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Българите
са най-често
мамени с
фалшиви стоки

Непрозрачно
управление и
съмнителни сделки
и с язовирите

Македонската
опозиция
блокира
десет града
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Прокуратурата
като масов
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Мая Дочева
празнува
юбилей
с изложба
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Съборът на Бузлуджа ще е на 3 юли
Националният събор на БСП и закриването на предизборната
кампания ще бъдат съвместени, реши Изпълнителното бюро. 130-та
годишнина на БСП ще бъде отбелязана на “Историческа поляна”.
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Над четири милиона
са изчезнали в Ларгото

Валентин ГЕОРГИЕВ

Министър Велислав Минеков дава на европрокурора
Лаура Кьовеши три сигнала за нарушения

К

огато служебното правителство започна с якото “изчегъртване” на безобразията в държавата,
се чуха немалко коментари от
целия политически спектър, че
Румен Радев е задал “модела на
управление” и “неизбежните мерки”, които обществото очаква.
Оценката на почти всички бе, че
това можеше и трябваше да
свърши едно редовно правителство. Но така наречените партии на
протеста и основно “Има такъв
народ” предпочетоха да не рискуват, а да оставят на президента да
им свърши мръсната работа.
Колелото на промяната вече се
завъртя, а представителите на тези
партии не слизат от екрана и ефира, но само на думи продължават
да громят предишната власт.
Партията на Слави Трифонов,
известна с пословичното си мълчание, също започна да се обажда.
Очевидно “тактиката” на пасивно
изчакване вече се изхабява, а идат
новите избори. Самият Трифонов,
който не стъпи в предния парламент, може би очаквано обяви, че
този път няма да се кандидатира
за депутат. Мястото му не било
там, но щял да носи отговорност
за хората, които са там, и за това,
което правят. Как точно? Като
Доган и вероятно Борисов ще седи
на сянка и ще нарежда, без да
обира негативните реакции? Или
прави заявка за нещо друго?

Близо четири и половина милиона лева са изчезнали при ремонта на Ларгото в София. За този и
други скандални случаи на
източване на евросредства
съобщи министърът на културата проф. Велислав

Минеков. Той цитира становище на ОЛАФ по случая, като в него има и препоръки да се търси отговорност от трима министри в предишни управления
и от един кмет.
Професор Минеков ще

сигнализира първо българската прокуратура, а след
това и европейската. До
Лаура Кьовеши ще бъдат
пратени данни за нарушения при ремонта на “Квадрат 500” и за изграждането
на “бутафорната имитация

на крепост” в местността
Яйлата за над 1,6 млн. евро.
Минеков ще поиска и
проверка как централният
офис на партия ГЕРБ се е
настанил в сграда на НДК
за символичен наем.
Стр. 4
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Протестиращи опънаха палатки пред Съдебната палата в София. Те настояват за оставката
на главния прокурор Иван Гешев и се заканиха да не го допускат до работното му място

Стр. 2
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Скандални нарушения на
малките матури в 4 клас
Наказват директори и квестори, подменили диктовки и дописвали вместо учениците
За скандални нарушения по
време на Националното външно
оценяване в 4 клас, което се
проведе на 27 май, съобщиха от
МОН. Оттам установили, че в
няколко училища са давани
грешни диктовки, а квестори
вероятно са дописвали вместо
учениците. На 90 деца от различни учебни заведения са диктувани различни от изпитните
текстове. От ведомството се
заканиха директорите и квесторите да понесат дисциплинарна
отговорност за подменените

диктовки по време на така наречените малки матури.
След като проверители установили, че в 90 изпитни работи диктовките са различни от
спуснатите от МОН, се оказало, че в пет училища не е бил
пуснат изпратеният аудиофайл
и са диктувани съвсем други
текстове.
Петима квестори от ОУ
“Стоян Михайловски” във Варна са с предупреждение за уволнение, след като в две от изпитните зали децата са писали от-

ново пробната диктовка, която
е била дадена през февруари.
За неосъществен контрол и
допуснати нарушения със “забележка” е наказан директорът
на ОУ “Свети Кирил и Методий” в село Старо Оряхово,
Варненско. Там е имало проблем с разархивирането на изпратения от МОН аудиофайл с
диктовката и, без да сигнализират, квесторите са ползвали изпратен им от друго училище
запис със съвсем друг текст.
В столичното 159 ОУ “Ва-

сил Левски” изпитът в една от
залите е проведен с аудиодиктовка на издателство, а не с
текста от МОН. Квесторът в
залата е с дисциплинарно наказание “забележка”. На директора на училището е наложена
финансова санкция.
Диктовката е подменена и в
основното училище в с. Богданица, област Пловдив, както и
в СУ “Алеко Константинов” в
Луковит, където предстоят още
проверки.
Друго открито от МОН на-

рушение е, че при оценяването
на писмените работи са установени диктовки с почерк, различен от този при отговорите
на другите въпроси от теста. В
други случаи диктовка не е
правена, а текстът е раздаден
на четвъртокласниците на хартия и те са го преписвали.
Резултатите от националното външно оценяване се използват, за да се оцени как децата
се справят с материала. Оценките не влизат в балообразуване или кандидатстване.

Прокуратурата не иска да каже колко й струва сборището в „Бояна”
Прокуратурата отказва да каже
колко й струва скъпата пиар акция на
Иван Гешев на 24 август 2020 г. в резиденция “Бояна”, когато той привика
прокурори и следователи от цялата
страна, за им изнесе политическа реч,
а те да му засвидетелстват подкрепата
си като главен прокурор. Прокуратурата нямала обобщена информация
колко магистрати от страната са били
командировани тогава в София, нито
колко струват пътните, дневните и нощувките им, твърди зам.-главният про-

курор Красимира Филипова в отговор
на запитване отпреди 10 месеца на
“Сега” по Закона за достъп до обществена информация. Първоначално
държавното обвинение отказа данни
за сбирката и се наложи съдът да я
задължи да отговори.
Прокуратурата не била платила
наем за резиденцията, тъй като е ползвала за събитието само поляната й, а
по-голяма част от магистратите не
били командировани, защото са дошли
от софийските структури, пише Фили-

пова. На командированите пък било
платено от местната прокуратура и
във върховната нямало данни за разходите. Според ценоразписа на сайта
на комплекс “Бояна” наемът за събитие в резиденцията струва 10 000 лв.
за ден. На тази цена фирми, неправителствени организации и физически
лица могат да наемат английския двор,
фоайето и терасите чрез външна фирма изпълнител. Наемът е 6000 лв., ако
изпълнител на събитието е комплекс
“Бояна”.

Прокуратурата отказва да отговори и на какво основание Гешев живее
в “Бояна”. Според Филипова “това си
е негова лична работа и не е свързано
с дейността на обвинението”. “Местоживеенето на определено лице е защитен признак по европейския регламент
за личните данни. Разгласяването му
би застрашило сигурността на главния
прокурор и би поставило в опасност
здравето и личността му”, пише заместничката на Гешев.

Протестни палатки срещу Гешев изникнаха пред Съдебната палата
Протестиращи вдигнаха палатков лагер пред Съдебната палата с искане за оставка на главния прокурор Иван Гешев. Гражданското недоволство е под надслов “Зона без каскет” и в него
се включиха Гражданското сдружение “БОЕЦ”, инициативата
“Правосъдие за всеки” и “Демократична България”. Лагерът е
идентичен с този на “Орлов
мост” миналото лято и ще остане, докато Гешев не подаде оставка. Планирани са дори акции,
които да не го допуснат до работното му място. По почина на
Бойко Борисов от миналото протестно лято, Гешев взе да обикаля провинцията и вчера бе във
Видин и Берковица. Съдебната
палата внезапно бе затворена с
твърдението за сигнал за бомба
и проверка за взрив, а протестирщите видяха в това опит да
блокират акциите им.
Ден по-рано пред Съдебната
палата се състоя мълчалив протест на адвокати от страната и

столични съдии срещу одобрения
от ВСС модел за реформа на
съдебната карта, с която се закриват районни съдилища. В последните дни несъгласие с това
изразиха над 500 съдии, неправителствени организации, Съюзът
на съдиите в България и местни
общности. Правосъдието бяга от
отговорности, гражданите в малките градове ще са лишени от
правосъдие, заяви новият председател на Висшия адвокатски съвет
Ивайло Дерменджиев.
Назначеният само преди месец зам.-министър на регионалното развитие Тодор Стоянов
подаде оставка, а премиерът
Стефан Янев я прие и назначи на
негово място Захари Христов,
който на последните парламентарни избори бе четвърти в листата на БСП в Пловдив област.
Стоянов обясни, че се е оттеглил
заради реакциите срещу него по
повод активното му участие в
протеста пред ДАНС срещу незаконното подслушване.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Метрото към „Слатина” ще се забави
Деси ВЕЛЕВА

Разширението на метрото през кв.
“Слатина” до “Цариградско шосе” ще
се забави, след като обществената
поръчка за строителството му за втори път бе удължена. Тя бе обявена в
началото на годината и срокът за при-

емане на офертите бе средата на април. Той обаче един път бе удължен
до 10 юни, а сега до 31 август,
показа проверка на ДУМА. Търгът е
разделен на 5 позиции, като едната от
тях бе спряна наскоро заради жалба
на фирма-кандидат в Комисията за защита на конкуренцията. Според плановете на “Метрополитен” изграждането ще продължи 4 години.

Според проекта метрото ще се разшири с 6 станции, а тунелът ще е дълъг
5,5 км. Строежът ще струва 530 млн.
лева без ДДС. Парите обаче още не са
осигурени. Малко след като бе пуснат
търгът за изграждането, стана ясно, че
метрото е отрязано от новите европари за транспорт и то не е допуснато за
финансиране по бъдещата европрограма “Транспортна свързаност”. Зато-

ва предишното правителство опита да
осигури парите чрез Плана за възстановяване на ЕС. Има обаче сериозни
опасения, че нужните 142 млн. лева за
разширението няма да бъдат одобрени. По същия инструмент се очаква
финансиране и на продължението на
третата линия - от кв. “Хаджи Димитър” до жк “Левски”, за което се
чакат 217,5 млн. лева.
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Радев призова Карадайъ
да преосмисли
понятието „родина”

Вицепрезидентът Илияна Йотова
за кибернасилието

Премиерът започна
преговори за
изборните машини
Стефан Янев покани на разговори
доставчиците, Общественият съвет
към ЦИК очаква вот без техника в чужбина
Министър-председателят Стефан Янев направи опит да реши
въпроса с осигуряването на машини за изборите и покани на среща
шефа на фирма “Сиела Норма”,
която трябваше да достави нова
техника и да препрограмира наличната. Ден по-рано ЦИК реши да
прекрати преговорите с компанията заради отказа й да извърши услугата за 6,5 млн. лева без ДДС. “Сиела Норма” твърди, че разчетите на
комисията се грешни и няма как
машините да бъдат получени за
такава сума. На влизане в Министерския съвет Веселин Тодоров
обясни, че Янев е поискал да види
разчетите им. Той настоява, че необходимата сума е 14 млн. лева без
ДДС, а фирмата му дори била готова да работи на себестойност без
печалба. “Ще обявяват, няма как да

не обявят нова поръчка или някаква нова процедура, но със сигурност не може повече да бъде прекратена. Или анекс към действащия
договор, или нова поръчка”, погнозира бъдещите действия на ЦИК
Тодоров. До приключването на
редакционния брой нямаше яснота
има ли резултат от срещата.
Гласуването в машини в чужбина няма как да се случи след отказа
на компанията “Сиела норма” да
достави допълнителни устройства за
предсрочните избори на поисканата от ЦИК цена, прогнозира по-рано
Стоил Цицелков, зам.-председател на
Обществения съвет към ЦИК, в радоинтервю. Той уточни, че в света
няма практика да се разнасят машини в различни дестинации.
Изтече срокът за регистрация
на листите на партиите и коалици-

ите за участие в предстоящите на
11 юли парламентарни избори.
Днес жребий в ЦИК ще определи
номерата на интегралната бюлетина на отделните фармации. Официално предизборната кампания
започва на 11 юни.
До 15 юни могат да се подават
заявления за гласуване в чужбина.
Извън страната ще има рекорден
брой секции - около 800, но въпреки това от МВнР призовават българите зад граница да подават заявление, защото това ще улесни изборния процес в самия ден и няма да се
налага да се подават декларации, че
избирателят не е гласувал на друго
място. Окончателният брой на секциите зад граница ще бъде обявен
до 18 юни. Избирателите, които
искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да го заявят до 26 юни.

Иван Пешев оглави предизборния
щаб на БСП в София
Управителят
на
ДУМА Иван Пешев, който е и секретар по организационните въпроси на
ИБ на ГС на БСП в София, оглави предизборния
щаб на партията в София.
Негов заместник е общинският съветник Иван Таков, а колежката му Милка Христова е зам.-председател по правните
въпроси и връзка с РИК и
ЦИК. Секретар на Градския предизборен щаб е
Иван Ковачев. Координатор за 23 МИР е Кръстин
Чепилков, за 24 МИР отговаря Надежда Мидюрова, а за 25 МИР - Гинка
Панова. Изборно-методическите въпроси поема
Валентина Богданова.
Елка Теохарова ще работи с медиите, а Камелия
Александрова ще отговаря за онлайн кампанията.
Жельо Бойчев e натоварен
с политическата платформа. Връзка с НС на БСП,
НПО и гражданските
структури ще осъществява Михаил Ставрев. Тео-

СНИМКА НИКОЛАЙ БЕЛАЛОВ

БСП в София тръгва с амбицията да подобри
резултатите си от последните избори, категоричен
е лидерът на столичните социалисти Калоян Паргов
дор Славев ще се занимава с прогнози и анализи,
политическите послания
са поверени на Боян Балев, а Диана Тонова ще се
занимава с местната политика и връзката с общинските съветници.
Председателят на МО
в БСП в София Габриел
Вълков ще координира
работата на доброволци-
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те. Младите социалисти
планират предизборна
кампания на терен с интересни мероприятия, които досега никоя партия не
е организирала, обясни
той в интервю. Планира
се и благотворителен маратон в София. Младите
социалисти ще заложат на
онлайн кампания, чрез
модерни методи на кому-

никация с кратки послания, които да разкриват
каузите за по-доброто
бъдеще. “БСП има найголямото и най-активно
младежко обединение.
Наши представители са в
листите в цялата страна.
Хората предпочитат нови
лица и търсят промяна в
политическата система”,
коментира Вълков.

