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На дневен ред
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да управлява

БСП обсъди
данъчната
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НАТО е от жизнено
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ЦИК очаква още 1500 машини
Техника за изборите ще бъде осигурена от Тайван и Нидерландия,
обяви говорителят на комисията Росица Матева. “Сиела Норма”
ще се погрижи за софтуера на машините.
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Язовирите погълнали
630 милиона лева

Валентин ГЕОРГИЕВ

Празни водоеми са ремонтирани на петорно по-високи цени

Н

Дълго пазеният в тайна
ремонт на над 400 язовира в
“критично състояние” се
оказа поредната авантюра, за
която българският данъкоплатец е трябвало да плати
над 630 милиона лева. Това
е показала проверката на

е е работа на служебното правителство да се заема с неща, които няма как да свърши за два месеца, камо ли читаво. Това особено
важи за чувствителна сфера като
здравеопазването. От вчерашната
среща на Кацаров с НЗОК разбираме, че министърът се е нагърбил
с радикална смяна на модела на
системата (стр. 2). А най-лошото
е, че си е повярвал.
Вярно е, че “здравните показатели на населението не са добри”,
но това не е от днес и моментът не
е назрял от вчера, а доста отдавна.
Но е сигурно, че всяко прибързано или половинчато действие повече ще навреди, отколкото ще
помогне.
Отпадане на лимитите за болниците, промяна на цените на
пътеките, прехвърляне на дейности в извънболничната помощ са
все неща, за чието въвеждане е
нужен действащ парламент, а такъв
няма. И дори да има, съвсем не е
сигурно, че ще постигне онова
обществено съгласие, което е необходимо.
А какво да кажем за идеята да
се сложи край на “24-часовата
ангажираност” на личните лекари?
Те и сега не я практикуват, пък и
не биха могли, щото обикновено
двама делят един кабинет.
Евала за разкритията на безобразията в част от големите болници, но изхвърлянето на някои лекари вдигна страната на протест. Затова - по-полека и не през просото.
Негативът пада върху Радев.
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първите три обекта от списъка с приключил ремонт на
общо 10, съобщи министърът на икономиката Кирил Петков. Общото е, че и
трите водоема са ремонтирани от една и съща фирма,
а цените на строително-мон-

тажните дейности и материалите са завишени.
Инспекцията на водоемите, направена лично от
министъра, е установила
празни и затревени водоеми и от двойно до петорно завишени цени на “ре-

монти”. Това за мен е равнозначно на безстопанственост, заяви Петков.
Всички документи от
проверката ще бъдат предадени на прокуратурата.
Стр. 4
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Благоевград почете 165 години от рождението на Димитър
Благоев с венци и цветя пред паметника на Дядото
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Кацаров се амбицира за рязка
реформа в здравеопазването
Министърът предлага премахване на лимитите, изнасяне на дейности от болничната
в извънболничната помощ и промяна в цените на медицинските услуги
Здравният министър д-р Стойчо
Кацаров се е амбицирал да прави сериозна реформа в здравната система.
След среща с Лекарския съюз и Националната здравноосигурителна каса
той обяви инициативата си за промяна
в модела на здравеопазването. Основните промени ще засегнат отпадането
на лимитите за болниците, по-добро
финансиране на медицинските дейности и обвързването му с тежестта на
случаите. Предвижда се изнасяне на
повече процедури в извънболничната
помощ и замяната на 24-часовите дежурства на личните лекари с нова
медицинска услуга.
Подготовката за премахването на
лимитите и увеличението на цените на

клиничните пътеки ще започне сега, но
ще стане факт от 1 януари догодина с
новия бюджет на НЗОК. Изместването на дейности към извънболничната
помощ може да стане още тази година,
тъй като това по-скоро ще разтовари
бюджета на НЗОК, коментира Кацаров. Финансовите лимити на болниците бяха въведени през 2015 г., но няма
данни медицинската помощ да се е подобрила. “Това предизвика неизплатени задължения на голяма част от болниците, а много от тях осъдиха НЗОК
за неразплатената надлимитна дейност”, каза Кацаров. Според него има
много други механизми и начини да се
контролират разходите на здравната
система, а поставянето на лимити е

най-лесният и най-мързеливият начин,
но и най-неефективният, с най-тежки
негативни последици както за болниците, така и за пациентите.
Подготвя се и промяна в цените на
клиничните пътеки, която да премахне
огромните диспропорции в заплащането на медицинските услуги, които водят до отлив на медицинските кадри в
редица специалности. Министърът се
обоснова, че през годините цените
често са формирани лобистки и това е
довело до тежки изкривявания в здравната система, включително и до липсата на лекари в специалности. Здравният министър ще настоява да се въведат
и коефициенти на цените на медицинските услуги. Идеята е заплащането да

стане по-справедливо и да се изкорени
порочната практика на подбор на пациенти и болниците да избират само
леките случаи, за да не трупат загуби.
Другото предложение е изваждането на дейности от болничната в
извънболничната помощ - мярка, по
която се работи от години, но не е
въведена ефективно. Подготвяна е промяна по премахването на 24-часовите
дежурства на личните лекари във вида,
в който са им вменени в момента.
Новата услуга предвижда медицински
центрове и лекари да сключват договор с НЗОК и да се гарантира, че пациентите ще могат да получават помощ в извънработното време, дори
когато са в друг град.

Политици и експерти се обявиха против новата съдебна карта
Редица забележки бяха отправени към подготвяната
съдебна реформа и по-точно
към т.нар. модел 4 за съдебна
карта. Дискусията
“Достъпно и ефективно правосъдие чрез изработване на нова
съдебна карта” събра политици и експерти, които обсъждаха как системата да бъде
подобрена.
“Прословутата съдебна
реформа не бива да се свежда
само до разговори за поредни промени в глава “Съдебна
власт” на Конституцията. Тя
включва осъвременяване на
съдебната карта, но така, че
да подобри правосъдието и
условията за защита на гражданите”, смята правосъдният
министър Янаки Стоилов.
Той подчерта, че изработването на нова съдебна карта
засяга не само магистратите,
но и гражданите и местните
власти. Според министъра е
необходима задълбочена професионална и обществена
дискусия, която е трябвало да

започне още при определяне
на критериите за изработване на нова съдебна карта.
Припомняме, че съдии и
адвокати, както и редица организации в сферата изразиха остри позиции срещу прекрояването на картата и особено срещу закриването на
районни съдилища. Модел 4
набляга на радикална промяна на родовата подсъдност по
дела, което минава през законови промени, така че решението ще е на парламента,
припомня “Дефакто.бг”. БСП
предупреди, че реформата
изисква редакции в над 20
закона.
“Въпроси от такъв характер не могат да се решат чрез
проект, бил той и за добро
уравление, който натиска със
срокове. Необходимо е ясно
политическо задание, после
дебат с включване на експертите. Всичко останало е основа за конфликт, не за реформа”, изтъкна Крум Зарков
от БСП. Екатерина Захарие-

СНИМКА МИХАЕЛА КОСТАДИНОВА

Дискусията събра в столичната Съдебна палата множество юристи и експерти
ва от ГЕРБ призна, че общественото обсъждане наистина е закъсняло, то трябва да

100 лева стипендия за зрелостници
с шестици от матурите
Повече от 4500 зрелостници ще получат
допълнителна стипендия
от 100 лева на месец, ако
продължат образованието си в определени специалности. Стипендията
се отпуска на ученици,
които са сред първите
10% с най-високи оценки на матурата по
български език и литература. На втория изпит те
трябва да имат поне среден резултат по предмета за страната.
Същата парична помощ могат да получат и
учениците, които имат
равен или над средния за
страната успех по

български език и литература и са сред първите
30% по успех на втори
държавен зрелостен изпит
по математика, по физика
и астрономия или по химия и опазване на околната среда.
Друго задължително
условие е младежите с
такива резултати да
продължат обучението си
в годината на завършване
на средното си образование. Те трябва да са приети в държавни университети в специалност от
професионалните направления “Педагогика”, “Машинно инженерство”,
“Електротехника, елек-

троника и автоматика”,
“Енергетика”, “Транспорт, корабоплаване и
авиация”, “Материали и
материалознание”, “Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми”,
“Металургия”, “Химични
технологии”, “Общо инженерство”. В списъка
влиза и защитената специалност “Хидростроителство” от професионално направление “Архитектура, строителство и
геодезия”.
Тези стипендии ще се
изплащат за втори път.
През миналата година
198 студенти са получавали месечно по 100 лева.

се случи не само в София, а
във всички области. Представители на други политически

сили също поискаха обстоен
дебат преди взимането на
окончателни решения.

Осъдиха Каракачанов за
дискриминация срещу ромите
Върховният административен съд
(ВАС) осъди за дискриминация лидера
на ВМРО Красимир Каракачанов заради антиромското му изявление от 8 януари 2019 г. в село Войводиново, че “циганите в България са станали изключително нагли и това не може да продължава повече, търпимостта на българското
общество се изчерпва”, съобщи Българският хелзински комитет. Изцепката на
тогавашния вицепремиер срещу ромския
етнос стана след нападение на българин
от селото. Нападателите бяха осъдени,
но последиците от случилото се засегнаха ромската общност в селото - много
семейства останаха без дом посред зима
и бяха прогонени след акцията на правителството срещу незаконните им
къщи, посочва БХК.
Комисията за защита от дискриминация (КЗД)отхвърли жалбата на сдруже-

ние “Единство”, а Административният
съд в София потвърди решението й.
Върховните съдии обаче отмениха акта
на първоинстанционния съд, както и този
на КЗД, и върнаха преписката за ново
произнасяне, тъй като не са съгласни с
констатацията, че думите на Каракачанов не са насочени към конкретно лице.
“Подобно обобщаване на личностите на
всеки, който се самоопределя като ром, и
стереотипизиране на образа на ромите
като “нагли” членове на обществото,
спрямо които търпимостта на българите
се изчерпва, накърнява достойнството на
представителите на етническата група и
допринася за създаването на трайно негативни, потенциално враждебни и конфликтогенни нагласи, насажда отношение
на недоверие и нетърпимост в обществото спрямо всеки представител на ромския етнос”, пише ВАС.
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Ìíîãî è ðàçëè÷íè ñà
äúðæàâíèòå ñòðóêòóðè,
êîèòî ó÷àñòâàò â òîâà
äà áúäå äîïóñíàòî
êóïóâàíåòî íà ãëàñîâå.
Ðåñïåêòèâíî, àêî èñêàø äà
íå ãî äîïóñíåø, òðÿáâà äà
íàïðàâèø äîñòà ïðîìåíè
Говорителят на правителството
Антон Кутев

Приоритет за “БСП за България” са осигуряването на работни места и по-високите доходи
за българите, увери Корнелия
Нинова след среща с работодателските организации у нас. На
срещата са коментирани разкриването на работни места, по-високи заплати, защита на трудовите права на работещите. Според Нинова пари за социална политика могат да се осигурят, ако
има гаранции за развитие на
икономиката. “Работодателските
организации са тези, които чрез
своите членове създават БВП.

обвързване на образованието с
икономиката”, обясни председателят на БСП. Според нея нуждите, които бизнесът има от
определени специалисти, трябва да са държавна грижа и
държавна поръчка в образователните институции. Това е гаранция, че, след като завършат
образованието си, младите хора
ще могат да си намерят веднага
работа в България, подчерта
Нинова. Тя нарече заблуда
твърдението, че БСП иска увеличение на корпоративния данък
- промените, за които левицата

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

БСП и бизнесът ще търсят вариант за подобряване на работната сфера у нас

Работните места и доходите
са приоритет на БСП
Заблуда е, че искаме по-висок корпоративен данък,
заяви Корнелия Нинова пред представителите на бизнеса
Нашият ангажимент е с възможностите, които имаме, да подпомагаме тяхната дейност за намаляване на административната
тежест, ускорено въвеждане на
електронно управление, промяна в законодателството в защита на работниците, дългосрочно, стратегическо и планирано

настоява, са по посока доходите на физическите лица.
“Поехме ангажимент за
дългосрочно сътрудничество по
отношение на антикризисните
мерки, от които бизнесът все
още има нужда, за да се стабилизира и да започне растеж. Те
са насочени към запазване на

работни места, разкриване на
нови, гаранции за доходите на
хората, но и преки стимули за
развитие на икономиката”, обясни Нинова. Социалистите настояват за пряка помощ от държавата в различни посоки така, че
да се намери баланс между социалните политики в помощ на

хората и бизнеса.
БСП и работодателските организации ще продължат диалога. Само така ще реализираме
общата ни цел за развитието на
икономиката и създаване на
възможност за реализация на
социални политики, които за
БСП си остават приоритет,

допълни Нинова. Тя поясни, че
с работодателските организации
имат някои различия. “Имаме
различни виждания по отношение на вноса на работна ръка от
трети страни. Ние сме по-скоро
за това да се опитаме държава,
бизнес, политици и чрез закони
да създадем възможност за израстване на кадри. Разбираме и
тяхната нужда от работна ръка,
но тук имаме някои резерви”,
допълни председателят на социалистите.

