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Най-скъпото кафе е в затвора
От 8 лв. за килограм цената му е скочила до 30 лв., обяви
правосъдният министър Янаки Стоилов. Затворите били снабдени и с двойно по-скъпи олекотени завивки.
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Гербаджии - „абонати”
на парите за младежта

Евгени ГАВРИЛОВ

Пет години Кралев редовно давал пари на Стъки
и „Ипон” от програма за младежки дейности

Д

ържавният фонд за гарантиране
устойчивост на държавната пенсионна система, известен повече като
“Сребърен фонд”, бе създаден преди около 15 години с идеята в него
да се съберат над 10 млрд. лв. Те
трябваше да служат за буфер при
проблеми с парите за пенсии, заради недостатъчното пари, акумулирани от осигурителни вноски. Идеята бе фондът непрекъснато да се
пълни с приходи от приватизация,
концесии и бюджетни излишъци.
По закон до края на месец май там
трябва да постъпват средствата от
концесии и приватизация от предходната година.
Според данни на финансовото
министерство през май са влезли
93,47 млн. лв. приходи от концесии,
отчетени по бюджета за 2020 г. и
едва 1,07 млн. лв. постъпления от
приватизация, също от 2020 г. Още
1,11 млн. лв. са постъпленията от
глоби и неустойки, свързани с нарушения на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол
(стр.5). Най-логичният въпрос в случая е защо парите към Сребърния
фонд секват.
Че приватизацията у нас стана
по възможно най-престъпния начин,
спор няма. По различни анализи и
оценки държавни активи за над
30 млрд. лв. бяха продадени за десет
пъти по-малко. В началото на последното правителство на ГЕРБ през
2017 г. премиерът Борисов отново
подхвана избирателите по тънката
струна, като заговори за тотална ревизия на приватизацията.

Спортният
министър
Андрей Кузманов обяви, че
има съмнителни “абонати”
на Националната програма
за изпълнение на младежките дейности.
За последните 5 години
четири неправителствени

организации, приближени до
ГЕРБ и Бойко Борисов, редовно са печелили конкурсите по програмата. През
2017 г. тя е за около 2 млн.
лева, а тази година са заделени 5 450 000 лв. Конкурсът
е бил от 12 до 27 януари,

няма външни оценители и
критерии за участие.
Сред победителите са
Федерацията по ММА и
спортният клуб “Ипон”,
чийто основател и почетен
председател е Борисов. Над
1 милион лева е получил Ста-

нислав Недков-Стъки, който
организираше протести в
подкрепа на ГЕРБ. Финансовият директор на “24 часа”
Петър Коларов е получил
над 675 хил. лв. през 3 свои
сдружения.
Стр. 4
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СНИМКА БГНЕС

Руско-американската среща на върха в Женева започна с участието както
на президентите Джо Байдън и Владимир Путин, така и на външните министри
Антъни Блинкън и Сергей Лавров. По-късно преговорите продължиха в разширен състав
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Даниела Митева поема
Агенцията по вписванията
Одит е установил редица
нецелесъобразни разходи, министър
Янаки Стоилов се възмути, че
затворници пият най-скъпото кафе
Заради многото нарушения
в Агенцията по вписванията
(АВ) Габриела Козарева ще бъде
освободена от директорския
пост. Правосъдният министър
Янаки Стоилов обяви, че нейното място ще заеме Даниела
Митева. Тя вече е била начело
на агенцията, но е освободена
от първия кабинет на Бойко
Борисов през 2009 г. заради
“принципни различия с ръководството на министерството
по отношение организацията
на работа, както и по отношение съблюдаване на финансовата дисциплина в Агенцията
по вписвания”. “Забавя се създаването на регистър за оповестяванията и пълномощниците.
В резултат на тези и други констатации по мое предложение
е освободен досегашният директор на Агенцията по вписванията и е назначена Даниела
Митева”, обяви Стоилов.
От думите на правосъдния
министър стана ясно, че в АВ
са открити редица нередности.
Извършвани са нецелесъобраз-

ни разходи - одитът установява,
че миналата година Агенцията е
сключила договор с “Информационно обслужване” АД. Дружеството е определило цените
и е изпълнител на договора,
стойността на който е 1 млн.
лева без ДДС. “При положение,
че за подобна дейност в Министерството на правосъдието има
изградена система за видеонаблюдение на три сгради на стойност от 100 000 лева без ДДС.
Разликата е 10 пъти”, възмути
се Стоилов.
Министърът се спря и на
непоследователната кадрова
политика в агенцията. Той отбеляза, че са уволнявани хора,
които после са възстановени от
съда, а заплатата на главния секретар на Агенцията е нараснала три пъти за три години. В
същото време в агенцията има
35 незапълнени щатни бройки,
въпреки множеството забавени
преписки и полаган извънреден
труд. Значително е нараснал и
броят на необработените годишни финансови отчети, които

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Заради множество нередности в оглавяваната от нея агенция,
Габриела Козарева е освободена от директорския пост
достигат почти 1 милион. ЕК е
започнала процедура за нарушение за неизпълнение за свързването на Търговския регистър
към информационната система
на бизнес регистрите, което е
трябвало да стане преди 4 години, изтъкна Стоилов. От думите

Поредни протести заради лоши
пътища и отровна вода
Три протеста събраха стотици недоволни от лоши пътища и замърсена вода
в различни части на страната.
Трагичното състояние на пътната
настилка изкара жителите на граничното село Кардам на международния път,
свързващ ГКПП “Кардам” с общинския
център Генерал Тошево. Хората се оплакаха от изключително лошото състояние на второкласния път. Има сключен
договор с АПИ за ремонт на пътя, но от
два месеца само се режат клони. От
пътната агенция са категорични, че незапочнатият още ремонт ще приключи
до края на октомври.
Десетки жители на селата Обручище
и Медникарово блокираха за два часа
пътя между Гълъбово и село Мъдрец
вчера сутринта. Поводът отново е лошото състояние на отсечката, която е
част от републиканската пътна мрежа.
Всекидневно по пътя се движат около

1200 превозни средства и над 200 миньори и енергетици, които работят в комплекса “Марица Изток”. Според протестиращите последният ремонт е правен
през далечната 1976 г. Образуваните
големи дупки са опасни не само за колите, но и за пешеходците. Днес отново
ще има блокада. Третият протест бе на
жителите на Брестовица заради повишено съдържание на манган във водата.
Този път недоволството бе пред областната управа в Пловдив. Хората твърдят,
че от чешмите им продължава да тече
манган над нормите, въпреки че от три
месеца селото черпи питейна вода от
нови кладенци. От областната управа
обявиха, че ВиК-дружеството е погазило закона с избрания строител, като е
заобиколило процедурите за обществените поръчки. Хората ще търсят съдействие от президента Румен Радев за решаване на проблема с водата.
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му стана ясно, че продължават
проверките на големите обществени поръчки от министерството, както и на затворите.
Българските затворници,
чрез лавките, са снабдени с найкачественото българско кафе,
иронизира Стоилов. По думите

му цената от 8 лв. за килограм е
стигнала до 30 лв. Затворите
били снабдени и с олекотени
завивки, които изглеждат два
пъти по-скъпи, имало и дезинфекционни материали на спиртна основа, което е забранено за
внасяне в затворите.

Смениха и шефа на разузнаването
Правителството предлага на президента Румен Радев да освободи шефа на
Държавната агенция “Разузнаване” (ДАР)
Атанас Атанасов и на негово място да
назначи полк. Антоан Гечев, съобщи след
заседанието на МС говорителят на кабинета Антон Кутев. Гечев е военен, военноморски и военновъздушен аташе в
посолството ни в Рим, бил е зам.-началник на служба “Военна информация”.
Кутев аргументира кадровата смяна
с необходимостта да се гарантира устойчивостта на системата за защита на
националната сигурност, тъй като под
ръководството на Атанасов ДАР е осъществявала своята дейност при неспазване на презумцията за обективност,
безпристрастност и политическа неутралност. По закон ДАР трябва да предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента, премиера и
председателя на НС, но този принцип е
бил нарушен, тъй като разузнавателната
информация не е достигала до държавния глава Румен Радев, мотивира смяна-

та правителството. “Основната причина
за отстраняването ми е дългата ръка на
Кремъл, а също така и координирани
действия с един известен бизнесмен с
много обвинения”, оправда се с дежурните опорни точки на ГЕРБ освободеният Атанасов. “Добре дошли в Римската империя. Императора го знаем, а личното му правителство всеки ден се грижи да дава кръв, хляб и зрелища. Кръв
казвам в метафоричен смисъл”, атакува
той президента и дори заяви, че е необходима процедура по импийчмънт.
МС назначи Станислав Станчев за
зам.- директор на ДАНС на мястото на
освободения преди десетина дни Недялко Недялков.
Атанасов и доскорошният шеф на
ДАНС Димитър Георгиев предизвикаха
скандал, след като с идването на служебния кабинет веднага си пуснаха неплатен
отпуск до началото на септември. Премиерът Стефан Янев и вътрешният министър Бойко Рашков определиха това
като саботаж на работата на кабинета.

Без маски за ваксинирани и
преболедували в офиси до 7 души
Министърът на здравеопазването д-р Стойчо
Кацаров разреши в работните колективи до 7 души
да не се носят защитни
маски, ако всички са ваксинирани или преболедували. Заповедта е в сила
от вчера. Крайната преценка за махането на ма-

ските е на работодателите, а ваксинирането трябва да се удостовери с
цифров КОВИД-сертификат на ЕС. За преболедувало се приема лице с
PCR изследване или с
бърз антигенен тест.
Постижимо е до есента 50% от населението да

бъде ваксинирано срещу
КОВИД-19, коментира
епидемиологът и съветник на министъра на
здравеопазването проф.
Мира Кожухарова. Тя
напомни, че около 14%
от хората в България са
получили поне една доза.
Епидемиологът очаква

нова вълна на разпространение на вируса през
есента, но не може да
прогнозира колко ще е
висока и колко ще струва. “Не можем да спрем
вируса тотално, но можем да намалим в много
голяма степен жертвите”,
каза проф. Кожухарова.
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Правосъдният зам.-министър
Мария Павлова за “събуждането”
на държавното обвинение

Румен Радев продължава да
е най-харесваният политик
Президентът Румен Радев продължава да е най-одобряваният
политик у нас и всеки втори го подкрепя, показва социологическо проучване на агенция “Медиана”. На въпроса: “Кои според
вас са наистина добри политици?” 56% посочват Радев, почти
наполовина са хората, които са посочили Мая Манолова, Слави
Трифонов, Бойко Борисов и Корнелия Нинова. Според 52 на сто
главният прокурор Иван Гешев трябва да бъде сменен, 13%
одобряват работата му, а 35% не могат да преценят.
Служебният кабинет се ползва с 45% обществено доверие, 27
на сто са разочаровани, а 28% нямат мнение, сочи допитването.
Доверието към последното правителство на Борисов пък се срина
на 18%, 62 на сто са разочарованите, а 20% - без мнение. 32% от
анкетираните допускат, че има шанс ГЕРБ да се върнат на власт, 38
отхвърлят тази възможност, а 31% не могат да преценят. В същото
време 56% искат смяна на статуквото и управление без ГЕРБ, едва
18% искат партията на Борисов във властта, а 26% нямат мнение.
Партия ГЕРБ изгуби позицията на силата, вече доминира усещането, че тя слиза от власт и няма повече да управлява, посочват
анализаторите. Това вещае загуба на т. нар. “конформен вот” и на
част от корпоративния вот. Според проучването “Има такъв народ” вече е първа политическа сила с 24%, след нея са ГЕРБ-СДС
с 21,4% и “БСП за България” с 21,3%. Още четири формации
влизат в парламента: ДПС с 11,2%, Демократична България - 7,2%,
“Изправи се! Мутри вън!” - 6,9% и Български патриоти с 5,1%.

Националният съвет на Движението на ветераните в БСП се събра
за първи път след началото на пандемията. Председателят Динко Желев
представи анализ на актуалната политическа обстановка. Ветераните
отново ще са активни по време на предизборната кампания, а целта им
е да консолидират левия вот по места, особено с новите коалиционни партньори.
Те ще работят и за привличане на периферен вот, извън членовете на БСП

КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

Не работим и не правим
политика „на парче”
И в Пловдив „БСП за България” си пожела успех на вота и се прицели в изборна победа
Ние не работим “на парче”, не мислим “на парче” и не правим политика
“на парче”, категорична бе Корнелия
Нинова при откриването на кампанията
на “БСП за България” в зала “Съединение” на Историческия музей в Пловдив.
Тя се включи в представянето на листите на левицата за града и областта като
подчерта, че коалицията има програма
за съдебна реформа и за промяна на
изборната система. “Ние имаме своята
програма за икономика, за социална
политика, за земеделие, за транспорт, за
екология, за култура и образование.
Единствено БСП има цялостен план за
управление на България, има цялостен

план за доразграждане на порочния модел на управление, но и за създаване на
нова, справедлива и социална България”,
категорична бе тя. Нинова за пореден
път изтъкна усилията на БСП за промяна на статуквото и гербаджийския стил
на управление. “За краткия период от
лятото досега многото появили се политически субекти свиха знамената на революцията и тихичко започнаха да присядат до модела. Едни от тях се отказаха
от мажоритарните избори, други се отказаха от преизчисляване на пенсиите
и “на косъм” блокираха нашето предложение в 45-я парламент това да стане факт. Трети забравиха за лодката

до “Росенец” и вече протягат ръка към
ДПС за правителство. Единствено
БСП остана последователна, твърда,
принципна - каквото казахме,
изпълнихме. Обещано - изпълнено”,
подчерта председателят на БСП.
“На тези избори БСП трябва да стане първа политическа сила не само в
Пловдив област, но и в национален мащаб. Много пъти сме участвали в предизборни кампании през последните 30
години - печелили сме, губили сме, но
винаги в сърцата ни е горял пламъкът на
българския социализъм. Вече държавата
е друга, но най-важното е, че Бойко
Борисов и неговата партия не са във

властта. ГЕРБ се намира там, където й е
мястото, което е заслужила заради безобразията през последните 10 години.
Призовавам ви да се мобилизираме”,
заяви водачът в 17 МИР Манол Генов.
Първият в листата на “БСП за България” в Пловдив проф. Иво Христов
съжали, че 30 г. след т. нар. преход страната е опустошена. “Това е тежка присъда за всички нас - нещо някъде не сме се
справили. Това се дължи на нашите грешки, страх, мързел, наивност, глупост и
липса на смелост. Никой друг няма интерес България да е различна. Не очаквам чудеса. Очаквам да си върнем гордостта”, заяви той.

