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Нинова поиска дебати за бъдещето
Корнелия Нинова призова лидерите на партиите, регистрирани за изборите на 11 юли, към дебати за бъдещето на България и
да заявят позициите си по Плана за възстановяване и устойчивост.

Стр. 4

Стр. 3

Спряха 10% от фирмите
за текстил и обувки
Д

Продукцията в сектора се сви с 12 на сто заради пандемията
Десет процента от предприятията за облекло и обувки са прекратили дейността
си, а продукцията в сектора
се е свила с 12% по време на
пандемията.
Най-голямо намаление на

веста хиляди лева - на толкова
падна цената на обявената за
продан общинска болница в Раднево (стр. 2). Луксозни апартаменти в София струват много
повече. А тук става дума за лечебно заведение, което обслужва
или по-скоро обслужваше цял
град и общината. Обезценката от
зимата досега е 6 пъти. Човек
остава с усещането, че се обезценяват не самата сграда и болничните активи, а животът и здравето на пациентите.
Кандидат-купувачи няма заради колосалните дългове от 2 милиона лева, натрупани през последните години след безобразно
източване. С падането на цената
мераклии се появиха, но взеха да
поставят условията те, вместо да
е обратното. А целта уж е не
само да се запазят всички отделения, но и да бъдат открити нови.
За състоянието на болницата
основна вина носи местната управа, която се води принципал.
Целият този ужас бе умишлено
режисиран под нейно ръководство през последните години,
като работещите в лечебницата
са алармирали кмета и общинарите, искали са нееднократно
финансов одит преди няколко
години, но им е бил отказан. За
да се стигне до положение крадецът да вика “дръжте крадеца”.
Досега в България няма купена
общинска болница и община,
която да е оставена само на частно здравеопазване.

производството има при облеклото - близо 60%, заради
затварянето на големите магазини
при
локдауна,
твърдят от Българската асоциация на производителите и
износителите на облекло и

текстил. Търсенето на текстилни маски заглъхна заради
изискването да се носят маски от нетъкан текстил.
Браншът се е преориентирал към спортните и домашни
облекла, но това е възмож-

ност за оцеляване на малко
фирми, които разполагат с необходимата производствена
техника. В момента магазините са пълни с непродадени от
миналата година облекла.
Стр. 5
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EUR:
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Благотворителен маратон “Надпревара за България!” организираха в Южния парк от
Младежкото обединение на БСП в София. Първенецът Георгий Можейко ще дари наградата си от 1000 лева
за развитието на спорта в София. БСП ще работи за развитието на спорта и за по-здраво поколение,
заяви Христо Проданов, водач на листата на “БСП за България” в 23 МИР, при награждаването на победителя

2

ПОНЕДЕЛНИК
21 ЮНИ

БЪЛГАРИЯ

2021

Продават болницата в Раднево
на цената на апартамент
За 6 месеца продажната стойност на здравното заведение е намаляла с 1 млн. лв.
Продават общинската болница “Д-р Димитър Чакмаков” в Раднево за 200 000 лв,
колкото е цената на един аратпамент. Това стана ясно след
заседание на общинския съвет
в края на миналата седмица.
Продажната стойност на
здравното заведение е заради
натрупани дългове от 2 млн.
лв., които купувачът трябва да
поеме. Само за 6 месеца цената му намаля с 1 млн. лв., като
през зимата то бе оценено на
1,28 млн. лв.
Сагата с радневската болница е от години. Тя беше
източвана и накрая спря да
работи. В началото на 2020 г.

болничното ръководство беше
арестувано заради злоупотреби, но общинската управа от
ГЕРБ отрече да е знаела за
случващото се.
През ноември се появи бизнесменът Ибрям Алиев, който
притежава здравни заведения в
Сливен и Ямбол, и поиска да
купи здравното заведение.
Процедурата по приватизацията започна специално заради
него. Освен сградата на болницата, за продажба беше обявен и атрактивен доболничен
център, който е оценен на 554
000 лв. По-късно обаче Алиев
уж се отказа от сделката, но
обясни, че иска към двете по-

стройки за приватизация да
бъде обявен паркът до болницата и още една сграда. Любопитното е, че кандидат-купувачът не е внесъл депозит за
участие в търга.
В началото на юни лидерът
на БСП Корнелия Нинова заедно с кандидати за депутати
и общински съветници от Стара Загора се срещнаха със
служебния министър Стойчо
Кацаров с настояване болницата в Раднево да бъде спасена. Кмет и общински съвет с
мнозинство на ГЕРБ докараха
до фалит здравното заведение
и то се продава на приближен
на ГЕРБ човек за жълти сто-

тинки, заяви след разговора
Нинова. Тя уточни, че общинското и държавното здравеопазване е гръбнакът на системата, особено в общини, където хората трудно имат достъп
до здравеопазване. “В такива
общини продажбата на още
една болница е изключителен
удар по местните хора, които
нямат къде да отидат да се
лекуват. Затова поискахме
съдействието на служебния
министър на здравеопазването да видим какво можем да
направим, за да им помогнем”,
подчерта Нинова. Тя обяви, че
БСП ще връчи на прокуратурата документи и доказател-

ства за злоупотреби и източване на болницата. По-късно
стана ясно, че от министерството са готови да се започне
проверка в общинското здравно заведение, тъй като на територията му има държавен
спешен център и печеливш
медицински център.
В момента в Раднево работи само медицинският център.
Персоналът е завел над 100
дела, защото не е получавал
заплати. Най-близките населени места, където може да бъде
потърсена медицинска помощ,
са Гълъбово и Стара Загора.
Коментар на стр. 8

БОЙКО РАШКОВ:

Прокуратурата е рекетирала
членове на ВСС с имоти в чужбина
Вътрешният министър Бойко Рашков
обвини прокуратурата в умишлено бездействие по въпроса с
проверката на 38-те
политици, магистрати,
включително от ВСС, и
кметове, които не са
обявили имотите си в
чужбина. “Прокуратурата нарочно е държала тези данни и поради
нежелание да има неприятности със силните на деня. Такива хора
са силно уязвими и
лесно манипулируеми и
могат да извършват
много неща под диктовка. Такъв съдия би решил дело по начин, по
който му кажат началниците. Прокуратурата
има данни за магистрати от ВСС. Съветът
има доста категорично
поведение в подкрепа

на главния прокурор.
Има материали за високопоставен прокурор и съпругата му”,
разкри Рашков. Той
допусна, че тези хора
не са декларирали имуществата си, защото са
ги придобили чрез корупционно поведение.
По негови данни случаите са около 70-80,
като половината вече
са проверени, но хората не се обявени.
“Оперативната
служба трябва да направи необходимото да изслуша и Бойко Борисов.
Има позорни факти за
българската магистратура, за управляващите,
взели властта, които се
вживяват като такива,
които могат да правят
каквото си искат”, каза
министърът по повод
извиканите за разпит

бивши прокурори, действаща следователка и
бившия земеделски министър Мирослав Найденов. Става въпрос за
прекратеното дело срещу Найденов за предложен 200 000 лв. подкуп
на бившия шеф на фонд
“Земеделие” Светослав
Симеонов. Борисов
трябва да отговаря и по
случая “Ало, Ваньо”,
убеден е Рашков.
По повод масовото
подслушане на протестиращи срещу правителството Рашков препрати към спецпрокуратурата, която е поискала и получила разрешения за следене. Подслушването е вървяло
почти денонощно, с
много извънреден труд,
който чрезвичайно е
бил заплатен, допълни
Рашков.

Тръгна подписка за премахването
на столичните подлези
Петиция, в която столичани искат
да се премахнат подлезите, започна
да събира подписи в интернет. Авторите й смятат, че пресичането на
улици и булеварди в града трябва да
става наземно, чрез изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и поставяне на светофарни уредби. Мотив
за исканията е, че подлезите в момента са опасни, недостъпни и найвече неподдържани. Според инициаторите на подписката подземните
съоръжения са необосновани и излишни, а средствата, предвидени за
поддръжката им, могат да бъдат пренасочени към други сфери. Освен

това подлезите често се превръщат в
обекти на вандализъм и дом на бездомници, липсва осветление и често
хора стават жертви на престъпления,
са останалите причини, посочени в
петицията.
Според активистите подлезите
трябва да останат само там, където
няма алтернатива или се намират до
магистрален или скоростен път. Те
обаче трябва да бъдат поддържани и
охранявани от хора в активна работна възраст, а не от пенсионирани служители на МО или МВР, категорични са организаторите на петицията.

СНИМКА БГНЕС

Стотици деца се включиха в инициативата SoFest,
която се проведе в столичното кино “Кабана”

1/4 от населените места у нас
ще изчезнат след 20 г.
След 20 години населението на страната ще
намалее до 5 млн. души,
а около една четвърт от
населените места ще
бъдат обезлюдени. Това
показват данните от найновото демографско изследване у нас на БАН.
Доц. Надежда Илиева от
секция “Икономическа и
социална география” поясни в телевизионно интервю, че причините за
това са обезлюдяването
и миграцията. Най-засегнати в това отношение
са Северозападна България, Северна Централна
България - Централна
Стара Планина, Странджа Сакар и Източните
Родопи.

В България в сравнение със западноевропейските държави и САЩ
този процес на изселване от ядрото на града
към близките населени
места тепърва ще се наблюдава, уточни доц.
Илиева.
Най-големият проблем на страната е силното застаряване на населението и високата
смъртност. По показателя раждаемост сме на
нивото на другите европейски държави, припомни експертът. По
думите на доц. Илиева
поляризацията на демографското пространство
ще продължава - градското население ще достиг-

не 79 на сто, най-слабо
засегнати ще бъдат шестте големи града в страната, като тази група градове ще показва по-малко намаление от средното за страната. В условията на задълбочаваща
се демографска криза
бъдещото развитие на
градовете, включително
и големите, ще се определя от възможностите
им да задържат и привличат към себе си население. Градовете, които
успеят да бъдат гъвкави
и да се развиват в динамично променящите се
условия, ще успеят да
привлекат не само капитали, но и население,
коментира ученът.

ПОНЕДЕЛНИК
21 ЮНИ

2021

“

ЦИТАТ НА ДЕНЯ

Õîðà íåïîäãîòâåíè,
öèíè÷íè, ñ
“ìàãóðàäæèéñêè” ìîðàë
èçâåäíúæ ñå îçîâàõà
íà÷åëî íà äúðæàâàòà è
ïðåäñòàâëÿâàò ìåí è âàñ

3

БЪЛГАРИЯ

Арх. Христо Генчев
за бившата власт
Настояваме за същностни и
стойностни дебати между участниците в изборите на 11 юли
за бъдещето на България. Това
заяви лидерът на БСП и водач
на листа във Варна и София
Корнелия Нинова при откриването на кампанията в морската столица. Тя отправи предизвикателство към лидерите
на другите партии, че всеки ден
ще им задава по един въпрос,
който касае България и добруването на хората.

ване и устойчивост предаден в
Брюксел, камо ли да е одобрен
и финансиран”, подчерта Нинова. По думите й това е наследството, което оставиха ГЕРБ и
Бойко Борисов. Нинова пита
председателите на другите партии запознати ли са с окончателния вариант на Плана, знаят
ли какво трябва да се прави от
12 юли нататък, знаят ли общините с какви проекти трябва да
са готови, а министерствата с
какво да се захванат. “Искаме

Приоритет на левицата е увеличаване на доходите
и преизчислянето на пенсиите, заяви Корнелия Нинова в Ковачевци

Нинова поиска дебати
за бъдещето на България
Лидерът на БСП призова лидерите на партии да заявят
позициите си по Плана за възстановяване и устойчивост
“Планът за възстановяване и
устойчивост е важна тема, на
която се обръща малко внимание. Той много би помогнал на
Варна, а и на всеки българин.
Дойде новината, че планът на
Гърция не само е одобрен, а и
през юли ще получат 30 млрд.
евро за развитие на здравеопазване, образование, на инфраструктура, на туризъм. Ние все
още нямаме План за възстановя-

да знаем позицията на всички
партии по тези въпроси. Това
финансиране по Плана за
възстановяване и устойчивост
гарантира бъдещето на България в следващите 10 и повече
години”, поясни Нинова.
България се топи всеки ден,
демографската катастрофа е
факт и децата са наш абсолютен
приоритет, заяви лидерът на
БСП при представянето на кан-

дидатската листа на “БСП за
България”. Тя припомни, че в
предизборната програма на левицата е записано, че ще има
необлагаем минимум от 500 лева
за всяко дете, ако родителите
работят и в последните две години са се осигурявали. Ще има
безплатни лекарства до 14 години, безплатни учебници, безплатни детски градини и ясли.
Майчинството през втората го-

дина ще бъде равно на минималната заплата и за всяко новородено дете осигурилите се родители ще получават по 6500 лв.
Приоритет на левицата е
увеличаване на доходите и ние
сме готови с първите мерки
веднага след стартиране на новия парламент, каза Нинова в
Ковачевци, където участва в
празника на общината. Тя увери
присъстващите, че втората

В 9401 секции ще се гласува с машини
В 9401 секции у нас ще се гласува машинно на
парламентарния вот на 11 юли. Предстои Централната избирателна комисия (ЦИК) да определи броя на
секциите с над 300 избиратели, в които ще има по две
машини, както и на секциите в чужбина, в които трябва да се изпратят устройства, съобщи в радиоинтервю
говорителката на ЦИК Росица Матева. Комисията
очаква всеки момент да подпише договора за доставка
на допълнителните 1500 машини от Нидерландия и
Тайван с производителя им “Смартматик”, след което
ще вземе решение къде колко устройства са необходими. Според Матева по две устройства ще трябват в
поне 700 секции в страната, в които на вота през
април е имало над 450 избиратели. В петък ЦИК обяви,
че на парламентарния вот ще се гласува в 791 избирателни секции в 68 държави.
Преди седмица комисията се споразумя с нидерландската фирма да достави допълнителните машини

за 8,5 млн. лв. По думите на Матева закупуването им
ще излезе малко по-евтино от доставените от “Сиела
Норма” 9600 машини за изборите през април. Сделката ще е по-изгодна поради отсъствието на покредник,
макар от април производствената цена на машините
да се е вдигнала. ЦИК най-накрая подписа договора
със “Сиела Норма” за техническото обслужване и
логистиката на машините на частичните кметски избори на 27 юни и парламентарните през юли на цена от
4,5 млн. лв. Комисията бе принудена да продължи
договора от февруари със същата фирма, тъй като не
получи от нея всички кодове за услугите. Матева увери, че след тези избори държавата вече няма да е
зависима от един изпълнител и сама ще модифицира
софтуер, ще преценява и възлага логистиката, транспорта и техническото обслужване на машините на
други участници в процеса, които се избират чрез
обществена поръчка по прозрачен начин.