БСП откри кампанията си в Сопот сред рози
Кандидатът за народен представител
Веска Ненчева от коалиция “БСП за
България” избра розовите масиви край
Сопот, за да постави началото на предизборната си кампания. Тя посочи, че каузата на левицата е България - връщане на
държавността, здравна и образована нация и работеща икономика. Гости на
откриването бяха евродепутатът Цветелина Пенкова и кандидати за депутати от
листата на коалицията за област Пловдив. Сред тях бяха и много членове и

симпатизанти от Карлово, Сопот, Хисаря, Лъки и други населени места.
В Бургас БСП също откри предизборната си кампания и представи кандидатите си за народните представители.
“Управлението на Борисов приключи.
Съдбата на нашата страна е в ръцете ни.
От всички нас зависи как ще живеем по-добре, по-красиво, по-богато. Разчитаме на вас”, заяви водачът на листата
на “БСП за България” Петър Кънев. Др Юлия Йоргова-Форд, която е втора в

нея, съжали за ерозирането на изконните ценности като образованост, духовност и доброта към хората. “БСП е силната коалиция, с можещи и знаещи хора.
Бъдещето на децата и внуците ни е в
нашите ръце. Нека изберем за младите
пътя на знанието, благоденствието. Нека
изберем спокойните старини за нашите
близки”, призова третият в листата Тодор Байчев. По думите му БСП предлага възстановяване на държавността,
възтържествуване на закона и индуст-

ЦИК чака машини за гласуване
от Тайван и Нидерландия
Допълнителните около 1500 устройства за
пълно машинно гласуване на предсрочния парламентарен вот на 11 юли ще бъдат набавени още
тази седмица от Тайван и Нидерландия. В сряда и
най-късно в четвъртък у нас трябва да пристигнат
672 машини от Нидерландия и още 800, които ще
бъдат произведени в Тайван, обяви в тв интервю
зам.-председателят и говорител на комисията Росица Матева. Това е договорено с представителя
за Централна и Източна Европа на базираната
във Великобритания нидерландска фирма “Смартматик”. Допълнителните устройства ще са същите като наличните 9600, които фирмата произведе
по поръчка на “Сиела Норма” за вота на 4 април.
“Ако останем с 9600 машини, ще организираме
изборите с тях, но имаме обещанието и водим
разговори със “Смартматик”, посочи Матева. В

момента се водят разговори кой, как и на каква
цена ще извърши транспорта от Нидерландия и
Тайван, за да бъде подписан новият договор. В
България трябва да има машини в 9400 секции,
като в над 700 ще са по две, а зад граница - в 242
секции, увери тя. Обслужването на новите машини пак ще е от “Сиела Норма”. Преговорите с
фирмата продължават, защото по договора от
февруари тя е единственият възможен изпълнител
за модифициране на софтуера и организиране на
изборите. “Сиела Норма” още не е предала всички кодове, за да може държавата да модифицира
софтуера и следващите избори да не зависят от
нея. До 25 юни на фирмата трябва да бъдат платени дължимите й 43 млн. лв. Според Матева
договорът още не е изпълнен, не е приет и не е
платен, защото плащането трябва да е наведнъж.

риализация на Бургаския регион.
С четири бели гълъба и пенливо червено шампанско “БСП за България”
откри предизборната си кампания в
Кърджалийска област. Началото беше
дадено в граничното село Аврен. Започнахме оттам, откъдето започва България, заяви областният лидер на социалистите Милко Багдасаров. На откриването беше и водачът на листата Велизар
Енчев. Кандидатите ни съчетават опита,
младостта и професионализма, заяви той.

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 15.06.2021 г. се навършват 3 тъжни години
без нашия обичан баща, съпруг и дядо

ЛЮБЕН АЛАДЖОВ
(03.03.1937 г. - 15.06.2018 г.)
Слънцето отново зад облаци се скри.
Вън пак вали като тогава,
когато бяха твоите
последни земни дни.
И сега отново вятър зашумява,
заиграва се с борове, елхи,
гората своята вечна песен шуми.
Природата, и тя май тези дни,
за теб болезнено скърби,
и шепне тихо - где си ти?
С поклон пред достойния ти
и честен живот!
От близките
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КИРИЛ ПЕТКОВ ЗА РЕМОНТА НА ЯЗОВИРИТЕ:

Безстопанственост
за 630 млн. лева
Резултатите от проверката
влизат в прокуратурата
Критият повече от две
години ремонт на над 400
язовира в “критично
състояние” от правителството на ГЕРБ се оказа безстопанственост за над 630
млн. лв. Това е показала
проверката на първите
три от списъка с приключил ремонт на 10 обекта,
съобщи министърът на
икономиката Кирил Петков. Инспекцията на водоемите е направена лично от него и установила
празни и затревени водоеми в полето, двойно до
петорно завишени цени
на изпълняваните дейности. “Това за мен е равнозначно на безстопанственост”, каза Кирил Петков на специален брифинг. Той допълни, че ще
продължи и с останалите
завършени по документи
обекти. Най-вероятно е
да се окаже, че и те са
празни и затревени. Причината е, че въпреки че на
31 декември 2020 г.
Държавната консолидационна компания (ДКК) е
приела обектите от
държавната фирма “Монтажи”, вече половин година не ги е предала за
стопанисване на държавното предприятие “Управление и стопанисване
на язовири”, обясни министърът. Затова при всеки дъжд водата се изпуска, тъй като за държавното предприятие те все
още се водят в ремонт,
допълни той.
Всички документи от
проверката ще бъдат предадени на прокуратурата,
каза икономическият министър. Освен това Агенцията за държавна финансова инспекция също ще
направи проверка на

СНИМКА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

“Монтажи”, допълни той.
Междувременно от прокуратурата съобщиха, че са
се самосезирали по случая. Икономическият министър е разпоредил всеки сключен договор от
“Монтажи” с доставчик на
услуги да минава на контрол през комисията за
прозрачност и публичност
в Министерството на икономиката, за да бъдат спестени средства на данъкоплатците занапред.
Петков е проверил
първите три водоема от
общо 10 в списъка, предоставен му от ДКК. Това
са язовир “Пазар дере” в
община Угърчин, област
Ловеч, за 2,55 млн. лв. без
ДДС и водоемите “Злати
войвода 3” и “Злати войвода 4” край Сливен, ремонтирани съответно за
над 1,9 млн. лв. и за близо
550 хил. лв.
Общото е, че и трите
водоема са ремонтирани
от една и съща фирма, а
цените на строителномонтажните дейности и
материалите за завишени.
За пример той даде цена-

та на кубик бетон от 214219 лв., докато на пазара
е наполовина по-ниска.
Цената за превозването
на земна маса на тон за
километър е 1,16 лв., което е пет пъти по-скъпо
спрямо пазарните, посочи Кирил Петков. Той
отбеляза, че средствата за
транспортните разходи са
едни и същи, въпреки че
става дума за различни
области - Сливен и Ловеч. Най-странното е, че
и трите обекта са приети
от ДКК в навечерието на
Новата година. “На 31
януари тези три язовира
са предадени от държавната фирма “Монтажи”
към Държавната консолидационна компания. След
като са предадени на
ДКК и към ден днешен не
са предадени към държавното предприятие “Управление и стопанисване
на язовири”. Представените от Петков цени са
завишени, коментира
предшественикът му
Лъчезар Борисов.
Коментар
на стр. 5

Увеличават надзорниците в ББР
Промени в устава на Българската
банка за развитие (ББР), с които да се
увеличи броят на членовете на надзорния съвет, е направил служебният
министър на икономиката Кирил Петков. В момента в надзора влизат трима души, а с измененията те ще бъдат
поне петима или повече, съобщиха от
Министерството на икономиката. До
смяната на съвета се стигна, след като
Петков обяви, че ББР е раздала кредити за близо 1 млрд. лв. на осем компании. За да дадат обяснение за раздадените заеми, членовете на надзора бяха
поканени от министъра на публична
среща. На нея обаче се отзова само

председателят Стамен Янев, докато
другите двама членове - Митко Симеонов и Велина Бурска, отказаха да
дойдат. Симеонов и Бурска обаче обжалваха уволнението си, поради което
промените не могат да бъдат вписани
в Търговския регистър. Промяната на
устава и увеличаването на членовете
на надзора обаче е в правомощията на
министъра и по този начин поне трима от членовете на разширения вече
състав ще са назначени от самия него.
Ако в устава бъде записано, че решенията се вземат с мнозинство, това ще
осигури контрол на министерството
над решенията на банката.

www.duma.bg
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СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЯТЪРА. Отбелязва се от
2007 г. в Европа, а от
2009 г. - в целия свят.
Целта е хората да се
информират за вятърната енергия и ползите от
нейното използване.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Опитно поле
Евгени ГАВРИЛОВ

В началото на скандала около Държавната
консолидационна копмания и налетите в нея 630
млн. лв. за ремонт на 400
язовира икономическият
министър Кирил Петков
заяви, че и там светят
много чевени лампички.
За има-няма и седмица,
лампичките започнаха да
гърмят от напрежение и
прегряване. Парите са
изчезнали, а десетината
уж ремонтирани язовири

са празни. Освен това се
оказва, че ДКК е била
опитното поле, върху
което правителствата на
ГЕРБ са експериментирали как държавата да
бъде източвана. Очевидна е била липсата на капацитет ДКК да се занимава с подобна дейност.
Първоначалната идея,
с която бе създадена
ДКК, бе там да се съберат остатъчните държавни дялове след приключилата приватизация, за да
се управляват те по-добре. Тази идея остана само
на книга. Ремонтът на язовирите трябваше да бъде
направен от двe фирми,
кoитo ca пoд шaпкaтa нa
ДКК - “Eкo aнтрaцит” и
“Eкoинжeнeринг РМ”. В
прeдмeтa нa дeйнocт нa
първoтo дружecтвo влизaт
дeйнocти пo ликвидaция и
кoнceрвaция зa oбeкти oт
въглeдoбива и пречиства-

не на пoвърхнocтни и
пoдзeмни вoди. Втoрaтa
фирмa нe e в пoртфeйлa нa
ДКК, a е нa дирeктнo
пoдчинeниe нa миниcтърa
на икономиката. Нeйният
прeдмeт нa дeйнocт e
cвързaн c рeкултивaция и
мoнитoринг нa рaдиoaктивнo зaмърceни oбeкти.
В крайна сметка,
проблемът с язовирите
бе възложен на държавната фирма “Монтажи”.
Там за първи път е приложено т.нар. вътрешно
възлагане по Закона за
обществените поръчки.
“Монтажи” е получавала парите и поръчките.
После от своя страна ги
превъзлага на частни
компании, които се водят доставчици на услуги и техника. Идеята е
проста - да се заобиколи Законът за обществените поръчки. Така
ДКК през “Монтажи” е

разпределила 630 млн.
лв. за ремонта на над
400 опасни язовира, които са заплаха за населението. От тези 630
млн. лв. “Монтажи” е
получавала аванс от
ДКК. От своя страна тя
е сключвала договори с
доставчици за ремонта
на над 100 язовира,
като над 82% от тези
договори са с 6-8 компании.
След като ДКК успешно тества тази схема,
тя беше приложена и от
държавната компания
“Автомагистрали” за магистрала “Хемус”, при
ремонта на свлачища и
скоростния път Видин Ботевград. Резултатът бе
аналогичен навсякъде нито един завършен
обект, завишени цени и
раздадени аванси за стотици милиони без да се
свърши работа.