Президентът Румен Радев призова председателя на ДПС Мустафа Карадайъ да
преосмисли понятието “родина” и в какъв
контекст го употребява. Коментарът на
държавния глава бе по повод заявката на
Карадайъ пред председателя на турския
парламент Мустафа Шентоп, че Турция е
негова родина. “Борбата ни е да защитим турската си идентичност. Да
защитаваме езика си, религията и традициите си”, цитира го Анадолската агенция. “Лидерът на ДПС да си припомни
клетвата, която е положил пред българското Народно събрание, а също така и
какво пише в Конституцията - че не
може да има партии на етническа и
верска основа. Имаме една от найдемократичните конституции, която
гарантира равни права и не разделя по
етнос, следва и политическите партии да
не го правят. Турция е добър съсед, важен
партньор и съюзник, но тези отношения
трябва да се крепят на равнопоставеност, уважение и ненамеса във вътрешните дела”, заяви Радев.
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Проф. Минеков дава Ларгото
и Квадрат 500 на Кьовеши
Министърът на културата ще сигнализира ДАНС за шефа на БНТ Емил Кошлуков
Скандални случаи на източване на евросредства и множество сигнали за нарушения
разкри министърът на културата Велислав Минеков. На
специална пресконференция
той се появи с куп документи
за закононарушения във ведомството и заяви, че нещата
по отношение на финансите
са потресаващи. Той обяви, че
ще подаде сигнали до Европейската прокуратура заради
използването на евросредства
по реализацията на няколко
проекта в България.
Минеков обяви, че близо
4,5 млн. лева са изчезнали при
ремонта на Ларгото, като се
позова на становище на Европейската служба по измамите ОЛАФ. Има препоръки
да се търси отговорност от
трима министри в предишни
управления и един кмет,
допълни той. Затова Минеков
ще сезира първо българската
прокуратура, а след това и
европейската. До Лаура Кьовеши ще бъдат пратени сигнали и за ремонта на “Квадрат 500” и за изграждането
на “бутафорната имитация на
крепост” в местността Яйлата за над 1,6 млн. евро.
Минеков коментира и загубата на НДК, която до 1 януари е 86,5 млн. лева. “Ще наредим пълна финансова провер-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Велислав Минеков извади куп документи, повдигащи редица
въпроси около финансите на културното министерство
ка, това е повече от субсидията към всички културни институции под шапката на министерството”, каза той. Министърът изрази съмнение, че
се готви приватизация на НДК,
но обяви, че докато е на поста,
това няма да се случи. Той ще
поиска и проверка как цент-

ралният офис на партия ГЕРБ
се е настанил в сграда на НДК
за символичен наем.
Казусът с обвинението срещу началника на сектор “Културно-исторически ценности”
към ГД “Национална полиция”
Ангел Папалезов, чийто кабинет беше претърсен, също бе

коментиран от Велислав Минеков. “Г-н Папалезов трябваше да бъде наплашен, частично
това може да се е и случило, за
да можем да не работим заедно, да не се направят разкрития назад през годините, включително колекцията на Васил
Божков”, заяви служебният

министър. Той се закани да
продължи да работи с Папалезов и да следи “загадъчния прокурорски инцидент”.
Генералният директор на
БНТ Емил Кошлуков има участие във фирма, която би
трябвало да бъде санкционирана по закона “Магнитски”,
заяви министърът на културата. Според него Кошлуков
трябва да бъде подложен на
същите мерки, както всички
останали. “Надявам се той да
ми разкаже за ТВ7, за което
отговаряше фалиралата КТБ и
Цветан Василев, а може би и
Делян Пеевски. Искам да знам
какво прави името му тук”,
посочи проф. Минеков. Той
припомни, че Кошлуков е бил
част от екипа на тв “Алфа” на
партия “Атака”. Министърът
ще поиска ДАНС и всички
служби да разберат какво се е
случило в този период.
Минеков отрече да е обвинявал журналисти или да е упражнявал институционален натиск върху БНТ. Коментарът
му бе по повод декларация на
журналистическите дружества
в телевизията след питането му
защо бе спряна програмата й,
за да излъчи брифинг на ГЕРБ.
От обществената телевизия
обявиха, че ще сезират международните институции в защита на медийната свобода.

Вълна от недоволство заради пенсионирането на Кантарджиев
Вълната от недоволство от пенсионирането
на проф. Тодор Кантарджиев като шеф на Националния център по заразни и паразитни болести
продължава. Веднага
след като излезе новината в понеделник, пред
Министерството на здравеопазването се организира протест в негова за-

щита, а по-късно с позиции излязоха различни
организации. От Българския лекарски съюз
изразиха учудване, недоумение и огорчение, че
на фона на неуморния
труд и огромния принос
на Кантарджиев през последните над 30 години,
както и след борбата му с
овладяването на пандеми-

ята от КОВИД-19, той е
отстранен по този начин.
Председателят на
БСП Корнелия Нинова
определи професора като
почтен човек и доказан
специалист и бе категорична, че уволненията на
служебното правителство не бива да са самоцелни. Според нея хора с доказани професионални и

Срокът на годност на 50 000
ваксини изтича през юли
По-малко от половината доставени у нас ваксини са приложени, а 50 000 на “Астра Занека” са с изтичащ срок на годност през юли. Очаква се обаче
част от тях да бъдат направени,
тъй като 80 000 души очакват
втора доза от нея. В същото
време ваксинационната кампания у нас се забавя, въпреки че
България е единствената държава в ЕС, в която всеки може да
получи ваксина по избор и по
всяко време, обобщи директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов. Водели се разговори със
Северна Македония за даряване
на ваксини, но се обсъждал и
вариант за препродажба.

3,8 милиона дози са доставени в страната досега, направени
са 1,5 милиона, като повечето от
тях са на “Пфайзер”. Още 13 милиона ваксини се очакват от пет
вида - четирите разрешени за употреба и “Кюрвак”, за която се
очаква становище през юли. Найголям ще е делът на “Пфайзер” 5,4 милиона дози. Тъй като се
очаква голяма част от новите доставки да останат неупотребени,
се обсъждат още дарения или
препродажби.
Относно ваксинацията на
деца Кирилов уточни, че се чака
становище от експертен съвет по
педиатрия и след него ваксината
на “Пфайзер” ще бъде пусната за
употреба за деца над 12 години.

морални качества не
трябва да се сменят. С
позиция излезе и лидерът
на столичните социалисти Калоян Паргов, който
определи решението на
здравния министър като
грешно. Водачът на листата на “БСП за България” в Стара Загора Георги Кадиев покани
проф. Кантарджиев да се

присъедини към кампанията на социалистите в областта. “Регионът е с много здравни проблеми, застаряващо население,
умиращи общински болници и затворена полуприватизирана болница в
Раднево. Имаме нужда от
него”, обясни Кадиев.
Позиция с несъгласие към акта на здрав-

ния министър изрази и
Управителният съвет на
Българската асоциация
на професионалистите
по здравни грижи.
И вчера колеги на
проф. Кантарджиев от
националния център излязоха на протест в негова защита, като се заканиха да продължат акциите си.

Отстраненият шеф на „Лозенец”
обжалва уволнението си
Отстраненият директор на
болница “Лозенец” Любомир
Спасов обжалва решението на
служебния здравен министър
Стойчо Кацаров и заради това
вписването на новото ръководство е спряно от Софийския
градски съд. След разкрития за
шокиращи нередности в лечебното заведение миналия
четвъртък бяха отстранени
както Спасов, така и останалите членове в борда, а на другия
ден бе назначено ново ръководство с изпълнителен директор Радосвет Горнев.
В исковата молба на Спасов се посочва, че процедурата по освобождаване и назначаване на членове на съвета на

директорите е незаконосъобразна, доколкото не са били
спазени нормативно установените императивни правила за
това. При това положение по
документи Спасов остава начело на болницата.
Зам.-министърът на здравеопазването д-р Димитър
Петров коментира, че Спасов
се опитва да остане в болницата и това може да доведе до
укриване на доказателства и
факти и манипулиране на
хора. Според него Любомир
Спасов се надява нещо да се
случи след изборите и да се
потулят нещата. От МЗ отказаха нови коментари, докато
тече проверката в болницата.

Пациентските организации “Заедно с теб” излязоха с
други разкрития, като се позоваха на сигнали за заведени
дела от българи с онкологични заболявания. Те са били
подведени от бившия маркетинг мениджър в болница “Лозенец” Мишел Леви да направят трансплантации на стволови клетки в Израел. Засегнатите съобщават за събирането на
огромни суми от български и
украински пациенти и неосъществяване на трансплантациите. “Това предполага опит с
организирането на лечение по
линията Украйна-БългарияИзраел”, пише в позицията на
организациите.

www.duma.bg
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Токът и парното ще поскъпнат
заради загубите в енергетиката
За последните години не е забит нито един пирон, заяви
енергийният зам.-министър Александър Николов
Цените на тока и парното
ще се увеличат през това лято
заради големите загуби в енергетиката. Това каза пред БНТ
служебният заместник-министър на енергетиката Александър Николов. По думите му
единственият вариант за спасяване на енергийната система е
създаване на дългосрочна стратегия. Поскъпването на тока за
бита е неизбежно, стана ясно
от думите на Николов. “Проблемът е, че ще продължим да
плащаме повече, защото системата задлъжнява, лихвите не
само се трупат, но и няма да
изчезнат”, заяви той.
Лошо управление и ниска
ефективност вдигат цената на
парното в София, стана ясно

още от думите на Николов.
“Топлофикация
София”
продължава да задлъжнява заради лошо управление, ниска
ефективност на работата и
огромни загуби на енергия,
подчерта той. “Тя продължава
да задлъжнява и е основният
клиент на “Булгаргаз”. За да
падне цената на парното, трябва ефективността на изгарянето на самото гориво и на въглеродните емисии и закупуването да е дългосрочно. В момента състоянието на “Топлофикация” е такова, че то не позволява дори приватизация на
дружеството. Платежното поведение на софиянци е доста
прилично, плащат се сметките
навреме”, каза още Николов.

Зам.-министърът обясни, че
хората, които управляват разумно енергийните системи,
мислят дългосрочно и стратегически. Ако необходимите

Икономиката се е свила с 1,8%
През първото тримесечие на годината сезонно изгладените данни за
брутния вътрешен продукт (БВП) показват
спад от 1,8% в сравнение със съответното
тримесечие на предходната година и повишение
от
2,5%
спрямо
четвъртото тримесечие
на 2020 г. Това обяви
НСИ. Такива бяха и експресните му оценки,
представени през май.
По предварителни
данни произведеният
БВП през първото тримесечие е 27,054 млрд.
лв. по текущи цени. На
човек от населението се
падат 3912 лв. Създадената от отраслите на

националната икономика брутна добавена
стойност е 23,128 млрд.
лв. по текущи цени.
Относителният дял
на аграрния сектор в добавената стойност на
икономиката е 2,2% и
запазва равнището си
отпреди година. Индустриалният сектор намалява относителния си
дял с 0,6 пункта до
26,5%. Относителният
дял на услугите се увеличава до 71,3% при
70,7% през съответния
период на предходната
година.
За крайно потребление се изразходват 84,1%
от произведения БВП.
Инвестициите формират

13,9% от произведения
БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.
Спрямо година порано през първото тримесечие брутната добавена стойност се понижава с 1,7%. Спадът се
определя от регистрираното намаление в сектора на културата, спорта
и развлеченията и др. с
общо 7,3%.
В добивната и преработващата промишленост спадът за година е
с 6%, при търговията,
ремонт на автомобили и
мотоциклети, хотелиерство и ресторантьорство - 5,8%, в строителството - с 3,6%.

въглеродни емисии за енергийната система били закупени
година по-рано, загубата на
системата щяла да бъде със
стотици милиони по-малко,

посочи Николов. “За последните години не е забит нито
един пирон в енергетиката.
Състоянието й е тежко - дългосрочно неглижирани проблеми, а решението е да има визия, да се направи плавен преход, за да може максимално
успешно да се използват предстоящите финансови инструменти от Фонда за справедлив
преход и от Плана за възстановяване и устойчивост”,
обясни Николов. Той изтъкна,
че енергийните дружества са в
лошо финансово състояние.
Текущото състояние на енергетиката води според него до
разделение между бизнеса и
напрежение между хората.
“Може да има промени в
ръководствата на енергийните
дружества, мисля, че министър
Живков ще има позиция по тази
тема до две седмици”, коментира Николов.

МИНИСТЪР БОЗУКОВ:

Голяма част от бюджета
за земеделие е изчерпана
Голяма част от бюджета за земеделие е изчерпана още през първите месеци на годината, а много от проектите в
сектора изостават. Това заяви министърът на земеделието проф. Христо
Бозуков пред БНТ.
В Европейската комисия вече е подадена за нотифициране помощ от около 100 лв. на декар за розопроизводителите, които не са получили субсидии за
изкупуване, но са регистрирани според
Закона за розата. Министърът обяви, че
се обмисля подобен вариант и в сектора
на лозарството, който да влезе в сила за
следващата година. “Хората с основание се тревожат. Ситуацията наистина
е тревожна и ние правим всичко възможно с наследения оскъден бюджет да се
справим със ситуацията, но възможнос-

тите са ограничени”, заяви министърът.
Бозуков потвърди, че някои от програмите в сектора изостават значително. “Това се случи поради неправилните
политики, които се изпълняват, но всичко е законно”, каза той. “Най-важното
нещо е контролът. Аз се учудвам защо
контролът досега е силно занижаван или
е неефективен, или е нееднакъв за всички бенефициенти, а в някои случаи дори
прозира специално отношение”, заяви
министърът на земеделието.
Междувременно стана известно, че
към МЗХГ се създава Съвет по месо и
мляко. Целта е да се разработват политики за развитието на бранша, които да
повишат имиджа на продуктите в страната и да се стимулира износът им, съобщиха от агроведомството.