Социалистите отбелязаха 165
години от рождението на Дядото
Деси ВЕЛЕВА

Политици, общественици и привърженици
на социалистическата
идея за пореден път се
събраха в къщата на
Димитър Благоев-Дядото в Банкя, за да отбележат годишнината от
рождението му. Събитието бе съпроводено и от

представянето на листата на БСП в 25 МИР,
водена от председателя
на БСП Корнелия Нинова. Тя изпрати посланието си към събралите се
социалисти, в което припомни, че тази година се
чества освен 165-годишнината от рождението
на Основателя и 130години от началото на
организираното социалистическо движение.

След като пред дома
на Дядото бяха поднесени венци и цветя, към
присъстващите
се
обърна лидерът на столичните социалисти Калоян Паргов. Борбата за
утрешния ден на България не е завършила, решаващата битка предстои на 11 юли, заяви
той. По-късно Паргов
раздаде
електронни
членски карти на ново-

приетите социалисти
Андрей Димитров, Десислава Русева, Стефан
Върбанов, Силвия Христова, Антонио Тодоров, Васил Василев.
След това бе представена и цялата листа
на БСП в 25 МИР, която се състои от млади
хора и експерти в различни сфери.
Още на стр.11

стъпка на депутатите от “БСП
за България” ще е искането за
преизчисляване на пенсиите.
“Бедността и неравенството са
един от най-големите проблеми.
Цените тръгнаха нагоре. Расте
стойността на ток, вода и парно. Не можем да оставим найуязвимите групи без специална
държавна грижа. Никой не бива
да бъде оставен сам в кризата”,
категорична е Нинова.

Стефан Янев анонсира
нови разкрития
в близките дни
Премиерът Стефан Янев обяви, че в близките дни ще
има нови интересни събития и разкрития за корупция
на предишните управляващи. По повод продължаващата
ревизия на бившата фирма на шефа на НАП Румен Спецов министър-председателят призова да се престане с
лепенето на “скандални етикети” и да се следят резултатите от работата на правителството. “Ако се потвърди
информация за връзки с незаконна дейност, ще преосмисля решенията си относно назначенията. Компромиси няма да се правят”, отсече Янев в родното си село
Поповица, където проведе среща с представители на
Националното сдружение на кметовете на кметства.
“Очевидно са възможни и обвинения, и жалби - всичко, което е в сценария на тази предизборна кампания”,
коментира премиерът жалбата на ГЕРБ до ЦИК, че кабинетът участва в предизборната агитация. “Ако прави
кампания, интересно е за кого, като не сме партиен кабинет и работим за хората”, подчерта Янев.
От сдружението искат финансовото министерство да
направи ревизия на общините как са разпределяни и харчени бюджетните средства и стигнали ли са до малките
населени места. Идеята е част от местните данъци да са на
разположение на общините, защото най-малките селища са
най-зависими от централизираното финансиране и от общинските съвети, каза премиерът, но с уговорката, че не
може да взема решения за тази ситуация. Сдружението
иска премахване на структурите на общинските съвети и
те да бъдат заменени от съвети на старейшини, които да
работят безплатно. “Защото е поле за корупция. 70% от
съветниците не знаят за какво гласуват”, посочи шефът на
сдружението и кмет на Калофер Румен Стоянов. Организацията предлага да има специален етикет за български
национални продукти. Янев участва в традиционния събор
на Поповица, който се проведе под мотото “Празник на
българския дух и традиции в моето родно село”.
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Огромни дисбаланси показва
картата на вузовете
Половината студенти у нас учат в направления от икономиката,
педагогиката, правото, няма интерес към инженерни и природни
науки, от които зависят технологиите и производството
Велиана ХРИСТОВА

Само 18% от действащите студенти у нас се
обучават в 7 професионални направления, които се търсят от кандидат-студентите, а реализацията на завършилите
е висока. Затова пък
38% от обучаваните са
в 19 направления, които
се търсят слабо, а
завършилите се реализират в ниска степен. Има
29 направления, в които
са заети по-малко от

половината от отпуснатите бройки. Като цяло
обявеният от държавата
капацитет на вузовете
ни е запълнен на 53%.
Подобни огромни дисбаланси в системата на
висшето образование
показва анализът на
МОН в Картата на висшето оразование, публикувана за 30-дневно обществено обсъждане.
Професионалните
направления и специалности са раз-делени в
четири групи - с висока
степен на реализация на
завършилите и висока

степен на търсене от
кандидат-студентите; с
висока степен на реализация и ниска степен на
търсене; с ниска степен
на реализация и висока
степен на търсене; с
ниска степен на реализация и ниска степен на
търсене. Огромно е разминаването между търсене и предлагане, между нуждите на икономиката и обществото и
обучението, между различните региони на
страната. Най-малко места са запълнени в направления като Математика (19,1%), Теория на
изкуствата, материали и
материалознание, политически науки”. Сред
слабо търсените направления са и химия, физи-

ка. Само 1% от студентите ни са в направленията на природните науки, докато в Европа
този процент стига до
12,4. По-зле от нас по
този показател е само
Латвия. Запълнени обаче са местата в Медицина, Стоматология, Театрално и филмово изкуство, добре стоят в това
отношение и Педагогика, Зъботехника, Ветеринарна медицина. В
Медицината обаче относително висок е процентът на чуждестранните студенти, приети у
нас срещу заплащане,
докато от завършилите,
както е известно, мнозина предпочитат по-добре платената работа на
Запад.

Най-масови продължават да са направления
като Икономика, Педагогика, Администрация и
управление, Медицина,
компютърните науки,
Право.
Сериозни са дисбалансите в структурата на
висшето образование.
Най-много вузове - 27,
има в Югозападния регион, в който влиза и
София. Най-малко са в
Северозападния регион,
където са само МУ-Плевен и три филиала на
други вузове. Отворен
въпрос е обаче трябвая
ли в този район да се
отварят нови вузове,
при положение че в него
завършилите масово напускат района след дипломирането си.

Националната карта
съдържа множество разрези и данни за системата на висшето образование, тя ще се актуализира всяка година. Целта е
постепенно да се премахнат дисбалансите и
мрежата от университети да отговаря на реалните нужди на регионите и на прогнозите за
пазара на труда, казват
от МОН. Остава открит
въпросът за кокошката и
яйцето - бизнесът ли да
диктува в какви направления и специалности да
е обучението, или образованието да сочи пътя
за развитие на бизнеса.
Не е ясно също как ще
се регулира картата на
вузовете, та да е ефективна, при положение че
България няма особена
представа за развитието
на икономиката, за
структурата на фирмите
и плановете за производствени предприятия в
бъдеще.

Буря разруши настилка в Лом,
алея се срути във Варна

СНИМКА БГНС

Силният порой срути подпорна стена във Варна
Силна буря разруши в неделя през нощта пътната настилка
на улици в Лом. Бурният вятър
е отнесъл покрив на бензиностанция. Има наводнени домове.
Десетки автомобили са се оказали заклещени във водния капан по улица “Пристанищна”.
Улица “Софийска”, която е републикански път и свързва Лом
с Монтана, е била непроходима
и засипана с трошен камък и

бордюри вследствие на незавършения вече втора година
основен ремонт от АПИ.
Подпорна стена на една от
новите велоалеи във Варна се е
срутила вчера рано сутринта и
е премазала четири автомобила.
Отсечката се намира на бул.
“Ян Хунияди” близо до сградата на КАТ.
Няма човешки жертви. Наймного е пострадал джип, чиято

предница е буквално цялата под
отломките. Още при строежа на
алеята преди няколко години се
появиха пукнатини, разказват
местните. Те са подавали сигнали за опасността от срутване,
но никой не им е обърнал внимание. Според варненци проблемите са не заради проливните
дъждове, които са подкопали
настилката, а и заради некачествения ремонт.

www.duma.bg
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Фалираха 10% от фирмите
за текстил и обувки
Продукцията в сектора е намаляла с 12 на сто заради пандемията
Производството на облекла и обувки е намаляло с 12
на сто по време на пандемията, а 10 на сто от предприятията в сектора са прекратили
дейността си, съобщи председателят на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) Радина Банкова. Най-голямо намаление
на продукцията има при облеклото - близо 60 на сто, заради затворените големи магазини по време на ограничителните мерки. Фалирали са
главно фирми, свързани с производството на мъжки и дамски официални облекла, които
са и сред най-високотехнологичните за сектора. Тенденцията е отпреди пандемията, но
с ограниченията и обедняването на хората спадът при

официалните облекла през последната година се задълбочи,
като цели ниши останаха без
поръчки, каза Банкова.

Българските зеленчуци
изчезват от пазара
България е внесла 88
000 тона пресни зеленчуци и близо 95 000 тона
пресни плодове само за
първото тримесечие на
тази година, сочат данните на Националния статистически институт.
Оказва се, че площите,
засадени със зеленчуци у
нас, непрекъснато намаляват, по оперативни данни на Министерството на
земеделието. Българите
засаждат все по-малко
зеленчуци, като основният спад е при зелето, от
което през 2021 г. родните земеделци са засадили
с 82 процента по-малко.
Лидер при пресните плодове остава вносът на
цитруси и банани - 71 000
тона са влезли у нас само
от януари до март тази
година, което е с 8 на сто

повече от същия период
на миналата.
Вносът на ябълки,
ягоди и круши се е увелиил с близо 50 на сто
спрямо първото тримесечие на 2020г. Голямата
изненада са доматите и
краставиците. Оказва се,
че славата на тези традиционни за българското
градинарство култури е
отминала и през зимата
на 2021 г. сме изяли над
4000 тона вносни домати и почти толкова вносни краставици. На този
етап има драстичен спад
и в реколтата от череши,
отбелязват експертите.
На този етап има драстичен спад и в реколтата от
череши, отбелязват експертите.
Коментар на стр. 8

Москва подновява
полетите до България
Правителството на Руската федерация
обяви решение за възобновяване на полетите на Русия с редица страни, сред които и
България, считано от 28 юни 2021 г.,
съобщи МВнР. По информация на посолството ни в Москва за България се възстановяват полетите по маршрутите Москва София, Москва - Варна, Москва - Бургас с
честота от четири полета седмично по
всеки маршрут и Екатеринбург - Бургас,
Екатеринбург - Варна, Минерални води Варна, Самара - Бургас, Ростов на Дон Варна, Ростов на Дон - Бургас с честота
от един полет седмично по всеки маршрут.

Тя напомни, че миналата година голяма част от шивашките предприятия оцеляха благодарение на това, че шиха мас-

ки, и заради мярката “60/40”.
Сега търсенето на текстилни
маски заглъхна заради регламентацията да се носят многослойни маски от нетъкан текстил, внос от Китай. Браншът
се е преориентирал към спортните и домашни облекла, но
това е възможност за оцеляване на малък кръг от фирми,
които разполагат с необходимата производствена техника.
Поради тези и други причин
от БАПИОТ не са оптимисти,
че секторът ще може да се върне
към нивата от 2019 г. В момента магазините са пълни с непродадени от миналата година
облекла, което се отразява на
ликвидността им, а това рефлектира върху плащането на поддоставчиците, като сроковете за
разплащане все повече се
удължават, каза Банкова. Само

допреди няколко седмици пазарите от основните за сектора в
България клиенти - Франция,
Италия, Германия, бяха затворени и едва сега се усеща някакво плахо раздвижване, защото все още няма унифицирани
правила за движението между
държавите нито за хората, нито
за стоките.
В смутни времена всички
спекулират с цената. Доста
клиенти се върнаха в България, но искат “ковид-цени”, а
срокът да е вчера, при перфектно качество, коментира
председателят на асоциацията.
По думите й на това е трудно
да се даде адекватен отговор
от компаниите в сектора заради сериозните инфлационни
процеси в страната. От края
на май - началото на юни няма
доставчик, който да не ни е
уведомил, че ще си увеличава
цената, коментира председателят на БАПИОТ.

Увеличават грантовете за малки фирми
Служебното правителство работи за увеличаване на предвидените по еврофондовете грантове
за бизнеса от 900 млн. лв. на 1,4
млрд. лв., но също така за преструктуриране на начина на предоставянето им, като в схемата за
финансиране ще се включат и
дългови и дялови инструменти.
Целта е тези 1,4 млрд. лв.
безвъзмездни средства да привлекат още 4 млрд. лв. частни инвестиции, от чиято възвръщаемост да
се финансират нови проекти и
така огромният финансов ресурс
ще има по-дълготраен ефект
върху икономиката. В този механизъм ще бъде включена и Европейската инвестиционна банка
(ЕИБ), която също ще разглежда
кандидатстващите за финансиране български проекти и това ще е
гаранция, че парите няма да отиват в “наши” фирми и да се крадат. Това съобщи служебният
министър на икономиката Кирил
Петков пред БНР. Той се надява
до две седмици ББР да има професионален мениджмънт, а тя да
работи по проекти за финансиране на експортно ориентирани
малки фирми. Искаме грантовите
схеми за бизнеса да ги качим от
900 млн. лв. на 1, млрд. лв. и структурата да не е само грантове, а да

има дългови и дялови инструменти, обясни той идеята на ръководеното от него ведомство.
“Индустриалните зони и грантовите схеми за бизнеса са двата
фиша за Министерството на икономиката в този план. Привличайки Европейската инвестиционна
банка като партньор в тези фишове, гарантирам, че, който и да е
след мен, няма еднолично или

чисто административно Министерството на икономиката да решава кой печели парите. Ако
структурираме проектите да подават документи към ЕИБ, това
ще гарантира, че парите няма да
ходят в нашите хора, а в най-добрите проекти и част от парите
ще се връщат в този инструмент и
да се използват за инвестиции”,
обясни Петков.

