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БСП с проект за Северозапада
БСП внася закона за Северозапада в първите дни на новото НС.
За да се възроди областта, е нужна целенасочена политика и специални мерки, които социалистите са предвидили в проекта си.
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Екоминистърът
обяви КЕВР за вредна

Валентин ГЕОРГИЕВ

Сбърканият модел на ВиК сектора стимулира
загубите и вдига цените, смята Асен Личев

Н

Наличието на КЕВР е
вредно за България, а моделът на ВиК сектора е изцяло сбъркан, обяви екоминистърът Асен Личев. “Цената на водата за куб. метър
в лева е равна на приходите

алице е много силен спад в процеса на ваксинацията срещу
КОВИД-19 у нас през последните дни. А всички предупреждения на експертите са еднозначни
- не постигнем ли поне 70 на сто,
ни чака нова вълна на пандемията
наесен. И нови ограничения и жертви. Европейската статистика сочи,
че страната ни е на последно място
по масова имунизация с едва 13%
цялостно ваксинирано население.
Причините за забавянето и нежеланието на хората са разнопосочни, но тук иде реч и за организационния хаос, който пречи на
желаещите. Защото вече има всякакви видове ваксини и могат да се
намерят под път и над път, особено
в София и в другите големи градове, докато в някои селища в страната не е така. Има сигнали, че много
от личните лекари игнорират процеса и хората просто нямат достъп,
дори и да искат.
Обратно - шефът на лекарския
съюз призна, че на места се
изхвърлят отворени вече флакони,
защото нямат трайност и няма желаещи (стр. 4). Не знам доколко тези
разхищения са в “нормата”, но няма
нищо по-логично от това съответните дози своевременно да бъдат
пренасочвани там, където има дефицит и търсене. Как успяват в
другите държави, а ние не? Погледнете Сърбия, която постигна обхват от 31,9%. Или Унгария - с 40,6
на сто от населението.

на ВиК дружеството за година, разделени на разликата между водното количество, което влиза на входа на
системата, минус общите
загуби. Тази формула стимулира ВиК-тата да имат голе-

ми загуби, защото делят на
по-малко число и цената става по-голяма. Пълен икономически парадокс”, възмути
се той.
Държавната политика по
водите се осъществява от

търговски дружества, което
е пълен абсурд, смята министърът. Веднага трябва да
се направи закон за управление на водоснабдителните и канализационни услуги, настоя Личев.
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СНИМКА БГНЕС

В 4 часа на 22 юни руски младежи от патриотичен клуб запалиха свещи като част от акцията
“Свещ на паметта”, проведена на Поклонния хълм в Москва. Акцията бе по повод 80-годишнината от
вероломното нападение на хитлеристка Германия срещу СССР, а нейното начало съвпадна с часа,
в който немските войски прекрачиха съветската граница
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50% от приетите студенти
не успяват да завършат
Забраняват със закон политиката и партийната агитация в училище
Около 50 процента от приетите студенти не успяват да
завършат първи курс и напускат висшето образование. Изненадващите числа са валидни
за всички висши училища у
нас за почти всички професионални направления. Единствените изключения са студентите в сфери като “Медицина” и “Фармация”, които са
най-мотивирани. Данните
бяха оповестени от министъра на образованието и науката проф. Николай Денков. Той
цитира информация от Картата на висшето образование.
“Като цяло, това е един модел

на висше образование, който
е приет в целия свят - широк
достъп, след което оцеляват
само тези, които учат сериозно”, коментира Денков. Той
припомни, че висшите училища у нас сами решават как да
приемат студенти.
МОН публикува преди дни
за обществено обсъждане проекта за Национална карта на
висшето образование. В документа се констатира, че в
страната се наблюдават дисбаланси между търсенето и
предлагането на образователни услуги на национално и
регионално равнище.

Законова забрана за политическата дейност и партийната агитация в училище, както и разпространяването на
идеологически и политически
доктрини да бъдат забранени,
подготвят от Министерството на образованието. То ще
предложи изменения в Закона
за предучилищното и училищното образование, които ще
бъдат публикувани за обществено обсъждане до края на
тази седмица.
Целта е да се постигне
пълна деполитизация и департизация на системата на средно образование. Според ми-

нистър Денков е пропуск липсата на текстове в закона,
които да регламентират изискването училищната система
да бъде освободена от партийна и политическа дейност. “За
мен е напълно неприемливо
партии да влизат в училище и
да провеждат партийна пропаганда, независимо кои са
партиите. Всеки има право да
бъде член на партия, но няма
право да агитира и да провежда партийни мероприятия в
училищната мрежа”, подчерта
проф. Денков. Той предупреди ръководителите и учителите в образователната система

да се въздържат от политическа дейност в училище още в
първия ден на сегашната предизборна кампания. Досега
само един началник на Регионално управление на образованието е кандидат за депутат
и е излязъл в дългосрочен отпуск по болест. Преди изборите на 4 април 11 от 28 началници на РУО са били в
отпуск поради партийни ангажименти. В МОН са постъпили и сигнали, че в хода на
предизборната кампания тогава върху директори и учители
е оказван натиск, свързан с
дейността на партии.

Властта пита кметове къде има
по 30-40 човека на един адрес

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Служебният кабинет поръча на кметовете да установят дали на териториите на техните общини има случаи на
по 30-40 човека, регистрирани на един
адрес. Това стана по време на срещата
на служебният премиер Стефан Янев с
представители на НСОРБ. От местната
власт са поискали държавата да осигури средства за дезинфекцията на изборните помещения, защото за вота на 4
април кметствата са похарчили за това
5 млн. лв., които не са им възстановени.
Получихме писма от областните
управители да преброим в кои имоти
има регистрирани по 30-40 човека,
разказа кметът на Димитровград Иво
Димов. Той уточни, че местните управници няма как да изпълнят тази заръка,
защото нямат административен капацитет. Броенето трябвало да се извършва
адрес по адрес и информацията я няма

налична в ГРАО, твърди той.
Кметовете са поискали и информация какви са последните промени в
Плана за възстановяване, които касаят
проекти, свързани с общините. Повечето от тях са били против при санирането да се осигурява собствено финансиране на гражданите от 20%, каза
председателят на сдружението Даниел
Панов. Той припомни, че в последната
публична версия на плана за саниране
бяха заложени над 2 млрд. лв., като се
предвиждаше това подобряване на
енергийна ефективност за гражданите
да е напълно безплатно.
Макар кабинетът да е служебен, има
амбицията в рамките на мандата си да
подготви предложения за законодателни промени, които да могат да бъдат
разглеждани от следващия парламент,
заяви Янев.

Личев заварил 11 екошефове,
назначени без конкурс

Съпругата на загиналия пилот
обвини ръководителя на полета

Заварих 11 директори на РИОСВ,
“Национални паркове” и “Басейнова
дирекция”, за чиято длъжност не е бил
проведен конкурс, съобщи министърът
на околната среда и водите Асен Личев. “Още не съм ги сменил. Уважавам
професионализма. Ако се докажат - да
останат да работят, ако не - ги уволнявам веднага”, отсече Личев. Министърът обаче е уволнил шефката на
РИОСВ в Бургас Детелина Иванова.
Мотивът за решението му е, че тя е
отменила забраната на строителство на
дюните в местностите “Каваци” и
“Смокиня”. Също така е отменила и
издадената от нея заповед, след като я
е обявила за нищожна. Личев коментира, че с това уволнение е “направил
добро за България”. Повече от 40 дни
министърът не можел да открие директорката на ОПОС, за да уволни и нея.
На 9 април - в края на мандата си,
предшественикът му на поста Емил
Димитров е подписал заповед, с която е отменил императивната забрана
за строителство в местностите “Ве-

Съпругата на загиналия пилот на МиГ-29,
който падна в морето
край Шабла на 9 юни
по време на военно учение, обвини ръководителя на полета в Министерството на отбраната. “Може да е бил преуморен, беше нощен
дежурен преди трагичния полет. Не е изключено да се е взривила
ракета. Това, което не
искам да повярвам, е
версията, че е свален.
Но виновните са повече от един. Този полет
е воден от някой ръководител полети”, заяви
в тв интервю Димитрина Попова. Вдовицата
на майор Валентин
Терзиев представи своята версия за трагичния

селие” и “Смокиня”. “На практика
Димитров въвежда изключения. Отмених заповедта като нищожна.
Уволних лицето като негодно - Детелина Иванова, директор на РИОСВ
в Бургас”, каза Личев и допълни, че
тя е отменила забраната за всякакво
строителство на защитените дюни в
“Каваците”.
Екоминистърът разкри, че по Оперативната екопрограма са били предвидени 34 млн. лв. за недостатъци, които
бяха визирани в плановете за управление на риска от наводнения. Кабинетът
“Борисов 3” обаче е възложил консултанската дейност на Световната банка.
Към момента е генерирано закъснение
между 9 и 17 месеца по отношение на
плановете за управление на риска от
наводнение и плановете за управление
на речните басейни, което ни застрашава с нова наказателна процедура на ЕК,
каза Личев. Предварителният доклад
седял над една година на бюрото на зам.министърката на околната среда Атанаска Николова.

инцидент въз основа на
събраната от нея информация от негови колеги
и приятели. Първите
данни за случилото се са
изтекли от базата в
“Граф Игнатиево”. От
МО обаче са й се обадили осем часа след падането на самолета.
Попова твърди, че
при спускането на самолета мишената е
пусната под 5000 м,
под всякакви условия
за безопасност. Мишената се е оказала дефектна - скъсал се е парашутът, тя е падала
много бързо и пилотът
бил принуден да завиши скоростта. “Според
мен е снишен много
ниско, гонейки целта.
Тук виждам грешка на

ръководен пост, че някой, виждайки какво е
станало с целта, не е
отложил стрелбата”,
смята съпругата на загиналия ас. След това
самолетът е изчезнал
от радара, което означава, че веднага се е
разбил. Тя е възмутена, че ръководителите
полета “са го докарали
до такъв изход и са
разчитали накрая, че за
5 секунди той ще се
справи и ще обърне самолета”. “Не е взимал
сам решенията. През
цялото време поддържа
връзка, но не разбрах с
кого. Да кажат кой е
ръководил полета! За
мен това е даже умишлено убийство”, заяви
Попова.

СРЯДА
23 ЮНИ

2021

“

ЦИТАТ НА ДЕНЯ

Ïðåçèäåíòúò
Ðóìåí Ðàäåâ ùå áúäå
ïúðâîñòåïåíåí è
íåçàîáèêîëèì ôàêòîð
ïðåç ñëåäâàùèòå ãîäèíè

3

БЪЛГАРИЯ

Политологът Слави Василев

Около 50% заявяват,
че ще гласуват на 11 юли
48% от пълнолетните българи заявяват, че със
сигурност ще упражнят правото си на глас на 11
юли, а 30 на сто все още се колебаят. Малко над
една пета или 22% декларират, че няма да гласуват.
Това показват данните от национално представително проучване на изследователски център “Тренд”,
проведено от 11 до 18 юни по поръчка на “24 часа”.
Сред заявилите, че ще гласуват, 81% твърдо са решили за кого, докато 19% все още се колебаят.
Моментната снимка на електоралните нагласи
сред гласуващите сочи, че ГЕРБ-СДС задържа първото място с 21,7% въпреки отчетливата ерозия с няколко процента в сравнение с изборите през април.
При ИТН се наблюдава лек ръст, като резултатът им
достига 20,2 на сто. БСП остава на трета позиция с
16,1%. “Демократична България” събира 11,2%, а
ДПС - 10,9%. ИМВ е с 5 на сто, а “Българските
патриоти” - 3,9%. Под 4-процентовия праг остават
“Възраждане” с 2,3%, “Българско лято” с 1,9% и “Ляв
съюз за чиста и свята република” с 1,1%.
35% от анкетираните одобряват служебното
правителство, а 42% - не. При президента не се
наблюдава съществена динамика в положителните
оценки и той се харесва на 49% от запитаните. Има
спад на отрицателните оценки за неговата работа от
40% през април до 32% през юни.