Северното Черноморие
започва сезона
с 15-20% заетост

СНИМКА БГНЕС

Президентът Румен Радев откри в София конференцията “Три морета” единство, иновации, свързаност”. Инициативата ще допринесе
за икономическото развитие на дванайсетте държави, които участват в нея

Заетостта по Северното
Черноморие е от порядъка 1520%, което за този период е изключително ниско. Надяваме се
към края на юни да заработим
на пълни обороти, заяви експертът по туризъм проф. Стоян Маринов пред БНР. Засега
раздвижването на германския
пазар е слабо. Остава неяснотата около руските чартърни
полети.
Сезонът е започнал единствено за по-малките обекти, каза
Маринов. Така например в Тюленово има доста гости, повечето от които идват от Румъния. Ресторантчетата работят,
малките хотелчета също са заети. Проблем имат големите
обекти в големите курорти, тъй
като те тепърва започват да

функционират. През сезон 2021
г. цените на чадърите и шезлонгите също ще бъдат намалени, а
на места плажните приспособления дори са безплатни. В “Албена” цената е 1 лев. На туристите, използващи свободните
зони, ще се предоставят безплатни шезлонги. В “Златни
пясъци” цената на чадър и на
шезлонг е 6 лева. На градските
плажове във Варна цените се
движат в рамките на 4-5 лева.
По крайните плажни ивици
цената пада до 2,50 лева.
Маринов каза още, че има
сериозен недостиг на кадри.
Според него браншът с основание настоява да се облекчат
условията за наемане на ученици между 16 и 18 години, защото сега има много формалности.
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Българите най-склонни в ЕС
да купуват фалшиви стоки
Близо 40% от фирмите у нас са пострадали
от нарушаване на интелектуалната им собственост
Всеки пети потребител у
нас бива подлъган да закупи
фалшива стока, показва проучването “Европейските граждани и интелектуалната собственост”. Според него България е
с най-висок дял на подведени
потребители - 19%, следвана
от Румъния - 16%, и Унгария
- 15%. В сравнение с това
Швеция - 2%, и Дания - 3%, са
с най-ниските дялове в рамките на ЕС. Близо 1 на всеки 10
европейци - 9%, твърди, че е
бил подведен да купи подправени продукти, като съществуват значителни разлики между
държавите в ЕС.

Според Евростат през 2020
г. над 70% от европейците са
пазарували онлайн, но несигурността във връзка с подправените продукти продължава да
поражда опасения сред гражданите на ЕС. Според проучването една трета от европейците - 33%, са изпитвали
съмнения дали закупен от тях
продукт е оригинален. Съвместно проучване на EUIPO и
ОИСР показва, че подправените продукти представляват
6,8% от вноса в ЕС на стойност 121 млрд. евро и обхващат всички сектори: козметика, играчки, вино и напитки,

електроника, облекло и дори
пестициди. Те могат да породят сериозни рискове за здравето и безопасността на потребителите, по-конкретно чрез
излагане на вредни химикали и
други опасности.
В страните от ЕС заради
пандемията рязко са нараснали страховете и опасенията от
фалшиви лекарства и консумативи. Цифровото пиратство
също е привлекателен пазар
за нарушителите. Освен това
всяка година доставчиците на
незаконен интернет и телевиизия в ЕС печелят почти 1
млрд. евро, като нанасят вре-

да на създателите на съдържание и на законните предприятия. Статистиката сочи, че
всяко четвърто малко и средно предприятие в Евросъюза
е пострадало от нарушение на
негова интелектуална собственост, като само в България
този дял е 39,7%. Фирмите,

които притежават права върху
интелектуална собственост
като марки или патенти, съобщават за загуба на оборот 33%, навреждане на репутацията им - 27%, и загуба на
конкурентно предимство 15%, поради нарушения на
техните права.

Смениха ръководството на „Автомагистрали”
Служебният
министър на регионалното развитие Виолета
Комитова освободи цялото ръководство на

“Автомагистрали” ЕАД
и назначи нов съвет на
директорите, съобщи
пресцентърът на МРРБ.
“Решението е взето въз

основа на извършена
проверка и констатирани в доклада на Сметната палата нередности, както и заради

ОБЯВА

ì—Œ‘»…— ¿ ¬Œƒ¿î ¬–≈Ã≈ÕÕŒ Ÿ≈ œ–≈ ⁄—Õ≈
¬ŒƒŒ—Õ¿¡ƒﬂ¬¿Õ≈“Œ ¬ Õﬂ Œ» ◊¿—“» Õ¿ —“ŒÀ»÷¿“¿
Õ‡ 9 ˛ÌË 2021 „. (Òˇ‰‡), ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò˙Ò ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌË ‡·ÓÚË
Ì‡ ·ÛÎ. ìÀÓÏÒÍÓ ¯ÓÒÂî, Í‚. ìŒ·ÂÎˇî,
ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ
09:00 ‰Ó 21:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡:
Ò. Ã‡ÏÓ
Ò. ¬ÓÎÛˇÍ
Ò. ΔËÚÂÌ
Ò. ƒÓ·ÓÒÎ‡‚ˆË
Ò. ¡‡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‰ÓÌÓÒÍË ‚:
Ò. Ã‡ÏÓ - Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰‡
Ò. ¬ÓÎÛˇÍ - Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰‡
Ò. ΔËÚÂÌ - Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰‡
Ò. ƒÓ·ÓÒÎ‡‚ˆË - Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰‡
Ò. ¡‡Î¯‡ - Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰‡.
Õ‡ 9 ˛ÌË 2021 „. (Òˇ‰‡), ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡
Ò ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ ÛÎË˜ÂÌ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰
Ì‡ ÛÎ. ì“ÛÎÓ‚Óî, Í‚. ì÷ÂÌÚ˙î, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:00
‰Ó 19:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡:
·ÛÎ. ì≈‚ÎÓ„Ë Ë ’ËÒÚÓ √ÂÓ„ËÂ‚Ëî, ÓÚ
ÛÎ. ìÿËÔÍ‡î ‰Ó ·ÛÎ. ì÷‡ ŒÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎî;
ÛÎ. ì“ÛÎÓ‚Óî, ÓÚ ·ÛÎ. ì≈‚ÎÓ„Ë Ë ’ËÒÚÓ √ÂÓ„ËÂ‚Ëî ‰Ó ÔÎ. ì¡‡Úˇ œÓ¯ÂÍî;
ÛÎ. ì—‡Ì —ÚÂÙ‡ÌÓî, ÓÚ ÔÎ. ì¡‡Úˇ
œÓ¯ÂÍî ‰Ó ·ÛÎ. ì÷‡ ŒÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎî.
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: ÔÎ. ì¡‡Úˇ œÓ¯ÂÍî.
Õ‡ 9 ˛ÌË 2021 „. (Òˇ‰‡), ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò˙Ò ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌË ‡·ÓÚË
Ì‡ ÛÎ. ì ÛÏ‡Ú‡î, Í‚. ì¡ÓˇÌ‡î, ÒÂ Ì‡Î‡„‡
ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:30 ‰Ó
18:30 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡

‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ Í‡ÂÚÓ ÏÂÊ‰Û:
ÛÎ. ì–‡ÎÂ‚Ëˆ‡î, ÛÎ. ì—Â‚‡ÒÚÓÍ‡ÚÓ
‡ÎÓˇÌî, ÛÎ. ì ÛÏ‡Ú‡î, ÛÎ. ì–‡‰ÂˆÍËî
Ë ÛÎ. ì¡ÓˇÌÒÍ‡ ÎÂ„ÂÌ‰‡î;
ÛÎ. ì ÛÏ‡Ú‡î, ÓÚ ÛÎ. ì—Â‚‡ÒÚÓÍ‡ÚÓ ‡ÎÓˇÌî ‰Ó ÍËÌÓˆÂÌÚ˙ ì¡ÓˇÌ‡î, Ë
ÛÎ. ìÀÂÒÍÓ‚‡ „Ó‡î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍË Ì‡
‡‰ÂÒ: ÛÎ. ì ÛÏ‡Ú‡î - ÒÂ˘Û π 79 Ë
ÛÎ. ì ÛÏ‡Ú‡î - Ì‡ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ÛÎ.
ì—Â‚‡ÒÚÓÍ‡ÚÓ ‡ÎÓˇÌî.
–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

съмнения за нецелесъобразно разходване на
публичен ресурс”, се
посочва в прессъобщението.
Освободените са
Стоян Беличев, досегашен изпълнителен директор, Александър Филев, председател на
съвета на директорите,
и Иван Коларов, член на
съвета на дирокторите.

Новите назначения
в борда са Валентин
Вълков, който досега се
е занимавал с инвеститорски контрол и строителен надзор, през
2017-2018 г. е бил
изпълнителен директор
на “Автомагистрали”, а
преди това е заемал различни длъжности, включително технически
ръководител на строи-

телни обекти. Като директор в държавното предприятие се връща и Десислава Христова, която бе член на борда му
до 1 февруари 2019 г.
Третото попълнение е
Иван Станчев, представен от пресслужбата на
МРРБ като ръководител
на отдел “Укрепване на
свлачища” в държавната
компания.

Банките спират да обслужват
българите от списъка „Магнитски”
Всички банки в България ще спрат
отношенията си с фирмите и физическите лица, които правителството на
САЩ реши да санкционира. Това прогнозира Левон Хампарцумян, бивш
председател на Асоциацията на банките у нас. Той дори допусна, че повечето банки вече са казали “стоп” на
отношенията си с тези клиенти, защото в противен случай рискуват и те да
попаднат в “черния списък” на Вашингтон.
Санкциите са автоматични - например ако банка продължава да обслужва име от списъка, може да получи
глоба и санкции за това. Банките ще
гледат да се отърват от отношения с
такива клиенти”, обясни банкерът
пред Нова тв. Той каза, че оттук
нататък всеки трябва да внимава да
не общува със санкционираните. Ако
някоя компания се чуди дали може да
работи с даден контрагент или не, би
могла да отправи запитване към
ОФАК (Off ice of Foreign Assets
Control - Службата за контрол на
чуждестранните активи, която движи
програмата за налагане на санкции).
ОФАК отговаря, макар че отнема
време, уточни Хампарцумян. Идеята
на санкциите е посочените в списъка
да бъдат поставени в тотална финансова изолация, никой да не прави
сделки с тях. “Ако някой от списъка
реши да тегли пари от банкомат в
Дубай, трансакцията ще бъде спряна,

защото той е в черния списък. Компаниите за международни разплащания
“Виза” и “Мастеркард” са американски и са длъжни да прилагат санкциите”, посочи банкерът.
Не е ясно обаче как ще бъдат регламентирани нещата в България след
безпрецедентните по мащабите си
мерки, обявени от Вашингтон. В черните списъци влизат 64 фирми,
свързвани с бизнесмените Васил Божков и Делян Пеевски плюс неясен
брой компании и хора, “асоциирани”
с тях. Хампарцумян поясни, че американската дефиниция за “асоциирано лице” е много по-широка от
българското определение за “свързано лице”, като не изисква непременно
връзките да са доказани и проследими
в регистър или в документи. “Достатъчно е да се знае, че ядат и пият
заедно”, даде пример той.
“Заради неяснотите в обхвата на
“черния списък” други държави са
приели специални закони, свързани с
прилагането на санкциите по американския закон “Магнитски” на тяхна
територия”, обясни анализаторът Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Той посочи, че
това, което служебното правителство
може да направи, е да даде инструкции на държавните дружества да избягват имената от “черния списък”,
за да не попаднат и те под ударите на
закона “Магнитски”.
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НАКРАТКО

Национална
стачка в Гърция
Гръцките синдикати подготвят национална стачка на 10 юни.
Причината е проектозакон за
промени в трудовото законодателство, което означава отмяна
на 8-часовия работен ден, орязване на плащанията за извънреден
труд и дори контрол върху стачките. За 24 часа спират движението всички влакове, автобуси,
метрото, фериботи и товарни
кораби, дори и частният сектор.
Туристите променят резервациите си за пътуване.

Петиция до Путин

СНИМКИ БГНЕС

Привърженици на крайнолевия кандидат президент на Перу Педро Кастийо ликуват по улиците,
след като стана ясно, че той води на проведените в неделя избори. При 99% от преброените
бюлетини Кастийо печели 50,3% срещу 49,7% на крайнодясната Кейко Фухимори.
Разликата е около 100 000 гласа. Чакат се резултатите от вота в чужбина

ВМРО-ДПМНЕ
блокира 10 града
Причина са „тайните преговори в София”, поясни
председателят на партията Християн Мицкоски
Най-голямата опозиционна
партия в Република Северна
Македония ВМРО-ДПМНЕ
организира блокади на основните кръстовища в 10 града на
страната. От вторник всеки
ден между 15.00 и 17.00 ще се
блокират най-важните пътища
в десет града: Скопие, Охрид,
Битоля, Кичево, Кавадарци,
Прилеп, Струмица, Щип, Велес и Кочани. Лидерът Християн Мицкоски съобщи, че
протестите са срещу “тайните
преговори , водени от премиера Зоран Заев и специалния
пратеник Владо Бучковски с
властите в София”. Според

него те се отнасят до “бъдещето на РСМ и евроинтеграцията на македонския народ, нация и държава в ЕС”. Той разполага с информация, която
ще бъде част от преговорната
рамка с българския парламент.
Въпросът за автентичността
на македонския народ, култура, традиции, обичаи, език, антифашистката борба, от двустранен, ще се превърне в проблем между Македония и ЕС,
подчерта Мицкоски. “Гражданите трябва да разберат какво
съдържа “Пътната карта”, за
която преговорят Заев и Бучковски. Ако Декларацията на

българския парламент от 2019
г. бъде част от преговорната
рамка, ще бъдем изправени
пред следния избор: асимилация и българизация в рамките
на един ден когато приключим
преговорите за членство в ЕС,
или замразяване и окончателен
отказ от съня за ЕС”, каза още
лидерът на ВМРО-ДПМНЕ.
Междувременно проведено наскоро социологическо проучване показва, че
ВМРО-ДПМНЕ води с 6,8%
на управляващата СДСМ.
Новината бе съобщена от
Мицкоски на брифинг в понеделник. Допитването е

поръчано от самата партия
и е проведено сред 1013
пълнолетни граждани. В анкетата 21,7% от гражданите
са заявили, че ще гласуват
за ВМРО-ДПМНЕ, 14,9% за СДСМ, 8,2% за ДСИ и
5,6% за “Алианса на албанците” и “Алтернатива”. 65%
от анкетираните граждани
заявяват, че ще отидат до
урните и ще упражнят правото си на глас. От партията призовават всички формации да се присъединят
към опозиционния блок срещу правителството на
СДСМ и ДСИ.

