пусна позиция до медиите, че всяко забавяне на
договора води до риск за изпълнението на поръчката на каквато и да е цена. Те отричат да извиват ръцете на изборната
комисия, прогнозните разчети на компанията за стойността
на доставката на нови 1500 машини и всички услуги, включени в нея, надвишавали чувствително предложения от ЦИК
бюджет от 6,5 милиона лева.
Цената трябвало да се повиши заради изискването, освен техника, да се осигури и обслужването - това многократно надвишавало услугите, извършени на предходните
парламентарни избори. Освен това забавянето на процедурата повишавало себестойността на устройствата и услугите с всеки изминал ден. “Скоро ще стигнем до момент, в
който на каквато и да е цена “Сиела Норма” ще бъде в
невъзможност да изпълни всички дейности по поръчката”,
предупреди компанията.
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Президентът Румен Радев

Премиерът Стефан Янев
обяви антикорупционните органи за неефективни и безполезни. “Изключително тревожно и унизително е да получаваме информация отвън
за наличието на сериозни корупционни практики, срещу
които компетентните органи
на държавната власт очевидно
не са предприели нищо ефективно. Тези органи са били до
момента не просто неефективни и безполезни, но в обществото има съмнение, че са катализирали развитието на корупционната среда. Структури от системата за защита на
националната сигурност, кои-

“Това е сериозен сигнал, че
корупцията в България е пуснала дълбоки корени в политическата и икономическата
ни система и че проблемите в
това отношение вече излизат
извън националните ни граници. Корупционната среда не
просто разрушава международния авторитет на страната, но и подкопава политическата система и устоите на демокрацията, като я прави нефункционална и неефективна.
Няма как да имаме стабилна
политическа система, просперираща икономика, работеща
социална система, без да решим фундаменталните про-

Работим на пълни обороти, увери председателят на националния предизборен щаб на
БСП Кристиан Вигенин. Разговаряхме с членовете на ЦИК, одобрихме младежката
кампания, документ с препоръки към кандидат-депутатите и други неща, допълни той.
За пръв път кампанията бе обсъдена в онлайн конферентен разговор с областните
щабове, като има идея това да се случва всеки понеделник

Янев обяви антикорупционните
органи за безполезни
Премиерът иска банките да блокират сметките на Пеевски и Божков
то по закон трябва да са политически неутрални, са действали пристрастно в политически смисъл със съответните
последствия”, заяви премиерът в началото на заседанието на Съвета по сигурността
към МС. Той бе свикан заради
последиците от наложените от
САЩ санкции по антикорупционния закон “Магнитски”
на шестима българи и 64 фирми, сред които олигарсите
Васил Божков и Делян Пеевски и свързания с него зам.шеф на Бюрото за контрол на
СРС Илко Желязков.

блеми с корупцията. Нужна е
сериозна промяна в прокуратурата, съдебната система и
всички правоприлагащи органи, призвани да прилагат закона и за които днес трудно
може да се каже, че се справят с основните си функции и
задачи и с обществените очаквания за справедливост”, подчерта министър-председателят.
Янев обясни, че създадената в петък постоянна работна
група към МС с участието на
представители на МВР, МФ,
ДАНС и НАП има за цел да

изготви списък на наказаните
лица и фирми, за да бъдат сведени до минимум рисковете за
страната в политически и икономически план и държавата
да се защити от негативните
последици от санкциите на
САЩ. “Трябва да предпазим
държавните дружества от налагането на финансови санкции. За целта трябва да предотвратим банковите транзакции към разследваните лица,
за да не се блокират бизнеси
и държавни и общински дружества. Необходимо е да се
разработят правила за пове-

дение на българските банки в
ситуация като тази в момента
и в изпълнение на закона за
кредитните институции”, посочи Янев и допълни, че следващият парламент трябва да
приеме законова уредба, която да действа в подобна ситуация.
“В условията на наложените американски санкции
държавата трябва да защити
финансовата си сигурност.
Няма ясна нормативна база за
страна съюзник, страна член
на ЕС и НАТО, попадаща под
такива тежки санкции по за-

кона “Магнитски”, точно как
да се действа”, коментира от
Пловдив президентът Румен
Радев. Според него служебният ка-бинет е длъжен да предприеме мерки в законовите
рамки и те вече се вземат, за
да минимизират риска за
държавните институции и за
българските граждани във
финансово отношение. Радев
не е съгласен с коментарите,
че могат да се нарушат конституционни права на лица и
фирми, попадащи в “черния
спи-сък” заради Пеевски и
Божков.

Николай Бериевски остава
председател на МО в БСП

Слави Трифонов не иска
да е депутат

Председателят на Младежкото обединение в
БСП Николай Бериевски
оттегли оставката си, след
като Националният съвет
на обединението му гласува единодушно вот на
доверие. На заседанието,
проведено в Дряново,
младите социалисти заявиха безрезервната си подкрепа към Бериевски, който заяви, че ще изпълни
ангажиментите си до края
на мандата.
“Имаме нужда да се
виждаме, да сме заедно, да

Слави Трифонов обяви, че няма
да бъде кандидат за депутат за следващия парламент. “Моето място не
е там, а да нося отговорност за хората, които са там, и това, което
правят. Разбира се, аз мога да нося
тази отговорност и от една друга
институция, но за това... като му
дойде времето”, написа в социалните мрежи той, намеквайки за президентските си мераци. Според него
състоянието “отговорност” е чуждо
на българския политически живот.
Да си отговорен е много важно в
личен план, а когато отговаряш и за
други хора е сакрално важно, подчертава той. По думите му поли-

обсъждаме и да спорим.
Може да не сме на едно
мнение, но сме заедно и
това прави БСП по-силна”, изтъкна домакинът на
заседанието, кметът на
Дряново и член на ИБ
Трифон Панчев. Атанас
Атанасов, зам.-председател на МО, представи подробен анализ, свързан с
политическата обстановка
в страната, отминалите
парламентарни избори и
предстоящата кампания.
Лидерът на МО в БСП в
София Габриел Вълков

беше избран единодушно
за председател на Националния младежки предизборен щаб. Структурата
ще бъде отворена за всеки, който има желание да
се включи.
Младите социалисти
планират редица инициативи по време на предизборната кампания през
юни. Част от тях ще имат
и европейска насоченост
и ще са свързани с участието на редица организации, асоциации и неправителствения сектор.

тикът трябва да е най-отговорният
човек на света. “Е, в България не е
така, нали? Последните събития го
доказват особено ясно. Аз живея
така. Говоря тогава, когато има какво да кажа, правя това, което смятам, че е морално и правилно, и се
стремя да нося отговорностите си
достойно. И това, че аз и моите
колеги създадохме партия “Има
такъв народ”, въобще не променя
това, даже напротив. Всъщност ние
направихме платформа, на която
искаме да се качат професионалисти, отговорни хора, които имат желанието и смелостта да правят каквото трябва”, пояснява Трифонов.

2400 четвъртокласници с по две двойки на малките матури
По две двойки на външните оценявания по български
език и литература и по математика са получили 2393
четвъртокласници. На изпитите се явиха малко над 57

000 ученици. От тях 8919 са
с по две отлични оценки,
съобщиха от МОН. Средният
резултат е много добър 5.
Близо две трети от
четвъртокласниците са рабо-

тили сравнително добре по
творческата задача, но създаването на цялостен, свързан
и граматически правилен
текст продължава да е предизвикателство.

Регионите с най-високи
резултати и по двата предмета по традиция са София,
Смолян, Варна и Русе. Училищата с най-високи резултати по български език и лите-

ратура са само от столицата.
Сред отличниците по математика са също училища от
Стара Загора, Русе, Пазарджик, както и основно училище от с. Труд.
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Христо Бозуков заварил
лежерно безхаберие в МЗХГ
Договорът за „златната локва”
на границата ще бъде преразгледан
Целта на направените кадрови смени, които направил
земеделският министър проф.
Христо Бозуков, е да се завиши контролът. Той заварил
“лежерно безхаберие във
всички структури на системата”. Това обяви вчера пред
БНР Бозуков.
Сред причините за освобождаването на досегашния
изпълнителен директор на
БАБХ проф. Бозуков посочи
“сключени договори, които са
доста съмнителни”. С влизането на новия директор ще
имаме достъп до цялата информация в БАБХ и ще излязат много интересни неща, не
само по този случай”, коментира министърът на земеделието казуса с т.нар. “златен
гьол”. По думите му много от
дейностите, които БАБХ
трябва да изпълнява, са
прехвърлени на частни фирми
под предлог, че няма достатъчно капацитет и средства, а всъщност договорите
показват, че са сключени за
много сериозни суми.
Новото ръководство на
БАБХ ще преразгледа договора с частната фирма, която
извършва дезинфекцията на

влизащите от Турция превозни средства, вместо това да
прави самата агенция, съобщи
Бозуков. Проверка на НАП
установи, че половината от
касовите апарати на “Пи. Еф.
Си.” на пунктовете “Капитан
Андреево”, “Лесово” и “Малко Търново” не са свързани
към сървърите на приходната
агенция и не отчитат приходите от събраните такси. “Заради неработещите касови апарати в бюджета не са внесени
над 10 милиона лева”, посочи
шефът на НАП Румен Спецов
и обяви, че започва проверка
дали става дума за умишлено
укриване на оборот. Дейността по обеззаразяването на превозните средства на границата
с Турция вече седма година е
отдадена на “Пи. Еф. Си.”, за
което фирмата получава завидната комисиона от 20% от
събираната такса от 5 лв. Схемата дори стана популярна
като “златната локва” на границата с Турция.
Земеделският министър
коментира и проверката в
“Напоителни системи”, която
още в края на май бе възложена на дирекция “Вътрешен
одит” в министерството. “По

СНИМКА БГНЕС

Проф. Христо Бозуков
първична информация изготвеният доклад доказва, че с
вътрешен одит няма как да се
постигне контрол”, каза Бозуков. Той посочи, че има скорошен доклад и на Сметната
палата за “Напоителни системи”, който не е предоставен
на министъра като принципал
на дружеството. “Предполагам там има доста критични
забележки, особено върху
обществените поръчки. Вече

ОБЯВА

ì—Œ‘»…— ¿ ¬Œƒ¿î ¬–≈Ã≈ÕÕŒ Ÿ≈ œ–≈ ⁄—Õ≈
¬ŒƒŒ—Õ¿¡ƒﬂ¬¿Õ≈“Œ ¬ ◊¿—“ Œ“ —. ƒŒÀÕ» œ¿—¿–≈À
» —œ« ìÃŒƒ≈–ÕŒ œ–≈ƒ√–¿ƒ»≈î
Õ‡ 8 ˛ÌË 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ), ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ ÛÎË˜ÂÌ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ Ì‡ ÛÎ. ì»ÒÍ˙î, Ò. ƒÓÎÌË œ‡Ò‡ÂÎ, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 11:00 ‰Ó 16:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚
‡ÈÓÌ‡ Ì‡:
ÛÎ. ì¬≈÷ œ‡Ò‡ÂÎî, ÛÎ. ìÃËÌÁÛı‡î,
ÛÎ. ìƒÂÚÂÎËÌ‡î, ÛÎ. ì’ËÁ‡ÌÚÂÏ‡î, ÛÎ.
ì¡ÂÎËˇ Í‡Ï˙Íî, ÛÎ. ì»ÒÍ˙î, ÛÎ. ì¡ÓÓ‚‡ „Ó‡î, ÛÎ. ì–ÛÒ‡Ï‡î, ÛÎ. ì”‚Ë˜î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡
‡‰ÂÒ: ÛÎ. ìƒÂÚÂÎËÌ‡î, Ì‡ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ÛÎ. ì¬≈÷ œ‡Ò‡ÂÎî.
Õ‡ 8 ˛ÌË 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ), ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÒÔË‡ÚÂÎÌË Í‡ÌÓ‚Â
Ì‡ ÛÎ. ì√ÂÓ„Ë ‡‡ÒÎ‡‚Ó‚î, —œ« ìÃÓ‰ÂÌÓ ÔÂ‰„‡‰ËÂî, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ
Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:00 ‰Ó 20:00
˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î,
ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡:
ÛÎ. ì¬ÂÒÂÎËÌ ’‡Ì˜Â‚î, ÛÎ. ì√ÂÓ„Ë
‡‡ÒÎ‡‚Ó‚î, ÛÎ. ì¿Ì‰ÂÈ √ÂÏ‡ÌÓ‚î Ë
ÛÎ. ì≈ÙÂÏ ‡‡ÌÙËÎÓ‚î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡-

ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡
‡‰ÂÒ: ÛÎ. ì√ÂÓ„Ë ‡‡ÒÎ‡‚Ó‚î ‰Ó
ÙËÏ‡ ìAXXONî.
–ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË ˘Â ÓÒË„ÛˇÚ
ÔÓ-‰Ó·Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡
ÏÂÊ‡, Í‡ÚÓ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡Ú
ÁÓÌËÚÂ Ì‡ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ·˙‰Â˘Ë
Ì‡Û¯ÂÌËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ.
«‡ÒÂ„Ì‡ÚËÚÂ ÓÚ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡,
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ
“ÂÎÂÙÓÌÌËˇ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ
Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ 0800 121 21 ËÎË ‰‡ ÒÎÂ‰ˇÚ Á‡
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÚÂÍÛ˘Ë ÚÂÂÌÌË
‰ÂÈÌÓÒÚË ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ˜ÂÁ ¬ËÚÛ‡ÎÌËˇ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ http://www.sofiyskavoda.bg/water_stops.aspx.
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ÒÂ ËÁ‚ËÌˇ‚‡ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË Á‡
ÔË˜ËÌÂÌËÚÂ ‚ÂÏÂÌÌË ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡!
»ÌÚÂÌÂÚ Ò‡ÈÚ˙Ú Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ
(www.sofiyskavoda.bg) ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ ‰‡ ÒÂ ‡·ÓÌË‡Ú Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡
Á‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ.
Õ‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡ ÒË ÔÓ˘‡ ÚÂ ÏÓ„‡Ú ÎË˜ÌÓ
‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ
ÒÔË‡ÌËˇ. ƒÛ„ Ì‡˜ËÌ Â ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ
·ÂÁÔÎ‡ÚÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡ Á‡ ËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡ÌÂ ˜ÂÁ —Ã—.
ŒÚ‰ÂÎ ÓÏÛÌËÍ‡ˆËË
Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î

има и доста сериозна информация за нарушения, които са
извършвани в “Напоителни
системи”. Най-дребната извършен е ремонт на автомобил, който е собственост на
майката на директора, за около 2800 лева за сметка на
предприятието”, каза Бозуков.
Той посочи, че дружеството
има и несъбрани от години
задължения за около 4 милиона лева, издадени на база на

съдебни решения. Бозуков заяви, че с юристите в министерството се обсъждат кадрови промени и в “Напоителни
системи”.
Тепърва предстоят проверки в ДФ “Земеделие”. По думите на служебния министър
там проблемът е най-тежък и
най-сериозен. “Там трябва да
се влезе с независим одит. Там
има затлачени неща от години”, коментира Бозуков.