Младите социалисти започват важни дискусии в цялата страна
Редица тематични дискусии по важни теми ще бъдат
обсъдени от младите социалисти като част от инициативата на евродепутата Цветелина Петкова и Младежкото
обединение в БСП. Срещите
ще се проведат в 12 града под
надслов “Когато младите говорят...#EUphoria”. Събитията са вдъхновени от общоев-

ропейската
инициатива
“Конференция за бъдещето
на Европа”, която се провежда в целия ЕС от юни тази
година до лятото на 2022 г.
Кампанията започва днес
от Русе и ще приключи на 7
юли в София. Младежите ще
обсъждат най-приоритетните теми на ЕС, сред които
зеления преход и кръговата

икономика, изграждането на
зелени градове и културни
центрове на бъдещето, образованието, здравеопазването, спорта, модерното земеделие, ролята на младите в
социалната система, младежката заетост, туризма и развитието на курортите, културно-историческото наследство, цифровизацията,

умните градове и др. В дискусиите ще се включат представители на асоциации, неправителствени организации, университетски сдружения, общественици и найвече млади обществено ангажирани български граждани. След всяко събитие в
даден град ще бъде избирана
конкретна инициатива, пред-

ложена по време на дискусиите, която да бъде включена в онлайн платформата
на Конференцията за бъдещето на Европа, заяви Цветелина Пенкова.
След Русе конференция ще
има в Силистра, Варна, Пловдив, Ямбол, Бургас, Смолян,
Благоевград, Плевен, Велико
Търново и Самоков.
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Откриха злоупотреби и
в спортното министерство
Федерацията по ММА и Спортен клуб „ИПОН”
вземали милиони по национална младежка програма
Спортното министерство
стана поредната държавна институция, в която служебното
правителство откри злоупотреби. Те са свързани с прилагането на Националната програма за изпълнение на младежките дейности по Закона за хазарта. Оказва се, че едни и
същи четири неправителствени организации в продължение
на пет години са печелили конкурсите по програмата. Разкритията бяха оповестени от
министъра на спорта Андрей
Кузманов, който е възложил
експертни проверки не само в
спортното ведомство, но и в
прилежащите му дружества,

включително и в Българския
спортен тотализатор.
“От 2017 г. около 2 млн. лв.
са заделяни за тези програми,
много интересно, че за тази година са заделени 5 450 000 лв. В
момента в хазартния бизнес в
България има само един играч, а
когато е имало и доста други
играчи, са били по-малко парите”, отбеляза Кузманов. “Със заповед на министър Кралев е
обявен конкурс на 12 януари,
който е прекратен на 27 януари.
Интересно кратък срок за много
сериозни теми и пари. Самият
конкурс не е направен по правилата - без външни оценители и
без критерии за участие. Прави

впечатление, че има организации, които са класирани, а имат
същите недостатъци като
отхвърлените кандидатури.
Пълен субективизъм”, добави
министърът. По думите му някои от организациите са заработили милиони левове. Сред тях
са Федерацията по ММА и
спортният клуб “ИПОН”, който
пък е вземал пари по програмата
за неправителствените организации, въпреки че е спортен клуб.
“ИПОН” е клуб, създаден от
Бойко Борисов през 1995 г., гербаджията е негов почетен председател и днес.
Говорителят на кабинета
Антон Кутев уточни, че голяма

част от парите за младежки дейности за превенция на хазарта и
наркотични зависимости са печелени от организации с еднакви проекти всяка година и дори
текстовете изглеждали, все едно
са били печатани на един и същи
принтер в самото министерстмо. От четирите сдружения, които са спечелили големите
поръчки, три са свързани с
Петър Коларов, става дума за
над 2 млн. лв., обяви Кутев.
Справка на “Свободна Европа”
показва, че Коларов работи като
финансов директор на Медийна
група “24 часа”. Свързаните с
него фондации “Евроскок”, “Повече от дом” и “Спортен клуб
А-ТЕАМ” са спечелили по 675
хил. лева от Министерството на
младежта и спорта, става ясно
от документи, налични на сайта
на ведомството.

Другото име, което Кутев
спомена, е на Станислав Недков-Стъки, който е взимал по
200 000 лв. годишно, а накрая
още 220 000 като НПО. “С тези
над 1 милион лева финансиране,
което Стъки е получил, може да
разберете защо протестира пред
президентството, а не пред
Министерството на спорта”,
коментира Кутев. Стъки също е
един
от
най-изявените
поддръжници на Борисов и
ГЕРБ и дори организираше протести в тяхна подкрепа.
Спортният министър обеща
прекратяване на порочните
практики и пълна прозрачност
при провеждането на конкурси.
“Ще се викат външни оценители така, както е по закон, а не,
както досега, вътрешна комисия
да си избира кой, как и защо”,
закани се Кузманов.

Разказ на Захари Карабашлиев
се падна на седмокласниците
Разказът “Череши”
от Захари Карабашлиев
се падна на седмокласниците по време на националното външно оценяване по български
език и литература. Учениците имаха за задача
да преразкажат текста
подробно от името на
неутрален разказвач.
Творбата е част от
банка с произведения на
съвременни български
автори. Още миналата
есен Центърът за оценяване в предучилищното
и училищното образование на МОН се обърна
с молба към известни

писатели да предложат
свои разкази, които отговарят на формата на
изпита. Получиха се текстове с безспорни художествени достойнства,
които ще бъдат използвани и през следващите
години, смятат от МОН.
От седмокласниците
се очакваше да коментират в няколко изречения
и думите от Вазовата
повест “Немили-недраги”: “Къщята, магазиите,
кесиите, сърцата бяха затворени за тях.”
Десетокласниците
трябваше да формулират
собствена теза по откъс

от поемата “Левски” на
Иван Вазов. Те можеха
да избират между две
теми: “Цената на чистата съвест” и “Вечната
истина”.
Тази година максималният брой точки на
изпитите в VII клас е
100, а в X клас - 50.
Резултатите се вписват
в удостоверенията на
учениците като процент от максималния
брой точки.
На изпитите по
български език и литература се явиха 59 864
седмокласници и 48 816
десетокласници.

За пети път ГД “Пожарна безопасност и защита на населението”
и Гражданската въздухоплавателна администрация проведоха учебно
занятие за търсене и спасяване при авиационно произшествие
и ликвидиране на последствията от него. Тази година
тренировката се проведе край Сандански в силно пресечена
местност, доближаваща максимално условията на алпийски терен

ОБЯВА
ì—Œ‘»…— ¿ ¬Œƒ¿ì ¬–≈Ã≈ÕÕŒ
Ÿ≈ œ–≈ ⁄—Õ≈ ¬ŒƒŒ—Õ¿¡ƒﬂ¬¿Õ≈“Œ
¬ ◊¿—“ Œ“ Δ. . ìÀ¿√≈–¿î
» ¬. ì’–»—“Œ ¡Œ“≈¬î
Õ‡ 17 ˛ÌË 2021 „. (˜ÂÚ‚˙Ú˙Í) ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡
Ò ÔÂÒ‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÎË˜ÂÌ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ Ì‡ ÛÎ.
ì’ËÒÚÓ Ã‡ÚÓ‚î, Ê.Í. ìÀ‡„Â‡î ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:00 ‰Ó 21:00
˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ ÏÂÊ‰Û:
ÛÎ. ìΔËÚÌËˆ‡î, ÛÎ. ì’‡È‰Û¯Í‡ ÔÓÎˇÌ‡î, ÛÎ.
ì’ËÒÚÓ Ã‡ÚÓ‚î, ÛÎ. ì¡‡·‡ »ÎËÈˆ‡î, ÛÎ. ì…ÓÒËÙ
÷‡ÌÍÓ‚î Ë ÛÎ. ì ÓÒÚÂÌÂˆî.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡ì ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. ì—˙‚ÂÚ‡ Ì‡
≈‚ÓÔ‡ì Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ÛÎ. ìœÎËÒÍ‡î Ë ÛÎ.
ìœÎËÒÍ‡î Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ÛÎ. ì’ËÒÚÓ Ã‡ÚÓ‚î.
Õ‡ 17 ˛ÌË 2021 „. (˜ÂÚ‚˙Ú˙Í) ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡
Ò ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÒÔË‡ÚÂÎÌË Í‡ÌÓ‚Â Ì‡ ÛÎ. 519,
Í‚. ì’ËÒÚÓ ¡ÓÚÂ‚î ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:00 ‰Ó 18:00 ˜‡Ò‡ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚
‡ÈÓÌ‡ Ì‡:
ÛÎ. 511, ÛÎ. ì√ÂÓ„Ë —Ô‡ÒÓ‚ì, ÛÎ. 519 Ë ÛÎ.
520.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-Â-

СНИМКА БГНЕС

Училищата ще кандидатстват
до два пъти за безплатни лагери
ÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. 511 Ì‡ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ÛÎ. 520.
–ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË ˘Â ÓÒË„ÛˇÚ ÔÓ‰Ó·Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡
Í‡ÚÓ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡Ú ÁÓÌËÚÂ Ì‡
Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ·˙‰Â˘Ë Ì‡Û¯ÂÌËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ.
«‡ÒÂ„Ì‡ÚËÚÂ ÓÚ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡,
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ “ÂÎÂÙÓÌÌËˇ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ 0800 121 21 ËÎË ‰‡ ÒÎÂ‰ˇÚ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÚÂÍÛ˘Ë ÚÂÂÌÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË ‚
Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ˜ÂÁ ¬ËÚÛ‡ÎÌËˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ - https://
sofiyskavoda.bg/water-stops.
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÒÂ
ËÁ‚ËÌˇ‚‡ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË Á‡ ÔË˜ËÌÂÌËÚÂ
‚ÂÏÂÌÌË ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡!
ŒÚ‰ÂÎ

ÓÏÛÌËÍ‡ˆËË Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡ì

Училищата ще имат възможност да
кандидатстват два пъти за безплатни лагери на учениците, реши Министерският
съвет, който прие новата Национална
програма “Отново заедно”. Второ участие на училището ще е възможно, ако до
края на юли предвидените 15 млн. лева от
държавния бюджет не бъдат изчерпани.
Очаква се на почивка да отидат 30 000
деца и педагози, като целта на програмата
е и да се подкрепи туристическият бизнес.
МОН започва да приема заявки за
участие от днес, а повторни кандидатури
ще се подават до 1 септември или до
изчерпване на финансовия лимит.
За първия етап важи ограничението
броят участници от едно училище да не
надхвърля 7% от общия брой ученици
и персонал до максимум 165 участни-

ци. Училищата с под 150 ученици и
преподаватели могат да заявят група до
12 участници. За втория етап тези ограничения отпадат, стига общият брой
включени участници от едно учебно заведение да не надхвърля 165 за всички
етапи на програмата. На всеки 10 ученика се пада по един възрастен.
Учениците, които ще се включат в
шестдневните безплатни пътувания, ще
се избират по критерии, утвърдени от
педагогическите съвети. Туристическият пакет е за 500 лв., а училищата трябва да съберат не по-малко от три оферти от туроператори и да изберат найдобрата от гледна точка на условия за
транспорт, настаняване, хранене, застраховка и съпътстваща културна, социална и спортна програма.

www.duma.bg
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Концесията на летище
Пловдив пак се провали
Правителството прекрати и втората процедура
Никой не иска да вземе на концесия летище “Пловдив”. Това е причината кабинетът да прекрати процедурата, съобщи правителствената
информационна служба. Това е втори опит за отдаване на концесия на
пловдивското летище. Процедурата
беше открита на 28 февруари 2020 г.
Последва трикратно удължаване на
срока за подаване на оферти заради
пандемията. Последният беше до 23
февруари 2021 г. Нито един кандидат не е подал оферта, не е имало и
искане за ново удължаване на срока.
По тази причина процедурата е прекратена, се казва в правителственото
съобщение.
Предвижда се да бъде направен
независим анализ на целесъобразността и възможностите за откриване на нова процедура за възлагане на
концесия. Тя ще отчете тенденциите
за развитието и възстановяването на

авиационната индустрия, която е
един от най-засегнатите браншове от
пандемията от КОВИД-19. Третото
правителство на Бойко Борисов пропусна възможността да даде летище
“Пловдив” на концесия през 2018 г.,
когато имаше двама кандидати. За
победител в надпреварата беше обявен китайско-холандски консорциум
начело с “Хайнан груп”. След
смъртта на основателя на китайския
конгломерат HNA Group (“Хайнан
груп”) Уанг Джиан те се отказаха от
сделката. Техен консултант тогава
беше сегашният служебен финансов
министър Асен Василев.
Държавата обаче не пожела да
сключи договор с класирания тогава
на второ място кандидат - обединението между “Тракия икономическа
зона” и транспортната компания
ПИМК. Те обещаваха да вложат в
развитието на летището 130 млн. лв.

Само 1 милиона лева
от приватизация са влезли
в Сребърния фонд
През май в Сребърния фонд са постъпили 93,47 млн. лв. приходи от концесии, отчетени по бюджета за 2020 г., и едва 1,07
млн. лв. постъпления от приватизация, също от 2020 г., показва
информация на Министерството на финансите. Още 1,11 млн. лв.
са постъпления от глоби и неустойки, свързани с нарушения на
Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Фондът
е нараснал за една година с около 200 млн. лв. В края на май
средствата в него достигат 3,45 млрд. лв.
В Сребърния фонд постъпват и средства по линия на осигуряването - изборът дали да правим вноска за втора пенсия в частен
универсален фонд или изцяло в НОИ. През май постъпленията от
прехвърлени партиди на осигурени лица, които са се отказали от
универсалните фондове, са 15,3 млн. лв. Тези средства обаче не са
предназначени да се трупат в Сребърния фонд - те се прехвърлят
в държавния фонд “Пенсии”, когато осигурените лица-титуляри
се пенсионират. Така например през миналата година 31,6 млн. лв.
са пренасочени от Сребърния фонд към фонд “Пенсии” в НОИ.

през следващите 35 години. Офертата
им бе подкрепена и от местната власт.
Официалният мотив беше, че е подобре да се проведе нова процедура
по новия Закон за концесиите, но това
така и не стана. Развихрилата се пан-

Резервите на страната са 27,7 млрд. евро
Официалните резервни
активи на България през май
възлизат на 27,74 млрд.
евро, съобщава БНБ. От тях
резервите в чуждестранна
валута са 24,84 милиарда
евро. България притежава
злато за малко над 2 милиарда евро или 1,313 милиона чисти трой унции. Резервната позиция към МВФ
възлиза на 116,2 милиона
евро, а специалните права на
тираж - специфична валутна
единица, чийто обменен
курс се определя от МВФ, 726,2 милиона евро. България има и други активи в
чуждестранна валута на
стойност 129,3 милиона
евро, сочат данните на БНБ.

Банкнотите от 50 лв. нарастват най-бързо в джоба
ни. В края на май банкнотите от 50 лв. в обращение са
186,88 млн. броя, обявиха
от БНБ. Само за година те
се увеличават с близо 35
млн. броя или с 23%. Като
се има предвид населението
на страната, се оказва, че
всеки българин разполага с
пет банкноти от 50 лв. повече в портфейла или под дюшека си спрямо края на май
миналата година. Разбира се,
някои хора носят значително по-големи суми в брой, а
при други промяна на парите в портфейла няма. На
второ място по увеличение
са столевките. В рамките на

9,5 млрд. евро трябват
за довършването на АЕЦ „Белене”
Между 8 милиарда и 9,5 милиарда евро ще са необходими за
довършването на двата блока на
АЕЦ “Белене”, сочат изчисления на
строителното обединение “Булатом”. Досега по проекта са похарчени около 1,5 милиарда евро. От
“Булатом” изчисляват, че тази инвестиция ще бъде изплатена около
15 години след въвеждане в експлоатация на блоковете, а цената на
тока от централата може да е пониска от цените на борсата.
Според сметките на “Булатом”,
ако двата блока в АЕЦ “Белене”
бъдат натоварвани напълно, те ще
могат да произвеждат годишно
около 16 милиона мегаватчаса електроенергия. Токът от централата
ще трябва да струва най-малко 60
евро за мегаватчас, за да може годишният финансов приток към
АЕЦ “Белене” да бъде около 960
милиона евро и инвестицията да

демия обаче промени коренно ситуацията и намирането на кандидати вече
се оказа мисия невъзможна. Ако се
стигне до трета концесионна процедура, най-вероятно тя ще е с много
по-ниски финансови изисквания.