СНИМКА БГНЕС

Кирил Петков

Чуждите инвестиции намаляха с 63 на сто
Преките чужди инвестиции в страната за периода януари- април
2021 г. са в размер на
187,9 млн. евро, обявиха
от БНБ. Те намаляват с
322,3 млн. евро, което е
63,2% спрямо същия период на миналата година, когато привлечените
капитали са били 510,3
млн. евро. Само през април преките чужди инвестиции възлизат на 93,8

млн. евро при 169,2 млн.
евро година по-рано.
Привлеченият дялов
капитал (вноски на чуждестранни компании в
капитала на български
дружества, както и
постъпления по сделки с
недвижими имоти) е отрицателен и възлиза на
116,5 млн. евро за периода от януари до април.
Това означава, че чуждестранни компании про-

дават бизнеса си на
български фирми и се
оттеглят от пазара в
страната. Привлеченият
дялов капитал е по-малък
с 69 млн. евро спрямо
същия период на миналата година, когато
също е бил отрицателен
в размер на минус 47,5
млн. евро. Нетните инвестиции на чуждестранни фирми и граждани в недвижими имоти

са отрицателни в размер
на минус 0,9 млн. евро,
при положителни вложения от 0,1 млн. евро за
първите четири месеца
на миналата година. По
предварителни данни реинвестираната печалба
от чуждестранни собственици в български дружества е положителна и
възлиза на 585,3 млн.
евро, при 469,4 млн.
евро година по-рано.
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НАКРАТКО

Италия арестува
трима български
наркотрафиканти
В Италия са задържани трима
българи, превозвали 6 тона хашиш
на ветроходна яхта. Плавателният съд, плаващ под американски
флаг, е бил забелязан в Сицилианския проток. Полицейска проверка
установи, че екипажът от трима
българи, превозвал 6 тона дрога
за около 13 милиона евро. Имената на задържаните българи не се
съобщават.

Нов взрив във фабрика
„Слобода” в Чачак

СНИМКA БГНЕС

Гръцки феминистки организации протестираха на площад “Синтагма” пред парламента по повод зверското
убийство на англичанката Каролин Крауч, извършено от гръцкия й съпруг Бабис Анагностопулос. Отначало
се смяташе, че престъплението е обир, но при разследването съпругът направи самопризнания. Феминистките
организации настояваха убийството срещу слабия пол да се третира като отделна категория

Путин дава милиарди
за социални мерки
Президентът е убеден, че „Единна Русия”
ще победи на изборите през септември
Президентът Владимир Путин обяви
нови мащабни социални, здравни, образователни и инфраструктури програми
за милиарди долари по време на завършилия конгрес на управляващата партия
“Единна Русия”. Партийният форум бе
посветен на предстоящите в между 17 и
19 септември парламентарни избори,
които ще бъдат съчетани и с избори за
12 ръководители на федеративни образувания и 39 местни парламента.
Според социологическо проучване
през май миналата година само 27% от
руснаците биха гласували за “Единна
Русия” на изборите за Думата. “Убеден
съм, че “Единна Русия” ще постави найвисокия стандарт, за да утвърди лидерството си и постигне победа на изборите”,

каза пред форума Путин.
Президентът обяви, че ще бъдат похарчени рублевият еквивалент на 687
милиона долара за развитие и модернизация на транспортната инфраструктура и
1,3 милиарда долара за създаване на рехабилитационна медицинска система след
операции, наранявания и сърдечно-съдови и онкологични заболявания до 2026 г.
Освен това Путин съобщи, че други 414
милиона долара ще бъдат отпуснати до
2024 г. за подобряване на професионалното обучение в средното образование и започването на програма за
подкрепа на младежката заетост.
Междувременно ТАСС обяви, че
традиционната комуникация на руския
президент с гражданите ще се състои

Армения гласува
на предсрочни избори
Между 25 политически
партии и блокове трябваше
да избират 2,5 милиона арменските гласоподаватели на
предсрочните парламентарни
избори в страната. Фаворити, според социологическите
проучвания, са партията
“Граждански договор”, чийто
лидер е настоящият премиер
Никол Пашинян, и блокът
“Армения”, оглавяван от вторият президент на страната,
Роберт Кочарян. Бариерата
може да бъде преодоляна и
от блока на третия президент
Серж Саркисян и бившия
шеф на Националната служба за сигурност Артур Ване-

цян “Имам честта”, както и
от още две партии - “Просперираща Армения”, чийто лидер е един от най-богатите
хора в страната Гагик Царукян и “Просветена Армения”
на Едмон Марукян.
За да влезе в парламента,
партията трябва да получи
най-малко 5% от гласовете, а
избирателен блок - 7%. Вчера по обед избирателната
активност бе надхвърлила
12%. Централната избирателна комисия съобщи за близо 200 регистрирани нарушения на изборния процес, голяма част от които свързани
с купуване на гласове.

на 30 юни. “Пряка линия”, както се
нарича програмата, ще бъде излъчена
в 12:00 часа московско време (съвпада
с българското) по основните руски телевизионни канали.
Тази “Пряка линия” ще бъде 18-а за
Путин. Миналата година събитието не
се проведе в обичайния формат заради
пандемията, но някои въпроси от гражданите бяха зададени по време на голяма пресконференция от президента през
декември 2020 г.За първи път такъв
формат на комуникация между държавния глава и руските граждани беше организиран в края на 2001 г.; оттогава
“Пряка линия” се провежда ежегодно,
с изключение на 2004 и 2012 г.
Според статистиката Путин получава от няколкостотин хиляди въпроса
(през 2001 г.) до няколко милиона. Традиционно дължината на предаването
не е ограничена, но продължава между
три и четири часа.

Един силен и няколко по-слаби
взрива са се чули в Чачак, съобщава РТС. Инцидентът е станал в
района на фабрика за взривни устройства “Слобода”. Ранени бяха
двама мъже и една жена, няма
опасност за живота им. Кметът
Милун Тодорович е наредил евакуация на гражданите от околностите на фабриката, а сборния
пункт е градският стадион. Това
е втори взрив във фабриката след
4 юни, когато нямаше пострадали.

Висш служител
на руската ДАНС
арестуван за корупция
Руската полиция арестува висш
служител на ФСБ (руската ДАНС
- ред) за Московска област, заподозрян във вземане на подкуп за
покровителство при незаконното
извличане на чакъл, предаде ТАСС.
Заподозреният е арестуван при предаването на подкупа. Въпросният
служител е заподозрян и в покровителстване за незаконното разпределение на земя в една от местните кариерите

Земетресение с магнитуд
4,2 разтърси Истанбул
Трусът е регистриран в 15:07
часа (аналогично с нашето време)
на азиатския бряг на мегаполиса
на дълбочина 15 км. Той е бил
усетен осезаемо в редица райони на
Истанбул и в областта Мармара.
Няма данни за пострадали и щети.
Известният турски сеизмолог
Йовгюн Ерджан коментира, че
няма основания трусът да се счита за предвестник на по-силно
земетресение.

Трета вълна от
КОВИД-19 заля Москва
Москва счупи рекорда по заразени от КОВИД-19 от началото на пандемията. За последната седмица броят на откритите
случаи достигна 51 853. Седмица по рано бяха открити 36 710
случая, съобщава ТАСС. Случаите на заразени нарастват рязко
в цяла Русия. За изминалата седмица те са били 108 139, а през
предходната 82 250, което е ръст от 31,5%. Третата вълна от
КОВИД-19 е почти изцяло от индийския щам на инфекцията.
Вестник “Московски комсомолец” съобщава, че сред болните
има както преболедували миналата година, така и ваксинирани.
В същото време броят на жертвите на коронавируса в
Бразилия надхвърли 500 000 души, по данни на здравното
министерство. Бразилия с 212 милиона жители е втората
страна, надскочила бройката от 500 000 смъртни случая,
след САЩ. Очакванията са ситуацията да се влоши в следващите седмици с идването на местната зима.
От Канада съобщават, че над 75% от жителите на на
възраст над 12 години вече са получили поне една доза
ваксина, а Китай съобщи, че вече е приложил един милиард
дози ваксини срещу КОВИД-19.

СНИМКA БГНЕС

Близо 400 полски огнеборци
се бориха с пожар в южния град
Нова бяла, при който пострадаха
девет души. Огънят бе обхванал
13 жилищни и 23 фермерски
сгради. Някои от тях са
на напълно изгорели, на други
са нанасени частични поражения.
Тече разследване на причините
за произшествието
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Иранците избраха краен
консерватор за президент
Раиси обеща антикорупционен кабинет,
но името му се свързва с масови екзекуции на дисиденти
Смятаният за краен
консерватор Ебрахим Раиси спечели президентските избори в Иран с
близо 62 процента от гласовете, предадоха агенциите. Раиси идва на власт в
трудни времена за Иран,
който се стреми да запази
ядреното споразумение
със западните сили и да се
отърси от американските
санкции, оставили видим
отпечатък върху икономиката на страната.
60-годишният Раиси
се представяше като найподходящия човек за борба с корупцията и за решаване на икономическите проблеми. Той обещаваше да състави “антикорупционно и революционно” правителство.
Той е служил като
прокурор през по-голямата част от кариерата си.
За ръководител на съдебната власт бе назначен
през 2019 година. Мнозина определят възгледите
му като ултраконсервативни. Името му се свързва с масови екзекуции на
политически затворници
през 80-те години на миналия век. Много иранци
и правозащитници изразяваха загриженост за ролята му в тези екзекуции.
“Амнести интернешънъл”
настоя той да бъде разследван за престъпления

срещу човечеството и действия срещу човешките
права по време на прокурорската му кариера. Раиси е поставен под санкциите на САЩ.
Президентът на Иран
е вторият най-високопоставен служител в страната след върховния лидер.
Той има значително влияние върху вътрешната
политика и външните работи, но върховният лидер аятолах Али Хаменей
има последната дума по
всички държавни въпроси.
Право на глас имаха 59
милиона иранци. 600 претенденти бяха регистрирани за участие в изборите,
но само седем получиха
одобрение от Съвета на
пазителите. Трима от тези
кандидати се оттеглиха
само ден преди вота.
Вашингтон реагира
предпазливо след избирането на ултраконсервативния духовник Ебрахим Раиси за президент
на Иран. Говорител на
Държавния департамент
заяви, че на иранците е
било отказано правото да
участват “в свободен и
честен изборен процес”.
Той обаче уточни, че ще
продължат индиректните
преговори с Техеран във
Виена за евентуалното
повторно присъединяване на Вашингтон към

СНИМКА БГНЕС

Привърженици на Ебрахим Раиси ликуват след избирането му за президент
споразумението за иранската ядрена програма от
2015 г. САЩ се оттеглиха от документа по време на бившия президент
Доналд Тръмп.
Междувременно във
Виена ще заседава Съвместната комисия на Иран и
международната “петорка”- Русия, Великобритания, Германия, Китай и

Франция. Представителите на шестте държави ще
разговарят за възстановяване на Съвместния цялостен план за действие по
иранската ядрена програма. Преговорите имат за
цел поетапно възстановяване на ядреното споразумение, така че и САЩ
да се завърнат към него
след като се оттеглиха

Байдън се преориентира срещу Китай
Президентът на САЩ Джо Байдън демонстрира, че разглежда като свой основен
противник не Русия, а Китай и е решен да
го възпира. Това мнение беше изразено в
интервю за ТАСС от професора политолог
Андрей Коробков от Университета в щата
Тенеси. Според него Байдън “притисна европейците и ги принуди да приемат
всъщност антикитайска резолюция”, която
“не е много полезна за Европа както в геополитически, така и в икономически план”.
“Твърдата преориентация към възпиране
на Китай логично води до факта, че нейният център (на политиката на САЩ) става
северната част на Тихия океан, тоест Атлантическият океан става вторичен” и Европа вече не е “центърът на световната по-

литическа система, каквато беше 500 години”, добави професорът.
Германия е тясно свързана с Русия исторически и икономически и трябва да поддържа
диалог с нея, въпреки разногласията. Това заяви Ангела Меркел по повод 80-годишнина от
нападението на нацистка Германия срещу
СССР на 22 юни. За необходимостта от диалог с Москва тя говори и в хода на преговорите с френския президент Еманюел Макрон
в Берлин на 18 юни. “Щом президентът на
САЩ Джо Байдън се среща с руския президент Владимир Путин и поддържа открит
диалог с него, то е редно и ние, от европейска
страна, да правим това...имаме интерес да
останем в диалог с Русия, ако искаме сигурност и стабилност в ЕС”, каза Меркел.

240 000 туристи
летуват в Хърватия
Според първоначалните данни на хърватските медии
в момента в Хърватия са отседнали над 240 000 туристи, от които над 200 000 са чужденци, информира
македонското радио ММС.
Повечето туристи са на полуостров Истрия (81 000),
в района на Кварнер (51 000) в района на Сплит и
Далмация (38 000) и община Задар (32 000), последвани
от Ровил, Пореч, Вир. В момента повечето гости са от
Германия, Словения, Австрия, Чехия и Полша. През 2019
г. в Хърватия са били отседнали около 580 000 туристи.

при Тръмп.
Израел осъди избирането на безкомпромисния
магистрат Раиси за ирански президент, заявявайки,
че той ще въведе “режим
на брутални палачи”, с
които световните сили не
трябва да водят преговори за нова ядрено споразумение. Правителството
го определя като най-ра-

дикалния президент, който е избиран някога и който е решен бързо да развива иранската ядрена
програма. “Режим на брутални палачи никога не
трябва да има право да
разполага с оръжия за
масово унищожение”, заяви новоизбраният премиер Нафтали Бенет, цитиран от “Евронюз”.

Румъния притиска Киев
за молдовския език
Румънският външен министър
Богдан Ауреску поиска официално от Украйна да признае молдовския език като несъществуващ,
съобщи Sputnik Молдова. Ауреску се срещна с украинския си колега Дмитрий Кулеба на форум в
Анталия и настоя Киев да отрече
молдовския език, след като Букурещ подкрепя Украйна за НАТО.
Президентът на Молдова Мая Санду вече бе заявила, че се надява
новият парламент да преименува
езика на републиката в румънски.
Междувременно бившият посла-

ника на САЩ в Украйна Джон
Хербст заяви, че президентът Владимир Зеленски не е трябвало да
повдига въпроса за присъединяването на Украйна към НАТО преди
срещата на върха на Алианса.
“...вратата е отворена за Грузия и
Украйна, но засега алиансът не е
готов да работи по конкретни
стъпки в тази посока”, обясни той.
По-рано президентът Джо Байдън
заяви, че Украйна трябва да се
отърве от корупцията и да отговори на други критерии, за да се надява на членство.