Атина: Турция е
безопасна за бежанци

Над 800 ареста при
акция на ФБР и Европол

Атина определи Турция като безопасна страна за бежанци от Сирия, Афганистан, Пакистан, Бангладеш и Сомалия,
което драстично ще промени миграционните потоци към
Гърция и като цяло към ЕС, съобщи гръцкият в. “Прототема”.
Изданието се позовава на съвместно решение на министрите
на външните работи и миграцията на Гърция. Според решението Турция отговаря на всички условия, за да бъде смятана
за безопасна държава. Това означава също, че бежанците от
тези страни не са застрашени в Турция заради раса, религия,
националност, политически убеждения или социален статус.
Отделно новият подход свежда до минимум вземането на
решение за убежище и буквално за ден-два молбите за убежище могат да бъдат отхвърляни.
Междувременно директно антимигрантско послание отправи вицепрезидентът на САЩ Камала Харис при посещението си в Гватемала. “Не идвайте! Не идвайте! САЩ
продължават да прилагат своите закони и да обезопасяват
границите си. Ако вие дойдете на нашата граница, ще бъдете
върнати”, заяви тя на кръгла маса.
Коментар на стр. 8

Акция с криптирани телефони на ФБР и Европол доведе до
над 800 ареста и иззети 48 млн. долара в брой и криптовалути в
16 държави, съобщиха агенциите. Сред тях са Австралия, Австрия, Швеция, Дания, Естония, Литва, Норвегия, Нова Зеландия,
Шотландия, Великобритания, Германия и САЩ. С помощта на
приложения за смартфони, служители от Европол, ФБР, Швеция
и Нидерландия са подслушвали престъпни организации. Тази
операция, известна като “Троянски щит”, е една от най-мащабните
и сложни правоприлагащи операции до момента в борбата
престъпността. Извършени са още над 700 домашни обиски, иззети над 8 тона кокаин, 22 тона канабис и смола от канабис, 2 тона
синтетични наркотици (амфетамин и метамфетамин), 6 тона съставки за синтетични наркотици, 250 огнестрелни оръжия, 55 луксозни автомобила. През следващите седмици предстои да се извършат
множество отделни операции. В Германия и Швеция бяха извършени над 70 ареста, в Нидерландия, 49, но служителите не оповестиха всички арести.
Повече от 100 заплахи за живота са били предотвратени чрез
криптираните телефони, които са били тайно внедрени от правоприлагащите органи.

Асоциация “Федерация на туризма” адресира петиция до руския президент Владимир Путин.
Целта й е да отмени забраната
на чартъри до Турция, Гърция и
България. “В противен случай си
запазваме правото да прехвърлим
всички разходи за туристическия
бизнес и отговорността за
задължения към туристите върху
държавните органи, и да изпращаме туристи в съдилища, за да
защитават нарушените си права”, предупреждават представители на туристическия бизнес.

САЩ наказват държави,
приютяващи хакери
САЩ възнамеряват да създадат международна коалиция, за
да изправят пред съда държавите,
в които живеят хакери. Това съобщи в понеделник държавният секретар Антъни Блинкън пред комисията по външни работи на
Конгреса, съобщава ТАСС.

Атентат срещу
мюсюлмани в Канада
Шофьор умишлено ударил с автомобила си мюсюлманско семейство в канадския град Лондон,
провинция Онтарио, убивайки четирима души. Един е починал на
място, а трима в болница. Само
9-годишно дете е оцеляло със сериозни, но не и смъртоносни наранявания. Полицията е задържала
заподозрения, който е 20-годишен
мъж. Кметът на града е обявил
тридневен траур.

Жители на Венеция се хранят
в заведение, което използва и
гондола за привличане на клиенти.
Още четири зони в Италия за
обявени за места “с малък риск от
зараза с КОВИД-19”. Продължава
разхлабването на мерите в редица
държави. Щатът Тексас в САЩ
забрани изискването на документи
за ваксинация
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68 - УМИРА НЕРОН, РИМСКИ
ИМПЕРАТОР (Р. 37 Г.). Името му
е останало в историята като синоним на арогантен и жесток
човек, който използва властта си,
за да задоволява низките си страсти. Въпреки скандалната си популярност се оказва добър администратор за империята. Пръв
прокарва известна справедливост в законите за
освободените роби и за длъжниците.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

След дъжд качулка
От стр. 1
Трифонов завъртя
интрига: “Мога да нося
тази отговорност и от
една друга институция,
но за това... като му дойде времето.” Не е ясно
каква цел се крие зад
тази заявка, но спекулациите, които породи, че
е хвърлил око или на
премиерския, или на
президентския пост, изглеждат екзотични. С
поведението си досега
лидерът на ИТН по-скоро прехвърля отговорности на други, а лична-

та му харизма, на чиято
инерция се разчиташе да
привлича гласове, като
че ли започва да носи
разочарование.
По-скоро изглежда, че
той няма да участва в политиката, но няма и да ви
каже: “Не го правя, защото нямам сили за това”.
“Моето дълбоко вътрешно убеждение е, че
ще се опитаме да направим правителство този
път, доколкото е възможно и доколкото това
отговаря на нашето убеждение и нашето мислене. Ако резултатите от

изборите се повторят с
тези от 4 април”, обещава бившата шефка на
Народното събрание
Ива Митева. Този път?!
В живота нищо никога
не се повтаря по един и
същи начин. А и какво
би се променило при
едно повторение? Нали
и преди, и сега “ние
няма да се коалираме с
ГЕРБ, БСП, ДПС - партиите на статуквото”?!
Общите гласове на останалите участници отново няма да стигат.
Означава ли новото
“усещане” на Митева, че

ИТН ще направи компромис и ще седне на
преговори в търсене на
печеливша формула?
Ако резултатите от изборите се повторят, разбира се. Или и то идва
от вдъхновението от
работата, която вършат
хората на Радев и Янев:
“Безспорно има експерти в служебния кабинет
и бихме подкрепили някои от тях като министри”. Сефте! Българите
имаме една хубава приказка: След дъжд качулка! Та така и с “Има
такъв народ”.

Байдън като Тръмп
Юри МИХАЛКОВ

По мигрантския въпрос администрацията
на президента Джо
Байдън тръна по стъпките на Доналд Тръмп.
Макар в предизборната
кампания да обещаваше
точно противоположната
политика - на отворените врати за мигрантите.
Първата визита в
чужбина на вицепрезидента Камала Харис
може да се нарече “миг-

рантска”. Тази тема бе
основна при разговорите й в Гватемала и Мексико, откъдето се бе надигнала застрашителна
бежанската вълна през
последните две-три години (плюс Хондурас и
Салвадор).
В Гватемала Харис
направо тръшна вратата
пред всички латиноси,
които се надяваха един
ден да стигнат до САЩ.
На кръгла маса с участието на президента
Алехандро Джамати тя
ги обля със студен душ:
“САЩ продължават да
прилагат своите закони
и да обезопасяват границите си. Ако вие дойдете на нашата граница, ще
бъдете върнати.”
Разбира се, това казва не само тя, а и президентът Джо Байдън. При
управлението на Тръмп

неговите критици, сред
които бяха Байдън и
изобщо Демократическата партия, го упрекваха
заради издигането на
граничната ограда с
Мексико, която не бе
достроена. Но ето, че
сега те продължават делото му. С това изявление Харис продължи
“дострояването” на отречената уж ограда, макар и в преносен смисъл.
Не би и могло да бъде
иначе. Броят на незаконните мигранти, спрени
този април на границата
на Мексико със САЩ,
достигна най-високо ниво
от 15 години. При това
82 на сто от близо 180-те
хиляди мигранти бяха от
Мексико, Гватемала,
Хондурас и Салвадор.
В САЩ не от вчера
се чуват предупреждения, че напливът на ла-

тиносите от последните
десетилетия може да застраши в бъдеще етническия състав на американската нация. Латиносите вече представляват
близо 20 на сто от населението на САЩ, а в
редица градове като
Маями, Лос Анджелис,
Сан Антонио, Хюстън и
щата Ню Мексико са
мнозинство. Освен че се
замесват в престъпения,
те се конфронтират на
расова и етническа основа във врящия американски котел.
Администрацията на
Байдън видя най-после
заплахата, заради което
някои ще я поздравят. Но
за други тя заслужава
тежки укори, защото заряза предизборните си
обещания и явно е излъгала стотици хиляди гласоподаватели.

1672 - РАЖДА
СЕ ПЕТЪР I ВЕЛИКИ, ПЪРВИЯТ РУСКИ ИМПЕРАТОР
(УМИРА 1725 Г.).
Направил дълбоки
и всестранни реформи на държавното управление,
църквата е подчинена на държавата, страната е
разделена на губернии, построена е
новата столица
Санкт Петербург.
Инициатор е и лично ръководи изграждането на
военен флот и редовна армия. По негова инициатива са открити много учебни заведения, Академия на науките и т.н.
1878 - В ЦАРИГРАД
УМИРА ДЖАНЮАРИЪС
МАКГАХАН, АМЕРИКАНСКИ ЖУРНАЛИСТ
(Р. 1844 Г.). Известен в
България като специален
военен кореспондент на
в. “Дейли нюз” по време на Априлското въстание
(1876) и Руско-турската война (1877-1878). Ярък
застъпник на българската национална кауза, репортажите му за зверствата по време на погрома на Априлското въстание разтърсват Европа и
света. Пет години след смъртта тялото му е
пренесено в САЩ и препогребано в Ню Лексингтън.
По-късно българите в Америка поставят на гроба
му статуя в знак на благодарност.
1923 - В БЪЛГАРИЯ Е ИЗВЪРШЕН ДЪРЖАВЕН ПРЕВРАТ. Военната лига и Народният сговор
организират недоволните от управлението на БЗНС. Свалено е
правителството на Александър
Стамболийски (на снимката) и е
образувано ново - начело с Александър Цанков. Стамболийски е
заловен и зверски убит. Деветоюнският преврат
става повод по-късно БКП да обяви курс към
въоръжено въстание, планирано за септември
1923 г. (Септемврийското въстание).
2009 - УМИРА ВЕРА
МУТАФЧИЕВА, ПИСАТЕЛКА (Р. 1929 Г.). Автор на исторически романи, историк-османист, академик, доктор
хонорис кауза на СУ и
на НБУ. Носител на
множество награди и
отличия. Основател и
директор на Центъра
за древни езици и култури към Комитета за култура (1978-1980), председател на Агенцията за българите в чужбина (19971998), създател и председател на Издателския
съвет на Националния дарителски фонд “13 века
България” (1998-2009) и пр. Сред по-известните й
художествени произведения са “Летопис на
смутното време”, “Предречено от Пагане”, сборниците есета “И страшно е, майко, и весело”,
“Навиканите Балкани” и пр. Избраните й съчинения са публикувани в 12 тома през 2008 г. Сценарист е на най-гледания филм в българската история - суперпродукцията “Хан Аспарух”.
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дa прилaгa Зaкoнa зa oбщecтвeнитe
пoръчки, мaкaр кoмпaниятa дa e изцялo
държaвнa и дa ce рaзпoрeждa c публични
cрeдcтвa. Бeз публични oбщecтвeни
пoръчки нямa дa e яcнo кoи ca избрaнитe
изпълнитeли, имaт ли нeoбхoдимия
кaпaцитeт, кoлкo пaри ca им плaтeни,
aдeквaтни ли ca цeнитe нa уcлугитe им,
имaлo ли e кoнкурeнция и т.н. Дoри
дeйнocтитe дa ce възлaгaт нa coбcтвeни
нa ДКК кoмпaнии кaтo “Eкo Антрaцит”
и “Eкoинжeнeринг - РМ”.
Пoлитичecкитe нaзнaчeния прeз Миниcтeрcтвoтo нa икoнoмикaтa, кoeтo e
eднoличeн coбcтвeник нa ДКК, хвърлиха oщe пo-гoлямa cянкa върху
рaциoнaлнoтo хaрчeнe нa въпрocния
пoлoвин милиaрд. Мeниджърите на
държaвния хoлдинг кacичкa така и нe се
появиха публичнo, нe ca oтчитaли
дeйcтвиятa cи и нямa индикaции, чe
прeдcтoящитe 500 милиона лева нямa дa
бъдaт изхaрчeни в cъщaтa тъмнинa.
В принципнoтo cтaнoвищe нa Aгeнциятa зa oбщecтвeни пoръчки ce твърди, чe
тя кaтo oргaн пo мeтoдoлoгиятa в oблacттa
нa oбщecтвeнитe пoръчки мoжe дa
пoдпoмaгa възлoжитeлитe, кaтo дaвa
рaзяcнeния зa прaвилнoтo рaзбирaнe нa
cъдържaниeтo нa рaзпoрeдбитe и cмиcълa
нa нoрмaтивнитe изиcквaния. В cлучaя
oбaчe e пoкaзaтeлнo, чe зa oceмтe cи гoдини cъщecтвувaнe ДКК нямa нитo eднa
публичнa прoцeдурa, a вcички нeйни
търгoвe и oбяви минaвaт caмo c
oбявлeниe нa caйтa нa Миниcтeрcтвoтo
нa икoнoмикaтa.

Защо светят
червените лампички
Държавната консолидационна компания се прочу
с непрозрачно управление и сделки за милиони
Eвгени ГАВРИЛОВ

(Държавна лаборатория “Българска
роза”) до ремонт на авиотехника (“Авионамс”). Последните промени станаха по
време на второто правителство на Бойко
Борисов, когато ДКК на практика се
превърна в оръжеен мастодонт. При управлението на тогавашния икономически
министър Божидар Лукарски в активите
на ДКК бяха включени 14 държавни
фирми, сред които ВМЗ-Сопот, “Кинтекс”, НИТИ-Казанлък и др. ДКК има
малък дял и в “София тех парк”.