се изплати за 14-15 години. В момента борсовата цена на електроенергията е 55 евро за мегаватчас,
а през 2028 - 2029 г. се очаква
тази цена да бъде над 60 евро за
мегаватчас. Това означава, че централата спокойно ще може да ра-

боти на борсовия пазар, посочват
от “Булатом”. Според тях проектът АЕЦ “Белене” е икономически целесъобразен, тъй като блоковете могат да работят още поне
45 години след изплащането на инвестицията.

година банкнотите от 100
лв. в обращение са нараснали с близо 20% или с 13,75
млн. броя. Така в края на
май столевките в джобовете
на хората са 83,78 млн.
броя.
Основните причини за
увеличението на парите в
обращение са ръстът на доходите на хората и инфлацията. От една страна, хората получават по-високи
заплати, а от друга, при пазаруване в магазина оставят
по-големи суми. За период
от 10 години най-голям ръст
има при банкнотите от 100
лв., които се увеличават с
274% или близо четири
пъти.

Започва проверка на
Държавната финансова
инспекция
Министърът на финансите Асен Василев
разпореди одит на дейността на Агенцията за
държавна финансова
инспекция (АДФИ).
Одитът е по сигнали за
нарушения в нейната
дейност, съобщиха от
финансовото министерство. Един от сигналите е предоставянето на
държавен имот - почивна база в к.к. “Албена”,
за стопанисване от
сдружение с нестопанска цел “Асоциация на
експертите по финансов
контрол в България”,
основано на 10 август
2020 г., както и нарушения със стартирани

обществени поръчки от
АДФИ за ремонт на почивната база след предоставянето й на асоциацията.
Проверката е разпоредена във връзка с
невъзможността финансовият министър да
получи обяснения от
директора на АДФИ
Георги Начев. Още от
встъпването в длъжност на новия служебен министър на финансите Начев е излязъл в болнични. Болничният му лист е до
17 юни 2021 г., но не
може да бъде открит
на адресната си регистрация.
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РЕГИОНАЛНИЯТ МИНИСТЪР:

Тол системата
скоро няма да се изплати
Тя трябва да обхване 18 000 км, за да е ефективна, сега са 3 100 км
Имах среща с представители на фирма “Капш”, която
изгради и поддържа тол системата. Казаха ми, че за да се
изплати тя и да бъде ефективна, трябва в нея да бъдат обхванати 18 000 километра от
пътищата. Ние скоро не предвиждаме такъв обхват, което означава, че скоро няма да
изплатим тол системата. Затова трябва да видим документите - колко пари са вложени, колко са постъпленията, за да разберем кога ще се
изплати”, каза в телевизионно участие министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета
Комитова. Както е известно,
в момента в тол системата са
включени 3100 километра от
пътната мрежа на страната.
Според Комитова в началото
на следващата седмица се
очакват резултатите от проверката на тол системата.
Министърът подчерта, че
около 900 човека работят в
Агенция “Пътна инфраструктура” по тол системата, купена е и техника. В същото
време по договор за пет години е наета външна фирма за
поддръжка, която получава
немалко средства всеки месец.
Контрактът беше подпи-

сан в началото на годината и
е за 28 млн. лв. на година.
Срещу тази сума “Капш Трафик Солюшънс”, която вече
получи 180 млн. лв. с ДДС, за
да изгради тол системата, поема ангажимента да се занимава с проактивен мониторинг и експлоатационна
поддръжка на тол системата.
Договорът е за пет години, но
може да бъде прекратен
предсрочно след втората година, ако държавната структура Национално тол управ-

ление има капацитет да поеме дейностите по-рано.
Комитова каза, че след
проверката на Националната
агенция по приходите ще стане ясно дали може да се
върнат авансовите суми, които “Автомагистрали” ЕАД е
изплатило на различни фирми по договори за укрепване
на свлачища. Заради тези договори Комитова смени цялото ръководство на АПИ.
Очаква се проверката да
продължи няколко месеца,

ОБЯВА

—ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 34, ‡Î. 1 Ë ‡Î. 2
ÓÚ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ë Â‰‡ Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ú˙„Ó‚Â Ë ÍÓÌÍÛÒË Ë ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ
Ì‡ «‡ÔÓ‚Â‰ π —Œ¿21-–ƒ09-795/07.06.2021 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡ —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡,
Œ ¡ ﬂ ¬ ﬂ ¬ ¿:
ıËÚÂÍÚ Ì‡ „. —ÓÙËˇ Ë Ó‰Ó·ÂÌ »œ– Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰
Õ‡ 20.07.2021 „., oÚ 11.00 ˜., ‚ Á‡ÒÂ‰‡ÚÂÎπ –—–19-–¿50-28/31.07.2019 „. Ì‡ √Î‡‚ÌËˇ ‡Ì‡Ú‡ Á‡Î‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ
Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ. 4, ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÔÛ·ıËÚÂÍÚ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î - Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡
ÎË˜ÌÓ ÓÔÓ‚ÂÒÚÂÌ ÍÓÌÍÛÒ Ò ÔÂ‰ÏÂÚ: ìŒÚ‰‡‚‡ÌÂ
ÏÂÒÂ˜Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 148.00 Î‚.
(ÒÚÓ ˜ÂÚËË‰ÂÒÂÚ Ë ÓÒÂÏ ÎÂ‚‡) - Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ 2,62
ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Ì‡ ÌÂÊËÎË˘ÂÌ ËÏÓÚ - ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ÎÂÍ‡ÒÍË Í‡·ËÌÂÚ, ÔÛ·ÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÎ‚./Í‚. Ï Á‡ Í‡·ËÌÂÚ‡ Ë 0,70 Î‚./Í‚. Ï Á‡ ÔËÎÂÊ‡˘Ë Ë‰Â‡ÎÌË ˜‡ÒÚË, ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ƒƒ—, Ò˙„Î‡ÒÌÓÒÚ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ ÒÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ
ÌÓ ËÁ„ÓÚ‚ÂÌ‡ ÓˆÂÌÍ‡ ÓÚ ÎËˆÂÌÁË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ.
ì—Â‰ËÍ‡î, Á‡ ÒÓÍ ÓÚ 5 (ÔÂÚ) „Ó‰ËÌË.
»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ó·ÂÍÚ‡, ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡:
√‡‡ÌˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ: 100.00 Î‚., ‚ÌÂÒÂÌË
ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î:
ÕÂÊËÎË˘ÂÌ ËÏÓÚ - ÔÛ·ÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·IBAN:
BG49SŒMB91303327755001,
BIC:
ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, ÎÂÍ‡ÒÍË
SOMBBGSF, Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷ ìÃ‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î,
Í‡·ËÌÂÚ, Ò˙Ò Á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ 53,00 (ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ
‚ ÒÓÍ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ.
Ë ÚË) Í‚. Ï Ë 12,50 (‰‚‡Ì‡‰ÂÒÂÚ ˆˇÎÓ Ë
÷ÂÌ‡ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ: 60.00
ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ) Í‚. Ï ÔËÎÂÊ‡˘Ë Ë‰Â‡ÎÌË ˜‡ÒÚË, Ì‡Î‚. Ò ƒƒ—. «‡ÔÎ‡˘‡ ÒÂ Ì‡ Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ
ıÓ‰ˇ˘ ÒÂ ‚ „. —ÓÙËˇ, ÛÎ. ìÀ‡Á‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚î π
ì—Â‰ËÍ‡î - „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î
53, ÂÚ. 2, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ‚ ‰‚ÛÂÚ‡ÊÌ‡ Ò„‡‰‡ Ò
π 88, ÂÚ. 2, ÒÚ. 214, ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 09:00
Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.503.1124.1 (¯ÂÒÚ ÓÒÂÏ
˜. ‰Ó 17:00 ˜. ËÎË ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚ Ô˙Ú ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡
Â‰ÌÓ ÚË ˜ÂÚËË ÚÓ˜Í‡ ÔÂÚ ÌÛÎ‡ ÚË ÚÓ˜Í‡ Â‰ÌÓ
ÒÏÂÚÍ‡: IBAN: BG58SŒMB91303127755001, BIC:
Â‰ÌÓ ‰‚Â ˜ÂÚËË ÚÓ˜Í‡ Â‰ÌÓ), Ò˙Ò Á‡ÒÚÓÂÌ‡
SOMBBGSF, Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷ ìÃ‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î.
ÔÎÓ˘ 297,00 (‰‚ÂÒÚ‡ ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ÒÂ‰ÂÏ) Í‚.
ÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÓÚ
Ï ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰
‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ
π –ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ
Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡ì π 88, ÂÚ. 2, ÒÚ. 225, ÒÂ˘Û ÔÂ‰‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ‚ œ» Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÒÚ‡‚ÂÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ÔÎ‡ÚÂÌ‡ Ú‡ÍÒ‡.
ÚÓ 68134.503.1124 (¯ÂÒÚ ÓÒÂÏ Â‰ÌÓ ÚË ˜Â‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡
ÚËË ÚÓ˜Í‡ ÔÂÚ ÌÛÎ‡ ÚË ÚÓ˜Í‡ Â‰ÌÓ Â‰ÌÓ ‰‚Â
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ: ‰Ó 17.00 ˜. Ì‡ 19.07.2021 „.
˜ÂÚËË) ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 1763,00
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ:
(ıËÎˇ‰‡ ÒÂ‰ÂÏÒÚÓÚËÌ ¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ Ë ÚË) Í‚. Ï,
17.30 ˜., Ì‡ 19.07.2021 „., ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò ¿œŒ— π 1777/08.08.2018 „. Ì‡ —Œ
—Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î
- ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ÔÓÔ‡‰‡˘ ‚ ”œ» II - Á‡ ‡‰ÏËπ 88, ÂÚ. 2, ÒÚ. 225.
ÌËÒÚ‡ˆËˇ Ë ˜ËÚ‡ÎË˘Â, Í‚. 39, Ï. Í‚. ì¡ÂÌÍÓ‚ÒÍËî
¿‰ÂÒ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡: —Œ ÔÓ ÔÎ‡Ì‡ Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π
–‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ
–ƒ-09-86/02.06.1989 „. Ì‡ œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ì‡ »
ÀÛËÁ‡î π 88, ÚÂÎ. 931 51 18, 921 80 41, ÎËˆÂ
Ì‡ Œ¡Õ— ì—Â‰ËÍ‡î, Ó‰Ó·ÂÌÓ ◊»«–œ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰
Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ: ‡ÒËÏË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚.
π –ƒ-09-50-461/22.10.2001 „. Ì‡ √Î‡‚ÌËˇ ‡-

защото става въпрос за много фирми и документи. “Имаме около 50 фирми, които са
получавали по 50-100 млн. лв.
авансово. Този, който е раздал авансите, е предприел
някакъв огромен инвестиционен риск, защото може да се
случват непредвидени неща,
докато дойде време да строим - фирмата може да фалира, да се случат извънредни
обстоятелства, епидемии,
бедствия”, коментира арх.
Комитова.

Междувременно от държавната фирма “Автомагистрали” ЕАД, в работата на която Сметната палата откри
редица нарушения и регионалният министър поиска смяна
на ръководството, съобщиха,
че новият борд на директорите не е подаден от МРРБ за
вписване в Търговския регистър. Все още действащият
изпълнителен директор Стоян
Беличев е имал среща с министър арх. Виолета Комитова. Той бил настоял за срещата, “за да се изчистят някои
неясноти около работата на
дружеството”. По повод наложената от МРРБ възбрана за
опериране със сметките на
дружеството, Беличев е сигнализирал министъра, че това би
довело до тежки последствия
както върху “Автомагистрали” ЕАД, неговите контрагенти и служители, така и върху
икономиката. Той е пояснил,
че освен за строителство, дружеството е отговорно и за
поддръжката на голям брой
автомагистрални участъци в
цялата страна и тя не може да
бъде преустановена. Министър Комитова е уверила,
че всички разплащания от
страна на държавата ще
продължат без проблем и в
срок.

ОБЯВА

Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 34, ‡Î. 1 Ë ‡Î. 2 ÓÚ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡
Ë Â‰‡ Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ú˙„Ó‚Â Ë ÍÓÌÍÛÒË Ë ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡
«‡ÔÓ‚Â‰ π —Œ¿21-–ƒ09-804/07.06.2021 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡ —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡
Œ ¡ ﬂ ¬ ﬂ ¬ ¿:
Õ‡ 20.07.2021 „., oÚ 13.00 ˜., ‚ Á‡ÒÂ—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: “Â‰‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Á‡Î‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î,
ÂÌ˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ‚ÂÏÂÌÂÌ Ô‡ÍËÌ„.
·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ. 4, ˘Â
√‡‡ÌˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ: 100.00 Î‚., ‚ÌÂÒÂÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÍÓÌÍÛÒ Ò ÔÂ‰ÏÂÚ: ìŒÚ‰‡‚‡ÌÂ
ÌË ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—ÂÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Ì‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ËÏÓÚ - ÔÛ·ÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‰ËÍ‡î: IBAN: BG49SŒMB91303327755001,
ÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ ÒÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡
BIC: SOMBBGSF, Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷ ìÃ‡Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Á‡ ÒÓÍ ‰Ó ÔÂ‰Ëˇ ÀÛËÁ‡î, ‚ ÒÓÍ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡ÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Á‡ Â‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡
‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ.
ÔÓ‰Ó·ÌËˇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÂÌ ÔÎ‡Ì, ÌÓ ÌÂ ÔÓ‚Â˜Â
÷ÂÌ‡ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ:
ÓÚ 5 (ÔÂÚ) „Ó‰ËÌË.
60.00 Î‚. Ò ƒƒ—. «‡ÔÎ‡˘‡ ÒÂ Ì‡ Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡
»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ó·ÂÍÚ‡, ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡ ÍÓÌ—Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î - „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ.
ÍÛÒ‡:
ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ. 2, ÒÚ.
Œ·˘ËÌÒÍË ÌÂÊËÎË˘ÂÌ ËÏÓÚ - ÔÛ·ÎË˜214, ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 09:00 ˜. ‰Ó
Ì‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ - ÚÂÂÌ, Ò ÔÎÓ˘
17:00 ˜. ËÎË ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚ Ô˙Ú ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡
1050,00 (ıËÎˇ‰‡ Ë ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ) Í‚. Ï,
ÒÏÂÚÍ‡: IBAN: BG58SŒMB91303127755001,
Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌ‡ ÒÍËˆ‡ Ò „‡ÙË˜ÌÓ ËÁÓBIC: SOMBBGSF, Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷ ìÃ‡·‡ÊÂÌËÂ ÓÚ √Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ —Œ Ëˇ ÀÛËÁ‡î. ÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÒÂ
‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘ ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÓÚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡ÈÓÌ ì—Â‰Ëœ» Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.514.25 (¯ÂÒÚ
Í‡î, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ.
ÓÒÂÏ Â‰ÌÓ ÚË ˜ÂÚËË ÚÓ˜Í‡ ÔÂÚ Â‰ÌÓ
2, ÒÚ. 225 ÒÂ˘Û ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡
˜ÂÚËË ÚÓ˜Í‡ ‰‚Â ÔÂÚ) ÔÓ
– Ì‡ „.
ÔÎ‡ÚÂÌ‡ Ú‡ÍÒ‡.
—ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ53/23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ: ‰Ó 17.00 ˜. Ì‡
ÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , ÔÓÔ‡‰‡˘ ‚ ÛÎË˜Ì‡ Â„ÛÎ‡19.07.2021 „.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËˆËˇ ÔÓ ÔÎ‡Ì‡ Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ï. ì«ÓÌ‡ ¬-15
ÚÂ: 17.30 ˜., Ì‡ 19.07.2021 „., ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰- ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓ·Ë‚ ·ÛÎ. ìƒ‡Ì‡ËÎ ÕËÍÓÎ‡Â‚î,
ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ·ÛÎ. ì Ìˇ‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò ¿œŒ— π 2115/21.07.2020 „. Ì‡
—Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ
„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ. 2, ÒÚ. 225.
‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ, ÛÎ. ì ÎÓÍÓÚÌËˆ‡î, ÔË
¿‰ÂÒ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡: —Œ ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ
Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡:
Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÚÂÎ. 02/931 51 18,
1200.00 (ıËÎˇ‰‡ Ë ‰‚ÂÒÚ‡) ÎÂ‚‡ ·ÂÁ
‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ƒƒ—, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ËÁ„ÓÚ‚ÂÌ‡ ÓˆÂÌ02/921 80 41, ÎËˆÂ Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ: ‡ÒËÏË
Í‡ ÓÚ ÎËˆÂÌÁË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ.
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚.
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НАКРАТКО

ЕС осигури първите
20 млрд. за възстановяване
Във вторник ЕС заяви, че е
събрал първите 20 милиарда евро
на пазарите за своя гигантски
фонд за възстановяване. Целта е
да се помогне на блока за времето
след пандемията, съобщи председателката на Еврокомисията Урсула
фон дер Лайен, цитирана от агенция “Франс прес”.