САЩ удрят технологичните гиганти
Конгресът на САЩ представи нов проект за антитръстовото
законодателство, който ще има
мащабни последици за интернет
и най-успешни компании на
САЩ от ай ти (IT) сектора. Петте законопроекта могат да доведат реорганизация или разпад на
гиганти като “Гугъл”, “Фейсбук”,
“Епъл” и “Амазон”.
Мерките ще спрат технологичните гиганти да работят с платфор-

ма в трети страни, предлагайки на
тези платформи конкурентни услуги. Така ще се нанесе сериозен удар
на “Епъл”, “Амазон” и други. Забранява се на гигантите да дават
приоритет на собствените си продукти или услуги, което е насочено
срещу “Гугъл”. Друга мярка ще
улесни хората да напуснат, примерно, “Фейсбук” като същевременно
запазят своите данни и контакти.
Накрая забранява се най-големите

ай ти компании да придобиват конкуренти по пакет. Междувременно в САЩ над 12 500 души са подписали петиция с призива да се забрани на основателя на “Амазон”
Джеф Безос да се завърне на Земята след полета му с космическия
кораб на компанията му “Блу ориджин”. “Той е зъл могъщ човек,
който цели глобално господство.
Това се знае от години”, смятат
вносителите на петиция.

ДАТАТА
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Горчиви плодове
Евгени ГАВРИЛОВ

Фактът, че българските плодове и зеленчуци изчезват от пазара не
е нов. Последните данни
на статистиката просто
отново показват, че
продължаваме да берем
горчивите плодове от
“далновидната” селскостопанска политика през
последните 30 години. В
нито една от бившите
соцстрани реформата на

този сектор не бе направена така престъпно,
както това стана у нас.
В началото на прехода
връщането на земята в
“реални” граници бе издигнато в култ. България
беше лидер в поливното
земеделие, но дерибействащите тогава ликвидационни съвети буквално
унищожиха хидромелиоративни съоръжения за
милиарди левове. Те
бяха окрадени.
И малко статистика.
Зеленчукопроизводството у нас традиционно е
формирало около 15%
от брутната селскостопанска продукция преди
1989 г. Умопомрачителните реформи в сектора
в опитите му за “пазарна трансформация” намалиха неговата роля.
През 2003 г. делът на зе-

ленчукопроизводството
в общата селскостопанска продукция е бил
19%, а в момента е едва
3,4%. Физическите производствени обеми на
български зеленчуци са
намалели за 25 години
над 2,5 пъти - от около
1 млн. тона годишно в
средата на 90-те години
до близо 700 хил. тона
между 2000 г. и 2010 г.
и 450 хил. тона след
това. Стопанствата, които отглеждат зеленчуци в оранжерии, са около 3 000. От тях обаче
едва 900-1000 реално
прибират реколта. Площите с картофи са намалели с 38%, със
сладък пипер - 66%, и с
полски домати - 77%.
Средните добиви от
зеленчукопроизводството в България в момента

са сравнително ниски около два пъти спрямо
добивите в развитите европейски държави. Основната причина е разпокъсаното и сравнително дребно производство,
неспособно да постигне
по-висока производителност, проблемите с напояването, липсата на
съвременна техника.
Да не забравяме и
нелегалния внос и вредната роля в това отношение на агросубсидиите. Както е известно, огромната част от тях отиват при шепа зърнопроизводители, които придават латифундистки тип
на земеделието ни.
А ние ще продължаваме да си правим салата от вносни домати и
да си варим полски картофи.

Пак последни
Велиана ХРИСТОВА

България се нарежда
на 53-то място сред 64
страни по конкурентоспособност на икономиката си през 2021 г., се
видя от традиционната
класация на Годишника
на световната конкурентоспособност на Института за развитие на управлението (Швейцария).
Сред причините в доклада се сочат политическата нестабилност у нас,

отраниченият достъп до
електронно управление и
правителствената неефективност, високите
енергийни разходи на
бизнеса, изоставащото
качество на вузовското
образование, ниските
разходи за наука и развойна дейност, много
ниското заплащане на
специалистите в бизнеса.
Пак сме на дъното на
Европа и едва ли това
вече учудва някого.
Нещо повече - според
същата класация, миналата година сме били на 48мо място, а през 2009 на 38-мо. За 12 години с 15 позиции надолу. и
как няма? Кое беше европейско при уравлението на ГЕРБ? Да започнем от Дянков, който поряза с 40 % изоставащото и без това финансиране на науката у нас, а

Плевнелиев искаше учените ни да си изкарват
парите на улицата. То е
ясно - като няма фундаментална наука, няма
приложни разработки,
като ги няма тях, няма и
конкурентоспособност.
Нататък. Високотехнологичните производства у нас са 1% от
всичките, големите предприятия са малко - тези
от социализма отдавна ги
затриха и продадоха на
скрап, нискоинтензивните на знания услуги са
68%. А по скоростта на
износ на младо неселение към Европа и САЩ
сме първи в света! До
2060 г. младите на 15-24
години ще намалеят с
41%, според прогнозите
на Евростат! Е, кой да
внедрява наука, та да сме
конкурентоспособни? И
как преобладаващите

фирми от търговията и
услугите за внедряват
наука, че и да плащат
добре на специалистите?
Политиката на властта е
тази, която затри България. Тя въведе порочния
принцип образованието
да следва бизнеса - това
означава у нас да се обучават само автомонтьори
и келнери. Обратното
трябва да е - образованието да сочи пътя за развитие на бизнеса.
И какво - от 2007 г.
имаме европари за конкурентоспособност, названията на програмите
се сменят, ефектът все
липсва. Само в периода
2014-2020 г., уж в иновации, потънаха 1,4 млрд.
евро! Колкото повече
пари - толкова по-ниски
резултати. Факт. Тогава?
Всичките ли са окрадени,
но пък “усвоени”?

статъчно приходи, за да
се самоиздържа, защото
такава ни е системата. И
най-перфектното управление да й приложиш на
тази болница, тя пак ще
фалира. Някой някога,
още преди около 30 години излъга народеца, че
всичко, което е свързано с пари, следва да е
търговия и че няма нищо
ненормално в това. Така
било при капитала. И
въпреки разрухата, която настъпи, тези, от които зависи промяната,
още не могат да стоплят,
че това е съсипия.

А с разпродажбата
на закрити “неефективни икономически” училища в по-малките градове и села не е ли
същото? Стотици сгради стърчат изтърбушени
като мрачни скелети, с
буренясали дворове,
потънали в тишина и
забвение. А някога там
цели класове малчугани
са посрещали с трепет
първия учебен звънец.
Тъжно, много тъжно.
Разпродавайте всичко и
закрийте най-накрая
тази държава! Явно не
заслужаваме да ни има.

Съсипия
От стр. 1
Примерът е пословичен за много други подобни болници в по-малките населени места в
страната. Умишлено ги
фалираха, като затвориха отделения и изгониха
лекарите и сестрите.
Окрадоха парите, които
уж се отпускат като общинска
помощ,
а
всъщност потънаха в
нечии джобове, докато
хората бяха оставени на
произвола на съдбата.
Търгаши в бели престилки, управляващи

търговски дружества,
лимити, доплащане и
плащане под масата това е ужасът на днешното ни здравеопазване,
който трябва да бъде
изкоренен до дъно.
Съсипията е повсеместна, а в градове като Раднево, откъдето хората
бягат, причина и следствие се припокриват. Как
няма да има демографска катастрофа, когато
условията за съществуване са по-лоши и от
Средновековието. Няма
хора и болницата не
може да прави до-
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СВЕТОВЕН ДЕН НА ХИДРОЛОГИЯТА. Отбелязва се от 2006 г. по
инициатива на Международната организация по хидрография с
подкрепата на Общото събрание на ООН.
Хидрологията е наука
за движението, разпределението и качеството на водите по Земята.
1866 - РАЖДА СЕ ЧИЧО СТОЯН, ДЕТСКИ
ПОЕТ И ТЕАТРАЛЕН ДЕЕЦ (УМИРА 1939 Г.). Рожденото му име е Стоян Михайлов Попов. Един от големите
поети в българската детска литература от началото на ХХ
в. Сред най-известните му стихотворения са “При мама и при
татко”, “Сърдитко”, “Майчина отмяна”. Стиховете му са
включвани в множество антологии с българска детска поезия. Участва в редколегията на в. “Славейче”.
1921 - РАЖДА СЕ НИКОЛАЙ ТОДОРОВ, ИСТОРИК, ПОЛИТИК, ДИПЛОМАТ, АКАДЕМИК (УМИРА 2003 Г.). Основател на Катедрата по балканска история в СУ
(1957 г.). Основател и директор
на Института по балканистика
към БАН (1964-1989 г.). Основател и директор на Института
за външна политика “Иван Башев” към МВнР (1969-1974 г.) и
на Единния център за наука и
подготовка на кадри по история
към БАН (1972-1978 г.). Посланик на България в
Гърция (1979-1983 г.). Зам.-председател на БАН (12
април 1982-25 юли 1988 г.). Председател на VII
ВНС (10 юли 1990-2 октомври 1991 г.).
1926 - РАЖДА СЕ ТОДОР АБАЗОВ, ЖУРНАЛИСТ, ЮРИСТ, ПРОФЕСОР (УМИРА 2016 Г.).
Завършил е право в СУ. Бил е главен редактор на “Средношколско единство”, редактор във в.
“Народна младеж”, сп. “Младеж”, сп. “Наша родина”, сп.
“Септември”, зам. главен редактор на в. “Народна култура”.
Директор на Центъра за журналистически изследвания и информация към СБЖ (1987-1990 г.).
Преподавател във Факултета по журналистика
на СУ. Автор на публицистичните сборници
“Щрихи и размисли”, “Словото като позиция”,
“Път във времето” и др.
1946 - РАЖДА СЕ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ, ФИЛОСОФ, ПОЛИТИК,
ПРОФЕСОР (УМИРА
2014 Г.). Бил е преподавател по философия и
антропология в СУ.
Основател на Алтернативната социалистическа партия (от 1 юни
1991 г. - Алтернативна социаллиберална партия) и
неин председател (1990-2000 г.). Заместник министър-председател и министър на образованието и науката (8 ноември 1991-30 декември 1992 г.).
1996 - УМИРА КИРИЛ ВАРИЙСКИ, АКТЬОР (Р. 1954 Г.). След
завършването на ВИТИЗ работи в Смолянския и в Пазарджишкия
театър. Кариерата му
е свързана още със Сатиричния театър и с Народния театър “Иван
Вазов”. Става известен с ролята си във филма
“Йо-хо-хо”, за която през 1983 г. получава награда
на фестивала в Москва. По-известни ленти с негово участие са още “24 часа дъжд”, “Инспектор без
оръжие”, “В името на народа”, “Ударът”, “Жребият”, “Бързо, акуратно, окончателно”.

ПОНЕДЕЛНИК
21 ЮНИ

9

НА ФОКУС

2021

Заедно сме
по-силни
Кандидат-депутатите от
„БСП за България” от Кюстендил
с петиция за екипна работа в НС
Юлия КУЛИНСКА

С топла погача и мед, с усмивки и пожелания за успех и
победа посрещнаха членове и
симпатизанти на левицата в
Бобов дол кандидатите за депутати от 10 МИР Кюстендил от
“БСП за България”. Листата ни
е съставена от млади хора и
експерти от Кюстендилска област, заяви водачът й Бойко
Клечков, който е лидер на общинската и областната организация на БСП в областния град.

Той работи в банковия сектор
близо 20 години. Като бъда избран за народен представител,
експертизата ми ще бъде в областта на сигурността и банковото дело, поясни той. “С името и лицето си заставам пред
вас и зад политиките на БСП и
всички коалиционни партньори. Заедно можем повече и ще
го докажем на 11 юли. Ще работя за връщането на гордия
дух на България и на българите”, подчерта актьорът Веселин
Плачков от квотата на АБВ.
28-годишната Габриела Златанчева работи като учител по
биология в Дупница. Тя има две
деца, а хобито й е тенис на
корт. Приоритетите й са образование, спорт и здравеопазване. Йордан Тодоров от Кюстендил е юрист. Той вярва, че
левицата може да постигне
всичко, ако е обединена. В листата е и финансистката Десислава Разсолкова. Тя е предсе-

СНИМКИ АВТОРКАТА

Кандидатите за депутати от Кюстендилска област
са амбициране да се представят достойно на изборите на 11 юли
дател на младежката организация на БСП в Кюстендил и зам.председател на Общинския
съвет на БСП. “Ще дам всичко
от себе си, за да не ви разочаровам. Младите хора имаме
своето място в обновлението
на обществото и аз ще отстоявам това. Ще работя за да останат и да се реализират в
България”, заяви Разсолкова.
Йорданка Бозовайска е от Качериново. Работи като педагог
в детска градина. Приоритет в
работата й като депутат ще е
образованието. Нека задържим
младите хора в България, призова тя. 23-годишната иконо-

мистка от Дупница Лили Стоилова ще отстоява политиките
на левицата, свързани с намаляване на безработицата, увеличаване на доходите и за
справедлива социална система.
От Дупница е и Първан Дангов, който е ветеринарен лекар и бивш кмет на общината.
Кандидатите за народни
представители от Кюстендилския район приеха петиция със
седем предложения, върху които ще работят през настоящия
мандат. Тя ще бъде подписана
от избирателите. Независимо
от това кой ще влезе в Народното събрание, той ще трябва

да изпълнява приоритетите в
петицията, защото това е волята на хората, които са ни гласували доверие да ги представляваме, обяви Клечков.
Присъстващите в залата отправиха предложения за промени в законодателството,
свързани с преизчисляването на
пенсиите, повишаване на размера на вдовишките пенсии,
отмяна на плоския данък и политиките за младите хора. Реализирането на “зелената сделка” у нас породи най-много
дебати, тъй като тя засяга найвече въгледобивните райони,
какъвто е Бобов дол.