Скептицизъм за Г-7
Юри МИХАЛКОВ

Тазгодишната среща
на Г-7 остави противоречиви впечатления и не
можа да избегне старата
слабост на групата за
двойните стандарти.
Да, има решения, които заслужават приветстване, но отношението й
към редица проблеми
буди скептицизъм.
Първо, Групата е поела ангажимента да осигури около 40 трилиона

долара, за да могат страните от Третия свят да
“настигнат богатите в
областта на инфраструктурата”. САЩ, например
смятат, че те могат да
бъдат осигурени чрез частния сектор. На всички
е ясно, че инициатива е
контра на китайския проект “Един пояс, един
път”. Като знаем практиката на Запада, тази инициатива едва ли ще се
реализира безкористно.
Опитът показва, че обикновено Западът дава помощ срещу политически
ангажименти: например
за налагане на либералната демокрация, на правата на сексуалните малцинства, за изритването на
държавата от икономиката, ограничен обществен
контрол над пазара и пр.
Докато Китай дава кредити и друга помощ, но е

известно, че в замяна не
поставя политически искания и не настоява местни компартии или изобщо леви сили непременно
да влязат в управлението.
Пекин просто иска да се
изпълняват финансовите
или
икономическите
задължения към него.
Второ, Г-7 се зарече да
работи срещу “непазарните политики и практики,
които подкопават справедливото и прозрачно функциониране на глобалната
икономика”. Само дето
глобалната икономика
функционира несправедливо и непрозрачно благодарение именно на найбогатите страни. Доказателство са и небивалото
неравенство в света, и
укриването на данъци, и
законите, облекчаваши
именно имотните.
И трето, спрямо Китай

и Русия Г-7 постоянно
говори за демокрация, човешки права, върховенство на закона, свобода на
медиите и други подобни
ценности, представяни
като светая светих на
съвременната цивилизация. Но никъде не споменава за една ценност, без
която светът днес нямаше
да се състои от 193 страни, които влизат в ООН:
това е националният суверенитет. Г-7 се държи
така, сякаш държавите
нямат право на суверенитет или поне той не е висша ценност. В последните
години обаче САЩ, Великобритания, Франция и
Германия панически наскачаха срещу лансираната от самите тях намеса в
техните избори. Значи все
пак признават суверенитета, но само когато той е
техният.

1863 - В ИСТАНБУЛ ИЗЛИЗА БРОЙ 1 НА В.
“ГАЙДА”. Изданието под редакцията на Петко Рачов
Славейков е с подзаглавие “Сатирический вестник за свестявание на българите. Издава се всеки 15 дена. Год. аб. 2 бели меджидиета.”
Първото публикувано стихотворение на Христо
Ботев - “Майце си”, е отпечатано в този вестник.
Последният брой на “Гайда” излиза на 15 април
1867 г. Спрян е от турската цензура за периода 24
април 1865 г. - 1 януари 1866 г. След подновяването
излиза като филологическо списание, “нравствената цел на което ще е със занимателното си
съдържание да приучи на прочитание нашите съотечественици”.
1946 - РАЖДА СЕ ДЕМИС РУСОС, ГРЪЦКИ ПЕВЕЦ (УМИРА 2015 Г.). Истинското му име е Артемиос Вентурис Русос. През
1968 г. основава заедно с
Евангелос Одисеас Папатанасиу - Вангелис, групата
“Афродитъс чайлд”. Като
връх в съвместната им дейност и до днес се възприема
концертният албум “666”, съдържащ библейски откровения. Записаният от Русос през 1973 г. шлагер
“Good bye, my love, good bye” става хит и допринася за международната му известност като солов
певец. Изпълнява песни на седем езика.
1951 - В ПЛОВДИВ СЕ РАЖДА РАДКО ДИШЛИЕВ, АКТЬОР (УМИРА 2009 Г.).
Познат с блестящото си
превъплъщение в ролята на Георги Бенковски в тв сериала “Записки по българските въстания” (на
снимката). Играл на сцените на
Старозагорския театър, Театър
“Българска армия” и “Сълза и
смях”. Изпълнил над 40 роли в игрални, тв филми и в тв театъра.
Най-известните му филмови роли са в “Под игото”, “Кръвта остава”, “На живот и смърт”, “Адиос, мучачос”, “Войната на таралежите”, “Ако те
има”, “Борис I” и др. Носител на много отличия.
1954 - УЧРЕДЯВА СЕ УЕФА (Съюз на европейските футболни асоциации). Това става по
време на Световното
първенство в Швейцария. Първоначално
УЕФА включва 30 европейски държави,
сред които и България. По-късно се присъединяват
още и броят им нараства на 48. УЕФА организира
европейски първенства за мъже, жени, юноши, както и европейските клубни турнири Шампионска
лига, Лига Европа и Суперкупа на Европа.
1996 - УМИРА ЕЛА ФИЦДЖЕРАЛД, АМЕРИКАНСКА ПЕВИЦА (Р. 1917 Г.).
Наричат я първата дама
на джаза. Притежава уникален глас с диапазон от
три октави, който превръща в съвършен музикален
инструмент. Работи с велики джазови музиканти
като Оскар Питърсън,
Франк Синатра, Бени Картър, Дюк Елингтън, Нат
Кинг Коул и др. Особено плодотворно е сътрудничеството й с “краля на джаза” Луис АрмстронгСачмо, който е и неин музикален учител. Дискографията й включва над 1500 заглавия.
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КОЛЬО КОЛЕВ:

На дневен ред е въпросът
кой да управлява
Разочарованието от политиката кара хората да търсят „антипартийната партия”,
но не са изключени и още едни избори, казва социологът от „Медиана”
Интервю на
Валентин ГЕОРГИЕВ

 Г-н Колев, в началото
на кампанията за изборите
се появиха няколко проучвания, според които не се
очакват сериозни размествания при партиите и коалициите за изхода от вота
на 11 юли. На ГЕРБ отново
отреждат първото място,
въпреки скандалните разкрития за управлението им.
Така ли е и на какво се
дължи това? Може ли да
очакваме изненади?
- Определено можем да
очакваме изненади. Първо,
защото тези избори коренно
се отличават от предишните
на 4-ти април. Тогава големият въпрос беше дали ГЕРБ да
продължи да управлява, или
да ги махнем. Един силно
емоционален въпрос за голямата част от избирателите.
И този въпрос беше решен!
Въпреки стоновете, проклятията и помпането на фалшиви надежди от лидерите
на ГЕРБ, въпросът с оставането на тази партия във
властта е категорично решен
- Няма да го бъде! И това е
ясно дори и на самите гербаджии. На предишните избори
хората търсеха “тоягата”, с
която да накажат управляващите - а дали е малко крива,
чепата, не съвсем по вкуса
им, нямаше много значение.
Сега на дневен ред е
въпросът за властта - кой да
управлява? Това е съвсем
друг въпрос - далеч не толкова емоционален и предполагащ много по-голяма критичност при избора. Затова и
разместванията и “изненадите” са повече от възможни.
Не в смисъл, че е възможна
някаква политическа реанимация на ГЕРБ. Това вече е
невъзможно! Те вече не могат да разчитат на корпоративния, принуден вот, на конформисткия вот, на вота на
страха. Но значителни размествания сред останалите партии са много вероятни. И
според мен, преимущество ще
имат партиите, които демонстрират повече здрав разум и
по-малко емоции и крясък.
 Интересен феномен се
забелязва при “Има такъв
народ”. Продължават с
тактиката си да мълчат,
да не влизат в дебати с останалите, обществото
изобщо не е наясно с визията им за управление, лидерът им Слави Трифонов
дори се отказа да е депутат. И въпреки това соци-

СНИМКА АРХИВ ДУМА

“
Ïðîòèâ ñúì æèâååùèòå òðàéíî â ÷óæáèíà
áúëãàðè äà ãëàñóâàò çà ïàðëàìåíòà òóê.
олозите им отреждат второ място, дори някои ги
виждат като победители.
Как си го обяснявате?
- Без съмнение, има много
натрупано разочарование от
политиката и въобще от т.нар.
“политически елит” и от традиционните партии. И този
феномен не е само български.
Наблюдаваме го в Гърция,
Франция, Испания, Германия
и още много други страни. И
причината е простичка - партиите от различните крила се
сменят, а богатите стават още
по-богати, бедните по-бедни,
а средната класа изтънява и
вече й е трудно дори да се
възпроизведе. И целият този
процес е облечен с обтекаеми
и все по-кухо звучащи термини - либерализъм, интеграция,
свободен пазар, демократични
и всякакви други “евроатлантически” ценности...
И избирателите започват
да търсят новото, алтернативата, “антипартийната” партия! “Има такъв народ” е
точно това. Разликата между тази партия и европейските й аналози е, че те са
издигнали антисистемността
до нови висоти. По света
този тип партии все пак си
дават труда да обосноват
някакви политики, някаква
друга система, да направят
някаква оферта към избирателите. При “Има такъв народ” това отсъства. Единствената оферта е: Ние сме готини, защото сме други, искаме друго и “време е някой

да изхвърли боклука” (в името на евро-атлантическите
ценности).
Картината се оформя доволно семпла. Избирателите казват: “Искаме други и
друго!”; “Има такъв народ”
казва: “Ние сме други и искаме друго!”. А какво точно
се иска и какво ще бъде това
“друго”, се остава на въображението на избирателя.
Могат ли с мъглата на
въображението и крясъка на
избирателите “Писна ни!”
да спечелят изборите? Могат! Проблемите им ще започнат след това. Когато
мъглата се вдигне!
 Този път БСП заложи на модела за широка
лява коалиция. И въпреки
това - прогнозите са отново да е трета. Какви са
наблюденията ви за нея,
защо хората не я припознават като алтернатива?
- Проблемът е, че тази
коалиция трябваше да се изгражда, полива и развива далеч преди тези избори. И то
не само във формат “широка
лява коалиция”, а обединение
на всички демократични сили
срещу корупцията, безобразията и налагащото се всевластие на ГЕРБ. Да, изграждането на широка лява коалиция е
правилен ход. Но закъснял
ход! И след съкрушителния
резултат от предишните избори мнозина привиждат в нея
не принципно решение, а отчаян опит за спасение.
 Очаквате ли ДПС да

ни изненада след отпадането на ограниченията за
изборните секции в чужбина? Имаше коментари, че
промените в Изборния кодекс обслужват най-много
тях. Ще се отрази ли по
някакъв начин изявлението
на Карадайъ в Турция за
това, че тя е негова “родина” и “прародина”?
- Без съмнение, промените в Изборния кодекс обслужват интересите преди
всичко на ДПС. Но разкриването на много секции в
чужбина слабо ще повлияе на
изборните резултати за
ДПС. Там очевидно има проблем, защото след отпадането на ДОСТ (който отне
близо 100 хил. гласа от ДПС
на изборите 2017 г.) сега
тези гласове не се връщат.
Да, Ердоган вероятно ще се
опита да стимулира гласуването в Турция, но това едва
ли ще се отрази чувствително на резултатите за ДПС.
Според мен, въпросът е
принципен - не става дума
толкова за сънародниците ни
в Турция. Ето, сега сме щели
да откриваме 700-800 секции
в чужбина. Не виждам никакво основание нашите сънародници, живеещи за постоянно в Бурса, Мелбълрн или
Чикаго, да гласуват на парламентарни избори в България.
Те няма да носят последствията от своя избор - добър или
лош. Крайно време е да се
приеме, че на парламентарни
избори в България гласуват

хората, живеещи (намиращи
се) в България. По същата
логика както аз, бидейки жител на София, не гласувам на
изборите във Велико Търново, въпреки че обичам този
край, в който съм израснал.
 Заявките, които идват от т.нар. партии на
протеста, са, че този път
ще бъде съставено редовно
правителство, въпреки че
продължава нежеланието
им да преговарят с ГЕРБ,
БСП и ДПС. Възможно ли е
това да стане без подкрепа от тях - какви са прогнозите ви?
- “Партии на протеста” е
конструкт за политическа
употреба. Аз лично бях на
протеста и видях много хора
от БСП, от така наречената
градска десница, от “АБВ”, от
“Възраждане” и още много
други, които сега са обявени
едва ли не за представители
на “статуквото”. Не видях и
някои, които сега са от “партии на протеста”, но там ги
нямаше. Но да не ровим в миналото и кой е по-активен
борец против герберизма.
Засега е ясно, че така определените “активни борци”
против герберизма - ИТН,
Изправи се! Мутри вън; Демократична България, не могат да вземат парламентарно
мнозинство. За да сформират
правителство, те ще трябва да
разчитат на явната или мълчалива подкрепа на БСП, ДПС
или отново на обединените патриоти. Не включвам ГЕРБ,
защото е ясно, че всяко управление с участието или подкрепата на ГЕРБ е напълно обществено неприемливо.
Това ще рече, че ще бъде
направен опит да се състави
правителство на малцинството с надеждата, че БСП и
ДПС (или всяка една от тези
партии) няма да иска да го
свали веднага. И същевременно ще продължи антиБСП и анти-ДПС реториката, което ще нагнетява напрежение и в двете партии.
При това положение
перспективите за дълготрайност на подобно правителство не са добри. Защото
единствената перспектива
за стабилно управление е в
ясна и стабилна коалиция.
Казано простичко, шансовете за предсрочни парламентарни избори в обозримо
бъдеще не са малки. Но все
пак трябва да изчакаме сегашните избори, където изненадите съвсем не са изключени.
Защото - едно е да избираш
кой да не управлява? Съвсем
други са изборите, които
трябва да отговорят на въпроса - кой да управлява?

