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420 000 лева за лукса на Гешев
Държавата се е охарчила с превръщането на “Бояна” в дом
на главния прокурор. Ремонтът е продължил 3 седмици. Над
3000 лв. са отишли за тузарски хладилник за вино.
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Килията на Левски
е унищожена
П

Средновековната настилка на помещението
е съсипана, а стените са облицовани с гипсокартон

олитическа подлост. Това е
най-меката оценка, която може да
се даде на поведението на бившия министър-председател Бойко
Борисов по време на срещата му
с македонския премиер Зоран
Заев в София.
В присъствието на двама бивши външни министри (Митов и
Захариева), Борисов по най-безсрамен начин постави под съмнение българската позиция по преговорите със Северна Македония, нападна правителството, с
което Заев ще преговаря, обиди
официалните български институции, като ги нарече “дезертьори”,
заяви, че те ще излъжат Заев, че
лъжат ЕС, и така злепостави страната ни пред чужд държавен
ръководител. На всичко отгоре
сам разпространи видео за позорното си интригантско деяние.
Този човек за пореден път доказа, че е способен на абсолютно
всичко, за да се опита да съхрани
някакви позиции, каквито губи с
всеки изминал ден. Поведението
му вчера е абсолютен скандал и
го показва като дребнава отмъстителна душица.
Македонската страна също
носи вина за създалото се напрежение преди началото на преговорите. С какъв акъл се срещат
първо с човека, който води окопна война със служебното правителство, което всеки ден вади
кирливите ризи на предишната
власт.
А бе, както е казано: Хубава
работа, ама българска.
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Ремонт на Националната
художествена галерия е унищожил килията на Васил Левски и автентичния й вид, разкри министърът на културата проф. Велислав Минеков.
Средновековната настилка на
помещението е съсипана, сте-

ните са облицовани с гипсокартон, а пътят до килията е
променен. НХГ се помещава
в сградата на бившия конак,
след това превърнат в царски дворец, където е бил
задържан Апостола. “Ремонтът е правен през 2013 г.

и в името на усвояването на
европейски средства бивш
министър е позволил да бъде
унищожен автентичният вид
на килията, в която по време
на съдебния процес е бил
държан Васил Левски”,
твърди Минеков.

Министърът обяви и
други скандални нередности, свързани с реставрации
на значими паметници на
културата, за които ще поиска прокурорска проверка.
Стр. 2
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СНИМКА БГНЕС

Президентът Румен Радев и македонският премиер Зоран Заев изразиха готовност за подобряване
на отношенията между двете страни. Делегацията от Скопие се срещна с премиера
Стефан Янев и ръководствата на БСП и ГЕРБ, ДПС и ИТН отказали разговори
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Държавата е пръснала
над 420 000 лв. за лукса
на Гешев в „Бояна”
Сред екстрите за главния прокурор има
мултитемпературен охладител за вино за 3249 лeва
Луксът на главния прокурор Иван Гешев в правителствената резиденция “Бояна”
струва на данъкоплатците над
420 000 лв. Това става ясно от
отговорите на Министерския
съвет по запитване на “Свободна Европа”, направено по
Закона за достъп до обществена информация. Правителството уточнява, че третият кабинет на Бойко Борисов е платил за мащабния ремонт на
Дом 5 в резиденцията 333 860

лв. Ремонтните дейности са
продължили около 3 седмици от 26 май до 16 юни. На 29
юни 2020 г. Гешев и жената, с
която съжителства на семейни
начала, са се нанесли във
въпросната вила в “Бояна”,
което обаче бе скрито от обществеността. Впоследствие се
разбра, че за лукса Гешев плаща наем от 100 лв. на ден, или
около 3100 лв. месечно, припомня “Свободна Европа”.
Паралелно с ремонта Дом 5

е обзаведен луксозно също с
държавни средства - за това са
похарчени още 42 204 лв. Формално обзавеждането е закупено, за да послужи за нуждите
на държавната вила, но всички
разходи са направени през
2020 г. и 2021 г., когато къщата
се ползва от главния прокурор.
По това време е изработена и
монтирана поръчкова кухня, а
към нея и всякакви необходими
електрически уреди - плот за
вграждане, хладилник и фризер

с необходимите корпусни облицовки. Поръчани са пералня
и сушилня, огледало с интегрирано лед осветление и открит
скрин, шест вида открити и закрити композиции гардероби,
включително седемкрилен и
шесткрилен, за отделна гардеробна стая. Сред луксозните домакински придобивки прави
впечатление професионален
мултитемпературен охладител
за вино за 3249 лв., който се
ползва само от сомелиери и

заведения. Уредът разполага с
две или три отделения, които
могат да се настройват за достигане на определна температура независимо едно от друго.
Гешев дълго отказваше коментар за нанасянето си в “Бояна”, твърдейки, че “от този
храст няма да излезе заек”. Цяла
година правителството на Борисов отказваше информация за
местоживеенето на главния
прокурор. Говорителката на
прокуратурата Сийка Милева
твърдеше, че това не е важна
тема, а адресът на главния прокурор бил личен въпрос и разгласяването му щяло да заплаши сигурността и живота му.

Гербаджия нахлу в тв студио да се
брани от разкрития за далавери
Раздадените милиони
левове на определени организации от спортното
министерство през последните години разпалиха страстите в тв студио
вчера. Говорителят на
правителството Антон
Кутев и ММА боецът, известен като отдаден
поддръжник на ГЕРБ и
Бойко Борисов, Станислав Недков-Стъки влязоха в остър спор. Двамата
бяха поканени един след
друг да изложат позициите си, но Стъки се върна
и нахлу в студиото по
време на интервюто с Кутев. Недков бе помолен
да го напусне и бе заплашен, че ще бъде изгонен
от охраната.
ММА боецът отрече

да е получил 1 млн. лева,
а “само около 220 000
лв.” по програмата плюс
по около 180 000 лв. годишна субсидия за федерацията му. Той обвини
министъра на спорта Андрей Кузманов в конфликт на интереси, защото бил едновременно шеф
на федерацията по модерен петобой и министър.
Антон Кутев обяви, че
Недков “будалка” аудиторията и действително е
взел над 1 млн. лв. от
спортното министерство
за 5 години. Той отрече,
че дъщеря му е получавала средства по програмата за превенция на зависимости през 2020 г., тъй
като тя е напуснала ръководството на Национал-

ния младежки форум година по-рано. Именно
това обвинение му отправи предишната вечер бившият спортен министър
Красен Кралев. “Изкарах
един час в Министерството на спорта и разбрах
защо ММА бойците се занимават с политика. Защото печелят повече от нея,
отколкото от спорт”, каза
говорителят на правителството. Ден по-рано, след
като Кузманов разкри
съмнителните “абонати”
на програмата, двойно финансирана от Кралев тази
година, бившият спортен
министър се впусна да се
оправдава, но нервите му
не издържаха и той взе да
крещи и да блъска гневно
по масата.

Допълнителните машини за вота
ще струват 8,2 млн. лева
Централната избирателна комисия (ЦИК) и нидерландският
производител “Смартматик” са договорили цена от 8,2 млн. лв. за
допълнителните около 1500 машини за гласуване. Половината устройства са в Амстердам, другата
част ще потегли в събота от Тайпе,
Тайван, съобщи пред БНР Веселин
Тодоров, собственик на фирмата
доставчик “Сиела Норма”. След
като ден по-рано от ЦИК обявиха,
че са се споразумяли със “Сиела”
да обслужи софтуера и логистиката на предстоящите частични местни избори и на парламентарния
вот за 4,35 млн. лв., Тодоров се
оплака, че договорът бил много
тежък и съдържал неизпълними условия. “Притиснати сме до стената - договор за обслужване още нямаме. Ако някой има желание, да

се обади в офиса и да го поеме
договора. Ние за 300 000 лв. ще
изпълним договорената между
“Смартматик” и ЦИК цена за софтуерното обслужване, а този някой да ни замести в нашите
задължения”, заяви Тодоров. Според него него имало много тежки
клаузи - всяко нарушение, колкото
и да е малко, щяло да коства на
фирмата 10 000 лв. Може накрая
да се окаже, че трябва да платим
десетки хиляди неустойка, ожали
се шефът на “Сиела Норма”. Говорителят на ЦИК Цветозар Томов
контрира, че никой не ги задължава да сключат договора. По думите му, ако фирмата не желае да
подпише предложения й договор за
доставка и обслужването на още
машини, ЦИК щяла да потърси
друг вариант.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Изоставането на имунизациите у нас и стратегията на ЕС за
ваксиниране срещу КОВИД-19 обсъди европейският комисар по въпросите на
здравеопазването Стела Кириакиду на срещи с президента Румен Радев и с
министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров. Тя посети мобилeн пункт, а
след това се срещна с ваксинационните екипи на УМБАЛ “Св. Анна”. Кацаров
очаква ръководството на НЦЗПБ да му докладва за пациента с “Делта”
варианта на КОВИД-19, установен на 21 април, но обявен едва вчера

Килията на Левски под Двореца
е унищожена при ремонт
Поредна порция скандални разкрития направи министърът на културата проф.
Велислав Минеков. Този път
те са свързани с реставрации
на значими паметници на културата. Той ги определи като
“посегателства в името на
усвояването” и даде за пример ремонта на Паметника на
Левски в София и в сградата
на бившия конак, където е бил
задържан Апостола. Според
проф. Минеков реставрация
на Паметника на Левски не е
провеждана, а само ремонт,
при който зидари и тенекеджии са допуснати до светинята. Столичната община е била
натоварена с реставрация, но
в документите е описана като
ремонт с цел поддържане на

зелени площи, подмяна на елементи и т.н.
Другият скандален случай
е с ремонта на сградата на
НХГ през 2013 г. Според Минеков в името на усвояването на европейски средства
бивш министър е позволил да
бъде унищожен автентичният вид на килията, в която по
време на съдебния процес е
бил държан Васил Левски.
Средновековната настилка на
помещението била съсипана,
стените са облицовани с гипсокартон, пътят до килията е
бил променен. Дори австрийските архитекти, приспособили конака за дворец, не са
посмели да променят сутерена заради неговата значимост
за българската история.

Списъкът с недобре планирани и извършени ремонти на паметници на културата продължи с Лъвов мост и
реставрацията на паметника
на Александър Втори Освободител срещу НС. Минеков
предупреди, че ще сезира посланика на Русия за изразходването на средствата по реставрацията, тъй като са били
използвани и пари, осигурени от руска фондация.
По-късно Минеков уволни дисциплинарно изпълнителният
директор
на
Изпълнителна агенция “Национален филмов център”
Жана Караиванова заради
системно неизпълнение на
служебните задължения и нарушения.
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ЦИТАТ НА ДЕНЯ

Íå ìîæå äà ñè ïëþåø
íà ñóðàòà êàòî
çàãúðáèø ñ ëåêà ðúêà
ðåøåíèå, êîåòî êàòî
ïðåìèåð ñè çàùèòàâàë,
ñàìî è ñàìî äà
íàïðàâèø äîáðî
âïå÷àòëåíèå íà íÿêîè
ôàêòîðè íà Çàïàä.
Êàêâè äâà íàðîäà,
êàêâè äâå íàöèè?
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Популистът Каракачанов
скочи срещу популиста Борисов
за завоя му спрямо Скопие

Заев прави нови
предложения

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

БСП и партията на управляващите в Скопие
ще продължат активния диалог, увериха Нинова и Заев

Не могат да се правят компромиси с българския интерес, категорични са от БСП
Ново предложение,
срещу което България да
вдигне ветото си за започване на преговори на
Северна Македония с
ЕС, е направил премиерът Зоран Заев на
българския си колега
Стефан Янев, обявиха
двамата след разговорите си в София. Те обаче
не разкриха подробности, но стана ясно, че
Заев е получил покана да
остане за вечеря, за да
продължат разговорите.
Проблемите са двустранни и има начин да ги
решим, категорични
бяха двамата премиери.
Заев обеща Северна Македония да има нова европейска конституция и
в нея като държавотворни народи да бъдат записани българи и хървати. “Очевидно е, че като
съседи, като добри приятели и братски народи
имаме нужда от постоянна комуникация. България подкрепя европейската перспектива на РС
Македония и възможностите за започване на
разговори за предприсъединяване към ЕС.
Ние твърдо поддържаме
перспективата на РС
Македония и Република
Албания по пътя на тях-

ното присъединяване
към европейското семейство”, изтъкна Янев.
“Когато институциите създават основа за
език на омразата, например с премахване на паметници, те създават
основа за научаване на
младите поколения, че е
имало нещо лошо в миналото ни. Ние целенасочено и добронамерено
обсъждаме всички тези
начини, да няма такава
основа. В тази връзка
сме замислили редица
мероприятия, които обаче са в процес на правене. Те са точно, за да
дадем възможност на
младите хора от РС
Македония и България
по-често да бъдат заедно, да намират общ език.
Това е нещо, което може
да бъде решено на политическо ниво”, каза
българският премиер.
РС Македония за нас
е най-важната близка
приятелска страна и развитието на двустранните отношения за нас са
от изключителна важност, заяви президентът
Румен Радев на Зоран
Заев. Той подчерта, че са
необходими регулярни
контакти, диалог и постоянно сътрудничест-

во. “За съжаление, през
последните години тези
отношения попаднаха в
задънена улица, диалогът беше замразен, а
това безспорно се отрази и на перспективата на
вашата страна за началото на преговори за членство в ЕС. До известна
степен това се държи и
на факта, че Договорът
за добросъседство, приятелство и сътрудничество, който подписахте
с предишното българско
правителство през 2017
г., нямаше конкретни
обвързващи услония и
срокове, и това даде
възможност за променливи тълкувания и действия”, посочи той. Заев
благодари за инициативата на България да
дари ваксини и похвали
нашия президент за инициативата младежи от
двете държави да летуват заедно в България,
която е обсъдил с премиера Янев.
Не могат да се правят компромиси с българския интерес, е категоричната позиция на
БСП. Заев бе на “Позитано” 20 за среща с
ръководството на партията, с която управляващите в Скопие са от

едно политическо семейство. След това Корнелия Нинова поясни, че
социалистите винаги са
подкрепяли присъединяването на Северна Македония към ЕС, в това
число Договора за добросъседство и общата
декларация на 44-то НС.
Позицията на БСП обаче остава непроменена не са налице условия за
България за даване начало на преговори за присъединяване към ЕС.
Нинова уточни, че подкрепя влизането на Скопие в съюза, но е необходимо да се изпълнят
редица условия, свързани с езика на омразата и
изясняването на някои
исторически въпроси.
След изборите ще положим допълнителни усилия да активизираме
съвместната
работа
между нас и Социалдемократическия съюз,
който управлява в Република Северна Македония, на различни равнища, увери зам.-председателят на БСП Кристиан
Вигенин. Той уточни, че
ще се работи с парламентарните групи, Младежкото обединение и
Организацията на социалистките.