СНИМКА НИКОЛАЙ БЕЛАЛОВ

Кандидат-депутатът от 24 МИР в София Борис Цветков и младежи социалисти
участваха в нощната акция “Свещта на паметта” пред паметника
на Съветската армия в столицата. Тя е посветена на 80-годишнината
от чудовищното нападение на хитлерова Германия над СССР на 22 юни 1941 г.

БСП внася закон
за Северозапада
още в първите дни
на новото НС
Служебното правителство да каже колко пари има
в Сребърния фонд, настоя Корнелия Нинова
БСП ще внеса закона за Северозапада още в първите дни на
новото Народно събрание. Това
обяви председателят на БСП
Корнелия Нинова по време на
конференция в Монтана “Северозападен регион - проблеми и
предизвикателства, проекти и
решения”. Форумът е организиран от БСП, като лектори в него
участваха кандидат-депутатите
на партията от листите във Видин, Враца, Монтана, Ловеч и
Плевен. В експертния панел на
конференцията бяха засегнати
конкретни проекти, свързани със
Северозапада - стратегическите
трансгранични проекти, Инвестиционния фонд за Северозапада,
газификацията на региона, социалният проект “Вярвам в теб”.
Нинова припомни, че Северозападна България е е най-слабо
развитият и беден регион в Европа. Средните доходи са най-ниски в цялата страна, а над 55% от
хората живеят в материални лишения. За да се възроди област-

та, е нужна целенасочена политика и специални мерки. БСП е
предвидила конкретни политики
в проектозакон за Северозапада,
който беше изготвен още в миналия парламент. Той беше обсъден с десетки експерти и подкрепен с подписка от няколко хиляди души.
“Наш приоритет е борбата с
бедността и неравенствата. Преизчисляване на пенсиите е единственият начин те да бъдат чувствително повишени. Всички
приказки за индексация всяка
година по швейцарското правило не вършат работа и не помагат на възрастните хора. Отдавна сме готови с решение. Внасяме го 4 пъти в парламента. Отговорът на другите партии “няма
пари” не е верен. Той е оправдание за неоправдано безхаберие
към нашите майки и бащи, баби
и дядовци”, подчерта Нинова. Тя
настоя служебното правителство да изнесе достоверна информация има ли пари в Сребърния

фонд и колко са те. По официални данни сумата трябва е 3 млрд.
и 200 млн. лева.
Сребърният фонд беше създаден през 2008 г. от кабинета
на БСП. В него се събират 50%
от приходите от приватизация,
25% от излишъка на републиканския бюджет и приходите от
концесии. Тези средства могат
да се ползват единствено и целево само за пенсии, е записано
в закона.
Веднага след изборите на 4
април Нинова призова Бойко Борисов да не пипа парите в
Сребърния фонд. Тогава тя цитира официалната информация на
Министерството на финансите за
периода от септември до декември 2020 г., според която за три
месеца Борисов е изхарчил от
фискалния резерв 5 млрд. лв. Според Нинова това означава, че останалите “свободни” средства са
само 1,4 млрд. лв. без салдата на
НОИ, НЗОК, Сребърния фонд и
средствата от ЕС.

4

СРЯДА
23 ЮНИ

БЪЛГАРИЯ

2021

Лекари изхвърлят ваксини
Започва кампания за имунизиране на ромите, те се страхуват от „чипиране”
На фона на мудно вървящата ваксинация се оказа, че
дози от флаконите често се
налага да се изхвърлят, признаха от Българския лекарски съюз. Според председателя д-р Иван Маджаров имало случаи, в които в последните дни на трайността на
ваксината, ако някой пациент
се е отказал, една-две дози се
изхвърлят. Въпреки съмненията в ефикасността на мерките за стимулиране на ваксинацията д-р Маджаров изрази оптимизма си от кампаниите.
Министерството на здра-

веопазването обяви, че започва масова ваксинация
сред ромската общност.
Здравният зам.-министър
Александър Златанов се
срещна с медиатори и други
здравни експерти и обясни,
че кампании сред ромите ще
правят личните лекари, духовници, хора от шоу бизнеса, на които те имат доверие. На никого обаче няма
да се плаща. МЗ веднага започва да отваря мобилни
пунктове в ромски квартали
и махали и в отдалечените
места.
От МЗ признаха, че сред

ромските общности битуват
митове за ваксините и хората са уплашени от странични
последствия. Основният
страх бил, че ще бъдат чипирани. В кв. “Факултета” например живеят около 45 000
души, но процентът на ваксинираните е много нисък.
Общият процент на имунизирани сред ромската общност е едва 10.
Другата важна тема,
свързана с ваксинацията, бе
за достъпа на деца над 12
години до имунизация. Оказа се, че тя е разрешена от 3
юни. Досега първа игла на

“Пфайзер” са получили 89
деца. Родители обаче съобщават, че е отказана ваксинация на детето им. В МЗ
нямало такива сигнали. Необходимо е разрешение от
единия родител, а децата
могат да бъдат заведени или
при личния лекар, или в
пунктове.
Въпреки кампанията за
стимулиране на ваксинацията, ръководителят на лаборатория в университета в
Берн д-р Аспарух Илиев бе
категоричен, че българските лекари са една от основните прослойки, която е

скептична по отношение на
ваксинирането. “Лекарският съюз трябва да стегне редиците си. Недопустимо е в
лекарското съсловие да има
само 20% ваксинирани”,
каза Илиев. Той е скептичен към изследванията на
частна лаборатория за антитела, според които 43% от
населението у нас са имали
среща с коронавируса. Според Илиев числата са нереалистично високи и те ще
бъдат използвани от много
хора, противопоставящи се
на превантивните мерки и
на ваксините.

„Артекс” сезирала и ЕК за „Златен век”
Променят
устройствения
план за детската
болница
Министерството на здравеопазването трябва да внесе ново мотивирано предложение за изменение на
Подробния устройствен план на
бъдещата детска болница в София.
Необходимо е то да съответства
както на конкретните инвестиционни намерения, така и на параметрите на застрояване, предвидени в Закона за устройство и застрояване на
Столичната община. Това решение
беше взето по време на среща на
министъра на регионалното развитие арх. Виолета Комитова с представители на страните, участващи в
изпълнението на проекта за изграждане на Национална детска болница.
В нея участваха представители на
министерства, на пациентски и неправителствени организации и на
строителни фирми.
До разговорите се стига, след като
лекари, архитекти, родители и граждани внесоха над 57 000 подписа с
искане да бъде прекратен договорът
на строителната фирма “Главболгарстрой” и проектът да започне отначало. Според представители на Националната гражданска инициатива “За
истинска детска болница” договорът
е подписан на тъмно, по време на пандемия, когато всички са били затворени по домовете си. За тях е неприемливо да се разглежда вариант, в който
да се преустройва изоставен 40-годишен строеж, който е негоден да бъде
превърнат в съвременна детска болница.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

“Артекс” отново изпрати строителните си работници на протест - този път пред сградата на ДНСК
Казусът със строежа на небостъргача “Златен век” на фирмата
“Артекс” влезе в нова фаза, след като
преди ден ДНСК обяви, че спира строителството заради изтекло строително
разрешение. От фирмата обявиха, че
са сезирали и Европейската комисия
за случващото се. Междувременно служителите й излязоха на втори протест
и обявиха, че няма да спрат да изразяват недоволството си, докато не бъде
разрешена отново дейността по изграждане на небостъргача в столичния
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квартал “Лозенец”. Компанията ще
търси отново правата си по съдебен
ред и в същото време призова да бъде
организирана кръгла маса с експерти
и представители на институциите, която да разгледа случая. Собственикът
на фирмата арх. Пламен Мирянов смята, че ДНСК е подведена от некомпетентни съветници за новата забрана.
Припомняме, че Инициативният
комитет “Лозенец” отдавна води битка срещу строежа и оспорва законността му в съда. В средата на май

обаче Върховният административен
съд остави в сила решението на Административния съд в София от ноември, с което беше отменено спирането
на строежа от ДНСК. Строителният
контрол направи 2 проверки и първоначалните констатации бяха, че всичко около строителството на “Златен
век” е редовно. Само преди десетина
дни обаче служебният министър разпореди нова проверка.
Коментар на стр. 8

За пръв път - празник на район „Изгрев”
Кметът на столичния
район “Изгрев” Делян
Георгиев кани на първи
празник на района на 29
юни от 16 до 20 ч. Събитието ще се проведе на
откритата сцена в парк
“Тинтява” (градинката
при КАТ). В програмата
е предвидено участие на
изявени талантливи деца
и ученици от детските

градини и училищата в
района, на любителски и
професионални състави
и индивидуални изпълнители. Ще бъдат представени традиционни
летни обичаи и игри.
Младата певица Милена Караджова ще зарадва публиката с народни песни с джаз аранжимент, ще работи детско

арт-ателие за малките
жители на района. Целта на кмета и районната
администрация е тази
инициатива
да
се
превърне в традиция.
“Изгрев” има своята
утвърдена културна
специфика и районният
кмет има амбиция да
популяризира неговия
облик на творческо

пространство, на което
живеят и творят изявени и международно
признати автори в различните жанрове на изкуството. Събитието се
финансира със съдействието на дирекция
“Култура” и е част от
Календара на културните събития на Столичната община.

www.duma.bg
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2,5 млрд. лв. за бизнеса по
програмата „Възстановяване”
Представиха новото ръководство на ББР
Министрите на икономиката и на
финансите Кирил Петков и Асен Василев официално дадоха старт на програмата “Възстановяване” в подкрепа на
малките и средни предприятия. Чрез нея
бизнесът ще има достъп до 2,5 млрд. лв.
Помощта ще се осъществява като държавата гарантира кредитите на фирмите
чрез Фонда на фондовете. Вече има договори с 5 банки. “Това означава, че малките и средни предприятия могат да
вземат своите кредити за възстановяване. Те ще бъдат за до 7 години, като за
първите 12 месеца има възможност за
гратисен период”, обясни Петков.
Държавата ще гарантира индивидуални
кредити до 3 милиона лева или до 70%
от приходите на фирмата за 2019 г. или
2020 г., поясни Асен Василев. От обясненията на двамата министри стана ясно,
че лихвите по кредитите няма да бъдат
преференциални, а пазарни. Според данни на БНБ през април средният лихвен
процент по кредитите на фирмите до 1
млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0,11% до 3,28%, а по тези над
1 млн. евро - с 0,20% до 2,23%. Средната лихва по заемите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0,38%
до 2,83%, а по кредитите над 1 млн. евро
- с 0,92% до 3,06%.

Цялата полза от гаранцията е, че кредитополучателите няма да се ангажират
с обезпечение, обясни финансовият министър. Според Асен Василев чрез програмата се мобилизира 2,5 млрд. капитал, който да стигне до бизнеса. Кирил
Петков увери, че всички малки и средни
бизнеси ще могат да се възползват от
програмата. Целта на новата мярка е
фирмите, които са дееспособни, но вече
са използвали голяма част от обезпеченията си по време на кризата, да вземат
кредити или за инвестиция, или за оборотни средства и да продължат да се
развиват. Тук идва ролята на Фонда на
фондовете, който ще поеме обезпечение
за 80% от експозицията на фирмата. Останалите 20% ще бъдат поети като рискова експозиция от страна на банката.
Диана Митева, изпълнителен директор
на Банка ДСК, обясни, че кредитните
институции ще процедират стандартно,
като ще правят рейтингов анализ на клиентите и ще се подхожда индивидуално.
Финансовият министър уточни още, че
разликата между програма “Възстановяване” и останалите фондови продукти
е, че този не изисква обезпечение, иска
се само собственикът на дадена фирма
“да влезе като съдлъжник, със задължение да изплаща заема”. Новата програма

Майката на Пеевски
моли да я извадят
от черния списък
Майката на бившия
депутат и бизнесмен Делян Пеевски Ирена
Кръстева е възразила
срещу включването й в
черния списък на санкционираните по закона
“Магнитски”. Тя твърди,
че няма нищо общо с господин Пеевски, съобщи
финансовият министър
Асен Василев. След антикорупционните санкции, които САЩ наложиха на Пеевски и на друг
известен бизнесмен Васил Божков, българските власти изготвиха
разширени списъци, в
които наред с посочените от Вашингтон граждани и дружества са изброени и други свързани с
тях лица. Сред имената
фигурира и майката на
Пеевски, която през годините бе негов съдружник в медийните му и в
други негови бизнесначинания. Идеята е другите
фирми да бъдат предупредени да не работят с
“номинираните”, защото
има риск санкциите
“Магнитски” да застигнат и тях.
Министър Василев
не сподели с какво точно е несъгласна бизнесдамата Ирена Кръстева.
Той посочи, че се прави
проверка, комисия раз-

СНИМКА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Част от новото ръководство на ББР
не се нуждае от нотификация от ЕК, тъй
като още през април миналата година
ЕК прие възможността заради пандемията да бъдат подготвени мерки на
държавна помощ, които не подлежат на
одобрение от Брюксел.
Междувременно Кирил Петков
представи и новите членове на Управи-

телния и Надзорния съвет на Българската банка за развитие. Петков съобщи, че един от големите кредитополучатели на банката е обявил, че ще изплати предсрочно 40 млн. лв. от
задълженията си. Министърът на икономиката се надява, че тези пари ще
отидат в поне 40 компании.