Кметицата на Париж
може да се кандидатира
за президент

СНИМКА БГНЕС

Гърция беше обхваната от 24-ва национална стачка. Работещите в най-големите
публични и частни сектори излязоха по улиците на Атина и другите градове. Причината
е обсъжданият в парламента спорен законопроект за удължаване на работния ден до 10 часа

Децата подложени на
по-голяма експлоатация
Най-много с детския труд се злоупотребява в Субсахарска Африка
Доклад, публикуван от УНИЦЕФ и
Международната организация на труда (МОТ), показва, че напредъкът в
борбата с детския труд е спрял в целия свят. Причината за това не е в пандемията от КОВИД. В началото на
2020 г. по света почти 160 млн. деца
на възраст между 5 и 17 години са се
занимавали с неподходяща и/или опасна работа. Това е ръст спрямо 2016 г.,
когато те са били 150 млн. и доближаване на стойностите през 2012 г. от
170 млн. работещи деца. Все пак техният брой е спаднал драстично спрямо
2008 г., когато е бил почти 220 млн.
Растежът се дължи основно на Субсахарска Африка, който надхвърля намаляването на детския труд в Латинска
Америка и Азия. Докато през 2016 г.
22,4% от децата между 5 и 17 години

са се трудили в тази част на Африка,
този брой се е увеличил до почти 24%
в началото на 2020 г. Глобалният дял
от 9,6% на работещите деца остава
същия между 2016 и 2020 г., което
показва, че нарастването на детския
труд съответства на ръста на населението в света, но се променя по региони.
Докладът също така разкрива, че
най-рядко срещаният вариант са малолетни работещи срещу заплата, който
иначе се смята за най-разпространен.
По света детският труд в промишлеността възлиза на около 10%, а този
в сферата на услугите 20%. За сметка
на това делът на работещите в земеделието е 70 на сто. Получаването на
заплата също не е особено типично за
децата, тъй като 72% от тях работят
със семействата си.

В Латинска Америка и Азия обикновено деца на възраст от 12 до 17
години са ангажирани най-често в градовете и предимно в сферите на услугите и индустрията. Въпреки това в
някои региони семейната работа и селскостопанският сектор поемат по-голямата част от детския труд.
В Азия между 32% и 35% от децата отпадат от училище, докато в
Латинска Америка техният дял е
двойно по-нисък. Според статистиките, в глобален мащаб, момчетата са
тези, които по-често са принудени да
работят в сравнение с момичетата. В
света в около половината от случаите подрастващите са извършвали
опасна работа, която може да навреди на здравето, безопасността или
морала им.

КОВИД е имало в САЩ
през декември 2019

Северна Корея
застрашена от глад

В САЩ е имало заразени
с КОВИД-19 още през декември 2019 година. Доказателства за това бяха представени
от Американския национален
институт по здравеопазване.
От тях става ясно, че вирусът
е бил в страната много порано от смятаното до момента. Учените са анализирали
повече от 24 000 кръвни проби, взети между 2 януари и
18 март 2020 г., и са открили
антитела срещу коронавирус
в пробите на хора, живеещи в
близост до Ню Йорк и Сиатъл. Тези градове по-късно
се превърнаха в огнища на
пандемията в САЩ.
За пръв път броят на починалите в страната над-

Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун заяви на
пленума на Централния комитет на Трудовата партия
на Корея, че има проблеми
със снабдяването на населението с храна. “Поради щетите от миналогодишния
тайфун не е изпълнен планът
за отглеждане на зърно, във
връзка с което в момента се
развива напрегната ситуация
с осигуряването на храна на
населението”, съобщи севернокорейският лидер. Той дал
указания да се предприемат
мерки за решаване на този
проблем. Освен това Чен Ун
подчерта, че удължаването
на карантинните мерки,
въведени в републиката, за

хвърли 600 000 души, гласи
статистиката на университета “Джонс Хопкинс”. По
този показател страната е на
първо място в света.
Напрежението заради големия брой новозаразени в
руската столица Москва расте. Кметът на града Сергей
Собянин обяви, че в болниците на града лежат над 12 000
КОВИД-пациенти. В същото
време само 1,8 млн. са се ваксинирали.
В РС Македония от вчера
отпадат редица КОВИД ограничения, премахва се полицейският час, позволени са
концерти и развлекателни
събития, но с присъствие до
50% от капацитета на залите.

да се предотврати разпространението на коронавирус,
са довели до забавяне на
осигуряването на дрехи, храна и жилище за населението.
През април, обръщайки
се към участниците в конференция на партийните секретари в Пхенян, лидерът
призова хората да се подготвят за “труден марш” за подобряване на живота на населението на страната. Припомняме, че този термин е
използван за пръв път в средата на 90-те години, когато
страната бе изправена пред
тежка икономическа криза и
масов глад. В следствие на
това, няколко стотин хиляди
души са починали.

Кметицата на Париж, социалистката Ан Идалго, намекна, че
планира да се кандидатира на президентските избори през 2022 г. Тя
заяви, че дама президент за първи
път в историята ще промени отношенията на французите към
управляващите, предаде АФП. В
момента основните кандидати са
настоящият лидер Еманюел Макрон и крайнодясната лидерка Марин льо Пен. Очаква се балотажът
да е между двамата.

Чехия иска глоба
за Полша
Чехия поиска Съдът на Европейския съюз да глобява Полша с по
пет милиона евро на ден. Причината е, че страната не е затворила
голяма въглищна мина, съобщи
БГНЕС. Въпреки че през май съдът
разпореди на Полша да прекрати
добива на лигнитни въглища в
откритата мина “Туров”, която
осигурява около 7% от електроенергията в страната, полското
правителство ще я остави отворена. Държавата разчита на въглища, за да задоволи до 80% от
енергийните си нужди.

Израел нанесе въздушни
удари по ивицата Газа
Израелската авиация нанесе
удари по ивицата Газа рано вчера
сутрин. Това е в отговор на изпратените от палестинската територия балони със запалителна
течност към южните части на
Израел, съобщиха източници от
службите за сигурност. Размяната на атаки е първата между
Израел и Газа след прекратяването на огъня на 21 май. Примирието
сложи край на 11-дневни тежки
боеве, при които загинаха 260 палестинци и 13 души в Израел.

СНИМКА БГНЕС

Товарен влак дерайлира в
мексиканския град Сан Исидро
Масатепек, западния щат Халиско.
Един човек е загинал, а трима
са ранени. При инцидента
са ударени четири къщи, от
които две са напълно разрушени

8

ЧЕТВЪРТЪК
17 ЮНИ

СВЯТ

2021

Лидерите Путин и Байдън
преговаряха в Женева
За срещата на върха са отредени 4-5 часа, документи
и съвместна пресконференция не се предвиждат
Руско-американската
среща на върха започна
в 13:00 часа местно време (14:00 часа българско) във вила “Ла
Гранж” на брега на Женевското езеро и се
очаква да продължи между 4 и 5 часа. Това е
първата среща на такова
ниво след срещата Путин-Тръмп през юли
2018 година в Хелзинки.
Президентските екипи са договорили обширен дневен, а останалите
въпроси, невключени в
списъка за обсъждане,
могат да бъдат повдигнати на преговорите по
инициатива на самите ли-

дери. Президентският помощник Юрий Ушаков
разкри пред репортери,
че планираните теми са
подредени приблизително в следния ред: състоянието и перспективите
за развитие на отношенията Русия-САЩ, основните въпроси на стратегическата стабилност, информационната сигурност и борба срещу киберпрестъпността. Следва блокът на “конкретни
нерешени въпроси от
двустранните отношения”. Освен това дневният ред включваше
въпроси на икономическото сътрудничество,

климата, Арктика и борбата с коронавируса. За
“десерт”, както се изрази Ушаков, са оставени
регионални въпроси:
Близкият изток, Сирия,
Либия, ситуацията около иранската ядрена
програма, заселването в
Афганистан, ситуацията
на Корейския полуостров и в Нагорни Карабах, както и Украйна.
Преговорите започнаха в тесен кръг с участието на външните министри Сергей Лавров и
Антъни Блинкън, а покъсно диалогът продължи
в по-разширен състав.
Президентският говорител Песков добави, че
Путин и Байдън могат да
разговарят и на “четири
очи”, ако решат, времето
за преговорите не е ограничено. Той каза още пред
журналисти, че на срещата не се предвижда подписването на документи,
но Юрий Ушаков добави,
че този въпрос все още се
съгласува и яснота по
него ще има привечер.
Не се предвижда и
съвместна пресконфе-

СНИМКА БГНЕС

Руско-американската срещата на върха
в Женева започна в добро настроение
ренция на двамата президенти. “По този
въпрос е постигната
пълна яснота: американската страна не иска да
проведе пресконференция съвместно. И чухме
изявленията на прези-

дента Байдън, че той
предпочита да говори
сам”, припомни Песков.
Предстои да се съгласува времето за брифингите или пресконференциите на двамата президенти. Песков уточни, че

Путин ще отговаря на
въпросите на журналистите “веднага щом руско-американските преговори приключат”. По
предварителния план
това трябваше да бъде в
19:00 българско време.

Руската делегация
е настроена делово

НАТО: Да разговаряме
с Москва

Руската делегация подхожда към срещата
на президентите с позитивно и делово отношение и се надява срещата да изпрати съгласуван сигнал по въпроси на стратегическата
стабилност.
Това заяви зам-външният министър Сергей Рябков, цитиран от ТАСС. “В отношенията между Руската федерация и САЩ настъпи
моментът, в който е необходимо да се обърнем
към по-голяма, ако не конструктивност, но
поне към по-голямо разбиране помежду ни.
Американците не трябва да изпадат в заблуждение, че чрез някакъв натиск или някакви
словесни начини могат да променят принципната ни позиция по добре познатите теми”,
отбеляза той.
Президентският говорител Дмитрий Песков обърна внимание на противоречивите
сигнали от САЩ. От една страна, Москва
вижда смекчаване на реториката от страна на
Вашингтон, което, несъмнено, е положителен
сигнал. Но остават нотки на политиката за
възпиране, заяви той пред руската телевизия
“Канал 1”. Москва обръща внимание на факта, че американският президент Джо Байдън
призна хипотетичната възможност Украйна
да се присъедини към НАТО. Това е нова
позиция, подобни изявления не са се чували
досега, поясни говорителят на Кремъл. “Що
се отнася до Украйна, чухме, че хипотетично
президентът Байдън допуска възможността
Украйна да се присъедини към НАТО”, каза
той. Песков окачестви изявлението като “нов
елемент”. “По-рано не са правени подобни
изявления. Разбира се, в Москва му обърнахме пълно внимание”, посочи той.

Отношенията с Русия са
от първостепенно значение за
НАТО, а Алиансът прилага
двупосочен подход към тях.
Това заяви генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг в интервю за Си Ен
Ен в сряда. “Отношенията с
Русия са от първостепенно
значение за НАТО. НАТО
вярва в двупосочния подход
към Русия и срещата на
Байдън-Путин е в съответствие с този подход. Трябва да
сме силни по отношение на
отбраната и в същото време

се нуждаем от диалог с Русия. Русия е нашата съседка,
трябва да разговаряме с нея.
Дори и да не виждаме възможността за подобряване на отношенията в обозримо бъдеще, трябва да поддържаме тези
трудни отношения”, подчерта
Йенс Столтенберг. Той призова Русия, Китай и САЩ и
другите водещи държави да
изработят режим на контрол
върху новите видове въоръжения като хиперзвуковите
ракети и автономните оръжия.