БСП иска нов закон за МВР
За нуждата от изцяло нов закон
за МВР, предхождан от изработени
в най-кратки срокове анализ и стратегия за дейността на министерството, настоя БСП на кръгла маса,
организирана от Синдикалната федерация на служителите в МВР. На
срещата бяха обсъдени проблемите
със заплащането и нормалните условия на труд на служителите. Позициите на левицата бяха представени от зам.-председателя на НС на
БСП Атанас Зафиров и Иван Иванов, водачи на листите на “БСП за
България” в Сливен и Шумен. Те
подкрепиха справедливите искания

за нормално заплащане на служителите на МВР и гарантиране на тяхното кадрово развитие според постиженията и успехите им. Нужно
е също така въвеждане на колективно трудово договаряне в системата
на МВР, заяви Атанас Зафиров.
От синдиката цитираха свое
проучване сред членовете си, което
извежда три основни проблема в
МВР - ниски заплати, недобра кадрова политика и лоши условия на
труд. Участвалите в допитването открояват заплащането на извънредния труд и системата от стимули и
наказания като недостатъци. Про-

блем е и чувството за несправедливост по отношение на кариерното
развитие. Униформените признават,
че проблем има и с доверието на
обществото, което остава ниско. Недостигът на предпазни средства се
споделя най-често от пожарникарите и спасителите.
Прави впечатление изводът, че
представителите на някои служби са
склонни да се откажат от пари срещу по-добри условия на труд и повече справедливост. Почти извън
фокуса на служителите остават условията за спорт и външната психологическа подкрепа.

По-рано Заев се
срещна и с Бойко Борисов, който използва ситуацията, за да атакува
президента и да прогнозира провал в прегово-

рите. Стана ясно, че
“Има такъв народ” и
ДПС са отказали да се
срещнат с македонската
делегация въпреки желанието й.
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Цената на поръчките за пътища
и язовири определяна на „око”
АПИ спря изграждането на четири моста на автомагистрала „Хемус”
Министрите на икономиката и регионалното развитие
Кирил Петков и Виолета Комитова направиха нови разкрития
за схемите, по които са работили държавните предриятия “Автомагистрали” и Държавната
консолидационна компания и са
отклонявали пари от бюджета.
Това е ставало чрез т. нар. “ин
хаус” поръчки, възлагани на
фирми-шапки, които впоследствие са ги превъзлагали (без търг
по Закона за обществените
поръчки) на дружества по свой
избор. Сега се оказва, че цените
на превъзлагането на практика
са диктувани от частниците, при
това са определяни “на око”.
От изнесените от министрите данни стана ясно, че около
500 млн. лв. са били раздадени
авансово за укрепване на 84
свлачища през последните 2 години. От тях е завършено укрепването на само едно свлачище - на пътя за Рилския манастир. Останалите са в проектна
готовност, а някои все още нямат и разрешения за строеж.
Проектите обаче са за две години, шансовете да се завършат
докрай са минимални, смята
министър Комитова.
При пътищата и магистралите ситуацията е същата, каза тя.
По думите й там са раздадени
около 1,5 млрд. лв. чрез преска-
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Виолета Комитова и Кирил Петков настояха повече малки и средни фирми да
участват в разпределянето на обществените поръчки
чане на обществени поръчки, а
пари са получавали фирми, които са нямали проектна готовност.
Според арх. Комитова дори голяма част от цените на проектите са определяни “на око” от
фирмата-подизпълнител. “Трябва
да върнем обществените
поръчки, тук става въпрос за

пари от бюджета. Това са парите на целия български народ”,
каза регионалният министър и
даде пример с фирма, която е получила 100 млн. лв. авансово
само за един ден, без да я назове
поименно. Къде е тук пазарната
икономика, попита тя.
По строежа на автомагист-

рала “Хемус” също фирми са
получили авансови плащания, за
да доставят техника и материали
за строителството, отново без
обществени поръчки. Междувременно Агенция “Пътна инфраструктура” съобщи, че спира изграждането на 4 моста в участък
2 от автомагистрала “Хемус”, на

които е установено, че се работи без технически проект. При
направена проверка е констатирано, че на 26 май на заседание
на Експертния технико-икономически съвет в АПИ представеният от изпълнителя проект е
отхвърлен и е изискано изработването на нов проект. Въпреки
това работата по изграждането
на 4-те мостови съоръжения е
продължила без технически проект, което е в категорично противоречие с нормативната уредба и строителните практики.
Министърът на икономиката Кирил Петков обобщи, че и в
Държавната консолидационна
компании се е работило по
същия начин, като 72% от ремонтите на 416 язовира са
възложени на 7 компании. Крайният резултат е само 10
завършени проекта. През уикенда министърът съобщи, че и ДКК
е платила авансово милиони на
фирми, които не са направили
нищо. И при язовирите е минавано през договори за инженеринг. “За тези 416 поръчки е
трябвало да има 416 поръчки за
проект, 416 за надзор и те да са
извършени от 416 компании.
Така щяхме да имаме бизнес за
1200 компании, които можеха
да кандидатстват за финансиране от Българската банка за развитие”, каза Петков.

България е на опашката по конкурентоспособност
Българската икономика остава
сред най-неконкурентоспособните в
Европа. През 2021 г. страната се нарежда на 53 място от 64 страни в
Годишника на световната конкурентоспособност на Института за развитие на управлението в Швейцария. Спрямо миналата година конкурентоспособността на българската
икономика е паднала с 5 позиции, а
спрямо 2009 г. - с цели 15. През
последните 12 години българската
икономика, подпомагана от ЕС, рас-

те, но със сравнително ниски темпове и все още е далеч от пълния си
потенциал, посочват авторите на годишника. Големият проблем е, че
дългосрочните фактори на конкурентоспособност продължават да са в застой. Така възможността за осъществяване на реформи или бърз икономически напредък се ограничава
допълнително, освен ако няма радикална промяна в подходa при разработването на политики, свързани с
държавното управление и бизнес ли-

дерството.
България е оценявана по 20 показателя. Най-добре се представяме в
международната търговия, цени и
фискална политика. Почти на дъното
сме по отношение на трудовия пазар
и управленските практики. Според
проучването страната има потенциал за подобрение на инфраструктурата в технологичния сектор и жизненоважните научноизследователски
области. България се нарежда сред
десетте държави с най-ниско възнаг-

раждение на мениджмънт персонала,
специалистите в сферата на услугите
и дългосрочен растеж на работната
сила. Ниската ставка на корпоративния данък в страната привлича чуждестранните инвеститори и подобрява средата за глобален аутсорсинг.
Въпреки това България страда от несигурност на пазара, неефективно
финансово управление, намалено качество на образованието, изтичане на
мозъци, емиграция и демотивирана
работна сила.

С „Балкански поток” сме се отказали от 1,35 млрд. лв.
С постояването на
“Балкански
поток”
България се е отказала
от 1,35 млрд. лв. от
транзитни такси за период от 10 години. Това
обяви служебният енергиен министър Андрей
Живков, който обобщи
състоянието на енергийната система в
България. За да заработи тръбопроводът, който е част от “Турски
поток” и пренася руски
газ за Западна Европа,
правителството на Бойко Борисов се отказа от
стария договор за тран-

зит с “Газпром” и оттам
идват тези загуби. “Освен това сме задлъжнели с поне толкова, за да
започнем да строим
този нов газопровод,
който при добър мениджмънт би могъл да
се строи с постъпленията от стария договор за
транзит”, каза Живков.
Притеснява ни фактът,
че във финансовата рамка не е взето предвид ограничаването на фосилните горива и използването им в бъдеще, което
върви към намаляване,
уточни енергийният ми-

нистър. Според него
разходите за проекта
няма как да се върнат за
10 години. Освен това
планираното изплащане
на тръбата, която струва на България близо 3
млрд. лв., може да не се
случи и в следващите 20
години, ако Западна Европа започне да купува
по-малко руски газ.
Това е възможно заради
заложените в “Зелената
сделка” цели за въглеродна неутралност. И за
разлика от “Балкански
поток”, който бе финансиран и построен от
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Андрей Живков
предишното правителство за една година, газовата връзка с Гърция,

която би донесла истинска диверсификация на
източниците на газ, се

бави вече десет години
и вероятно няма да стане факт до края на тази
година. Според министъра в Плана за
възстановяване и устойчивост ще бъдат предвидени 700 млн. евро за
плавен преход на всички тецове в Маришкия
басейн от въглища на
газ. Живков съобщи
още,че фирмите на БЕХ
са му представили планове за финансовото си
оздравяване, които предвиждат намаляване на
разходите с между 10 и
30%.

www.duma.bg
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Турция откри природен газ
Турция откри залежи на природен газ, които струват към 100
млрд. долара. Находището ще бъде
отворено за търговия под името
“Договор за черноморски газ” на
бъдещия турски пазар на газ, който
ще стартира на 1 октомври в
Истанбул оповести Мустафа
Йълмаз, шеф на местния регулатор
на енергийния пазар.

Премиерът на Каталуния
отказа да приеме краля

СНИМКИ БГНЕС

Китай изстреля космически кораб с трима тайконавти, които ще прекарат три месеца в Космоса. Пускът
бе проведен на космодрум в пустинята Гоби. За последно страната изпрати тайконавти преди пет години

Путин и Байдън с обща
декларация от Женева
Русия и САЩ поеха ангажименти срещу рискове
от въоръжени конфликти и ядрена война
Целта на срещата в Женева между
руския и американския лидери, е да
направят света безопасен дом за всички жители на планетата. Това заяви
Владимир Путин на пресконференция
след първата му среща с Джо Байдън
във вила “Ла Гранж”. Отделна пресконференция даде и Байдън.
“Русия и Съединените щати демонстрираха, че дори по време на напрежение, сме в състояние да постигнем
напредък в изпълнението на общите
цели, за да се гарантира предсказуемост в стратегическата сфера и намаляване на рисковете от въоръжени
конфликти и заплахата от ядрена война”, казва се в съвместно изявление на
двамата лидери. “Днес ние потвърждаваме привързаността си към принципа, че в ядрената война не може да има
победители и тя никога не трябва да
се разразява”. Русия и САЩ скоро ще
започнат всеобхватен двустранен диа-

лог, чрез който “целим да поставим
основата на бъдещи мерки за контрол
на оръжията и намаляване на риска”,
твърди се в документа.
На пресконференцията Путин обяви споразумение с Байдън за междуведомствени консултации под егидата на
руското МВнР и Държавния департамент по стратегическата стабилност и
контрола на оръжията. Байдън каза, че
трябва да се постави под контрол системата на въоръжение, която съкращава времето за реакция. Двамата президенти са се договорили и стартиране на преговори по киберсигурността.
Връщането на посланиците е като че
ли беше най-категорично взетото решение по време на срещата.
На пресконференцията си Байдън
заяви, че на срещата е потвърдил непоклатимата подкрепа на Вашингтон за
Украйна. “Договорихме се да участваме
в дипломация за прилагане на споразуме-

нията от Минск”, каза той. “Що се отнася до Украйна: ние имаме само едно
задължение: да улесним изпълнението на
Минските споразумения. Ако украинската страна е готова за това, ние ще следваме този път”, подчерта пък Путин.
Той добави, че по време на преговорите в Женева с американския му колега
Джо Байдън не е имало враждебност, а
разговорът е бил конструктивен.
“Споделихме притесненията ни относно Беларус. Той не се съгласи със
случилото се, но каза, че въпросът е
какво да правим с нея сега”, това
изтъкна Джо Байдън в отговор на журналистически въпрос за Беларус.
За случая Навални САЩ ще
продължат да повдигат подобни въпроси. “Последиците от възможна смърт
на Навални в затвора биха били катастрофални за Русия на световната сцена”, каза Байдън.
Коментар на стр. 6

В Испания отпадат
маските на открито

Вучич критикува
подхода на Косово

В Испания ще отпаднат маските на открито, защото ваксинационната програма върви по план, заяви премиерът
Педро Санчес. Властите обаче не се ангажират да посочат
конкретна дата.
Във Франция от днес не се изисква носене на санитарни
маски на открито. Те остават задължителни само за по-рискови места като пазари, опашки от хора или събития на
открито. На 20 юни, с десет дни по-рано от предвиденото,
ще отпадне окончателно и вечерният час, който в момента е
от 23 ч.
В Германия искат отмяна на носенето на маски от ученици. За това настояват политици, педиатри и други експерти.
Причината е все по-малкият брой новозаразени. Според учения Петер Крамснер самите деца практически не са в опасност, понеже е по-малко вероятно да се разболеят от КОВИД или да го изкарат тежко.
Същевременно ЕС позволи влизането на туристи от САЩ
и още седем държави: Япония, Австралия, Израел, Нова
Зеландия, Руанда, Сингапур, Южна Корея и Тайланд. Въпреки това, страните-членки могат да им налагат условия като
диагностични тестове или карантини.

Сръбския президентът Александър Вучич сподели
пред медиите, че целта на косовската делегация по време
на проведените на 15 юни в Брюксел преговори с него е
била да го принуди да напусне диалога.
“След добър нощен сън мога да потвърдя, че със сигурност, почти пълна сигурност, тези, които дойдоха от
страна на Прищина, искаха да ни накарат да си тръгнем,
тоест да прекъснем диалога. Всичко, което те направиха,
поискаха, казаха, означава: “искаме да избягваме диалог,
разговори”, обясни Вучич.
Посланикът на САЩ в Косово Филип Коснет припомни, че създаването на Общността на сръбските общини е
задължение на Косово съгласно Брюкселското споразумение от 2013 г. В интервю, дадено след преговорите в
Брюксел, Коснет подчерта: “Историята не е започнала в
деня, в който е сформирано правителството на Албин
Курти и ние сме убедени, че страните са задължени да
спазват предварително одобрените споразумения”.
Албин Курти контрира, че не може да има сдружение
на етническа основа и припомни, че съответното решение е издадено и от Конституционния съд през 2015 г.