ПЪРВАН ДАНГОВ:

БСП трябва да върне вярата и усещането за сигурност у хората
Изборите на 11 юли
са изключително важни за
БСП и за страната, заяви
пред ДУМА кандидатът
за депутат от Дупница
Първан Дангов. Според
него е прекрасно, че кюстендилската листа на левицата е балансирана и в
нея са включени доказани експерти, млади образовани хора и личности
със своите постижения в
културата. Дангов приветства избора начело в
листата да е местен човек, когото познаваме и
знаем, че ще е достоен
народен представител,
който ще изпълнява волята на избирателите.
Той изрази надежда в 46ото НС да има повече депутати от Кюстендил.
“Парламентът
не
можа да състави правителство след 4 април и
започваме отначало с
нови надежди за успех и
по-добър резултат на левицата. Служебният кабинет започна да разравя управлението на ГЕРБ и там
лъснаха нарушения, далавери, нарушения в сигурността и подслушвания. За
всички вече е ясно, че
всичко, с което ГЕРБ се
хвалят, раздуват големи

балони и разтягат локуми,
е кражби, кражби,кражби.
Затова сега трябва работа, работа, работа, за да
може страната да излезе
от блатото, в което ни
натика партията на Бойко
Борисов”, коментира Дангов. Ясно е, че така не
може повече да продължава, категоричен е той.
Дангов се надява на промяна в живота ни, за да се
чувстваме пълноценно
като граждани, като социалисти, като бащи и майки, баби и дядовци във
всички сфери на живота.
“За обединението на
левицата се говори отдавна и приемам широката
лява коалиция като първата стъпка. Мисля си, че
това трябваше да се случи по-рано с всичките условности във времето. Но
колкото е по-устойчива
тази първа стъпка, колкото повече се затвърди в
общественото и политическо пространство, толкова по-добре”, смята
Дангов. Той предупреждава, че никой не бива да
се пише нейн архитект. И
припомня, че подобни
заявки в най-новата ни
история са правени с Лесидренската среща, широ-

кия формат “Коалиция за
България” и т.н.
БСП трява да реши
още един проблем, който
е много по-голям, и това
е - кой е нейният съюзник в управлението,
твърди кандидатът на народен представител. Когато разговарям с хората,
всички си задават въпроса с кого в крайна сметка
ще управляваме, ако спечелим властта, споделя
Дангов. Горчивият опит с
ДПС очевидно нямало
как да бъде повторен, с

ГЕРБ това не можело да
се случи при никакви обстоятелства. Т.нар. партии на протеста пък демонстрират зле прикрита
и с нищо необоснована
агресия към БСП.
Всички партии заявяват, че проблемите с доходите и заетостта стоят
на преден план, пък и
много се говори с клишета по тази тема, за мен Левицата трябва да реши как
да върне у хората вярата
в утрешния ден, в по-доброто бъдеще, в доброде-

телите на българина, вярата, че животът ни може
да стане по-добър, разказва Дангов. И не на последно място вярата в политиката. “Хората, които странят от нея, нека да знаят,
че ако не се занимаваш с
политика, тя се занимава с
теб. И ако махаш с ръка и
казваш, че ти е все едно и
затова няма да гласуваш,
нищо няма да се промени”, обобщава Дангов.
По думите му именно
вярата ще бъде предизвикателство, което стои
пред него, независимо
дали ще бъде избран за
депутат или ще продължа
да е общински съветник в
Дупница, а и предстоят
избори след 2 години за
кмет. “Общество е толкова разединено, както никога досега. Отдалечени
сме един от друг и като
хора, и като българи.
ГЕРБ наложи на отчуждаването, раздели ни на
добри и лоши, реанимира
позабравените послания
от 90-те години за комунистите и антикомунистите. Хората на Бойко
Борисов трябва да бъдат
спрени, защото съсипаха
ценностите ни като нация,
унижиха ни като бълга-

ри, потиснаха вярата на
хората в по-доброто утре
и изтриха усещането ни
за справедливост. Затова
те трябва да бъдат изметени от политическата
сцена”, призовава Дангов.
Ние от БСП сме си научили грешките в управлението. Изяли сме много
политически тояги, но аз
вярвам, че в лицето на
сегашното ръководство
чрез Националния съвет
имаме възможност да
бъдем достатъчно диалогични, както го показаха
с обединението на левите формации. Това е добра основа за бъдещи
партньорства, убеден е
Дангов. “Човек се учи от
грешките си, стига да не
ги повтаря. БСП не трябва да отстъпва от записаното в партийните си документи и да изоставя
предложенията си за
въвеждането на прогресивния данък върху доходите, колкото някой да
казва, че не е добре това
да се прави в кампанията.
Напротив, нека хората да
знаят, че търсенето на
справедливост и защитата на трудовите им права
минава през тази стъпка”,
казва още Дангов.
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Невероятните приключения
на акад. Николай Тодоров
Навършват се 100 години от рождения на бележития ни учен и общественик
Мирослав ПОПОВ

На 21 юни ще отбележим
100-годишнината от рождението на един забележителен човек - академик Николай Тодоров - знакова фигура в българската историческа наука, в
българския преход и в живота
на ЮНЕСКО. Медик, по
първото си висше образование, учен историк с впечатляваща творческа биография, ярка
фигура от годините на прехода
и поне три десетилетия преди
това. Варненец. Любознателен
младеж. Ремсист. Студент по
медицина. Антифашист. След
провал, в нелегалната ядка, осъден задочно на смърт. Присъдата не е изпълнена, поради
непълнолетие. Първо попада
във Варненския затвор. После
в Плевенския. Накрая отново
във Варненския. На 8 септември 1944-а година е пуснат на
свобода. След неизбежния
опит в партийните структури
Николай Тодоров тръгва по
пътя на академичната кариера.
Асистент, доцент и професор
в Историко-философския факултет на Университета. Научните му успехи са впечатляващи. През 1974 г. с активната
роля на министър Иван Башев
се създава Института за
външна политика - не без участието на Николай Тодоров.
Той оглавява новосъздадения Институт по Балканистика (в БАН). Институтът е
вдъхновен от европейската
идея за балканско сътрудничество, приветствана и започната още през 19 век.
От 1976 г. до 1982 г. Николай Тодоров е наш посланик в
Атина.

Златно време
за българо-гръцките
отношения
Една “НАТОвска” държава
и една “Варшавска”, показват,
че могат да съжителстват и да
си партнират плодотворно, на
най-високо равнище и при високо взаимно доверие. Ясно е, че
това не е могло да стане без
категоричната воля на държавните ръководители, но за ролята на българския посланик в
Атина, после две десетилетия се
разказват легенди.
През 1987 г. академик Николай Тодоров е лансиран като
кандидат за най-високия пост в
ЮНЕСКО. След кампанията,
авторитетно френско издание

пише “Колко жалко, че Николай
Тодоров идва от България.”.
Един вид - забележителен човек,
от “незабележителна държава”.
Всъщност, това е по-скоро
присъда за обществата, които
самоуверено чертаят траекториите на световното развитие,
познавайки предимно себе си.
Като се опира на високата
си позиция в БАН, Николай
Тодоров смело се ангажира с
шумната в онези години дискусия за “гроба на Апостола”.
Въпросът е свръхчувствителен
за нацията, а Николай Тодоров
има реноме на обективен и коректен изследовател, заместникпредседател на БАН. Безспорен
е стремежът му да бъде лоялен
към гилдията на историците и
както и притеснението му, че с
костите на Левски изглежда е
допусната мърлящина. Помага
да изплуват важни истини.
Николай Тодоров изучава
ускорено променящия се свят.
Възложено му е да е общ редактор на крупния проект на
ЮНЕСКО за история на човешката цивилизация (в десет тома).
Десети ноември заварва
Николай Тодоров с впечатляващ
научен, дипломатически и обществен авторитет. Винаги е бил
ляв и винаги е бил човек на
ПОЗИТИВНАТА промяна.
Никога не се е колебаел да
възрази на властимащите, когато е убеден в правотата си.
След 10 ноември, в центъра
на националните обществени
дебати застава и турско-мюсюлманския въпрос. Николай Тодоров недвусмислено се
придържа към политиката на
приобщаване. Твърди, че найблизко до човека е името му...
Разграничава се от някои методи на Възродителния процес и
се обявява за продължаване на
политиката на приобщаване на
мюсюлманското население.
Формулира задачата - сега най-важното е да се преодоляват психологическите бариери.
Най-естествено е да бъде издигнат за народен представител във Великото народно
събрание. Случват се познатите, леки вътрешнопартийни номера. Изборите се провеждат
по “удвоена система” (всеки
избирател имаше два гласа).
Николай Тодоров печели в едномандатен район - Провадия
- побеждава с почти 52% от
първия тур. Районът е със силно турскоезично присъствие.
Иначе е най-старият солодобивен център в Европа - на 5500
години. След откриването на
ВНС, човек, който е председателствал Генералната асамблея
на ЮНЕСКО, някак от само
себе си е кандидат и за председател на Седмото ВНС.

Неакадемични
подвизи във ВНС
Те са много на брой, ще спомена за три от тях.
Вечерта на 26 август 1990

г. - вечерта на палежа на Партийния дом, в София ври и кипи.
Жълтите плочки са покрити с
палатки - “Град на истината”.
Николай Тодоров е видял лично какво се случва около Партийния дом. Днес тези действия някой ще нарече “майдан”,
по украински тертип, тогава
желевистите ги наричаха гордо
“нежна революция”. Последователите на политическия технолог Джин Шарп биха ги определили като “мирно завладяване на властта”. Николай Тодоров се прибира в къщи, оттатък Докторската градина; има
телефон от мрежата на властта
- “петолъчка”, звъни на Желю
Желев, който съвсем случайно
предния ден се е изнесъл от
София и е пристигнал в “Евксиноград”. Осведомява го какво се случва в центъра на града. Желев отговаря, че нищо
подобно не му е докладвано.
БНТ обаче включва директни
кадри, факли летят към сградата, пламъци се издигат към небето, мяркат се познати софийски лица. Държавният глава
Желев е поел морално-политическата отговорност за случващото се и за бездействието на
отговорните правоохранителни
институции. След палежа, започва парламентарно разследване. Вицепрезидентът Атанас
Семерджиев разкрива, че му е
било направено съмнително
предложение да встъпи в правомощията на държавен глава,
да обяви военно положение, да
поеме властта и т.н. Провокацията не успява и продуцентите й се лишават от сладката
възможност, например, да обявят БСП “извън закона”, като
“превратаджийска”, т.е., проти-

воконституционна партия. Година по-късно, аналогична постановка се игра и в Москва,
чрез т.нар. “Комитет за извънредно положение” /ГКЧП/,
след което бе разпусната
КПСС, а малко по-късно и
СССР. Е, в България, чак до там
не се стигна.
Есента на 1990 г. Пореден
скандал в бурното ВНС. Случаят може да се озаглави “Дръжката на бравата, като решителен
аргумент в парламентарния дебат”. Парламентът преживява
мигове на свръхвисоко напрежение, тресе се от надвикване и
скандирания; Николай Тодоров
просто става от председателския стол, слиза от президиума
и се запътва към вратата. Част
от депутатите осъзнават какво
се случва - председателят, толкова трудно избран, си тръгва!
Оставаме без председател! ВНС
започва да се разпада! Ръката
върху бравата е сякаш е недвусмислена заплаха - “Аз бях до
тук. Оправяйте се!” Залата попритихва, осъзнавайки случващото се. Успокоява се. Парламентът е спасен. Продължават.
Зимата на 1991 г. Леко капитулантските нагласи, появили се из парламентарната група на БСП, донякъде изтощена от ирационалната агресия
на “сините”, с безхарактерния
аргумент “като не върви проекта за нова Конституция, да
вървим на нови избори”. Николай Тодоров е

най-категоричен
опонент
на този възглед и като част от
отговорното мнозинство в групата, надделява. 39-те противни-

ци на недовършената конституция са отвън. Медиите работят
предимно за тях, но в пленарната зала работата потръгва.
Пролетта на 1991 г. председателят (президент) Желев е
дошъл в Народното събрание и
произнася реч, в която се опитва да “фиксира” денят на разпускането на ВНС, независимо до
къде е стигнал. Светкавична
реплика на председателя на парламента Николай Тодоров, от
своя микрофон категорично
възразява на Желев. След президентското полуанархистично
обръщение, Николай Тодоров
отговаря ясно и категорично ВНС продължава да работи, по
плана си, а президентските разсъждения остават без последици. Желев има право на мнение,
но ВНС само решава кога да се
разпусне. И във всички случаи,
не преди да си изпълни задачата, за която е свикано.
На 12 юли, приетият вече на
три четения конституционен
текст е предложен на народните
представители за окончателно
гласуване с лично полагане на
подпис. За да бъде приет, правилата изискват за него да са
гласували не по малко от две
трети, т.е., 267 народни представители. Накрая подписалите
достигат 309, плюс още четирима, които дистанционно обявяват, че ще подпишат Конституцията или общо 313. Новата
Конституция е приета, а Желев
и “39-те” губят ключова битка
за пътя на България. Пред Народното събрание се лее шампанско, целувки - депутатите са
като на абитуриентски бал - от
утре почва новият живот.
Два часа по-късно, в дома на
Николай Тодоров звъни телефона - президентът Желев кани
академик Тодоров на разговор.
Председателят на парламента
влиза в кабинета му и там чува
прелюбопитни разсъждения.
Държавният глава споделя, че
очаква Конституцията да му
бъде предложена за подпис (някак за “одобрение”). Академик
Тодоров отговаря, като “по
конспект” по конституционно
право: “Г-н президент, ние
(ВНС) сме орган на учредителна власт, аз го председателствам; Вие сте орган на учредена
власт, чийто мандат фактически приключва - скоро ще има
нови президентски избори. А
Конституцията, с мой подпис,
утре ще излезе в “Държавен вестник”, вече съм разпоредил”.
След кончината на акад. Николай Тодоров, синът му, също
историк - Върбан Тодоров, положи колосален труд за да дешифрира и издаде личния му
дневник - над 4000 страници,
поредица от над 50 тетрадки,
който е на разположение на
интересуващите във виртуалното пространство, но и като два
огромни тома. Който ги изчете,
все едно е изкарал още половин
висше образование. Поне!
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С пожелание представителството на БСП в бъдещия парламент да догони по брой годините от създаването на организираното социалистическо движение започна честването на 165годишнината от рождението на
Димитър Благоев-Дядото. През
2021-ва се отбелязват 130 години от създаването на социалистическата партия и 100 години
от появата на БСП в Банкя - домакин на честването на Дядото в
къщата му в градчето. Този път
събитието премина по по-нетрадиционен начин, съчетано от
призиви за силни резултати на
предстоящите избори и представяне на листата на 25 МИР. Сенчестият двор на къщата на Благоев за пореден път събра после-

В своето послание към присъстващите лидерът на БСП Корнелия Нинова определи годината като знаменателна и донесла
много промени в обществено-политическия живот. В поздравителния си адрес тя припомни, че
настъпва краят на управлението
на ГЕРБ, довело България до
нова национална катастрофа. “В
началото сме на повратен момент в новата ни история. Кълновете на промяната избуяват и е
наш дълг да направим всичко по
силите си тя да стане факт”, пише
в обръщението на Нинова, която по същото време откриваше
предизборната кампания във
Варна. Тя напомни и за трудностите, през които е минал самият Благоев. “Настъпи нашият ред
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НА ФОКУС

СНИМКИ МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Присъстващите поднесоха венци и цветя пред къщата на Дядото

130 години БСП - 130 депутата
в бъдещия парламент
Не е важно колко сме, а какво носим в сърцата си, заяви лидерът на столичните
социалисти при представянето на листата на партията в 25 МИР в София
Деси ВЕЛЕВА

дователи на делото и идеите му,
политици, общественици, кандидати за народни представители.