ЕС залага на три принципа
към Кремъл
Първият дипломат на ЕС Жозеп Борел представи в
сряда съвместно изявление на външнополитическата служба на ЕС и Еврокомисията (ЕК) за отношенията с Русия,
в което ЕС ще се придържа към три принципа: противодействате, възпиране, взаимодействане.
“В момента перспективата за подновено партньорство между ЕС и Русия, позволяваща по-тясно сътрудничество, изглежда далечна перспектива. Нашата задача сега е
да намерим начини, които да променят настоящата динамика и да доведат отношенията ни до по-стабилна и предсказуема плоскост. ЕС едновременно ще се противопоставя, ще възпира и ще взаимодейства с Русия въз основа
на общо (за всички държави от ЕС - по ТАСС) разбиране
за целите на Русия и принципите на прагматизма “, каза
Борел на пресконференция в Брюксел.
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СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СУШАТА И
НАСТЪПВАНЕТО НА ПУСТИНИТЕ. Отбелязва
се от 1995 г. с резолюция
на Общото събрание на
ООН, приета на 30 януари
1995 г. Целта е да се напомни на хората, че планетата ни се превръща в
пустиня. На тази дата през 1994 г. в Париж е
приета Международната конвенция на ООН за
борба срещу настъплението на пустините, влязла в сила на 26 декември 1996 г.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Да идва за министър
Велиана ХРИСТОВА

Тия дни Международният астрономически
институт кръсти астероид на името на 30-годишна българска изследователка. Всички медии
гръмнаха: прекрасно, да
живей! Момичето явно е
талантлив млад учен, но
за друго ми е думата. Тя
е завършила в Германия,

работи сега в Германия.
Общо 82 са астероидите, чиито имена са
свързани с наши учени и
с България. Някоя медия
да е обяснила що има
астероид “Иванова”, например и да са се сипали масови аплодисменти
за Виолета Иванова? Не
са. Нищо, че тя създаде
най-читавата космическа
оранжерия в света. Някой да помни кой е десетият учен в света, награден за принос в космическата наука? Не помни, понеже медиите не
гърмят за акад. Димитър
Мишев, който не е бил
достатъчно далновиден
да уседне в чужбина.
Знаем си, че българите сме талантлив народ,
не е чудно, че имаме пре-

успели нашенци навсякъде по света. Само че имаме преуспели хора и у
нас, особено в науката,
но за масовата “пропаганда” те не са интересни,
друго си е имаш едно
“завършил университета
на Мачу Пикчу” в биографията си! Ако се
върнеш тук, ставаш министър. Поне. Нали помните юпитата на царското правителство - надойдоха от САЩ и Лондон,
зауправляваха ни, та ни
натресоха неолиберализма и социалното неравенство в чист вид. Сега пак
- министрите ни все от
Кеймбридж, Харвард и
Виена идат. Ето тази фалшива ценност се насажда
днес в главите на българите. По БНТ ни показ-

ват успелите наши младежи по света. Затова сме
първенци в ЕС по изселването на талантливи
млади хора от страната
ни, първи сме по скорост
на демографския срив.
Защото държавата
няма политика за задържане на младите, а това
включва и сгрешената
държавна пропаганда.
Тя промива мозъците в
ущърб на България.
Ще повярвам, че сме
се цивилизовали, когато
от радиа, екрани и вестници се излеят масови
хвалби за най-успешния
докторант на БАН или
на Софийския университет за годината. А дотогава - да си идва астрономката от Германия, че
я чакаме за министър.

Защо парите секват
От стр. 1
Даже в един момент
тя бе блокирана от парламента. Това обаче, както логично се очакваше,
бе само вдигане на пушилка. А всичко може да
се види в досиетата на
тези сделки, ако не са
унищожени вече разбира
се. В началото документацията се съхраняваше
в отделните министерства, но след като бе създадена Агенцията за следприватизационен контрол (АСК) трябваше да
отидат в нейния архив.
Този процес се проточи
във времето и едва ли

някой е наясно дали е
завършил вече, въпреки
че минаха повече от 15
години. АСК бе институция без никакви правомощия, която се превърна в
политическа хранилка.
Нейната задача бе да следи как се изпълняват приватизационните договори и да събира неустойките при тяхното неизпълнение. Те се оказаха за милиони, но държавата така и не можа да си
ги събере.
Доста преди това през 2010 г., първото
правителство на ГЕРБ
измисли Държавната
консолидационна компа-

ния (ДКК) с цел парите
от приватизацията на
държавни дружества да
постъпват в нея, а не в
Сребърния фонд. С годините в ДКК влязоха остатъците от приватизираните държавни фирми,
чрез които без никаква
прозрачност се харчеха
стотици милиони левове
публични средства. Пример за това е “Монтажи”
- дружеството, което
тези дни стана скандално
известно със съмнителния ремонт на 400-те
язовира за 630 млн. лв.
Все пак най-актуалният
пример за това как се отклоняват пари, които би

трябвало да отидат във
Сребърния фонд са
постъпленията от концесията на летище “София”.
Те бяха насочени за покриване на бюджетния
дефицит, вместо да се
влеят във фонда. Освен
това, парите, които
постъпват в Сребърния
фонд, стоят на депозит в
БНБ. Те никога не са
били инвестирани в други финансови инструменти, които носят доходност. В началото престоят им централната
банка носеше минимална
лихва, после от 2014 г.
тя стана нулева, а от
2017 г. е отрицателна.

1882 - РАЖДА СЕ ИГОР СТРАВИНСКИ, РУСКИ КОМПОЗИТОР (УМИРА 1971 Г.). Работил
през по-голямата част от живота си във Франция и САЩ. Определян е като един от най-значимите композитори на ХХ в., а
понякога и като една от най-влиятелните личности на столетието. Получава международна известност с три балета, написани по поръчка на импресариото Сергей Дягилев
за неговата балетна трупа - “Жар-птица”, “Петрушка” и “Пролетно тайнство”.
1885 - В НЮ ЙОРК Е ДОКАРАНА СТАТУЯТА
НА СВОБОДАТА. Тя е подарък от
Франция за Америка в знак на
приятелството между двете
нации и бележи 100-годишнината от независимостта на САЩ.
Проектирана е от Фредерик
Огюст Бартолди и е открита на
28 октомври 1886 г. Густав Айфел, конструкторът на Айфеловата кула, проектира вътрешната носеща конструкция. Статуята е обявена за национален паметник през
1924 г. Влиза в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО през
1984 г.
1897 - РАЖДА СЕ ТРАЙЧО КОСТОВ, ПОЛИТИК И ДЪРЖАВНИК (УМИРА 1949 Г.). Бил е
подпредседател на МС и министър на електрификацията,
водите и природните богатства
(31 март 1946 - 23 ноември
1946); подпредседател на МС (11
ноември 1947 - 31 март 1949);
председател на правителствената комисия за стопански и финансови въпроси (1947-1949).
През 1949 г. е обвинен в антидържавна и антипартийна дейност. На 14 декември 1949 г. е
осъден на смърт, на 17 декември присъдата е
изпълнена. Реабилитиран е след Априлския пленум (1956) и през 1989 г.
1994 - В САЩ Е ОТКРИТО СВЕТОВНОТО
ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ. Международният
турнир завършва с найдоброто досега класиране на националния ни
отбор на подобен форум.
Футболистите, водени
от треньора Димитър
Пенев, стават четвърти в света. Шампион е
Бразилия, която побеждава на финала Италия
след изпълнение на дузпи. Трети са шведите.
Христо Стоичков е обявен за голмайстор на
турнира с шест попадения. С толкова е и Олег
Саленко (Русия). Най-добър играч на първенството става Ромарио от Бразилия.
2002 - УМИРА ДОБРИ ДЖУРОВ, АРМЕЙСКИ
ГЕНЕРАЛ И ПОЛИТИК (Р. 1916 Г.). Участник в
съпротивителното движение по
време на Втората световна война. Партизанин и командир на
Партизанска бригада “Чавдар”.
Политик, член на Политбюро на
ЦК на БКП. Министър на народната отбрана, народен представител в пет парламента. Автор
на мемоарната книга “Мургаш”.
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22 юни 1941 г. Денят на чудовищното
нападение на Германия над СССР.
Навършват се 80 години от тогава. Написаното за този ден не се побира в десетки,
нито в стотици, а в хиляди мемоари на
видни политици, висши военни ръководители, редови бойци от окопите и военните
заводи, в исторически и научни изследвания, художествени книги и произведения.
И всеки автор изнася нещо, поне мъничко
ново и различно, макар и противоречиво
и невярно понякога да е то.
Но едно не подлежи на съмнение - още в
Подготви
Христо ГЕОРГИЕВ първите минути се случва това, което германските кафяви скакалци не са очаквали:
превъзхождащата ги храброст на съветските войни по суша, небе и вода - яростна и саможертвена.
От първите часове на 22 юни рамо до рамо воюват и загиват
войници, генерали и комисари, защото пред родината всички
са равни. В руската земя и в земята на европейските държави
в битките срещу фашизма ще останат 27 милиона руснаци.
През 2019 г. на среща с ръководителите на държавите от
СНГ (Съюз на независимите държави) руският президент
Владимир Путин произнесе пространно слово за Втората
световна война, опровергавайки със 17 архивни документа
лъжите за “вината”на СССР, тиражирани в днешния ЕС.
Предоставяме на читателя част от словото му, публикувано
тогава в “Российская газета”. Защото геополитиката сега
подменя истината и използва лъжите за историята като бухалка на нови идеологии. Някои от цитираните документи
вече публикувахме в нашата рубрика (duma.bg/zapadatkolenichi-pred-hitler-a-obvinyava-stalin-n198684).
Днес и в следващия брой ще надникнем отново в спомените
за началото на Великата отечествена война. Спомени на човека, наричан войник над войниците, маршал над маршалите
- четири пъти героя на Съветския съюз Георги Жуков (18961974). За онзи 22 юни справедливо е да говори той. Заслужил
го е отвсякъде и за всичко. Предлагаме ви и поглед от другата
страна - за това какво е мислел за нападението не друг, а една
от “иконите” на днешните неофашисти, самият Ото Скорцени, шеф на спецотделението на германското разузнаване.

Владимир Путин
Из Слово на срещата с ръководителите на страните от СНГ, 20.12.2019 г.
...Мен малко ме изненада и
дори малко ме засегна една от
последните резолюции на Европейския парламент от 19 септември 2019 г. - “За важността на
запазването на историческата
памет за бъдещето на Европа”...
Искам още веднъж да подчертая,
че това ни засяга всички нас,
защото в известна степен ние сме
наследници на бившия Съветски
съюз. Когато говорят за Съветския съюз, говорят за нас.
И какво е написано? Според
тази бумага, така нареченият
пакт Молотов-Рибентроп... “е
поделил Европа и териториите
на независимите държави между
два тоталитарни режима, което е
прокарало пътя към началото на
Втората световна война”...
Каква е все пак истината?
Поисках да разбера това и помолих моите колеги да разровят
някои архивни документи...
Възниква първият въпрос през цялото време говорим за
пакта Молотов-Рибентроп след
нашите европейски колеги.
Въпросът е: нима това е единственият документ, подписан от
една европейска страна (тогава
Съветския съюз) с фашистка
Германия? Оказва се, че това
съвсем не е така. Аз просто ще
ги изредя с ваше разрешение.
И така, Декларация за неприлагането на сила между Германия и Полша. Това е т.нар. пакт
Пилсудски-Хитлер. Подписан е
през 1934 г. По същество това
е договор за ненападение.
След това е англо-германското морско съглашение от 1935 г.
Великобритания предоставя на
Хитлер възможност да има свой
военен флот, което му е било
забранено всъщност или сведе-

но до минимум според резултатите от Първата световна война.
След това е съвместната англо-германска декларация на
Чембърлейн и Хитлер, подписана на 30 септември 1938 г.,
съгласувана от тях по инициатива на Чембърлейн. В нея се
заявява, че подписаното Мюнхенско съглашение, а също англо-германското морско съглашение, символизират... и така нататък, и така нататък. Създаването на правова база между
двете държави е продължавало.
Това не е всичко. Френскогерманската декларация, подписана на 6 декември 1938 година
в Париж от министрите на
външните работи на Франция и
Германия Боне и Рибентроп.
Накрая, договор между Литовската република и Германския райх, подписан на 22 март
1939 г. в Берлин от министъра
на външните работи на Литва и
от същия Рибентроп, за това, че
Клайпедският край отново се
съединява с Германския райх.
Варшава, 31 май 1938 година: “За поляците руснакът е варварин, азиатец, разрушителен и
развращаващ елемент, с който
всеки контакт е опасен, всеки
компромис е смъртоносен”.
И договорът за ненападение
между Германския райх и Латвия от 7 юни 1939 година.
По този начин договорът
между Съветския съюз и Германия е последният в редицата на
тези, които са били подписани
от другите европейски страни,
уж заинтересовани от запазването на мира в Европа. При това
искам да отбележа, че Съветският съюз решава да подпише този
документ, едва след като са били

Откъде изпълзя
чудовището на
22 юни 1941 г.
Четиво и за тези, които сега обкръжават Русия
изчерпани всички възможности
и са били отклонени всички предложения на Съветския съюз за
създаването на единна система за
сигурност, по същество - на антифашистка коалиция в Европа...
Съветският съюз до последната възможност се старае да
използва всеки един шанс за
създаване на антихитлеровска
коалиция, води преговори с военните представители на Франция и Великобритания, като с
това се опитва да предотврати
началото на Втората световна
война, но на практика е останал
сам, в изолация...
Да, там има секретна част (в
договора Молотов-Рибентроп бел. пр.) за разделянето на някаква територия. Но ние не знаем
какво има в другите съглашения
на европейските страни с Хитлер. Защото ако ние разсекретихме тези документи, в западните столици всичко това се пази
с гриф “секретно”. Ние не знаем
нищо за това какво има там. Но
сега на нас не ни е и нужно да
знаем, защото ние виждаме по
фактите, че е имало сговор. От

ли в пещите.
А що се отнася за Брест,
например, Червената армия е
влязла там, когато тези територии са били завзети от немските
войски. Там Червената армия
изобщо не е воювала с никого,
не е воювала с поляците. Нещо
повече, по това време полското
правителство е загубило контрола над страната, над управлението на въоръжените сили, и се е
намирало някъде в района на

факта виждаме, че е била разделена независима демократична
държава - Чехословакия. И в това
е участвал не само Хитлер, но и
предишните ръководители на
тези държави. Именно това открива на Хитлер път за придвижване на изток, именно това е послужило като причина за началото на Втората световна война.
И още един момент за това
как е действал Съветският съюз,
след като Германия е започнала
войната срещу Полша... Впрочем, именно това, че там са влезли части на Червената армия, в
значителна степен е спасило живота на мнозина от местното население, преди всичко на същото еврейско население. Защото
всички тук присъстващи знаят,
че процентното съотношение на
еврейското население в тези
райони е било много голямо.
Ако бяха влезли нацистите, биха
избили всички и биха ги прати-

румънската граница. Нямало е
даже с кого да се водят каквито
и да е преговори. Повтарям, Брестката крепост, която на всички
нас е добре известна като цитадела на защитата на интересите
на Съветския съюз и на нашето
общо Отечество, е една от ярките страници на Втората световна война. Тя е била завзета от
Червената армия, едва след като
немците са си отишли от нея. Те
вече са я били завзели. И реално
Съветският съюз нищо не е отнемал от Полша...
И накрая, бих искал да напомня как съвременниците са
оценявали тогава резултатите от
победата над нацизма и приноса
на всеки от нас в тази победа,
започвайки от 1941 г. Ето личното послание на Чърчил до Сталин на 22 февруари 1945 година.
Било е на 22 февруари, в навечерието на празнуването на 27-та
годишнина на Червената армия.