Премиерът на Каталуния Пере
Арагонес и кметът на Барселона Ада
Колау отказаха да приемат краля
на Испания Фелипе Шести при пристигането му в каталунската столица. Там се провежда годишната
среща на икономическите делегации
на Испания и Южна Корея. Протоколът го задължи да разговарят по
с монарха заради присъствието на
президента на Южна Корея Мун
Дже-Ин. Каталунските власти
скъсаха отношенията си с него след
речта му на 3 октомври 2017 година, два дни след неуспешния опит за
референдум и отцепване на автономната област.

Германия изтегля войници
от Литва заради расизъм
Германия отзовава свой взвод
от мисията на НАТО в Литва. Това
става след постъпила информация,
че войници са участвали в расистки
и антисемитски прояви, както и
сексуален тормоз, на парти в хотел
през април, предаде Би Би Си. Министърът на отбраната Анегрет
Крамп-Каренбауер обяви, че виновните ще бъдат наказани по найстрог начин. Това не е първият път,
когато германските въоръжени сили
са разтърсвани от скандал с антисемитизъм.

Тексас изгражда
стена с Мексико
Тексас ще изгражда стена по
границата с Мексико. Това стана
ясно от съобщение на губернатора
на щата Грег Абът миналата седмица. Началната цена е 250 милиона
долара, съобщава “Бизнес инсайдър”.
По думите му стената на щата ще
бъде построена върху земя собственост на държавата и площи, предоставени от доброволци за доброто
на страната. Той допълни, че се
приемат и дарения за строежа.

Повече от 1500 човека живеят
от две седмици в спортния център
“Карефур” на хаитянския град
Порт-о-Принс. Причината
е избухнала война между две
гангстерски групи, които
се стремят към контрол над
кварталите “Мартисан”
и “Фонтамара”. Различни
организации и доброволци
снабдяват хората с храна и неща
от най-първа необходимост

ДАТАТА
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Истерясване
Валентин ГЕОРГИЕВ

Нервичките на някои
“абонати” за държавни
поръчки и техните “спонсори” с бюджетни средства от министерствата
взеха да не издържат.
Кандидат-президентът
Стъки - Станислав Недков, вчера си позволи поведение на откровена
мутра и бабаит в тв сту-

дио, като нахлу в ефир,
въпреки охраната, за да
“респектира” говорителя
на правителството Антон Кутев. Това се случи, минути след като самият той бе събеседник
и надълго и нашироко
обясняваше как милионът, за който говори
Кутев, бил само измишльотина в главата му.
Спорът е за парите,
отпускани от спортното
ведомство на федерацията по ММА, на която
Недков е шеф. Той започна предния ден с разгласяването на скандални
цифри и документи. Атакували го, защото бил
издигнат за държавен
глава! Майко мила! И
сигурно всичко изнесено
е лъжа и фалшификат?

Ама разбира се. Само
дето никой не бе чувал
за Стъки, докато не се
появи като репресиран
пред Президентсвото да
протестира в защита на
ГЕРБ. И сега става ясно
защо.
Самият Красен Кралев също се включи в
скандала, като свика брифинг и с крясъци и удряне по масата се опита да
обясни как са “разпитвани негови хора в неговото министерство”. В пламенна защита на Стъки и
близката до Борисов
фирма ИПОН, за която
от служебния кабинет
твърдят, че се е облажила с близо милион, той
се оправда с думите, че
нямало нарушения и
били класирани най-доб-

рите. Пишат хората проекти - печелят...
Истерясването си има
обяснение, но защо си
мълчи Гешев и не предприема проверки и разследване - не само в
спортното министерство, а навсякъде, откъдето
не спират да извират
скандални разкрития за
кражби и разхищения.
Може би, защото и той
самият попадна във фокуса на внимание с екстрите на обзаведената му
като
на
милионер
държавна вила в Бояна.
Той сам поискал да живее там, а предишната
власт уважила желанието му, като “освежила”
бъдещия му дом с ремонтче за над 300 000 лв.!
Ще мълчи и още как.

Абсурден театър
Ростислава ИВАНОВА

Дълбоката държава на
Вожда се разпада. Гнилите ябълки по върховете
падат с гръм и трясък.
Уволнените шефове на
спецслужби - предани
войници на ГЕРБ и
гръбнак на Октопода, надават вой до небесата.
Пробутват все същата
партийна опорка за

“дългата ръка на Кремъл”,
родена от паникьосания
мозъчен тръст в Банкя.
“Отстраняването ми е
свързано и с координирани действия с един известен бизнесмен, който
може да е един от пръстите на ръката на Кремъл,
но това не е моя работа”,
жалва се бившият първи
разузнавач. Но само в тоталитарна държава е
възможен абсурдът шеф
на разузнаването да обслужва личните интереси
на Вожда и Кукловодите.
Да зове Конституционния съд и парламента да
отстранят президента. Да
абдикира от службата си
три месеца, за да не информира служебната
власт. И нагло да твърди,
че уволнението му е не-

справедливо.
Аверът му от ДАНС,
който по “случайност”
излезе в отпуск по същото време и за същия период, на изпроводяк пя
същата песен как го махали заради руския шпионския скандал. Само в
превзета държава е
възможно спецслужба да
следи и подслушва опозиционни политици и
протестиращи, за лична
употреба на Вожда.
Само в тотално корумпирана страна държавна
банка за малкия и среден
бизнес помага основно на
олигарсите на властта.
Плаща авансово милиарди за магистрали, които
още не са построени.
Хвърля стотици милиони
в ремонт на няколко язо-

вирчета, от които сега са
останали гьолове. Само в
мафиотска държава главната мутра плаща милион на друга мутра, за да
контрапротестира пред
президенството. В абсурдна държава мутрата
дори иска да се кандидатира за президент. Само
в авторитарна държава
през спалнята на царя се
изреждат върволици хубавици... и по някоя
Мата Хари, а чекмеджето му пращи от златни
кюлчета и пачки.
Провалената държава
все друг я спасява, без
значение - руснаци или
американци. В българския Театър на абсурда
няма да дойде “Годо”.
Идат избори. Да си
върнем България!

Плюсове от Женева
Юри МИХАЛКОВ

Руско-американските
отношения са толкова отровени от проблеми, че
предварително от срещата Путин-Байдън в Женева с основание не се очакваше пробив. Неслучайно
мнозина в аванс й лепнаха знака минус.
Но макар и без пробив, тя доведе до плюсове и договорености. Пре-

ди нея Путин бе казал, че
ако с Байдън се договорят
за задействане на механизми за разрешаването на някои от проблемите, срещата в Женева няма да бъде
напразна. Е, сега може да
кажем, че тя наистина не е
била излишна.
По своята значимост
първият плюс е договореността по стратегическата стабилност и контрола
над въоръженията. Путин
и Байдън разпространиха
съвместно изявление за
недопустимостта на ядрена война, в която не може
да има победители. А
преди събитието за такова изявление не се говореше. Руският зам.външен министър Сергей
Рябков постави тази договореност редом до споразумението от началото

на 2021 г. за 5-годишното
продължаване на договора за стратегическите ядрени въоръжения. Тази
формула е важна, защото
след съветския разпад
САЩ смятаха, че изгражданата система за ПРО ще
ги предпази от ответен
ядрен удар, затова не
изключваха заплаха от ядрен конфликт за налагане
на волята си. Но последните руски разработки за
хиперзвукови и автономни оръжия охладиха хегемонистичните им изкушения и те се върнаха към
проверената вече формула за риска от взаимното
унищожение като спирачка срещу ядрени войни.
Вторият плюс е
несъмнено договореността за стартирането на преговорен процес по нов

договор за стратегическите ядрени оръжия, който
да замени сегашното споразумение, изтичащо през
2026 година. Третият - да
започнат преговори и за
киберсигурността. Съгласието за връщането на посланиците е най-предметният плюс от срещата, но
е ясно, че той не е позначим от първите три.
Важна също е и договорката, че Минските преговори остават единственият механизъм за регулиране на украинския конфликт.
Последният
плюс
несъмнено е градивната
атмосфера на срещата,
която може да се тълкува
като послание, че в бъдеще двете страни може и
да не залагат на враждебността.
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1882 - РАЖДА СЕ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, ПОЛИТИК И ДЪРЖАВНИК (УМИРА 1949 Г.). Ръководител на БКП и генерален секретар на Коминтерна.
Министър-председател
(1946-1949), народен представител. На 9 март 1933
г. заедно с Благой Попов и
Васил Танев е арестуван и
обвинен в подпалването на Райхстага в Берлин.
Лайпцигският процес, след който получава съветско гражданство, го прави световноизвестен. След
смъртта му на 2 юли 1949 г. тялото му е поставено в мавзолей в София, сринат до основи през
септември 1999 г.
1889 - В САЩ Е ПАТЕНТОВАНА ДЕТСКАТА
КОЛИЧКА. Първите модели се
появяват още през 1650 г.
Първата бебешка количка е
създадена от Уилям Кент, дизайнер по ландшафта. Тя била
конструирана за шестте деца
на английски херцог. Представлявала люлка на колела. През
1877 г. в Англия отворила врати първата фабрика
за детски колички. От този момент те вече не били
привилегия на богатите, а всяка майка можела да
си ги позволи. Японците първи в света направили
покривала за детски колички, които бързо получили
световно разпространение.
1923 - УМИРА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, ПОЕТ
И ПРЕВОДАЧ (Р. 1898 Г.).
Рожденото му име е Христо
Димитров Измирлиев. Първите му публикации са във в.
“К’во да е” (1915). Сътрудничи на списанията “Българан”,
“Родна лира”, “Барабан”, “Художествена седмица”. Организира и редактира седмичното литературно-хумористично сп. “Смях и сълзи”.
Сътрудничи на хумористичните списания “Сатър”
и “Червен смях”, на в. “Народна армия”, сп. “Младеж” и на “Работнически вестник”.
1927 - В ЛОМ СЕ РАЖДА СИМЕОН ПИРОНКОВ, КОМПОЗИТОР И ДИРИГЕНТ (УМИРА 2000
Г.). Един от най-известните наши
композитори от втората половина на ХХ в. Автор на опери, произведения за симфоничен и камерен оркестър, на инструментална, вокална и хорова музика. Композирал музиката на 43 игрални,
25 мултипликационни, 36 научнопопулярни филма, 51 театрални,
15 радио- и тв постановки. Носител на престижни
награди. Удостоен с наградата “Хердер” за цялостно творчество (1985).
1936 - УМИРА МАКСИМ ГОРКИ, РУСКИ ПИСАТЕЛ, ЛИТЕРАТУРЕН КРИТИК И ПУБЛИЦИСТ (Р.
1868 Г.). Рожденото му име е
Алексей Максимович Пешков.
Романът му “Майка” е класика в руската и световната
литература. Създава легендарно-героични и романтични
образи, автор на пиеси.
2000 - УМИРА АНТОН ГОРЧЕВ, АКТЬОР (Р.
1939 Г.). Той е актьорът,
който
щеше да остане
завинаги в паметта на българите,
дори ако беше изиграл една-единствена роля в киното - тази на Караиван от “Козият
рог” на Методи Андонов. Снима се в повече от 30
филма, сред които “Време разделно”, “Горе на черешата”, “Иван Кондарев”, “Сватбите на Йоан Асен”
и др. През последните десетина години от живота
си човекът, изпълнил ролята на баща, готов да пожертва щастието на дъщеря си, за да отмъсти,
беше почти забравен от театъра и киното.
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СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ
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Д-р МОХАМЕД АЛИБРАХИМ
е роден в сирийския град
Алепо. От малък слуша
разказите за България на
братовчед на баща му бивш посланик на Дамаск в
София. И съдбата са разпорежда да пристигне в
страната ни и да завърши
с пълно отличие медицина
във Варна. Дълги години
практикува като лекар в
морската ни столица.
Специалист е по педиатрия, неонатология, пулмология, алергология, спешна
медицина и здравен мениджмънт. Сега работи
като лекар в Спешна
помощ на първа линия в
борбата с КОВИД-19. А
пациентите, впечатлени от
вниманието, грижите и
всеотдайността му, често
го наричат ангел в бял
скафандър.