Животът в София поскъпва

сравнителните разходи за повече от
200 артикула, между които жилище,
транспорт и храна. Тазгодишната
класация показва как КОВИД-19 е
разклатил индекса, докато страните
продължават да се борят с икономическите последици от пандемията.
Междувременно засилващото се
евро е довело до изкачване на няколко европейски града в класацията, като Париж се издига до 33 място Великобритания остава стабилна, като Лондон (18) и Бирмингам
(121) се издигат съответно само с
едно и осем места. Рим е на 47 място
- покачване от 65 през 2020 г., Берлин е на 60 - от 82, Атина е на 115
място - от 138, Тирана - на 152 от
163, Букурещ е на 160място от 174,
Белград - на 163 от 183.

София е станала по-скъп за живеене и работа град, като се е придвижила с 15 места напред от 2020
г. в проучване на глобалната консултантска компания Mercer за разходите за живот. В него столицата
вече заема 165 позиция вместо 180
място. Ашхабад, столицата на
Туркменистан в Централна Азия, е
най-скъпият град за живеене тази
година. Най-евтиният град в света е
Бишкек, столицата на Киргизстан,
следван от Лусака в Замбия и Тбилиси, Грузия, според проучването
на Mercer. Хонконг се изплъзва от
челната позиция, докато Бейрут

скача с 42 места, за да се превърне
в третия най-скъп град в света в
резултат на “тежката и обширна
икономическа депресия поради ескалацията на няколко кризи - найголямата финансова криза в страната, КОВИД-19 и експлозията на
пристанището в Бейрут през 2020
г.”, твърди анализът на изследователите. Повече от половината от
10-те най-скъпи градове през 2021
г. се намират в Азия. В Топ 10 на
най-скъпите градове е и Женева на осма позиция, следвана от Пекин и Берн.
Класацията от 209 града измерва

Асен Василев

Над 1500 фирми
искат компенсация
за локдауна през април

Парите от
гастарбайтери
намаляха 5 пъти

глежда предоставените
от засегнатите документи и ако се потвърди, че
свързаност няма, имената се изключват от
списъка. Василев припомни случая с гръцката
“Интралот”. Тя също бе
в списъка на МФ като
фирма с участието на
хазартния бос Васил
Божков, но бе изключена, тъй като проверката
разкрила, че в Търговския регистър при вписването била допусната
фактическа грешка и
Божков бил неправилно
посочен като краен собственик.

Над 1500 фирми са подали заявления пред НАП за компенсации за
периода 22 март-30 април, в който дейността им бе забранена заради пандемията. Това е третата фаза на програмата за подкрепа с оборотен капитал,
а вчера бе последният ден, в който засегнатите фирми може да кандидатстват
пред НАП. Предвидени са 55 млн. лева за безвъзмездни помощи на затворените бизнеси, като парите са осигурени от ОП “Иновации и конкурентоспособност”, напомнят от приходната агенция. По първите две фази на програмата вече са изплатени близо 120 млн. лева, които са разпределени между
8100 фирми, затворени със заповед на здравния министър в края на ноември
2020 г. За заведенията, фитнес залите и обучителните центрове компенсацията е в размер 20% от оборота за същите месеци през предпандемичната
2019 г. За затворените търговски обекти и туроператорите помощта е в
размер на 10%. В последната, трета фаза на схемата има особеност. Лишени
от пpaвo нa пoмoщ ще са заведенията с тераси и градини, на които от 1
април вече бе разрешено да работят с намален капацитет. Без помощи се
оказват и гoлeмитe мaгaзини зa нexpaнитeлни cтoки, които намериха начин
да заобиколят забраната за работа, като отвориха базари на открито или
приемаха поръчки по телефона, а клиентите получаваха стоката на паркинга на търговския обект. Подпомагане с oбopoтeн кaпитaл щe имa caмo за
бизнecи, кoитo ca били c изцялo пpeycтaнoвeнa дeйнocт cъc зaпoвeд нa
тoгaвaшния здpaвeн миниcтъp Kocтaдин Aнгeлoв, уточняват от НАП.

От началото на годината до края
на април българите, които работят
и живеят зад граница, са изпратили
на близките си в страната едва 53,9
млн. евро, като за първите 4 месеца
на миналата година преводите са
били за 251,9 млн. евро - близо 5
пъти повече, показват данни на БНБ.
През този април гастарбайтерите са пратили едва 14,2 млн. евро,
точно толкова, колкото и през
четвъртия месец от 2020 г., когато
много икономики по света бяха блокирани заради пандемията. През април 2019 г. сумата на парите, изпратени в България, е била 107,3 млн.
евро. Само за първото тримесечие
на 2021 г. емигрантските пари се свиха с 83% спрямо същия период на
2020 г. Намалението през април на
месечна база е малко над 78%.
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Цената на земята
пак тръгна нагоре
Декар се продава средно за 1042 лв.,
което е само с 1% по-малко от 2019 г.
Средната цена на сделките с ниви в
България през изминалата година достига
1042 лв. за декар, което е с 1% по-малко
в сравнение с 2019 г., показват данни на
НСИ. Наблюдава се разлика в цената на
сделките между физически лица и фирми,
като при юридическите лица тя достига
961 лева. Стойността на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2020
г. достига 268 лв. за декар и също бележи
спад с 10,7% спрямо предходната година.
От НСИ посочват, че най-висока e
цената на сделките с ниви в Североизточния район - 1470 лв. на декар, което

е с 0,5% повече спрямо 2019 г. В Северния централен район цената на сделките
с ниви достига 1155 лв. на декар, в Северозападния район - 986 лв. на декар, а в
Югоизточния район - 899 лв. на декар.
Спрямо предходната година има увеличение на цената и в трите района съответно с 1,5, 2 и 4,4%. През 2020 г. намаление в цената на сделките с ниви спрямо предходната година е отбелязано в
Югозападния район - с 51%, и в Южния
централен район - с 8,9%.
От данните на НСИ стана ясно, че
средната цена за аренда на декар ниви
достига 46 лв., което е спад с 6,1% спря-

мо 2019 г. Средната цена за аренда на
декар постоянно затревени площи е 21
лв. и е с 8,7% по-ниска спрямо предходната година. Цената за аренда на един
декар ниви в Северния централен район
е 59 лв., като спрямо 2019 г. това е незначителен спад с 1,7%. Цената на един
декар ниви намалява също в Североиз-

точния район с 21,7% и в Югоизточния
район с 5,4%. В Северозападния район
пък е отчетено увеличение на цената на
рентното плащане спрямо предходната
година с 2%. Спрямо предходната година цената на рентата на ниви в Югозападния и Южния централен район остава без промяна.

1200 евро за кв. м за жилище в София
Жилищата в София струват
средно около 1200 евро/кв. м,
показва анализ на Райфайзенбанк. Най-скъпи продължават
да са апартаментите в района
около Докторския паметник
(средно 2430 евро/кв. м) и кв.
“Иван Вазов” (средно 1970
евро/кв. м). Най-достъпни са
жилищата в кварталите “Модерно предградие” (870 евро/
кв. м) и “Орландовци” (850

евро/кв. м). Пазарът на жилища в България остава стабилен
въпреки пандемията, като цените продължават да растат.
През 2020 г. апартаментите в
столицата са поскъпнали средно с 4,6%.
“Търсенето на жилища
продължава да е концентрирано в София и останалите найголеми градове в страната,
като в районите, в които има

ново строителство, пазарът
запази висока активност. От
друга страна, в резултат на
мерките за изолация търсенето се насочи и към по-малко
популярни до този момент места: в селата около големите
градове, морето и планината”,
коментира Георги Георгиев,
началник отдел в Райфайзенбанк.
Средната цена на имотите

ОБЯВА
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Õ‡ 23 ˛ÌË 2021 „. (Òˇ‰‡), ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡
Ò ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÂÌ ÔÓÂÍÚ Á‡
ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ ‚ Ò. ¡‡Î¯‡,
ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ
09:00 ‰Ó 21:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ Ò. ¡‡Î¯‡.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰‡
Ì‡ ÒÂÎÓÚÓ.
—ÎÂ‰ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÚÓÁË ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÂÌ ÔÓÂÍÚ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î,
ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ ˘Â ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰Ó·ÂÌÓÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë.
Õ‡ 23 ˛ÌË 2021 „. (Òˇ‰‡), ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡
Ò ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ ÛÎË˜ÂÌ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ Ì‡
ÛÎ. ì»‚‡Ì ¬‡ÁÓ‚î, „. ¡‡ÌÍˇ, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:00 ‰Ó 21:00
˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡ ·ÛÎ. ì¬‡Ì‡î, ÛÎ. ì»Î‡ËÓÌ Ã‡Í‡ËÓÔÓÎÒÍËî, ÛÎ. ì√ÂÓ„Ë ¡ÂÌÍÓ‚ÒÍËî, ÛÎ. ì ÌˇÁ ¡ÓËÒî Ë Í‚. ì¬Â‰ËÍ‡Îî.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍË Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. ì÷‡ ŒÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎî - Ì‡ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ÛÎ. ì÷‡
—ËÏÂÓÌî ‰Ó Ó·˘ËÌ‡Ú‡; Í‚. ì¬Â‰ËÍ‡Îî Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰‡.
Õ‡ 23 ˛ÌË 2021 „. (Òˇ‰‡), ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡
Ò ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌË ‡·ÓÚË Ì‡ ÛÎ. ì ÓÁˇÍî, Ê.Í. ìÀÓÁÂÌÂˆî, ÒÂ
Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:30
‰Ó 21:30 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡: ÛÎ. ì ÓÁˇÍî,
ÓÚ ÛÎ. ìƒÊÂÈÏÒ ¡‡Û˜˙î ‰Ó ·ÛÎ. ìÕËÍÓÎ‡
…. ¬‡Ôˆ‡Ó‚î; ÛÎ. ì—‚. ŒÒËÈ Ó‰Ó·ÒÍËî;
ÛÎ. ì¡ÂÎÓÏÓÒÍË ÔÓıÓ‰î, ÓÚ ÛÎ. ì ÓÁˇÍî
‰Ó ÛÎ. ì ‡Ô. “Ó‰Ó ÕÓ˜Â‚î; ·ÛÎ. ìÕËÍÓÎ‡
…. ¬‡Ôˆ‡Ó‚î, ÓÚ ÛÎ. ì ÓÁˇÍî ‰Ó ·ÛÎ. ì◊ÂÌË ‚˙ıî; ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ ÔÓÒÓÎÒÚ‚Ó Ë œ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌ‡ ·ÓÎÌËˆ‡.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡

‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ
‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ
Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡
‡‰ÂÒ: ÛÎ. ì ÓÁˇÍî - Ì‡ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ÛÎ.
ì—‚. ŒÒËÈ Ó‰Ó·ÒÍËî.
Õ‡ 23 ˛ÌË 2021 „. (Òˇ‰‡), ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡
Ò ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ Ò„‡‰ÌÓ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌÓ ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ Ì‡ ÛÎ. ì’‡È‰ÂÎ·Â„î, Ê.Í. ìƒÛÊ·‡î 1, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ
ÓÚ 10:00 ‰Ó 16:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ ÏÂÊ‰Û:
ÛÎ. ì ‡ÔËÚ‡Ì ƒËÏËÚ˙ —ÔËÒ‡Â‚ÒÍËî, ÓÚ
ÛÎ. 5048 ‰Ó ÛÎ. ì»ÎËˇ ¡Â¯ÍÓ‚î; ‡ÈÓÌ‡
ÏÂÊ‰Û ÛÎ. ì’‡È‰ÂÎ·Â„î, Ú‡Ï‚‡ÈÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ, ÛÎ. ì¿ÏÒÚÂ‰‡Ïî Ë ÛÎ. ì»ÎËˇ ¡Â¯ÍÓ‚î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. ì¿ÏÒÚÂ‰‡Ïî, ÒÂ˘Û ·Î. 166.
–ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË ˘Â ÓÒË„ÛˇÚ ÔÓ‰Ó·Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡, Í‡ÚÓ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡Ú ÁÓÌËÚÂ Ì‡
Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ·˙‰Â˘Ë Ì‡Û¯ÂÌËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ.
«‡ÒÂ„Ì‡ÚËÚÂ ÓÚ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡,
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ “ÂÎÂÙÓÌÌËˇ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡ì ¿ƒ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ 0800 121 21 ËÎË ‰‡ ÒÎÂ‰ˇÚ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÚÂÍÛ˘Ë ÚÂÂÌÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË
‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ˜ÂÁ ¬ËÚÛ‡ÎÌËˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ - https://
sofiyskavoda.bg/water-stops.
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÒÂ
ËÁ‚ËÌˇ‚‡ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË Á‡ ÔË˜ËÌÂÌËÚÂ ‚ÂÏÂÌÌË ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡!
»ÌÚÂÌÂÚ Ò‡ÈÚ˙Ú Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ
(www.sofiyskavoda.bg) ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ ‰‡ ÒÂ ‡·ÓÌË‡Ú Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡ Á‡
ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ. Õ‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡ ÒË ÔÓ˘‡ ÚÂ ÏÓ„‡Ú ÎË˜ÌÓ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ ÒÔË‡ÌËˇ.
ƒÛ„ Ì‡˜ËÌ Â ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡ Á‡ ËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡ÌÂ ˜ÂÁ —Ã—.
ŒÚ‰ÂÎ ÓÏÛÌËÍ‡ˆËË Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î

в Бургас е 900 евро/кв. м (ръст
от 3,5% за година), във Варна
е 870 евро/кв. м (+2,4%), а в
Пловдив - малко над 800 евро/
кв. м (+4,7%). В страната найевтини са жилищата в Кюстендил - 390 евро/кв. м, и Видин 350 евро/кв. м. Прави впечатление, че в по-малките областни градове има по-високи
ръстове в сравнение с големите градове. Цените на жилища-

та в Сливен, Перник, Монтана
и Плевен са нараснали с над
10% за година. Анализът показва още, че въпреки умереното поскъпване на жилищата
те остават достъпни за хората.
Коефициентът на достъпност
(колко средни заплати са нужни, за да се купи 1 кв. м жилище) се запазва устойчив и за
София възлиза на 1,2 спрямо
3,43 през 2008 г.

Бамбуковите сламки по-опасни от пластмасовите
Опасни химикали за слепване и пестициди бяха открити при изследване
на заместители на пластмасовите прибори, сламки, чинийки и други, които
трябва да бъдат премахнати и заменени с изработени от екологични материали от 3 юли. Това става ясно от тест
на бамбукови, хартиени и тръстикови
лъжици, купи и чинии, направен от
Европейската потребителска организация, в която членува и българската асоциация “Активни потребители”.
За проучването са взети проби от
алтернативни на пластмасовите продукти за еднократна употреба в четири
европейски държави. Резултатите от
теста показват, че над половината или
53% от тях съдържат един или повече
вредни и опасни за човешкото здраве
химикали, причиняващи рак, и то в количества над допустимите нива. В една
пета или 21 на сто от пробите опасните химикали са в концентрация близо

до граничните стойности. Изследвани
са 57 артикула - купи за еднократна
употреба, направени от слама или влакна от стръкове на захарна тръстика,
хартиени сламки и прибори от палмови листа. Проверени са и проби от 23
купички и чинии, изработени от формовани естествени влакна, 18 сламки
от хартия и 16 купички и чинии от
палмови листа. В момента големият
риск е, че всеки производител, независимо от кой континент по света, може
да нарече продукта си “от хартия”, “от
бамбук”, “от слама” или “еко”, но се
оказва, че в тях се използват токсични
лепила, коментира Богомил Николов,
изпълнителен директор на “Активни
потребители”. Затова е необходимо,
преди масово да се разпространяват и
да пледират за “еко”, тези продукти да
преминат през редица изследвания, които да докажат тяхната безопасност,
твърди експертът.

Петролът поскъпна с 40%
от началото на годината
Цeнитe нa пeтpoлa
пpoдължaвaт дa pacтaт,
като евpoпeйcкият copт
Брент ce тъpгyвa за нaд
75 дoлapa зa бapeл зa
пъpви път oт двe гoдини
нacaм. Само от началото
на годината котировките
са се качили с повече oт
40%, пише Money.bg.
Основната причина -

опасенията, че пpeдлaгaнeтo нямa дa мoжe дa
oтгoвopи нa нapacтвaщoтo тъpceнe. Като следствие от продължителната тенденция на поскъпване на суровия нефт и
цените на горивата неумолимо вървят нагоре.
Това се случва и в България, като в момента го-

лемите вериги продават
масовия бензин А95 и
дизеловото гориво средно по 2.14-2.16 лева за
литър. Възcтaнoвявaнeтo
нa тypиcтичecкия бpaнш
мoжe дa дoвeдe дo пoкачване нa цeнaтa нa Брент
дo 100 дoлapa зa бapeл
догодина, пpoгнoзиpaт
eкcпepти.
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НАКРАТКО

Бивш шеф на ЦРУ
критикува ползата от
антируските санкции
Вашингтон наложи толкова
много антируски санкции, че почти
напълно загуби способността да оказва натиск върху Москва с този метод. Това мнение изрази бившият
шеф на Пентагона и бивш директор
на ЦРУ Робърт Гейтс на видео конференция на Института Роналд
Рейгън. Гейтс заяви, че “много от
тези санкции в крайна сметка засягат обикновените руснаци”.

Бившият президент
Лула да Силва
оправдан от Темида

СНИМКИ БГНЕС

Индонезийци са се наредили на опашка за ваксиниране на стадион в град Богор,
западната част на остров Ява. Наскоро страната регистрира близо 2 млн. КОВИД-заразени
от началото на пандемията. Междувременно от 28 юни Италия отменя маските,
но не и на закрити места. Турция пък премахва комендантския час и блокадите през уикендите

Левите в Германия
атакуваха десницата
ГСДП и „Зелените” намират предизборната
програма на консерваторите за антисоциална
Представители на Германската социалдемократическа партия (ГСДП) и на
“Зелените” разкритикуваха
програмата на десния блок
ХДС/ХСС за федералните
избори през септември като
“антисоциална” и “лишена
от план”, съобщи баварският ежедневник “Зюддойче
цайтунг”. Според председателя на социалдемократите
Норберт Валтер-Борянс
това е потвърждение, че и
двете партии са “изтощени
и износени”.
От своя страна, лидерът
на парламентарната фракция
на “Зелените” в Бундестага
Антон Хофрейтер заяви, че
кандидатът за канцлер на дес-

ния блок Армин Лашет представи “стар и изтъркан начин
за правене на нещата”. Програмата на Съюза, както още
наричат коалицията ХДС/
ХСС, “забравя бъдещето, тя
е антисоциална и несъстоятелна”, смята Хофрейтер.
Манифестът от 139 страници на десницата бе озаглавен “Програмата за стабилност и обновяване. Заедно за
съвременна Германия”. Въпреки огромния държавен
дълг в резултат на кризата
от коронавируса, ХДС и
ХСС изключват увеличението на данъците. Те искат
напълно да премахнат т.нар.
надбавка за солидарност, но
предвиждат данъчни облек-

чения за малки и средни доходи, както и за семействата с деца. Обявява се и за
намаляване на корпоративните данъци. Съюзът също
така се ангажира да запази
т.нар. дългова спирачка.
Хофрайтер критикува,
че вместо да финансира
спешно необходимата инвестиционна офанзива за
модернизиране на страната,
десният съюз иска да намали данъка за някои от богатите. “По-голямата част от
работещото население е
просто забравено от Съюза. По-висока минимална заплата, силни синдикати,
подходящо за семейството
работно време - Съюзът не

иска нищо от това”, убеден
е “зеленият” политик.
Валтер-Борянс обобщи, че
в програмата липсва планиране по отношение на бъдещето.
“Няма концепция за стабилни
пенсии, издръжка за деца, която се нараства с увеличаване
на доходите”. Лидерът на
ГСПД разкритикува по-голямата част от програмата като
“антисоциална”. “Мантрата е
по-ниски данъци за тези на
върха”, категоричен е той.
ДУМА припомня, че в
момента ГСДП е коалиционен партньор на ХДС/ХСС
в правителството на Ангела
Меркел, която вече обяви, че
след изборите излиза от политиката.

България не се огъна
пред ЕС за РС Македония

Брюксел иска квоти и за
британската култура

България отказа да одобри рамката за преговори с РС
Македония и Албания по време на проведеното във вторник
заседание на Съвета по общи въпроси, предаде МИА.
Дебатът на срещата на министрите по европейските въпроси е бил доста интензивен, казаха дипломатите. Според присъстващите най-настоятелна е била Германия, която показа силен
ангажимент за започване на преговори със Скопие.
Участниците предупредиха, че с българската блокада
“ЕС си стреля в крака”. На българските дипломати бе
изтъкнато, че е заложено доверието в целия ЕС и критиките на страните членки към позицията на България са “многобройни”, предаде още МИА.
Българската страна обаче отказва да се поддаде на натиска. Нейният представител е заявил, че “ЕС не разбира дълбочината на проблема” между Скопие и София, че този спор е
европейски въпрос и България е в “специфична ситуация”
поради изборите през юли. България не дава никаква гаранция, че ще вдигне ветото при ново редовно правителство,
отбелязват още европейските дипломати.

Евросъюзът възнамерява да ограничи делът на британските
фирми и телевизионни програми, който е окачествен във вътрешен документ на ЕС като заплаха за “културното многообразие на Европа”. Това разкри британският в. “Гардиън”, който
е видял документа, показан и на дипломати. Брюксел цели
занапред британските програми и филми да не се определят
като “европейски произведения”. Проблемът вероятно ще
удължи списъка от спорове с Лондон след Брекзит, които сега
включват продажбата на британски колбаси в Северна Ирландия и издаването на риболовни лицензи.
Съгласно директивата на ЕС за аудиовизуални медийни
услуги поне 30% от ефирното време трябва да се дава на
европейско съдържание по телевизията. Според документа на
ЕС оставането на Великобритания е довело до “непропорционално” количество нейни програми и до ограничаване на поголямо разнообразие от европейски произведения (включително от по-малки държави или на по-малко говорими езици)”.
Коментар на стр. 8

Бразилското правосъдие оправда
Луис Инясио Лула да Силва по един
от случаите на корупция, по които
бившият президент и лидер на Работническата партия (ПТ) бе обвинен от прокуратурата, съобщи “Дойче веле”. Според съдебното решение
няма доказателства, че Лула е издавал срещу подкупи законодателна
мярка в полза на автомобилни компании чрез удължаване на данъчните
облекчения за пет години. Лула вече
бе помилван по-рано тази година от
Върховния съд и така си върна политическите права, за да се изправи на
президентските избори догодина срещу десния държавен глава Жаир Болсонаро.