днес открито и ясно да заявим,
че няма да отстъпим от идеите
си”, завършва в поздравлението
си лидерката на БСП.
По традиция слово произнесе и председателят на БСП в
София Калоян Паргов, който
припомни как е сложено началото на лявата идея и каузите, които тя защитава. Той бе категоричен, че животът и сътвореното от Дядото - безкомпромисна
и последователна личност, са
пример за подражание и вдъхновение на всички. Паргов говори
и за ролята на Благоев в нацио-

налното и международното развитие на социализма като теория и практика. Паргов призова
всички да се борим за демокрация, социална справедливост,
преодоляване на неравенствата
и справяне с бедността. “Невярно и нечестно е някой, който е
яхнал вълната на популизма, да
ни дава оценки за стореното досега”, коментира още Калоян
Паргов. В словото си той напомни, че много политически формации, които са побеждавали на
избори БСП, сега почти не съществуват, като даде за пример

НДСВ и СДС. Лидерът на столичните социалисти призова да
си спомним думите на Благоев,
че силата на партията не зависи
от нейното количество, а от
съзнателността на членовете и
готовността им да работят
съгласно общите решения. “Не е
важно колко сме, а какво носим
в сърцата си. Нека да докажем,
че нашите идеи, принципи и политики са най-подходящите и
отговарят на световните процеси и съвременните очаквания”,
призова още Паргов.
Той раздаде електронни

СТАНИСЛАВ МЛАДЕНОВ:

ТОНИ ПОПОВ:

Партията е гладна за работа,
жадна за победа

Не съм за всеки

Партията е жива. Тя е гладна
за работа и жадна на победа.
Предстоят ни поредните тежки
избори и в контекста им е редно
да се замислим и върху идеологията и устоите на социализма.
След 45 години управление ние
успяхме да постигнем успехи по
отношение на класовата борба.

Към днешна дата, след като имаме настъпление на капитализма,
виждаме, че в България борбата
продължава. Време е да
продължим да следваме заветите
на Благоев и на 11 юли да се
поздравим със заслужена победа. Едно от новите измерения на
социализма е противопоставяне-

то на стремежа на държавната
администрация да налива евтин
финансов ресурс в банковия сектор, който е основен стълб на
капитализма към днешна дата.

МАРИНА БОГДАНОВА:

Политиката е екипна игра,
трябва да сме единни
Искам да защитавам интересите на младите хора в България. Крайно
време е да спрем напускането на младежите на страната ни. Те трябва да
са тук, да работят, да се гордеят, че са родени в България и да имат
възможности за реализация. Недопустимо е млади хората да си тръгват,
защото не могат да намерят работа и нямат добри условия на труд. Всички
в листите на БСП са експерти, но политиката е екипна игра и никой не
може да прави политика сам. Затова призовавам да сме единни и силни.

Това, което се опитвам да
бъда в тази кампания, е да съм
по-различен от общоприетото
мнение за БСП като консервативна партия. Много хора ни
смятат за такава, въпреки че се
опитваме да отворим ветрилото. Обаче само го говорим,
рядко го правим. Моята кампания е изцяло насочена към
външни гласове, към млади
хора. Гоня една провокация.
Един от моите слогани е “Аз
не съм за всеки”. Няма как да
защитаваш интересите на всеки, политиците са различни.
Имаме нужда от емоция в кампанията, от сърце. Когато се
срещаме с хората и говорим
шаблонно, не ги докосваме
истински. Те искат да видят харизматични хора, които могат
да бъдат лидери и да ги поведат във всяка ситуация.
Голяма част от хората у нас
са ляво мислещи и имаме проблем, че не ни припознават. Ко-

членски карти на няколко новоприети социалисти. “Радостен
съм, че ставам част от най-старата партия. Кръвта ни е червена, за нас е естествено да сме
социалисти”, заяви Антонио
Тодоров, след получаването на
партийната си книжка.
След представянето на листата на 25 МИР, водена от Корнелния Нинова и запълнена от
млади хора и експерти в различни сфери, социалистите се отправиха към центъра на Банкя,
за да се срещнат с жителите на
градчето.

ето означава, че допускаме
грешки по отношение на посланията си. В същото време имаме уникална платформа и програма. Въпросът е в това, че
хората се измориха да слушат.
Те искат да видят и някакви
реални действия и онези, които
могат да ги реализират. Смятам, че имаме достойни личности във всички наши листи в
София. Избирателят трябва да
ни даде само по-широко присъствие и да се поздравим с доста
по-добър резултат.
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Боян Ангелов получава
Вазовата награда
Авторският колектив на сп. „Любословие” от НГДЕК „КонстантинКирил Философ” е лауреат на Детската Вазова награда
171 години от рождението на Иван Вазов и 100 години от смъртта на Патриарха
на българската литература
отбелязваме през 2021 г.
Община Сопот организира
традиционните Вазови тържества, чиято кулминация е
връчването на Националната
Вазова награда за литература и Детската Вазова награда. Тази година събитията се
провеждат под патронажа на
президента Румен Радев.
Носителите на отличията
бяха определени от комисия
в състав инж. Николай Новаков, зам.-кмет на община
Сопот, доц. Григорий Вазов,
почетен гражданин на Сопот,
Иван Гранитски, носител на
Вазовата награда за 2016 г.,
д-р Стефан Шивачев, директор на Регионалния исторически музей в Пловдив, Катя
Зографова, уредник на Националния литературен музей,
Валерия Велева, носител на
награда на името на Съба
Вазова за 2018 г., Катя
Адърска-Даскова, директор
на ПГ “Ген. Владимир Заимов”, Борислава Петрова,
директор на къщата музей
“Иван Вазов”, Диана Куше-

СНИМКА ОБЩИНА СОПОТ

ва, секретар на НЧ “Иван
Вазов - 1871”, Васко Попов,
главен специалист “Спорт,
туризъм и младежки дейности”, и Иванка Виришапкова,
началник на отдел “Хуманитарни и социални дейности”
към община Сопот.
Националната Вазова награда за литература за 2021 г.
получава поетът Боян Ангелов, председател на СБП.
“Поезията на Боян Ангелов
следва поетиката на Иван
Вазов. В една от последните
му книги има цял раздел, който обхваща стихотворения,

посветени на големи български творци”, заяви Иван Гранитски. “Всеки човек има
мечти и блянове. Това, което
днес ми се случва, е над бляновете”, сподели Боян Ангелов. Авторът избра да коментира новината за удостояването му с Националната Вазова награда за литература за
2021 г. със стиховете “Иван
Вазов” и “Демир Хисар”,
посветено на Димчо Дебелянов от стихосбирката “Реставрация на обелиска”.
Носител на Детската Вазова награда е авторският

колектив на последния брой
на сп. “Любословие”. Изданието дава пространство за
изява на млади творци, които
подхождат отговорно към
словото и таланта си. Зрелостта на учениците, тяхното разбиране за традиция,
образ и слово не позволява
излъчването на един от тях
като персонален победител,
но ни задължава да насочим
вниманието си към имената
на тези деца и да следим развитието им в бъдеще. С решението си след 13 години
прекъсване да възстановят
издаването на гимназиалния
алманах “Любословие”, наследник на Фотиновото списание, учениците от училище, посветило се на изучаването на миналото, се заемат
с отговорната и прекрасна
задача да пълнят страниците
на изданието със стихове и
разкази за любов, приятелство, картини и различни герои, като не позволяват
фалшивите тонове на словото на омраза и противопоставяне да размиват изкуството им, се посочва в съобщението от Деян Дойнов,
кмет на община Сопот.

Гледаме младо руско кино
в програмата на
европейски кинофестивал

Зиятин Нуриев показва
„Докоснати камъни”
в галерия „Арте”

“Престъпление и наказание в руското кино” е името
на специална селекция от
късометражни филми на съвременни руски режисьори,
която ще бъде показана в рамките на фестивала “Срещи на
младото европейски кино” от
22 до 30 юни, научи ДУМА
от Елеонора Стайкова. Подбраните филми ще проследят
пътищата на различни персонажи, всеки със своята дълбочина, ще преминат през различни конфликтни ситуации, отварящи различни теми, актуални за съвремието ни, пречупени
през призмата на противоречивата руска действителност.
“Една от по-големите теми, която филмите колективно засягат, е тази за парите. Във филма “Дим”, режисиран от Иван
Плечев, се запознаваме с тийнейджъра Макс, докато от очите му
текат сините сълзи от “Визин”. Току-що си е купил плочка хашиш, за да продава на приятелите си и също така е син на
полицай. Той има нужда от парите, има и мечти, за които можем
само да гадаем, докато камерата бавно се приближава към гърба
на главата му, обвита в ореол от дим, вперил поглед през прозореца на малката си кутийка към блудкавата панелна джунгла.
В този филм срещаме и друга от темите - липсата на вяра в
полицията. Откриваме я и в “Икогнито” на Максим Рожков,
където един полицай пребива инвалид с протезата на крака му.
Това се свързва с по-цялостния проблем, разгледан в творбата,
за липсата на съчувствие в обществото”, споделя младият кинокритик Денис Българанов, част от екипа на фестивала.
Седмото издание на “Срещи на младото европейско кино”
ще представи повече от 40 прожекции на смели съвременни
игрални и документални филми от осем държави. Практически
ателиета по киноезик, анимация, фотография, срещи-дискусии
с български режисьори допълват програмата.

“Удивително просто! И удивително мощно!” - така доц.
Ружа Маринска определи каменните Човеци на Зиятин Нуриев
още през 2013 г. Струва ми се, че това обобщава най-точно
иновативния и задълбочен подход на един от най-талантливите
български автори. Задълбочен, защото скулптурите му сякаш
идват от древни времена (Ако имам кумир, това е Египет, казва
Зиятин). Иновативен, защото съвременните форми и изчистените линии са първото, което зрителят усеща.
Роден в кърджалийското село Мост през 1955 г., завършва
Художествената академия в София през 1982 г. със специалност “Скулптура”. До 1992 г. твори в България, а след
това е поканен и основава ателие по скулптура в Университета “Мармара” в Истанбул, във Факултета по изящни изкуства, където и до днес е водещ преподавател.
Настоящата изложба на Зиятин Нуриев в галерия “Арте”
(ул. “Бузлуджа” 31, до 28 юни) включва предимно скулптури
от базалт - камък, емблематичен за неговото творчество. Това
дългоочаквано събитие, отлагано няколко пъти заради ограниченията в пътуването, осъществяваме с нестихващо вълнение сред колеги, почитатели и колекционери, споделя галеристката Гергана Борисова.

НАКРАТКО

Иван Станков
представя новата си
книга в „Перото”
Издателска къща “Хермес” организира премиера на
“Вечерна сватба”
от Иван Станков на
22 юни от 18.30 ч. в
Литературния клуб
“Перото”. Водещ
ще бъде Светлозар
Желев. Проф. Иван
Станков и редакторът на книгата и управител на
ИК “Хермес” Стойо Вартоломеев ще разкажат повече за работата по “Вечерна сватба” и за
темите, вплетени във въздействащите разкази. След премиерите във Велико Търново и Русе, сега
и почитателите на българската
литература в София ще могат
лично да зададат въпросите си
към проф. Станков и да получат
автограф. Книгата разказва за
любов. Повечето от героите в
някакъв вид наистина са съществували преди сто години. Крадци,
млади вдовици, гимназистки, следователи, бъчвари, светици, самоубийци, акробати или проститутки - всички те са от найголемия български град на Дунава. Живеят там и носят на гръб
междувоенното време. Всички
правят най-старото нещо на
света - обичат...

Българското изобразително
изкуство през погледа
на Кирил Кръстев
Книгата “История
на българското изобразително изкуство”
от Кирил Кръстев
(изд. “Лист”) ще бъде
представена на 29 юни
от 18 ч. в Балната
зала на Националната галерия,
пл. “Княз Александър I” 1. Съставител на тома е Иво Милев. Изданието е осъществено с подкрепата на Столичната община.

Прожекция на
танцовия спектакъл
„Айседора Дънкан”

СНИМКИ ПРОДУКЦИЯ R.B. JEROME BEL

Френският институт и Гьоте-институт канят на 22 юни
от 18.30 ч. в зала “Славейков” на
прожекция на танцовия спектакъл “Айседора Дънкан” (2019),
концепция Жером Бел, хореография Айседора Дънкан, с учстието
на Елизабет Шварц и Шийла
Атала, продукция R.B. Jerome Bel.
Танцовият спектакъл ще бъде последван от прожекция на видеоразговор с Жером Бел. Модератор е Мира Тодорова. Прожекцията и видеоразговорът ще бъдат
на английски език.
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Мавзолеят в Халикарнас е направен по идея на Артемизия,
най-обичаната съпруга на владетеля на Кария - Мавзол.
Кафето е доста капризно растение, което живее на много
ограничени територии в Латинска Америка, Азия и Африка.