Чърчил пише, че Червената армия празнува своята 27-ма годишнина с триумф, който е завоювал безкрайните аплодисменти
на нейните съюзници. И нататък
- бих искал да обърна внимание
на това във връзка с тази резолюция, която е била приета неотдавна от нашите колеги в Европарламента: “Бъдещите поколения ще признаят своя дълг пред
Червената армия също толкова
безусловно, както това правим
ние, които доживяхме да бъдем
свидетели на тези великолепни
постижения”. Но виждаме как
реагират днешните поколения
политици в Европа.
А ето какво Рузвелт е написал до Сталин също през 1945
година: “Непрекъснатата знаменита победа на Червената армия заедно с усилията на въоръжените сили на обединените
нации, разгърнати на юг и на
запад, осигуряват бързото постигане на нашата обща цел свят, живеещ спокойно, опиращ
се на взаимното разбирателство
и на сътрудничеството”.
И малко по-късно Труман,
вече новият президент на САЩ:
“Ние дълбоко ценим великолепния принос, внесен от могъщия
Съветски съюз, в делото на цивилизацията и свободата. Вие демонстрирахте способността на
свободолюбивия и във висша
степен храбър народ да съкруши злите сили на варварството,
колкото и мощни те да са били”.
Мисля категорично, че ние с
вас абсолютно не можем да забравим и никога няма да забравим повдига на нашите бащи.
Много бих искал и нашите колеги на Запад изобщо и в Европа в частност да имат предвид
това. Ако не искат да чуят нас,
нека чуят авторитетните ръководители на своите страни, които са разбирали какво говорят и
са познавали събитията не по
слухове.
https://rg.ru/2019/12/20/
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С гласуване да заявим, че
пенсионерите не са излишни хора
Настояването за достойни доходи и за права на възрастните не е популизъм
Стефан СТЕФАНОВ

Пандемия, избори след избори, а отношението към възрастните хора не се
променя към по-добро. Добавката от 50
лв. заради кризата от КОВИД-19 е несправедлива и е обидна. Още по-несправедливо е лишаването на няколкостотин
хиляди пенсионери, “възнаградени” преди това с минимална пенсия от 300 лв.
от еднократната добавка от 120 лв. Тя
беше дадена на тези с доход от 300.01
лв. до 369 лв. и така най-бедните, живеещи в недоимък, бяха обречени на още
по-голяма нищета.
В епидемичната обстановка встрани
от вниманието останаха и хронично болните и самотните възрастни хора. А техните проблеми с достъпа до здравни грижи и лекарства, до калорична и здравословна храна се увеличиха многократно. Нито една институция не направи
От стр. 10
vladimira-putina-naneformalnom-sammite-sng.html,
превод Велиана Христова.
“Спомени и размисли”, Георги Жуков, превод от руски
Страшимир Джамджиев,
Държавно военно изд., 1969 г.
Из глава девета “В навечерието на Великата отечествена война”
...Естествено
възниква
въпросът: защо ръководството,
възглавявано от Й. В. Сталин,
не осъществи мероприятията,
предвидени в утвърдения от
него оперативен план за война?
За тези грешки и пропуски
обвиняват най-често Й.В. Сталин. Разбира се, Сталин безусловно имаше грешки, но техните причини не трябва да се разглеждат изолирано от обективните исторически процеси и
явления, от целия комплекс от
икономически и политически
фактори... Като съпоставям и
анализирам всички разговори,
които Й.В. Сталин е водил в мое
присъствие в кръга от близки
нему хора, аз идвам до твърдото убеждение: всички негови
мисли и действия бяха проникнати от едно желание - да избегне войната - и от увереността,
че това ще му се удаде. Сталин
разбираше какви тежки бедствия може да причини на народите на Съветския съюз една война с такъв силен и опитен враг
като фашистка Германия и затова се стремеше, както и цялата
наша партия, да я предотврати.
Сега у нас се навсякъде се
говори, особено в масовите, общодостъпни публикации, предимно за факти, които е трябвало да ни подскажат за готвеното
нападение срещу СССР, за съсредоточаването на войски край
нашите граници и т.н., но в също-

изследване какви са реалните последици
от липсата на общуване за хората от
третата възраст.
Сега сме свидетели как голяма част
от политиците се ръководят от лични
амбиции и цели, а не от стремеж за
развитие на държавата и за създаване на
условия за спокойни старини на българските граждани. Този извод се потвърди
и от дневния ред на Народното събрание, избрано на 4 април и просъществувало твърде кратко време.
В резултат на това отношение много
от възрастните хора изгубиха вяра и
надежда, че може нещо да се промени.
Страхът от заразяване оказва допълнителен стрес върху тях. По тези причини
повече от 800 хиляди пенсионери през
април не отидоха да гласуват.
Що се отнася до гласувалите избиратели над 60-годишна възраст, според изнесените данни, техните гласове се разпределят приблизително както следва:
За БСП - 260 хил.

то време, както показват намерените след разгрома на фашистка
Германия документи, на масата
на Й.В. Сталин е имало много
други донесения и от съвсем друг
род. Ето един от примерите. По
нареждане на Хитлер, дадено на
съвещанието на 3 февруари 1941
г. началник щаба на Върховното
главно командване фелдмаршал
Кайтел издал на 15 февруари
1941 г. специална “Директива за
дезинформация на противника”.
За да се скрие подготовката за
операцията “Барбароса”, отделът за разузнаване и контраразузнаване в главния щаб разработил и осъществил многобройни акции за разпространяване на
лъжливи слухове и сведения.
Прехвърлянето на войски на
изток беше представено “в светлината на най-големия в историята дезинформационен маньовър, за да се отвлече вниманието от последните приготовления
за нахлуване в Англия.”
Бяха напечатани в голямо
количество топографски материали за Англия. Във войските бяха
командировани преводачи на
английски език. Подготвяше се
“изолиране” на някои райони по
крайбрежието на проливите Ламанш и Па дьо Кале и в Норвегия. Разпространяваха се сведения за някакъв военновъздушен
корпус. По крайбрежието се
монтираха фалшиви ракетни батареи. Сред войските се разпространяваха сведения според един
вариант, че отиват на почивка
преди нахлуването в Англия, а
според друг - че войските ще
бъдат пропуснати през съветска
територия за нахлуване в Индия.
За да се подкрепи версията за
въздушен десант, бяха разработени специални операции с кодови наименования “Акула” и
“Харпун”. Пропагандата се
нахвърли изцяло върху Англия
и прекрати обичайните си напад-

За ГЕРБ - 230 хил.
За ДПС - 85 хил.
За ИТН - 79 хил.
За ДБ - 49 хил.
За ИМВ - 40 хил.
За партиите извън парламента - 160
хил.
Интересно е, че около 280 хил. избиратели от 18 до 39 години дадоха принос за успеха на ИТН. Сега предстоят
нови избори. Ние, пенсионерите, нямаме сили да участваме в продължителни
улични протести, но имаме изключително силно оръжие - нашия избирателен
глас. От нас зависи да подкрепим тези,
които се ангажират с реализация на
нашето право на достоен живот, регламентирано в Конституцията, в Европейската социална харта и в други документи на ЕС. От нашето гласуване зависи да покажем, че не може да има такъв
народ, който да нарича популизъм искането за преизчисление на пенсиите, като
мярка срещу дискриминацията и ниски-

те доходи.
С нашия глас тябва да потвърдим, че
искаме справедливо решаване на трите
основни проблеми пред пенсионерите ниските доходи, влошеното здраве и социалната изолация. Искаме ежегодно преизчисляване на пенсиите със средния осигурителен доход от предходната година,
за да няма дискриминация на по-старите
пенсионери. Трябва да покажем, че не
може повече минималната пенсия за трудов стаж и възраст да бъде по-малка от
официалния праг на бедност. Че крайно
време е вдовишката добавка да стане 40%,
както беше обещано през 2010 г.
Това, което искаме, не е популизъм,
а желание да се осъществи характерен
признак на съвременната демократична
държава. Нашата съдба е в нашите ръце.
Нека да намерим сили и с масово участие в изборите да заявим, че пенсионерите, вложили десетилетия труд в държавата, не са излишни и настояват за своите права.

Маршал Жуков

Ото Скорцени

ки срещу Съветския съюз...
При всичкото си желание да
запази мира като решаващо условие за построяване на социализма в СССР Й.В. Сталин виждаше, че правителствата на Англия и САЩ правят всичко
възможно, за да тласнат Хитлер
във война със Съветския съюз,
че Англия и другите западни
държави, след като се озоваха в
тежко военно положение, гледат
по всякакъв начин да се спасят
от катастрофа и са крайно заинтересовани Германия да нападне
СССР. Затова той с такова недоверие приемаше информациите
от западните правителства за
приготовленията на Германия да
нападне Съветския съюз...
Между другото, струва ми
се, че е уместно да напомня, че
когато Хитлер се реши да предложи на Съветския съюз да обмислят заедно идеята за разделяне на света на сфери на влияние, той срещна резкия и недвусмислен отказ от съветска страна дори за разговори по този
въпрос. За това свидетелстват
документите и участващите в
посещението на В.М. Молотов
в Берлин през ноември 1940 г...
Колкото до оценката на пакта за ненападение, сключен с
Германия през 1939 г. в момент,
когато нашата страна можеше да

бъде атакувана на два фронта откъм Германия и откъм Япония, - няма никакви основания да
се твърди, че Й.В. Сталин е разчитал много на него. ЦК на ВКП
(б) и съветското правителство добре разбираха, че пактът не избавя СССР от заплахата от фашистка агресия, но той даваше
възможност да се спечели време
за засилване на нашата отбрана
и е все пак пречка за създаване
на единен антисъветски фронт...
Можеше ли военното ръководство самостоятелно и навреме да открие излизането на противниковите войски непосредствено в изходните райони, откъдето започна нахлуването им на
22 юни? Да се направи това при
онези условия беше крайно трудно. Освен това, както стана известно от трофейните карти и документи, командването на немските войски е извършило съсредоточаването на самата граница
в последния момент, а неговите
бронетанкови войски, намиращи
се доста далеч, са били прехвърлени в изходните райони чак
през нощта на 22 юни...
Ото Скорцени, из “Секретная команда. Воспоминания
руководителя спецподразделения немецкой разведки”, Москва, Центрполиграф, 2021 г.

В един не много добър ден в
щаб-квартирата на Хитлер
“чопът бе хвърлен”, машината
за заповеди се завъртя и ни
спуснаха деня “Х” на началото
на настъплението. Това беше 22
юни 1941 г.! В пет часа сутринта махалото на войната трябваше отново да се задвижи и този
път да насочи своя огнен валяк
на Изток. В неговото навечерие
в корпуса прочетоха заповедта
за настъплението и командващият го генерал излезе пред командния състав на двете влизащи в
него дивизии с реч, проникната
от оптимизъм и увереност в
бързия разгром на противника.
- След няколко седмици в
Москва ще се състои парад на
победата - заяви той с тържествуващ вид.
Интересно дали тази увереност излизаше от чисто сърце
поне тогава?
Това изявление бързо се разнесе сред войските и в първите
седмици ги въодушевяваше да се
вдигат в атака. Сега, когато се
пишат тези редове за военния
поход срещу Русия, аз добре
разбирам, че тези думи не бяха
нищо повече от раздута фраза.
Това осъзнаха и милионите
немски войници, които трябваше на гърба си да изпитат колко
далече от истината бяха подобни изявления.
Необятните руски простори
се измерват не само в километри. Там се разтварят дори границите, в които мисли и чувства
обикновеният човек. За да разбере истинската “руска душа”,
човек трябва да поживее в тази
страна в течение на много години. За нас, западноевропейците,
тази душа и необятните простори на Русия ни изглеждаха като
непостижима загадка, изпълнена с тайнствен и безкраен мрак.
(Превод Велиана Христова)
Следва
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Усиленото застрояване на
София през последните години
извежда все по-често на преден
план опазването на зелените й
площи. Колкото повече високи
и ниски сгради се изграждат,
толкова по-актуален е въпросът
добър стопанин на парковете и
градинките ли е Столичната
община. Логично е, когато позволяваш нови и нови строежи,
в които ще прииждат все повече хора, да им осигуриш и места за отмора, развлечение и
спорт. Вместо това общината
някак успява да се забърка в
скандали или да предизвика неуредици с настоящи и бъдещи
паркове, с което не само не гарантира бъдещото оцеляване на
жителите, а поставя под въпрос
и разширяването на зелените
дробове на града.

В Южния парк преди време ограничаваха
минаването заради КОВИД, дано скоро
лентите не заграждат и частни имоти

2021

СНИМКИ БГНЕС

Идеи за изгледа на парк “Въртопо” бяха
представени преди години, но още не са реализирани

Борисовата градина
е емблематично място за столичани, оцеляло десетилетия. То
привлича млади и стари с дългите си километри алеи, с обширните поляни, гъстите си сенки,
местата за спорт и почивка.
Въпреки че на пръв поглед картината е идилична и спокойна,
през годините съдбата на градината е съпътстване с не малко
препятствия и неразбории. Обширната територия е не е
напълно общинска собственост,
а липсата на решение около
частните стопани нееднократно
е изправяла на нокти кметската
управа. Добре известно е окаяното положение с бившата
къпалня “Мария-Луиза” - частна собственост, която се руши
от години и заплашва скоро да
се превърне в руина насред найхубавия парк на града. В момента общината нито може да
си върне територията, нито
може да накара собственика да
възстанови басейните и плажа.
Отделно главоболия създават и частни предприемачи, издигнали автокъща и ресторант
върху общинска собственост,
които никой не успява да изгони с години. В опит да се справи с управлението на парка, да
въведе рамки на позволено и
непозволено и да реши въпросите със статута на определени
площи преди две години Столичната община представи проект за Подробен устройствен
план на широко обществено
обсъждане. Той обаче предизвика толкова силен отпор на заинтересовани активисти, неправителствени организации и експерти, че работата по плана
бе спряна. Въпреки заявената
тогава амбиция за уреждане на
неяснотите, вече две години не
се чува нищо около проекта и
той стои на трупчета. Докато
чака, общината се разбърза да
усвоява пари за ремонт на някои части на парка, което пък
предизвика недоволството на
активни защитници на Борисовата градина. Така емблематичната територия остава с несигурно бъдеще, застрашено от
неприятни изненади.

Друг голям парк
в столицата Западният
вече стана нарицателен за провал на общината като стопанин.
Неговият ремонт бе обявен през
2018 г. с идеята да се усвоят
набързо 8,5 млн. лева европейски пари. Реконструкцията на
представителната му част трябваше да приключи точно за една
година, или до юни 2019 г. Ока-

Парковете на София скандали и неуредици
Оформянето на бъдещи зелени площи се бави
заради частни интересни и общинска леност
Деси ВЕЛЕВА

СНИМКИ МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

за се, че изпълнителят не е работил през почти половината от
времето заради дъждовни дни и
по тази причина се наложи да
му се даде отсрочка. Вторият
скандал гръмна, когато излезе
новината, че част от проекта за
реконструкция е сбъркан. Това
доведе до ново забавяне, което
продължи и по време на пандемията. Така в началото на тази
година с двегодишно закъснение обновеният Западен парк
бе официално открит, за да се
намерят едни след други нови
и нови неуредици около него.
Дали е напълно завършен сега
инспектират всички негови
посетители, които наддават
при кой силен дъжд алеите му
ще бъдат наводнени, а поляните - разкаляни.