7

ВТОРНИК
15 ЮНИ

2021

„Краш!
Бум! Бенг!”*

СНИМКА БГНЕС

Случаят със „Северен поток-2” показа
ограниченията пред САЩ, мястото
на Русия и възможностите пред Германия

Германия и Русия са основните победители в сагата със “Северен поток2”. Всяка от двете страни получи по нещо от това партньорство, на
което мнозина в Европа и отвъд океана не гледат с добро око. Русия
потърди статута си на велика сила, Германия получи нови лостове за
влияние в Европа. На снимката: Ангела Меркел и Владимир Путин по
време на последната им до момента среща в Берлин през януари 2020 г.

Украинското разузнаване се оказа
този път на висота. Още на 19 февруари
Службата за външно разузнаване на страната пусна съобщение, че “Газпром” бърза
да завърши газопровода “Северен поток2” до 12 юни - Денят на Русия, за да спази
старата съветска традиция важни обекти
да бъдат откривани на бележити дати.
Действително, на 10 юни разположената в Швейцария компания “Норд
стрийм 2 АГ” съобщи, че специализираният кораб “Фортуна” е съединил
двата края на първата тръба на “Северен поток-2”. На следващия ден започнаха процедурите по пробното й пълнене с природен газ. Очаква се към началото на отоплителния сезон в Европа 15 октомври Германия да получи първите количества руско синьо гориво. В

тръгне тя, поне в европейската си част.
Разбира се, докато всичко не бъде
приключено, нищо не е приключило и
пред “Северен поток-2” има още ред
препятствия, но техническата готовност на първата тръба е добър повод
за някои изводи.
Първият, философски извод, го направи вече известният руски енергиен
експерт, главният редактор на сп. “Геоенергетика” Борис Марцинкевич и той
гласи следното: “Всяка държава може
да си позволи антируска политика, но
това е скъпо удоволствие.”
Вторият извод го направи президентът на Украйна Владимир Зеленски.
В интервю за американското издание
“Екшъс” от 7 юни той обвини САЩ, че
с отказа си да спрат строежа на “Северен поток-2” са дали истинско оръжие в
ръцете на Русия. “Аз определено не очаквах, че куршумите за това оръжие може
да бъдат дадени от такава велика страна
като САЩ”, диви се той, но за учудване
е политическата му инфантилност.
Третият извод е интерпретация на
една известна фраза приписвана на Бисмарк - нито САЩ изглеждат толкова

*Буквално “Тряс, бум, бам” от
англ. Crash! Boom! Bang! Това е
заглавието на петия албум и песен
от него на шведската поп-група
“Роксет”. Фразата може да се
преведе свободно и като “Всичко се
руши”, “Всичко се разваля”.

Георги ГЕОРГИЕВ

същото време другият тръбополагащ
кораб “Академик Черски” продължи
работата по втората линия на “Северен поток-2” и към септември се очаква и този участък да бъде готов, за да
заработи в зимния период.
“Северен поток-2” бе натоварен с
толкова много разностранни и конфликтни интереси, обгърнат в такава
информационна вакханалия, че в един
момент се превърна едва ли не в съсредоточие на световната политика и от
неговата съдба зависеше накъде ще

силни, колкото ни се струва, нито Русия
толкова слаба, колкото им се иска на
мнозина, нито Германия е толкова хрисима, както се самоубеждават всички.
Построяването на “Северен поток2” въпреки антируската санкционна истерия на американския Конгрес, въпреки на усилията на клиентите на САЩ в
Европа, въпреки негативното отношение
на структурите на ЕС, е доказателство
за великодържавния статут на Русия.
Президентът Владимир Путин ще отиде
на срещата в Женева с колегата си Джоузеф Байдън със силна позиция. Руснаците изпълниха замисленото. Американците не изпълниха заканите си.
“Държавата-бензиностанция”, “умиращата-държава”, каквито етикети се
опитаха навремето да й лепнат покойният сенатор Джон Маккейн и президентът
Барак Обама бяха и си останаха чиста
проба глупости за тяхна сметка. САЩ
загубиха и сега ще убеждават света, че не
се е случило нищо особено, но освен найотчаяните им адепти, няма кой да се
върже. Фактите са прекалено очевидни.
На стр. 9
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Байдън: НАТО не е
платена охрана
В САЩ обявиха по кои проблеми могат да работят с Русия
Джо Байдън подчерта, че
не гледа на НАТО като охрана на съюзниците срещу заплащане, съобщи ABC News.
Той допълни, че алиансът е
жизненоважен за гарантиране
на американската сигурност
до края на века. Лидерът добави, че за САЩ чл. 5 от договора за НАТО е “свещен дълг”.
Чрез него се гарантира взаимната защита на членовете на
Алианса при нападение от
други страни - агресията срещу държава от НАТО се приема за нападение срещу всички негови членове. За първи
път този текст беше приложен след терористичните атаки на 11 септември 2001 г.
Изявлението на Байдън бе направено на пресконференцията след приключването на
срещата на Г-7 във Великобритания. След това той отпътува за Брюксел, където в понеделник започна среща на
НАТО на високо равнище.
САЩ смятат, че могат да
работят с Русия по стратегическата стабилност, хуманитарния достъп в Сирия, ангажимента в Арктика и в редица други области. Това съобщи пред журналисти Джейк
Съливан, помощник на президента за национална сигурност. На форума на НАТО
Джо Байдън ще обсъди със
съюзниците предстоящата му
среща с Владимир Путин и

НАКРАТКО

ФИДЕС забранява ЛГБТ
материали под 18 години
Управляващата в Унгария партия ФИДЕС внесе за гласуване законопроект за забрана на съдържание, което се смята за насърчаващо
хомосексуалността и промяната на
пола на непълнолетни, предаде “ИЮ
Обзървър”. Мярката засяга и образователни материали и реклами, за
които се смята, че насърчават
правата на гейовете. Гласуването
ще се проведе на 15 юни.

Швейцария отхвърли
мерките за климата
На проведения в неделя референдум, швейцарците отхвърлиха с
53,1% предложението за по-високо
данъчно облагане на горивата,
включително за самолетите. Това
бе предложено с цел намаляване на
пътуванията зарази борбата срещу климатичните промени, предава ИЮ Обзървър. Над 60% гласуваха за употребата на синтетични
пестициди. Същевременно 57 на
сто от участвалите в референдума се съгласиха полицията да има
повече правомощия за наблюдение
и разпит на лица на възраст над
12 години, заподозрени, че симпатизират на терористи.

Бенет е новият
премиер на Израел
Президентът Джо Байдън (вляво) и генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг
по време на неофициалната им среща преди началото на срещата на алианса
ще отиде на срещата с пълната подкрепа на алианса. Самата среща с лидерите на
НАТО ще се проведе при закрити врата.
От своя страна, говорителката на Белия дом Джен
Псаки заяви, че Байдън, е
имал предишни контакти с
президента Путин и знае какво да очаква. Тази среща няма
нищо общо с доверието, с

ОБЯВА
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«‡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 - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.
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‚˙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—.
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приятелството. Тя е среща за
намиране на общи точки.
НАТО няма да започва
студена война срещу Китай,
заяви генералният секретар
Йенс Столтенберг. За сметка
на това алиансът ще отговори на предизвикателствата
срещу сигурността, които
идват от Пекин, добави той.
Според него нито една държава членка на алианса не може
да се противопостави самостоятелно на Китай.
“Организацията на Северноатлантическия договор
трябва да признае националните приоритети на своите

държави-членки и при необходимост да им гарантира
подкрепа за посрещане на
нови глобални предизвикателства пред сигурността”. Такава позиция преди срещата
на НАТО изрази директорът
за комуникации на президента на Турция Фаретин Алтун.
Очаква се в Брюксел президентът Ердоган да проведе
среща с Джо Байдън, която
ще е първата им от встъпването на Байдън в длъжност,
както и с британския премиер Борис Джонсън, германския канцлер Ангела Меркел
и други световни лидери.

Румъния спря
3700 тона отпадъци
От началото на 2021 г. румънските власти са спрели на
границата близо 3700 тона отпадъци, предаде БТА. Това са 65
случая на нелегален транспорт от Обединените арабски емирства, Германия, Гърция и Норвегия. Проверките са установили,
че има разминаване между декларираните данни и документите, представени на митничарите. Стоките са представлявали
отпадъци, метални смеси, хартия, текстил, каучук, дърво, батерии, азбестови парчета и стъкло, които не могат да бъдат
пуснати в свободно движение на територията на страната. Те
са върнати в контейнерите и изпратени обратно на подателите.
Последният случай е от 11 юни. Граничната полиция в
Северозападна Румъния и служители на Агенцията по околна
среда, спряха камион, натоварен с близо 16 тона отпадъци:
дрехи и обувки от Полша. Същият ден на граничен пункт
Гюргево е спряна пратка от над 21 тона пластмаса, превозвана
от Гърция за Румъния от български гражданин.
Прокурор Теодор Ница от Апелативния съд в Констанца
заяви, че е много загрижен за случващото се на пристанището.
Той предупреди, че “страната ще се превърне в своеобразно
“Ел Дорадо на отпадъците”. По думите му румънското законодателство в тази сфера е неадекватно, а администрацията неопитна. Ница твърди, че има сключени договори са изгаряне
на отпадъци от домакински уреди във фабрики за цимент в
страната. По думите му става дума за 2000 кораба. “Изпратихме ги обратно, но не знам колко може да успеем без съответното законодателство”, отбеляза прокурорът.

Кнесетът одобри новото израелско правителство, начело с крайнодесният Нафтали Бенет. В следващите няколко часа се очаква
новият кабинет да положи клетва.
Така се слага край на 12-годишното
управление на Бенямин Нетаняху,
съобщиха от пресслужбата на парламента. Той също се зарече, че
пъстрата коалиция от идеологически съперници ще се противопостави на подновяването на сделката
за иранската ядрена програма.

Бомба рани осем
миротворци в Мали
Най-малко осем миротворци от
мисията на ООН в Мали бяха
ранени при експлозия в централната част на страната, съобщиха
агенциите. Според информацията
им превозното средство се е
натъкнало на мина. Пет от осемте жертви са сериозно ранени.
Регионът, който граничи с Буркина
Фасо на юг и Мавритания на запад, е зоната на дейност на ислямска групировка. Тя е създадена през
пролетта на 2017 г. и има тесни
връзки с Ал-Кайда.

СНИМКИ БГНЕС

Членове на южнокорейския
профсъюз на доставчиците
протестират в Сеул. Те
настояват националната пощенска
служба “Корея пост” да спазва
споразуменията и да не им
прехвърля работата по
сортирането на пакети, което
допълнително ще увеличи и без
това претоварената им работа
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„Краш!
Бум! Бенг!”
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Построената в Китай специализирана баржа за полагане на морски тръбопроводи “Фортуна” е руският герой
на сагата “Северен поток-2”. Нейният екипаж завърши едната от двете линии на газопровода и по последна
информация ще замени другия кораб “Академик Черски”, за да довърши и втората линия до началото на есента
От стр. 7
Големият печеливш обаче
е третата страна, както често
става, когато двама се карат.
“Северен поток-2” усилва
още повече позициите на Германия в Стария свят. Освен
най-голямата икономика тя
ще стане до година и най-големият разпределителен център за природен газ в ЕС.
Вентилът на основното гориво на “зеленото бъдеще” на
съюза ще бъде в ръцете на
Берлин и това е прощалният
подарък на Ангела Меркел за
германците.
Има разни люде, които
изумено (подобно на Зеленски) се питат как е възможно САЩ да не спрат “Северен поток-2” като окажат
натиск върху Германия, от
която в крайна сметка зависи дали ще има такъв проект. За политиците, които
живеят в обективната, а не в
медийната реалност, в която
американоцентричността
минава разумни граници,
този въпрос никога не е стоял реално. Основното правило за големите извън Европа винаги е гласяло, че
който губи Германия, губи
европейския континент. С
това се съобразяват и руснаци, и американци, ще се
съобразяват и китайците.
Поради туй администрацията на Байдън се отказа да
въвежда санкции непосредствено срещу компаниятаоператор на проекта “Норд
стрийм 2 АГ” и нейният директор, германецът Матиас
Варниг. Националните интереси на САЩ, с които беше

обяснено решението, не позволяват Германия да бъде
“загубена”.