Земетресение
на гръцки острови
Земетресение от 5,9 по Рихтер,
последвано от десетки вторични
трусове, бе регистрирано на Додеканезките острови в южната част на
Гърция и по границата с Турция,
съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център. Епицентърът на труса е в Егейско море
на дълбочина 2 км. Засега няма информация за пострадали и щети

Опустошително торнадо
премина през Чикаго
Мощното бедствие, преминало
през югозападните предградия на
Чикаго, остави без ток 61 000 домакинства. Преобърнати са автомобили, изкоренени са дървета, свалени и
накъсани са електропроводи, има и
напълно отнесени, разрушени или
повредени къщи. В определени райони
картината наподобява бомбардировка. Съобщава се за осем пострадали, двама от които са останали
в болница. Това е най-разрушителното торнадо в района на Чикаго от
6 години насам.

Служещи от спецчастите
на Нидерландия са поели
охраната на съдебната сграда
в Ротердам, където се гледа
делото за екстрадиране на
азиатския наркобарон Цзе Чи Лор.
Той е с китайско-канадски
произход и е един от найиздирваните наркобарони в света.
Арестуван бе през януари в
летището Схипхол в Амстердам

ДАТАТА
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Златният строеж
Деси ВЕЛЕВА

Помни ли някой началото на златната сага
с “Артекс”? Гражданското недоволство, че небостъргач “Златен век”
на ул. “Златен рог” ще
се издигне със съмнителни разрешителни на апетитно място в София?

Времето, когато нямаше
1378 съдебни решения,
сложни административни обяснения, заповеди
и тонове документация?
Времето, когато спорният строеж можеше да
бъде спрян без съд, без
истерии, без неуморната работа на неправителствения сектор и завличането на огромен
държавен административен ресурс?
Началото на сагата
бе моментът на илюзиите, когато имаше вяра, че
нещо може да се промени, да се изкорени в зачатък бъдещото бедствие. Сега остана само
горчивината, разочарованието, крахът на фан-

тазията, че в държавата
има ред и правила, че те
се следват и никой не
може да ги прекрачи.
Кой сега ще повярва, че строеж, стигнал
но 21-вия си етаж, ще
бъде съборен? Не останаха наивници. Затова
действията на ДНСК и
решението за поредното спиране на строежа
могат да бъдат тълкувани по всякакви начини,
само не и като гонене
на справедливост. Явно
преди изборите се
търси печеленето на нечии симпатии. А “Артекс” се превръща в
жертвата, която инвестира милиони, а държавата всячески й пречи.

С непоследователните
си и закъснели действия
институциите най-много да осигурят хорското благоразположение
към инвеститора. А той
е толкова виновен, колкото и онези, които му
разрешиха преди години да се шири на височина, без да се съобразят с последиците от
проекта.
Сега “Артекс” се
жалва и пред европейските институции и
току-виж се вкара в образа на рекетирана от
държавата честна фирма.
Така че тя ще построи и
22-рия, и 23-тия, и последния си етаж. Въпрос
на време е.

ЕС срещу Европа
Юри МИХАЛКОВ

Британският в. “Гардиън” се добрал до
вътрешен документ на
ЕС, от който става ясно,
че еврокрацията се гласи да цензурира силно
телевизията, филмите и
видеата на Великобритания, защото тя вече не
е в ЕС. И поради това
тази продукция вече не
е европейска, нищо че
няма как Обединеното

кралство да не е европейска държава до наймикроскопичния неврон
на мозъка си.
В Брюксел очевидно
не си дават сметка, че
вредят на ЕС и засилват
скептичните настроения
в него. Намерението им
може да се контрира,
например, с най-общи
аргументи. Къде останаха такива основополагащи ценности на ЕС като
мултикултурализмът,
отворените граници,
свободното движение на
ценности, културната
диверсификация... Защо
да бъда лишен от филми
(или от повторенията
им) като “Речта на краля”, от концертни записи на “Пинк флойд” или
“Куин”, от записани пиеси на прочутата английска театрална школа.

Цензорите в ЕС
твърдят, че след Брекзит делът на британските телевизионни програми и филми ставал
непропорционално голям, което застрашавало многообразието на
Европа за сметка на
културната продукция
на по-малките държави
в ЕС. Значи в подтекст
еврократите признават,
че преди Брекзит е имало “културна дискриминация” спрямо тези
малки държави в полза
на британската култура. И щом иде реч за
културно неравенство,
защо Брюксел не е
предприел мерки срещу
британската хегемония
“на пазара на духа”
отпреди Брекзит? И
защо Брекзит трябва да
водоразделен момент в

сферата на културата?
Твърде примитивно е да
сведеш разпространението на културата до
пазар и до квоти за колбаси и риба.
Европа е залята от
аудио-визуални медийни услуги на САЩ, особено от американски
филмови услуги. Много
от които те карат да
превключиш на друг канал. Не виждаме обаче
в Брюксел безпокойство, че са неевропейски
(както по исторически,
така и по географски
признаци) или че ощетяват многообразието на
европейската култура.
Немалко българи смятат, че за духовното
здраве на Европа тези
услуги са вредни в сравнение с британската
култура.

Ваксини газим...
От стр. 1
Сърбия и Унгария
разшириха портфолиото си от ваксини, като
закупиха и такива,
произведени в Русия и
Китай.
Зелените коридори
и имунизациите по парковете също се оказаха
кампанийни и позаглъхнаха при оредяващите мераклии. Явно
и “рекламата” някъде
куца. Очевидно, всички,
които са искали, са си
сложили дозите, останалите просто не щат

имунизация. А според
последното проучване
на агенцията на ЕС
Eurofound в България
оставаме най-скептични
към ваксините. На
въпрос “Ще се ваксинирате ли, когато имате
тази възможност?”,
цели 60 на сто от хората казват, че е слабо
вероятно да го направят. Едва около 30 на
сто отговарят, че вероятно ще се ваксинират.
Като най-силен фактор
на влияние в случая се
посочва негативната
антиваксърска инфор-

мация в социалните
мрежи и медиите. А тя
е всякаква - от плашещи
коментари на експерти
до откровени фантасмагории. Като например
внушенията, че ваксинираните привличали
като магнит метали(?!)
заради вграден микрочип, с който те проследявали и контролирали.
Твърде спорни остават и данните, които изнесе преди ден здравният министър Кацаров,
че 43% от българите
вече са се срещали с
болестта и имат изгра-

дени антитела. Данните веднага бяха опровергани от други лекари. А дори инфекционистът Аспарух Илиев
от Берн предупреди
лекарите ни да се стегнат, защото, ако не се
ваксинираме, наесен ни
чака нова КОВИДвълна с по-заразния и
опасен индийски щам.
Очевидно, скоро няма
да се върнем към нормалността, така че ваксинирайте се! Другото е безотговрност и
дори е престъпно спрямо всички българи.
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МЕЖДУНАРОДЕН ОЛИМПИЙСКИ ДЕН. Чества се с Решение на Международния олимпийски комитет (МОК) от януари 1948 г.
От 1989 г. за популяризиране
на масовия спорт на 23 юни
се организират състезания по
бягане. На тази дата през 1894 г. в Сорбоната
(Париж) по инициатива на барон Пиер дьо Кубертен е основан МОК.
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТСКИТЕ СЕЛИЩА SOS. На тази дата през
1919 г. е роден Херман
Гмайнер (умира 1986 г.), австрийски социален педагог.
През 1949 г. той създава
модела “SOS детски селища” за отглеждане на изоставени деца и сираци.
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. Отбелязва се от 2003 г. с Резолюция на ООН, приета
на 20 декември 2002 г.,
за утвърждаване приноса на държавното управление в развитието на обществото. България се
присъединява към инициативата през 2006 г.,
когато с решение на МС 23 юни става Ден на
служителя в държавната администрация.
930 - В ИСЛАНДИЯ Е УЧРЕДЕН НАЙ-СТАРИЯТ ПАРЛАМЕНТ В СВЕТА.
Според традиционната историография първите заселници на Исландия са
скандинавските викинги,
които се установяват на
острова в периода 870-930
г. През 930 г. се създава първият парламент на
Исландия (Алтинг), който се смята за най-старата парламентарна институция в Европа,
съществуваща и до днес (с малки прекъсвания).
Законодателната власт в страната принадлежи на президента и на еднокамарния Алтинг.
(На снимката - Тингвелир - мястото, където
заседава Алтингът)
1868 - АМЕРИКАНЕЦЪТ КРИСТОФЪР ШОЛС
ПОЛУЧАВА ПАТЕНТ ЗА ПИШЕЩА МАШИНА.
Първата идея за създаването
й е на английския изобретател Хенри Мил. През 1829 г.
британецът Уилям Остин
Бърт патентова машина, която нарича типограф и която в Музея на науката (Лондон) е определена
като първата пишеща машина. От практическо
значение за производството на пишещи машини
обаче е разработката на Шолс. На 1 март 1873
г. “Ремингтън и синове” започва производство
за масова употреба.
1911 - РАЖДА СЕ ДЕЙВИД ОГИЛВИ, АНГЛИЙСКИ РЕКЛАМЕН СПЕЦИАЛИСТ (УМИРА 1999 Г.).
“Баща на съвременната реклама”, а през 1975 г. сп. “Тайм”
го определя като “най-търсения магьосник в рекламната
индустрия”. Името му се
свързва с изграждането на
търговска марка на компании като American
Express, Ford, Shell, Dove, IBM и Kodak. Огилви пръв
набляга на марката, а не на фирмата.
1993 - УМИРА ДЖОНАС СОЛК, АМЕРИКАНСКИ ИМУНОЛОГ (Р. 1914 Г.). Един от създателите на първата ваксина
срещу полиомиелита (26
март 1953 г.). Основава института Солк, превърнал се
във водещ изследователски
център. В последните години от живота си се посвещава на разработването на ваксина срещу СПИН.
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Пътувах с влак в петък...
БДЖ без маска, с подвижен „плод-зеленчук” и истории за самоубийци
Сблъсъкът с Българските държавни железници може
да бъде шок за всеки рядко пътуващ човек, възможност за проява на стоицизъм при периодична
нужда или горчиво разочарование при постоянен
контакт. Да се качиш на български влак все почесто се превръща в приключение с неочакван край.
Толкова неочакван, че чак е плашещ. Сигурно затова
железниците затъват, композициите намаляват, а
пътниците ги ползват в краен случай.

Работата на кондукторите не е лека

Деси ВЕЛЕВА

КОВИД-кризата прекрати
напълно редките ми пристъпи
да се обръщам към тракащото
возило за кратки разстояния.
Наскоро обаче трябваше да се
кача в електрически мотрисен
влак серия 30. Като човек от
“железничарски” род изпитвам скрити симпатии към
пътуването с влак. Съботнонеделното ми детство премина в “електричката” между
София и Ихтиман. Знам всяка
гара по пътя, къде спира
пътническият влак и къде
бързият, кой е началникът на
гарата, къде кое табло показва закъснението на влака.
Затова й първото ми пътуване с влак от година и половина насам ми подейства като
удар в стената. Буквално и
преносно. На гара “Подуяне”
е пълно със стени - току-що
издигнати, неизмазани, полуразрушени, преграждащи пътя
към пероните. Сградата на гарата е ремонтирана и открита
официално в края на миналата
година. Точно след два месеца
гръмна скандал, че започва ремонт на ремонта и всичко пак
е разкопано. От Националната
компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) веднага
контрираха, че реконструкцията е по друг проект - за обновяване на пероните и именно
по тях се работи. Точно този
ремонт заварих като начало на

пътуването си. Вече не може
просто да преминеш през линиите, за да отидеш на втори
или трети коловоз като в доброто старо време. Трябва да
следваш стрелки, намазани с
боя по стените на различни
сгради, или да слушаш подвиквания на строителни работници, които те пращат към близкия подлез. Влезеш ли обаче в
него, си загубен - вътре нищо
не сочи за действащ ремонт, а
по-скоро за изоставена строителна площадка. Хората се
лутат напред-назад, споглеждат се крадешком и чакат надеждно изглеждащ спътник, за
да кривнат с него към тъмно
тунелче. Смелите газят из локви, заобикалят скелета и се
молят да не се срути нещо на
главата им, докато излязат на
заветния коловоз.
Като опитен пътник насочвам изгубеното стадо към трети перон, който се оказва 90 на
сто пълен с труженички на столичен концесионер по чистотата. Въоръжена съм с предпазна
маска за лице ff2 и се насочвам
към бавно навлизащата мотриса, която идва от Централна
гара без никакво намерение да
бърза. Настанявам се, опакована с високозащитната си маска,
и се оглеждам, за да видя дали
ще се наложи да смъмря някой
недобросъвестен пътник, че не
си е покрил носа. Защото, както е казал министър Стойчо Кацаров, без маска на закрито
може само в колектив до 7
души, и то ако всички са ваксинирани или преболедували.