Бездействие
Червени лампички като в ББР “светват” и в Държавната консолидационна
компания(ДКК), в която са вкарани 600
милиона лева за ремонт на 400 язовира,
от които досега са ремонтирани само
десет. Това твърди икономическият министър Кирил Петков.
Логичният въпрос е къде и защо светят такива лампички. Държaвнaтa
кoнcoлидaциoннa кoмпaния бe cъздaдeнa
oт ГEРБ прeз 2010 г. c цeл да обедини
остатъчните дялове на държавата от приватизираните предприятия. А парите от
техните продажби да пocтъпвaт в нeя,
вмecтo в Cрeбърния фoнд. Когато министър на икономиката бе Бoжидaр
Лукaрcки oбaчe, в кoмпaниятa зaпoчнaхa
дa ce aпoртирaт рaзнoрoдни aктиви, кaтo
cтрaтeгиятa ce зaпaзи и при министър
Eмил Кaрaникoлoв. В резултат на това се
получи хoлдинг, кoйтo oбхвaщa вcичкo oт киceлo млякo, винo и рoзoвo мacлo дo
бившe лeтищe, вoeннo прoизвoдcтвo и
oръжeйнa търгoвия. ДКК се свързва главно с непрозрачни сделки и управление.
В консолидационната компания
набързо бяха влети десетки държавни
фирми с разнородни дейности - от производство на мляко (“Ел Би Булгарикум”),
през лаборатории за етерични масла

ДКК, кoятo e coбcтвeник нa гoлeмитe
oръжeйни държaвни фирми, кaктo и нa
рeдицa други прeдприятия c aтрaктивни
имoти и бизнec, нямa дoри интeрнeт caйт.
Cлeд пocлeднoтo увeличeниe кaпитaлът й
e 885 милиона лева, нo тя рeaлнo нe
извършвa търгoвcкa дeйнocт. В cрeдaтa
нa юли 2018 г. правителството реши Миниcтeрcтвoтo нa икoнoмикaтa дa пoхaрчи
внушитeлните 500 милиона лева зa
рeмoнтa нa 858 язoвирa, пoлoвинaтa oт
кoитo ca зa cпeшeн и aвaриeн рeмoнт.
Интeрecнoтo в cлучaя бe, чe тoвa не трябваше да става чрeз някoя oт cтруктуритe,
кoитo oтгoвaрят зa язoвиритe - НEК,
“Нaпoитeлни cиcтeми” или нoвoтo
държaвнo прeдприятиe “Упрaвлeниe и
cтoпaниcвaнe нa язoвири”, a чрeз caмaтa
Държaвнa кoнcoлидaциoннa кoмпaния.
Тя ce упрaвлявa oт Съвeт нa
дирeктoритe oт тримa души, които бяха
нaзнaчeни oт бившия миниcтър нa
икoнoмикaтa Бoжидaр Лукaрcки, мaлкo
прeди втoрoтo прaвитeлcтвo нa Бoриcoв
дa пoдaдe ocтaвкa. Eднo oт рeдкитe им
пoявявaния в мeдиитe бeшe пo врeмe нa
cлужeбнoтo прaвитeлcтвo нa Oгнян
Гeрджикoв. Тoгaвaшният миниcтър Тoдoр
Ceдлaрcки ги ocвoбoди зaрaди cкaндaлa c

прoдaжбaтa нa cгрaдa нa eднa oт фирмитe нa ДКК - “Нaциoнaлeн инcтитут зa
изcлeдвaнe нa винo и cпиртни нaпитки”
EOOД нa “Coфия-БТ” AД, coбcтвeнocт
нa “Булгaртaбaк хoлдинг”, зaд кoeтo cтoи
Дeлян Пeeвcки. Тe oбaчe oбжaлвaхa
увoлнeниeтo и cлeд рeшeниe нa cъдa бяхa
възcтaнoвeни нa пocтoвeтe cи.

Капацитет
Очевидна бе липcaтa нa кaпaцитeт зa
пoдгoтoвкa и възлaгaнe нa рeмoнтнитe
дeйнocти нa язoвиритe, мaкaр oт
икoнoмичecкoтo министерство да
твърдяха, чe ДКК вeчe рaзпoлaгa c
eкcпeртeн cъвeт, пoдoбeн нa тoзи, кoйтo
ce изиcквa oт рaзпoрeдбитe нa приeтия
Зaкoн зa измeнeниe и дoпълнeниe нa
Зaкoнa зa вoдитe.
Ремонтът на язовирите трябваше да
бъде направен от двe фирми, кoитo ca
пoд шaпкaтa нa ДКК - “Eкo Антрaцит” и
“Eкoинжeнeринг - РМ”. В прeдмeтa нa
дeйнocт нa първoтo дружecтвo влизaт
ликвидaция и кoнceрвaция нa oбeкти oт
въглeдoбивнитe дружecтвa, рeкултивaция
нa тeрeни, прeчиcтвaнe и oпaзвaнe нa
пoвърхнocтни и пoдзeмни вoди. Втoрaтa
фирмa - “Eкoинжeнeринг - РМ”, нe e в
пoртфeйлa нa ДКК, a е нa дирeктнo
пoдчинeниe нa миниcтърa на икономиката. Нeйният прeдмeт нa дeйнocт cъщo e
cвързaн c рeкултивaция и мoнитoринг нa
рaдиoaктивнo зaмърceни oбeкти, c
oчиcтвaнe нa зaмърceни вoди, кaктo и с
инжeнeринг. Дълго време дружеството
нямаше управленска структура.

Поръчки
При създалата се ситуация Aгeнциятa зa oбщecтвeни пoръчки така и не успя
да отговори кaтeгoричнo дaли “Държaвнa
кoнcoлидaциoннa кoмпaния” EAД трябвa

Оправдание
Икономическото министерство доскоро оправдаваше липсата на каквато и
да било дейност за разходването на средствата за язовирите с познатото обяснение - експертен съвет трябвало да очертае проблемите и после да реши откъде
да започне. Т.е. никой за никъде не бърза.
А проблемите, натрупани през годините,
са много - от свличания и ерозии, през
липса или повреда на основните изпускатели, до затлачени отводнителни канали,
неработещи преливници и др.
Преди няколко години Върховната
административна прокуратура (ВАП) излезе с анализ, според който у нас съществува хаос и пълна липса на отговорност,
свързани с управлението и стопанисването на язовирите. Тогава от ВАП предупредиха, че става дума за 2743 водоема,
от които 268 са без ясен собственик.
И докато ремонтите се бавят, въпреки
отпуснатите средства, третото правителство на ГЕРБ създаде поредната държавна
фирма, която на практика ще дублира
функциите на куп други. Преди две години кабинетът одобри устройствения правилник на новото предприятие “Управление и стопанисване на язовирите”. С други думи - така се отпушва назначаването
на хора в компанията, създадена с цел да
стопанисва отпадналите водоеми - тези,
от които някои общини са се отказали. А
техният брой е стряскащ.
Към момента в Министерството на
икономиката са постъпили предложения
за прехвърляне на собствеността на 2721
водни обекта от 121 общини. Те ще попаднат под управлението на новото дружество. За около 400, които се нуждаят
от спешен ремонт, са предназначени 500те милиона лева, а за останалите трябва
да се погрижи новосъздаденото предприятие, което ще харчи пари на нова сметка. Парадокс е, че на практика то дублира функциите на “Язовири и каскади”
към НЕК (в което влизат вецовете) и “Напоителни системи” (в момента под шапката на земеделското министерство). От
самото министерство и подопечните му
агенции не спират да повтарят, че ремонтът на язовирите е жизненоважен.
Така е от формирането на последното
правителство на Борисов. Мандатът му
изтече, а според информация на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор водоемите, които имат нужда
от незабавен ремонт, продължават да са
над 400. Други над 800 чакат за текущ
ремонт. Все червени лампички.
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Срамувам се за миналия век
Бяхме едно, а сега имаме различни идеали и различни... чекмеджета
Никога не е късно човек
да стане за резил. И никога
не е късно да се покае за
грешното си минало... А в
миналия век останаха явно
много грешни и непростими
ходове, контакти и приятелства, останаха биографични
редове, които няма как да
зачеркна.
В миналия век бях член
на ДКМС, секретар на градската организация на Комсомола в София.
Комсомолец беше и Росен Плевнелиев. Родителите му бяха активни членове
и ръководители на БКП в
Гоце Делчев или Разлог, вече
не помня... А как да не изпита човек погнуса и срам
от подобни спомени и сравнения. Вървяхме винаги в
един и същи строй комунисти, комсомолци, пионери...
Росен после натвори куп безобразия в биографията си и
продължава да ръси политически бисери, да е говорител по отговорни и важни
въпроси, от които се възмущават цели поколения. Иво
Христов дори го нарече истински обединител на нацията - като държавен глава е
успял категорично да обедини народа срещу себе си заради лични користни партийни изказвания, възгледи и
ярки антируски настроения
и внушения... Подобно е
сравнението и с Иво Инджев, съветски възпитаник,
журналист, автор на някол-

Лозан ТАКЕВ

ко публицистични книги. А
Асен Агов, този неуморим
борец от БТА срещу империализма, като комсомолски

активист по време на политическата учебна година в
ДКМС, борец и радетел на
мандатността в политиката,
се пенсионира в Народното
събрание и не се уморява да
е част от “антикомунистическото” движение в страната.
В миналия век като журналист имах приблизително
един и същи творчески път с
много
други български
творци. Бях главен редактор
в Българската национална
телевизия. Юлий Москов
беше във вестник “Стандарт”. Преди дни го чух
като журналистическо “чу-

довище” в едни “пресечни
точки” по телевизията да
хули паметника на Бузлуджа и да иска той да се заличи и да се сравни със земята
и планината, когато почти
75 процента от анкетираните желаят историческият мемориал да се възстанови и
да стане и туристическа атракция. Дори от чужбина
искат така. И не само това.
Продължава да е защитник
на битата кауза на ГЕРБ и
на модела “Борисов”...
С Евгений Бакърджиев
учехме в едно и също столично средно училище - 130-а

гимназия в квартал “Левски”.
Евгений събори Мавзолея.
Трудно. Но остана с прякора си Валяка завинаги...
Бойко Борисов е бил отличен комсомолец, член на
БКП. Аз - също. Дори през
2006 г. му повярвах, че идва
нещо ново в политиката, написах текста за химна на
ГЕРБ - партия, в която членуват, както би казал и сега
Методи Андреев, много комунисти второ качество. Поголямо разочарование през
новия век не бях преживявал. Сега имаме различни
пътища, ценности и... различни чекмеджета.
И Александър Йорданов
е литератор. Беше един от
консултантите в БНТ, когато работех в телевизията.
Приемах го за литературен
съмишленик, вдъхновен тогава, а сега се срамувам от
общите ни допирни точки...
Тук не става дума въобще за
плурализъм, а направо за
идиотизъм.
Още много срамни неща
мога да изброя, но и тези са
достатъчни за истинския катарзис, който ме сполетя в
годините на демокрация и на
Прехода. И те оставиха неизличими спомени за срама,
който изпитвам лично и
кротко вече десетина години
като средностатистически
български пенсионер в златната възраст на живота си.
Няма как да не се срамувам за миналия си век!

Политиката е неотделима от ценностите
Камелия БАЗОВА

“След Командира, Царя и Пожарникаря в гримьорните и зад кулисите кипи трескава дейност. Публиката е в трепетно очакване. Идва времето кукловодите да извадят на сцената нов спасител. Зад кулисите вече
наднича Шутът”. Това е цитат от
книгата на Калин Тодоров “Зад завесата на прехода”. И така - какво е
политиката, от която дори и да не се
интересуваме, тя задължително се
интересува от нас?
Феноменът на политическото
възниква от преминаването на племената към заседнал начин на живот
- процес, довел до образуването на
селища и населени места. Ето защо
и политологията е древна наука, за
чиито основатели се смятат Платон
и Аристотел. Нейната проява е
свързана със създаването на публич-

ната власт като най-важен белег на
държавна организация. Ако в древността се образуват държавни организации на базата на племето, народността, по-късно - в зората на
Новото време, се развиват национални държави, а днес тече формиране на наднационални общности в
лицето на ЕС например.
Основната база на политиката е
обществото като цяло, като система
от свързани структурни елементи.
Политиката е трайна вътрешна организация на основните елементи,
съставляващи обществото - индивиди, семейство, социални групи, нации. Ролята на политиката е решаването на социалните проблеми от
името на по-общ, обществен, държавен или общочовешки интерес, като
при това се налага съгласувано действие и поведение на хората, за да се
постигне съгласие при наличието на
противоречиви интереси. Но за да се
гарантира изпълнението на това
общо съгласие, е нужна санкция от
по-висш порядък - в тази роля влизат
същинските елементи на политическата структура в лицето на държавата и нейните институции, въплътени
в силата на закона. Той е център на
политическата власт, съдържащ в
себе си обективната възможност за
прилагане на общата воля чрез юридически и правни норми.

Социалните противоречия и конфликти, за чието решаване е необходима намесата на политиката, извират от същността на човешката
природа, от потребностите и интересите. За да удовлетвори своите интереси, човек ги формулира в цели,
а целите организира в действия. Но
постигането на тези цели не зависи
само от индивидуалните усилия.
Пред човека често се изправя непреодолимата преграда на социалното
противоречие между хората и природата и между самите хора. Противоречието между интереса и
възможността той да бъде удовлетворен поражда социалния проблем.
Според проф. Минчо Семов съществено значение за политиката имат
три групи социални проблеми - материалните, духовните и творческите, които са проблеми на интелигенцията, а тя има водещо значение в
качеството си на източник на човешкото познание.
Политиката е съвместно дело по
управление на човешкото общежитие и в нея изконно трябва да съществуват ценностите, философията затова има и политически идеологии
(ляво-дясно-център), в които са залегнали визии за бъдещето на обществото. Т.е. политиката в дълбокия
си смисъл е неотделима от ценностите. Когато тя се превръща в сред-

ство за лично забогатяване, в оръжие на егоизъм, в борба за финансови, икономически и прочие облаги,
страда цялото общество.
Известна е книгата “Владетелят”
на италианския философ, дипломат
и политик от епохата на Ренесанса,
заемал висши държавни длъжности
във Флорентинската република, Макиавели. Оттук произлиза и нарицателното “макиавелизъм” като символ
за безскрупулни политици, за неморално политическо поведение, което според Макиавели е нещо нормално в политическия живот. Мнозина ще подкрепят макиавелизма и
ще кажат, че в политиката няма ценности, има само интереси. Точно
това разбиране доведе до нещата, на
които сме свидетели днес - и в национален, и в световен мащаб.
Не е ли време за възраждане на
политиката, за нейното ценностно и
духовно претворяване и прекрояване. Настана времето за истинско
разбиране на политиката, за ценностно Възраждане. Няма ли морал,
няма ли ценности, всичко е загубено. Истинският политик трябва да
бъде преди всичко духовно и ценностно извисен човек. Точно това липсва в България, липсва и по целия
свят. Нужен е морален, ценностен,
духовен катарзис. Всичко опира до
съвестта и до сърцето!
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Лъжи в името
на истината
По повод самоуправството на един
бесен районен кмет в София
Чета статия (4 юни 2021 г.) под
заглавие “Триумф за закона и антикомунизма”, написана по повод самоуправството на един дясно-бесен районен кмет в София, унищожил паметна плоча на убит без съд и присъда
млад човек - студент, през 1943 г.
Авторовата теза е, че правилно кметът
- антикомунист е унищожил паметната плоча. Видите ли, тя не съответствала на закона! И е посочен: “Зaкoн зa
oбявявaнe нa кoмуниcтичecкия рeжим
зa прecтъпeн”. И си припомняме този
закон от 5 май 2000 г. В него има
идеологеми, развити в четири члена.
Това е втори подобен закон в съвременната история след фашисткия закон на известния в цяла Европа кръволок Александър Цанков от 1924 г. Закон за защита на държавата (ЗЗД), с
които се забраняват лявата идеология
и партии. Въпросният автор явно не е
прочел закона и/или не го е разбрал.
Първо. В закона е вложено идеологическо и политическо съдържание. В
демократичния свят не съдят за политика и идеология. В България може.
Под термина “политически режим” е
включено управлението на БКП. Но
то е грешно записано в закона - от 9
септември 1944 до 1989 г. БКП управлява от 23 ноември 1946 г. с първото правителство на Георги Димитров.
Студентът по ветеринарна медицина
Марин Иванов Боев е убит на 3 март
1943 г. - 3 години преди установяването на “комунистическия режим”.
Второ. Никъде в закона не пише, че
могат и/или трябва да се унищожават
паметници, паметни плочи на борци
срещу фашизма, загинали преди Девети септември. Никой самовлюбен и
самопроизволен антикомунист - кмет
няма право да унищожава паметни
плочи. И на мен не ми харесват паметните плочи на убийците - фашисти, но
не отивам да ги унищожавам.
Трето. Внушението на автора, че
“петолъчката е над закона”, е твърде
манипулативно.