Интервю на Розалина
ЕВДОКИМОВА, СБЖ

Д-Р МОХАМЕД АЛИБРАХИМ:

Никога не лекувам хората само с медикаменти,
най-важното е да ги настроя положително
и да им вдъхна кураж, откровен е докторът

 Родом сте от град,
превърнал се в точка на кървави
сблъсъци в Сирийския конфликт Алепо. Липсва ли ви и как посрещахте случващото се там? Ислямска държава превърна града в
своя крепост, за което жителите му платиха скъпа цена.
- Така е. В интерес на истината, Алепо е много известен и голям град. В него живееха около
6 милиона души, но след Ислямска държава, която аз наричам
идиотска, защото няма нищо
общо с исляма, той бе разрушен.
Това са разрушители, които
съсипаха не само него, но и много други градове.
Алепо е бил също и под турско
робство, след това и френска колония. За разлика от другите завоеватели, французите оставиха много
добро наследство. Градът беше
като една градина. На мен Алепо
ми липсва много и изпитвам голяма носталгия. Там съм роден, там
съм учил и, откакто се започна тази
война през 2011 г., не съм си ходил в моя роден град. Баща ми
почина, но аз не можах да отида да
се простя с него и да го погреба.
Нашият род е голям и там имам
много близки, които много ми липсват. За съжаление, сред тях има и
загинали, а и такива, които са в
неизвестност.
На стр. 8
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Доверието...
От стр. 7
 Как намерихте пътя за
България и защо избрахте
страната ни за житейски
пристан?
- Защо избрах България?
Братовчед на баща ми беше
посланик на Сирия в София.
Разправял ни е много хубави
неща за страната, а и манталитетът сякаш е много по-близък
до нашия, за разлика от Западна Германия, например. Другата причина беше, че България е по-близка, като разстояние, до Сирия. Само Турция
ни дели. Няма да забравя, че
когато си идваше братовчед
ни, носеше сирена, кашкавал
и още други продукти, които
много харесвахме в Сирия. И
може би това ми въздейства и
реших да дойда тук.
 Като се озовахте в нашата страна, как потръгна
вашият живот?
- Когато пристигнах в
България, ме посрещнаха мои
близки, които бяха дошли тук
две години по-рано. Те
завършиха в България медицина и стоматология.
В началото се сблъсках с
много трудности и им казах,
че няма да мога да проговоря
български, защото е труден.
Дори ги помолих да ме върнат
обратно. С моите колебания
закъснях с месец да се запиша
в Института за чуждестранни
студенти. Включиха ме със
закъснение в една група и се
оказа, че, има-няма месец месец и половина, и аз започнах да говоря на български.
Дори станах първи в групата
и превеждах на приятели. И
въпреки това, много е труден
българският. Имате много глаголи и времена.
 А медицина тук ли
завършихте?
- Още от малък обичах
медицината и ми беше мечта
да я завърша. И това се случи
тук, в България. Първата година учих в Пловдив, който
харесвам много. След това по

разпределение отидох във
Варна, където се дипломирах
обща медицина, и то - с пълен
отличен. Започнах работа и
едновременно с това специализирах, като първата ми специалност е педиатрия. Обичам
децата и обичам да помагам.
В София се явих на изпитите
за специалност. Според мен
педиатърът може да лекува
всичко, но обратното не.
 Ама май не сте останали само с една специалност, разбрах аз...
- Не. Продължих и специализирах неонатология, гастроентерология, пулмология,
алергология. След което, успоредно с работата, специализирах и спешна медицина.
Работя като реаниматор в
Спешна помощ. А преди три
години завърших и здравен мениджмънт.
 Днес вие, като лекар
от Спешна помощ, сте в
епицентъра на борбата с коронавируса. То това си е
същинска война. Как се срещате с болни от тази коварна болест и само конкретните лекарски предписания ли са вашето оръжие?
- Аз никога не лекувам хо-

ги съм насреща в името на
тяхното оздравяване.
Обичам да помагам, а и то
ми идва отвътре. Още повече,
че обичам България и българите. Така че, не само с лекарствата се лекува. Много съм
се борил за пациентите ми. По
време на третата вълна беше
ад. Нямаше места в болниците и като съм карал пациент,
не се предавам, докато не го
настанят за лечение. Стигал
съм до шефовете на болничните заведения, само и само
да осигуря място за болния.
Случвало ми се е да обикалям
по 7-8 болници и не се предавам, докато не се намери място. Но най-важното е пациентите да не се отчайват и да
мислят позитивно, защото
така по-лесно се овладява заболяването.
 И защо Спешна помощ
и то в София, при положение, че сте с пет специалности, и то такива, които да
ви дадат възможността да
печелите и да имате много
желаещи да бъдат лекувани
от вас, а и да се развивате
като специалист?
- Имал съм кабинет и за
преглед са се записвали болни

“
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рата само с медикаменти.
Най-важното, което правя, е
да ги настроя положително и
да им дам кураж. По време на
тази пандемия се срещам с
какво ли не. Виждам отчаяни
и уплашени хора, които едва
ли не очакват смъртта. Но
правя всичко възможно да ги
успокоя и да им вдъхна кураж, че ще победят болестта.
Давам им и личния си телефон, за да ме потърсят, ако
имат нужда да се посъветват
или да попитат нещо, и вина-

Никой не го кара, но д-р Алибрахим
иска да работи извънредно

от други градове. И досега ме
търсят много. Разбира се, че
там и заплащането е доста подобро, но аз избрах Спешна
помощ, защото ме влече неизвестното. Тръгвам за даден
адрес и не знам какво ме чака
там. Може да са казали, че е
сърдечна болка, а аз, като отида, установявам инфаркт. В
други случаи се сблъсквам с
инсулт или дихателна недостатъчност. Обичам да работя с неизвестни проблеми, за
да мога да реагирам и да помагам на хората в най-трудните за тях моменти.
 Правите така, че пациентът да се почувства
специален, така ли да разбирам? Това много малко лекари го правят.
- Така е. За мен няма разлика и всички пациенти са
специални, защото знам, че те
разчитат на моята помощ. И
вярват, че аз ще им помогна,
което винаги се старая да
правя. За мен няма малки, няма
стари, млади. Щом се нуждаят, давам всичко от себе си.
Много пъти хора, на които
съм помагал, пишат до Спешна помощ да благодарят, че
съм ги спасил. Това ме сгрява,
защото знам, че те са ми се
доверили. Чувствам се удовлетворен.
 Мохамед, кое е първото нещо, което казвате, когато влезете в дома на болен, който чака с надежда
помощта на лекаря? И как
ви посрещат, щом по акцента ви разберат, че не сте
българин?

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

С президента Румен Радев
- Добре ме посрещат, защото аз още от вратата започвам да говоря успокояващо, че
ще намерим решение на проблема. Има такива тежки случаи, а медицината и добрите
лекари ще се стараят да помогнат. Настройвам болните
психически на моята вълна, за
да могат да приемат, че наистина ще им се помогне. Много е интересно, че те усещат,
още когато вляза в дома им, че
могат да ми се доверят. Още с
първите ми думи ги предразполагам, правя им необходимите изследвания от А до Я,
защото не ми е присъщ формалният преглед. Знам, че не
всички мои колеги постъпват
така, но аз правя това, което
смятам за необходимо. С внимание се печели доверието на
болния. И дори след като вече
са здрави, ми звънят, за да се
консултират или пък да ми
благодарят, че съм им помогнал.
И още нещо трябва да има
един лекар - чувство за хумор.
При мен то много ми помага.
Преди всичко лекарят трябва
да е много добър психолог.
Когато видя тъгата и болката
в очите на пациента, започвам
да му повдигам духа с добри,
позитивни думи и да се шегувам с него. Чувството за хумор е много важно в такъв
момент. Пациентите, като се
обаждат на 112, дори директно искат д-р Алибрахим да
отиде. Но това, естествено, не
зависи от мен и няма как да се
случва винаги.
 А как посрещат скафандъра, с който се появявате при болните? Те чуват
само гласа ви и виждат очите ви. Стряскате ли ги?
- В началото да, но постепенно свикнаха.
 А вие как се чувствате
в това облекло?
- Като извънземен, който е
дошъл от Космоса да помага в
най-трудните моменти. Но,
сериозно казано, за нас е изключително трудно да ходим
в тези облекла. Налага се обаче, защото и ние трябва да се
пазим от вируса.
 Имате ли “тайно оръжие” срещу коронавируса, с
което, ако не го унищожавате, то поне облекчавате
страданията на болния? И
още нещо. Толкова време се
борите с този коварен вирус, как го надхитрихте да
не се заразите?

- За разлика от останалите
ми колеги, аз съм единствен,
който всеки ден е на работа.
Давам извънредни дежурства.
При нас графикът е дневна,
нощна и три дни почиваме. А
аз всеки Божи ден съм на работа и то по 14 часа. И това
е от март миналата година. Не
съм ползвал нито отпуска,
нито болнични.
А как се предпазвам да не
се заразя? Рецептата ми е елементарна и аз лично я правя
девет месеца. Жабуркам си
устата преди излизане навън
и веднага като се прибера
вкъщи в кафена чаша сипвам
ябълков оцет, добавям 1 чаена лъжица сол, щипка джинджифил. Това го правя от началото на пандемията и ме е
предпазило, и то предвид, че
всеки ден общувам с болни
от коронавирус. Така че препоръчвам рецептата и на
тези, които не са преболедували или пък вече са се срещали с вируса. И още нещо.
Съветвам всички да пият сок
от нар и да ядат червено цвекло. Това не съм го измислил
аз, а бащата на медицината
Авицена, или, както той се
казва в действителност, Ибн
Сина. Между другото, скоро
си изследвах антителата и те
са 32 хиляди. Колегите имат
по 34 хиляди, но аз не се
чувствам нито отпаднал, нито
пък, че съм боледувал. Всички ми се чудят, откъде ги
имам. Отвръщам, че вероятно е благодарение на моята
рецепта или пък е Божа работа.
 След дежурство, което, както се казва, ви е
смъкнало кожата от напрежение, как се възстановявате? И преживявате ли за
даден пациент, при когото
сте били?
- Ако съм имал, примерно,
10-12 случая и сред тях 1-2
тежки, не спирам да ги мисля
и след като изляза от дадения
адрес. И ако са ги приели в
болница, държа връзка, за да
разбера как се развива болестта или дали диагнозата ми се
е оказала вярна. И това не е
само при КОВИД болните, а
по принцип и за други заболявания. За късмет, се оказва, че поставената от мен диагноза в 99% от случаите се
оказва вярна, и това ме удовлетворява.
Със съкращения

Целия текст на интервюто може
да откриете на sbj-bg.eu и на www.duma.bg
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Георги Димитров
в днешния ден
Големият българин си е позволил да мисли отвъд общоприетите норми,
да вижда големите проблеми и да търси тяхното решение
Искра БАЕВА

Светът през 2021 г. е много
по-различен от времето, когато
е живял Георги Димитров, роден преди 139 години на 18 юни
1882 г. и починал на 2 юли 1949
г. преди 72 години. Затова, когато днес припомняме за делото
на този световен българин е
добре да се вгледаме не в образа
му от миналото, а да потърсим
какво от идеите и дейността му
може да ни помогне в сегашните предизвикателства.
През тази призма ще се опитам да припомня на левите хора
в България делото на Георги
Димитров. Но само на тях, тъй
като десните не само не искат
да си припомнят тази знакова
фигура от световното комунистическо движение, а и

се опитаха да изтрият
образа му от
българската история
и от националната ни памет.
Независимо че той, наричан в
различни държави и на различни континенти Хорхе, Джордж,
Йежи или Иржи Димитров, да
се остава една от малкото личности, с които България е известна по света. Наш дълг е да
защитим световната памет за
Георги Димиров като последователен борец за социални права и против “кафявата чума” на
националсоциализма.
Какво от идеите на Георги
Димитров можем да използваме
днес, за да продължим усилията
му да направи света по-добър за
унижените и оскърбените?
Ще започна с отношението
на Георги Димитров към образованието. Въпреки голямото
си желание да учи, условията в
България от края на ХIХ в. са
такива, че той може да посещава училище само 6 години. Но
за разлика от днешните ученици, включително и от гимназиите, той не остава “функционално неграмотен”, а цял живот се чете и се самообразова.
Благодарение на което в найважните моменти може да използва широките си познания,
за да защити на различни езици
каузата си - прави го както пред
имперския съд на Третия райх
в Лайпциг, така и пред Сталин
в Москва. А днешният ни извод

трябва да бъде за огромната
роля на знанието, към което
човек трябва да се стреми и при
най-неблагоприятни условия.
След като невръстен напуска училище Георги Димитров
започва своя трудов живот. За
съжаление, такава е съдбата на
немалко деца и днес, да не говорим, че и повечето студенти
са принудени да работят, което пречи на тяхната образователна и научна подготовка една от причините за спадащото равнище на образованост на
българите. За Георги Димитров обаче началото на трудовия му път като печатарски
работник е и начало на борбата му срещу експлоатацията и
тежките условия за труд. Не
само за себе си, а за всички
работници, което го превръща
в профсъюзен водач. А неговият пример несъмнено поставя въпроса защо днес и найтежко експлоатираните работници не се борят организирано за своите права?
Така,

чрез борба
за работниците
Георги Димитров влиза в социалистическото движение и едва
31-годишен е избран за депутат
от листата на тесните социалисти. Депутатстването на левите по онова време е твърде
далеч от представата за високоплатен политик, то е възможност да се продължи на национално равнище борбата за подобри условия за труд на работниците и за обществена
справедливост.
И в Народното събрание
Георги Димитров не се съобразява с господстващото обществено мнение, а се обявява срещу него. Прави го и с дейността си против включването на
България в Първата световна
война. Като не се притеснява
от обвиненията в национално
предателство заради антивоенната си позиция.
За него и за социалдемократите-интернационалисти войната е империалистическа, затова
работниците от всички страни
не трябва да воюват помежду
си в интерес на своите експлоататори, а да обединят усилията
си срещу тях в името на обща
революционна промяна. Ето как
звучи тази алтернатива по думите му от началото на 1917 г.
(преди революциите в Русия):
“Днес земното кълбо е вече тясно за по-нататъшното развитие
на целокупния капитализъм от
стария и нов свят... Единствената предпоставка за запазването
на бъдещия мир това е заменяването на капитализма със социализма, на капиталистическото общество със социалистиче-

ско общество”. За тези свои
убеждения Георги Димитров е
готов да бъде атакуван, арестуван и съден, както и става
през 1917 г.
Днес живеем в друго време
- след като мечтаната от Георги Димитров и неговите съмишленици революция е осъществена, но се е провалила в
опита си да създаде истински
справедливо общество. Затова
отново трябва да си зададем
много въпроси. Един от тях е
за противопоставянето между
национализма и интернационализма, което пронизва целия
ХХ в., но, както виждаме, ни
придружава и през ХХI в.
Историята от последния
век показа, че когато двете идеи
застават една срещу друга,
обикновено побеждава национализмът - така е по време на
Първата световна война, при
изработването на мирните договори на Парижката мирна
конференция от 1919 г., при
утвърждаването на фашизма в
Италия и на националсоциализма в Германия, при избухването на Втората световна
война. Въпросът е каква е цената на национализма? И няма
как да не видим, че за България
той се измерва с двете национални катастрофи, а на Европа

и света струва десетки милиони човешки животи.