Във влака обаче никой не е
чувал за заповедта на министъра. 99 на сто от околните вероятно носят сертификати в
джоба си, защото маски нямат
дори на брадичката. Наивността ми се оказва безгранична.
Обръщам се на висок глас към
идващата кондукторка и заобикалящите ни служителки от чистотата, отличаващи се с яркооранжеви жилетки, и безапелационно настоявам за маски.
На нахалството ми се отговаря също толкова нахално, че
нищо никой няма да си сложи.
Кондукторката ми мята бесен
поглед и ми обяснява агресивно-примиренчески, че положението е такова, каквото го виждам, и промяна не трябва да
очаквам. Писнало й е от всичко и всички.
Идеализмът не ме напуска
и демонстративно се врътвам
да търся нов вагон с изрядни
пътници и още по-изрядни
служители на бедежето. Шокът е неизбежен - навсякъде
картината е оптимистична КОВИД-19 у нас няма. Няма и
правила. В железниците - още
по-малко. Сядам до първата
маска и почти спирам да дишам
в ужас как ще преживея следващия час и 28 минути. Толкова е
пътят от София до Ихтиман.
35 километра по магистралата
с автобусен транспорт преизчислени в железопътни линии
отнемат между 1,12 и 1,38
часа в зависимост от случайността. После се чудим защо
на влак се качват само пенсионери, учащи и роми.
Гара Казичене е първата,
на която висим над 5 минути.
Чакаме друг влак от противоположната посока, за да се
разминем. Защото липсват достатъчно линии. След няма и
7 минути сме на гара Верила.
Там ни чака втори престой.
Пак се разминаваме с влак.
Защото, нали, линии няма за
всички. Това все пак е пътнически влак, а не бърз. Закъсненията са нищо.
Времето в мотрисен влак серия 30 тече бавно. И с маски, и
без маски. Кондукторът в новия
ми вагон изобщо не носи такава. Затова е безсмислено да му
искам сметка защо не следи за

СНИМКИ АВТОРКАТА

За заветния перон номер 3 се минава през този “портал”
прилагането на правилата от
пътниците. Той може и да е
чувал за заповедта и за 7-членния колектив, но както става
ясно по-късно, и на него му е
писнало от всичко и всички.
Когато се настанява срещу мен
без никакви защитни средства, и
на мен е на път да ми писне - и
от правилата, и от състоянието
на БДЖ. Налегналото ме отегчение бързо се разнася, когато
забелязвам усилената търговия
наоколо. Слабички дами от ромски произход са задръстили всяка свободна площ около вратите с кашони с храна. Модерната
мотриса се превръща в “Плод и
зеленчук”. Нагоре-надолу се
разнасят банани, пъпеши, лимони, портокали, домати. За няма
и час кашоните видимо се опразват и неразрешената търговия замира. Според кондуктора
алъш-веришът се върти свободно, защото няма дежурен полицай във влака. Макар че тази
практика е най-малкият проблем
при липсата на охрана. Служителите на железниците се чувстват незащитени и често се страхуват заради отсъствието на
полицаи. Оказва се, че от март
БДЖ не може да си позволи да
им плаща и затова влаковете се
движат без охрана. В тази ситуация особен проблем са пътниците, които се качват без билети и отказват да си платят глобата във влака, агресивните,
пияните, самоубийците...
Самоубийствата са отделна
глава в едногодишния стаж на

Търговията с банани из влаковете върви с пълна пара

кондуктора из влаковите дебри. Зяпнала съм новия си приятел в незащитената уста и
попивам историята за самоубиец, който забавил влака с 8 часа
на гара А; за другия, който
спрял пътуването с 4 часа на
гара Б; за третия, когото
търсили из преспите, след като
машинистът казал, че ударил
нещо преди малко. Хорърът
завършва с кандидат-самоубиеца, който отворил вратата на
влака в движение и искал да
скочи. Кондукторът успял да
го хване навреме и за благодарност спасеният му обяснил,
че отива на друг влак, за да
изпълни намеренията си.
Далеч по-малко плашеща е
историята за 94-годишен дядо,
който решил, че трябва да слезе
тъкмо когато влакът набирал
скорост, но той успял да отвори автоматичната врата с бутон. При опита за скок в движение зян отишъл само бастунът, защото някак влакът
спрял навреме. “Блокировките
на вратите все по-често не работят и всеки може да си отвори вратата по време на движение дори в новите мотриси”,
доверява ми пореден пример
за разрухата кондукторът,
който смята скоро да напусне
поста си. Не се знае дали ще
има и кой да го замести, тъй
като на последния курс за проверители не се е явил нито един
кандидат да се обучи. “За заплата от 700 лева не си заслужава да се разправяме за маски,
билети, глоби, банани, мръсотия”, обобщава станалият ми
симпатичен кадър на БДЖ.
Час и половина някак минава и, колкото и да е невероятно, слизам на гара Ихтиман
заедно с 90 процента от пътниците. Тъй като им трябва време, за да свалят кашоните, кофите, количките, торбите, раниците, успявам да се измъкна
последна от влака и за мен не
остава място в автобусите за
града, който е на има-няма 2
километра от гарата. Докато
вървя пеша, имам време да премисля защо маските не са на
дневен ред в БДЖ, колко време
ще просъществуват още железниците, как така дружество с
многогодишна история сега
едва крета. И ако до две седмици не съм с КОВИД-19, бруцелоза или антракс, значи прогнозата е оптимистична.
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В читалището на най-голямото асеновградско село Тополово са се събрали членове
и симпатизанти на БСП, чакат
среща с кандидата за народен
представител Енко Найденов.
Имат към него редица въпроси. Притеснени са обаче от
предстоящото гласуване с машина. Ако объркаме нещо в
деня на изборите, нали ще има
кой да ми помогне, не искам
да давам гласа си за друг, освен за “БСП за България”, казва възрастна партийка. Най-

Съпартийците й хем се
радват, че са осигурени и
хартиени бюлетини, хем не
разбират защо ще се печатат
толкова книжа, след като е
взето решение всичко да става с техника. Така няма да се
спести нищо, а вотът става
още по-скъп. Найденов, макар и за кратко, вече има опит
в парламента - преференциите го изпратиха в 45-ото НС.
Подчертава, че осъзнато е
гласувал за машинния вот,
смята, че така ще бъдат пре-

Енко Найденов с председателката
на БСП в Тополово Мария Вълканова

ЕНКО НАЙДЕНОВ:

Властта превърна
прокуратурата в бухалка
Районните съдилища са необходими за хората по места, смята
кандидат-депутатът от БСП в 17 МИР - Пловдивска област
денов обаче се е подготвил носи таблет със симулатор за
гласуване с машина. Минава и
обяснява търпеливо на всеки
какво се прави, как може да се
коригира грешка.
Председателката на тополовската организация на БСП
Мария Вълканова подчертава,
че до изборите всеки вторник
и петък от 10 до 17 ч. ще е на
разположение със симулатор.
Много от нашите хора се притесняват, дано и други организации на БСП се подготвят
и да им покажат, че не е толкова трудно, казва тя.

Павлета ДАВИДОВА

сечени голяма част от потенциалните възможности за
фалшификации на изборите.

“Видяхме как се носят чували с бюлетини от депутати
на ГЕРБ, знаем за случаи с
купени комисии, сега ще е
много по-трудно да се правят подобни неща”, казва адвокатът. Вълканова обаче е
притеснена дали няма да има
опити за манипулации на
софтуера и техниката. Май
се опитват да бойкотират машинния вот, добавя тя.
Хората в Тополово са запознати с приоритетите на
Найденов, само преди няколко месеца той представи вижданията си. В 45-ото НС е

подготвил въпроси за два
пътни проекта в района, краткият живот на парламента
обаче отлага питанията му.
Той обаче е решен да не оставя темата. Найденов съветва другарите си да обърнат
внимание и на внезапната активност на ГЕРБ. “Започнаха
ремонти на бордюрите преди
изборите, ама след вота цял
месец нито техника имаше,
нито хора”, включват се от
залата. “Сега сигурно пак ще
се сетят, ще замажат тук-там
и после пак ще ни забравят”,
продължава друг. Найденов

10
подчертава, че БСП винаги е
била последователна в политиките си и е изпълнявала ангажиментите си. Важно е да
подпомогнем средния и дребния бизнес, особено след тази
тежка криза, но не бива да
пренебрегваме социалните си
ангажименти и грижата за хората, категоричен е кандидатът за депутат. Вълканова
му е подготвила списък със
задачи и съвети - тя е била
депутат в 40-ото НС и има
какво да сподели.
Като адвокат Найденов се
е занимавал с наказателно
право. Затова приема с болка
случващото се в съдебната
система. Той е категорично
против закриването на районни съдилища, притеснен е,
че това ще оскъпи разходите
на хората, ще затрудни и
достъпа им до правосъдие.
Найденов смята, че има вариант да се помисли за оптимизация на щатовете в съдилищата, но е категоричен, че в
тях трябва да остане поне по
един съдия. За сметка на това
спецпрокуратурата
и
спецсъдът трябва да бъдат
закрити, отсича адвокатът.
Той смята, че тези структури
са превърнати в бухалки и се
използват политически за удари върху опозицията. Всички
видяхме какъв е резултатът от
дейността им - скандали и
нулеви успехи срещу корупцията по високите етажи,
отбелязва той.
Кандидатът за народен
представител е оптимист за
резултатите от изборите.
Според него част от обстоятелствата, довели до по-слабите резултати на “БСП за
България” на предните избори, вече могат да бъдат преодолени. Найденов се надява
следващият парламент да е
по-стабилен, както и да се
формира редовно правителство. Ще направим своите
анализи и изводи, ще преценим какво ще е участието на
БСП, отбелязва той.