Петолъчката не е
символ само на комунизма
както твърди авторът. Петолъчки има
навсякъде. Има я на знамената, издигнати над немския Райхстаг в последния ден на Втората световна война.
Знамето на ЕС, в което на син фон
има 12 петолъчки (скромно наричани
в Уикипедия звезди), не е ли символ на
отнемане на национална независимост
на европейските страни от брюкселската бюрокрация?
Четвърто. Авторът твърди, че такова нещо като “фашистка полиция”
не е имало, а имало “царска полиция”.
Дали полицията преди Девети септември 1944 г. е била фашистка или царска, е излишен спор. Тя е била и фашистка, и царска. Още по-драстично е
лъжовното твърдение: “царската полиция не е стреляла и убивала невинни хора”. Българската царско-фашистка полиция, жандармерията и войската
масово са убивали невинни хора, дори
деца. Ето от част от жертвите: Николчо Здравков Чампоев на година и 7
месеца, убит с 12 куршума на 22 февруари 1944 г.; Гроздьо Гроздев Желев (14 месеца) - с отказана в ареста
медицинска помощ умира; Марийка
Александрова Мъглова (15 г.) - убита
заедно с майка си; братовчедите Кока-
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решкови на 16 години - убити, а с
телата им са хранени жандармерийските кучета; ястребинчетата Стойне
Калайджиев (7 г.), Иван Калайджиев (9
г.), Димитринка Стоичкова (11 г.),
Надежда Калайджиева (12 г.)...; Тодорка Истратиева (16 г.) убита по време
на сватбата си, понеже имала брат
партизанин... И още огромно множество малолетни, непълнолетни (под 18
г.) и млади хора.
Пето. Твърдението, че

„в България никога
не е имало фашизъм”
прилича на папагалско повторение на
твърдения на някои пребоядисали се
стари историци и соросоидно подплатени млади историци и журналисти.
Съгласен съм с твърдението, че трябва да “обърнем внимание на историческата истина”. Още Буда твърди, че
“Можеш да направиш две грешки по
пътя към истината: да не го извървиш
целия и въобще да не тръгнеш по
него”. Струва ми се, че твърде много
хора в България въобще не тръгват
по пътя към истината, друга голяма
част не стигат до нея, вземат изолиран факт и от него правят гигантски
обобщения и историко-политически
оценки. Истината е сложно нещо, тя
се налага не със закон, а с обективен
анализ и оценка на редица факти.
Наличието или отсъствието на фашизма се доказва с факти.
Фашизмът (от итал. fascismo, от
fascio - съюз, сноп, обединение) е в
три проявления: идеология; политическо движение; политически режим.
Главното във фашизма са ултрарадикален национализъм; расизъм, антисемитизъм и шовинизъм; недопускане
на класови, политически и синдикални борби; антилиберализъм и антикомунизъм; етатизъм; милитаризация,
терор и насилие. Има ли ги тези неща
в България?
1. В България след Първата световна война доминират ултранационализмът и желанието за реванш към
съседните държави, откъснали части
от територии, населени с българи;
преувеличаване на достойнствата на
българската нация и отричане тези на
съседните народи. Развити са ултранационалистически организации като
“Хан Кубрат”, “Съюз на българските
фашисти”, “Народно социално движение”, “Съюз на българските национални легиони”, “Съюз на ратниците за
напредъка на българщината”, Съюз на
запасните офицери, Съюз на запасните подофицери, Военната лига и др.
Излизат множество националистически вестници, списания, книги, хиляди
статии. Национализмът пронизва
всички дейности в обществото - поли-

тика, образование, култура, военно
дело и т.н.
2. Има множество прояви на

расизъм, антисемитизъм
и шовинизъм
В страната са приети седем фашистки антиеврейски закона (Закон за
защита на нацията и др.), от София са
изселени и интернирани десетки хиляди евреи. Евреите носят жълтите звезди. Почти всички мъже евреи, годни за
военна служба, са вкарани в т.нар.
трудови лагери (полуконцлагери) на
Строителни войски. Създадени са еврейските лагери край Сомовит и Плевен. Предадени за унищожение са
българските евреи от Вардарска Македония и Беломорска Тракия (над 11
000). Има шовинизъм. Българският
окупационен корпус (над 33 000 военни) окупира почти цяла Сърбия на
север до Дунав (без Белград и мини
Бор), участва в сражения срещу югославските партизани под командването на немски офицери, дори в Черна
гора и Босна и Херцеговина. Ген.
Христо Козаров твърди, че “един
сърбин по-малко на земята ускорява
немската и нашата победа”. И за да се
постигне тази “немска и наша победа”, полк. Хр. Стоянов на 17.02.1942
г. заповядва в района на Пуста река
масово убийство на мирни жители, на
около 500 деца, жени и старци. Това
не е ли шовинизъм и фашизъм?
3. Пълно единение на нацията, без
класови, политически и синдикални
борби. Националсоциалистическата
държава не признава “класи” (Хитлер).
Такава е позицията на Александър
Цанков, който (в. “Миръ”, бр. 6923 от
9 юли 1923 г.) в реч заявява, че е постигнал “край на всяка класова и
съсловна политика”. Подобна позиция
заемат по-късно и Б. Филов, и П. Габровски, и други ръководни дейци на
българската държава.
4. Политическият режим в България, особено по време на Втората
световна война, е антидемократичен и
антилиберален. Формално има Народно събрание. Политическите партии са
забранени. Депутатите от БРП (к) са
изпратени в концлагери. Всички важни решения са еднолични - на цар
Борис III, определян като “Великия
вожд” (т.е. фюрер). Управлението е
тоталитарно, със строг контрол на
всички дейности. Има властващ антикомунизъм. През 1924 г. е приет ЗЗД,
преследващ комунистите и левите земеделци, а по време на войната е въведена смъртна присъда за малолетни.
5. Въведен е фашисткият етатизъм
по рецептата на Мусолини - всичко в
държавата, чрез държавата и нищо
извън държавата. Държавата е милита-

ризирана, на всички държавни органи
са предоставени военно-мобилизационни права и задължения. Синдикатите са поставени под държавен контрол.
Чрез закон е създадена, по подобие на
немския Хитлерюгенд, младежката
организация “Бранник”. Местните органи са овластени да извършват полицейски и военно-наказателни действия.
Нещо повече - всички български граждани и предприятия подлежат на т.нар.
гражданска мобилизация.
6. В страната има милитаризация,
терор и насилие. Приети са Закон за
гражданската мобилизация, Закон за
реквизицията, гигантски военни бюджети, увеличен е съставът на армията. На
нея са й придадени командни права
спрямо полицията, жандармерията,
държавната и местна общинска администрация. В страната има убийства и
преследвания, инквизиции, повсеместно насилие. Ето няколко примера. На 8
юли околийският управител на Новоселска околия раздава на 94 полицаи
общо 1 милион лева за убийствата на
партизани (ЦДА, ф.1449, опис 1,
а.е.138, л.209-210). Дирекцията на
Пловдивска област с писмо до МВРНЗ
представя списъци на убити 144 души
нелегални от отряд “Антон Иванов” и
на 34 от Пазарджишко с искане за 8
900 000 лева “за възнаграждения” за
убийството им (ЦДА, ф.1449, опис 1,
а.е.23, л.49). Редица офицери и полицейски началници издават заповеди за
масови убийства без съд и присъда. Ген.
К. Стоянов заповядва да се убиват всички заловени или разкрити партизани,
ятаци и конспиратори, даже и предалите се такива, без да бъдат давани под
съд (ЦДА, ф.1449, опис 1, а.е.138, л.
215-216). В страната има концлагери “Рибарица”, “Гонда вода”, “Свети Никола”, “Св. Кирик”, “Св. Анастасия”,
“Еникьой” и с. Тодоровци (Ксантийско), еврейските лагери в с. Сомовит и
“Кайлъка”, лагерите за донаборници с
лява ориентация, край с. Гиген и Белене (Плевенско), лагер за английски и
американски летци край Шумен.
В международно отношение България след присъединяването към Тристранния пакт е разглеждана от всички
като фашистка държава, подобно на
Германия, Италия, Унгария, Румъния,
Хърватия и Словакия. И в Парижките
мирни договори 1947 г. е разглеждана
като фашистка държава, независимо от
опитите на българската делегация и
тази на Съветския съюз да я определят
като съвоюваща страна на Антифашистката коалиция. В средствата за масова информация в другите страни
България е определяна като фашистка.
Нека читателите сами преценят
имало ли е фашизъм в България и трябва ли да се унищожават варварски
паметни плочи на антифашисти.
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Има една червена нишка през цялата история на човешката цивилизация.
Нейното начало е след края на Златния век - периода, когато сред първобитните племена, препитаващи се с лов
и риболов, не е имало частна собственост, а оттам - и основа за възникване
на социални противоречия.
Тази червена нишка е кървавата
борба, осеяна с неизброими жертви,
на управляваното мнозинство от поданици или граждани срещу властовите
(псевдо)елити поради налаганата от
тях социална несправедливост. В древния Рим плебсът е водил продължителна борба с патрициите за ползването
на общинската земя. Патрициите имали право да заемат (окупират) общинска земя за себе си и за своите “клиенти” римляни от обеднели родове,
търсещи защита и покровителство от
римски аристократи, които ставали
техни “патрони”. Плебеите нямали
право да ползват общинска земя. Именно въпросът за земята става централен в борбата между патриции и плебеи. Но за да се сдобият плебеите с
достъп до общинските полета, необходимо било да се изтръгне политическата власт от ръцете на патрициите.
В хода на борбата на плебеите за
политически права, те принудили патрициите да направят отстъпки - тогава
била създадена институцията на народните трибуни, която придобила огромно значение. Народните трибуни били
избирани само сред плебеите и се
ползвали с неприкосновеност. Първоначално техните задължения се заключавали в защита на плебеите от произвола на патрицианските магистрати.
Във връзка с това те получили правото да преустановяват провеждането в
живота на разпорежданията на тези
магистрати, т.нар. интерцесия, т.е.
право на “veto” - “забранявам”.
В продължение на векове патрициите оказват яростна съпротива на
оземляването на плебеите с общинска
земя. През 133 г. пр.н.е. народният
трибун Тиберий Грахк е убит от
въоръжен отряд на Сената. Единадесет години по-късно същата трагична
съдба споделя и Гай Грахк, брат на
Тиберий Грахк и също народен трибун, продължил усилията за оземляване на своите безимотни и малоимотни
съграждани.
Вековната политическа активност
на римския плебс и на бедните римски
граждани поддържа републиканския
дух. Или както заключава Цицерон
(106-43 г. пр.н.е.): “Res publica est res
populi” - “Републиката е дело на народа”.
Без да са съществували по това
време понятия като “социално инженерство” и “манипулация на масовото
съзнание”, те били умело прилагани.
Идва период, когато възгласът, изразяващ основните искания на римската
беднота в епохата на Римската империя, бил “Panem et circenses” - “Хляб
и зрелища”. Римският градски плебс се
примирявал със загубата на политическите права, задоволявайки се с безплатното раздаване на хляб (ежемесечно зърно получавали до 200 000 души),
парични подаяния и организиране на
безплатни циркови зрелища, често
много пищни. Зрелищата, организирани след победата над Дакия на Траян
(римски император от 98 до 117 г.),
продължават 123 дни, на сцената се
сражават 10 хиляди гладиатора и са
убити 11 хиляди диви зверове.