Какво получава
насреща Берлин
за това, че държеше фронта на
“северните потоци” срещу
САЩ и европейската им клиентела. От 1 октомври т.г.,
разказват специалистите като
споменатия по-горе Марцинкевич, в Германия започва работа обединената газова борса THE (Trading Hub Europe),
която ще бъде конкурент на
досегашната водеща западноевропейска газова борса TTH,
която е разположена в Нидерландия и търгуваше с газ от
гигантското находище “Грьонинген”. Холандците обаче
закриват “Грьонинген” от началото на 2023 г. поради множеството земетресения, свързани с газодобива, които са
особено рискови за “Ниската
земя”. Това между другото
отваря дупка от 25 млрд. куб
м в европейския газов баланс,
която ще трябва да се запълва
вероятно с руски газ.
Така, само след година и
половина, центърът на ценообразуването на природния газ в
Западна Европа ще се премести
в Германия. Това ще засегне найвече пазарите в самата Германия, Холандия, Дания, Полша.
На практика това ще означава,
че Холандия и Полша, които са
известни с антируската си реторика ще получават руски природен газ с германска надценка.
Нещо като България, която в
изпълнение на чуждата поръчка
спря “Южен поток”, за да купува сега пак руска газ, но с тур-

ска надценка.
Мащабите на случващото
са доста сериозни. Само по
двата “северни потока” във
ФРГ могат да влизат 110-120
млрд. куб м руски природен
газ и то без да броим мощността на стария газопровод
“Ямал-Европа” (над 34 млрд.
куб м), при собствено потребление около 90 млрд. куб м.
Към картината трябва да
добавим и другия крайно важен
Централноевропейски газов хъб
- CEGH край австрийския град
Баумгартен. През него досега
минаха една трета от руските
газови доставки за Западна Европа, преминаващи през украинската газотранспортна система. В CEGH в края на годината
трябва да опре и втората тръба
на “Турски поток”. В крайна
сметка двете немскоговорящи
страни в ЕС, които за раздразнение на други поддържат ако
не добри, то поне сносни отношения с Русия и защитават тези
отношения под натиск, се

оказаха от
печелившата страна
Тук идва четвъртият извод,
който можем да направим от
сагата със “Северен поток-2”,
а и с “Турски поток”. Редовият
гражданин се сблъсква тук с две
реалности - медийна и обективна. В едната като експертно се
цитира мнението на хора като
небезизвестния и в България
енергетик Михаил Крутихин,
който твърдеше в руската опозиционна преса: “Северен поток-2” умря през декември 2019
г., когато Конгресът на САЩ
въведе санкции против него.”
И още. “Северен поток-2” е

мъртъв, тръбите ще лежат на
дъното”. Това е от 19 януари
пред “Новая газета”. Чак ти е
неудобно да го коментираш в
момента, а този персонаж го
докараха навремето у нас да
кълне “Южен поток”.
В медийната реалност, например, Литва се бори с Русия и това е една жестока
борба, в която литовските
граждани плащат по-висока
цена, за да не купуват руски
газ. Дори терминалът за втечнен природен газ (ВПГ) в
Клайпеда се нарича “Независимост” (ясно от кого). Но в
обективната реалност само за
май “Незвисимост” е била заредена от четири танкера с
руски ВПГ.
В медийната реалност “Турски/Балкански поток” е “тръбата на руското влияние” и обект
на критики за корупция и неефикасност. В обективната реалност тя е продукт на собствения ни клиентелизъм, но ни
оставя на газовата карта на
Европа. В същата тази реалност
имаме интерес по нея да преминава по-бързо и повече руски газ за други страни, за да си
изплатим кредитите.
В медийната реалност Европейската комисия говори за
ненужността на “Северен поток-2”, за това, че той е “политически проект”. ЕК се показва като откъсната от реалността.
Според априлския й отчет
за газовите пазари при общо
потребление от около 400
млрд. куб м газ страните от
ЕС са добили за 2020 г. само
54 млрд. (през 2000 г. - 240
млрд. куб м). Вносът е бил 326
млрд. куб м, от който 48% е

доставен от Русия и 24% от
Норвегия. Но. Добивът в Норвегия пада вече четвърта година, Нидерландия ще остане
без собствена газ, Румъния
през 2020 г. купи 1 млрд. куб
м руска газ, а тази година се
готви да купи три. И това без
да се отчита “Зелената сделка”, която ще доведе до затваряне на въгледобива, което
пък води до неизбежно

по-голямо търсене
на природен газ
“Флотилиите на свободата” от американски втечнен
природен газ в основни линии
си останаха илюзорни. При
общ внос на ВПГ от 84 млрд.
куб м на САЩ се падат 19
млрд. куб м, на Катар 18 млрд.
и Русия - 17 млрд. куб м. При
това Русия тепърва ще увеличава предлагането на ВПГ.
В медийната реалност уж
всичко бе заради Украйна и
спасяването й от руската агресия. В истинския свят Украйна е безкомпромисно заобиколена и вече няма да бъде
заплаха за доставките на руски газ за европейските страни. Доставчикът и клиентът се
освободиха от диктата на естествения монополист-транзитьор, какъвто бе Украйна.
Добре е Зеленски да слезе на
земята, умората от неговата
страна само нараства в света.
Общият извод за всички
нас пък трябва да е съзвучен с
трепетите на лиричния герой
от песента “Краш! Бум!
Бенг!”, който пее: “Научих, че
всъщност нищо не трае вечно”. Включително американоцентричния свят.
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Злото никога не идва само,
a в случая с Индия се натрупва на дебели пластове. Втората вълна на коронавируса постави страната на колене, а
заедно с КОВИД-19 сега населението е принудено да се
бори и с плъзналата зараза от
мукормикоза, по-известна
като “черни гъбички”. Днес
Индия е епицентърът на пандемията. Хората умират по
пътищата, изсичат се гори, за
да се компенсират липсите в
претоварените крематориуми
и всеки ден страната е свидетел на хиляди смъртни случаи.
Бързо разпространяващата
се зараза от “черни гъбички”
допълнително утежнява хуманитарната криза в Индия. Мукормикозата причинява почерняване на носа, замъглено или
двойно виждане, болка в гърдите, затруднено дишане и кашляне на кръв. Пациентите с
коронавирус и с диабет, чиято
имунна система е значително
отслабена, са особено предразположени към атаките на тази
инфекция. “Черната гъба” не е
непозната на индийското население, но до този момент
годишно са били регистрирани много малко случаи. Сега
обаче, възползвайки помощта
на КОВИД-19, инфекцията
налага бързо и безпрепятствено смъртоносната си сила.
Жертвите на коварната болест
вече са над 7000. Според американския Център за контрол
и превенция на заболяванията
болестта се причинява от плесен, която се образува в почвата и в разлагащ се органичен
материал. Здравните експерти
казват още, че лошото качество на въздуха в Индия и прекомерният прах в градове като
Мумбай, улесняват разпространяването на гъбичките, които навлизат в своите гостоприемници чрез вдишване. Освен
високата смъртност, свързана
с болестта, която бързо се
разпространява от носа и синусите до окото и мозъка за
период от 24 до 48 часа, ако
лечението не започне навреме,
пациентът може да загуби зрението си. Ако не бъдат взети
навременни мерки, инфекцията стига до мозъка и причинява смърт. Смъртността е приблизително 80%.

Масираната
втора вълна
достигна малките градове и
провинцията на Индия, унищожавайки крехката здравна
система, която не бе готова за
справяне с такава голяма криза в общественото здраве.
Лекарите са трудни за намиране, отделенията за интензивно лечение са скъпи и оскъдни,
а пациентите се събират в
спешните кабинети. Пандемията се разпространява бързо
в обширните селски райони на
Индия. Местните здравни заведения са претоварени, както и крематориумите и гробищата. Освен това десетки тела
на хора, за които се смята, че
са починали от КОВИД-19,
са били изхвърлени на бреговете на река Ганг в северната
част на Индия. В провинция
Утар Прадеш няколко частично изгорени тела са били забелязани в река Ямуна. Опо-

СНИМКА БГНЕС

Така в предградие на град Бангалор работи
крематориум за изгаряне на починалите от КОВИД-19

февруари управляващата
партия на Моди “Бхаратия
Джаната” бе стигнала още
по-далеч във високомерието
си, като прие резолюция,
която недвусмислено приветства “визионерското ръководство на министър-председателя Моди”, превръщайки
Индия в “държава-победител
в борбата срещу КОВИД-19”.
Месец март обаче реши да
развенчае митовете около индийската непобедимост и
хвърли страната на ръба на
хуманитарна криза. Индийската здравна система бе поставена пред колапс.
Болниците в цялата страна
остават без кислород, вентилатори и легла.
Индийците бързат да купуват лекарства като “Ремдезивир”, което води до покачване
на цените, докато лабораториите се борят да обработват нарастващите изоставания от тестовете за КОВИД19. Доктрината, лансирана и
следвана от Моди и неговите

Индия стана азиатския
епицентър на пандемията
Управляващата дясна партия „Бхаратия джаната”
самохвално бе обявила справяне със заразата
Елиана ИВАНОВА

носна за изобретателната армия от измамници. Тези практики завършват често

със смъртоносни
последици

зиционните лидери твърдяха,
че телата са доказателство, че
значителен брой смъртни случаи от коронавирус са останали нерегистрирани. Много
експерти смятат считат, че
жертвите на пандемията
надхвърлят в пъти цифрите от
официалните статистики, тъй
като по-голямата част от
жертвите на пандемията са от
бедната част от населението.
Страната регистрира нови
263 533 заразявания през последните 24 часа, както и рекордните 4329 смъртни случая. Като цяло броят на заразените от началото на пандемията е 25,2 млн. души и по
този показател Индия е втора
в света след САЩ. Смъртните
пък случаи са 278 719, които
нареждат Индия на трето място след САЩ и Бразилия.
Липсата на контрол и ясни
мерки позволиха и процъфтяването на измамите и спекулациите с лекарства. От фалшивите лекарства до пожарогасители, замаскирани като кислородни бутилки, кризата с коронавируса в Индия е доходо-

Понастоящем Индия е в
ръцете на извънредна ситуация в областта на общественото здраве. Емисиите в социалните медии са пълни с
видео- и снимков материал на
погребения в претъпкани гробища, ридаене на роднини на
мъртвите извън болниците,
дълги опашки от линейки, превозващи пациенти, които не
могат да дишат, могили,
препълнени с мъртви тела и
пациенти, понякога двама до
легло, в коридори и фоайета
на болници. Има неистови
призиви за помощ за лекарства, легла, кислород, тестове.
Лекарствата се продават на
черния пазар, а резултатите от
тестовете отнемат дни. Индия
временно задържа целия износ
на ваксината “АстраЗенека”,
тъй като дозите бяха необходими спешно у дома и разреши внос на чужди ваксини.
Вероятно е дори да се внасят
кислородни бутилки, за да се
отговори на нарастващото
търсене. В края на месеца ще
започне и внос на руската
ваксина “Спутник V”.
Как се стигна до индийската трагедия и можеше ли да
бъде избегната? Значителен
процент от населението, както и експерти и политически
лидери, включително опозицията обвиняват за случилото си
лековерността и безотговор-

ността на премиера Нарендра
Моди. Управляващата “Бхаратия Джаната” гласува твърде
много доверие в собствените
си сили да пребори пандемията. За съжаление резултатът
не рефлектира негативно само
върху управляващите, а рикошира смъртоносно върху самото население. Наистина,
ситуацията с корона вируса
се развиваше благоприятно в
страната. Със сигурност не
толкова благоприятно обаче,
че правителството да обяви
Индия за държава, победила
пандемията. Правителството,
което беше твърде самоуверено във фалшивата си вяра, че
Индия е станала имунизирана
срещу коронавируса, завърши
амбициите си с фиаско. Усилията на Моди по никакъв
начин не бяха насочени към
подготовка на страната за
очакваната втора вълна на
пандемията. Управляващата
хиндуистка партия се съсредоточи върху предизборна
агитация, а Моди и съмишлениците му не спазваха