Как изглежда
интернационализмът?
До него се стига едва след
като Третият райх завладява
почти цяла Европа и застрашава
целия свят. Тогава интернационализмът довежда до Антихитлеристката коалиция - обединение на усилията в името на добра цел - победата над хитлеризма. Пак члагодарение на интернационализма се появява и
Организацията на обединените
нации, опитваща се с общи усилия да запази световния мир. Пак
така се борим и с пандемията
днес. Така че най-малкото късогледо да се отказваме днес от интернационализма.
Пак с интернационализма,
с необходимостта хората да се
обединят пред общата опасност е свързана борбата на
Георги Димитров за създаване
на народни антифашистки
фронтове. Тя се води в изключително трудни условия. Димитров трябва да се изправи
срещу наложената от Сталин
тактика на Коминтерна “класа
срещу класа”, според която основният противник е социалдемокрацията, която поддържа
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капитализма и ако бъде унищожена, капитализмът ще се срине. Тази линия довежда левите
сили в Европа до остро вътрешно противоборство, от което печелят най-вече противниците им
от крайната десница. Това е политиката на Коминтерна, срещу
която Георги Димитров се обявява и чиято отмяна в края на
краищата успява да постигне.
За целта обаче му се налага
да премине през голямо изпитание. По волята на историческата случайност Георги Димитров
е в Германия, когато Хитлер
идва на власт и става участник в
първия му провал. За да получи
пълната власт, Хитлер организира подпалването на Райхстага
на 27 февруари 1933 г. с цел да
обвини комунистите, да забрани ГКП и така да спечели насрочените за 5 март с.г. избори.
За да бъде доказан световният
комунистически заговор срещу
Германия, са арестувани и обвинени трима български комунисти, между които е и Георги
Димитров. Само че по време на
процеса, проведен в Лайпциг,
обвинението се разпада, защото
единият от обвиняемите - Георги Димитров, решава не да се
защитава, а да превърне защитата си в обвинителен акт срещу
националсоциализма. И неочаквано за всички успява. А смелата му борба го превръща в световна фигура, в защита на която
се създават комитети по цял
свят и е организиран контрапроцес в Лондон.
Едва тогава, като герой от
Лайпциг Георги Димитров може
да си позволи да постави под
въпрос официалната линия на
Коминтерна и да наложи своята
идея за обединение на всички
обществени сили срещу най-голямата опасност тогава - фашизмът и националсоциализмът.
Това е може би най-големият урок, който Георги Димитров ни е оставил. Че в обединението, а не в разединението е
силата, че когато сме изправени
пред голяма опасност, различията трябва да се преодолеят в
името на по-важната цел. Нима
в днешна България най-важното
не е да се преборим с властта на
олигархията? Да, вече не в името на революцията, а на запазването на демокрацията.
Пак на Георги Димитров
дължим и идеята за народна демокрация, която осигурява
сътрудничеството между левите и центристките сили в името на създаване на общество в
интерес на мнозинството, а не
на малцинството. Вярно е, че
народната демокрация не
просъществува дълго, но не по
волята на Георги Димитров, а
поради Студената война, която налага категоричния избор
между Запада и Изтока, между
капитализма и социализма.
Идейното наследство на
Георги Димитров е много поразнообразно и широко от казаното дотук. Но за днешния
ден най-важното е, че той си е
позволил да мисли отвъд общоприетите норми, да вижда
големите проблеми и да търси
тяхното решение според ситуацията, а не според общоприети виждания и авторитети. Това негово умение трябва да запазим и предадем на
следващите поколения.
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(Р)еволюция на колелото
Какво кара хората да го смятат
за едно от най-значимите
изобретения на човечеството
Наскоро във Великобритания бе направена мащабна анкета за най-значимите изобретения на човечеството през
последните два века. Резултатите от проучването сочат,
че повечето запитани поставят на първо място в този
списък именно колелото, което изпреварва по брой гласове
и интернет, и дори двигателя
с вътрешно горене. Няма поподходящ повод да (си) припомним някои от най-любопитните факти, свързани с
това превозно средство, което не просто промени, а направо преобърна живота на
хората.
Съществува доста интересна теория за появата на колелото, според която създаването му
е провокирано от... климатичните промени и по-специално от
изригването на голям вулкан в
Индонезия в началото на ХIХ
век. Това предизвиква сериозно
захлаждане в северното по-

лукълбо и намалява броя на селскостопанските животни и култури. И също така води до
осъзнаване на необходимостта
от бързо придвижване дори на
малки разстояния. Така през
1817 г. германският инженер и
механик барон Карл фон Драйс
представя своята “машина за
ходене”, която се състои от
дървени колела без гуми, рама,
направена от същия материал,
огромно тежко кормило и кожена седалка. Управлението на
това устройство, на което в
началото липсват педали, става
чрез отблъскване с ходила от
земята или като се правят големи крачки. За съжаление, изобретението така и не успява да
увековечи в названието си името на създателя му. Но пък в
негова чест през 1839 г. е наречена първата дрезина.
А терминът “велосипед” се
появява преди точно 160 години благодарение на французина
Пиер Мишо. Прочутият парижки ковач се стреми в тази дума

Прототип на първата
дървена “машина
за ходене”
да събере смисъла на самото
изобретение, за да опише накратко принципа на действие на
това транспортно средство с две
колела. И решава, че най-добре
е да използва за целта латинското velox - бързи, и pes - крака.
Важно е обаче да се отбележи, че устройството се сдобива
с педали едва през 1842 г. Смята се, че това се случва с леката
ръка на шотландеца Къркпатрик
Макмилан, който решава да
усъвършенства велосипеда с
този страхотен начин на задвижване. Механизмът му се
закрепя първоначално към задното колело, което е доста поголямо от предното. А съотношението на размера им е същото, както при английските монети пени и фартинг. Но масовото
производство на изобретението

с педали започва едва над
четвърт век по-късно.
Отговорът на въпроса - защо
се качваме на велосипеда от
лявата страна - е неочаквано
лесен. Очевидно е, че, за да го
направим отдясно, ни пречи
веригата. А традицията тя да се
поставя там е наследена от...
конната езда. Привилегията да
използват този начин за придвижване в началото имат само
богаташи и воини - тоест хора,
които носят мечове и шпаги.
Оръжието се закрепва отляво и
това определя от коя страна на
животното е по-удобно и качването. Когато се появяват каретите, в тях също се влиза от ляво
на тротоара.
В Книгата с рекордите на
Гинес са регистрирани доста
рекорди, свързани с велосипедите. Най-тежкият е изобретен
от нидерландеца Вутер Ван ден
Бош, чийто Монстърбайк остава в историята с впечатляващите 748 килограма. А най-дългият - 41,42 метра - е създаден в
Австралия, като на него може
да се возят едновременно 20
души. Най-малкото колело е
направено от майстора от Краснодар - Сергей Дашевский, който успява да се запише в библията на невероятните постиже-

Паметници на колелото
и велосипедистите
може да се видят
в безброй страни по света
ния с модела си от 11,6 сантиметра. Руснакът обаче не се
спира и наскоро представи още
по-миниатюрна конструкция с
размери едва 8,5 сантиметра, но
все още чака да я признаят официално.

Материала подготви
Альона НЕЙКОВА

ƒŒ¡–Œ ’–¿ÕŒ—Ã»À¿Õ≈ - «ƒ–¿¬¿ »Ã”ÕÕ¿ —»—“≈Ã¿
¿ÍÓ ÛÒÔÂÂÏ ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÏ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ Ë ‰‡ Á‡ÒËÎËÏ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡
Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÒË, ¯‡ÌÒ˙Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔ‡‚ËÏ ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌË ÔÂ‰ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ÍÓÈÚÓ Ë ‰‡ Â ‚ËÛÒ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡. ’‡Ì‡Ú‡ Ë ‰Ó·ÓÚÓ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂ
Ò‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌË Í‡ÍÚÓ Á‡ ÛÏÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ ÓÚ
‚˙Ì¯ÌË ‚Â‰ËÚÂÎË, Ú‡Í‡ Ë Á‡ ˆˇÎÓÒÚÌÓÚÓ ÌË Á‰‡‚Â.
«Ì‡ÂÚÂ ÎË ÍÓÎÍÓ ˆÂÌÌÓ Â ˜Â‚ÌÓÚÓ Á‰‡‚Â Á‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÌË ÒËÒÚÂÏ‡? —ÔÓÂ‰
ËÁÚÓ˜Ì‡Ú‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡, ‡ÍÓ ˜Â‚‡Ú‡ Ò‡ Á‰‡‚Ë Ë ÙÛÌÍˆËÓÌË‡Ú Ô‡‚ËÎÌÓ ÁÌ‡˜Ë
Â Á‰‡‚Ó ˆˇÎÓÚÓ ÚˇÎÓ. “Ó‚‡ ÌËÍ‡Í ÌÂ Â ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ. ◊Â‚‡Ú‡ Ò˙‰˙Ê‡Ú ÔÓ‚Â˜Â
ËÏÛÌÌË ÍÎÂÚÍË, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ˆˇÎ‡Ú‡ ÓÒÚ‡Ì‡Î‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ˜Ó‚Â¯ÍÓÚÓ ÚˇÎÓ. ¬ ÏÌÓ„Ó
ÒÎÛ˜‡Ë ÔÓÌËÊÂÌËˇÚ ÌË ËÏÛÌËÚÂÚ ÒÂ ‰˙ÎÊË ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ÎÓ¯‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇÚ‡ ‚
˜Â‚‡Ú‡. ‡ÚÓ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â 80 % ÓÚ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡ ‚
ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌËˇ Ú‡ÍÚ, ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‰‡‚Ë ˜Â‚‡ Â ÓÒÌÓ‚Ì‡ ˆÂÎ Á‡
ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡¯ÂÚÓ Á‰‡‚Â Ë ‰Ó·Ëˇ ÌË ËÏÛÌËÚÂÚ.
◊Ó‚Â¯ÍÓÚÓ ÚˇÎÓ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ Ò‚ÓË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË ÂÌÁËÏË Ë ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡Ú‡ ÓÚ
Ó·˘ÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÌÁËÏË ‚ ÚˇÎÓÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂ. ≈ÌÁËÏËÚÂ Ò‡ ÔÓÚÂËÌË, ÍÓËÚÓ ÛÒÍÓˇ‚‡Ú ıËÏË˜ÂÒÍËÚÂ Â‡ÍˆËË ‚ Ó„‡ÌËÁÏ‡ (ÔÓÌˇÍÓ„‡
Ì‡‰ 1000 Ô˙ÚË). ÕÂ‰ÓÒÚË„˙Ú ‰ÓË Ò‡ÏÓ Ì‡ Â‰ËÌ ÂÌÁËÏ ·Ë ÔÓ‚ÎËˇÎ Ì‡ ˆÂÎËˇ ÌË
ÏÂÚ‡·ÓÎËÁ˙Ï. ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ „ËÊ‡ Ì‡ ÚˇÎÓÚÓ Â ‰‡ ÓÒË„ÛË ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ı‡ÌËÚÂÎÌË
‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Á‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ ÒË - Í‡ÚÓ ‡Á„‡‰Ë Ë ÛÒ‚ÓË ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ë „Ë ÔÂ‚˙ÌÂ
‚ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. “ÓÁË ÔÓˆÂÒ ÓÚÌÂÏ‡ ÏÌÓ„Ó ÂÌÂ„Ëˇ, ÓÒÓ·ÂÌÓ
‡ÍÓ Ó„‡ÌËÁÏ˙Ú Úˇ·‚‡ Ò‡Ï ‰‡ ÒËÌÚÂÁË‡ ÎËÔÒ‚‡˘ËÚÂ ÂÌÁËÏË.
œË ı‡ÌÂÌÂ, Ì‡‰ 50% ÓÚ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ ÒÂ ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡ Á‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂ. œË ÒËÎÂÌ ÒÚÂÒ, ÏÌÓ„Ó ÌËÒÍ‡ ËÎË ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ËÎË
‰Û„Ó ÂÍÒÚÂÏÌÓ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚Ó, ÚˇÎÓÚÓ ÒÂ ÌÛÊ‰‡Â ÓÚ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‚Â˜Â ÂÌÁËÏË,
ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ‚ ÌÓÏ‡ÎÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ÚˇÎÓÚÓ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ Ò‚ÓË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË
ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌË ÂÌÁËÏË, ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÌÂ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ, Á‡ ‰‡ ‡Á„‡‰Ë Ì‡Ô˙ÎÌÓ
‚‡ÂÌË ËÎË ÔÂ‡·ÓÚÂÌË ı‡ÌË, Ì‡ÔËÏÂ. ¬ ÚÂÁË ÒÎÛ˜‡Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ÂÌÁËÏË ÔÓÏ‡„‡Ú Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚÂÒ‡ ‚ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡Ú
Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ ÛÒ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ı‡ÌËÚÂÎÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ë Ò˙Á‰‡‚‡Ú Ë‰Â‡ÎÌ‡ ÒÂ‰‡ Á‡
80% ÓÚ ËÏÛÌÌËÚÂ ÍÎÂÚÍË, ÍÓËÚÓ ÒÂ Ì‡ÏË‡Ú ‚ ˜Â‚‡Ú‡.
ƒÓ·‡‚ÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÂÌÁËÏË, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÏÓ„Ì‡Ú Á‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡
ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌÓÚÓ Ë ËÏÛÌÌÓÚÓ Á‰‡‚Â.
œÓ‰ÛÍÚ˙Ú ≈ÌÁË-ÃËÎ (Enzy-Mill) Ò˙‰˙Ê‡ ÒÂ‰ÂÏÚÂ Ì‡È-‚‡ÊÌË ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌË ÂÌÁËÏË, ÔÓ‰·‡ÌË ÓÚ ‡ÒÚËÚÂÎÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ë ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË ‚ Deerland USA, ÎË‰Â ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÌÁËÏË. “Â ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú ÛÒ‚Óˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡ÊÌËÚÂ
Á‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÌÛÚËÂÌÚË, Í‡ÚÓ ‚˙„ÎÂıË‰‡ÚË, Ï‡ÁÌËÌË, ÔÓÚÂËÌË, ‚ËÚ‡ÏËÌË Ë
ÏËÌÂ‡ÎË. “‡·ÎÂÚÍËÚÂ Ò‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡ ÒÚÓÏ‡¯Ì‡Ú‡ ÍËÒÂÎËÌÌÓÒÚ, ËÏ‡Ú ¯ËÓÍ
ÒÔÂÍÚ˙ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. “‡·ÎÂÚÍËÚÂ ‚ ≈ÌÁË-ÃËÎ (Enzy-Mill) ÌÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú ÊË‚ÓÚËÌÒÍË ÔÓ‰ÛÍÚË, Óˆ‚ÂÚËÚÂÎË Ë ÍÓÌÒÂ‚‡ÌÚË! ÃÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú Ë ÓÚ ‚Â„ÂÚ‡Ë‡ÌˆË. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓÚÓ ÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌË ÂÌÁËÏË Á‡ÒËÎ‚‡ Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÎË Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡, ÔÓÏ‡„‡ ÔË ‚˙ÁÔ‡ÎÂÌËˇ, ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ Í˙‚ÓÓ·‡˘ÂÌËÂÚÓ, ÔÓÏ‡„‡ ÔË Á‡‡ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÌË Ë ÒÂ ·ÓË Ò ‚ËÛÒË!
≈ÌÁË-ÃËÎ (Enzy-Mill) ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂÚÓ, ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÌÂ
˜Û‚ÒÚ‚‡ÏÂ ÚÂÊÂÒÚ Ë ·ÓÎÍË ‚ ÒÚÓÏ‡ı‡, ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ÔÓ‰Û‚‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡
„‡ÁÓ‚ÂÚÂ. œÓ‚Ë¯‡‚‡ ËÏÛÌËÚÂÚ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌËˇ ËÏÛÌÂÌ ÓÚ„Ó‚Ó.
ÃÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ ≈ÌÁË-ÃËÎ ‚ ‡ÔÚÂÍËÚÂ Ë ·ÂÁ ÂˆÂÔÚ‡ ËÎË ÓÌÎ‡ÈÌ Ì‡
https://botanic.cc/products/enzymill/.
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Само ляво управление ще
изведе България от кризата, ще
осигури на хората сигурност и
ще се погрижи и за младите, и
за възрастните. С това послание посрещнаха избирателите
кандидатите за народни представители от 1 МИР-Благоевград Богдан Боцев и Костадин
Харисков в родния си град Гоце
Делчев. Много хора се спираха, разговаряха с дваматата,
взимаха си предизборни материали, бързаха да разтворят новия брой на ДУМА и пожелаваха успех на своите съграждани и на левицата. Сред тях беше
и младата счетоводителка Мария Мавродиева. Тя е убедена,
че трябва да има промяна за подобро бъдеще за България, за