Седма „Нощ на книгите
за Хари Потър”
Целта на събитието е да мотивира детския интерес към четенето
Най-магичната
търговска улица “Диагон-али” ще бъде претворена на 24 юни от почитателите в цял свят по
време на седмата “Нощ
на книгите за Хари
Потър”, съобщават от
издателство “Егмонт”.
Глобалната инициатива
за първи път се провежда през лятото, като в
честванията са поканени
да се включат семейства, литературни и фен
клубове, библиотеки, читалища, книжарници.
Издателството ги приканва да да се присъединят към инициативата,
като организират свои
събития. Всички те могат да използват специално подготвения организационен пакет с идеи,
напътствия и материали,

който може да бъде свален безплатно от сайта
на издателството.
Сред основните цели
на кампанията е възможността младите читатели
да се потопят в света на
книгите и насърчаване
на интереса на подрастващите към четенето.
Всички национални чествания в рамките на
Нощта са обединени
около основното послание - необходимостта от
мотивация на детския
интерес към книгите.
Предложения за тематични игри и четене
на откъси от най-ярките и запомнящи се моменти от историята за
младия
магьосник,
свързани с “Диагонали”, се съдържат в специален организационен

СНИМКА ИЗДАТЕЛСТВО “ЕГМОНТ”

Поредицата за Хари Потър плени
въобръжението на милиони читатели
пакет, преведен на
български език и достъпен безплатно на сайта
на издателство “Егмонт”. Освен, че ще
предразположи почитателите да се потопят в
света на “Хари Потър”,
организационният пакет

Броиха 2,9 млн. евро
за копие на „Мона Лиза”
Копие на известната картина на Леонардо да Винчи
“Мона Лиза”, представяно за
автентично от собственика му
Реймонд Хекинг през 60-те
години на миналия век, беше
продадено на интернет-търг
на “Кристис” от Париж за 2,9
милиона евро, съобщи агенция “Франс прес”, цитирана
от “Дарик нюз”.
Предварителната оценка
на картината е била за 300
000 евро. Смята се, че тя е

съдържа полезни насоки
и съвети за креативни
дейности за библиотеки,
книжарници, читалища,
училища, както за отделни домакинства и виртуални онлайн събития,
които ще бъдат акцент в
тазгодишните чествания.

Всеки, запленен от
фантастичния свят на
Дж. К. Роулинг ще може
да прекрачи прага на
въображението, вдъхновен от незабравимите
истории и приключенията на „момчето, което
оживя“.

Намериха вековни картини
в кофа за боклук

нарисувана от италиански последовател на Да Винчи в
началото на XVII век. В търга
са наддавали 14 души.
Реймонд Хекинг купува
картината от антиквариат в
района на Ница през 50-те
години на миналия век. Той
твърди, че тя е оригиналът и
поставя под съмнение автентичността на творбата в
Лувъра. След смъртта му
през 1977 г. картината остава
в семейството.

СНИМКА ТУИТЪР

Полицията публикува
снимки на картините

64-годишен мъж е намерил две
ценни маслени картини на 350 години в кофа за боклук на паркинг на
магистрала близо до Нюрнберг през
май. Той ги е предал на полицията в
Кьолн, предава БТА. Според първите експертизи те вероятно са оригинали. Едната картина може да е
“Портрет на момче” от Самуел ван
Хогстратен - ученик на Рембранд,
творил през XVII век. Другата вероятно е “Автопортрет на художника
като Смеха” от италианеца Пиетро
Белоти, също живял през XVII век.

¬ Ï‡„‡ÁËÌ‡ ÔÓ‰‡‚‡˜ ÒÂ Ó·˙˘‡
Í˙Ï Ï‡ÎÍÓ ÏÓÏ˜Â:
- —Ë„ÛÂÌ ÎË ÒË, ˜Â ‚‡¯ËÚÂ Ò‡ ÚÂ
Ô‡ÚËÎË Á‡ 4 ÍËÎÓ„‡Ï‡ ·ÓÌ·ÓÌË
Ë 200 „‡Ï‡ Í‡ÚÓÙË?
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¡Œ… Œ ¬¿“≈¬,
„‡ÎÂËÒÚ, ÔÓÎËÚËÍ
¿Í‡‰. ¡Œ–»— “≈Õ◊Œ¬,
·ËÓÙËÁËÍ
Õ≈À» ”÷ Œ¬¿, Ò˙‰Ëˇ
œ¿Õ◊Œ ÷¿Õ Œ¬, ÂÊËÒ¸Ó
’–»—»Ã»– ƒ»Ã»“–Œ¬,
ÚÂÌ¸Ó ÔÓ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ

Българин прописа
на 98 години
98-годишният Кръстьо
Рибаров стана най-възрастния дебютант на писателското поприще в България. Ямболското издателство “Вилком” отпечата сборникът с
хумористични разкази “Нашенски зевзеци” - чиито автори са баща и дъщеря - 98
годишният разказвач Кръстьо
Рибаров и Тоня Борисова писател и актриса. Корицата,
нарисувана от внучката на
Кръстьо Рибаров - художничката
Сълзица Борисова, допълва този
семеен проект.
В “Нашенски зевзеци” са събрани, пазени с много обич,
спомени за отминало време, за
един отишъл си вече - чист,
емоционално пъстър, мъдър и
нравствено извисен патриархален свят.
В близките месеци ще излязат от печат и трите части
на автобиографичната трилогия на Кръстьо Рибаров “Спомени за един изгубен
свят”, написана отново в тандем с дъщеря му. Трилогията
ще изненада читателите с
разгърнатата палитра на повествованието, обхванало над
90 години от съвременната
българска история, поднесена
честно, искрено, със свежо
чувство за хумор, сълзи и усмивки, които очароват и
вдъхновяват.

Откриха най-високият
хотел в света

СНИМКА WWW.SKYSCRAPERCITY.COM

“Шанхай Тауър” е най-високият небостъргач в групата

Най-високият в света хотел “Джей хотел
Шанхай тауър” бе открит в Шанхай в събота.
Новият луксозен хотел
се намира в кулата
“Шанхай тауър”, сочена
за втория по височина
небостъргач в света (632
метра), отстъпвайки
само на дубайския Бурдж Халифа (828 метра),
съобщи китайският информационен портал
“Пънпай”, цитиран от
ТАСС и “Дарик нюз”.

На последния 120-и
етаж на новия хотел на
височина от 556 метра
има ресторант, който
претендира, че влиза в
Книгата на рекордите
на Гинес като най-високия в света.
Лобито на новия хотел се намира на 101-ия
етаж на небостъргача на
височина 474 метра.
Стаите за гости са разположени между 86-я и
98-я етаж, а басейнът на 84-я етаж, на височи-

на над 393 метра. Общо
хотелът разполага със
165 стаи, включително
34 апартамента.
Изграждането на небостъргача “Шанхай тауър” струва 15 милиарда юана (2,3 милиарда
долара) и е завършено
през 2015 година.
Вътре освен офис площи има и магазини, ресторанти, хотел и найвисоката наблюдателна
площадка в Китай - на
118-я етаж.
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ДНЕС

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

33

o

С

33

o

С

34

o

С

ВИДИН
33 c

ПЛОВДИВ
31 c

СОФИЯ
27 c

РУСЕ
28 c

САНДАНСКИ
32 c

ВАРНА
24 c

ПЛЕВЕН
29 c

БУРГАС
24 c

35

o

35

С

o

С

32

o

С

В 06 часа и 32 минути започва астрономическото лято.
Времето ще бъде почти тихо. Преди обяд ще бъде предимно
слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна
облачност, главно в Източна България и планинските райони
ще превали краткотраен дъжд, а на места и ще прегърми. Ще
има условия и за градушки. Ще остане почти тихо. Дневните
температури ще се повишат, но максималните е са в широк
интервал, от 25°-28° в източните райони до 30°-33° на запад.
Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от
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 ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
14.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
14.30 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.45 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
15.00 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.30 ÃËÎË ¡‡ÚÂ!...œËÒÏ‡ Ì‡ Â‰ËÌ
‰‡ÍÂÎ ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË
2021: ƒËÒÔÛÚ
16.45 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.15 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: “ÂÚÓ
ÔÓÎÛ‚ÂÏÂ
19.00 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: ”Í‡ÈÌ‡
- ¿‚ÒÚËˇ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ ¡ÛÍÛÂ˘
20.55 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: “ÂÚÓ
ÔÓÎÛ‚ÂÏÂ
21.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
21.15 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË
2021: √Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
21.30 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: “ÂÚÓ
ÔÓÎÛ‚ÂÏÂ
22.00 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: –ÛÒËˇ ƒ‡ÌËˇ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ
ÓÔÂÌı‡„ÂÌ
23.55 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: “ÂÚÓ
ÔÓÎÛ‚ÂÏÂ Ó·ÁÓ Ì‡ ‰ÂÌˇ
00.30 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: ‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ - ¡ÂÎ„Ëˇ Á‡ÔËÒ
02.30 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: —Â‚ÂÌ‡
Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ - ÕË‰ÂÎ‡Ì‰Ëˇ
Á‡ÔËÒ
04.40 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
21:00 ˜‡Ò‡/
04.55 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/

07.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
08.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
09.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
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 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
00.30 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
01.30 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
02.30 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
03.20 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
04.20 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
04.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ

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 ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ (2014 „.)
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.58
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.8
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 ÂÔ.11,
12
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ „‡‰î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.119
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.16
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ (2013 „.)
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî ÒÂË‡Î, ÂÔ.21
00.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î
- ÒÂË‡Î, ÂÔ.23
01.00 ì»ÒÚËÌÒÍ‡ Î˛·Ó‚î ÒÂË‡Î, ÂÔ.93
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.61

ОВЕН

ВЕЗНИ

С информацията и опита, които имате, може
да бъдете полезни на
хората, не се колебайте.

На работното място
ще трябва много повече да се съобразявате с
мнения и препоръки на
колеги.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Допитвайки се до мнението на специалист,
ще се ориентирате
бързо. Бъдете по-малко
критични.

Не можете да се оплачете от липса на възможности, изберете
най-добрата. Мислете
добре.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

С присъствието си ще
мотивирате и околните да работят усърдно,
задачите ще вървят полеко.

Податливи сте на различни настроения, но
изберете онова, което
ще ви усмихне и зарадва.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Чувствайки се малко
отегчени, ще работите
без престараване, но ще
останете доста отговорни.

За да сте на нивото, за
което претендирате, е
важно да запазите спокойствие и уравновесеност.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

23.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî

Приоритетите ви не
включват развлечения и
никакви весели занимания. Но се нуждаете от
тях.

В надпревара с времето
ще се стараете да бъдете там, където е нужно. Често давате мнение.

00.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Подготовката на събитие, значимо за близък,
ще е приоритет. Съсредоточете се върху задачите.

Ще ви бъде по-лесно и
много по-спокойно, ако
повече се стараете да
разбирате хората около вас.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

06.50 ì“Ó˜Í‡ ÔÓ ÚÓ˜Í‡î ÙËÎÏ
09.30 ì¬ÒË˜ÍÓ Ì‡È-‰Ó·Óî ÌÓ‚ ÒÂÁÓÌ
11.00 ì¬ÂÏÂî
12.05 ì ‡Í‚Ó?

˙‰Â?

Ó„‡?î

- ÌÓ‚ ÒÂÁÓÌ
14.00 ÿÓÛ Ì‡ ¬Î‡‰ËÏË œÓÁÌÂ Ë »‚‡Ì ”‡„‡ÌÚ
15.40 ìƒÓÏ ÔÓ‰ Á‚ÂÁ‰ÌÓÚÓ
ÌÂ·Âî - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
17.40 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡
18.30 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî
- ÒÂË‡Î
19.10 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
20.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
23.00 ÕÓ‚ËÌË

01.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
02.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
02.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
04.15 ì√‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ ÓÚ·‡Ì‡î
- ÒÂË‡Î
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Диксън притиска Левски
Кандидат-купувачът бил готов с план за спасението на закъсалия клуб
Джоузеф Диксън притиска
Левски и Наско Сираков. Кандидат-купувачът обяви, че
сделката се бавела, защото адвокатите на “сините” го мотаят и не му пращат договора.
Британецът излезе с открито
писмо, в което разкрива, че има
проблеми около прехвърлянето на клуба. Мнимият бизнесмен обяви, че е готов с план за
спасението на закъсалия клуб,
който ще представи на обществеността до дни. Преди да
започне да работи обаче,
Диксън желае да получи контролния пакет акции.
“Продължаваме да чакаме
от адвокатите на Левски договора, който с оглед на ограни-

ченото време за подготовка на
отбора, очаквахме да получим
и да разгледаме в САЩ в началото на миналата седмица, докато същевременно
уреждаме другите по-комплексни и сложни компоненти на сделката. Искрено се
надяваме, че това няма да доведе до допълнително отлагане на така нужната финансова
инжекция за клуба.
Общата реакция през последния около месец към предложените от нас инвестиции в
Левски, показват на всички
ясно и точно защо директните
чуждестранни инвестиции в
България, уникална и много
красива страна с безграничен

потенциал, съставляват толкова малка част от брутния
вътрешен продукт.
Също така чух местни бизнесмени, политици, собственици на клубове, журналисти
и бивши играчи да критикуват
публично предложения от мен
проект. Предизвиквам тези
хора, които твърдят, че са
силно загрижени за бъдещето
на клуба, но които са стояли
и са гледали как той изпада
във финансов колапс пред
очите им, да предложат алтернативна стратегия на тази,
която аз дадох.
Също така предизвиквам
критиците с техните скептични предположения логично и

рационално да обяснят как
точно чуждестранен инвеститор ще успее да “измъкне”
нещо в краткосрочен план от
организация с отрицателни
финансови потоци, сериозни
дългове и никакви средства.
Вече представих на клуба
документи от базирана в САЩ
финансова институция, които
включваха определени срокове, цели и времеви рамки за
предложените от мен инвестиции от над $240 млн.
Сега ще представя нашия
план за Левски с огромната
надежда, че местната бюрокрация и дълбоко вкоренения
вътрешен скептицизъм няма
да блокира, а с това и да по-

Волейболистките на финал в Златната лига

пречи тази сделка да бъде осъществена и клубът да получи
надежда и солиден инвестиционен план, който заслужава и
от който отчаяно се нуждае”,
пише Диксън в писмото си.
Междувременно отборът
води подготовка с временния
треньор Живко Миланов и
само с дузина играчи.