Зрелище след зрелище
за римския плебс. И докато той, хипнотизиран от развлеченията, приемал
безропотно своето унизено положение, римските патриции запазвали господството си.
Двадесет и едно столетия по-късно
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Прокуратурата като
масов хипнотизатор?
Съществуват изпитани световни практики за предотвратяване
на възможностите за разхищение на обществени средства
Славчо КЪНЧЕВ*

“Стамболийски беше свален от
старите прогермански армейски
офицери, рушветчии, политически
интриганти и от български интелектуалци, което в България означава
хора, поели достатъчно знания, за
да загубят способността да бъдат
повече честни.”
Ърнест Хемингуей (1899-1961),
американски писател, из неговата
кореспонденция за посещението му в
България през есента на 1923 г.
като че ли ситуацията в България е
напълно различна. Дали наистина? Или
е валидна сентенцията на френския
писател Алфонс Кар (1808-1890):

“Колкото повече нещата се променят,
толкова повече те остават същите.”?
Биха могли да се изразходват тонове вестникарска хартия и цистерни
печатарско мастило за фразеологичните упражнения на тема “Проверка на
прокуратурата на сделките с общонародно имущество по време на т.нар.
преход”. Незаобиколимо обаче се появява един въпрос. Няма ли тази процедура да представлява само серия от
ефектни (но не ефективни!) зрелища за
българския съвременен плебс, отстранен от сферата на държавното управление, докато през същото време нашенският (псевдо)елит продължава по
* Авторът е председател на УС
на Асоциацията за борба против
корупцията в България

незаконен или дори законен (чрез подходящо създадена нормативна база!)
начин да изсмуква жизнените сокове
на органичното тяло на българския
народ?
Не е необходимо велосипедът да
бъде откриван втори път! Съществуват изпитани световни практики за
оптимизиране изразходването на обществени средства и превенция на
възможностите за тяхното разхищение.
Например:
1. Приемане на закон, съгласно
който цялата нормативна база (включително и подзаконовата) да бъде изследвана за корупциогенност, тоест
за създаване на предпоставки за корупция, като с оглед на резултата от
анализа евентуално бъдат нанесени
поправки в съответния елемент от
нормативната база. Същата методика в бъдеще да бъде прилагана предварително при изготвянето на проектозакони и подзаконова нормативна
уредба;
2. Да бъде въведен използваният в
продължение на дълъг период от страна на американското правителство
широкоспектърен компютърен анализ
на поведенческите модели на участниците в тръжни процедури, чрез който
да се установят корупционните нагла-

си при участие в обществени поръчки;
3. Да бъде въведена

системата ARACHNE
разработена от Европейската комисия
като инструмент за оценка на риска
по оперативни програми. Тя е оперативен софтуерен инструмент за определяне на най-рисковите проекти и
предоставя възможност за продължително и систематично наблюдение и
преглед на данни от вътрешни и
външни източници по отношение на
проекти, бенефициари, договори и
изпълнители;
4. Да бъде създаден превантивен
софтуер за конфликта на интереси при
провеждане на тръжни процедури,
който върху широка база данни за
свързани лица да извършва оценка на

риска чрез контролни индикатори. При
наличието на високи техни стойности
за конкретен кандидат за изпълнение
на дадена тръжна процедура това да
послужи като законово основание за
евентуално прекратяване на възлагането на дадената обществена поръчка
на този кандидат;
5. Промяна на чл. 225, ал. 4 от
Наказателния кодекс, която гласи:
“Който съзнателно състави неверни
сведения или представи неверни данни
за определяне цена на стока или услуга и от това са последвали или са могли да последват щети за държавно учреждение или предприятие, за обществена организация или за гражданите,
се наказва с лишаване от свобода до
една година или “пробация”.”
Необходимо е рязко

да бъде завишена
наказателната отговорност
спрямо деяния, съставомерни по чл. 4,
на чл. 225 от НК. В сегашния си вид
този текст е неоправдано “жалостив”
спрямо лицата, които съзнателно представят завишени прогнозни цени по
предстоящи тръжни процедури с обществен финансов ресурс. Асоциацията за борба против корупцията в България има солиден архив как именно
предварително подготвените завишени
прогнозни цени после служат като
“оправдание” на прокуратурата “да не
намери достатъчно данни” за ощетяване на бюджета или за разхищение при
изразходването на средства по европейски програми. Става въпрос за
милиони, понякога дори за десетки
милиони. Ето защо наказателната отговорност за изготвяне на невярна
прогнозна цена при тръжни процедури до 200 000 лева би трябвало да
бъде от 3 до 12 години лишаване от
свобода, а над тази сума - от 5 до 20
години.
6. Необходимо е да бъдат извършени промени в Закона за достъп до
обществена информация с цел осигуряване на пълна прозрачност при
извършването на тръжни процедури,
когато финансирането е посредством
публичен ресурс. За целта е наложително в този случай да не е валидна ал.
3 на чл. 37 на ЗДОИ, според която е
налице основание за достъп до обществена информация, когато достъпът
“засяга интересите на трето лице и
няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите
на надделяващ обществен интерес”.
Промяната ще лиши от възможност
административните съдилища да отказват достъп до обществена информация,
когато изпълнителят по договора е
частна фирма, която не е дала изрично
съгласие, под претекст, че това представлява търговска тайна. Логиката за
осигуряване на достъп до обществена
информация без ограничение в този
случай е, че никоя частна фирма не е
задължена да участва в тръжни процедури с обществен ресурс. Когато пожелае това, ще се подчини на интересите на суверена - българските граждани. Чрез пълна прозрачност как се
изразходват техните пари.
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Мая Дочева празнува
юбилей с изложба
Художничката ще
покаже в галерията
на „Шипка” 6
творби от личната
си колекция
Художничката Мая Дочева ще отбележи 70-годишния си юбилей с изложба,
включваща най-значимите картини в
личната й колекция, рисувани от 1975 г.
до днес. Тя ще бъде открита на 9 юни от
18 ч., научи ДУМА от Елена Пенева.
През последните 46 години Мая
Дочева е осъществила множество изложби в България, Полша, Чехословакия
(преди 1989 г.), Италия, Австрия, Япония, Кувейт, Германия, Испания, САЩ,
Англия, Израел, но представените картини в момента са част от частни колекции и галерии в България и чужбина.
Затова по повод юбилея си тя решава да
покаже любими творби, които е запазила за себе си. Заедно с тях публиката ще
си припомни фрагменти и топли думи
от предишни откривания на изложби от
акад. Светлин Русев, изкуствоведите
Ирина Аврамова, Юлиан Митев и Владо Торманов, и писателката и режисьорка Елена Димитрова, която заснема
два документални филма за Мая Дочева.
Малко хора знаят, че през годините
художничката пише и поезия. За първи

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

път няколко нейни стихотворения ще
допълват произведенията на изкуството
на стените на “Шипка” 6.
Ярките пейзажи на Мая Дочева се
открояват с нежен импресионизъм и припомнят на градския човек красотата на
природата и вълшебния чар на сезоните.
Самата тя признава: “Философията ми
като художник е, че платното не трябва да
бъде само цветно и лъчезарно, а да
утвърждава... Когато говоря за земята, тя
за мен е като майката. А майката е понятие, пряко свързано с люлката. Земята действително е люлка на човечеството, защото ние тук се раждаме, узряваме (или не)
и се движим напред (или назад). Дано да
не я унищожим, защото така унищожаваме своето бъдеще, и на децата си.”
Мая Дочева завършва Художествената академия в София през 1974 г. и
веднага започва активно да участва в
културния живот на страната. Представя своето изкуство в множество международни общи и самостоятелни изложби. Паралелно, 15 години е преподавателка по рисуване, както и заместникдиректорка на художественото училище
в Троян. След 2009 г., поради обективни
причини, излага картини само в частни
галерии в страната, но продължава да
твори. От 2019 г. живее между Англия
и България, като в последната година
твори единствено на Острова, където
решава да се установи, влюбена в природата, спокойствието и сигурността.

НАКРАТКО

Петя Цонева спечели
Славейковата награда
Поетесата Петя Цонева е отличена със Славейковата награда в
анонимния литературен конкурс за
лирично стихотворение на името на
Петко и Пенчо Славейкови, съобщи
БТА. Цонева получава отличието в
обявения от община Трявна конкурс
за стихотворението си “Тишина”.
Конкурсът е традиционен, организиран е в рамките на Славейковите
празници, които се откриват на
10 юни и са под патронажа на
президента Румен Радев. Тази година, наред със Славейковата награда,
са присъдени една втора и две трети награди. Те ще бъдат връчени на
официална церемония на 12 юни от
17 ч. на пл. “Капитан Дядо Никола”.
Втора награда за стихотворението
“Мама копае залеза” получава Асан
Хаджипехливанов от Плевен, а с
трети награди са отличени Нели
Добринова и Ана Цанкова от София. След гласуване на сайта на
общината приза на публиката е
спечелила Николинка Чобанова от
с. Козарско, община Брацигово, за
стихотворението си “Думите”.

СНИМКА ПЕТЯ ЦОНЕВА/ЛИЧЕН АРХИВ

Пиеса за пропуснатите важни неща
в живота с премиера в Театъра на армията
“По-студено от тук” от
Лора Уейд в превод на Харалампи Аничкин представи премиерно Театър
“Българска армия”. Постановката е на Владимир
Люцканов (гост), сценография и костюми - Венелин Шурелов (гост), костюми - Елица Георгиева
(гост), композитор - Милен Кукошаров (гост). Ролите изпълняват Стефка
Янорова, Веселин Ранков,
Гергана Данданова и Елена Нацариду (гост). Следващите представления са
на 10, 18 и 29 юни.
Сюжетът ни пренася в
студения дом на едно семейство, където отчуждението
и пропуснатите разговори
са довели до същинското

премръзване. По изключително елегантен начин, през
сълзи и усмивки, Лора Уейд
използва темата за физическата смърт като фон, на

който показва смъртта в
отношенията между хората.
Проследявайки последните месеци от живота на
Майра (Стефка Янорова),

СНИМКА ТЕАТЪР “БЪЛГАРСКА АРМИЯ”

взаимоотношенията със
съпруга й Алек (Веселин
Ранков) и дъщерите им, както и между самите сестри
Хариет (Гергана Данданова)
и Джена (Елена Нацариду),
публиката заедно с героите
преминава пътя на осъзнаването за ценността от споделянето и разбира, че истински могат да ни стоплят
само близките хора.
“По-студено от тук” е
пиеса за пропуснатите важни неща в живота, след които идва усещането за студ.
Това е трагикомедия, в която смехът и сълзите се пораждат от парадоксалното
отношение на героите към
смъртта, на чийто фон
измръзналите им човешки
взаимоотношения оживяват.

Елена Влашка представи първата си стихосбирка

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

Захвърлени още в младостта на
прашния таван и после забравени стихотворения. А всъщност - овъглени от
обич строфи, открити години по-късно
от тяхната авторка Елена Влашка. Добавила като контрапункт към всяка от
тях своя, изпепелен от годините и натрупания житейски опит, апостроф.
Апострофът - този велик и безпристрастен съдник, оказал се в случая ключът
към разгадаване на посланията на авторката в нейната първа стихосбирка
“Пепел върху рози”, представена на-

скоро пред нейните приятели и почитатели. Представяне, превърнало се в
приятна музикално-поетична среща
благодарение на цигуларката Йоана
Стратева, пленила неведнъж публиката
у нас и в чужбина със своите изпълнения, и на носителката на орден “Кирил
и Методий” - актрисата Красимира
Казанджиева. Встъпителните думи на
редакторката на книгата Ирина Александрова затвърдиха усещането за непреходната същност на поезията, непризнаваща границите на възрастта.

Николай Ценков гостува
в „Перото” с новата
си книга
Премиера на сборника с разкази
“Жираф в чашата” от Николай
Ценков (изд. “Колибри”) ще се състои
на 10 юни от 19 ч. в литературния
клуб “Перото”, с участието на
Миленита. Историите в книгата
приканват към необичайно пътешествие - през поколенията, тяхната
самота и любимата им музика. В
началото на 60-те години основателят на първия джаз оркестър в
България прави нелегален запис на
учениците си, които свирят Глен
Милър. През нечии слушалки и днес
може да се чуе “Нова генерация”
около бившия “Кравай”. А едни пораснали хлапета всяко лято се
връщат в “Малката текила” в
Созопол, където звучи “Сайпръс Хил”.
Всички тези поколения - изгубени или
изтръгнати - никога не са спирали да
си говорят. Знаят, че мълчанието не
е немота, а компромис между желанието да изричаш истината и необходимостта да я спестиш. И че
музиката е разказ без разказвач,
съвършен и невъзможен. Светнал и
изчезнал - в нищета и блясък - като
жираф в чаша с “Блъди Мери”.
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ДНЕС

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

28

o

С

28

o

С

26

o

С

ВИДИН
28 c

ПЛОВДИВ
28 c

СОФИЯ
24 c

РУСЕ
28 c

САНДАНСКИ
28 c

ВАРНА
24 c

ПЛЕВЕН
27 c

БУРГАС
25 c

26

o

С

27

o

С

25

o

С

Слънчево време ще преобладава почти над цялата страна
от сутринта, но въздушната маса отново ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и
на много места, главно около и след обяд, ще превали и
прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб северсевероизточен вятър. Атмосферното налягане ще е близко
до средното за месеца.

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 ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /2 ÂÔËÁÓ‰/
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.30 Ã˙Ì ”‡ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
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 ¡ËÁÌÂÒ.¡√
21.30 ¬ Í‡‰˙
22.00 ƒÂÌˇÚ Ú‚ ÙËÎÏ /4 ÂÔËÁÓ‰/
22.55 œÂÔÓ˜ËÚ‡ÏÂ ¬‡ÁÓ‚
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 —˙·ÓÚ‡ ‚Â˜Â Ò ¡Õ“ /Ô/
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.40 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.25 ¡Ë·ÎÂÈÒÍËÚÂ Á‡„‡‰ÍË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /2 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

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

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.50
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.99
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.15
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.111
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.8
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.13
00.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.5,
6
01.00 ì»ÒÚËÌÒÍ‡ Î˛·Ó‚î ÒÂË‡Î, ÂÔ.85
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.53

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 »„Ó —Ú‡Ë„ËÌ. œÂÚ ÌÓ‚ÂÎË Á‡ Î˛·Ó‚Ú‡
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

Започнати задачи ще
придобият ново значение, а с цената на компромиси ще запазите
мира.

С адекватни и навременни действия ще спечелите позиции, ще постигнете финансов успех.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Привлича ви да работите и финансите ви
да растат. С добра
организация ще имате
нови успехи.

Нека в действията ви
прозира разум, не търсете нови конфликти.
Можете да се владеете.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Ще повлияете добре на
работното място. Без
да губите време, ще
обедините
различни
хора.

Загърбете неудовлетворението си, ако можете, и се съсредоточете.
Това бързо ще ви помогне.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Ще се съобразите с
промените, свързани с
клиентите ви. Има
въпроси, които ще си
изясните.

Съсредоточете се върху
задачите, които предстоят. Взетите решения ще са много важни
за вас.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Делово предложение и
желана развръзка са
част от добрите развития. Бъдете внимателни.

За да намалите риска
от грешки, допитайте
се по делови и други
въпроси, които ви затрудняват.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Справяйки се с неотложна задача, ще си
освободите енергия.
Бъдете добри с околните.

Доброто ви настроение
ще се отрази на околните и работата ще
върви доста безпроблемно.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

15

СРЯДА
9 ЮНИ

2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Експерти съветват да се избягва комбинацията между алкохол
и къпане, защото съдовете се разширяват, а при температура
на водата около 20-22 градуса може да получите термичен шок.
Немската овчарка е много вярно куче с уравновесен характер.