Искам моите връстници да не
заминават зад граница, а да работят и да отглеждат децата си
тук. Познавам водача на листата д-р Георги Михайлов, познавам и Богдан, и Костадин и
съм убедена, че те ще защитават нашите интереси в парламента”, заяви младата жена.
Неведнъж съм признавал,
че по време на предизборна
кампания най-силно ме зареждат и мотивират срещите ми очи
в очи с хората, сподели Богдан
Боцев. Някои от земляците ме
критикуват, други правят разумни предложения, трети оценяват направеното от мен като
депутат, а четвърти просто
имат нужда от внимание и загриженост, поясни той.

11

НА ФОКУС

2021
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Гласувайте за кандидатите на “БСП за България” с номер 4,
призоваха Богдан Боцев и Костадин Харисков съгражданите си

Само ляво управление ще
изведе България от кризата
Кандидат-депутатите на „БСП за България”
в Гоце Делчев и Банско с кауза за родния си край
Юлия КУЛИНСКА

младите хора и за нашите бащи
и майки, баби и дядовци. “Това
може да стане, само ако БСП
спечели изборите, затова ще
гласувам за нейните кандидати.

Развитието на моя роден град
е доказателство за положителната промяна, която може да
бъде постигната, когато управлението му е вече 7 мандата в
ръцете на социалист, изтъкна
той. Има какво да се желае по
отношение на инвестициите и
икономиката в Пиринско и
това ще е една от моите каузи
в НС, подчерта Боцев.
Той поема конкретни ангажименти за икономическо
съживяване на региона, ако му
гласуват доверие. Ще настоява
държавата да се погрижи за
развитието на туризма в региона и да намери инвеститор за
най-рационалното използване

на минералните води. В общините Гърмен, Гоце Делчев, Сатовча и Хаджидимово, както и
в района на Сандански, има
чудесни условия за балнеотуризъм и лечение, уточни Боцев.
Крайно наложително е изграждането на обходен път, който
да е паралелен на трасето от
Гоце Делчев към Банско, защото поради ред причини пътят
се затваря и това пречи на туристите. Държавата трябва да
дофинансира болниците в областта, които са отдалечени от
Благоевград и от София, за да
могат хората да получават
достъпно и качествено здравеопазване, очерта Боцев някои

от основите си приоритети.
Според 29-годишния кандидат за депутат Костадин Харисков, дълг на младите хора е да
имат гражданско отношение
към проблемите на страната и
на региона и да ги изразяват
чрез участие в политиката.
Младият мъж е завършил социална педагогика в ЮЗУ “Неофит Рилски” и е магистър по
счетоводство и контрол в
УНСС. “България е най-бедната страна в Европа и за повечето от нас животът не е комедийно шоу. В БСП има доказани личност и експерти във всяка сфера. Това е партията, която дава шанс на младите хора и
се грижи за по-възрастните”,
подчерта Харисков. В НС той
ще отстоява каузите си да има
работа за всички и българите
да получават достойни доходи.

Според Харисков, България
има най-неадекватното управление на спорта в Европа.
Спортното
министерство,
ръководено от ГЕРБ, отпускаше милиони, които обаче отиваха за “свои” хора и за техните клубове, а за останалите все
няма пари, възмущава се Харисков. В Гоце Делчев са регистрирани 20 спортни клуба. За
10 години само един е получавал финансиране от държавата.
Харисков настоява да има децентрализация на бюджета за
спорт. “Община Гоце Делчев
дава годишно по над 300 000
лв. за спортна дейности, но от
министерството сме получили
0 лв. По думите му единствените средства са били отпуснати
от правителството на Орешарски - за построяването на спортната зала в Гоце Делчев.

ДИМИТЪР ЮНЧОВ:

ВЛАДИМИР БАРЯКОВ:

Нужна е подкрепа
за малкия и среден бизнес

Да върнем славата на Банско
като културно средище

Владимир Баряков е част от листата на левицата. Той е от Банско и е
Кандидатът за депутат от “БСП за България” от Банско
уредник в къщата-музей “Н.Й. Вапцаров”. Завършил е специалност АрхеДимитър Юнчов е собственик на малко семейно предприология в СУ. Семеен е с две деца и внуче
ятие за произвоство на мебели. Завършил е ТУ в София “През целия си съзнателен живот съм бил свързан с лявата идея. СтаУправление на индустриалните предприятия. Семеен е с
нах член на БСП на 11 ноември 1989 г., което приемам като символика
две деца. 47-годишният Юнчов е член на БСП от 15 години
за промяната на партията”, разказва Баряков. “Преди да стане известен ски
и се гордее с това. Бягал е от политиката, защото смятал, че
курорт, моят роден град беше световно известен с културата и историята
тя е несъвместима с бизнеса му. Държавата може да излезе
си. Излишно е да припомням, че тук са родени Паисий, Неофит Рилски,
от кризата, само ако БСП управлява, защото само тя може
Вапцаров и колко много българи и чужденци са идвали в техните къщида докаже, че е в състояние да води собствена политика без
музеи и са се покланяли пред паметниците им, споделя Баряков.
да влиза в колаборации с тази или онази партия, смята
“Независимо от превратностите на времето и унищожителната поЮнчов. Той е оптимист за резултатите от изборите и е
литика на ГЕРБ в областта на духовността, Банско успя да запази
сигурен, че левицата ще се представи на тях много по-добре Димитър Юнчов и
Владимир Баряков милеят
своята идентичност, традиции и своя специфичен език. Наш дълг е да
отколкото на предишните.
продължим да съхраняваме културното богатство на региона”, казва
“Банско не е само ски туризъм, както смятат много от за родното си Банско
Баряков. Той е доволен, че отново в родния му град ще се състоят
политиците ни. Банско има вековни традиции в дървообработването и в занаятчийството”, припомня Юнчов. В неговата фабрика работят “Банско Номад Фест” и “Банско джас фест”. Любителите на музиката и колорита
около 20 човека, а мебелите, които се произвеждат се изнасят в цял свят. Иска на региона ще могат да се насладят на фестивал на балканското веселие “Балкански
да помогне максимално на хората, които са като него, защото малкият и среден котел” и на културните вечери “Традиции и изкуство”. Това лято банскалии ще имат
бизнес са основният гръбнак на икономиката ни, а в момента те загиват. “Това възможността да гледат опера на открито. Предстои провеждането на “Лятна филса над 420 000 предприятия и държавата им обеща подпомагане, но не го момания под звездите” и Седмица на ръчното и традиционно изкуство. Гостите на
изпълни. Даването на заеми, които още повече вкарват финансово малкия и града ще могат да се докоснат до богатото културно-историческо наследство на
средния бизнес в задънена улица, не е решение”, коментира Юнчов. “Досега района, да посетят организираните от Музейния комплекс еднодневни турове до
един депутат от Благоевградска област не е организирал приемна в Банско. археологически комплекс “Свети Никола”. “Независимо дали ще стана народен предВсеки жител на региона би трябвало да може да разговаря със свой избраник, ставител, ще продължа да се боря и да отстоявам постигнатото в духовната и
културната сфера в Банско, защото това е моят живот”, казва Баряков.
да изкаже проблемите, предложенията и тегобите си”, категоричен е Юнчов.
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Заедно
с теб
В старо читалище в Перник
социалисти и симпатизанти
се срещнаха с хората от
най-младата листа с кандидатдепутати на „БСП за България”

СНИМКИ МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Ева КОСТОВА

Старото 119-годишно читалище “Съзнание” в пернишкия
квартал Мошино събра във
вторник най-младите за цяла
България кандидат-депутати от
Коалиция “БСП за България”.
В този квартал са изкопани
първите въглища през 19-ти век,
а на 200 метра от читалището
се намира къщата на Боян Радев. Символично този факт даде
и надеждата за олимпийски победи на младите от листата, чиято средна възраст е 39 години,
както каза Валентин Петков,
шеф на Областния щаб. Той се
надява поне двама кандидати да
бъдат избрани на предстоящите
избори. На срещата бяха общински председатели и общински
съветници на БСП от област
Перник, кметове.
Водач на листата е Стоян
Мирчев, който е познат като
народен представител и досега.
Заедно с другите кандидати в
листата формират екип от авторитетни в своята професия и
реализация хора. “Първо полувреме мина”, каза Стоян Мирчев. “На тези избори през второто полувреме излизаме за
победа, имаме самочувствието,
че ще бъде битка за победа”.
Пред изпълнилите салона социалисти и симпатизанти той заяви: Щом сте тук, значи сте с
нас в постигането на победата.
Втората в листата Цветелина Личкова от вълнение първо
преглътна думите си, после
сподели, че се надява на похубаво бъдеще, и приема като
своя мисия в тази посока работата си в образованието.
Кандидат-депутатите от
листата на Коалиция “БСП
за България” изтъкнаха, че
са изправени пред нов избор - не поправителен, а победен. С лявата идея, която
да промени нас и България,

категорични бяха те.
Ние пак сме тук, изтъкна
проф. Спаска Зафирова, която
заяви, че тази листа дава надежда за успех, защото залогът е
много голям, а успехът ще бъде

за България, за да развиваме поразлично от ГЕРБ бъдеще.
Нашите кандидати много ги
бива, споделиха и други участници в срещата, а в салона найчестите думи бяха “победа” и

Инж. ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА,
кмет на кметство “Изток”, най-голямото
в общината: На 11 юли очаквам една
истинска и справедлива борба, смятам,
че листата от област Перник е с млади
хора, които ще работят за просперитета
на нашия град, на нашата област. Те имат
желание и смятам, че ще има промяна,
няма да бъде както на предишните избори. Мисля че този път ще има справедливост. Аз самата с каквото мога винаги Десислава
съм с нашите съграждани. Моят район е Стоянова
с над 30 000 жители. Голяма част от тях
работят в София, други се препитават тук, в града. Хора, които
също като мен смятат, че трябва да има промяна. Затова се
надявам да обърнем крайния резултат в наша полза.
ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА, работи в
община Перник: Очакваме промяна, заслужаваме я, ние сме един от най-ощетените градове в цялата държава. Най-близо сме до София, но до нас нищо не
стига. След като софиянци се местят към
Перник, малко повече да се погледне и
насам. Да се оправи инфраструктурата,
все пак сме червен град. Аз съм за целия
Валерия Георгиева състав на листата на кандидат депутатите, които предлагат нови решения на стари проблеми. Ние ще помагаме с каквото можем.
КАТЯ БУБЛЯНСКА от АБВ: С
БСП заедно ще се борим както трябва,
за да спечелят нашите кандидати. Силна ни е листата с почтени млади хора,
които наистина трябва да защитават
нашите права в парламента. Аз смятам, че в Перник този път ГЕРБ няма
да бъдат първи както на миналите изКатя Бублянска
бори, а ще почервенеем.

“успех”. Благодарим, че дойдохте да ни подкрепите в битката за България, битка за паметта на дедите ни и за бъдещето на нашите деца, казаха кандидат-депутатите. И изтъкнаха,
че БСП никога не са бори за
друго, освен за първо място,
защото “няма да позволим както източиха язовира на Перник
някой да източи и кръвта ни, да
ни превърне в роби в собствената ни страна...”
Сред участниците в срещата бе и президентът Георги
Първанов, който сподели пред
своите земляци, че харесва листата, подкрепя я, защото Перник винаги е заемал място в
сърцето му. За сътрудничеството на АБВ с БСП за изборите той изтъкна, че то е много
силно, коалицията е симпатична, с перспектива и занапред,
ще сме “заедно не само в тези
избори”. Ако нашата коалиция

не е част от управлението на
страната, ние не можем да сме
спокойни, каза той. Трябва да
спечелим, за да сме ключов
фактор в едно управление, което няма да се катурне още на
първия завой, допълни Първанов. Аз зад листата, но ще бутам напред, пошегува се той.
Залата задаваше и своите
въпроси, най-често за пенсиите. Никога не подценявайте
пенсионерите, даже ги качете
на пиедестал, каза възрастен
участник. Никога не се делете
на млади и стари, добави още
той. Човекът беше изчислил,
че на миналите избори 800
000 пенсионери не са излезли
да гласуват заради липса на
вяра и голяма обида от мизерното си съществуване. Младите от листата на Коалиция
“БСП за България” трябва да
ги мотивират да излязат на
тези избори, заяви още той.