Омбудсманът е против
новите цени на парното
Омбудсманът Диана Ковачева възрази срещу разчетите на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), които
предвиждат парното и топлата вода да
поскъпнат средно за страната с 10 на сто
от 1 юли. По време на общественото
обсъждане тя настоя за преразглеждане
на цените. Председателят на КЕВР Иван
Иванов се опита да защити начина на
формиране на цените на топлоенергията,
които са свързани с тези на газа и въглеродните емисии. “Ние правим една консервативна прогноза, не да отчетем найвисоката стойност, а на база на изследвания на тенденциите да се постараем да
определим една по-приемлива цена, включително на въглеродните емисии. При
наличие на надвзет приход от която и да
било топлофикация, той се отчита с потискане на цената за потребителите за

следващата година”, обясни той. Ковачева поиска тримесечни промени на цените на топлоенергията. Според нея трябва
да се направят промени в наредбата, по
която сега въпросните корекции се правят само веднъж годишно и регулаторният период обхваща 12 месеца от 1 юли
до 30 юни. Тя каза, че вследствие на това
досега абонатите на топлофикационните
дружества са надплатили в сметките си
29 млн. лв. Ковачева припомни случая с
топлофикацията в Перник, оставила с дни
абонатите си на студено, а след това неустойката е била обидно ниска - само по
няколко лева. Омбудсманът заяви също,
че при определянето на цените трябва да
има достатъчно категорична обосновка
за всеки разход на дружествата.
Окончателните цени ще бъдат определени на 1 юли, когато ще влязат в сила.

Над 60% срив в добива на розов цвят
Добивът на розов цвят
е в размер на 1269 тона
при 8499 тона година порано, се отчита в оперативния анализ на Министерството на земеделието
към 27 май. Това е над 60
на сто по-малко. От ведомството посочват, че
тази година кампанията
по прибиране на продук-

цията от маслодайна роза
започна по-късно, на което вероятно се дължи голямата разлика в добивите при сравнението на
годишна база.
Закъснения заради метеорологичните условия
имаше и при пролетниците. Засетите площи с царевица за зърно и масло-

даен слънчоглед са съответно с 13,6% и 7,9% под
отчетените по същото
време на миналата година. През отчетната седмица при есенниците обаче
площите за реколтиране с
ръж, маслодайна рапица
и тритикале са с между
8,2% и 12,6% повече на
годишна база.

www.duma.bg
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Видовден

СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКЕАНИТЕ. Датата е определена на срещата на
високо равнище по проблемите на Земята през
1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. От 2009 г.
започва официалното
отбелязване на деня.
Вниманието се насочва към състоянието и проблемите на Световния океан - общото название на
непрекъснатата водна обвивка на Земята, включваща всички океани и морета.

Ростислава ИВАНОВА

Дойде Видовден за
мафиотската задруга. За
безмерно забогатялата
престъпна шайка и алчния й антураж. Огромна
е надеждата, че най-сетне се задава неизбежното справедливо възмездие за тази корумпирана
клика, превърнала в XXI
век България в “дълбока
държава” - за собствено
ползване и облагодетелстване. Морално деградиралите дългогодишни
властници овладяха всички държавни институци
и нагло си изплетоха
мрежите пред очите на
европейските и натовските партньори. Побратимите в Европа и отвъд
Атлантика години наред
мълчаха и се чудеха на
българския ни акъл и на
овчедушното ни търпение спрямо тирана. Не
разбираха защо на българина не му пука, че управляващите “Ганьовци”
го тъпчат, грабят и докарват до просешка тояга и му отнемат най-ценното - свободата и демокрацията. Водени от лични интереси, въпросните
чуждестранни партньори
години наред се прегръщаха и целуваха с Баце,
забавлявайки се зад
гърба му. И за да отбият
номера, регулярно ни
вкарваха в поредната

1876 - УМИРА ЖОРЖ САНД, ФРЕНСКА ПИСАТЕЛКА (Р. 1804 Г.). Рожденото й
име е Амандин Орор Люсил Дюпен. Авторка на многобройни романи, разкази, повести, пиеси и
журналистически текстове.
Първият й роман е публикуван през
1831 г. Не само приема мъжки
псевдоним, но и се появява в обществото с мъжки дрехи. Това заедно с развода и свободното й поведение допринасят
за нейния, донякъде скандален за епохата, облик.
1895 - В САМОКОВ СЕ РАЖДА ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ СТОЯНОВ, ГРАФИК, ИЗКУСТВОВЕД И ПЕДАГОГ (УМИРА 1971 Г.). Смятан за основоположник на българската графика.
Работи в областта на приложната
графика - илюстрации на книги, пощенски марки, банкноти. Първият български художник, чиито творби са изложени на международна изложба на библиотечния
знак (1929 г., Загреб).

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

унизителна класация, пускаха по някой уж критичен доклад - с все
същите общи констатации за “някои управленски грешки”, и даваха
вечните безсмислени
съвети как имало още
какво да направим за реформите и борбата с корупцията. А шайката на
Вожда щракаше с пръсти
и отчиташе успехи...
Но всяко нещо има

край! Вождът падна, Октоподът се скри в дупка,
Господарят на Сараите също. А изплашената им
прокурорска “бухалка”
опря до помощ от Човека с чорапите.
В ужасяващо очакване на “черния списък”
млъкнаха и по-дребните
олигарси на мафията - и
те облажили се от поръчки и държавна трапеза. В
тази малка, но дълбока

държава, кръгът от фирми около Вожда се е оплел като свински черва.
Първите стъпки към разплитането му са факт.
Дълго ще ни дрънчи позорът, че Големият брат
ни каза “Царят е гол”.
Само от нас обаче зависи
да изметем мафията. А
това става с гражданско
съзнание и гласуване.
Място за равнодушие няма. Пак е време разделно.

Доверието и...
От стр. 1
Защо тогава се чудим
как е възможно разстройството в системата да
достигне и до такива сектори като трансплантациите на органи, които
са със скромни, несравними размери в сравнение с останалите области на болничната помощ?
Сигурно защото сме разчитали, че с остатъците
си от морал отговорни
институции и отделни
хора няма да прeстъпят
определени граници. Те
обаче преминаха и онзи
предел, който не биваше
да се преминава. След
като етични съображе-
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ния не ги спират, за тях
остават само физическите ограничения във вид
на решетки.
Дали преките извършители и косвените виновници, гледали като
наблюдатели нарушенията, ще получат някога
заслужени наказания, е
въпрос с предизвестен
отговор. Разследванията
вероятно ще се точат с
години, докато се забрави за стореното, фалшивите документи и изгубените животи.
Последствията за
процеса по дарителство
на органи у нас обаче ще
са по-дълги. Нарушителите на писаните и не-

писани закони дискредитираха дългогодишен
труд. В момента те отнемат последната надежда на стотиците чакащи
спасение. Виновниците
убиват ден след ден доверието в системата, а
без доверие няма да има
дарители. Трансплантациите у нас и без това
са толкова малко, напоследък съвсем намаляха,
а сега са пред реален
риск да изчезнат.
Въпреки правилата за
анонимност, в малката ни
държава трудно може да
се скрие кой е донорът и
кой - реципиентът. И в
момента роднини на дарителя на черен дроб на

висшия администратор
губят вярата си, а онези
- прередените, са наясно,
че са изпреварени не по
божия воля, а по човешка. Това е и най-голямото престъпление на виновните. Те съсипват доверието на дарителите и
надеждите на получателите.
А какво им остава на
нуждаещите се? Да разчитат на криминални
операции срещу много
пари или да забравят, че
съществува такава практика у нас, и да се предадат? Няма толкова голямо наказание за провинилите се, което да
възмезди стореното.

1949 - В ЛОНДОН Е ПУБЛИКУВАН ПОЛИТИЧЕСКИЯТ РОМАН “1984” НА ДЖОРДЖ ОРУЕЛ
(1903-1950). Книгата
описва антиутопия, установена в далечната
тогава 1984 г., в която
държавата провежда
всеобхватно проследяване, пропаганда, страх и безжалостни наказания. Истината за настоящето и за миналото е тотално
потисната. В “1984” има следната мисъл: “Който
владее миналото, той владее и бъдещето. Който
владее настоящето, владее миналото.”
2007 - УМИРА БОГОМИЛ РАЙНОВ, ПИСАТЕЛ
И ПРОФЕСОР ПО ЕСТЕТИКА (Р. 1919 Г.). Автор на
многобройни монографии за изобразителното изкуство, история на теософията, криминални и
шпионски романи, чийто
главен герой е Емил Боев.
Сред най-популярните
му творби са “Инспекторът и нощта”, “Умирай само в краен случай”,
“Няма нищо по-хубаво
от лошото време”, “Тайфуни с нежни имена”, които са и екранизирани.
2010 - УМИРА ПЛАМЕН МАСЛАРОВ, РЕЖИСЬОР (Р. 1950 Г.). Актьор, сценарист
и продуцент. В периода 2001-2003 г. е
директор на Народния театър “Иван
Вазов”, а от 2004 г. - на националната
филмотека. Автор на около 50 документални филма, на телевизионната поредица
“Българският ХХ век”, както и на над 10 игрални
филма. Режисьор на “Кмете, кмете”, “Забранено за
възрастни” и др., сценарист на “Скъпа моя, скъпи
мой”, “14 целувки” и др., продуцент на “Граница”.
2016 - УМИРА ЕВТИМ ЕВТИМОВ, ПОЕТ (Р. 1933
Г.). Един от популярните
съвременни български поети,
познат най-вече с любовната
си лирика. Автор е на повече
от 40 книги, както и на текстове за песни. Носител на
орден “Стара планина”. Удостоен е с националната литературна награда за поезия “Никола Фурнаджиев”.
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Ще има инфлация
и малко инвестиции
Перспективите остават силно несигурни

Румен ГЪЛЪБИНОВ

Тази година ще бъде година на икономическо възстановяване по света и в
България. Но възстановяването няма да
бъде гладко и равномерно. Важно е антикризисните мерки да продължат,
въпреки че икономиката като цяло ще се
възстанови с различна степен в отделните сектори. Сега се очаква икономиката
ни да се възползва от нарастването на
външното търсене и на износа ни, което
ще бъде подкрепено от възстановяването на най-важните външнотърговски
партньори на България в ЕС.
Междувременно инфлацията в България се очаква да се ускори през втората
половина на 2021 г. В същото време очакванията са за малко инвестиции в страна-

та ни през настоящата година. Публичните вложения обикновено се забавят
около изборите, а частните също ще изчакат да видят какво ще се случи и не се
очакват големи проекти от тяхна страна.
Няма перспектива и проектите, финансирани от Европейския фонд за възстановяване, да стартират скоро. Икономическото възстановяване през 2021 г. няма да
бъде достатъчно, за да се върнем на нивата отпреди кризата в рамките на една година. Ако текущите тенденции се запазят,
някъде в началото на 2022 г. България
може да достигне пълно възстановяване
поне на макроикономическо ниво. Но
някои сектори могат да отнемат повече
време, например международният туризъм
вероятно ще се възстанови бавно, въпре-

ки че ваксините ще помогнат за преодоляване на страха от пътуване в чужбина.
Очаква се както износът, така и потреблението да допринесат положително
за разрастването на българската икономика през следващите две години. За
съжаление, международните вериги за
доставки все още не са напълно възстановени. Транспортният сектор се очертава като големия губещ. Много сектори
на българската икономика са силно засегнати от ограниченията и пандемията
и, въпреки мерките на правителството за
подкрепа, икономиката ще се бори да се
възстанови през 2021 г.
В същото време през 2020 г. България
се присъедини към ERM2 и това се очаква да тласне страната ни към по-нататъ-
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шни реформи, които да осигурят стабилността на финансовия сектор. Възстановяването на България ще бъде подкрепено
от значителни европейски фондове по
различни програми от Многогодишната
рамка за финансиране на ЕС за 2021-2027
г., както и от допълнителни схеми за подпомагане от ЕС като Механизма за възстановяване и устойчивост. България може
да получи еврофондове на обща стойност
близо 30 милиарда евро между 2021 и
2027 г. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР) след свиване с 4,2% през 2020 г.,
БВП на България се очаква да се възстанови с 3,8% през 2021 г. и 4,4% през 2022
г. БВП ще се върне на предпандемичното
си ниво в края на 2021 г. Възобновяването на икономиката ще създаде нова сила в
домакинското търсене и бизнес инвестиции, които ще заменят държавните разходи като основен двигател на растежа.
Очаква ни бавно възстановяване,
въпреки очакваното ускоряване на
икономическата активност. През тази и
следващата година перспективите остават силно несигурни и растежът може
да бъде по-слаб от предвидения, ако
пандемията отнеме повече време, а условията на външното финансиране се
затруднят или геополитическото напрежение в района ескалира.