никакви
противоепидемични
мерки
Премиерът си позволи за
пореден път да използва като
политически лозунг хиндуизма, позволявайки да бъде проведен големия хиндуистки религиозен фестивал Кумб
Мела, по време на който милиони поклонници се събират в северния град Харидвар, за да се потопят във
водите на река Ганг. На 21

привърженици, включващ
принципа “да разчиташ само
на себе си”, също забави Индия да купува и внася чужди
ваксини в полза на собственАТА “Коваксин”. Междувременно правителството искаше да се възползва от ситуацията с разработването и
разпространението на ваксини и да изнася дози, въпреки
че ваксинираше само 0,2% от
населението си на ден.
Самото население, окуражавано от управляващите,
също допринесе за трагедията, сполетяла страната. Хората присъстваха на сватби и
социални събирания, не спазваха противоепидемични мерки, участваха активно на политически митинги и религиозни събирания.
Положителната оценка за
Нарендра Моди значително
започна да се понижава с влошаването на ситуацията с пандемията. Бяха отправени обвинения, че правителството се
фокусира във всичко друго, но
не и нуждите на здравната
система за справяне с вируса.
В момента Индия разчита на
помощ отвън за доставяне на
оборудване и кислородни бутилки. Самият премиер прави
опити да заглуши провала си в
борбата с пандемията, като
започна масова кампания по
ваксиниране на населението и
обяви, че ваксинацията ще бъде
безплатна. Той обяви още, че в
частните клиники таксуването
на ваксината не трябва да
надхвърля 150 рупии. Дали
обаче това ще спаси страната?
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Дядото
Създателят на първата на Балканите
революционна-марксическа партия
Щерю НАУМОВ

За живота и делото на Димитър Благоев има написани немалко страници,
но въпреки това всичко написано за
този бележит теоретик и революционер е принос към делото му и прекрасна възможност за всички привърженици на социализма да се гордеят с неговото име. Да се оцени най-пълно и
цялостното му огромно теоретическо
наследство, изключителната теоретическа и революционна дейност, както и
пословичната му скромност и всеодайност към делото на работническата
класа. А непримиримата му омраза към
враговете на социализма, вътрешни и
външни, удивлява с неговия пламенен
патриотизъм и интернационализъм.
Като червена нишка през всички статии, в които се разкрива разностранния
принос на Димитър Благоев към революционното работническо и комунистическо движение в България, преминава безрезервната му вярност към теоретическия марксизъм-ленинизъм. Стоейки неотклонно на принципите на революциония

Марксов социализъм, Димитър Благоев
не беше догматик и сектант, а творчески
теоретик-революционер.
Богато аргументирано и научно
обосновано е разкрит диалектическият
път на Димитър Благоев в статия на акад.
Тодор Павлов, който пише, че Димитър
Благоев създаде на Бузлуджа първата и
на Балканите революционно-марксистка
партия. Както свидетелства авторът, той
не прилагаше механически и метафизически понятията “обществено битие” и
“обществено съзнание”.
В друга статия, на проф. д-р Т. Колева за Димитър Благоев и историческата
му роля за работническата класа в България, се разкрива пълното схващане на
Дядото, че основна революционна сила
в капиталистическото общество е работническата класа, че ней се пада историческото признание да бъде гробокопач
на капитализма. Убедително е разкрита
огромната роля и дейност на Димитър
Благоев за класовото съзнание и класовото организиране на работническата
класа, за нейната решителна борба с
буржоазията и монархизма.
В досегашната историческа литература за работническото и комунистичес-

кото движение в България Димитър Благоев нямаше правилно разбиране единствено по въпроса за ролята и мястото на
селяните като съюзници на работническата класа в борбата против капитализма
и фашизма. Но Димитър Благоев правилно е разбирал и нееднократно е подчертавал, че спасението на селяните от нерадостното им положение, от жестоката експлоатация и гнет, ще дойде с победата

на социализма. Макар и по-късно, той
стига до ленинското разбиране по въпроса за работническо-селския съюз.
Нека винаги да се покланяме ниско
на създателя на партията, за която в нейната 130-годишна история много последователи си дадоха живота в името на
никога неугасващата лява идеология и
идея, която днес често се подценява,
понякога и се забравя.

АКАД. ГЕОРГИ МАРКОВ:

Димитър Благоев има принос
в нашия национален живот
Съседите ни от РС Македония посягат и на него,
и на Георги Димитров, на Симеон Радев, казва известният историк
пред „Фокус” по повод 165-ата годишнина от рождението на Дядото
Разговаря Деница КИТАНОВА

 Акад. Марков, навършват се 165 години от рождението на основоположника на социалистическото
движение в България Димитър Благоев. Можем ли да
кажем, че значението на
Димитър Благоев като личност в нашата история е
чисто партийно?
- Не. Благоев е личност с
принос не само в политиката,
но и в нашия национален живот. Знаете, че той произхожда от село Загоричане, Македония. Димитър Благоев е
нападан от политици като
Васил
Радославов,
но
всъщност той отстоява
българщината в Македония.
Освен това, той не е съгласен
с поддържането на войнишкия
метеж през есента на 1918 г.
Димитър Благоев отказва на
Стамболийски да подкрепи
това, което наричахме преди

1989 г Войнишко въстание.
Казва, че няма да имаме подобра съдба, ще ни окупират
и сърби, и гърци и така нашия
народ ще пострада.
 Какво е било мнението
на Димитър Благоев за Септемврийското въстание?
- Благоев се обявява против авантюрата, наречена
Септемврийско въстание. Тя

е подготвена и организирана
от ДмладитеУ Васил Коларов
и Георги Димитров, но той
знае, че тя е предварително
обречена. Тогава Димитър
Благоев е болен, но е с ума си
и е против тази авантюра.
Вследствие на Септемврийското въстание Комунистическата партия е забранена. Благоев е твърде различен от по-

късните Димитров и Коларов.
Той е всъщност един социалдемократ. През 1919 г. приема партията да стане секция
на Третия интернационал - на
Коминтерна и да се нарича комунистическа, но това не го
прави комунист, както по-младите Коларов и Димитров.
Той е преди всичко българин,
който не се увлича толкова в
интернационализма, както
своите ученици.
 Споменахте, че Димитър Благоев е роден в село
Загоричане, Костурско. Какво е било отношението му
по македонския въпрос?
- Разбира се, Димитър Благоев поддържа тезата на Втория интернационал, че бъдещето на националните държави е в основаването на Федерация и по-специално на Балканската федерация. Той е
смятал, че на Балканите е
възможна федерация, за да се
избегнат войните. Неслучайно Димитър Благоев се обявява първоначално против Балканската война. Той смята, че
тя не е средство за решаване

на българския национален
въпрос. В неговото съзнание
присъства този интернационализъм, но не прекалено, както при Коларов и Димитров.
Той смята, че българите трябва да се обединят под обща
стряха, но идеята му е била
тази България да бъде част от
Балканската федерация. Една
идея, която после се оказва
утопична.
 Има ли опасност нашите македонски събратя
да посегнат и на личността
на Димитър Благоев предвид
неговия произход?
- Те вече посягат върху
Благоев. Посегнаха и върху
Георги Димитров, на Симеон
Радев и на другите видни
българи от Македония.
Георги Димитров е роден
в село Ковачевци, Пернишко,
но родителите му са от Разложко. И на него посегнаха.
Посягат на всичко, което е
българско, включително превеждат на Дмайчин език” Вапцаров, Смирненски и Талев
без да се съобразяват с изявата на авторите приживе.
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Приложно златарско
изкуство в Музея на София
Може да се видят накити и предмети, изработени от сребърни и
други метални сплави, главно от XIX и първата половина на ХХ в.
Регионалният исторически музей на
София представя изложбата “Приложно златарско изкуство” до 26 септември, всеки ден между 10 и 18 ч. Концепцията е разработена от екип на
музея, начело с куратора Кателина
Салтирова-Павлова. Занаятът е представен в ареала на българските земи и
в контекста на систематизирана информация за конкретни произведения, някогашни работилници, както и съвременни майстори.
Включени са накити и предмети
(свързани с бита, религиозния култ и
др.), изработени от сребърни и други
метални сплави, чрез разнообразни
техники. Основните експонати са от
периода XIX и първата половина на
ХХ в. Връзката им с предходната епоха е онагледена посредством артефакти от ХVI, ХVII и ХVIII в.
Златарската работилница е разгледана освен чрез изработваните в нея произведения, и посредством инструментариума (клещи, менгеме, везни и др.), с
който си служат майсторите. Принадлежностите са използвани за направата
на златарски изделия в края на ХIХ и

СНИМКА РИМ - СОФИЯ

началните десетилетия на ХХ в.
Дейността на съвременни майстори златари е представена интерактивно. Обърнато е внимание на ръчно
направени изделия, създадени чрез
възпроизвеждане на стари модели, техники и технологии. Взети са под внимание двата съществени белега на произведенията - естетика и утилитарна
функция.
Подготовката и реализацията на
изложбата е резултат от партньорска
инициатива. Регионалният исторически музей на София е организатор, домакин и основен участник. С експонати или фотоматериали партнират Националният исторически музей, Националният археологически институт с
музей при БАН, частният колекционер Антонио Василев и фондация “Занаяти от тракийските земи”. Използвани са и фотографии от личната колекция на Константин Чакъров.
Изложбата се намира в зала “Временни експозиции”, етаж 2 на РИМ София (пл. “Бански” 1). Разглеждането
се осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки.

Иван Раденков и Сотир Гелев са носители на
Националната награда „Константин Константинов”
Писателят Иван Раденков беше отличен в категория “Автор” за “Велосипедисти край езерото Папийон” и получи наградата на
детското жури при връчването на Националната награда “Константин Константинов” в рамките на Националния фестивал на детската книга, който, както
ДУМА писа, се проведе за
23-ти път в Сливен. Илюстрациите на Сотир Гелев към
изданието “Приспивни песни за феи и чудовища” му
донесоха приза за найдобър художник, научи
ДУМА от “Ентусиаст”, издател на книгите.

“Пишейки за деца, се
пренасям в техния свят и
оставам вечно млад. Децата
имат невероятна фантазия и
любопитство към света нещо, за което ние само
можем да мечтаем”, сподели Иван Раденков от сцената. Той е първият писател в
историята на фестивала,
който в една и съща година
получава наградата и на
официалното, и на детското
жури.
Националният фестивал
на детската книга в Сливен
се провежда ежегодно от
1999 г., организиран от Регионалната библиотека
“Сава Доброплодни”.

СНИМКИ “ЕНТУСИАСТ”

Иван Раденков

Бина Харалампиева поставя
„Тютюн” във Варненския театър

СНИМКА ДТ “СТОЯН БЪЧВАРОВ”

Известната режисьорка Бина Харалампиева започна репетициите на
“Тютюн” от Димитър Димов, постановка от юбилейната програма за

100-годишнината на Драматичния театър “Стоян Бъчваров” във Варна.
Автор на драматургичния вариант е
Юрий Дачев, сценография и костюми

Сотир Гелев
- Свила Величкова и Ванина Цандева,
композитор - Асен Аврамов, асистентрежисьорка е Владимира Иванова. В
ролите ще видим Диана Димитрова
(Ирина), Калин Врачански (Борис Морев), Пламен Димитров (Стефан Костов), Свилен Стоянов (Петър Спиридонов - Татко Пиер), Христина Джурова
(Мария), Стоян Радев (Фон Гайер), Веселина Михалкова (Г-ца Дитрих), Валентин Митев (Лихтенфелд), Николай
Божков (Прайбиш), Александра Майдавска (Зара), Николай Кенаров (Бимби), Ивайло Иванов (Павел Морев),
Юлияна Чернева (Кристело).
“Тютюн” тръгна с много смислена среща между мен и актьорите.
Изпълнени сме с очаквания и понеже
аз съм малко суеверна, не ми се иска
да говоря предварително... Пожелавам си срещата ми с “Тютюн” и Варненския театър да бъде ползотворна”, споделя Бина Харалампиева
пред Виолета Тончева, пиар на
ТМПЦ - Варна.

НАКРАТКО

18 художници
показват 50 творби
в „РазЛичности vol. 2”
“РазЛичности
vol. 2” е заглавието, което младите творци от
студио “4 уши” са
избрали за артистичната си изява
в Арт галерия НДК. Тя е продължение на проект
от 2019 г. и част от програмата
на Пловдив като Европейска столица на културата. Изложбата,
която беше планирана за миналата
година, може да бъде видяна между
17 юни и 8 юли от 10 до 19 ч. с вход
свободен. 18 художници с над
50 произведения ще представят работите си, сътворени в различни
сфери на пластичните изкуства,
дизайна, вътрешната архитектура,
дигиталните изкуства и др.