ЛИСТАТА: Стоян Мирчев: досегашен
народен представител, член на Изпълнителното
бюро на Националния съвет на БСП.
Цветелина Личкова - работи в сферата
на образованието, председател на
младежкото обединение на БСП в Трън.
Василена Василева - преподавател, председател
на младежкото обединение на БСП в Брезник.
Добромир Задгорски - поет и журналист.
Ташко Йорданов - доцент, председател
на Общинския съвет на БСП в Трън.
Станислав Павлов - инженер, председател
на младежкото обединение в Перник.
Петър Първанов - общински съветник в Перник.
Галина Василева - докторант в УНСС,
член на младежката организация на ПЕС.
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Фестивален ден на
„Таласъмче” в парка

Софийската опера със
спектакли за деца в парка
на Военната академия

Популярната детска вокално-театрална формация
ще изнесе представление на 19 юни в Борисовата градина
Детската вокално-театрална формация "Таласъмче" ще
изнесе представление на
19 юни от 12 до 15 ч. в парктеатър “Борисова градина” с
подкрепата на Столичната община, програма “Култура”.
Входът е свободен до запълване на капацитета от седящи
места, според изискванията на
МЗ за 50% заетост. Фестивалният ден включва изпълнения на живо, стриймване и
чрез интернет. Участва всяка
от възрастовите групи на формацията и гост изпълнители Младежкият камерен хор
“Охана” и радващата се на
популярност у нас и в чужбина група за нови градски песни “Точка БГ”.
Изпълненията на децата
от “Таласъмче” представляват съчетание от песен, танц
и актьорска игра. Жанрово
репертоарът съдържа авторска детска забавна музика,
класически произведения от
предкласиката и съвременната хорова традиция, ориги-

СНИМКА ДВТФ “ТАЛАСЪМЧЕ”

нални обработки на народни
песни, както и съвременна
поп музика, написана специално за изпълнителите.
В програмата на фестивала ще бъдат популяризирани
нови български детски песни, които ще бъдат изпълне-

ни за първи път пред публика. За тях ще бъде представена премиерно специално изработена хореография. Ще
звучат и песни от италианската, английската и руската
хорова и детска традиция. Ще
се състои премиерата на во-

СНИМКА СОФИЙСКА ОПЕРА

кални аранжименти върху
песни от репертоара на “Точка БГ”, специално аранжирани от Димитър Костанцалиев за Младежкия камерен хор
“Охана”.
“Таласъмче” е сформирана през 1992 г. Неин създател и художествен ръководител е композиторът и диригент Димитър Костанцалиев.
Хорът обогатява традиционната представа за хорово
пеене с танц и театър, умело
съчетани в 13 поставени
мюзикъла и музикални спектакъла. Формацията участва
в продукции на НМТ “Стефан Македонски”, Софийската опера и балет и зала
“България”. Популяризира
нови български детски песни
в рамките на “Нова българска музика”. Участва в благотворителни концерти, организирани от обществени организации и фондации. “Таласъмче” печели множество
награди на международни
форуми у нас и по света.

Концертът „Рапсодии” на Симфоничния оркестър
на БНР ще звучи в Европа, Азия и Америка
Концертът “Рапсодии” на Симфоничния оркестър на БНР с диригент
Марк Кадин ще се излъчва от Глобалния медиен алианс “Еврорадио” в Европа, Азия и Америка. Милиони слушатели ще чуят концерта, който
българската публика ще слуша на
18 юни от 19 ч. в зала “България”. За
меломаните от цял свят Радиосимфониците ще изпълнят емблематичните
рапсодии на българските класици.
“Този концерт ще бъде вдъхновяващ и за публиката, и за музикантите,
казва маестро Марк Кадин. Бих го
сравнил с мощен витаминен и музикален заряд, необходим за всеки. Чака
ни ярка, разпалваща и както винаги

особена програма - само рапсодии,
знаменити и неизвестни, прекрасни и
любими.”
Музикалната география на програмата включва Унгарска рапсодия 14
на създателя на този уникален жанр
Ференц Лист, Румънска рапсодия 1 на
Джордже Енеску и Рапсодия на Клод
Дебюси, в която ще солира един от
най-добрите млади български кларинетисти Кристиян Калоянов.
Радиосимфониците ще изпълнят знаковата Рапсодия на Веселин Стоянов.
Кулминацията на вечерта ще бъде “Вардар” на Панчо Владигеров - едно от найпопулярните и изпълнявани български
произведения у нас и в чужбина.

Атанас Хранов и неговият
„Изход” в галерия „Ракурси”

Варненските кукленици
гостуват във
Велико Търново

СНИМКА ДКТ - ВАРНА

СНИМКИ БНР

Маестро
Марк Кадин

Софийската опера продължава
своята политика за възпитаване на
млада публика. Режисьорката Юлия
Кръстева споделя: “Играем за 11-а
година в парка на Военната академия. За първи път се изнася на
открито “Концерти за бебоци”.
Акцентът тази година е честването
на 80-годишнината на композитора
Георги Костов със спектаклите
“Шегобишко на острова на чудесата” и “История с патоци, мечо и
лиса”.” “Опера в парка на Военната
академия “Г.С. Раковски” се реализира с подкрепата на Столичната
община - Календар на културните
събития 2021, и под патронажа на
кмета на СО. Фестивалът се открива на 19 юни в 11 ч. с операта
“Трите прасенца”. Следват “Червената шапчица”, “Мечо Пух”, “Концерти за бебоци”, “История с патоци”, “Вълшебната гора” и др.

Кристиян
Калоянов

Столичната галерия “Ракурси” показва до 23 юни изложбата на Атанас Хранов “Изход”, представена от писателя
Александър Секулов:
»«’Œƒ⁄“ Õ¿ Õ¿— Œ ’.
¬ ÚÓÁË ‰ÓÏ ÔÓ‰ ÌÂ·ÂÚÓ
ÒÚÂÌË ÌˇÏ‡, ‡ Ò‡ÏÓ ÔÓÚË;
Ë ÓÚ Â‰Ì‡ Ô‡ÁÌÓÚ‡ ÒÂ ËÁÎËÁ‡
Í˙Ï ‰Û„‡ Ô‡ÁÌÓÚ‡, Ì‡Â˜ÂÌ‡ ÔÛÒÚÓÚ‡;
Ë ÒÂ‰ ÚÓ‚‡ ÒËˇÂ˘Ó ÌË˘Ó
‚ËÂÂ Ë ˆ˙ÙÚË
‚˙Ó·‡ÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Õ‡ÒÍÓ ’.,
ÍÓÂÚÓ ÌˇÍÓË Ì‡Ë˜‡Ú ÓÁ‡,
‡ Ò‡ÏËˇÚ ÚÓÈ Ì‡Ë˜‡ ìÓÁ‡ Ì‡ ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂî;
Ë ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ ‚ Ú‡ÁË ÔÛÒÚÓÚ‡
Ò‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ·‡‚ÌË, ˜Â ÔÓ˜ÚË ÒÔË‡Ú,
ÒÚÓˇÚ Ì‡ ÏˇÒÚÓ Ë ¯ÂÔÌ‡Ú ÌÂ˘Ó,
ÍÓÂÚÓ Õ‡ÒÍÓ ’. ˘Â ‡ÁÍ‡ÊÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË;
ÔÓÒÎÂ ÚÓÈ ÓÚ‚‡ˇ ÔÓÚËÚÂ Ì‡ ÔÛÒÚËÌˇÚ‡
Ë ÔÓÚËÚÂ Ì‡ Ò˙Ìˇ,
ÔÛÒÍ‡ ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ ‰‡ ÎÂÚˇÚ,
‡ ÚÓÈ ÓÒÚ‡‚‡ ÒÂ‰ ‡ÏÍËÚÂ,
ÒˇÍ‡¯ Ò‡ ÚËÛÏÙ‡ÎÌË ‡ÍË,
ËÎË ÁÌ‡ˆË,
ËÎË ·ÛÍ‚Ë,
‡ Ì‡‚ˇÌÓ - Ò‚ˇÚ, ÍÓÈÚÓ Úˇ·‚‡
‰‡ ·˙‰Â ‰ÓÒ˙Ú‚ÓÂÌ.

На МТФ “Лято, кукли и приятели” ще бъде представен поредният
спектакъл на 19 юни от 11 ч. на
откритата сцена “Арт лято” в
парк “Асеневци” във Велико Търново. При дъждовно време той ще се
играе същия ден от 11.30 ч. на
сцената на НЧ “Надежда 1869”.
“Дядовото дворче” е изненадата,
подготвена от екипа на Държавния
куклен театър във Варна. Постановката е на Стоян Стоянов, сценографията и куклите на Адриана
Добрева, а оригиналната музика е
на Иван Кръстев. Участват Иван
Шумаров, Гергана Господинова, Теодор Христов и Мария Томова. ДКТ
- Варна получи Наградата на публиката в първото издание на фестивала за “Червената шапчица”.

„Пиано на луната”
играят в „Ателие 313”
“Пиано на луната” по мотиви
от Валери Петров
представя “Ателие
313” на 18 юни от
20 ч. Сценарий и
режисура Петър
Пашов, сценография Димитър Димитров, участват СНИМКА “АТЕЛИЕ 313”
Даниел Кукушев,
Даниел Добрев, Елин Стоянова, Павел Громков, Йордан Тинков, Венцеслав Димитров. Постановката е отличена с “Икар 2021” за постижение
в кукленото изкуство за Петър
Пашов за режисура и с номинация
“Икар 2021” за най-добър куклен спектакъл. Реализиран е с финансовата
подкрепа на МК и програма “Култура” на Столичната община.
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ПЕТЪК
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СПРАВОЧНИК

2021

ДНЕС

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

28

o

С

28

o

С

27

o

С

ВИДИН
27 c

ПЛОВДИВ
26 c

СОФИЯ
24 c

РУСЕ
24 c

САНДАНСКИ
28 c

ВАРНА
22 c

ПЛЕВЕН
24 c

БУРГАС
23 c

30

o

С

32

o

С

34

o

С

В повечето райони на страната ще е тихо, в източните - с
до умерен северозападен вятър. През деня увеличението на
облачността от североизток ще обхване цялата страна и ще
има почти повсеместни валежи от дъжд. На места след обяд
ще има и гръмотевична дейност. Ще духа до умерен северен
вятър, в източните райони - временно силен от северозапад.
Максималните температури ще са между 22° и 27°, в крайните югозападни райони където ще има повече слънчеви часове до около 30°. Атмосферното налягане слабо ще се понижи и
ще е близко до средното за месеца.
ХОРОСКОП

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
08.40 —ÛÚËÌ Ò ”≈‘¿ ≈‚Ó
2020
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
11.55 œÂÔÓ˜ËÚ‡ÏÂ ¬‡ÁÓ‚
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 ƒÌÂÒ Ì‡ ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020
13.15 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.30 œËÍ‡ÁÍË Á‡ Ò‡ÍÂ ÒÂËÂÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
14.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
14.30 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊÂÒÚÓ‚ÂÚÂ
14.45 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 œÓ‰ ÕÓ‚‡ «ÂÎ‡Ì‰Ëˇ 3ÒÂËÂÌ ‰ÓÍ. ÙËÎÏ /¿‚ÒÚ‡ÎËˇ, 2015„./, ÂÊËÒ¸Ó ”ËÎ —‡‰Ê‡ÌÚ
16.45 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.15 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: “ÂÚÓ
ÔÓÎÛ‚ÂÏÂ
19.00 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: ’˙‚‡ÚËˇ - ◊ÂıËˇ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ √Î‡Á„ÓÛ
20.55 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: “ÂÚÓ
ÔÓÎÛ‚ÂÏÂ
21.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
22.00 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË
2021: √Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡
¡˙Î„‡Ëˇ
22.15 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
22.30 ƒÂÌˇÚ Ú‚ ÙËÎÏ /8 ÂÔËÁÓ‰/
23.20 —Ô‡Òˇ‚‡ÌÂ Ò ıÂÎËÍÓÔÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡ (14)
23.55 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: “ÂÚÓ
ÔÓÎÛ‚ÂÏÂ Ó·ÁÓ Ì‡
‰ÂÌˇ
00.30 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: ¿Ì„ÎËˇ - ÿÓÚÎ‡Ì‰Ëˇ Á‡ÔËÒ
02.30 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: ÿ‚ÂˆËˇ - —ÎÓ‚‡ÍËˇ Á‡ÔËÒ
04.40 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
21:30 ˜‡Ò‡/

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

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.57
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.7
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.118
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.15
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.20
00.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.19,
20
01.00 ì»ÒÚËÌÒÍ‡ Î˛·Ó‚î ÒÂË‡Î, ÂÔ.92
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.60

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◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌî - ÒÓˆË‡ÎÌÓ-Ô‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.45 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î Á‡·‡‚Ì‡ Ë„‡ Ò ‚˙ÔÓÒË
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.45 ì ‡ÚÓ ‰‚Â Í‡ÔÍË ‚Ó‰‡î ÔÓÔÛÎˇÌÓ ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ
¯ÓÛ Á‡ ÔÂÓ·‡Áˇ‚‡ÌÂ
23.50 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - Á‡·‡‚ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
00.40 ì»„‡î - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
02.20 ì—Û‚ÂÌË Á‡ ÔÓÍÛÓ‡î
- Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
03.50 ì ‡ÎˇÚ-ÂÎÂÌî - Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ
05.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË

ОВЕН

ВЕЗНИ

Философското ви отношение към живота
ще ви позволи да погледнете от друг ъгъл
на проблемите.

Авторитетът, опитът
и доброто ви отношение към околните ще
благоприятстват придобивките ви.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Несвойствени занимания ще отнемат част
от времето ви, но не
съжалявайте. Добри
попадения.

Не се притеснявайте,
ако сте в началото на
нова работа. Ще имате
много сили да се справите.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Очаквайте сериозни
приходи, с които ще се
успокоите. Личният ви
живот се нуждае от
обновяване.

Можете да сте и подобри както на работното място, така и в
отношенията с околните. Успех.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Ще приемете предложение и ще пристъпите
към реализацията му.
Много неща зависят от
вас.

Податливи сте на настроението на времето и е възможно то да
провокира различни неразположения.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Ще се погрижите за
работата си и изненадите ще изчезнат сами.
Делата ви ще се подреждат.

В повечето случаи ще се
чувствате изпълнени с
енергия и желание да
продължите. Не спирайте.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Професионалните ви
качества ще получат
добра оценка. Ще останете доволни от финансова сделка.

В стремежа да сте
полезни ще започнете
добра инициатива, която ще се последва и от
други.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

В гръцката митология първият бог, роден след Хаоса, е
жена - Гея, майката Земя. Без участието на бог от мъжки
пол Гея ражда Уран (небето), планините и Понт (морето).