ОБЯВА

«¿œŒ¬≈ƒ
π–ƒ 48-21/04.06.2021 √.
Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 36·, ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ˜Î. 36, ‡Î. 1 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ÎÓ‚‡ Ë ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡
(«ÀŒƒ), ˜Î. 31· ÓÚ œ‡‚ËÎÌËÍ‡ Á‡ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ «ÀŒƒ, «‡ÔÓ‚Â‰ π–ƒ 49-158/10.05.2012 „. Ì‡
ÏËÌËÒÚ˙‡ Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ Ë ı‡ÌËÚÂ Á‡ Ó·ÓÒÓ·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜Ó‚˙‰ÂÌ Û˜‡ÒÚ˙Í (ƒ”) ìŒÒÂÌ‡ËÎ‡‰ÌË ‰ˇÎî, «‡ÔÓ‚Â‰ π341/19.05.2014 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ »ÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ‡„ÂÌˆËˇ
ÔÓ „ÓËÚÂ Á‡ ÛÚ‚˙Ê‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÎÓ‚ÌÓÒÚÓÔ‡ÌÒÍË ÔÎ‡Ì ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ì‡ ÚÂËÚÓË‡ÎÌÓ ÔÓ‰ÂÎÂÌËÂ ìƒ˙Ê‡‚ÌÓ „ÓÒÍÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó ¡ÓÎˇÍ‡î (“œ ìƒ√— ¡ÓÎˇÍ‡î), „. ¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó, Ë Ó‰Ó·ÂÌ
ÓÚ ÏËÌËÒÚ˙‡ Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ, ı‡ÌËÚÂ Ë „ÓËÚÂ ‰ÓÍÎ‡‰ Ò Â„. ËÌ‰ÂÍÒ 93-3238/04.06.2021 „Ó‰ËÌ‡
Õ¿–≈Δƒ¿Ã:
I. ƒ‡ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÍÓÌÍÛÒ Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡ ‚ ƒ”
ŒÒÂÌ‡Ë- Î‡‰ÌË ‰ˇÎî ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ì‡ “œ ìƒ√— ¡ÓÎˇÍ‡î, Ó·ÓÒÓ·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π–ƒ
49-158/10.05.2012 „. Ì‡ ÏËÌËÒÚ˙‡ Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ Ë ı‡ÌËÚÂ.
II. œ‡‚ÌÓ Ë Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂ‰Û‡Ú‡ - ˜Î. 36·, ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò
˜Î. 36, ‡Î. 1 ÓÚ «ÀŒƒ Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Ò Â„. ÌÓÏÂ 70-1812/13.04.2021 „. Ì‡ Ã«’√ ÓÚ ‰ËÂÍÚÓ‡
Ì‡ ì—Â‚ÂÌÓˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ‰˙Ê‡‚ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂî, „. √‡·Ó‚Ó.
III. —ÓÍ Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡ - 15 „Ó‰ËÌË.
IV. ÷ÂÌ‡ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ - ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â
ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ ‚ ì—Â‚ÂÌÓˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ‰˙Ê‡‚ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂî, „. √‡·Ó‚Ó, ÛÎ. ì¡Ó‰‡ ÒÏˇÌ‡î π3, ‚ÒÂÍË
‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ‚ ÔÂËÓ‰‡ ÓÚ 09.06.2021 „. ‰Ó 08.07.2021 „. ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ, ÓÚ 9.00 ˜. ‰Ó 16.30
˜., ‡ ÔË ÔÓ‚ÚÓÂÌ ÍÓÌÍÛÒ ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ‚ ÔÂËÓ‰‡ ‰Ó 22.07.2021 „. ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ, ÓÚ 9.00
˜. ‰Ó 16.30 ˜‡Ò‡. ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÒÂ˘Û ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ Á‡ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ˆÂÌ‡
‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 360 (ÚËÒÚ‡ Ë ¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ) ÎÂ‚‡ Ò ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ƒƒ— ÔÓ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ì—Â‚ÂÌÓˆÂÌÚ‡ÎÌÓ
‰˙Ê‡‚ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂî, „. √‡·Ó‚Ó, BIC: BPBIBGGSF, IBAN: BG 94 BPBI 7929 1054 3900 01
BGN, ﬁ–Œ¡¿Õ ¡⁄À√¿–»ﬂ ¿ƒ, ÍÎÓÌ √‡·Ó‚Ó.
V. »ÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓˆÂ‰Û‡Ú‡:
1. ‡Ì‰Ë‰‡Ú Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÎËˆÂ ÔÓ ˜Î. 34, ‡Î. 1, Ú. 1, 3, 4 Ë 5 ÓÚ
«ÀŒƒ, ÍÓÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ:
‡) ‰‡ ÌÂ Â Ó·ˇ‚ÂÌÓ ‚ ÌÂÒ˙ÒÚÓˇÚÂÎÌÓÒÚ Ë ‰‡ ÌÂ Â ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÌÂÒ˙ÒÚÓˇÚÂÎÌÓÒÚ;
·) ‰‡ ÌÂ Â ‚ ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËˇ;
‚) ‰‡ ÌˇÏ‡ Ô‡Ë˜ÌË Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ Í˙Ï ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ ËÎË Ó·˘ËÌËÚÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌË Ò ‚ÎˇÁ˙Î ‚ ÒËÎ‡
‡ÍÚ Ì‡ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÂÌ ‰˙Ê‡‚ÂÌ Ó„‡Ì;
„) ‰‡ ÌÂ Â ÎË¯ÂÌÓ ÓÚ Ô‡‚Ó ‰‡ ÛÔ‡ÊÌˇ‚‡ Ú˙„Ó‚ÒÍ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ;
‰) ‰‡ ÌÂ Â ÓÒ˙‰ÂÌÓ Á‡ ·‡ÌÍÛÚ;
Â) ‰‡ ÌÂ Â ÓÒ˙Ê‰‡ÌÓ Ò ‚ÎˇÁÎ‡ ‚ ÒËÎ‡ ÔËÒ˙‰‡ Á‡ ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ ÔÓÚË‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ ËÎË
ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ ÔÓÚË‚ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ, ÓÒ‚ÂÌ ‡ÍÓ Â Â‡·ËÎËÚË‡ÌÓ;
Ê) ‰‡ ËÏ‡ ÒÍÎ˛˜ÂÌ ÚÛ‰Ó‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÔÓ ÎÓ‚ÌÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó Ò ‚ËÒ¯Â ÎÂÒÓ‚˙‰ÒÍÓ
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ò ÌÂ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÓÚ ÚË „Ó‰ËÌË ÒÚ‡Ê ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÎÓ‚ÌÓÚÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ Á‡
ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡;
Á) ‰‡ ËÏ‡ ÒÍÎ˛˜ÂÌ ÚÛ‰Ó‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ Â‰ËÌ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÔÓ ÎÓ‚ÌÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó, ÍÓÈÚÓ
ËÏ‡ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡ ÔÓ‰·ÓÂÌ ÓÚÒÚÂÎ, Á‡ ‚ÒÂÍË 2500 ıÂÍÚ‡‡ ÎÓ‚Ì‡ ÔÎÓ˘.
2. ¬ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ ÙËÁË˜ÂÒÍÓ ÎËˆÂ ËÎË Â‰ÌÓÎË˜ÂÌ Ú˙„Ó‚Âˆ.
VI. Õ‡˜‡ÎÂÌ ‡ÁÏÂ Ì‡ „Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ‚ÌÓÒÍ‡ Á‡ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡ ‚ ƒ”, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Ò˙„Î‡ÒÌÓ
ìÃÂÚÓ‰ËÍ‡ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡˜‡ÎÌËˇ ‡ÁÏÂ Ì‡ „Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ‚ÌÓÒÍ‡ Á‡ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡î,
ÛÚ‚˙‰ÂÌ‡ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ 49-9 ÓÚ 27.01.2012 „. Ì‡ ÏËÌËÒÚ˙‡ Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ Ë ı‡ÌËÚÂ.
ŒÔÂ‰ÂÎˇÏ Ì‡˜‡ÎÂÌ ‡ÁÏÂ Ì‡ „Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ‚ÌÓÒÍ‡ Á‡ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡ ‚ Û˜‡ÒÚ˙Í‡, ÔÓ‰
ÍÓÈÚÓ Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÎËÁ‡Ú, ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 35 276,71 Î‚. (ÚË‰ÂÒÂÚ Ë ÔÂÚ ıËÎˇ‰Ë ‰‚ÂÒÚ‡
ÒÂ‰ÂÏ‰ÂÒÂÚ Ë ¯ÂÒÚ ÎÂ‚‡ Ë ÒÂ‰ÂÏ‰ÂÒÂÚ Ë Â‰Ì‡ ÒÚÓÚËÌÍË) ·ÂÁ ƒƒ—.
VII. ÓÌÍÛÒ˙Ú ÌÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÓÚ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Ì‡ ·‡Á‡ Á‡ ÎÓ‚ÂÌ ÚÛËÁ˙Ï - ˜‡ÒÚÌ‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ.
VIII. ËÚÂËË Á‡ ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇÚ‡
ÓÏÔÎÂÍÒÌ‡Ú‡ ÓˆÂÌÍ‡ ( ) Ì‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ‡ÁÏÂ Ì‡ „Ó‰Ë¯Ì‡ ‚ÌÓÒÍ‡ Á‡ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ
Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡ Ë Ì‡Ô‡‚ÂÌËÚÂ ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ‰Ó 31.12.2007 „. ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÔÓ ÙÓÏÛÎ‡Ú‡:
= ¿ + — + —Ô + ƒ;
˙‰ÂÚÓ:
¿ - ÚÓ˜ÍËÚÂ, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ Á‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÓÚ ÌÂ„Ó ‡ÁÏÂ Ì‡ „Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ‚ÌÓÒÍ‡ Á‡
ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡ ‚ Û˜‡ÒÚ˙Í‡.
«‡ ‚ÒÂÍË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌË 100 Î‚. Ì‡‰ Ì‡˜‡ÎÌËˇ ‡ÁÏÂ, Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˙Ú ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔÓ 1 ÚÓ˜Í‡. œË
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ ‡ÁÏÂ Ì‡ „Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ‚ÌÓÒÍ‡ Á‡ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡ ‚ Û˜‡ÒÚ˙Í‡, ‡‚ÂÌ Ì‡ Ì‡˜‡ÎÌËˇ
‡ÁÏÂ, Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˙Ú ÔÓÎÛ˜‡‚‡ 0 ÚÓ˜ÍË. œË ÔÓÒÓ˜ÂÌ ‡ÁÏÂ ÔÓ‰ Ì‡˜‡ÎÌËˇ (ÏËÌËÏ‡ÎÌËˇ) ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÚÓ ÌÂ ÒÂ ÓˆÂÌˇ‚‡, ‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˙Ú ÌÂ ÒÂ ÍÎ‡ÒË‡.
— - ÚÓ˜ÍËÚÂ, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ Á‡ Ì‡Ô‡‚ÂÌËÚÂ ÓÚ ÌÂ„Ó ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ‰Ó 31.12.2007 „. ÔÓ
ß 65, ‡Î. 4 ÓÚ œÂıÓ‰ÌËÚÂ Ë Á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌË ‡ÁÔÓÂ‰·Ë Í˙Ï «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ
(«»ƒ) Ì‡ «ÀŒƒ (Œ·Ì. ƒ¬, ·. 91 ÓÚ 2008 „.).
“Ó˜ÍËÚÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Í‡ÚÓ Á‡ ‚ÒÂÍË 1000 ÎÂ‚‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˙Ú ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔÓ 1 ÚÓ˜Í‡.
»Ì‚ÂÒÚËˆËËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔËÁÌ‡‚‡Ú Ò˙„Î‡ÒÌÓ ß 65, ‡Î. 4 ÓÚ œÂıÓ‰ÌËÚÂ Ë Á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌË
‡ÁÔÓÂ‰·Ë Í˙Ï «»ƒ Ì‡ «ÀŒƒ (Œ·Ì. ƒ¬, ·. 91 ÓÚ 2008 „.), Ò‡:
- ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ·ËÓÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ;

- ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÙÛ‡ÊÌ‡ ·‡Á‡;
- Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÊË‚ ‰Ë‚Â˜ Á‡ ‡ÁÒÂÎ‚‡ÌÂ;
- ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ·‡ÁË Á‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡;
- ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰‚ËÊËÏË ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌË Ï‡ÚÂË‡ÎÌË ‡ÍÚË‚Ë Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ÓÚ ƒ√—;
- ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ë ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÂÏÓÌÚ Ì‡ „ÓÒÍË Ô˙ÚË˘‡;
- ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÂÏÓÌÚ Ì‡ ÎÓ‚Ì‡ ·‡Á‡, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ƒ√—;
–‡ÁÏÂ˙Ú Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËËÚÂ ‰‡ ÒÂ ‰ÓÍ‡Á‚‡ Ò Ì‡‰ÎÂÊÌË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Ë Ò
ÔËÎÓÊÂÌ Í˙Ï Úˇı ÔÓÚÓÍÓÎ, ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ÓÚ ‰ËÂÍÚÓ‡ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ‰˙Ê‡‚ÌÓ „ÓÒÍÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó.
¬ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˙Ú ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌˇÍÓÈ ÓÚ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË (ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ÂÌ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ ËÎË ÔÓÚÓÍÓÎ), Ì‡Ô‡‚ÂÌËÚÂ ÓÚ ÌÂ„Ó ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ÌˇÏ‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ‚ÁÂÚË ÔÂ‰‚Ë‰ ÓÚ ÍÓÏËÒËˇÚ‡ ÔË Í‡ÈÌÓÚÓ ÍÎ‡ÒË‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇÚ‡.
—Ô - ÚÓ˜ÍËÚÂ, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ Á‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÓÚ ÌÂ„Ó ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ÔÓ „Ó‰ËÌË Á‡ ÒÓÍ‡
Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡.
¡ÓˇÚ Ì‡ ÚÓ˜ÍËÚÂ Á‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ÔÓ „Ó‰ËÌË ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ, Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡:
—Ô = (—Ô1+ —Ô2 + ....... + —Ô5)ı0,5 + (—Ô6 + .......+—Ô10)ı0,3 + (—Ô11 +.......+—Ô15)ı0,2,
1000
Í˙‰ÂÚÓ —Ô1 Â „Ó‰Ë¯Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ ÔÂÁ Ô˙‚‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡, —Ô2 Â „Ó‰Ë¯Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ ÔÂÁ
‚ÚÓ‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ Ë Ú.Ì.
—ÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎËÚÂ ¿, — Ë —Ô ÒÂ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡Ú Ë Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ‚˙‚ ÙÓÏÛÎËÚÂ ·ÂÁ ƒƒ—.
ƒ - ÚÓ˜ÍËÚÂ, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ Á‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËˇ ÓÚ ÌÂ„Ó ÒÂ‰ÂÌ „Ó‰Ë¯ÂÌ ·ÓÈ Ì‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡ Á‡ ÒÓÍ‡ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡.
¡ÓˇÚ Ì‡ ÚÓ˜ÍËÚÂ Á‡ ÒÂ‰ÌËˇ „Ó‰Ë¯ÂÌ ·ÓÈ Ì‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ, Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡:
ƒ = (ƒ1 + ƒ2 + .......+ ƒ15) ı 10 ,
15
Í˙‰ÂÚÓ ƒ1 Â ·ÓˇÚ Ì‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡ ÔÂÁ Ô˙‚‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡, ƒ2 Â
·ÓˇÚ Ì‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡ ÔÂÁ ‚ÚÓ‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ Ë Ú.Ì.
ÕÂ ÒÂ ÔËÒ˙Ê‰‡Ú ÚÓ˜ÍË Á‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡Ú ÔÓ ˜Î. 36‡,
‡Î. 1, Ú. 7 ÓÚ «ÀŒƒ.
Ó„‡ÚÓ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÍÎ‡ÒË‡ÌÂÚÓ ‰‚‡Ï‡ ËÎË ÔÓ‚Â˜Â Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË ÔÓÎÛ˜‡Ú Â‰Ì‡Í‚‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡
ÓˆÂÌÍ‡, ÍÓÏËÒËˇÚ‡ ‰‡ ËÁ‚˙¯Ë ÍÎ‡ÒË‡ÌÂÚÓ Í‡ÚÓ ÍÎ‡ÒË‡ Ì‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˙Ú, ÔÓÎÛ˜ËÎ ÔÓ‚Â˜Â
ÚÓ˜ÍË Á‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÓÚ ÌÂ„Ó ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ÔÓ „Ó‰ËÌË Á‡ ÒÓÍ‡ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡ - —Ô.
I’. —ÓÍ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÔËÒÏÂÌËÚÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ
1. ‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ ‰‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇÚ‡ ÒË ÓÚ 09.06.2021 „. ‰Ó
08.07.2021 „. ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ, ÓÚ 9.00 ˜. ‰Ó 16.30 ˜., ‡ ÔË ÔÓ‚ÚÓÂÌ ÍÓÌÍÛÒ - ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ
‚ ÔÂËÓ‰‡ ‰Ó 22.07.2021 „., ÓÚ 9.00 ˜. ‰Ó 16.30 ˜. (˜Î. 36·, ‡Î. 2 ÓÚ «ÀŒƒ). œÂ‰ÎÓÊÂÌËˇÚ‡ ÒÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ ‚ ì—Â‚ÂÌÓˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ‰˙Ê‡‚ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂî, „. √‡·Ó‚Ó, ÛÎ. ì¡Ó‰‡ ÒÏˇÌ‡î π3.
2. ƒÓ ËÁÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÒÓÍ‡ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇÚ‡ ‚ÒÂÍË Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÏÓÊÂ ‰‡
ÔÓÏÂÌË, ‰ÓÔ˙ÎÌË ËÎË ÓÚÚÂ„ÎË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÚÓ ÒË.
’. Œ„ÎÂ‰ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡
Œ„ÎÂ‰ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ‚ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ “œ ìƒ√— ¡ÓÎˇÍ‡ì ÒÎÂ‰
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ Á‡ÍÛÔÂÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ ‚ÒÂÍË
‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ‚ ÔÂËÓ‰‡ ÓÚ 09.06.2021 „. ‰Ó 08.07.2021 „. ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ, ÓÚ 9.00 ˜. ‰Ó 16.30 ˜.,
‡ ÔË ÔÓ‚ÚÓÂÌ ÍÓÌÍÛÒ - ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ‚ ÔÂËÓ‰‡ ‰Ó 22.07.2021 „., ÓÚ 9.00 ˜. ‰Ó 16.30 ˜.
’I. ÃˇÒÚÓ, ‰ÂÌ Ë ˜‡Ò Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡
ÓÌÍÛÒ˙Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 09 ˛ÎË 2021 „. ÓÚ 10.00 ˜‡Ò‡ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ ì—Â‚ÂÌÓˆÂÌÚ‡ÎÌÓ
‰˙Ê‡‚ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂî, „. √‡·Ó‚Ó, ÛÎ. ì¡Ó‰‡ ÒÏˇÌ‡î π3.
œÓ‚ÚÓÂÌ ÍÓÌÍÛÒ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ Ò˙˘Ëˇ ‡‰ÂÒ Ë ˜‡Ò Ì‡ 23 ˛ÎË 2021 „., ‚ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ‚
Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÒÓÍ ÌÂ ÔÓÒÚ˙ÔË ÌËÚÓ Â‰ÌÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ.
’II. –‡ÁÏÂ Ì‡ „‡‡ÌˆËˇÚ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ
1. ‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ ‰‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ „‡‡ÌˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 35 276,71 Î‚.
(ÚË‰ÂÒÂÚ Ë ÔÂÚ ıËÎˇ‰Ë ‰‚ÂÒÚ‡ ÒÂ‰ÂÏ‰ÂÒÂÚ Ë ¯ÂÒÚ ÎÂ‚‡ Ë ÒÂ‰ÂÏ‰ÂÒÂÚ Ë Â‰Ì‡ ÒÚÓÚËÌÍË),
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘‡ Â‰Ì‡ Ì‡˜‡ÎÌ‡ „Ó‰Ë¯Ì‡ ‚ÌÓÒÍ‡ Á‡ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡ ÔÓ Ú. VI.
2. √‡‡ÌˆËˇÚ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ ‚ Â‰Ì‡ ÓÚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÙÓÏË, ÔÓ ËÁ·Ó Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡:
‡) Ô‡Ë˜Ì‡ ÒÛÏ‡, ‚ÌÓÒËÏ‡ ÔÓ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ì—Â‚ÂÌÓˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ‰˙Ê‡‚ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂî, „. √‡·Ó‚Ó,
BIC: BPBIBGGSF, IBAN: BG 94 BPBI 7929 1054 3900 01 BGN, ﬁ–Œ¡¿Õ ¡⁄À√¿–»ﬂ ¿ƒ, ÍÎÓÌ √‡·Ó‚Ó;
·) ·‡ÌÍÓ‚‡ „‡‡ÌˆËˇ.
’III. ¬Ë‰ Ë ‡ÁÏÂ Ì‡ „‡‡ÌˆËˇÚ‡ Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡
1. ŒÔÂ‰ÂÎˇÏ „‡‡ÌˆËˇ Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡, ‚ÌÓÒËÏ‡ ‚ ÔÓÎÁ‡ Ì‡ ì—Â‚ÂÌÓˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ‰˙Ê‡‚ÌÓ
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂî, „. √‡·Ó‚Ó, ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 105 830,13 Î‚. (ÒÚÓ Ë ÔÂÚ ıËÎˇ‰Ë ÓÒÂÏÒÚÓÚËÌ Ë ÚË‰ÂÒÂÚ
ÎÂ‚‡ Ë ÚËÌ‡‰ÂÒÂÚ ÒÚÓÚËÌÍË), ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘‡ ÚË Ì‡˜‡ÎÌË „Ó‰Ë¯ÌË ‚ÌÓÒÍË Á‡ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡.
2. ‡Ì‰Ë‰‡Ú˙Ú, ÒÔÂ˜ÂÎËÎ ÍÓÌÍÛÒ‡, Ò‡Ï ËÁ·Ë‡ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ „‡‡ÌˆËˇÚ‡ Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ - ·‡ÌÍÓ‚‡
ËÎË Ô‡Ë˜Ì‡. ”ÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ë ÒÓÍÓ‚ÂÚÂ Á‡ Á‡‰˙Ê‡ÌÂ ËÎË Á‡ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ „‡‡ÌˆËˇÚ‡ Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ ‰‡ ÒÂ ÛÂ‰ˇÚ ‚ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Á‡ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ Ë ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡ ‚ ‰Ë‚Â˜Ó‚˙‰ÌËˇ Û˜‡ÒÚ˙Í.
3. ƒÓ„Ó‚Ó ‰‡ ÌÂ ÒÂ ÒÍÎ˛˜‚‡:
‡) ÔÂ‰Ë ËÁÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÒÓÍ‡ Á‡ Ó·Ê‡Î‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÔÓ‚Â‰Ú‡ Á‡ Ó·ˇ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ ÍÎ‡ÒË‡ÌÂÚÓ;
·) ÔË Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÔÓ‰‡‰ÂÌ‡ Ê‡Î·‡ ÒÂ˘Û Á‡ÔÓ‚Â‰Ú‡ Á‡ Ó·ˇ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ ÍÎ‡ÒË‡ÌÂÚÓ - ‰Ó ‚ÎËÁ‡ÌÂ ‚ ÒËÎ‡ Ì‡ Â¯ÂÌËÂ ÔÓ ÌÂˇ;
‚) ‰Ó ‚Ì‡ÒˇÌÂ ‚ ÔÓÎÁ‡ Ì‡ ì—Â‚ÂÌÓˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ‰˙Ê‡‚ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂî, „. √‡·Ó‚Ó, Ì‡ „‡‡ÌˆËˇ
Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡, ÒÔÂ˜ÂÎËÎ ÍÓÌÍÛÒ‡.
’IV. «‡ÔÓ‚Â‰Ú‡ Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂ‰Û‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ ‚ Â‰ËÌ ˆÂÌÚ‡ÎÂÌ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌËÍ
Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ 30 ‰ÌË ÔÂ‰Ë ‰‡Ú‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡.
’V. ”Ú‚˙Ê‰‡‚‡Ï ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ Â ÌÂ‡Á‰ÂÎÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ Á‡ÔÓ‚Â‰.
’VI. Õ‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ Á‡ÔÓ‚Â‰ Â ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÂÌ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ ‡ÍÚ Ë ÔÓ‰ÎÂÊË Ì‡ Ó·Ê‡Î‚‡ÌÂ ÔË
ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ë ÔÓ Â‰‡ Ì‡ ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÔÓˆÂÒÛ‡ÎÌËˇ ÍÓ‰ÂÍÒ.
œ–Œ‘. ƒ-– ’–»—“Œ ¡Œ«” Œ¬
ÃËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ, ı‡ÌËÚÂ Ë „ÓËÚÂ
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Шпионски синини върху
физиономията на Запада
Европа няма нищо против да бъде
васал на американския хегемонизъм
Дания се оказа доносникът на Вашингтон, който слухти Западна Европа да не се откъсне от ролята й на
васал за американските интереси. Този
извод се налага от гръмналия наскоро
шпионски скандал, от който стана
ясно, че американската Агенция за
национална сигурност (АНС) е използвала датска телекомуникационна инфраструктура, за да следи висши политици и министерства в Германия,
Франция, Норвегия, Швеция и други.
До скандала пък се стигна заради разкритията на няколко телевизионни,
радио и печатни медии в Дания, Германия, Швеция, Норвегия и Франция.
АНС тайно е използвала военната
разузнавателна служба на Дания за
мащабно шпиониране. От датска страна е участвала група от четирима хакери и аналитици. По данни на медиите датските спецслужби са предоставили на АНС достъп до своя станция на летище в югоизточния остров
Амагер край Копенхаген. Прехващали
се данни от подводните интернет-кабели на Дания. Така, освен Меркел, в
списъка на следените попаднали тогавашният външен министър и днешен
германски президент Франк-Валтер
Щайнмайер, тогавашният лидер на
опозицията, социалдемократът Пер

Юри МИХАЛКОВ

Щайнбрюк, високопоставени служители от Франция, Нидерландия, Норвегия и Швеция.
Отделно през ноември 2020 г. датската телевизия DR разкри, че чрез
датските хакери АНС е следила за
датските министерства и големи компании. На мушката бил взет отбранителният сектор, но не само на Дания,
а и на Германия, Франция, Норвегия и
Швеция. Плюс външните и други министерства на тези държави.
По данни на медиите Дания е общоевропейски интернет хъб, през нея
минават комуникационните кабели на
много държави. Това позволява на
разузнавателното подразделение, бази-

Централата на Агенцията
за национална сигурност
във Форт Мид, щата Мериленд
рано от острова и използвано от АНС,
да прехваща всичко: от плановете на
терористите до разузнавателни данни
за Русия и Китай.
Случаят ще остави трайни синини
по политическата физиономия на замесените страни, а и на Запада като
цяло. “Абсурдно е приятелски разузнавателни служби да шпионират високопоставени представители на други
страни”, реагира Щайнбрюк, цитиран
от медиите. Очевидно Вашингтон смята, че е в реда на нещата да отстоява
лидерството си не чрез силата на примера си, не чрез ценностната си система, както и чрез политически морал и
доверие, а чрез геополитическо воайорство. Вашингтон гледа през ключалката семейни интимности и крои планове как да ги използва или как да
изнудва за свои ползи. Очевидно Вашингтон е решил да отстоява лидерството си главно чрез подчинение, шантаж и на къса верижка, на която да
държи европейските си съюзници.
Но като че ли по-трайни ще са синините за Европа. Основателните критики от засегнатите страни обра Дания, но не и главният виновник. С малки изключения нямаше гневни обвинения срещу Вашингтон, камо ли и искания да бъде спряно или поне ограниче-

но шпионирането му. Няма и предварителни данни, че подобно искане ще
бъде отправено от засегнатите страни
към президента на САЩ Джо Байдън
на срещата му с НАТО в средата на
месеца. А той е знаел и явно е одобрил
шпионския “приятелски огън” от самото му начало в качеството му на вицепрезидент. Много показателен в случая
е коментарът на германския политолог
Александър Рар, научен директор на
Руско-германския форум, пред вестник
“Газета”: “Германските политици открито казват: какво може да направим,
задачите на американците са такива да гарантират сигурността на Европа,
нека следят нашите политици”. По думите му това отношение не се афишира, сега в Европа атмосферата е такава,
че всички искат да “легнат” на Байдън
и да не се карат със САЩ, след като
едвам преживяха развода в трансатлантическите отношения при предишния
президент на САЩ Доналд Тръмп. А
пред изданието “Взгляд” политологът
добави, че европейските политици “доброволно приемат ролята на васали”.
Та голямата синина върху физиономията на Европа е изводът, че тя
едва ли е самостоятелен субект в международните отношения, каквито претенции предявява.
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Франция глоби „Гугъл”
с 220 милиона евро
Френският регулатор по конкуренцията глоби “Гугъл” с 220
милиона евро, след като установи,
че компанията е злоупотребила с
господстващото си положение на
пазара за пускане на онлайн реклами. Наказанието дойде, след като
медийни групи “Нюз Корпорейшън”,
френският в. “Фигаро” и белгийската “Груп Рошел” обвиниха
“Гугъл” в монополизъм.

Армения арестува военен,
шпионирал за Азербайджан

СНИМКИ БГНЕС

Жители на словашкия глад Жилина очакват имунизиране с руската ваксина “Спутник V”.
Словакия започна ваксинацията с препарата в осем центъра. В първия ден на кампанията
са се записали над 5000 души, съобщиха медиите. Властите очакват 100 000 словаци
да предпочетат “Спутник V”. Междувременно еврокомисарят Тиери Бретон заяви,
че до 15 юли ЕС ще е произвел над 1 милиард дози ваксини

Столтенберг призова
за среща НАТО-Русия
Мария Захарова отвърна, че Кремъл е готов за диалог
Свикване на заседание на
Съвета НАТО-Русия предложи в интервю за в. “Велт”
генералният секретар на
НАТО Йенс Столтенберг.
Предложението е направено
преди срещата на НАТО на
върха. Алиансът бе предложил на Москва да се проведе
нова среща преди повече от
година, но не е имало положителен отговор, припомни
норвежкият политик.
Столтенберг очерта конкретни теми за евентуални
преговори. Сред тях е обменът на мнения относно военните маневри, за да се предотвратят недоразумения и
евентуална ескалация. Друга

тема може да бъде достатъчната прозрачност на
военните дейности на всяка
от страните, за да се избегнат неволни инциденти във
въздуха и в морето. Столтенберг отбеляза, че отношенията между НАТО и Русия
никога не са били по-обтегнати и най-добрият начин за
намаляване на напрежението
е диалогът.
В отговор Мария Захарова съобщи, че Русия е готова
за диалог, предаде ТАСС.
“Но без участието на военни
експерти преговорите по
тези теми практически нямат
смисъл. И господин Столтенберг е наясно с това”, написа

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
Изминаха 18 години от смъртта
на моя съпруг и другар

ДИМИТЪР Б. БАЛТЕВ
1932 г. - 2003 г.
художник
Поклон пред паметта му!
Мир на праха му!
Нека всички, които го познаваха,
си спомнят за него!