Дебютният роман
на Ради Георгиев с
премиера в „Кино Кабана”

СНИМКА КРАСЕНА АНГЕЛОВА

Ради Георгиев
Дебютният роман на Ради Георгиев “Стажът” е история за
пътя към успеха, за свирепия свят
на шоубизнеса и за това в какво
се превръща една мечта, когато си
готов да я постигнеш на всяка
цена. Ради Георгиев се занимава с
пиар и маркетинг вече 17 години,
а в първата си книга представя
света на публичните комуникации
такъв, какъвто той го вижда.
Макар написаното да е художествена измислица, много от историите в “Стажът” са вдъхновени от
реални събития. Официалната премиера е на 15 юни от 19 ч. в “Кино
Кабана”. Водещ ще бъде Борислав
Чучков, а любима звезда от родната музикална сцена ще е гост
изненада. Входът е свободен.

„Гласовете на Синеморец”
брани селището от
презастрояването
“SOHO” представя кратък
документален филм, последван
от дискусия на тема опазване на
Синеморец от презастрояване. На
17 юни от 18.30 ч. в уютния заден
двор на клуба на ул. “Искър” 4 ще
бъдат прожектирани филмът
“Гласовете на Синеморец” и разширени отделни кадри от него,
които представят гледната точка на петима синеморци. Инициаторите на проекта са група приятели ентусиасти, влюбени в Синеморец. Заснети са част от множеството незаконни строежи и
това, което споделят местни
хора за случващото се, наред с
любими спомени от времето,
когато бетонът не е застрашавал морето, небето, полята,
животните и хората. Във филма
участва и експерт от Асоциацията на парковете в България,
който споделя какво може да
направи МОСВ, за да се спре
незаконното строителство.
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Изисканите жени през ХIХ век отказвали да изричат думата
„крак”, смятайки, че тя издава склонност към безразборни
сексуални контакти. Вместо нея дамите използвали „крайник”.
Древногръцкият философ Аристотел е бил обсебен от дъгите.

Фестивал на лавандулата
организират за седми път
Чирпан и Средно градище са домакини на събитието от 25 до 27 юни
Националният Фестивал на лавандулата
ще се проведе за седми път. Началото на
празника ще бъде дадено в Чирпан в петък,
25 юни, със специален лавандулов базар, работилница за децата, концерт и фотоизложба. Събитието ще се пренесе в събота, 26
юни, в Средно градище, където сутринта е
планиран туристически преход от селото към
масивите с лавандула, а в неделя тържествата
ще достигнат своята кулминация. Чирпанското селище е традиционен домакин на празника, тъй като именно в полите на Средна гора
са създадени едни от първите експериментални лавандулови насаждения в България.
На площада ще бъде подредена фотографска експозиция “Лавандулови импресии”. А дворът на кметството ще е домакин
на традиционната кулинарна изложба, в
която местните домакини ще премерят сили
в приготвянето на ястия и напитки с добавка на лавандула. Изящни изделия, сувенири
и апликации с лавандула, изработени от
местни творци, ще бъдат предложени в специално организирания Лавандулов базар.
“Целта на фестивала е да покажем уважение към традицията и да отпразнуваме
заслужената позиция на България като световен лидер в производството на лавандулово масло от близо 10 години насам”, уточни
директорката на фестивала Нина Гиргинова. Страната ни изнася годишно по около

България изнася годишно 200 тона лавандулово масло
200 тона висококачествено лавандулово
масло. Франция е втора със среден добив от
40-50 тона.
“Искаме да популяризираме лавандулата като национален символ на страната ни,
подобно на емблематичната роза дамасцена. Фестивалът е посветен на производите-

лите и преработвателите на лавандула, както и на всички любители на ароматното растение”, допълни Гиргинова. Почетен председател на фестивала е известният български актьор Станислав Яневски, познат от
сагата за Хари Потър и една от най-касовите продукции на Куентин Тарантино.

«‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ ‡Á·ÓÎÂÂÚÂ, ÔÂ‰Ë ‰‡
ÒË ÎÂ„ÌÂÚÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁÔËÂÚÂ
100 „‡Ï‡ ‚Ó‰Í‡. ¬˜Â‡ ÒË ÎÂ„Ì‡ı
¯ÂÒÚ Ô˙ÚË...
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¿ÕƒŒÕ Õ» ŒÀŒ¬, ÓÎËÏÔËÈÒÍË Ë
Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ¯‡ÏÔËÓÌ Ë ÂÍÓ‰¸Ó
ÔÓ ‚‰Ë„‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÊÂÒÚË
¡Œ–»— À” ¿ÕŒ¬, ‡ÍÚ¸Ó
√»Õ ¿ —“¿Õ◊≈¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
√ÂÌ. ƒ»Ã»“⁄– ¬À¿ƒ»Ã»–Œ¬,
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡
Ì‡ Óı‡Ì‡Ú‡
ƒ»Ã»“⁄– «ƒ–¿¬ Œ¬,
ÍÏÂÚ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ —‡‰Ó‚Ó
…Œ–ƒ¿Õ √Œ—œŒƒ»ÕŒ¬,
ÙÛÚ·ÓÎÂÌ ÚÂÌ¸Ó

Ваксина
със серенада
предлагат
в Ню Йорк
Музика на Вивалди, Моцарт и Бах посреща стотици
току-що ваксинирани срещу
КОВИД-19 в Ню Йорк. В
Конгресния център “Джейкъб
Джавитс” е разположен един
от най-големите имунизационни пунктове. В разгара на
пандемията на това място е
била позиционирана полева
болница.
Мнозина се спират, за да
запишат петимата музиканти,
които свирят на живо. Хората,
направили първи стъпки към
защита от новия коронавирус,
смятат, че това е подходящ
акомпанимент на изпълващата
ги надежда. За музикантите
дори е нещо повече.

Орлин Павлов отново избухва с Диляна Попова
Орлин Павлов за пореден
път избухва с Диляна Попова,
след като красавицата отново
участва в клипа към негово парче. Пеещият актьор пуска нов
зареждаща клубна версия на
хита “Днес е по-добре”. Ремиксът е на Борислав Бояджиев-Bor4e, който задава мажорното настроение и обръща ба-

ладата в денс експлозия.
Видеото пресъздава филмовата история между двама влюбени, но вече носи различно
усещане в тон с динамичния и
модерен вайб на песента. Новата версия е дело на режисьора
Любомир Печев.
Оригиналът на “Днес е подобре” е включен в първия само-

Актьорът не за първи път
работи с моделката

стоятелен албум на Орлин Павлов “Още малко...”, който излезе
през 2018 г. и беше резултат от
много вдъхновяващи случки и
емоции, събирани през годините
и претворени в песни, за да бъдат
споделени с феновете. Музиката
и текстът са на Боян Христов. А
любовната история е заснета от
B2Y Productions.

Премодифицирани дрехи втора употреба
осигуриха награда на млад дизайнер

СНИМКА ГЬОРГИ ДЕСПОДОВ

Общо 15 млади дизайнери
стигнаха до финала на конкурса

Авторски принтове и
премодифицирани дрехи
втора употреба, използвани от Анелия Антова в
колекцията й The
Exhausted Future, й осигуриха награда в престижна надпревара. Младата дизайнерка стана
победителка в международния конкурс Ideamoda, организиран от
Нов български университет и Balkan Fashion
Week. Възпитаничката на
Националната художествена академия признава,
че за създаването на то-

алетите се е вдъхновила
от замърсяването и трупането на отпадъци не
само в околната среда,
но и вътре в хората. С
голямата награда от
5000 лв. и професионална автоматична машина
Анелия ще има възможност да започне собствен бизнес.
Втора в конкурса бе
класирана колекцията
Re:Seen The Un:Seen на
Еми Киселичка, студентка в програма “Мода” на
НБУ. Моделите й са
вдъхновени от ритъма на

турския квартал Балат в
Истанбул, популярен с
цветните си сгради. Киселичка ще продължи
безплатно обучението
си, получава също така
професионална фотосесия в списание Eva и
представяне на колекцията й в концептуалната
дизайнерска платформа
“Иван Асен 22”.
Двете победителки
ще представят България
на международния конкурс IYDC в Киев, Украйна, който ще се
състои наесен.

СНИМКА STORAGE.GOOGLEAPIS.COM

И музикантите, и
хората получават не
само удовлетворение,
а и надежда
За пианистката Барбара
Подгурски изявите във ваксинационния център са първите
пред публика от миналата
пролет. “Три месеца не бях
свирила, защото се чувствах
безнадеждно. Не бях чувала
цяла година реакцията на публиката. С тези изпълнения
осъзнах колко голяма нужда
от музика имат хората, за да
усетят красота и магия. Музиката дава надежда”, сподели
пианистката.
Изпълненията са част от
поредицата всекидневни двучасови концерти, организирани от благотворителната организация “Пей за надежда” и
цигуларката Виктория Патерсън, която основава своя
неправителствена организация “Музика и медицина”.
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Предимно значителна облачност ще се задържи над Източна
България, където на места ще има валежи. Ще духа слаб
запад-северозападен вятър. Над Западна и Централна България
ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Над
Източна България облачността ще е по-често значителна,
там на много места ще има валежи, след обяд придружени с
гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад.
Максималните температури ще бъдат от 17-18° в източните
райони до 28° в крайните северозападни, за София - около 21°.
ХОРОСКОП

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
08.40 —ÛÚËÌ Ò ”≈‘¿ ≈‚Ó
2020
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
12.45 ƒÌÂÒ Ì‡ ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020
13.15 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.30 œËÍ‡ÁÍË Á‡ Ò‡ÍÂ ÒÂËÂÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
14.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
14.30 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.45 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
15.00 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.30 ÃËÎË ¡‡ÚÂ!...œËÒÏ‡ Ì‡
Â‰ËÌ ‰‡ÍÂÎ 10-ÒÂËÂÌ
‰ÂÚÒÍË ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ,
2000„./
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË
2021: ƒËÒÔÛÚ
16.45 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.15 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: “ÂÚÓ
ÔÓÎÛ‚ÂÏÂ
19.00 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: ”Ì„‡Ëˇ - œÓÚÛ„‡ÎËˇ ÔˇÍÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ ¡Û‰‡ÔÂ˘‡
20.55 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: “ÂÚÓ
ÔÓÎÛ‚ÂÏÂ
21.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
22.00 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË
2021: √Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡
¡˙Î„‡Ëˇ
22.15 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
22.30 ƒÂÌˇÚ Ú‚ ÙËÎÏ /7 ÂÔ./
23.20 —Ô‡Òˇ‚‡ÌÂ Ò ıÂÎËÍÓÔÚÂ ‰ÓÍ. ÔÓÂ‰Ëˆ‡ (14)
23.55 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: “ÂÚÓ
ÔÓÎÛ‚ÂÏÂ Ó·ÁÓ Ì‡
‰ÂÌˇ
00.30 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: ‘‡ÌˆËˇ - √ÂÏ‡ÌËˇ Á‡ÔËÒ
02.30 100% ·Û‰ÌË /Ô/
04.40 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
21:30 ˜‡Ò‡/

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

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.54
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.4
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.3
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.115
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.12
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.17
00.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.13,
14
01.00 ì»ÒÚËÌÒÍ‡ Î˛·Ó‚î ÒÂË‡Î, ÂÔ.89
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.57

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
21.45 ìÕÂ ÏÂ ÓÒÚ‡‚ˇÈî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
23.35 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - Á‡·‡‚ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
00.15 ¿ÎÂÍÒÂÈ ¡‡Ú‡ÎÓ‚. ì ÓÎÍÓ ‰˙Î„Ó Ò˙Ï ÚÂ Ú˙ÒËÎ‡...î
01.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
03.35 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË

ОВЕН

ВЕЗНИ

Оставете по-маловажните си ангажименти
и съсредоточете усилията си в неотложните
задачи.

Ще успеете, ако сте
много добре подготвени да се преборите с
нечие недоволство и нежелание.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

На делова среща ще
обсъждате идеи. Други
ще търсят по-добри
условия за работа.
Успешен ден.

Денят крие много изненади. Подгответе се да
ги посрещнете с търпение. Не се спирайте по
пътя.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Около вас има доста
неща, които изискват
задълбочено внимание.
Важно е за инвестициите.