Южният парк
също е опасан с частни интереси, тъй като и в него голяма част
от терените не са общински.
През 90-те години там са възстановени на собственици около
100 имота с площ от около 350
дка. С две думи, една пета от
целия парк в момента е частна.
Въпреки че от Столичната община са добре запознати с проблемите, досега не правят никакви опити за отчуждаването
им. А това е единственият вариант за спасяването на целостта
на парка. Със сигурност никой
собственик няма да се остави
още дълго време като губещ от
притежаването на толкова апе-

Това остана
от къпалнята
“Мария-Луиза” в
Борисовата градина
титно място в сърцето на София. Частниците съвсем скоро
ще имат право да предявят правата си за позлване на имота, да
поискат да строят или да съдят
Столичната община, ако им се
откаже това право.
Подобна съдба грози и

парк „Въртопо”,
който се намира между кварталите “Мусагеница”, “Дървеница”, “Студентски град”,
“Младост” 1 и 2 и не е толкова
популярен за столичани.
Всъщност, спорно е дали той е
истински парк, зелена пустош
или необлагородена площ.
Като по-дива местност неговото минало и настояще също не
бяха пощадени от кризи. През
2016 г. кметството реши 8 дка
от територията на нереализирания парк да бъдат обновени.
За останалите обаче яснота
няма, тъй като голяма част от
терените, особено в “Студентски град”, са частни, а собствениците им имат явни намерения да ги застроят. Зелените
площи продължават да са застрашени от унищожаване и заменяне със строежи. Тъй като
голяма част от територията не
е облагородена, тя продължава да е местообитание на раз-

нообразни видове растения,
бозайници, земноводни и влечуги. Последната новина от местността не бе свързана с дейност от страна на кметството,
а с доброволческа инициатива
за почистване от столичани.
Отново частните земи са
пречка за изжграждането на
дългоочаквания

Източен парк
между кв. “Младост” 3 и 4, Околовръстния път и “Горубляне”.
Конкретното намерение на общината за създаването му в тази
част на София, която няма истински голям парк, бе заявено в
началото на 2018 г. Тогава се
състоя първото обществено
обсъждане на проекта за Подробен устройствен план. Дискусията обаче бе съпроводена с голям скандал заради съпротивата
на част от собствениците на терените от кв. “Горубляне”. Те
се обявиха срещу идеята земите
им да стават парк, като също
така нямат намерение да се
съгласят и с предложения за отчуждаване от страна на общината. Тя няма как да им предложи толкова висока цена, колкото биха спечелили от бъдещи
строежи. От тогава досега периодично жители на “Горубля-

не” излизат на протести и блокират бул. “Цариградско шосе”.
Сблъсъкът между столичани,
които си искат земите, и онези,
които настояват за парк и
твърдят, че горублянци вече са
били обезщетени за земеделската си земя и че променят предназначението й, е пореден нагледен пример как общината не
си е свършила работата и бездействието й плюс лошите закони са довели до противопоставяне между хората.
Съвсем наскоро от кметството признаха, че над 5000 са
частните имоти, предвидени за
озеленяване, но на практика застрашени от застрояване. Защитеният им статут изтича в
началото на 2022 г., но въпреки това в бюджета си за тази
година София не заложи достатъчно средства за тяхното
изкупуване. От общината
продължават да пръскат волни
обещания, че строежи в паркове и градини няма да се допуснат, но тези приказки сме ги
чували много пъти и доверието
вече е подкопано. Вероятно ще
станем свидетели на чудновати
импровизации на собствениците на зелените площи, които ще
намерят подходящ начин да
спечелят от имотите си.
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Бойка Асиова
получи наградата
„Христо Г. Данов”
Отличията за принос в българската книжовна
култура бяха връчени в Пловдив за 23-ти път
Националните награди
“Христо Г. Данов” за принос в българската книжовна
култура бяха връчени в Дановата къща в Пловдив за
23-ти път.
Голямата награда за проза
тази година взе Бойка Асиова
с романа си “Роден на Великден” (изд. “Жанет-45”). “Тази
награда е темел за българската литература. Когато пътувам за среща с читатели, винаги казвам, че съм с моя човек,
роден на Великден”, каза тя,
цитирана от в. “Марица”.
Наградата на Министерството на културата е статуетка, изработена от Диана
Райнова - внучка на писателя
Николай Райнов и дъщеря на
скулптора Боян Райнов. Тя е
с формата на сова и напомня
много на знака на легендар-

СНИМКА СТОЯН ТЕРЗИЕВ/
РАДИО ПЛОВДИВ

Бойка Асиова

ното пловдивско издателство.
Носител на наградата за
цялостен принос в националната книжовна култура за
2021 г. е писателят Георги
Стоянов. Престижното отличие му бе връчено лично от
министъра на културата
проф. Велислав Минеков.
90-годишният писател от село
Конуш припомни, че сърцето
вижда повече от очите. Бившият журналист и редактор в
изд. “Христо Г. Данов” е автор на 15 романа и 12 сборника с разкази.
Наградата за издателство
на годината отиде при “Факел експрес” за “Творения”
на Велимир Хлебников. За
художествен превод бе награден Стефан Русинов за превода от китайски език на романа “Живи” на Ю Хуа (“Жа-

нет-45”) и “Трите тела” от
Лиу Цъсин (изд. “Колибри”).
Статуетката за хуманитаристика взе Нонка Богомилова
за книгата си “Балканите белязани пътища (19912016)” (изд. “Парадигма”). В
категорията за издание за
деца отличието е за Сотир
Гелев за книгата “Приключенията на господин Боровинка по вода и суша” (изд. “Точица”). Призът за художествено оформление бе присъден на Дамян Дамянов за
оформлението на книгите
“Метаморфозата” от Франц
Кафка и “Приказки на пишеща машина” от Джани Родари (изд. “Сиела”).
За представяне на българската книга бе отличен “Литературен вестник”. В раздел
“Библиотеки и библиотечно
дело” наградата е за Мая
Николова Димитрова, библиотекар в Националната библиотека “Св. св. Кирил и
Методий”.

Млада българска дизайнерка облича
Соня Йончева за гала в София
Ваня Нецева е победителката в конкурса, който оперната звезда Соня
Йончева обяви за създаване на сценичен тоалет за концерта й с Пласидо
Доминго в София на 31 август пред катедралния храм “Свети Александър
Невски”, научи ДУМА от Елица Пенова. 30 кандидати представиха своите
проекти. Сред тях има и утвърдени брандове със солидно портфолио.
“Бях впечатлена от детайлите, чрез които долових колко много Ваня
ме е опознала като посока и стил. Очарована съм, че в България има
толкова много талантливи дизайнери, което направи избора също толкова труден. Ваня е дизайнер, който най-силно отговаряше на това, което
със SY11 търсим като талант, а именно персоналност, чувствителност и
личен подход към това, което прави”, споделя Соня Йончева.
Победителката Ваня Нецева завършва моден дизайн в НБУ под ръководството на Веселин Йорданов (български моден дизайнер, работил в модна
къща за висша мода “Gres Paris”). От години тя изработва сценичните тоалети
на Поли Генова, Михаела Филева, Дара Екимова, Тита, Преслава и други
изпълнителки. След завършването на образованието си работи за българска
модна линия за жени. Тя създава и свой моден бранд за сватбени рокли “Ваня
Нецева”. Победителката получава награда от 2000 лева за проекта си и покриване на всички разходи по създаването на тоалетите за концерта.

Ваня Нецева

Столичният куклен театър гостува с мюзикъла
„Авеню Q” в парк-театър „Борисова градина”

СНИМКА СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР

Спектакълът на Столичния куклен
театър “Авеню Q” за първи път ще гостува на най-голямата открита сцена в
столицата. След дълга пауза заради пандемичната обстановка у нас, множест-

вото зрители, които с нетърпение очакваха представлението да се завърне отново на сцената, ще имат възможност да
го гледат на 17 юни от 20 ч. в парктеатър “Борисова градина”, научи

ДУМА от Албена Халачева.
Мюзикълът е дело на американския
режисьор Уест Хайлър и българския му
колега Петър Кауков. Сред плеядата от
водещи наши куклени и драматични актьори, певци и музиканти, участващи в
спектакъла, е и известният поп изпълнител Рафи Бохосян. Камен Асенов, Венцислава Асенова, Цветелин Павлов, Лилия Гелева, Гьорги Георгиев-Антика,
Павлета Семова, Мила Люцканова и
Ангел Николов (пиано) са артистите, с
които си партнира Рафи в предизвикателния мюзикъл за възрастни. След представлението те ще направят специален
подарък на двама от зрителите.
Препоръчителен родителски контрол: спектакълът не се препоръчва за
лица под 16 г.

НАКРАТКО

Безсмъртен шедьовър
на Малер звучи под
палката на маестро
Георги Димитров

СНИМКИ СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ

Маестро Георги
Димитров

Йоана Буковска Давидова

Софийската филхармония и маестро Георги Димитров представят
на 17 юни в зала “България” рядко
изпълняваната в България Симфония-кантата “Песен за земята” от
Густав Малер. Шедьовърът на австрийския композитор за двама солисти и оркестър е смятан за връх в
класическата музика, а самият Малер го определя като “най-личното
нещо от всичко, което съм създал”.
Солисти в концерта са тенорът Максимилиан фон Лютгендорф, когото
публиката познава от изпълнението
на Малеровата Симфония на хилядата преди три години, и баритонът
Томас Вайнхапел. В ролята на четец
влиза актрисата Йоана БуковскаДавидова.

Сибила Керелезова
направи културен
пътеводител на София
“Best Regarts from Sofia” - културен пътеводител на пространствата за изкуство в София в пощенски
картички, ще бъде представен на
17 юни от 17 ч. в галерия “Академия” в присъствието на авторката
Сибила Керелезова. Изданието се
осъществява с подкрепата на НФ
“Култура” и се разпространява безплатно. Двуезичното издание, съставено изцяло от пощенски картички,
е насочено както към местни жители, така и към посетители на столицата. То представя 11 галерии,
които са неотменна част от артистичния пейзаж на София. Страниците на пътеводителя, всяка от
които показва отделна галерия в
града, са перфорирани и представляват пощенски картички, които
може да бъдат откъснати и изпратени на приятел като препоръка
или пък запазени за спомен.

Ученици изготвиха
проект по названия от
Речника на Найден Геров
Регионалният етнографски
музей в Пловдив ще проведе съвместен урок с 8ж клас от МГ “Акад.
К. Попов” на 17 юни. Учениците
Велислав Борисов и Катерина
Прончева ще представят изготвения от тях картинен речник по
проект “Названия за облекло от
Речника на Найден Геров”, който
съдържа думи и съчетания, извлечени от петте му тома. Музейният педагог на РЕМ - Пловдив
Светлана Василева ще разкаже за
символиката и значението на традиционните облекла. РЕМ - Пловдив и НБ “Иван Вазов” са оказали
научно съдействие при реализирането на проекта. Урокът ще се проведе при закрити врати.
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СПРАВОЧНИК

2021

ДНЕС

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

КРАТЪК ДЪЖД

СЛАБ ДЪЖД

СЛАБ ДЪЖД

СЛАБ ДЪЖД

СЛАБ ДЪЖД

СЛАБ ДЪЖД

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

25

o

С

23

o

С

22

o

С

ВИДИН
29 c

ПЛОВДИВ
28 c

СОФИЯ
24 c

РУСЕ
25 c

САНДАНСКИ
25 c

ВАРНА
24 c

ПЛЕВЕН
28 c

БУРГАС
24 c

24

o

С

25

o

С

28

o

С

Над източните райони ще се задържи предимно облачно,
на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици.
Вятърът ще отслабне и ще е слаб до умерен от север-северозапад. Утре отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна
облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни,
валежи от дъжд и гръмотевици. Остават условията за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.
Максималните температури ще са между 24° и 29°.
Атмосферното налягане слабо ще се повиши
и ще е малко по-високо от средното за месеца.

ХОРОСКОП

05.10 “ÛËÁ˙Ï.·„ /Ô/
05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ
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 ‰ÓÍ. ÙËÎÏ
14.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
14.30 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.45 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
15.00 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: “ÂÚÓ
ÔÓÎÛ‚ÂÏÂ
16.00 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: ”Í‡ÈÌ‡ - —Â‚ÂÌ‡ Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
ÓÚ ¡ÛÍÛÂ˘
17.55 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: “ÂÚÓ
ÔÓÎÛ‚ÂÏÂ
18.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.40 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.30 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË
2021: √Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡
¡˙Î„‡Ëˇ
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: “ÂÚÓ
ÔÓÎÛ‚ÂÏÂ
22.00 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: ÕË‰ÂÎ‡Ì‰Ëˇ - ¿‚ÒÚËˇ
ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ
¿ÏÒÚÂ‰‡Ï
23.55 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: “ÂÚÓ
ÔÓÎÛ‚ÂÏÂ Ó·ÁÓ Ì‡
‰ÂÌˇ
00.30 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: ƒ‡ÌËˇ
- ¡ÂÎ„Ëˇ Á‡ÔËÒ
02.30 100% ·Û‰ÌË /Ô/
04.40 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/

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

05.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./
06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚ Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.56
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË
Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.6
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.117
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.14
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.19
00.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.3
ÂÔ.17, 18
01.00 ì»ÒÚËÌÒÍ‡ Î˛·Ó‚î ÒÂË‡Î, ÂÔ.91
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.59

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
09.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ
Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË
ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
12.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
15.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî
- ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡
Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
16.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
19.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ì—ËÌî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ
ÒÂË‡Î
23.25 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî Á‡·‡‚ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
00.05 «‡ 80-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡
¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ Ã‡Îˇ‚ËÌ‡.
ì–ÓÎˇ ·ÂÁ Ô‡‚Ó Ì‡
ÔËÒÏ‡î
01.05 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
03.25 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
04.05 ì—ËÌî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ
ÒÂË‡Î
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ì—ËÌî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ
ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Настроенията ви ще са
променливи и това ще се
отрази на работата ви.
Бъдете по-търпеливи.

Не са изключени емоционални конфликти и обърквания. Обърнете гръб на
неприятностите.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Докато размишлявате,
сигурно ще ви се иска да
свършите нещо. Не говорете празни приказки.

Ще сте трудоспособни, но
отегчени. Имате да
свършите доста неща и
всички разчитат на вас.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Най-добре е да се погрижите за физическото си
здраве. Енергия и хъс няма
да ви липсват.

Ден на добрите възможности. Способността ви да
отчитате подробностите
ще се окаже от полза.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Можете да използвате
притока на енергия, който чувствате, за да свършите отлагани задачи.

Ще се чувствате конкурентоспособни. Ако не сте
на работа, има да търсите с кого да спорите.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Не се ядосвайте от дребните неудачи, денят може
да е приятен. Бъдете повече с приятелите.

Ще сте самоуверени и с
пълно съзнание какво искате да ви се случи. Ще
постигнете своето.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Ще сте ориентирани за
хода на конфликтите около вас, но не се намесвайте. Понякога боли.

Днешният ден ще внесе
разнообразие след толкова еднаквост. Контактите ще ви зарадват.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Авторството на първия роман в света, известен като „Сказание
за Генджи” и написан в началото на ХI век, се приписва на жена.
Смята се, че литературната творба е дело на Мурасаки Шикибу.
Колкото по-дребно е кучето, толкова по-голямо е неговото его.

Росита Кокотанекова от Хасково е изследовател в германска обсерватория
шест метра. Предполага
се, че е съставан от скали
и лед. С това признание
международната конференция “Астероиди, Комети, Метеорити” отличава учени, които имат
голям принос за изучаването на малки тела в
Слънчевата система.
Д-р Росита Кокотанекова е родена през
1991 г. Тя дъщеря на астрономите Йоанна и Димитър Кокотанекови.
Баща й е директор на
планетариума в Димитровград, а майка й ръководи кръжок по астрономия в Хасково. Коко-

танекова е възпитаник на
математическата гимназия “Акад. Боян Петканчин” в Хасково. През
2004 и 2005 година е
част от българския национален отбор по астрономия. След това
завършва астрономия в
Бремен, специализира в
Харвард-Смитсониан
център и получава докторантура по Изучаване
на Слънчевата система
към Института Макс
Планк в Германия. В
момента работи като изследовател в Европейската южна обсерватория в Гархинг, Германия.