Георги Първанов представи
книгата си в Хасково
Таня ГЛУХЧЕВА

В хасковския комплекс “Фантазия”
в парка “Кенана” експрезидентът Георги Първанов представи книгата си
“Пътуване към паметта - разкази за
политиката”. Хасково посрещна гостите си с лек ветрец и високи температури. Кандидатите за народни представители от 29 МИР, представители
на местната интелигенция, приятели,
познати и симпатизанти дойдоха да
го чуят и поздравят. Първанов изрази
задоволство от формирането на голяма лява коалиция “БСП за България”,
като подчерта, че тя не бива да се
прави на всяка цена. Той пожела ус-

пех на водача Владимир Маринов и
останалите кандидати на левицата и
не скри радостта си отново да е сред
другари от БСП.
Емилия Масларова бе водеща на
събитието. Малко преди да даде думата
на бившия държавен глава, се появи хасковлийка, която му подари роза. Оказа се, че през 2001 г., при откриването
на кампанията за президент, също му е
подарила роза. В онзи момент, както и
сега, всички смятаха кампанията за обречена, но спечелихме, направи паралел Първанов. БСП мина през сътресения, не малко хора я “отписваха”, но тя
разбра “как се печелят и как се губят
избори”, отбеляза Първанов. Експрезидентът напомни, че “ние, българите,
спасихме нашите сънароднички в Либия”. Това са едни от ключовите теми
в “Пътуване към паметта”. Като историк “още от първия ден в университета
се вълнувах от Македония и македонския въпрос”, допълни той. Болно ми е,
че днес отношенията между двете страни са обтегнати, каза Първанов.
Създателят на АБВ определи политическата обстановка като “по-тежка,
от когато и да било.” Това се дължи на
липсата на идеи, политики и проекти,

отбеляза Първанов. Според него няма
как да се направи “правителство на
протеста”. По цял свят правителствата са леви, десни, центристки, коалиционни, допълни той. “Хората не бива
да ни оценяват по това колко сме критични, а по качествата ни”, убеден е
бившият държавен глава.
Председателят на хасковските социалисти Камен Тодоров подари на Георги Първанов исторически книги за
региона с думите: “Заедно ще направим промяната, от която всички се
нуждаем!”
Участниците в срещата отправиха
разнообразни въпроси към Георги

Първанов. Ели Видева прояви интерес
какво е отношението на различните политически партии към културата. “В цял
свят културата се субсидира по различни начини - от държавата, чрез меценатство, по частен път. При нас не се усеща дори морална подкрепа от държавата. Не може уличният език да е официален. Не може културата да е “деветата
дупка на кавала”. Културата трябва да
бъде приоритет на всяко правителство”,
заяви Видева. БСП предлага конкретни
мерки за подкрепа на културата, включително и повишаване на средствата, напомниха кандидатите за народни представители на “БСП за България.
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Символично или не, но тази
година 2 юни - една от датитежалони по пътя на освобождението на България от османско
иго, се оказа белязана от найбруталната проява на американски политически натиск върху
страната от 30 години насам.
Него ден Министерството
на финансите на САЩ наложи
санкции на бизнесмена Васил
Божков, на бившия депутат от
ДПС Делян Пеевски и на още
няколко свързани с тях лица,
както и на фирмите им. Причината - “значителни корупционни действия в България”.
Глобалният закон “Магнитски”, по силата на който САЩ
налагат тези санкции, всъщност е чисто вътрешен американски нормативен акт, чрез
който от Вашингтон осъществяват синята си мечта - екстериториалност на вътрешното
им законодателство.
Както и да го варим и печем, САЩ се намесиха във
вътрешната ни политика, при
това в навечерието на изборите, т.е. можем да говорим и
за опосредствено влияние
върху избирателния процес,
доколкото санкциите по “Магнитски” засягат кръгове от
хора, които участват в него.
Българските институции в
лицето на служебното правителство на Стефан Янев приложиха наказателни мерки срещу
български граждани след решение на чужда държава. Негативният ефект върху суверенитета
и националното ни самолюбие
изглежда самоочевиден, но обществото реагира на пръв поглед парадоксално. То или приветства санкциите на САЩ и
ответните действия на кабинета, или, особено в средите на
привържениците на доскорошните управляващи, остана привидно равнодушно. Две седмици след въвеждането им социологическо проучване на “Галъп” показа, че половината анкетирани (49,2%) одобряват
санкциите по “Магнитски”, а
31,6% не ги одобряват.
Нито Божков, нито Пеевски,
меко казано, са любимци на
българското общество, но основната причина за липсващото
усещане за

накърнено национално
достойнство
е, че това политическо действие
на САЩ масово се схваща като
удар по режима на Бойко Борисов, във времената на който са
се развили тези “значителни
корупционни действия в България”. Изглежда омерзението от
предишното десетгодишно управление е толкова голямо, че
то прави американската намеса
желана за много българи.
Трябва да припомним, че
към началото на юни режимът
на Борисов, който макар и формално да не е на власт, продължаваше да владее почти
всички позиции в изпълнителната власт (и досега има скрит
контрол) и се занимаваше с откровен саботаж на действията
на служебния кабинет в условията на продължаващ медиен
и прокурорски комфорт. Позицията на САЩ имаше в онзи
момент респектиращ ефект, защото показа на кликата “с кого
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Под американско иго
По парадоксален начин намесата на САЩ в
България е най-брутална, когато е най-желана
Георги ГЕОРГИЕВ

са американците” или по-скоро
срещу какво са, макар в нашия
случай това да е без особено
значение. Корупцията, която
през последните десетилетия се
превръща в “необходимото

за отвъдокеанските “началници”
на Борисов. Оттук и непрекъснатите заявления, че нямало кой да лови руските шпиони, след като Борисов си отидел, че “дългата ръка на Кремъл”
отстранила Атанас Атанасов
като началник на разузнаването, че единствената причина за
смяната на шефовете на спецслужбите била, че те разкрили
руската агентура. Ерго, много
прозрачно се намеква, че правителството и президентът са
също руски агенти, които отмъщават за провала на други руски агенти. В същото време
тръгна вече вълната от коментари, че САЩ имат нов “човек на
американците” в България и

бравили се олигарси. Плахотнюк - партиен лидер и олигарх,
контролираше всички власти и
дори Конституционния съд
(КС) на Молдова. Той демонстративно декларираше проамериканска и антируска политика.
След загубата на парламентарните избори Плахотнюк се опита да разпусне парламента с помощта на КС, който отстрани
временно и президента Игор Додон. Едноседмичното противостоене завърши с бягството на
Плахотнюк от страната, но за
целта се наложиха координирани усилия на САЩ, Русия и ЕС,
а за преодоляване на кризата бе
създадена временна ситуационна антиолигархична коалиция

СНИМКА БГНЕС

Бойко Борисов козирува на американската делегация в Министерския съвет
на 8 януари 2020 г. по време на срещата Стратегически диалог България-САЩ.
Тази сервилност визуализира отношенията на клиент и патрон между двете страни
зло”, за да оправдават американците намесите си в чуждите
дела, се олицетворява в нашия
случая от управлението на Борисов, неговите приятелски
кръгове и олигарси партньори
като Пеевски или Божков.
Последвалите разговори на
Румен Радев с държавния секретар Антъни Блинкън, в които президентът нарича санкциите “силен знак”, и публикацията на “Асошиейтед прес”,
препечатана и от “Вашингтон
поуст”, в която министърпредседателят Янев е представен като борец с “ендемичната
корупция”, са достатъчно показателни и неслучайни.
Това послание тип “Думам
ти, дъще, сещай се, снахо” е
отправено към Борисов и компания, но те го четат по свой
начин. Цялата им защитна теза е
построена върху “руската
връзка”, защото смятат, че тя в
условията на новата студена
война има най-голямо значение

това е лично държавният глава.
Така в някакъв момент президентът Румен Радев се оказва

едновременно
в два ипостаса
- на кремълски агент и на креатура на американците, т.е. не
е нито едното, нито другото
поради взаимоизключването
на твърденията. Обратното е
плод на конспирологични
бръмбари в главите.
Воплите на Бойко-Борисовото обкръжение за руското
влияние не са обърнати към
скъпите български граждани.
Те са насочени навън, към американците, обаче ония не им
се връзват и това е голяма
драма. Тоя номер вече им го
играха веднъж (безуспешно)
през юни 2019 г.
Случаят “Владимир Плахотнюк” в Молдова беше първият,
в който бе отработен метод за
освобождаване на “завладени
държави” от властта на самоза-

между иначе антагонистични
прозападни и проруски партии.
Аналогиите се виждат с просто око. Финалът се очертава
умерено-оптимистичен, а добрата новина за нашенския Плахотнюк е, че Америка позволява на
“кучите си синове” да избягат
от възмездие, когато вече не са
й нужни и й пречат.
State capture. Завладяна
държава. Така бе представена
България преди няколко дни на
страниците на влиятелното издание “Политико”. Същото издание през септември 2020 г.
публикува друг материал с красноречивото заглавие “Как България се превърна в мафиотската
държава на ЕС?!” Отговорът е постепенно. Но няма отговор на
основния въпрос -

защо това
се случва в ЕС
Впрочем има, но някои от
тези отговори са прекалено
страшни, за да се изричат, защо-

то водят след себе си ерозия на
вярата в европейската идея.
Факт е обаче, че лидерите на
ЕНП легитимират Бойко Борисов до последно. Отвратително.
България, както и други
страни от Източна Европа, е на
двойно подчинение - на Брюксел и на Вашингтон. В ситуацията на “завладяна държава” на
мястото на САЩ трябваше да е
ЕС, но той срамно отсъства.
Различни говорители ни казват,
че и ЕС ще започне да действа
брутално срещу олигархията в
България, но за момента сме
свидетели на позорно мълчание.
Миналогодишната реплика на
лидера на АБВ Румен Петков,
че Доналд Туск има повече нощни шкафчета от Борисов,
продължава да виси със страшна сила. На този фон европейската алтернатива на американското иго изглежда затлачена от
безплодни бля-бляканици за
борба с корупцията, засилващи
усещането за съучастие. В политическата криза, започнала от
лятото на 2020 г., политиците
търсят помощ и арбитраж от
американския посланик, а преди
да си легнат, проверяват дали
руският не се е скрил под леглото им. Телефонът на ЕС (по
Кисинджър) дава свободно.
Ако една държава не може
сама да се освободи от олигархичната хватка, то външната
помощ става желана, дори да е
обидна. Разбира се, тя не е безкористна. Когато единият
център на влияние отсъства,
другият иззема инициативата, за
да я използва по начин, изгоден
на собствените му интереси.
В американското политическо иго, както и във всяко друго,
няма нищо хубаво. Най-лошото
е многообразният военен данък,
който плащаме за участието си
във войните на САЩ - и горещите, и студените. В замяна не
получаваме нищо, ролята на
куче-касичка е дадена на ЕС. Когато най-накрая американците
решиха да свършат нещо, то се
оказа половинчато. Наказан бе
този, който твърди, че дава подкупа, а не този, който го взема.
Нищо чудно и въпросният подкупван от Божков “настоящ политически лидер” да се окаже не
този, за когото мислим всички.
Неведоми са интересите на
нашия патрон, който, да не забравяме, десет години прекрасно си работеше с Бойко Борисов, прелиствайки пожълтелите
грами на посланик Джон
Байърли: “Да не забравяме с
кого си имаме работа” и “С
други думи, трябва да го бутаме
в правилна посока”. Това е от
2007 г. Къде го добутаха Борисов американците 13 години покъсно всички видяхме. Ако са
решили сега да почистят след
себе си - моля, заповядайте, но
ние не ви дължим нищо. Сметката на тоя народ е прекалено
набъбнала, за да ви плащаме още
нещо за чуждите грехове.
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Българският фронт на
Великата Отечествена
В нашето Черноморие загиват 237 съветски подводничари
Георги МЕТОДИЕВ,
о.з. капитан I ранг*

България не взе участие във военните действия на Източния
фронт през Втората световна война. Но беше
съюзничка на Хитлер и
територията й бе използвана във войната
срещу съветската страна. На свой ред Червената армия бе принудена да предприеме ответ* Авторът е служил
във Военноморския
флот във Варна и
Созопол близо 17
години, от които
последните шест (19641970) е бил началник
щаб и командир на
Девети отделен дивизион торпедни катери,
базиран в Созопол

ни действия в Черно
море срещу хитлеристкия агресор.
По нашето черноморско
крайбрежие
битките срещу нацистките морски сили се
водят от Черноморския
флот на СССР, а основните операции се провеждат от съветски подводници срещу германски военни и търговски
кораби в районите на
нос Калиакра, река Камчия, нос Емине и южното крайбрежие.
Исторически е установено, че в българските териториални води
през периода 1941-1942
г. са потопени пет съветски подводници: Щ-211
- югоизточно от Варна,
Щ-204 - източно от
Бяла, Щ-210 - източно от
Шабла, Л-24 - също източно от Шабла, и С-34
- на около 8 км от Варненския залив. Последната е открита найкъсно - през 2010 г.
Мистериозната й история започва на 15 и
16 ноември 1941 г., когато в района на Созопол са намерени две
тела, изхвърлени на брега. Облечени са били в
хидрокостюми, с обо-

ряци, а на паметното
тържество участват и
потомци на героите.
Паметникът е по проект
на скулптора Альоша
Кафеджийски.
След продължителни
изследвания и подводни
проучвания,
които
продължават и до днес,
са изяснени някои обстоятелства за подводницата. Най-вероятно
командването й е получило заповед да заеме
позиция около Босфора,
за да атакува германски