Следвайки програмата
си, ще осъществите
намеренията си. Бъдете по-гъвкави в отношенията.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Динамичен ден. Ще успеете в преговори с
партньори, ако отстоявате позициите и целите си.

Избягвайте да спорите
с колеги, тъй като това
може да влоши доста
работоспособността
ви.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Всичко, което научите,
ще бъде от неоценима
помощ за бизнеса ви.
Нови добри възможности.

Не губете връзката с
хора, които ще ви
бъдат полезни. Придържайте се към поставените цели.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Погрижете се да приключите навреме с
предвидените задачи,
мислете повече за себе
си.

С възможности сте да
подобрите финансите
си. Насочете се към
това, което ви е на
сърце.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

ВТОРНИК
15 ЮНИ

15

СПОРТ

2021

Efbet стана спонсор и на националния отбор
БФС подписа четиригодишен договор с Еfbet. Букмейкърът става генерален партньор на националния отбор, а
логото на компанията ще стои
на тренировъчната екипировка.
Договорът гарантира “ексклузивно явяване на всички
рекламни и комуникационни

носители на генералния партньор в предстоящите квалификационни срещи на българските национали”, съобщават от
“Бояна”. Стойността на сделката не се съобщава.
“Щастлив съм, че в тези изключително трудни времена и
в ситуацията, в която е българ-

ският спорт, се намират партньори като Efbet, които да помагат дългосрочно, за да се
справим заедно в трудностите”, каза председателят на
БФС Борислав Михайлов.
От 2009 г. БФС имаше партньорство с “Еврофутбол”. Компанията, ръководена от Васил

Божков, беше засегната след
действията на държавата срещу
бизнесмена. Управител в нея
беше Боян Найденов, който заедно с брат си Цветомир Найденов управлява именно Efbet.
Преди дни букмейкърът подписа нов договор с Лудогорец.
той е спонсор още на Първа

НАКРАТКО

Ноле с 19-а титла
от Шлема

ЦСКА-Сф взима
финландски национал
ЦСКА-Сф може да осъществи
поредния си качествен трансфер
през това лято. Според БТА “червените” са в напреднали преговори за привличането на финландския национал Роберт Иванов. В
момента той е собственост на
полския Варта (Познан). 26-годишният Иванов, който е с руски
корени, играе на позицията централен защитник. Той е висок 1,97
м и през миналия сезон има 24
мача в Екстракласа. Бранителят
има 4 мача за националния отбор
на Финландия, а в момента е част
от състава на националния тим
на Евро 2020, но остана на пейката при победата с 1:0 над
Дания. Той вероятно ще е
четвъртото ново попълнение за
тима на Любо Пенев след французите Йоан Баи и и Жуниор Нзила
и босненецът Хамза Чатакович.

Циципас загубил баба си минути преди
финала на „Ролан Гарос”
Новак Джокович заслужи
19-а титла от Големия шлем.
Световният №1 сътвори невероятен обрат срещу Стефанос Циципас (Гър, №4) и
за втори път в кариерата си
вдигна купата на “Ролан Гарос”. 34-годишният сърбин
загуби първите два сета, но
се събра за пълния обрат 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Битката на корта във френската
столица продължи 4,12 часа.
Ноле е първият тенисист,
който е спечелил поне два
пъти и четирите турнира от
Големия шлем. Той се доближи само на отличие от рекордьорите по титли от Шлема Рафаел Надал и Роджър
Федерер. Именно Ноле
обърна Рафа в епичен 1/2-финал, който беше един от найкрасивите мачове в тениса.
На финала Джокович записа 5 аса и 3 пъти проби
сервиса на гърка, но на своя
сервис сбърка също 3 пъти. А
22-годишният Циципас, който игра за първи път във финал на турнир от Шлема, след
първите два сета се виждаше
победител, но в крайна сметка се размина с ценното отличие. Оказа се, че Циципас е
играл доста разстроен в мача.

Гришо се свлече
20-и в ранглистата

СНИМКА БГНЕС

Новак Джокович се снима традиционно с купата
от “Ролан Гарос” на фона на Айфеловата кула
Буквално минути преди да започне срещата той е научил,
че баба му по бащина линия е
починала. Семейната трагедия
до голяма степен оказа влияние на младока.
“Баба ми беше мъдра
жена, чиято вяра в живота и
готовност да дава не може да
се сравни с никое друго човешко същество, което някога съм срещал. Важно е да
има повече хора като нея на
този свят. Защото такива
хора те карат да оживееш. Те

те карат да мечтаеш. Животът
не е да спечелиш или загубиш. Той е да се наслаждаваш на всеки един момент,
независимо дали си сам или с
други хора”, обяви Циципас.
“Да съм част от историята на спорта, който обичам с
цялото си сърце, е нещо
вдъхновяващо и изпълващо за
мен. Няма как да съм по-щастлив от сценария на събитията тук. Това е едно от трите
най-велики постижения в кариерата ми. Минах през бит-

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚
√Î‡‚ÂÌ Â‰‡ÍÚÓ
»‚ÂÎËÌ ÕËÍÓÎÓ‚
inikolov@duma.bg
«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
√ÂÓ„Ë √ÂÓ„ËÂ‚
ggeorgiev@duma.bg
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

лига, пловдивските Локо и Ботев, Черно море, Арда и ЦСКА
1948. Българският футбол е в
челото в Европа по отношение
на спонсорските договори с
букмейкъри, като компании от
този сектор са обвързани с почти всички клубове в професионалния футбол.

ка четири часа и половина с
Рафа на неговия корт, след
което не тренирах, а само се
опитах да презаредя батериите и проведох още една
битка четири часа и половина с Циципас. Нямам проблем да кажа, че ще се боря
за титлата на “Уимбълдън”.
Разбира се, че е така, през
последните години имах голям успех там, спечелих титлите през 2018 и 2019 г. Надявам се да продължа серията”, призна Ноле.

ГЛЕДАЙТЕ

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚
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Григор Димитров се смъкна с
три места в световната ранглиста до №20. Първата ракета на
България отпадна още на старта
на “Ролан Гарос” заради контузия,
като остана с 2431 т. 30-годишният българин вероятно скоро ще
пада още, защото не е ясно колко
време ще му отнеме възстановяването от контузията. При жените
Виктория Томова остава първа
ракета на България за поредна седмица, а освен това записа и рекордно класиране. 26-годишната софиянка се придвижи с 3 места и вече
е 105-а със 775 т. Цветана Пиронкова също отбелязва прогрес с 3
позиции и вече е 113-а със 723 т.
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ФУТБОЛ
Евро 2020
ПО БНТ 1
19.00 Унгария - Португалия
ПО НОВА
22.00 Франция - Германия
ПО БНТ 3
23.55 Трето полувреме
(обзор на деня)
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
14.00 Турнир в Лондон (мъже)
ПО МАКС СПОРТ 2
12.00 Турнир в Хале (мъже)
ПО МАКС СПОРТ 3
ВОЛЕЙБОЛ,
Лига на нациите
11.00 Русия - Сърбия (мъже)
14.00 Аржентина - България (мъже)
17.30 Италия - САЩ (мъже)
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Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема

ВТОРНИК
15 ЮНИ

И Дер
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До дни изписват
Кристиан Ериксен
Датчанинът дори се шегува със съотборниците си
Кристиан Ериксен ще бъде изписан до дни от болницата в Копенхаген.
Това разкри личният му мениджър
Мартин Шутц. Звездата на Дания получи инфаркт на мача с Финландия
(0:1) в събота и едва беше спасен.
“Той се шегува и е в добро настроение. Чувства се добре. Всички искаме да знаем какво точно се случи. Лекарите му правят множество изследвания и това отнема време”, заяви Шутц.
29-годишният халф на Интер повече
няма да играе на Евро 2020, но скоро
ще продължи да се възстановява при
домашни условия.
“Благодаря, няма да се предам. Сега
се чувствам по-добре, но искам да
разбера какво се случи с мен. Искам

да изразя благодарност към всички за
това, което сториха за мен”, е казал
Ериксен на своя мениджър. Той обаче
ще приключи с Интер, което е повече
от очаквано, защото в Италия не позволяват претърпели инфаркт футболисти да продължат да играят на професионално ниво.
Селекционерът на Дания Каспер
Хюлманд разкри изненадващи думи на
Ериксен. “Кристиан ми каза: “Не помня много, но съм по-разтревожен за
момчетата. Как сте? Мисля, че сте позле от мен. Искам да изляза да тренирам точно сега”. Типично за него. Беше
хубаво да видя, че се усмихва. Той
винаги мисли за другите преди себе
си. Иска да продължим да играем, така

че това ще направим. Ще го направим
за Кристиан. Нашата работа е да оживим духа на играчите и да ги подготвим за четвъртък за мача срещу Белгия”, разкри Хюлманд. Той смята за
грешка, че двубоят с Финландия се
доигра час след инцидента.
Докторът на Лудогорец Валентин
Великов, който помогна за спасяването на живота на звездата на Дания,
няма право да говори пред медиите за
инцидента. Забраната идва от УЕФА.
Великов, който е племеник на бившия
лекар на националния тим, Левски и
Славия д-р Михаил Илиев, е на Евро
2020 като допинг-ченге. След края на
еврошампионата той ще се върне към
работата си в Лудогорец.

6. Австрия - Северна Македония
3:1 1:0 Лайнер (18) 1:1 Пандев (28)
2:1 Грегорич (78) 3:1 Арнаутович (90).
7. Нидерландия - Украйна 3:2 1:0
Вайналдум (52) 2:0 Вегхорст (59) 2:1
Ярмоленко (75) 2:2 Яремчук (79) 3:2
Дъмфрис (85).
8. Шотландия – Чехия 0:2 Шик
(42 и 52).
Снощи: 9. Полша – Словакия; 10.
Испания – Швеция.

ГРУПА В
Бразилия - Венецуела 3:0 1:0
Маркиньос (23) 2:0 Неймар (64-д) 3:0
Барбоса (89) ; Колумбия - Еквадор
1:0 Кардона (42)
ГРУПА А
Нощес: Аржентина - Чили; Парагвай - Боливия.

Горан Пандев влезе в историята
Горан Пандев влезе в
историята на европейските първенства с попадението, което реализира във вратата на Австрия (1:3). Капитанът на
Северна Македония стана вторият най-възрастен
реализатор на еврофинали. Той се разписа на 37
години и 321 дни и е
първият голмайстор на
дебютанта на еврошампионата. Номер 1 в класацията е австриецът
Ивица Вастич, който се
разписа на Евро 2008
срещу Полша, когато е
бил на 38 г. и 257 дни.
Унгарецът Золтан Гера
вече е трети с 37 г. и 62
дни. Той порази вратата
на Португалия на миналото Евро 2016, спечелено от “мореплавателите”.
Пандев продължи да
гради статута си на македонска легенда с вече
38 гола за националния
тим и е №1 сред реализаторите му.
На “Арена Национал” в Букурещ нападателят на италианския
Дженоа се разписа в 28-

СНИМКА БГНЕС

Капитанът на Северна Македония Горан Пандев (№10)
вкарва за 1:1 срещу Австрия и бележи първи гол
за страната си при дебюта на еврошампионат
та мин., а точни за символичните домакини бяха
Щефан Лайнер (18), Михаел Грегорич (78) и
Марко Арнаутович (90).
Това всъщност е първи
успех за Бундестима на
еврофинали, а гола на
Грегорич е №700 в исто-

рията на шампионатите.
“За първи път сме на
голямо първенство и дадохме максималното от
себе си. Мисля, че изиграхме добри първи 60
минути. След второто
попадение обаче всичко
беше решено. И все пак

шансовете ни не са загубени. Трябва да си починем и вече да мислим за
сблъсъка с Украйна. В
този мач трябва да играем отворено и да се опитаме да спечелим, а не да
мислим да не загубим”,
каза Пандев.

Фалстарт на
Шотландия в Глазгоу

Патрик Шик е надскочил двама шотландци
и с глава открива за Чехия в мача в Глазгоу

Шотландия загуби от Чехия с 0:2 в мач от
група D. Пред 12 000 зрители на “Хемпдън
Парк” в Глазгоу успеха на гостите донесе нападателят на Байер Леверкузен Патрик Шик
(42 и 52). В първия случай той засече по отличен начин с глава центриране на Владимир
Цуфал от десния фланг и матира вратаря Дейвид Маршал. След почивката той шутира с
левия крак малко след централната линия и
прехвърли Маршал.
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