Волейболистките на България играха снощи в Русе на финала на Европейската златна лига срещу Хърватия. В полуфинала момичетата на
Иван Петков сразиха Чехия с 3:0
гейма (13, 23, 19). Елица Василева
реализира 15 т., Христина Вучкова
добави 11, колкото Ева Ходанова за
Чехия. Хърватките надиграха Испания с 3:1 гейма (12, -10, 18, 23).
“ОЗК Арена” беше почти изпълнена от екзалтирани фенове, които развяваха родни трибагреници.
От трибуните двата мача наблюдава президентът на Европейската
волейболна конфедерация (CEV)
Александър Боричич, пристигнал по
покана на президента на родния волейбол Любо Ганев. Сърбинът обаче
не присъства на финала, защото замина за Белгия на финала на Златната лига при мъжете в Кортрайк.
След победата националките направиха изненадващ подарък на своя
голям фен Христо Стоичков. Играещата с №8 Пета Баракова отдели
свой екип, на който написа поздрав
за най-големия български футболист.
После волейболистките си направиха обща снимка с подаръка към Камата.
РЕЗУЛТАТИ

СНИМКА CEV.EU

Нася Димитрова забива през единичната блокада на Вероника Трънкова
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

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚

Õ¿¡Àﬁƒ¿“≈À: ¬ÂÎËÒÎ‡‚‡ ƒ˙Â‚‡
¡⁄À√¿–»ﬂ: œ‡‚ÎÂÚ‡ ƒ‡‚Ë‰Ó‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 215; ¿Ë‰‡ œ‡ÌËÍˇÌ - 218; ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ ¬ÂÎÂ‚‡ - 230;
–ÓÒÚËÒÎ‡‚‡ »‚‡ÌÓ‚‡ - 233; ﬁÎËˇ ÛÎËÌÒÍ‡ - 224
» ŒÕŒÃ» ¿: Ã‡ˇ ‡ÎÔ‡˜Í‡-…Ó‚‡ÌÓ‚ÒÍ‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 246; ≈‚„ÂÌË √‡‚ËÎÓ‚ - 246
—¬ﬂ“: ﬁË ÃËı‡ÎÍÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 220;
“‡Ìˇ √ÎÛı˜Â‚‡ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬ÂÎË‡Ì‡ ’ËÒÚÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 238; ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232; ≈‚‡ ÓÒÚÓ‚‡ - 229
◊≈“»¬Œ: ¿Î¸ÓÌ‡ ÕÂÈÍÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 239;
¡ÓˇÌ ¡ÓÈ˜Â‚ - ìœÂ„‡Òî - 244; √ÂÓ„Ë √˙ÎÓ‚ - ìœ‡‰ÓÌî;
’Û‰ÓÊÌËÍ: ¿Ì‡ÚÓÎËÈ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚
—œŒ–“: ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 245;
Ã‡ËÌ ÃËÎ‡¯ÍË - 245
≈À≈ “–ŒÕÕŒ »«ƒ¿Õ»≈: –‡ÎËˆ‡ ÕËÍÓÎÓ‚‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 207; –ÓÒËˆ‡ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡

‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206;
ÃËı‡ÂÎ‡ ‡ÚÂËÌÒÍ‡
√–¿‘»◊≈Õ ƒ»«¿…Õ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿„ËÓ‚,
≈‚„ÂÌËˇ Û¯Â‚‡, œÂÚˇ –Ó„‡˜Â‚‡, —Ô‡ÒÍ‡ ¬ÂÌÂ‚‡
–≈ À¿Ã» » Œ¡ﬂ¬»: ﬁÎËˇ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚‡ - 205;
0879326034; e-mail: reklama@duma.bg, obiavi@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg, ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË

ВОЛЕЙБОЛ
ЕВРОПЕЙСКА ЗЛАТНА ЛИГА
(ЖЕНИ)
БЪЛГАРИЯ - Чехия 3:0 (25:13,
25:23, 25:19); Хърватия - Испания
3:1 (25:12, 10:25, 25:18, 25:23).
Финал: БЪЛГАРИЯ - Хърватия
(снощи).
ГЛЕДАЙТЕ

duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ
‰‡ ÌÂ ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂ‰Ó
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

¬≈—“Õ» ìƒ”Ã¿î ≈ Õ¿—À≈ƒÕ» Õ¿ “–¿ƒ»÷»»“≈ Õ¿ ¬≈—“Õ»÷»“≈
ì–¿¡Œ“Õ» ⁄î, ì–¿¡Œ“Õ»◊≈— » ¬≈—“Õ» î
» ì–¿¡Œ“Õ»◊≈— Œ ƒ≈ÀŒî

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

ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
13.00 Турнир в Истборн (мъже)
ПО МАКС СПОРТ 2
14.30 Турнир в Майорка (мъже)
ХОКЕЙ НА ЛЕД
3.00 Тампа Бей - НЙ Айлъндърс
ПО МАКС СПОРТ 3
ВОЛЕЙБОЛ, ЛИГА НА НАЦИИТЕ
13.00 Япония - България (мъже)
19.00 Словения - САЩ (мъже)

Георги

16

И Дер

ПОНЕДЕЛНИК
21 ЮНИ

И Габриела Петрова с квота за Токио
Габриела Петрова се класира за Олимпиадата в Токио.
На Европейското отборно
първенство по лека атлетика,
Дивизия 2, в Стара Загора тя
два пъти преодоля олимпийския норматив в тройния скок
- с 14,42 м в третия опит и
14,36 м в последния си
четвърти.
“Като резултат съм доволна, но като техника не. Благодаря на всички, които дойдоха
в Стара Загора да ме подкрепят”, заяви Габи. Котата за Токио е 14,32 м. С това първо
място под Аязмото възпита-

ничката на Атанас Атанасов
излезе на трето място в европейската сезонна ранглиста.
Постижението й е нейното
най-силно от 2018 г., когато
имаше 14,40 м. Личният й рекорд е 14,65 м.
В първия ден на надпреварата българите заслужиха още
два златни медала в Стара Загора. Първи завършиха още
Тихомир Иванов и Борис Линков. Плевенчанинът завърши в
скока на височина с 226 см, а
в скока на дължина Линков
победи със 7,72 м. В тласкането на гюле ветеранът Георги

Иванов се нареди втори с
18,10 м, а в хвърлянето на чук
трето място зае Никола Михов с постижение от 65,80 м.
Силно се представи синът
на олимпийската ни шампионка Екатерина Дафовска - Мар-

тин Проданов, който завърши
четвърти в бягането на 1500 м
при мъжете.
Ивет Лалова се отказа от
бягането на 200 м, след като
преди време е получила травма
на сухожилие и възстановява-

ГЛЕДАЙТЕ

Германия унизи
Португалия
Куп рекорди при лекцията на Бундестима над еврошампиона
Германия унизи Португалия с 4:2
в едно от големите дербита на Евро
2020. На “Алианц Арена” всъщност
беше изигран един от най-атрактивните мачове на шампионата досега, а
Бундестимът се върна към най-добрите си времена от последните 10 г.
С това почти си осигури класиране за
осминафинала, тъй като му остава
двубой с аутсайдера Унгария.
Още от старта Германия натисна
здраво, вкара и гол чрез Серж Гнабри,
отменен от ВАР заради засада. Вместо
това Португалия направи контраатака
по учебник и Роналдо отбеляза третото си попадение на турнира. Кристиано вече има 19 попадения на eвропейски и световни първенства - никой
друг в историята не е стигал тази кота
освен германеца Мирослав Клозе.
Знаейки че загубата може да е фатална, германците заиграха още по-

силно. И предизвикаха два португалски автогола в рамките на четири минути. “Точни” бяха Рубен Диаш и Рафаел Герейро. Впоследствие се оказа,
че никога в историята на еврофиналите един тим не си бе вкарвал два гола
в един мач.
Второто полувреме започна с нов
натиск на Бундестима. Този път вече
германци вкараха за 4:1 - Кай Хаверц
и Робин Госенс. Последният се отчете и с две асистенции. Символичните
домакини направиха плах опит да се
върнат в дуела с гол на Диого Жота,
но силите им стигнаха дотук. Сега е
ред Португалия, еврошампион от
2016 година, да трепери преди последния си дуел срещу световния
първенец Франция.
Германия реално се превръща в
най-черния съперник на Роналдо. Суперзвездата няма нито една победа, а

вече нареди пет поредни загуби от
Бундестима. Едва за втори път 67
мача на Световни и Европейски
първенства Португалия допуска четири гола - и все срещу Германия след
2014-а. На 22 години и 8 дни Хаверц
пък стана най-младият голмайстор на
Бундестима на еврофинали.
В уникален двубой също така се
превръщат мачовете между Роналдо и
Мануел Нойер. В 10 двубоя Кристиано вкара 9 пъти на германския страж
- няма толкова много срещу друг.
Нойер пък е направил 31 спасявания
на удари от Роналдо - също свой личен
рекорд срещу един опонент. Бундестимът е в серия от пет победи над
Португалия, каквото не познава срещу
никой друг на големи първенства. В
събота вечер Германия стана първият
европейски отбор с повече от 300 гола
на най-силните турнири - вече има 302.

Кузманов се Испания е пред отпадане от Евро 2020
добра и до
Испания е пред отпадане много положения, но ни ще търсим победата. Моята
от Евро 2020. Тимът на Луис наказаха чрез Левандовски. работа като треньор е да
остана без победа и Опитахме да измъкнем по- върна увереността на игра„Уимбълдън” Енрике
след втория кръг, в който бедата, показахме желание, чите и да им вдъхна позиДимитър Кузманов (№244)
ще участва в квалификациите на “Уимбълдън”. Втората ни ракета стигна до пресявките на най-авторитетния турнир по тенис, след
като Милош Раонич (Кан,
№18) отказа участие, а мястото му в основната схема
зае Педро Соуса (Порт,
№108). Преди това и Рафаел Надал (Исп, №3) се отказа, а пловдивчанинът беше
първа резерва за квалификациите.
Миналата седмица Кузманов отказа участие в квалификациите за ATP 250
турнира в Майорка с надеждата, че ще успее да стигне
до тези на “Уимбълдън”.
Така се оказа, че решението
на българина е правилно.

завърши 1:1 с Полша. Подобно и на първата си среща с
Швеция (0:0), “Ла Фурия
роха” пропусна много положения и може да съжалява,
че не спечели. Така в сряда
испанците трябва да сломят
Словакия, за да се класират
за елиминациите.
Срещу “Дружина полска”
Алваро Мората (25) откри в
положение, при което беше
необходима и намеса на системата за видеоповторения
(ВАР). Роберт Левандовски
(54) изравни, но малко покъсно на мача в Севиля Жерар Морено пропусна дузпа
като уцели страничния
стълб.
“Може би бяхме по-добри, но не достатъчно. Полша ми хареса. Те нямаха

но за съжаление пропуснахме и дузпа в ключов момент. Надявах се да имаме
по-голямо превъзходство и
да създадем повече положения. Понякога резултатът
лъже, особено, когато не е
позитивен. Затова за всеки
треньор е много важно да
анализира внимателно всеки
мач”, заяви Енрике.
“Мората направи много
хубави неща, както и в
първия мач. Отбеляза гол и
може да се каже, че ролята
на нападател му отива. Жалко, че не успя да направи
повече. Съперникът ни постави в трудна ситуация, от
която не успяхме да излезем.
В последния мач ще играем
за победа, без съмнение. Равенството не ни устройва и

нето изисква време. В събота
вечер Ивет бяга за щафетата на
България на 4 по 100 м.
Досега тя има 2 покрити
нормативи на 100 и 200 м,
както и Мирела Демирева във
високия скок.

тивно настроение. Имаме
четири дни да се подготвим
и трябва да донесем радост
на феновете ни, които го
заслужават. В противен случай ще отпаднем”, допълни
Енрике.
“Още един мач, който ни
се изплъзна. Остава ни един
финал, за да стигнем до елиминациите. Не знам какво
още да кажа, защото какво и
да кажа, после... Мачът ни се
изплъзна, имахме възможности да го спечелим. Както
винаги, имаме надежди. Ако
ли не, щяхме да сме прецакани. Сега да мислим за Словакия. Моят гол? Завършихме
наравно, това е важното. Все
ми е едно дали бележа или
не. Това, което искам, е да
побеждаваме”, каза Мората.

ФУТБОЛ
ЕВРО 2020
ПО БНТ 1
19.00 Украйна - Австрия
22.00 Русия - Дания
ПО ДИЕМА
19.00 Северна Македония - Нидерландия
22.00 Финландия - Белгия
ПО БНТ 3
23.55 Евро 2020 (обзор на деня)
РЕЗУЛТАТИ

ГРУПА А
III кръг, снощи: 26.
Италия - Уелс и 25. Швейцария - Турция. 1. ИТАЛИЯ 6, 6:0 2. Уелс 4, 3:1
3. Швейцария 1, 1:4 4. Турция 0, 0:5
II кръг
ГРУПА В
Дания - Белгия 1:2; Украйна Северна Македония 2:0; 1. БЕЛГИЯ
6, 5:1 2. Русия 3, 1:3 3. Финландия 3,
1:1 4. Дания 0, 1:3. III кръг, днес, 22.00:
29. Русия - Дания и 30. Финландия Белгия.
ГРУПА С
Нидерландия - Австрия 2:0; Украйна - Северна Македония 2:1.
1. НИДЕРЛАНДИЯ 6, 5:2 2. Украйна 3, 4:4 3. Австрия 3, 3:3 4. Северна Македония 0, 2:5. III кръг, днес,
19.00: 27. Нидерландия - Северна Македония и 28. Украйна - Австрия.
ГРУПА D
Англия - Шотландия 0:0; Хърватия - Чехия 1:1 0:1 Шик (37-д) 1:1
Перишич (47). 1. Чехия 4, 3:1 2. Англия 4, 1:0 3. Хърватия 1, 1:2 4. Шотландия 1, 0:2. III кръг, утре, 22.00:
31. Чехия - Англия и 32. Хърватия Шотландия.
ГРУПА Е
Испания - Полша 1:1 1:0 Мората
(25) 1:1 Левандовски (54); Швеция Словакия 1:0 Форсберг (77-д); 1. Швеция 4, 1:0 2. Словакия 3, 2:2 3. Испания 2, 1:1 4. Полша 1, 1:2. III кръг,
сряда, 19.00: 33. Швеция - Полша и 34.
Словакия - Испания.
ГРУПА F
Унгария - Франция 1:1 1:0 Виола
(45+2) 1:1 Гризман (67); Португалия
- Германия 2:4 1:0 Роналдо (15) 1:1
Диас (35-авт) 1:2 Герейро (39-авт) 1:3
Хаверц (51) 1:4 Госенс (60) 2:4 Жота
(67). 1. Франция 4, 2:1 2. Германия 3,
4:3 3. Португалия 3, 5:4 4. Унгария 1,
1:4. III кръг, сряда, 22.00: 35. Германия - Унгария и 36. Португалия Франция.
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