Цвята

тя в Telegram. А по повод
думите на Столтенберг, че
“топката е в полето на Русия”, Захарова отговори:
“Господин Столтенберг,
върнете своята врата на полето и ние ще пробием”.
Държавният секретар на
САЩ Антъни Блинкен също
потвърди, че страната му е
готова да общува с Русия в
бъдеще, но само ако тя промени настоящия си курс. Според него предстоящата идната седмица в Женева среща на
върха на президентите на двете страни едва ли ще покаже
дали Русия иска да направи
нещо подобно. Той допълни,
че Джо Байдън ще се срещне

с Владимир Путин “не въпреки, а поради тази агресия и
атаки. Той ясно и директно
ще каже какво може да се
очаква от САЩ, ако агресивните и безразсъдни действия
срещу нас продължат.” Блинкен подчерта, че един по-различен курс на славянската
страна ще бъде от полза не
само за двата народа, а и за
целия свят. Той не се ангажира с прогноза за срещата, но
е сигурен, че след нея ще има
определена информация.
САЩ са готови и за двата
сценария - както за положителен, така и за отрицателен
развой на събитията, допълни
Блинкен.

Москва с трезв извод
за антируските санкции
Санкциите срещу Русия
са заложени в много закони
на западните страни и ще
останат завинаги. Това заяви
руският заместник външен
министър Александър Панкин на изслушвания в
Държавната дума.
“Санкционният режим
винаги е съществувал. И ще
остане завинаги, нека бъдем
реалисти. Санкциите вече са
въплътени в много законодателни актове на САЩ и други държави и ще бъде
невъзможно да се отменят.
Всички те са незаконни,
всички са въведени с много
неубедителни предлози, без
доказателствена база, но е
невъзможно да оборим фактите, които се представят

като перфектни”, добави
Панкин.
Той подчерта, че Русия
няма да поиска от никого да
отмени санкциите и “няма да
се покае за това, което не
прави”. “Ясно е, че няма да
се откажем от Крим. Ако
Крим е в Русия, тогава санкциите определено винаги ще
бъдат с нас, точно както имаше санкции срещу балтийските държави, докато те не
се отделиха и не се
превърнаха в три отделни
държави. Това е тежък извод,
но трябва да бъдем реалисти”, обобщи Панкин.
Според него Русия няма да
се моли за отмяна на санкциите и ще убеждава за вредността им заинтересованите среди.

Националната служба за сигурност на Армения обвини бивш
военен в шпионаж в полза на Азербайджан. По време на войната в
Нагорни Карабах през есента на
2020 г. той е предавал на азербайджанските спецслужби военни и
държавни тайни за разполагането
на арменски войски и броя на оръжията, както и лични данни на
арменски командири.

Ислямистите в Сомалия
превзеха четири града
Ислямисти от радикалната
група “Ал Шабаб” завзеха четири
града в Сомалия през уикенда,
съобщиха местни медии. Най-значителната загуба на правителството и съюзническите чужди войски е превземането на Вармаксан.
Градът е на пътя между две области, едната от които е само на
30 км от столицата Могадишу, а
другата - на 20 км от контролираната от САЩ авиобаза. “Ал
Шабаб” (“Движение на младите
муджахидини”) има тесни връзки с
“Ал Кайда”.

50 пакистанци загинаха
при влакова катастрофа
Най-малко 50 пътници загинаха
и около 70 бяха ранени при челен
сблъсък на два влака в Пакистан,
съобщи Geo TV. По други сведения
пострадалите са над 100. Още 15
души може да се намират в блокираните вагони на двата влака.
Произшествието станало в понеделник сутринта в провинция Синд.
Експресният влак се врязал в другата композиция и 12 вагона от
нея дерайлирали. Напълно разрушени са локомотив и 4 вагона.

Мексикански полицаи арестуват
в град Вияхелмоса, щата Табаско,
нарушител на реда в изборния ден.
В неделя Мексико избираше 500местния парламент, местни органи
на властта и губернатори на 15
щата. Това са най-масовите избори
в историята на страната. В
избирателните списъци са включени
93,5 милиона гласоподаватели
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СНИМКА БГНЕС

На 6 април Реджеп Ердоган прие в президентския дворец в Анкара председателите на Европейския съвет
Шарл Мишел и на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. За Лайен стол не се намери и тя седна на диван
отстрани, докато мъжете заеха почетните места. Случилото се бе натоварено с толкова символика,
че няма как да се абстрахираме от него, когато обсъждаме европейско-турските отношения

Троянско магаре
в НАТО и пред ЕС
Изглежда в двете доминирани от Запада
организации не знаят какво да правят с Турция
В края на май в. “Вашингтон поуст”
съобщи, че Турция е блокирала декларация на НАТО за “практически действия” (каквото и да означава това) срещу Беларус, след като самолет на “Райънеър” бе приземен в Минск, за да бъде
задържан издирваният опозиционер Роман Протасевич.
Едва ли някой смята, че автократът
Реджеп Ердоган се е загрижил за рахата
на автократа Александър Лукашенко.
Както обикновено, Анкара гони някакви
свои тесни интереси и притиска партньорите си в Алианса, когато не срещне
отзивчивост. Макар да не се дават подробности какво са искали този път в
замяна на солидарността си турците,
струва си да се отбележи, че през 2019 г.
Анкара бе отказала да подкрепи план на
НАТО за защита на Полша и балтийските държави от Русия. Причината бе, че
под влияние на САЩ другите страничленки не одобриха проектодокумент,
според който отрядите на сирийските
кюрди, част от Сирийските демократически сили в северната част на страната, се
определят като заплаха за Турция.
През последните години позицията на
южната ни съседка по редица въпроси
все по-често започна да се разминава с
дневния ред на НАТО, налаган от Съединените щати. Анкара има противоречиво
за мнозина, но очевидно

взаимоизгодно сътрудничество
с Русия, страната, осмисляща съществуването на Алианса, обявена от него за
противник. Турците купиха високотехнологични зенитно-ракетни комплекси от
Москва, с което не толкова дразнят американските си съюзници във военния
блок, колкото ги използват за пазарлък, а
освен това не пропускат да водят двойнствена политика в съседната им Сирия.
От една страна, индиректно воюваха
срещу официален Дамаск, подкрепян от
Русия, а от друга - срещу сирийските
кюрди, поддържани от САЩ. Тази игра

Георги ГЕОРГИЕВ

на два стола е била винаги опасна, особено когато се води срещу големи и сериозни противници, но това е проблем
само на Ердоган. Проблем обаче за
НАТО и за Европейския съюз, чиито
отношения с Турция изобщо не са безоблачни, се оказа политиката на Анкара в
Източното Средиземноморие, свързана с
проучванията за нефт и газ в спорни води,
и конфликтите в Северна Африка и Близкия Изток. Турция и без това се намира
в силно обтегнати отношения с Гърция и
Кипър, които периодично прерастват в
кризисни, но сега към тях се прибави и
сериозно напрежение с Париж. Именно
действията на Ердоган в Либия, Сирия, в
шелфовата зона на Кипър и някои гръцки
острови, станаха причина френският президент Еманюел Макрон да заговори за
“мозъчната смърт” на НАТО, защото
възниква риск от конфликт между страни-членки, а организацията изглежда пасува по въпроса. Към този списък трябва
да добавим и Кавказ, където Турция пряко се намеси в Нагорнокарабахския конфликт на страната на Азербайджан.
Най-опасното в случая е отработената схема, по която се

пренасочват джихадисти
от Сирия през Либия към Нагорни Карабах, за да играят ролята на военни наемници в тези конфликти с турско участие.
Френски официални лица вече изразиха

открита тревога от този ислямистки
“чуждестранен легион”, защото джихадистите от Сирия и Либия имат връзки с
европейските си събратя и могат да представляват заплаха за Стария свят. Впрочем, това е доста показателно за двупистовото съзнание на някои политици в ЕС,
които първо участваха в разпалването на
конфликтите в тези две страни, а после се
присетиха за негативните последствия от
своята политика.
Именно Франция и Австрия са сочени
от международни наблюдатели като страните от ЕС, които отправят най-сериозните критики и открито говорят за присъствието на своя територия на свързани с
Турция ислямистки организации. През
март сп. “Геополитика” цитира френския
професор Александър дел Вал, който пред
дясното издание “Вальор Актюел” пита:
“С каква цел един член на НАТО и, както
би могло да се предполага, “приятел на
Запада” (а също - все още кандидат за
членство в ЕС), реши да разпали пламъка
на конфронтацията между западната и ислямската цивилизация, подхранвайки по
този начин параноидната стратегия на
джихадистките центрове, които постоянно представят Запада за “враг” на мюсюлманите с цел да оправдаят собствените си
варварски действия.”
Дори като отчитаме десния характер
на парижкото издание, все пак няма как
да подминем неоосманските претенции
на Турция към Европа, които прекалено
очевидно се използват като средство за
нейното себеутвърждаване като

регионална велика сила
на стика на християнската и мюсюлманската цивилизация.
Помним как през юли 2016 г., дни
след неуспешния преврат срещу Ердоган, централните улици на Виена бяха
залети от тържествуващи тълпи с червени знамена с полумесец. Коментарите
бяха, че това, което еничарите не са успели да направят през 1683 г., сега са го
извършили турските гастарбайтери. Да
припомним, че пред този демарш, както и
поради следващи искания на турската
страна да провежда политически митин-

ги в Австрия, официална Виена в следващите години затвори седем джамии и
изгони няколко имами, финансирани от
чужбина, които насаждали “политически
ислям”. Ердоган нарече това “война между кръста и полумесеца”.
През ноември миналата година “Инвестор бг” цитира агенция “Блумбърг”,
пред която социоложката от Парижкия
институт за политически изследвания
Елиз Масикар коментира, че Турция иска
да внедри турски ислям в Европа. “Страната (Турция - б.а.) не желае да вижда
членове на диаспората, които се дистанцират от своята култура и биват погълнати от френската система”, казва тя. Тук
е мястото да припомним скандализирало
континента изказване на турския държавен глава от март 2017 г. в град Ескишехир, в което той призова турците в Европа да бъдат нейни стопани, да раждат не
по три, а по пет деца, защото те са бъдещето на континента.
Неполиткоректната истина е, че никой няма намерение да приема Турция в
ЕС и това далеч не е от днес, нито само
заради Ердоган и неговата политика на
ислямизация на светска Турция. Европа
е “християнски клуб”, колкото и да го
отричат и колкото и да се опитват да
“забулят” с новомодни теории християнското на Европа. Но в същото време и
никой не в Европа не намира политическия кураж да го заяви в прав текст, защото това би било против доминиращото политическо течение, което е за разширяване, общи пространства, партньорства и т.н. Така границата остава размита, вратите - полуоткрехнати, но надеждата, че след Ердоган ще дойде някой,
който да обърне нещата в предишната
посока, е първо - призрачна, и второ виж по нагоре за християнския клуб.
“Не сме наивни. Турция е съсед, тя е
член на НАТО, но е от съществено значение ЕС да гарантира, че страната заема
по-положителна позиция към общия европейски интерес...”, заяви преди дни
пред гръцкия в. “Катимерини” председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. Тук, разбира се, от Анкара може да
репликират защо трябва

да отчитат
европейския интерес
след като европейците не отчитат турския интерес да станат членове на ЕС, но
по-важното е другото. То е в акцентите,
които поставя Шарл Мишел - първо
НАТО, после ЕС. Тук става ясно къде го
стяга чепикът т.нар. колективен Запад ролята на Турция като най-важен член на
южния фланг на Алианса. Поради това и
тя се държи по отношение на ЕС и НАТО
като същинско троянско магаре, което
създава проблеми, запънало се е в неоосманските си претенции, нито иска да
върви напред, нито може да отстъпи
назад, поради прекомерните амбиции и
тщеславието на лидера си.
Редица анализатори поставят въпроса кой има по-голяма нужда - Турция от
НАТО или НАТО от Турция. Фактът, че
на Анкара й се разминават много неща,
и то не от днес, дава ясен отговор. Разбира се, зад това стои голямата сянка на
САЩ, които имат основен интерес от
военното съюзничество с Анкара, но
подобно отношение само играе на страната на раздутите амбиции на Ердоган.
В същото време Западът се опитва да
играе върху противоречията между Турция и Русия, дори изразява такива надежди в многочислени публикации по темата. Междувременно обаче Турция се
настанява в същия този европейски Запад и получава все повече лостове за
влияние върху него посредством диаспората и мюсюлманските общности като
цяло, за чийто закрилник се обявява.
Тази двупистовист в отношенията
обаче ерозира позициите на западните
страни, Турция няма какво да губи, след
като знае, че няма да бъде приета за член
на ЕС и няма да бъде натирена от НАТО,
защото това не е в интерес на САЩ,
които обаче преследват своите, а не европейските интереси.
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Конят е не само величествено и благородно животно, а
и един от най-успешните символи. Той олицетворява смелост, добра репутация, слава,
издръжливост и постоянство.
Съчетава бързината и пъргавината на елена, зрението на
орела и силата на бика. Дали
политиците, които се появяват сред избирателите си на
кон, имат това предвид? Може
ли да се приеме като умела
пиар акция или се прави с
друга цел? Ако е второто, то
трябва да се прецени доколко
това е гаранция, че ще помогне. Всичко трябва да се съобрази с историята, съвременното положение в държавата,
религията и много други фактори. В противен случай се
получава нежелан ефект.
По темата “конят като символ в политиката” все още не
са правени задълбочени изследвания. Ако все повече и
по-често лидери от различни
страни започнат да се появяват в образа на ездачи, това
може да даде много поводи за
размисъл на политолозите.
Според историческите източници конят е типичен символ на свободата и силната,
необуздана воля. Нашите
предшественици са го използвали не само като средство за
придвижване, макар и да са
били номади, но и да показват
военна храброст, мощ, безстрашие и слава.