Турско семейство се сдоби
с 20 деца само за 15 месеца
16 детегледачки помагат на фамилията,
която обитава триетажна къща в Грузия
Турското семейство Йозтюрк се сдоби с 20 деца, родени
в рамките на малко повече от година. “Не съм сигурна дали сме
най-голямата фамилия в света,
но със сигурност сме най-щастливата”, гордо сподели майката
Кристина пред вестник “Сън”. Тя
е едва на 23 и вече има 6-годишна дъщеря Виктория, когато среща съпруга си - турския магнат
Галип Йозтюрк. Още от първия
момент им е ясно, че ще разширят семейството и това ще бъде
най-големият приоритет за тях.
През март миналата година се
ражда първото им дете, Мустафа, който само за 15 месеца става батко на 19 други бебета,
съобщи “Ту отро диарио”.
С изключение на Виктория,
останалите деца се появяват на
бял свят чрез сурогатно майчинство (което е законно в Грузия,
където семейството пребивава).
Двойката е платила около 8000

евро за всяка от 20-те бременности.
Преди да получи всякакъв
вид критика, Кристина Йозтюрк
е твърда по отношение на решението си, подчертавайки, че децата са щастливи. Младата жена
е убедена, че семейството й не
е ничия чужда работа. “На хората, които не са съгласни с
избора ми, казвам: да нямат толкова много деца, ако не ги искат. Не прибягвайте до сурогатно майчинство, ако не искате,
това е вашият избор, но това е
нашият живот и нашият избор”,
категорична е гордата майка.
Освен това, Кристина и Галип не изключват, че ще продължават да увеличават семейството. “Планирам бременност, но
не веднага, защото засега трябва
да съм близо до бебетата си”,
сподели още жената. Тя разказа,
че е непрекъснато с децата си и
прави всичко онова, което обик-

СНИМКА ИНСТАГРАМ

Кристина и Галип Йозтюрк са щастливи
с голямото си семейство
новено вършат майките. “Мога
да ви кажа едно: дните ми никога
не са скучни”, разкри Кристина.
И добави, че не спи много, но
това не е проблем за нея.
Помагат й 16 детегледачки,
които са наети от богатото семейство да се грижат за бебетата на пълен работен ден.
Издръжката на толкова много
деца засега излиза между 4-5
хиляди евро седмично за найважното. Например, купуват се

20 големи опаковки памперси и
53 контейнера с адаптирано
мляко, които стигат за 5-6 дни.
Пространството също не е
проблем за тях, тъй като живеят
в триетажно имение. Децата
споделят стая (по две или три
във всяка) и ще продължи да
бъде така, докато пораснат и
имат собствена. “В бъдеще
може би ще построим повече
етажи или ще си купим по-голяма къща”, каза още майката.

œÓÒÂ‰ ÌÓ˘:
- “Ë ÍÓˇ ÒË?
- ƒÓ·‡Ú‡ ÙÂˇ!
- ¿ Á‡˘Ó ÒË Ò ·‡‰‚‡?
- ÕÂ˘Ó ÌÂ Ò˙Ï Ì‡ ÍÂÙ!
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¬ﬂ–¿ ≈Ã»ÀŒ¬¿, ÒÂÍÂÚ‡
Ì‡ »¡ Ì‡ Õ— Ì‡ ¡—œ
√≈Õ ¿ ÿ» ≈–Œ¬¿, ÊÛÌ‡ÎËÒÚÍ‡
ƒ≈—»—À¿¬¿ “¿Õ≈¬¿, ·Ë‚¯
ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ,
ı‡ÌËÚÂ Ë „ÓËÚÂ
ƒ»Ã»“⁄– ƒ»Ã»“–Œ¬-’≈–Œ,
ÙÛÚ·ÓÎÂÌ ÚÂÌ¸Ó
≈À¬»–¿ √≈Œ–√»≈¬¿, ÔÂ‚Ëˆ‡
¿À»Õ ¬–¿◊¿Õ— », ‡ÍÚ¸Ó
¿Ã≈À»ﬂ ¬Œ◊≈, ÔÂ‚Ëˆ‡
–¿—»Ã»– ¬⁄À◊≈¬, ·Ë‚¯
ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ
Ë Ì‡ÛÍ‡Ú‡
Àﬁ¡¿ –»«Œ¬¿, ÊÛÌ‡ÎËÒÚÍ‡
Œ.Á. „ÂÌ.
–¿ƒŒ—À¿¬ œ≈ÿÀ≈≈¬— »,
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÔÓ ‚ÓÂÌÌÓ
Ë „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó

Насърчават
ваксинирането
с виртуална
реалност
Датчани насърчават имунизацията срешу КОВИД-19 с
виртуална реалност. Експериментът представлява игра, в която участниците маневрират
сред група от заразени с новия
коронавирус хора на градски
площад, съобщи “Ройтерс”. Чрез
специални очила те влизат в ролята на възрастен мъж, който
прекосява мястото, избягвайки

Избраха Валентин Велчев за „Певец на годината”

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

Талантливият изпълнител получи
статуетката от Гергана

Младият певец Валентин Велчев бе избран
за “Певец на годината 2021”. Любимецът на
“Пирин фолк” получи статуетката в категорията за дебют след успехите и при двете му
участия на фестивала в Сандански с композициите “Пирински орли” и “Благословен”, когато бе удостоен с наградата на журналистическото жури.
“Певец на годината - дебют” е поредна
оценка за моя труд и тя ме кара да стъпвам посмело по трънливите пътища на славата. Важно е човек да върви с високо вдигната глава.
Важни са първите стъпки във всяко начинание.
Благодарен съм, че ме оцениха. Благодаря от

сърце и на лорд Евгени Минчев, без когото
нямаше да има това събитие, и му пожелавам
много здраве, успехи и честит рожден ден още
веднъж!”, заяви след награждаването си Валентин Велчев. Той поздрави гостите в столичния
клуб The Steps с последния си хит “Мамо”.
Церемонията “Певец на годината” започна
с едноминутно мълчание в памет на непрежалимата Ваня Костова, напуснала този свят само
преди няколко седмици. Естрадните легенди
Мими Иванова и Силвия Кацарова получиха
награди за цялостен принос, а сред отличените
бяха още Бони, Михаела Маринова, дует “Експоуз” и Dih Ramos.

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚
√Î‡‚ÂÌ Â‰‡ÍÚÓ
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inikolov@duma.bg
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ggeorgiev@duma.bg
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tgeneva@duma.bg
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igizdov@duma.bg
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”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚

Õ¿¡Àﬁƒ¿“≈À: ¬ÂÎËÒÎ‡‚‡ ƒ˙Â‚‡
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досег с облечени в червено минувачи, засегнати от болестта.
А ваксинираните срещу вируса
са облечени в синьо.
“Определено е забавно. Сякаш наистина си там”, сподели
Адам - участник в експеримента
на университета на Копенхаген.
Още преди да се включи в изследването, младежът е взел решение да се ваксинира.

Събраха в изложба
полицейски шапки
В Бургас е открита изложба, в която
са събрани над 100 полицейски и пожарникарски шапки, отличителни елементи,
10 униформи и повече от 500 макети на
автомобили, използвани от органите на
реда в цял свят. Експозицията е разположена в Културния дом на нефтохимика в
морския град. В нея са включени елементи от личните колекции на Павлин Ковачев - председател на Международната
полицейска организация в Бургас, Вероника Дойчинова - служител на Гранична полиция, доцент Людмил Георгиев - преподавател в Академията на МВР,
и немския им колега и партньор Щефан
Емрих. В България толкова голяма изложба по темата не е правена, разкриха
идеолозите на експозицията, която ще е
открита до края на юли.
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Англичани са най-скъпите
футболисти в света
Фил Фодън е най-скъпият футболист от петте топ шампионата на
Европа, а и в света. 21-годишният играч на Манчестър Сити оглави
класацията на футболната обсерватория CIES. Талантът направи невероятен сезон и е оценен на 190,2 милиона евро. Халфът изигра 50
мача за “гражданите” във всички турнири, в тях вкара 16 гола и
асистира за 10. Освен годините на футболиста, при изчисленията
CIES взема под внимание и дължината на контрактите им, представянето през сезона в клуба и националния отбор и други фактори.
В топ 3 са още футболистите на Манчестър Юнайтед Мейсън
Грийнууд, оценен на 178 милиона, и Маркъс Рашфорд - 159,1 милиона. На четвърта позиция е звездата на Борусия Дортмунд Ерлинг
Холанд - 155,5 милиона, пред Бруно Фернандеш (Ман Юнайтед) 154,3 милиона, Френки де Йонг (Барселона) - 138,7 милиона, Педри
(Барселона) - 133,2 милиона, Алфонсо Дейвис (Байерн) - 131,6 милиона, Жоао Феликс (Атлетико М) - 127,8 милиона, и Мейсън Маунт
(Челси) - 123,6 милиона евро. Острието на ПСЖ Килиан Мбапе не
само не е сред водачите, но не намира място и в топ 10. Французинът
е 12-и, като е оценен на 118,3 милиона евро.

СНИМКА БГНЕС

Старши треньорът на България Ясен Петров (вдясно) проведе
тренировка с националите преди снощния приятелски мач
със световния шампион Франция на “Стад де Франс” в Париж

Варна посреща звездите в
художествената гимнастика
Участничките в Европейското първенство ще се борят за последните две олимпийски квоти
Европейското първенство
по художествена гимнастика
във Варна от днес до неделя
ще бъде генерална репетиция
за българските грации преди
заминаването им за Олимпийските игри в Токио. Шампионатът за първи път ще се проведе по нов формат, но ще
бъде и квалификация за Световното първенство през 2022
г., което също ще се проведе в
България. Той е и последната
олимпиийска квалификация за
европейките - ще бъдат раздадени една квота индивидуално
и една за ансамблите.
Тази година форматът на
Европейското първенство
включва индивидуален многобой за определяне на абсолютна европейска шампионка,
многобой и финали при ансам-

блите (жени и девойки), отборна надпревара, която включва
общите оценки на ансамбъл
жени и индивидуално жени за
всяка държава, и финали на
уредите при жените.
В индивидуалната надпревара България ще бъде представена от олимпийките Боряна Калейн и Катрин Тасева,
за която това е предпоследно
състезание в кариерата. Ансамбъл жени е в състав Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Лаура Траатс, Стефани Кирякова и Ерика Зафирова, а
ансамбъл девойки - Александра Василева, Камелия Петрова, Сузан Пуладиан, Кристиана Дойчева, Гергана Трендафилова и Мария Стаменова.
Трикратната абсолютна
световна шампионка Мария

В Двореца на културата и спорта във Варна
текат последни приготовления за Европейското

Петрова, която е вицепрезидент на БФХГ и президент на
Техническия комитет по художествена гимнастика на Европейската
гимнастика
(ЮЕГ), е главен съдия. Варна
за първи път е домакин на
Европейско първенство по
художествена гимнастика.
“Зрителите трябва да
очакват различно Европейско първенство. Това, че е
във Варна, ще допринесе за
една по-приятна атмосфера.
След пандемията нямаше
много големи състезания.
Хубаво е, че ще има публика.
Дори и 50 процента са стимул за момичетата”, категорична е бившата капитанка на
гимнастичките Невяна Владинова, която вече е вицепрезидент на федерацията.

Адвокатът на ЦСКА-Сф: Не сме Литекс
Адвокатът на ЦСКА-Сф Станислав
Трендафилов отрече да са твърдели пред
Арбитражния спортен съд в Лозана
(КАС), че са наследник на Литекс.
“Те (съдът - б.р.) излязоха с официална позиция и казаха: “ЦСКА е спортен
наследник на фалиралото дружество”.
Тази полемика се води единствено в
България. За световната и европейската
футболна централа този въпрос отдавна
не стои”, коментира Трендафилов.
Документите сочат, че “червените”
са наследник на Литекс и това с ЦСКА

е маркетингов ход, за да се избегне
плащането на дълговете на фалиралото дружество.
“Тезата за Литекс е абсурдна. Ако
твърдим във ФИФА, че сме Литекс, как
тогава се записваме и участваме в евротурнирите като ЦСКА? И защо футболисти на бившето фалирало дружество
съдят нас, а не Литекс или другиго? Защитната теза е, че юридически не можем
да бъдем обвързани със старото дружество, което все още съществува. Чисто
юридически няма идентитет между ста-

рото фалирало дружество и ЦСКА.
Разбирам, че на голяма част от феновете подобна защитна теза не им харесва с оглед на това, че ние сме ЦСКА
и че ФИФА казва така. Една голяма част
от тези пари, с които се погасяват дълговете, са осигурени от ЦСКА чрез “Ред
Енимълс”. И това ФИФА много добре
го разбира”, поясни пред бТВ юристът.
Тази фирма закупи емблемите на ЦСКА
за близо 8 милиона лева, след което
тогавашният й собственик Иван Велчев
- Кюстендилеца я прехвърли на Искра

Божинов: Левски ще има нов собственик
Валери Божинов разкри, че Левски ще има нов
собственик. 35-годишният
нападател оповести, че
очаква това да се случи
скоро, за да се изясни и
бъдещето му на “Герена”.

“Дали ще продължа с
най-титулувания български
отбор? Не знам, договорът
ми е изтекъл. Очакваме да
видим какво ще се случи в
скоро време, клубът ще
има нов собственик и бих

искал да остана. Това е
нещо неизбежно, Левски е
моят дом”, каза Божинов
пред италианския сайт
“Туто Юве. Валери Божинов остана без отбор, след
като договорът му с Лев-

ски изтече и бившият национал не получи предложение да подпише нов.
Кандидатът за нов собственик на Левски Джоузеф
Диксън се очаква да даде
пресконференция утре.

Григорова, която е от близкото обкръжение на Гриша Ганчев.
Пред международните институции
клубът на Ганчев не желае да се идентифицира с 31-кратния шампион на
България. А крайната цел е да не изчистят дължими суми към бивши футболисти на фалиралия ЦСКА. От КАС
контрират, че столичани използват
всички символи на “армейците” - емблема, стадион, сайт, бивши играчи, фенове и други, следователно не може да
не са техен спортен приемник.
ГЛЕДАЙТЕ

ПО НОВА СПОРТ
ХУДОЖЕСТВЕНА
ГИМНАСТИКА
10.00 и 18.30 ЕП във Варна
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