СНИМКА TWITTER

Д-р Росита
Кокотанекова
Д-р Кокотанекова изследва повърхностните
характеристики на кометите, транснептунови
обекти и други малки
обекти в Слънчевата си-

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¡Œ–»—À¿¬ √”÷¿ÕŒ¬,
˜ÎÂÌ Ì‡ Õ— Ì‡ ¡—œ
Õ≈ÀÀ¿ ’¿ƒΔ»≈¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
–¿ƒ»Õ¿ ⁄–ƒΔ»ÀŒ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
—Ã»À≈Õ ÃÀﬂ Œ¬, ‚ÓÎÂÈ·ÓÎËÒÚ
“¿“ﬂÕ¿ »¬¿ÕŒ¬¿-◊≈ÕƒŒ¬¿,
·‡ÎÂËÌ‡, ÔÂ‰‡„Ó„-ÂÔÂÚËÚÓ

Нарекоха астероид
на български учен
Работната група на
Международния астрономически институт
даде името на българската изследователка Росита Кокотанекова на астероид от астероидния
пояс между орбитите на
Марс и Юпитер, съобщи БТА като се позова
на последния бюлетин
на Международния астрономически институт.
Астероидът “42772
Кокотанекова”, който
носи името на българката Росита Кокотанекова,
е открит на 14 октомври
1998 г. от обсерваторията Лоуъл и е с дължина

œÓ‚Â˜Â ÌˇÏ‡ ‰‡ ·Óˇ Ó‚ˆÂ, Í‡ÚÓ
Á‡ÒÔË‚‡Ï, Á‡˘ÓÚÓ ‚ÒÂ ÒÂ˘‡Ï
ÌˇÍÓˇ ÔÓÁÌ‡Ú‡. » Í‡ÚÓ ÒÂ Á‡ÔËÍ‡Á‚‡ÏÂ, Ú‡ ÓÚË‰Â ‰Ó ÒÛÚËÌÚ‡!

стема с помощта на фотометрия.
Българската изследователка научила за признанието да стане
кръстница на астероид
преди няколко дни, когато си била в България.
Пред БТА Димитър
Кокотанеков разказва, че
предложенията за учени,
чиито имена да бъдат
дадени на малки планети, обикновено идват от
откривателя на даден космически обект и от научната общност, която
изследва групите обекти.
Досега 39 астероида
носят български имена.

В Костинброд
рисуват
край язовира
Рисуване на картина по залез слънце и с чаша вино в ръка
край водите на язовир Маслово, предлага на жителите и гостите на Костинброд общинската администрация. Местната
власт е организирала арт проява “Рисуване и вино: Залез на
язовира”, която ще се проведе
в петък от 17,30 часа, на открито, сред красивата и пленителна атмосфера на язовир Маслово. Участниците ще имат възможност да създават своята
картина под напътствията на
професионален художник. За

Екс съпругата на Джеф Безос дари милиони за образование

СНИМКА WIKIMEDIA COMMONS

Университет “Илинойс-Чикаго”

Макензи Скот (на малката
снимка), бившата съпруга на
най-богатия човек в света - основателят на компанията “Амазон” Джеф Безос е дарила десетки милиони долари на две образователни институции в Чикаго, предаде Асошиейтед прес,
цитирана от “Дарик нюз”.
Колежът “Кенеди-Кинг”,
клон на Градския колеж на Чикаго, получи 5 милиона долара,
а университетът “Илинойс-Чикаго” - 40 милиона долара.
Според списание “Форбс”
колежът “Кенеди-Кинг”, където
учат много студенти от афроамерикански произход, се счита
за един от водещите 10 общински колежа в страната в класацията за академично влияние.
Има около 5000 студенти, на

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

които предлага курсове по кулинария, хотелиерство и ресторантьорство, строителни технологии и изкуства.
Средствата, предоставени от
Макензи Скот, са най-голямото
дарение от индивидуален частен
дарител в историята на учебното заведение. Те са част от сумата от 2,7 милиарда долара,
предоставена от Скот на 286
организации.
Даренията, обявени на 16
юни, са третия кръг от мащабната филантропска инициатива
на Макензи Скот. Богатството
на бившата г-жа Безос, която се
смята за най-богатат жена в света, се оценява от “Форбс” на 60
млрд. долара и само нарасна
след развода й с основателя на
“Амазон” през 2019 година.

Яжте повече череши

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚
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¡ÓˇÌ ¡ÓÈ˜Â‚ - ìœÂ„‡Òî - 244; √ÂÓ„Ë √˙ÎÓ‚ - ìœ‡‰ÓÌî;
’Û‰ÓÊÌËÍ: ¿Ì‡ÚÓÎËÈ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚
—œŒ–“: ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 245;
Ã‡ËÌ ÃËÎ‡¯ÍË - 245
≈À≈ “–ŒÕÕŒ »«ƒ¿Õ»≈: –‡ÎËˆ‡ ÕËÍÓÎÓ‚‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 207; –ÓÒËˆ‡ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡

‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206;
ÃËı‡ÂÎ‡ ‡ÚÂËÌÒÍ‡
√–¿‘»◊≈Õ ƒ»«¿…Õ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿„ËÓ‚,
≈‚„ÂÌËˇ Û¯Â‚‡, œÂÚˇ –Ó„‡˜Â‚‡, —Ô‡ÒÍ‡ ¬ÂÌÂ‚‡
–≈ À¿Ã» » Œ¡ﬂ¬»: ﬁÎËˇ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚‡ - 205;
0879326034; e-mail: reklama@duma.bg, obiavi@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg, ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË
duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ
‰‡ ÌÂ ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂ‰Ó
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»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
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регистрираните участници, ще
бъдат осигурени всички необходими материали за рисуване.
Желаещите да разпуснат
след края на работната седмица могат да го направят заедно
с цялото си семейство и приятели: на язовира има детска
площадка за игра, заведение за
хранене, възможност за риболов и пикник, а за страхотен
завършек на вечерта е предвидено и лятно кино с вход свободен, съобщават от общината.

¿‰ÂÒ Ì‡ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡:
—ÓÙËˇ - 1000,
ÛÎ. ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20¿
‘‡ÍÒ: 975 26 04,
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ
ÌÓÏÂ‡ÚÓ 97 05
+ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ÌÓÏÂ
œÂ˜‡Ú
—ÓÙËˇ, ÊÍ. "ƒÛÊ·‡" 1,
ÛÎ. "»ÎËˇ ¡Â¯ÍÓ‚" 3¿

С настъпването на сезона на черешите РИА “Новости” и БГНЕС припомнят
защо е важно да ядем от вкусния плод.
Черешите са богати на антоцианин съединение, което има благоприятен ефект
върху паметта и мозъчната функция като
цяло. Освен това, подобно на много тъмно
червени плодове, черешите са богати на
полифеноли, които забавят стареенето на
мозъка. Черешите съдържа много витамин В и фибри, които нормализират работата на храносмилателния тракт, подобряват метаболизма и помагат за справяне със запека. Растителните антиоксиданти в черешите правят мазната храна полесна за смилане. С редовната им употреба в сезона черешите ускоряват процесите на регенерация, допринасят за удължаването на младостта на кожата и предотвратяват появата на обриви поради бързото извеждане на токсините от тялото.
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Роналдо с 2 гола и 2 рекорда
Кристиано Роналдо отново
напомни за себе си, след като
заби два гола за успеха с 3:0
над Унгария на Евро 2020. 5кратният носител на “Златната топка” първо се разписа от
дузпа в 86-ата мин., отсъдена
за нарушение на Вили Орбан
срещу Рафа Силва. В допълнителното време 36-годишният
нападател оформи крайното
3:0 след асистенция на Силва.
Ветеранът се превърна в
първия футболист в историята, участвал на пет Европейски първенства, като се е разписвал във всичките. Суперзвездата на “мореплавателите”
вече е голмайстор №1 в исто-

рията на Европейските с 11
попадения - с 2 повече от досегашния рекордьор Мишел
Платини. Французинът ги отбеляза всичките през 1984 г.,
когато “петлите” се окичват с
титлата в домашния шампионат.
Роналдо е на 1 мач от рекорда на Джанлуиджи Буфон,
който е с 58 срещи в квалификациите и финалите на еврошампионати и може да го подобри още до края на група F.
“Получи се труден мач срещу противник, който се защитаваше добре. Благодарен съм
на съотборниците си, че ми
помогнаха да вкарам на два

СНИМКА БГНЕС

Кристиано Роналдо е финтирал вратаря на Унгария Петер Гулачи,
преди да отбележи втория си гол за крайното 3:0 за Португалия
пъти. Хубавото е, че така трупаме увереност. Трябва обаче
да продължим по същия на-

чин”, закани се Роналдо. Срещата се игра пред 60 000 души
на “Пушкаш Арена” в първия

Добър жребий
за ЦСКА в Европа
Тежки съперници за останалите ни евробойци
ЦСКА-Сф имаше късмет при жребия за новосформирания европейски
турнир Лига на конференциите. Носителят на Купата на България ще играе
срещу по-добрия от Струга (СМак) или
Лепая (Лат) във II предварителен кръг.
“Червените” са домакини в първата
среща на 22 юли в София, а след седмица гостуват в реванша.
Струга завърши трети в изминалия
шампионат, а Лепая е четвърти след
13 кръга в новото първенство. Така
българският тим избегна наглед найсериозния непоставен отбор в лицето
на бившия беларуски шампион Динамо Брест.
Вицешампионът Локо Пд очаква
чешкия Словачко. “Смърфовете” ще са

домакини в първата среща. През миналия сезон отборът от Ухерске Храдище финишира четвърти в елита на чешкия футбол. Голямата му звезда е бившият чешки национал Михал Кадлец, а
съставът е почти изцяло от чешки
футболисти.
Четвъртият у нас Арда ще играе
срещу четвъртия в Израел Апоел
Беер Шева в дебютното си участие в
евротурнирите. Първият мач е в
Кърджали.
В Шампионската лига Лудогорец
изтегли много коварен съперник, ако
стигне до II предварителен кръг. “Орлите” първо трябва да отстранят първенеца на Беларус Шахтьор Солигорск,
а при победа ще срещнат по-добрия от

„Червените” обраха
наградите за май
Мони ГЕОРГИЕВ

ЦСКА обра призовете за месец май
в анкетата на Пресклуб “България”.
“Червените”, които
спечелиха Купата
на България, станаха Отбор на месеца,
Любослав Пенев е
Треньор №1, а нападателят Бисмарк
Чарлс, вкарал победно срещу Арда на
финала, е Играч на
май.
Според
Пенев
през новия сезон не
трябва да има “клатушкане”, ако ЦСКА
иска да се пребори с
Лудогорец за шампионската титла.

“Преди няколко
дни разбрах, че сме
получили тези награди. Това е едно
признание, висока
оценка за мен като
треньор. Тази премия е за целия щаб,
с който работим, и
за отбора, който
изпълнява нашите
изисквания”, започна Любо Пенев.
“Наясно сме с
жребия. Очаквахме
от този тип противници. В никакъв
случай не трябва да
има подценяване.
На това обучавам
моите футболисти и
вече трябва да сме
подготвени за всеки
един съперник.
Пред ЦСКА стоят най-високите цели

балканския сблъсък Шкендия (СМак) Мура (Слвн). Мачовете са на 20/21 и
27/28 юли, а в първия от тях разградчани ще са гости.
Мура е познат на българските фенове. През 2012 г. тимът отстрани
ЦСКА за Лига Европа след 0:0 в
първия мач и 1:1 на реванша в София.
Успех на разградчани срещу първите два съперника им гарантира участие поне в групите на Лигата на конференциите. Ако Лудогорец не успее
да прескочи първия опонент в Шампионската лига, ще участва във II квалификационен кръг на Лигата на конференциите и евентуалният му съперник
ще е по-добрият между Фола Еш
(Люкс) и Линкълн Ред импс (Гиб).

Франция пропусна
да разбие Германия
особено като аз съм
треньор. Взискателен съм и момчетата трябва да са наясно, че с много
труд и работа се
постигат тези цели.
Това ще бъде философията, която
ще преследваме за
следващите мачове”, заяви Пенев.
ЦСКА ще бъде
по-силен. Не казвам
от миналата година,
казвам от последните три месеца. Разполагам със сериозни професионалисти. Убеден съм, че
отборът ще е по-силен през следващата
година,
визирам
след две-три седмици, допълни треньорът.

Франция пропусна да разбие Германия в
голямото дерби на първия кръг на Евро 2020.
Световният шампион победи само с 1:0, след
като Матс Хумелс (20) си заби невероятен автогол. На “Алианц Арена” не зачетоха попадения на Килиан Мбапе (66) и Карим Бензема
(85) заради засади, а Адриан Рабио (52) удари
дeсния стълб на Мануел Нойер. Мбапе (78)
връхлетя в наказателното поле на немците, където бе съборен. Реферът Карлос Дел Серо Гранде обаче не отсъди дузпа, а ВАР потвърди решението му.
Бундестимът за първи път загуби на старта
в еврошампионати.
“Изиграхме голям мач срещу добър отбор.
Получи се голяма битка. Можехме и по-добре
да изнасяме топката. Този отбор на Германия е
много качествен, срещу тях е трудно да се маневрира, но успяхме да вземем предимство”,
заяви селекционерът на Франция Дидие Дешан.
“Направихме всичко необходимо, като цяло
се справихме с контраатаките на французите. С
играчи като Рабио, Канте и Варан и Кимпембе
в защита, те бяха способни да ни спрат. Не ни
позволиха много възможности”, призна селекционерът на “Маншафт”-а Йоги Льов.

мач от началото на коронакризата, който се проведе пред
пълни трибуни.

РЕЗУЛТАТИ

I КРЪГ
ГРУПА F
Франция - Германия
1:0 Хумелс (20-авт); Унгария - Португалия 0:3
0:1 Герейро (84) 0:3 Роналдо (86-д и 90+2).
II КРЪГ
ГРУПА В
Финландия - Русия 0:1 Миранчук
(45+2)
Днес, 19.00: Дания - Белгия.
ГРУПА А
Снощи: Турция - Уелс; Италия Швейцария.
ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО БНТ 1
16.00 Украйна - Северна
Македония
22.00 Нидерландия - Австрия
ПО ДИЕМА
19.00 Дания - Белгия
ПО БНТ 3
23.55 Евро 2020 (обзор на деня)
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
14.00 Турнир в Лондон (мъже)
ПО МАКС СПОРТ 2
12.00 Турнир в Хале (мъже)
ХОКЕЙ НА ЛЕД
3.00 НЙ Айлендърс - Тампа Бей
ПО МАКС СПОРТ 3
ВОЛЕЙБОЛ
ЛИГА НА НАЦИИТЕ (МЪЖЕ)
13.00 България - Русия
22.00 Германия - Полша
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СНИМКА FIVB

Аспарух Аспарухов се опитва да
пробие тройна сръбска блокада при
загубата на България с 0:3 гейма.
Това е 9-о поражение за
„лъвовете” в Лигата на нациите