Той е неизменна част
от историята ни
Това животно е било задължителен атрибут на царската власт и затова тракийските владетели били погребвани заедно с него.
През XXI век не е възприето европейските политици,
дори и най-големите популисти сред тях, да яздят, докато
агитират. Да, ездата се приема за елитарен спорт, хоби,
но мисълта по този начин да
се провежда кампания се
възприема за нелепа. Все пак
в днешно време има хубави
пътища, магистрали, пригодени за скъпи автомобили, но и
за конски копита.
Сред днешните световни
лидери като “ездачи” се открояват севернокорейският
държавен глава Ким Чен Ун,
руският президент Владимир Путин, но те не го правят с цел да печелят гласове.
Снимките им с коне обикновено са далеч от народа,
сред природата.
Образът на лидера-ездач
има най-голямо въздействие
върху гласоподавателите в
развиващите се страни, каквито са латиноамериканските. По-голямата част от районите в тези държави са селски, жителите са безкрайно
бедни, а пътищата не винаги
и не навсякъде са пригодени
за коли. Ако някой политик
се появи със скъп автомобил
пред хората, трудно би ги
убедил, че е “един от тях”.
Неслучайно Латинска Америка е сочена от мнозина политолози за люлка на популизма. И отново, не е случайно, че според населението на южноамериканския
континент популизмът е

СНИМКА БГНЕС

Смятаният за крайноляв перуански кандидат за президент Педро Кастийо използва
традиционния символ на първия тур от вота и го спечели с 20-процентна преднина.
Но символът не му помогна да съхрани разликата на балотажа на 6 юни

Конят като
политически символ
Кои политици са по-склонни да се явят яздейки
пред избирателите си и доколко това е пиар акция?
Таня ГЛУХЧЕВА

разберем. Във всички случаи,
има много по-голям успех,
отколкото другаде.

Друг пример са
левите индианци

само ляв. И ако е десен, не е
никакъв популизъм.
Крайнолевият кандидат за
президент на Перу Педро
Кастийо отиде до урните на
кон. Тази идея се оказа умел
ход, защото успя да убеди
хората, че е “Спасител”. В
страна, където религията играе важна роля, а населението в по-голямата си част е неграмотно и крайнорелигиозно, Католическата църква
има огромно влияние. До каква степен той е предприел
този ход, за да покаже на избирателите, че е скромен човек и не влиза в политиката,
за да се сдобие с богатство, а
да ги “спаси” от “лошите и
корумпирани управляващи”,
и до каква степен това е идея
на пиарите му, предстои да

от племето мапуче в Чили,
които бяха избрани да участват в писането на новата Конституция. На снимките, които
пуснаха в социалните мрежи,
се вижда как победоносно в
галоп отиват към столицата
Сантяго, облечени в традиционните си дрехи.
“Занаят не се учи, а се
краде”, гласи българска поговорка. Виждайки успеха,
който има практиката да се
явиш сред народа на кон,
крайнодесният президент на
Бразилия Жаир Болсонаро
преди няколко седмици посети на кон жители на селските райони. До каква степен
това ще му помогне да повиши рекордно ниския си рейтинг, ще стане ясно на изборите догодина.
Аржентина, въпреки че е
“най-европейската” държава в
Южна Америка, има подходящ терен за езда - пампата.
Двама президенти имат емблематични снимки на кон. Единият е починалият преди ня-

колко месеца Карлос Мемен.
На 25 октомври 1996 г. той
отива яздейки при местните
индиански племена мапуче и
гуарани. Влизайки “на тяхна
територия”, държавният глава
не показва високомерие, а
напротив - смирение и дълбоко уважение. “Преди векове
земите ви бяха отнети от
мъже на коне, днес аз ви ги
връщам.” Мемен е най-обичаният аржентински президент,
както от леви, така и от десни
избиратели.
Друг пример, отново от
Аржентина, е Хуан Доминго
Перон. Останал в историята
като “справедливия военен” и
“военния с леви политики”,
той е бил голям любител на
конете. По време на неговото управление 21 септември
е обявен за Ден на коня. Той
също така забранил убиването на това животно или консумацията му. По време на
изгнанието на Перон в Италия му предложили конски
бифтек в ресторант. “Никога
не предлагайте на един аржентинец конско месо” - казал на
сервитьора. - Сякаш му предлагате човешко месо. Ние,
които се раждаме на полето
и живеем с коня, изпитваме
такава любов към него, че ако

ядем месото му, сякаш ядем
член на семейството.” Найизвестната снимка на Перон
е върху петнистия му кон
Манча (манча е “петно” на
испански език).

В арабския свят
конят също
е на особена почит
Според различни митове и
легенди той е създаден от
Аллах, за да побеждава в битки и пренася съкровища.
Въпреки това днес мюсюлманските лидери не се снимат
на кон и не се придвижват с
тях, за да печелят избори.
Както в миналото, така и в
днешно време конят е много
важен символ. Всички хора го
свързват с влизане в битка,
свободен дух и силна воля. С
развитието на цивилизования
свят той все по-рядко би могъл
да служи като средство за достигане до “обикновените
хора”. В страните на Стария
континент става все по-неприемливо кандидатите за високи
политически постове да се явяват на кон. Но в Латинска
Америка това съвсем не е
“лоша тактика”. Всичко зависи
от историческия контекст и
народопсихологията.
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Изключително скандални
изявления е направил лидерът
на ДПС Мустафа Карадайъ по
време на посещението си при
Ердоган тия дни, съобщават
наши медии, като се позовават на Анадолската агенция.
Покрай потока от коментари
и новини, свързани с бурята,
предизвикана от САЩ по закона “Магнитски”, те са на
път да останат в сянка и без
реакция. До момента такава
няма - нито от институциите,
нито дори от партиите.
“Това е нашата земя. Ние не
сме емигранти там (в България
- б.а.). Турция е нашата родина.
Останали сме там след Османската империя. Борбата ни е да
защитим турската си идентичност. Да защитаваме езика си,
религията и традициите си”.
Това са думи на Карадайъ по
време на срещата му с председателя на турския парламент
Мустафа Шентоп. Не знам дали
лидерът на ДПС знае какво е
“родина”, но казаното със сигурност повдига много въпроси. Включително такива,
свързани с националната сигурност на държавата ни.
Ако Турция е негова родина, на кого служи Карадайъ? На
кого служат и ще служат бъдещите депутати от ДПС? Самият факт, че цяла делегация отива там, за да се “отчете” и да
търси политическа подкрепа за
изборите у нас, е достатъчно
тревожен и скандален. Какво
означава, че едва ли не партията на Ердоган иска от ДПС да
има повече депутати в следващия парламент? Не звучи като
стандартно пожелание за успех, а като нещо повече.
Карадайъ е казал, че ДПС
очаква над 50 хиляди гласа от
Турция за вота на 11 юли, след
като забраната за отваряне на
повече от 35 секции в страните
извън ЕС отпадна. Да припомним, че на 4 април, когато важеше ограничението и имаше противоепидемични мерки, ДПС
получи под 20 хиляди гласа в
югоизточната ни съседка.
А случайно ли тази визита
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На коя родина
служи Карадайъ?
Отново ли ще мълчат службите и прокуратурата
за скандалните изявления на лидера на ДПС в Анкара
Валентин ГЕОРГИЕВ

съвпада с друго събитие - оттеглянето на Лютви Местан от
лидерския пост в неговата партия ДОСТ, смятана досега за
най-обвързана с Анкара? Ердоган обаче не покани него, а заложи на ДПС. Смяна на караула ли е това и дали щафетата на
най-близък съюзник не поема
Карадайъ? Това са все въпроси,
които тепърва ще си задаваме и
на които ще търсим отговори.
Очакването на подкрепа от

Ердоган изглежда логично и след
удара, който ДПС получи от
САЩ по линия на Пеевски.
Движението застана изцяло зад
него, поиска “доказателства”. И
макар то да не присъства в черния списък на Вашингтон, както
партията на Божков “Българско
лято”, би било справедливо поне
българските власти да не проявяват двоен аршин в отношението към свързани със санкционираните фирми и лица.

Да запитаме конкретно
защо мълчат службите и прокуратурата за казаното от Карадайъ? Ненормално ли е
български политици да се срещат с президент на чужда
държава без протокол, без
българско знаме на масата и без
журналисти, каквито снимки се
появиха. Или и това не им прави впечатление? Нима не прилича на държавна измяна?
И не на последно място идва
още по-болният въпрос - не
сгрешиха ли “партиите на протеста”, като промениха закона в
полза на ДПС? А най-гласовити
за това “отваряне” бяха хората
на Слави Трифонов. С тази поправка могат докарат нови хиляди гласове за ДПС от Турция.
Дали това не е била и целта?
Открита външна намеса в
политическия живот в България
е това. На държавно ниво. А
ДПС за пореден път демонстрира ясно, че е етническа партия, което е нарушение на Конституцията. “Отговорните фактори” у нас продължават да
спят, както обикновено, докато
Ердоган си плете кошницата.
Освен с нашата делегация, той
успя да се срещне и с премиера
на РС Македония Заев в Истанбул. Обсъждали “инвестиции и
приятелски партньорства”. Така
му викат вече... Имали и “дълбоки исторически връзки”. Има ли
нужда да напомняме какво означават за България тия “дълбоки
връзки” пет века, да не говорим
за престъпния Берлински конгрес през 1878 г., осакатил тежко държавата и народа ни...
Призракът на ислямската
дъга и неоосманизма свободно
броди из Балканите.

Невинните
Димитър Пешев
Напоследък се множат обвинения,
че след 9 септември комунистите са
потопили в кръв българската интелигенция с присъдите, издадени от Народния съд. Върховният съд на България на 12 април 1996 г. отмени присъдите, издадени от Народния съд на депутатите от 25-ото Обикновено Народно събрание, на министрите от 56-ото
до 60-ото правителство, на регентите,
царските съветници и на военни лица.
Мотив: липса на доказателства. В тази
рубрика показваме лицето на “невинните жертви на Народния съд” с извадки от безпристрастните архиви.
Димитър Пешев е осъден от Народния съд на 15 години затвор, помилван след една година. Роден е през 1894
г. в Кюстендил, почива през 1973 г., с
висше юридическо образование, два
пъти министър на правосъдието, зам.председател на Народното събрание,
председателства заседанието за приемането на антиеврейския Закон за защита на нацията, инициатор на протеста на депутати срещу депортацията
на българските евреи.

25 Обикновено Народно събрание, 9. заседание, вторник, 11 ноемврий 1941 г.
Разисквания по проектоотговора на
тронното слово (първо четене):
Димитър Пешев (от трибуната): Господа народни представители!
Епохата, която изживяваме е грандиозна... Може би сегашната епоха в аналите на човешката история ще бъде записана наред със събитията, които определят началото на историческите периоди: великото преселение на народите и реформацията, която даде началото
на новата ера... Ние изживяваме периода на романтиката, ние изживяваме събитията, които са свързани с нашата съдба
тук на Балканите, изживяваме умилението, сълзите и възторга...
Г-да народни представители! Докато
с единия си крак ние сме здраво стъпили
на Бяло море, с другия крак сме стъпили
на централния масив на Балканите, геополитически централното плато на Балканския полуостров. Македонската земя
се намира сега здраво във властта на
българската държава не само национално - ние винаги сме били национално
там, но сега и в държавно отношение,
във военно отношение, на територия
свързана с беломорския бряг...
В речта, която водачът на великия

райх произнесе на 4 май, след събитията, които се развиха тук на Балканите,
каза дословно следното (чете): “Особено ни вълнува, че можа да се поправи
нанесената на времето неправда и несправедливост на България. След като
германският народ направи със своето
оръжие тази ревизия, ние вярваме, че
изпълняваме своя дълг да изкажем своята историческа благодарност да изкажем
своята благодарност на нашия верен
другар по оръжие от голямата война България.” (Ръкопляскания)
Г-да народни представители! Това
не е само една реч, това е един ангажимент политически, това е декларация
на най-големия политически водач на
нашето време, на твореца на събитията, на този, който в този момент олицетворява могъществото на третия Райх,
който се е заел с всичките си сили да
счупи веригите на миналото, за да изгради върху тях едно по-ново, по-справедливо международно общежитие.
Г-да народни представители! Към
тази декларация ние трябва да припомним и декларацията на водача на Италия,
който в своята публична реч на 10 юний
т.г., разглеждайки международните събития... за България каза дословно следното(чете): “България ще си присъедини
Македония, която е чисто българска, и

Западна Тракия, абсурден тесен коридор,
който пречеше на България да има излаз
на егейското море.” (Ръкопляскания)...
Г-да народни представители! В прокламацията, с която фюрерът обяви войната на Съветска Русия, в изложението,
в което даде като мотивировка за тази
война, се засягат интересите и на нашата страна... Ние се присъединихме към
Тристранния пакт, защото смятахме, че
това е единствения начин чрез който
можем да поставим нашите национални
въпроси и може да получим тяхното
правилно разрешение...
Съюзът на Великобритания с болшевишка Русия е една смъртна опасност
за нашата държава и че нашата държава
има основно задължение да отблъсва
всички опити да се проведе тази политика тук, всички опити, които целят да
създадат една благоприятна атмосфера
за този съюз. И следователно, всички
онези, които чрез вътрешни средства тук
се мъчат да отслабят нашия вътрешен
фронт, които се мъчат да създадат благоприятни условия за успеха на тази
политика, трябва да се смятат за вредители на българската държава...

Подготви Христо ГЕОРГИЕВ
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Две жени, а помежду
им - мъж
Романтичната комедия
„Убийство без убийство”
на Андрей Филипов представя
Театър 199 „Валентин Стойчев”
“Убийство без убийство.” Две жени, едната - медицинска сестра, другата цветарка. Едната е “по-зряла”, другата... “по-гъвкава”.
А помежду им - мъж. Изобретател. Доста незрял, но
пък уверен, че някой ден
ще бъде признат за гений.
Естествено, нещата се заплитат! Има ли любов?
Няма ли? Кой с кого, кога,
къде? Но и защо (защото
тук играят и други, подмолни сметки)?... И наистина ли може да се стигне
до убийство? И стига ли се
до убийство? Предстои да
разберем в романтичната
комедия “Убийство без
убийство”.
Пиесата разкрива автора Андрей Филипов в
напълно нова светлина и
дава поле на режисьора
Емил Бонев да разгърне в
максимална степен пластовете на смеха. Написана е
в най-добрите традиции на
криминалния жанр и е поставена с деликатен усет за
“фаталните” човешки чувства. С много хумор, очарователно и незлобливо тя осмива заобикалящия ни живот, пощурелите ни страсти, най-интимните ни блянове. В постановъчния екип
са още Венцислав Апостолов - сценография, и Елена
Иванова - костюми. А в ролите ще видим София Бобчева, Христо Терзиев и Сияна Начева.