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

За някои змии се плащат до 30 хил. евро на черния пазар.

¡Œ… Œ Œ÷≈¬,
‰ËÔÎÓÏ‡Ú
¬≈—≈À»Õ ¡À»«Õ¿ Œ¬,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÓÚ·‡Ì‡Ú‡
ƒ»Ã»“⁄– √≈–¿—»ÃŒ¬,
‡ÍÚ¸Ó
¿À»Õ ¬≈À‹Œ¬,
ÔÂÍÛÒËÓÌËÒÚ, ÔÂ‚Âˆ
ÀﬁƒÃ»À¿ ƒﬂ Œ¬¿,
ÍËÌÓÍËÚË˜Í‡
–Œ—≈Õ ¿–¿ƒ»ÃŒ¬,
˛ËÒÚ, ÔÓÎËÚËÍ
–”Ã≈Õ –¿ƒ≈¬, ÔÂÁË‰ÂÌÚ
Ì‡ –ÂÔÛ·ÎËÍ‡ ¡˙Î„‡Ëˇ

Китай скърби за
легендарно прасе
„Силна свиня” оцеля в земетресение и бе
жив музеен експонат до края на дните си
Прасе, което се превърна в
национална икона в Китай, след
като оцеля 36 дни под развалини от мощното земетресение
през 2008 г., почина на 14-годишна възраст, предизвиквайки
изблик на емоции в страната,
предава БГНЕС.
“Чжу Джианкан” или “Силна свиня”, спечели слава, след
като бе открит жив след земетресението с магнитуд 7,9 по
Рихтер в Югозападна провинция Съчуан на 12 май 2008 г.
Земетресението остави близо 90
000 мъртви или изчезнали, а чудодейната история на прасето,
препитаващо се с торба с въглища и дъждовна вода, се превърна
във вдъхновяващ символ на во-

лята за оцеляване. Свидетели
твърдят, че младият “Чжу Джианкан” е бил отслабнал толкова
много, когато е бил изваден от
развалините, че е приличал повече на коза.
Местен музей близо до град
Чънду е закупил прочутото прасе за 3008 юана (450 долара) и
го е запазил като туристическа
атракция, докато изживее дните
си. То е починало от “старост и
изтощение” в сряда вечерта,
съобщи музеят в китайската платформа Вейбо, аналог на Tуитър.
Това прави 100 човешки години,
според “The Global Times”, позовавайки се на отглеждащия го.
През 2008 г. прасето е обявено за животно на годината в Ки-

ƒÓ·ËˇÚ ÏÂÌË‰Ê˙ Ì‡ÏË‡ Â¯ÂÌËÂ Ì‡ ‚ÒÂÍË ÔÓ·ÎÂÏ. ƒÓ·ËˇÚ
‡‰‚ÓÍ‡Ú Ì‡ÏË‡ ÔÓ·ÎÂÏ ‚˙‚ ‚ÒˇÍÓ Â¯ÂÌËÂ.

„Маскираха”
гигантска
статуя на Буда
СНИМКА WEIBO/SICHUAN MUSEUM OF JIANCHUAN

“Силна свиня” като жив експонат в музея
тай, защото “илюстрира нагледно духа да не се отказваш”. Хаштагът в Вейбо “Силната свиня
умря” е събрал близо 300 милиона гледания до средата на деня
в четвъртък. Потребителите на
Вейбо го приветстваха като “най-

известното прасе в историята”.
„Това наистина е силно животно не само с оцеляването при
земетресението, но и с 13-те години живот след това“, се казва
в една от добилите популярност
публикации в социалната мрежа.

Гигантска будистка статуя
в Япония е сдоби с маска, за
да се моли за края на КОВИД19, предаде агенция Ройтерс,
цитирана от “Дарик ннюз”.
Поставянето на огромната
маска на лицето на 57-метровата статуя на богинята на милостта Канон в храма Хококуджи в префектура Фукушима е отнело три часа на четиримата работници. Актът се

Скандинавци дишат най-чистия въздух
Умео в Швеция и
Тампере във Финландия
са градовете с най-чист
въздух в Европа. Това показва ново изследване на
агенцията на ЕС за околната среда, предаде германската агенция ДПА,
цитирана от “Дарик нюз”.
Равнището на фините
прахови частици - замърсителят, който оказва
най-голямо влияние върху човешкото здраве,
предизвиквайки преждевременна смърт и заболявания, - е ниско също
във Фуншал, на португалския атлантически ост-

СНИМКА YOUTUBE/
NEWS IN 30 SECONDS

Маската на статуята
тежи 35 килограма

СНИМКА CITY OF TAMPERE/ATACAN ERGIN

Финландският град Тампере
ров Мадейра, естонската
столица Талин и норвежкия град Берген.
Изследването на Европейската агенция за

околна среда обхваща
над 320 града от ЕС, Исландия, Норвегия и Швейцария. От тях 127 са с
добро качество на възду-

ха, 123 - с умерено, а 73
- с лошо или много лошо.
Повечето от градовете в
дъното на класацията са
в Полша и Северна Ита-

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

лия, отбелязва ДПА.
Изследването обхваща последните две години и не включва всички
европейски градове.
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тълкува като своеобразна молитва за края на коронавирусната пандемия.
Статуята, издигната преди
33 години, е куха със спирално стълбище, което може да
се изкачи до височината на рамото на богинята.
Хората посещават статуята, която държи бебе, за да се
помолят за безопасно раждане и да поискат благословия
за новородените си отрочета.

В Ботсвана е открит
гигантски диамант
В Ботсвана е бил открит необработен диамант, който е оценяван като третия по големина в историята. Това обяви
компанията за добив на скъпоценни камъни “Дебсвана”, която представи откритието си на президента на страната
Мокветси Масиси, предаде БНР. Диамантът е бил открит на 1 юни и е 1098
карата. Той е с дължина 73 мм, ширина
- 52 мм и 27 мм дебелина. През 2015 г.
в Ботсвана беше намерен и вторият по
големина необработен диамант – “Леседи Ла Рона” с тегло от 1106 карата. Рекордът за най-голям диамант обаче
продължава да принадлежи на “Кулинан”, който беше 3106 карата и беше
открит в Южна Африка в началото на
миналия век, припомня в . “Гардиън”,
цитиран от националното радио.

Георги
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Италия на
1/8-финал
Турция пред
отпадане след
загуба и от Уелс
Италия първа стигна 1/8финал на Евро 2020. 4-кратният световен шампион срази
Швейцария с 3:0 в мач от II
кръг на група А. Кръг преди
края тимът на Роберто Манчини е лидер с 6 т., пред Уелс
- 4, Швейцария - 1 и Турция 0. В последния кръг “Скуадра
адзура” среща именно Уелс в
неделя, като битката ще е за
първото място. Според регламента четири от шестте найдобри трети тимове от групите отиват също на 1/8-финал.
“Адзурите” обаче буквално преподават футболни уро-

ци на шампионата. Те записаха втора победа с класическия
резултат, като на старта сразиха Турция.
На “Стадио Олимпико” в
Рим първите два гола заби
Мануел Локатели (26 и 52), а
резултата оформи Чиро Имобиле (89).
При 0:0 гол на Джорджо
Киелини (19) беше отменен
след намесата на ВАР заради
игра с ръка. Малко след това
капитанът и лидер на Ювентус получи контузия и беше
заменен, а това развали легендарната двойка централни защитници с Леонардо Бонучи.
За тима на Манчини това
бе десета поредна победа,
което е повече от впечатляващо. В тези мачове Италия вкара 31 гола и не получи нито

СНИМКА БГНЕС

Мануел Локатели (вдясно) удвоява резултата за победата на Италия над Швейцария
един.
“Не беше никак лесно. Втори мач за пет дни на такова
високо ниво е наистина сложно. Надявам се травмата на
Киелини да не е нещо сериозно. Посвещаваме тази победа
на всички по света, които
страдат в този момент”, каза
Манчини.
В другия мач от група А
Уелс срази Турция с 2:0 с
голове на Арън Рамзи (43) и
на Конър Робъртс (90+5). И
за двете попадения асистира

Гарет Бейл, който в 61-ата
минута профука дузпа, стреляйки над вратата. Той е
първият футболист от 21 години, който не уцелва вратата
от наказателен удар в мач от
еврофинали. За последно
същото стори легендарният
испанец Раул през 2000 г. при
загубата от Франция с 1:2 на
1/4-финалите.
“Въпреки, че не успяхме да
вкараме голяма част от положенията, няма как да се оплаквам от момчетата. Не ис-

И Боби Михайлов почна да уволнява Лудогорец взе
Президентът на разпространяването тов. В последните румънски национал

БФС Борислав Михайлов, който оттегли оставката си на
28 април, е уволнил
дисциплинарно председателя на Областния съвет към футболната централа в
Бургас Калоян Панайотов, съобщи
Спортал.
Причината е неспазване на Устава и
превишаване на правомощията от Панайотов, който в края на
април бе забъркан в

на декларации против
свикване на Общо
събрание на БФС.
Била организирана
вътрешна проверка,
която довела до освобождаването на
Панайотов.
Интересното е,
че той бе назначен
през юли 2020 г., но
не успя да се
задържи на поста и
година.
На негово място
е назначен бившият
рефер Димитър Кос-

години той бе шеф на
футболните рефери
в Бургаско, а също
така и директор на
спортното училище
в града.
При завръщането
си Михайлов заяви
пред медиите, че ще
направи сериозни
промени в структурата на БФС, тъй
като за 18 месеца
извън футбола е забелязал много неща,
които не функционират добре.

Крилото Дорин Ротариу е четвъртото ново
лятно попадение на Лудогорец. Нападателят
има 10 мача и 1 гол за Румъния. Десеткратният
шампион на България финализира трансфера
на Ротариу, след като той премина успешно
медицинските тестове и замина на лагера на
“орлите” в Австрия.
За последно 25-годишният Ротариу бе част
от казахстанския Астана. Юноша е на Политехника Тимишоара. От 2013 г. до 2017 г. играе за
Динамо Букурещ и е купен от белгийския гранд
Брюж, който го праща под наем в Мускрон и
АЗ Алкмаар, преди през 2019 г. да премине в
казахстанския шампион Астана и още в първия
си сезон печели титлата и суперкупата на страната. В Лудогорец той ще играе с №29.

Десета загуба на волейболистите
Мъжкият национален отбор
на България инкасира десета
загуба в Лигата на нациите.
“Лъвовете” на Силвано Пранди
паднаха с 0:3 гейма (-17, -22, 17) от Русия, която е шампион
от последните две издания на
надпреварата. В турнира в Римини, Италия, нашите остават
само с два успеха, но запазват
14-ото място във временното
класиране със 7 т. Зад нашите
са Нидерландия с 6 т. и Австралия с 2. Руснаците се изкачиха
на третата позиция, след като
събраха 26 т. от 8 успеха и 4
поражения.
Срещу “Сборная” топреализатор стана Аспарух Аспарухов
с 10 т., а Мартин Атанасов добави 9. За съперника Дмитри
Волков заби 14 т., а Виктор Полетаев 13.
В последния кръг между
понеделник и сряда България
играе последователно с Япония,
САЩ и Словения.

Хебър привлече
и Салпаров

СНИМКА FIVB

Вистор Полетаев пробива през
двойната блокада на Денис Карягин (№1)
и Николай Колев (№3) при победата
на Русия с 3:0 гейма

Класната селекция на волейболния шампион Хебър продължава с
пълна сила. Най-успешното либеро
на България Теодор Салпаров пристига в Пазарджик за новия сезон.
Доскорошният национал беше
сърцето и душата на “лъвовете” в
продължение на дълги години.
Опитният волейболист е трикратен победител в Шампионската лига,
както и първенец в Суперлигата на
Русия с гранда Зенит (Казан).
С националния отбор на България печели трето място на Световно и Европейско първенство, а
през 2012 г. стана четвърти на
Олимпиадата в Лондон. Салпаров
е избиран за най-добро либеро в
Шампионската лига и руската Суперлига. Той ще бъде съотборник
с бившите национали - капитанът
Виктор Йосифов и Теодор Тодоров. Старши треньор на Хебър е
бившият национален селекционер
Камило Плачи.

кам да прозвучи неуважително, но Турция е съвсем различен съперник от Швейцария.
Знаехме точно какво ще искат
да направят, а и вторият мач
винаги е по-лесен от първия”,
обяви селекционерът на Уелс
Робърт Пейдж.
“Дойдохме на турнира с
големи мечти. Уелсците играха добре и бяха ефективни.
Сега те имат много добри
шансове да излязат от групата”, призна наставникът на
Турция Шенол Гюнеш.

РЕЗУЛТАТИ

ГРУПА A
II КРЪГ
14. Турция - Уелс 0:2
0:1 Рамзи (43) 0:2 Робъртс (90+5);
15. Италия - Швейцария 3:0 2:0
Локатели (26 и 52) 3:0 Имобиле (89).
1. ИТАЛИЯ 6 т. 2. Уелс 4 3. Швейцария 1 4. Турция 0.
III КРЪГ: неделя, 19.00: Италия
- Уелс; Швейцария - Турция.
ГРУПА В
13. Финландия - Русия (0:1).
Снощи: 18. Дания - Белгия;
Група С
16. Украйна - Северна Македония 2:1 1:0 Ярмоленко (29) 2:0
Яремчук (34) 2:1 Алиоски (57), проп.
дузпа: Алиоски (М-57), Романовски
(У-83).
Снощи: 19. Нидерландия - Австрия.
ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ, ЕВРО 2020
ПО БНТ 1
19.00 Хърватия - Чехия
ПО ДИЕМА
16.00 Швеция - Словакия
ПО НОВА
22.00 Англия - Шотландия
УТРЕ
ФУТБОЛ, ЕВРО 2020
ПО БНТ 1
16.00 Унгария - Франция
19.00 Португалия Германия
ПО ДИЕМА
22.00 Испания - Полша
В НЕДЕЛЯ
ФУТБОЛ, ЕВРО 2020
ПО БНТ 3
19.00 Италия - Уелс
ПО ДИЕМА
19.00 Швейцария - Турция
ПО РИНГ
ВОЛЕЙБОЛ,
ЗЛАТНА ЛИГА В РУСЕ
17.00 и 20.00 Финали (жени)
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