Андрей Филипов е роден в София. Решава, че ще
се занимава с театър, когато, 8-годишен, попада в гримьорната на английска трупа пътуващи артисти-хипари след тяхното много шумно представление на “Много шум за нищо” в тогавашния Културен дом “Лиляна
Димитрова”. Не е приет да
следва театрознание във
ВИТИЗ, след което става
сценичен работник в академията. Завършва английска
филология в Софийския
университет. Работи като
драматург в Столичния репертоарен театър, Олбъни,
Ню Йорк в САЩ.
През 1998 г. Андрей
Филипов пише пиесата
“Среднощен град”. През
1999-а става драматург в НТ
“Иван Вазов”, на сцената на
който през 2001 г. “Среднощен град” е поставена за
първи път. От 2009 г. е драматург на Театър 199 “Валентин Стойчев”, където от
2016-а се играе “Светулки”. Други негови текстове, сред поставените у нас
и/или в чужбина, са “Липсващият разказ”, “Кой
знае?”, “Снягосници”, “Зимата на нашето недоволство” (по Стайнбек), “Времетръс” (по Вонегът). Носител е на няколко награди,
има номинации за “Икар”
за пиесите “Скапано време”
и “Светулки”. Автор е на
пет стихосбирки (последна

СНИМКA ИВАН ДОНЧЕВ

Авторът Андрей Филипов, актьорите Сияна Начева,
Христо Терзиев, София Бобчева и режисьорът
Емил Бонев (от ляво на дясно)
от тях е илюстрираната от
Светлин Русев “Хайку”),
една изложба - живопис и
рисунки, сценарий на телевизионен филм, няколко радиопиеси и т.н. Бил е преводач-придружител на Умберто Еко, Уилям Мередит
и др. Основната му преводаческа дейност е в областта на поезията и театъра на английски: Й. Радичков,
В. Петров, К. Илиев и др.;
от английски: Х. Пинтър,
Д. Мамет, Т. Стопард и т.н.
Среща жена си Соня
през 1995 г. Губи я в автомобилна катастрофа през
2006 г. Повече от десетилетие не пише. “Първата ми
пиеса за възрастни след

толкова много години е
предимно майтап. Но не
глуповат, надявам се. Тя е
опит да запозная Агата
Кристи с Братя Маркс в
главата си. Творци, които
винаги са ме утешавали и
разсейвали. Всъщност, основната причина да бъде
написан текстът произлиза
от раздразнение по повод
толкова популярното у нас
клише: За всичко си има
причина!”, сподели за
ДУМА Андрей Филипов.
“Убийство без убийство”, чиято премиера се
състоя на 27 февруари в
Театър 199 “Валентин
Стойчев”, е в афиша на
9 и 22 юни от 20 ч.

Как книгоиздателската индустрия
преодолява последиците от пандемията

Книгата “Боледуват ли
книгите?” задава въпрос
още със заглавието си и в
отговор разкрива отражението на пандемията от
КОВИД-19 върху книгоиздаването в България и чужбина. Този отговор е резултат от усилията на студентите по книгоиздаване от
втори курс във Факултета
по журналистика и масова
комуникация на Софийския

университет. Сборникът
“Боледуват ли книгите?”
представя как книгоиздателската индустрия преодолява последиците от пандемията през погледа на български издатели, книготърговци, библиотекари, блогъри,
писатели и читатели.
Студентите не отразяват
само чуждия издателски
опит, но и се справят с
предизвикателството сами
да създадат книга в необичайна обстановка. Пръснати из цялата страна, те
извършват всички издателски процеси в условията на
дистанционно обучение по
дисциплината “Учебно издателство - майсторски
клас” с преподавател гл. ас.
д-р Георги Александров.

Подемът на дигиталните
формати, четенето като терапия, успехът на електронната книготърговия, изненадващите пазарни резултати, преоткритите заглавия,
антикризисните мерки на
издатели и институции, благотворителните инициативи... Това са само някои от
темите на 25-те текста, документирали “новото нормално” в книгоиздаването.
Студентите обобщават и
изводите от анкетното си
проучване за промените в
читателските нагласи по
време на пандемията. Предлагат и богата информация
за държавна подкрепа, издателски кампании и професионална солидарност от различни страни по света. За-

това и на корицата на своето издание младите автори
го определят като “книга за
протегнатите ръце в световното книжно семейство и
нуждата от светлина в труден за всички период”.
Електронното издание
на “Боледуват ли книгите?”
е достъпно в сектора
“Учебни медии” на сайта на
Факултета по журналистика и масова комуникация.
От фейсбук страницата на
книгата може да се научи
повече за съдържанието и
процеса на създаването й.
В продължаващата пандемична обстановка студентите ще представят
своя сборник в онлайн
платформата Zoom на
9 юни от 17 ч.

НАКРАТКО

„Демони” с премиера
в Театър „Азарян”

Младите и талантливи актьори от Сдружение “Enso” - Александра Димитрова, Адриан Филипов, Камелия Хатиб и Стоян
Младенов, ще представят премиерния спектакъл “Демони” от
Ларш Нурен на 9 юни в Театър
“Азарян”. За дебютния си проект
екипът кани утвърдения режисьор
Крис Шарков, а Театър “Азарян”
припознава за своя сцена, която
подкрепя младите и независими
творци. Името на сдружението не
е избрано случайно - в превод то
означава “моментът, в който умът
освобождава душата да твори”.
Авторът Ларш Нурен е малко
познат в България, но е истински
любимец на европейската публика.
Именно затова от сдружението се
насочват към Нурен и възможността да поставят нов и непревеждан текст. Премиерата в Театър “Азарян” е първа постановка
на “Демони” в България. Преводът
от шведски е дело на Любомир
Гиздов, сценографията е поверена
на Илияна Кънчева, а музиката на Емилиян Гацов-Елби.

Иван Русев разказва
в книга историята
на Арт център Илинденци
Националната художествена
академия организира на 8 юни от
16 ч. в галерия “Академия” (ул. “Шипка” 1) представяне на книгата на
Иван Русев “Разказ за Пътя и Каменни истории”, посветена на историята на Арт център Илинденци с
издател фондация “Арт център Илинденци”. Изданието ще бъде
представено от Иван Русев, с участието на проф. Емил Попов, проф.
Станислав Памукчиев и доц. Цветослав Христов. Книгата “Разказ за
Пътя и Каменни истории” е посветена на историята на Арт център
Илинденци, създаден през 1998 г. от
скулптора Иван Русев. На негова
територия е изграден първият и
единствен по рода си частен скулптурен парк в България, чиято цел е
да съхрани и развие най-добрите
традиции на основополагащите европейски скулптурни симпозиуми.
Постигнатото през годините представлява важно културно наследство в полето както на българската, така и на световната практика
в областта на изкуството. Освен
солидна текстова част, изданието
включва и богат илюстративен
материал. То представлява ценна
база данни, която би могла да послужи като основа за бъдещи проучвания, за научни изследвания, но и
като модел за развиването на нови
инициативи от подобен характер.
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Висящите градини във Вавилон - едно от Седемте чудеса на
античния свят, са дело на асирийската царица Семирамида.
Законопроект от 1770 г., представен в британския парламент,
предвижда жена, носеща грим, да се наказва за вещерство.

Иван Яхнаджиев
рисува с вода
Известният художник ще сътвори картина за Орнела Мути
на „Модна фиеста” в черноморския комплекс „Албена”

СНИМКА “МОДНА ФИЕСТА”

Художникът с продуцентката
на събитието Мариана Аршева

Прочутият български художник Иван
Яхнаджиев ще рисува с морска вода, която,
освен всичко друго, е много лековита и се
използва при различни здравословни проблеми. Известният творец ще създаде специална картина за една от неговите любими
актриси Орнела Мути. На произведението
авторът ще покаже как изглежда през неговите очи едно от най-красивите места в
България - комплекс “Албена”. Това ще се
случи по време на 21-вото издание на голямото лятно лайфстайл събитие “Модна фиеста”, което ще се състои от 10 до 15 юни.
Именитият автор има близки контакти с
италианските известни личности и шоу звезди, като част от тях са покрай сина му,
собственик на телевизия на Ботуша.
В продължение на няколко дни Яхнаджиев ще пресъздава в творбите си най-новите представени дизайнерски колекции, както и прелестите на родното Черноморие.
До момента художникът е използвал бои,

Фестивал на азиатската
кухня се провежда в София
Фестивал на азиатската кухня се дартни менюта, вдъхновени от дапровежда до 13 юни в Quartal Food лечния Изток.
Посетителите имат възможност
Park в столичния квартал “Кръстова
вада”. Храната е сред най-лесните и да се включат в кулинарни курсове за
интересни начини да опознаем све- приготвяне на гьоза, кимчи и рамен,
та - на тази максима се уповават както и да наблюдават отблизо изкуорганизаторите на първото по рода ства като икебана, калиграфия, оригаси поп-ъп събитие у нас. Проявата ми и автентична чаена церемония.
В пространството на фестивала
предлага на посетителите околосветско пътешествие от вкусове, е подредена и изложба, представяща
някои от които са добре познати, а вдъхновяващото лице на Азия, от
фотографа Димитър Караниколов.
други са по-скоро екзотични.
“Ще задълбочим мултикултурната тема, като представяме
различни държави и континенти
чрез техни автентични специалитети в нашите ресторанти, с разнообразни активности и малки
работилници за обичаи и ритуали”, споделиха организаторите.
Освен с храната, първият
поп-ъп фестивал цели да надникне в душата на Азия с базари,
СНИМКА БГНЕС
уъркшопи, изложби и музика.
През цялото време ще се предла- Освен с храна, събитието привлича
гат специални оферти към стан- ценители и с тематични базари

правил е картини, които съдържат хиляди
химикалки, моливи, бижута, мъниста, рисувал е с хляб, гевречета и какво ли още не.
Произведения на твореца има в домовете на принцове, принцеси, в къщата на
Желязната лейди Маргарет Тачър, в покоите на Чичолина, на Джорджия Мелони, която може да стане първата жена министърпредседател на Италия, и в много други
частни и обществени колекции.
Продуцентката на “21 години “Модна
фиеста” Албена” - Мариана Аршева, издаде,
че Иван Яхнаджиев ще запознае участници,
журналисти и гости, присъстващи на Фестивала на изкуствата, с различни техники на
рисуване в неговото творчество. Художникът смята, че всеки има свой път в живота, който продължава в безкрайността благодарение на децата. Неслучайно творецът
отделя много време и усилия, за да ги обучава, а те, от своя страна, боготворят Маестрото.

Направиха бонбони
за възстановяване
на зъбния емайл
предпазват.
Експерти от
За поддържаВашингтонския
не здравето на
университет в
зъбите е достаСАЩ са предстатъчна една таблетвили уникална
разработка
- Достатъчeн е само ка за смучене, а
два бонбона дневобикновени, на един пастил за
но допринасят за
пръв поглед, бон- смучене, твърдят
по-бързото набони с вкус на авторите на
трупване на емаймента, които не разработката
ла, твърдят създаразвалят зъбите,
а, напротив, помагат за телите им.
Предклиничните изпитвъзстановяването на емайла.
Информация за пробива е вания на хапчетата вече са
публикувана на сайта на приключили. Те са извършени върху зъби на прасета и
учебното заведение.
Изследователите са из- плъхове. Клиничните използвали модифициран про- следвания и анализи ще протеин за създаването на по- дължат три месеца, като за
лезните бонбони. Той се този период специалистите
свързва със зъбите и актив- планират да оценят безопасно изгражда емайла. Пасти- ността на бонбоните за
лите съдържат калциеви и възстановяване на зъбния
фосфорни йони, които го емайл.

œÓ‰‡‚‡˜ ‚ Ï‡„‡ÁËÌ Á‡ ‰ÂıË Í˙Ï
Á‡Í˙„ÎÂÌ‡ ÍÎËÂÌÚÍ‡:
- ƒ‡ ‚Ë ‰‡Ï Ì‡Ô‡‚Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ëˇ
Á‡ ‚‡Ò ÌÓÏÂ ËÎË ˘Â ÒÚË„ÌÂÏ ‰Ó
ÌÂ„Ó ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ?
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¿Õƒ–≈… ¿–Õ¿”ƒŒ¬,
Ú‚ ‚Ó‰Â˘, ÔÓ‰ÛˆÂÌÚ
¬¿—»À »¬¿ÕŒ¬-À”◊¿ÕŒ,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡
ÏÎ‡‰ÂÊÚ‡ Ë ÒÔÓÚ‡
¬≈—≈À ¿ ¬≈Õ Œ¬¿,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚÍ‡
ÀﬁƒÃ»À Õ≈Õ◊≈¬,
ÍÓÌˆÂÚÏ‡ÈÒÚÓ, ˆË„ÛÎ‡
»ÌÊ. —¬≈“Œ—À¿¬ —“¿Õ”ÀŒ¬,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ¿ÒÓˆË‡ˆËˇÚ‡
Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ‡‚ËÓÍÓÏÔ‡ÌËË
—œ¿— ‹Œ—≈¬, Ú‚ ‚Ó‰Â˘

Жонглирането
и танците
предпазвали
от Алцхаймер
Танци и жонглиране по 30
минути дневно могат да предпазят хората от деменция и
Алцхаймер на стари години,
заяви пред БГНЕС менталният
и фитнес треньор Йордан Христов. Според него това е новост
в световен мащаб. Самият метод е развит в Германия, където
го наричат “лайф кинетик трейнинг”. Oт там Христов взел
идеята, но я е преработил. “Германците правят по-елементарни
упражнения, само с две топки.
Аз боравя с три, дори с повече,
и съм измислил стотици други
трикове”, разкри треньорът,
който цял живот е спортувал,
занимавал се е и с футбол.
Неговият метод е прост и
може да се изпълнява от всекиго в домашни условия. Имате
нужда единствено от 3 топки или
3 лимона - каквото ви е под ръка,
и разчертан квадрат на пода. Започвате да се учите на жонглиране, а през това време с краката си изпълнявате стъпки, специално разработени от треньора, които той шеговито нарича
Сиртаки, по името на традиционния гръцки танц. Вариантите
са много, а Йордан Христов
качва в социалните мрежи и
YouTube специални обучителни
видеоклипове.
Научно е доказано, че жонглирането помага за създаването
на нови клетки и връзки в мозъка, които се наричат синапси.
Танците действат по същия начин. “Съчетал съм двете в едно
- танцувам и жонглирам едновременно. Ползите са огромни”,
сподели Йордан Христов.

Откриха връзка между зениците и интелекта

Зениците са маркер
не само за възбуда
или изтощение

Специалисти от САЩ твърдят, че са открили връзка между
размера на зениците и човешкия
интелект, пише “Лента”, позовавайки се на сп. “Къгнишън”.
За целите на изследването експерти от Технологичния институт в Джорджия са ангажирали
500 доброволци на възраст между 18 и 35 години. Участниците

в експеримента е трябвало да
решават тестове за мислене,
внимание и памет.
В рамките на проучването
бе установено, че хората с поголям “базов” размер на зениците са се справили по-добре с
поставените задачи от индивидите с малки зеници.
Причината за тази зависи-

мост се дължи на факта, че при
хората с големи зеници нивото
на мозъчна активност в зоната,
свързана с интелекта и паметта,
е по-високо, обясняват изследователите. Според тях размерът
на зениците може да служи не
само като индикатор за възбуда
или изтощение, но и като маркер
за различия в интелекта.

СНИМКА БГНЕС

Според Йордан Христов
тренировки в продължение
на половин час дневно
помагат на хората да
бъдат креативни, фокусирани
и с по-добра памет
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Още преди обяд ще започне да се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, на повече места - и по-интензивни след обяд.
Има условия за градушки. Без валежи ще остане в крайните
югоизточни райони. Ще духа предимно умерен север-североизточен вятър. Вечерта в повечето райони валежите ще спрат
и облачността ще се разкъса. Максималните температури ще
са между 22 и 27 градуса.

ХОРОСКОП

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
11.55 œÂÔÓ˜ËÚ‡ÏÂ ¬‡ÁÓ‚
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.40 œÂÔÓ˜ËÚ‡ÏÂ ¬‡ÁÓ‚
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 ¡Ë·ÎÂÈÒÍËÚÂ Á‡„‡‰ÍË 3ÒÂËÂÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ /—¿Ÿ, 2008„./, 1
ÂÔËÁÓ‰
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.30 Ã˙Ì ”‡ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ
ÙËÎÏ
15.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 –ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ Ò ƒÓ·ËÌ‡
◊Â¯ÏÂ‰ÊËÂ‚‡
22.00 ‘ÛÚ·ÓÎ: ‘‡ÌˆËˇ - ¡˙Î„‡Ëˇ , ÔËˇÚÂÎÒÍ‡ ÒÂ˘‡
ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ —ÂÌ
ƒÂÌË
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 ¡Ë·ÎÂÈÒÍËÚÂ Á‡„‡‰ÍË
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /1
ÂÔËÁÓ‰/Ô/

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

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.49
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.98
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.14
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.110
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.7
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.12
00.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.3,
4
01.00 ì»ÒÚËÌÒÍ‡ Î˛·Ó‚î ÒÂË‡Î, ÂÔ.84
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.52

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 ¿Ë‰‡ ¬Â‰Ë¯˜Â‚‡. »„‡ÂÈÍË Á‚ÂÁ‰‡
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

Финансовото ви състояние ще се подобри. Не
се притеснявайте да
поемете повече и различни задачи.

Забравете за служебните ангажименти, дайте предпочитания на
дома, семейството и
интереса си.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Успехът е с вас, преценете ситуацията и
действайте. Бизнес
идея ще ви завладее напълно.

Ще отхвърлите всеки
опит да бъдете въвлечени в сплетни по адрес
на когото и да било.
Успех.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

С бързата си мисъл и
навременни действия
ще привличате интереса и вниманието на
другите.

Ще се възползват от
предложенията ви, а с
тях ще спечелите слава. Участвайте в играта.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Положителните промени край вас са в ход и
ще получите потвърждение за това. Повярвайте си.

Има кой да се погрижи
за нещата, които ви
притесняват. Ако не го
забелязваме, не е проблем.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Душата ви жадува за
взаимност в чувствата. Нова тръпка ще ви
направи щастливи и поуверени.

Очаквани събития ще ви
направят щастливи,
защото има с кого да
споделите добрите новини.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Починете си, седмицата, която отминава, бе
нелека. Споделете повече време с близките
си.

Ако някой ви дължи
нещо, сега е моментът
да го получите обратно. Любовта ще ви помогне.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

ВТОРНИК
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България с четирима
боксьори в Токио
Стойка Кръстева и Станимира Петрова останаха с бронз в Париж,
Даниел Асенов и Радослав Панталеев взеха визи през световната ранглиста
Българският бокс спечели
само четири квоти за Олимпиадата в Токио. Местата си заслужиха Радослав Панталеев,
Даниел Асенов, Станимира
Петрова и Стойка Кръстева.
Панталеев (91) загуби от
испанеца Емануел Рейес на
квалификацията в Париж, но
влиза в схемата за Игрите през
световната ранглиста. По
същия начин си осигури квота
и Даниел Асенов-Тайсъна (51).
Във френската столица плевенчанинът не довърши 1/4-финалната си среща в категория до
91 кг след дисквалификация.
Той получи три официални
предупреждения във втория
рунд и двубоят бе прекратен.
Тежкият ни боксьор
Петър Белберов (+91) загуби
от руснака Иван Верясов с
2:3 съдийски гласа. Българинът спечели първия рунд, а
с обратния си гард руснакът
взе другите два.
Стойка Кръстева (51) и Станимира Петрова (57) загубиха

СНИМКА БФ БОКС

Станимира Петрова (вдясно) победи Карис Артингстал
с 4:1 гласа в Париж и заслужи квота за Токио

КАС ПОТВЪРДИ:

ЦСКА-Сф е наследник на ЦСКА
КАС окончателно потвърди решението
на ФИФА от миналата година и призна
ЦСКА-Сф за спортен наследник на фалиралото “армейско” дружество. Това стана
ясно от решения по делото на мениджъра
Сокена Ба срещу ФИФА и ЦСКА в Спортния арбитражен съд в Лозана. КАС заявява,
че надделяват аргументите, че именно този
клуб е наследник на фалиралия ЦСКА.
“От значение са име, цветове, фенове,
история, спортни постижения, трофеи, стадион, списък на играчи и исторически фигури, които му позволяват да се отличава от
останалите клубове”, казват от КАС.
От там добавят, че ЦСКА трябва да се
смята за същия клуб като първоначалния
длъжник или поне за “спортния наследник”

на първоначалния длъжник и че може да
носи отговорност за задълженията.
В Лозана “червените” твърдяха, че са
наследник на Литекс. Но КАС контрира,
че приема техните доводи, но надделяват
аргументите, че са спортен наследник на
фалиралия ЦСКА, тъй като се идентифицират с него.
“От значение е да се определи как се
възприема от обществеността и как се
появява името в публичното пространство. Спортният наследник на бивш, вече
несъществуващ, клуб може по принцип
да отговаря за финансовите задължения
на този бивш клуб, независимо че наследникът не е страна по споразумение”, се
казва в тезата на КАС.

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

битките за място на финалите,
но с достигането си в топ 4
също заслужиха визи за Токио.
Двукратната световна вицешампионка и двукратна еврошампионка Кръстева отстъпи на туркинята Бусе с 0:5
съдийски гласа. 35-годишната
добричлийка изигра добър
мач, но не успя да убеди съдиите и трябваше да се примири
с бронза. Тя водеше след
първия рунд, но допусна обрат и съдиите прецениха, че е
загубила другите два.
Петрова водеше в картите
на реферите след първите два
рунда срещу Микаела Уолш
(Ирл), но съперничката й показа по-голяма активност в третия и това убеди съдиите да й
присъдят победа с 3:2 гласа.
Битките за двете ни представителки бяха от значение за
световната ранглиста, защото
титла в Париж носи 400 точки, сериозно изкачване в ранглистата и по-лек жребий на Игрите в Токио.

Федерер се отказа
на „Ролан Гарос”
Роджър Федерер официално обяви оттеглянето си от “Ролан Гарос”.
Маестрото се завърна на червените
кортове в Париж, като основната му
цел бе да навлезе във форма с 1-2
мача. Той постигна три драматични
победи, но сам призна, че тотално са
го изцедили физически. Така следващият му съперник - световният №9
Матео Беретини (Ит), стигна 1/4-финал без игра.
Федерер, който след два месеца ще
навърши 40 години, е насочил подготовката си към “Уимбълдън”.
“Трябва да се оттегля от “Ролан
Гарос”. След двете операции на коля-

ното и над една година рехабилитация е важно да послушам тялото си и
да не се пренатоваря прекалено бързо
в хода на възстановяването си. Радвам
се, че изиграх три мача. Няма по-хубаво чувство от това да бъда обратно
на корта”, обяви Федерер. Това е втора голяма звезда, която се оттегли без
игра. Миналата седмица Наоми Осака
(Яп, №2) изненадващо си стегна багажа заради глобите, които й бяха наложени за медийния бойкот. Легендата
Серена Уилямс се прости с мечтата
си за 24-та титла в Големия шлем, след
като загуби в IV кръг от Елена Рибакина (Каз) с 3:6, 5:7.
ГЛЕДАЙТЕ

»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 1
22.00 Франция - България
ПО НОВА СПОРТ
БАСКЕТБОЛ
22.15 Испанска лига (плейофи)
ПО МАКС СПОРТ 3
ВОЛЕЙБОЛ
Лига на нациите (жени)
13.00 Турция - Русия
17.00 Китай - Бразилия
22.00 Италия - САЩ
ПО ЕВРОСПОРТ 1
ТЕНИС
12.55 и 21.55 “Ролан Гарос”

16

ВТОРНИК
8 ЮНИ

Лудогорец представи първите две летни попълнения.
Това са нидерландският вратар
Серджио Падт и португалският дефанзивен халф Клод Гонсалвеш. Спортно-техническият
директор на “орлите” Георги
Караманджуков обяви, че договорите и на двамата са подписани още през януари и те
идват в Делиормана като свободни агенти.
“Желанието на Лудогорец и
на футболистите беше те да
дойдат през януари, но не ус-

Процесът на селекция не е
затворен. Всички футболисти,
които сме привличали, са били
с желанието на треньора. Той
иска да привлечем футболисти
на още няколко позиции. Имаме достатъчно добри футболисти. Разбрали сме се с Каляри
за Кирил Десподов. Остава
само да се договорим със самия футболист. Правим всичко
възможно, за да го задържим.
Той може много повече, но ние
сме доволни от неговото чисто
човешко поведение в съблекал-

СНИМКА ЛУДОГОРЕЦ

Шампионът Лудогорец представи новите си попълнения Серджио Падт и Клод Гонсалвеш

Лудогорец представи двама нови
Кирил Десподов остава в Разград, Козмин Моци става технически директор
пяхме да постигнем договорка с
клубовете. Грьонинген водеше
битка за евротурнирите, а Жил
Висенте - за оцеляване. Идват
като свободни агенти и им пожелавам успех. И с двамата се
разбрахме бързо. Водещото
беше да играят в Европа.

нята”, каза Караманджуков.
Козмин Моци е новият технически директор на шампионите. Изпълнителният директор
Ангел Петричев разкри, че
румънецът ще бъде дясната ръка
на Караманджуков. 37-годишният Моци е при разградчани от

2012 г., като миналия месец
окачи бутонките.
“Една епоха приключва Моци, Марселиньо и Светослав
Дяков. Това са момчета, които
не играят за Лудогорец вече, но
се надяваме да продължим
съвместния си път. Моци първи

обяви, че прекратява своята кариера. Тези момчета, които знаят какво е ДНК-то на отбора,
би следвало да работят за нас.
Моци е технически директор. Той ще помага на Георги
Караманджуков - човекът, който е отговорен за целия спорт-

но-технически процес. Това е
тежка отговорност на неговия
гръб. Нормално е да има човек,
който да му помага. Моци ще е
плътно до отбора. Ще помага на
треньора, ще разчитаме на неговия опит”, обяви Петричев на
пресконференция в София.

Джудистите ни взеха две квоти за Олимпиадата

СНИМКА БГНЕС

Божидар Темелков (в бяло) загуби с ипон
от аржентинеца Тал Алмог в Будапеща

Янислав Герчев (60)
завърши 7-и на Световното първенство по джудо в
Будапеща и стана вторият
българин с олимпийска
квота. Със спечелените
520 точки синът на старши треньора на националния тим Атанас Герчев си
гарантира визата за Токио
2020. Надпреварата е и
последна квалификация в
джудото за Игрите.
Герчев загуби на 1/4финал от руснака Яго
Абуладзе, който обаче
стигна финала и го изтегли в репешажите. Преди
тях българинът постигна
две победи. В оспорван
първи репешаж Герчев

отстъпи на европейския
шампион Франсиско Гаригас (Исп) с вадзари.
С виза за Токио е и
Ивайло Иванов (81).
Божидар Темелков
(66) загуби още на старта в Будапеща. Той бе победен с ипон от Тал Алмог (Арж).
На татамито днес излиза надеждата ни за
олимпийско участие при
жените Ивелина Илиева
(57 кг), която на старта ще
срещне 40-годишната ветеранка Сабрина Филзмостер (Ав), двукратна №1 в
Европа. Марк Христов
(73) ще мери сили с корееца Хунсунг Ан.

Стенли се завръща,
но ще играе футзал
Стилиян Петров има ново амплоа. Бившият капитан на националния отбор по футбол
се присъедини към тима по футзал в Бирмингам. 42-годишният българин прекрати кариерата си заради заболяване от левкемия, но е
решил да се пробва на малки вратички. Бирмингам е най-старият клуб по футзал в Англия и трикратен шампион.
Петров игра за Астън Вила между 2006 и
2013 г., бе капитан на отбора и се превърна
в легенда на клуба. За националния тим юношата на Монтана има рекордните 105 мача.
“Играл съм доста футбол в зала у дома,
в родината ми, когато израствах в играта.
Но футзалът много се е променил, а и вече
съм на друга възраст. Тренирах веднъж с
момчетата, много интензивна и добра тренировка. Със сигурност това е предизвикателство за мен. Вълнуващо е да играя отново”, каза Стенли. В дебюта на Петров тимът
му загуби от Лофбъро с 3:5. “Той е забележителен като умения с топката, но още
повече с неговото поведение и излъчване.
Със сигурност настроението е друго, откакто се включи”, каза наставникът на тима
от Бирмингам Ихлая Хюсеин.
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СНИМКА ММС

Министърът на спорта Андрей Кузманов
връчи почетен плакет на плувеца
Йосиф Миладинов, който спечели исторически
първи евромедал за мъжете на голям басейн