значителни номера и с
индивидуални спасителни апарати (ИСА-М).
По-късно е установено,
че това са телата на помощник-командира на
подводницата ст. лейтенант Виолет Лаврентиевич Душин и на боцмана гл. старшина Фрол
Димитриевич Терехов.
Тогава те са били погребани на южния бряг на
Созополския залив.
През 1969 г. в Созопол
бе открит паметник на
загиналите съветски мо-

Спирдон СПИРДОНОВ

На 17 юни 1945 г. на площад
“Лъвов мост” в София е посрещната българската войска, която се
завръща от фронтовете на Втората
световна война. По този повод и
по утвърдена вече традиция представители на Съюза на ветераните
от войните на България (СВВБ) положиха цветя на паметника на генерал Владимир Стойчев в София
пред сградата на Министерството
на младежта и спорта и почетоха
паметта на своя командир.
Преди 76 години при посрещането на Първа българска армия
нейният славен командир ген.
Стойчев изрича величаво слово:

“Ние победихме, народе мой!
Връщам ти синовете, не само живите, а и ония, които дадоха живота си за честта на твоето име, за
твоето щастие, за твоята свобода.
Връщам ти победните ти знамена,
връщам ти тяхната безсмъртна слава, техния безсмъртен дух.”
Ветераните доц. д-р Иван Сечанов, председател на СВВБ, доц. др София Пинкас, зам.-председател,
и Мария Стоянова, председател на
столичната организация, припомниха и оня 22 юни преди 80 години, когато Хитлеристка Германия
вероломно напада Съветския съюз.
Това беше и е една от най-печалните дати в историята на човечеството, бе категорична доц. Пинкас.
С участието си в заключителния
етап на Втората световна война
Българската армия с цената на
много жертви допринесе за разгрома на Хитлер и това не бива да се
забравя, каза доц. Сечанов. Едно от
доказателствата за това e, че единственият чуждестранен командир,
който има честта да участва в Парада на победата в Москва на 24
юни 1945 г., е генерал Владимир
Стойчев.

СНИМКА ДИМИТЪР БЕБЕНОВ

Ветерани припомниха
приноса на армията ни
за победата преди 76 години

конвой. Командирът на
С-34 капитан III ранг
Яков Хмелницки се насочва на юг покрай голямото минно поле във
Варненския залив. То е
изградено през лятото
на 1941 г. между Златни
пясъци и устието на
река Камчия. Предполага се, че С-34 е закачила
котвено стоманено минно въже, което се е замотало около винта.
Това затруднява движението и маневрирането
на подводницата. Веро-

ятно двамата подводничари (Душин и Терехов)
са излезли през торпедните тръби, за да прережат въжето и да освободят винта. Но задачата не е била изпълнена.
Командирът на подводницата е решил да опита със собствен ход да
се освободи от минното
въже. Тогава мината се
е приближила до корпуса и се е взривила. Загиват всички 48 души от
екипажа.
През 2007-2009 г.,
съгласувано със скулптора, паметникът е бил
преустроен в мемориален комплекс и открит
официално през 2010 г.
Добавени са пет нови
мраморни табла с пълен
списък на имената на
петте загинали подводни екипажа - общо 237
души.
Всяка година на 9
май с почетни ритуали
се организира поклонение пред героите. Тази
година по повод Деня
на победата се проведе
онлайн конференция с
участието на специалисти от украинския град
Донецк - административен център на Донецката народна република.
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„София филм фест”
в Габрово за 12-и път

НАКРАТКО

Изложба с фотоси
и анализи от конкурса
„Снимките говорят”

„Уроци по немски” на Павел Г. Веснаков и „Сестра”
на Светла Цоцоркова са българските заглавия в програмата
“София филм фест” и община Гоброво продължават
партньорството си в името на
публиката и киното вече 12
години. Пандемичната среда и
обстоятелствата не попречиха на екипа ни да предложи
най-новите и важни филми и
през 2020 г., и през настоящата 2021 г. - селекцията на
“София филм фест” в Габрово” отново е специална и
включва два емблематични
български филма, съобщава
Светлана Дамянова от пресофиса на СФФ. Събитието се
реализира и с подкрепата на
веригата киносалони “Europa
Cinemas”. Зала “Възраждане”
отново ще бъде домакин. Филмите са седем, цената на билета е 4 лева, а абонаментната карта за всички прожекции
е 19.60 лева.
Пълнометражният дебют
на Павел Г. Веснаков “Уроци
по немски”, който открива
програмата на 24 юни от
18 ч., се появи за първи път
пред българските зрители в
конкурсната програма на
25-ия СФФ през март и бе удо-

КОЛАЖ “СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ”

стоен със Специалната награда на журито и с Наградата на
ФИПРЕССИ. Световната му
премиера беше на кинофестивала в Кайро, където изпълнителят на главната роля Юлиан
Вергов получи наградата за
най-добър актьор. “Уроци по
немски” е създаден в копродукция с Германия, участват
още Васил Банов, Елена Телбис, Стефка Янорова, Герасим
Георгиев-Геро, Меглена Караламбова, Иван Налбантов.
Представители на екипа ще се
срещнат с публиката след прожекцията. От 20.30 ч. ще бъде

показан новият филм на Агнешка Холанд “Шарлатан”,
който беше включен в шортлиста за международен “Оскар
2021”.
През втория фестивален
ден - 25 юни, от 18 ч. е прожекцията на “Туве” на Зайда
Бергрот, който разказва част
от историята на художничката Туве Янсон. От 20.15 ч. ще
бъде показан “Още по едно”
на изкусния датски разказвач
Томас Винтерберг. Филмът, с
изключителното изпълнение
на Мадс Микелсен в една от
главните роли, получи “Ос-

кар” за най-добър международен филм и още награди и номинации.
На 26 юни програмата започва в 11 ч. с увлекателна
анимационна история на френските майстори на рисуваното кино Жан-Франсоа Лагиони и Ксавие Пикар. “Пътешествието на принца” е дублиран на български език и е подходящ не само за деца, а и за
възрастни. Втората прожекция
е от 18 ч., на един от най-успешните български филми на
последните години - “Сестра”.
Специални гости ще бъдат
авторите му Светла Цоцоркова и Светослав Овчаров.
Съботният филмов ден и
програмата на 12-ия СФФ в
Габрово завършват с прожекция в 20.30 ч. на “Мартин
Идън” на Пиетро Марчело.
Екранизацията на едноименната класика на Джек Лондон направи световна премиера на
фестивала във Венеция, където е сред номинираните за
“Златен лъв”, а Лука Маринели получава наградата “Coppa
Volpi” за най-добър актьор.

„Старинният файтон” гостува в Хасково
Община Хасково, Клубът на дейците
на културата в града, ГХГ “Атанас Шаренков” и Националният литературен
салон “Старинният файтон” организират
премиера на книгата на Мина Карагьозова “Екстаз”. Слово ще произнесе художественият ръководител на “Файтона”
д-р Елена Алекова, която е и редакторка
на книгата. В уводните си думи “Едно
към едно, без матрици и без наочници”
към книгата тя уточнява: “Мина Карагьозова е събрала в “Екстаз” свои “статуси
от фейсбук”. В специфичния речник с
термини на фейсбук статусът е описан
като “виртуален израз на всяко едно нещо,
което може да ви роди главата” и което
се вижда и коментира от виртуални

приятели. Хубаво е, че ние държим в
ръцете си книга - “реален израз” на онова, което Мина Карагьозова, използвайки една от социалните мрежи, е искала да
сподели с нас някак по-интимно, свойски, “като на приятели”, но реални приятели, а не просто на всички виртуални
такива, които биха го прочели, познати и
непознати, “скрити” зад чудати обозначения и лъжовни имена и профили или
“открити” (с имената си истински). Не че
само приятели ще я четат. А, че всеки
читател ще се усети като неин приятел.
Това скъсява дистанцията и отваря сетивата за по-скритите послания в книгата,
които се виждат само когато сърцето е
отворено. Защото, събрано в книга, това,

което Мина Карагьозова споделя, излиза
от матриците, от “фейсбучините” на виртуалното и от наочниците на “всичко,
което може да ви роди главата”. И се
превръща в литература, родена от сърцето и адресирана до сърце. Без матрици.
И без наочници.”
Мина Карагьозова ще прочете откъси от книгата. Думи за авторката и нейното творчество ще споделят Димитър
Шалапатов и Ели Видева. Вечерта ще
бъде озвучена от изпълненията на деца
от Музикалната школа при НЧ “Заря 1858 г.” в Хасково и ще се състои на
24 юни от 17.30 ч. на открито в Градската художествена галерия “Атанас
Шаренков”.

Театър „София” представя „Апетит за череши”
на Празника на черешата в Кюстендил
Емблематичният за Кюстендил Празник на черешата тази година ще се проведе от 25 до 27 юни и ще има
богата културна програма.
Тя ще започне с постановката на Театър “София”
“Апетит за череши”. Прекрасните артисти Симона
Халачева и Юлиян Рачков
ще очароват зрителите, като
ги пренесат на едно пътуване с влак. Пътуване към
себе си и към любовта...
Как протича едно живеене, в което бленуването за
бляскав живот в столицата
става част от всекидневието? И не се ли размива по
този начин границата меж-

СНИМКА ГЕРГАНА ДАМЯНОВА

ду “измисления” и “реалния
свят”? Точно в това се
състои и темата, около коя-

то се завърта историята на
персонажите - как това зашеметяване и главозамайва-

не от “светлините на града”
се отразява на двама млади
и техните взаимоотношения? Късно ли е да се опознаят и вгледат един в друг,
след като толкова години са
били заслепени от представата за себе си и идеята за
личностно самоусъвършенстване? Отговорът ще се
разкрие на 25 юни от 19 ч.
в НЧ “Братство 1869”.
“Много се радвам, че
духът на театъра и духът на
тази постановка ще се срещнат с духа на градския празник в Кюстендил”, коментира директорът на Театър
“София” Ириней Константинов.

Радослав Георгиев
Петото поредно издание на
конкурса за художествен анализ на
фотография “Снимките говорят”
може да се види до 30 юни в
галерия-книжарница “София прес”.
Тази година са предложени 30
снимки на членове на НСФА, селектирани от жури в състав ф.х.
Явор Попов - председател, Боряна
Симеонова - студентка в
НАТФИЗ, и Антон Василев - студент в НБУ. Изложба на избраните снимки, заедно с най-добрите
анализи, са показани в “София
прес” като част от официалната
програма на 12-ото издание на
Европейския Месец на фотографията 2021. Тази година жури в
състав Михаела Димитрова, Олимпия Даниел и Юрий Трейман - председател, определиха 17 финалисти.
Голямата награда в V конкурс за
художествен анализ на фотография “Снимките говорят” получи
Радослав Георгиев за текста си по
фотографията на Милан Христев
“Разказвач”. За първи път има
специален каталог, включващ всички наградени. Изданието е подкрепено от НФ “Култура”.

Премиерни изпълнения
на католически меси
от славянски композитори

СНИМКА БНР

Любомира Александрова
Премиерни изпълнения на католически меси от славянски композитори ще представи Смесеният
хор на БНР с диригентка Любомира Александрова на 24 юни от
19 ч. в Първо студио на Радиото.
За първи път в България ще прозвучи месата “Свети Дух” на руския композитор Александър Гречанинов. Соловата партия е поверена на Диана Филипова - алт, а
органната партия ще изпълни Янко
Маринов. Премиерно ще прозвучи и
меса “Католика Булгарика” на
съвременния композитор Юли Дамянов. Солисти ще бъдат Сребрина Минева - сопран, Стефани
Кръстева-Павлова - сопран, Весела
Тодорова - алт, Надя Павлова мецосопран, Димитър Зашев - тенор, Велислав Нинов - бас-баритон, участва и Георги Бакърджиев
- тъпан. Клавирният съпровод е на
Моника Гвоздева.
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ДНЕС

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

38

o

С

38

o

С

38

o

С

ВИДИН
37 c

ПЛОВДИВ
35 c

СОФИЯ
32 c

РУСЕ
33 c

САНДАНСКИ
38 c

ВАРНА
28 c

ПЛЕВЕН
34 c

БУРГАС
29 c

37

o

С

36

o

С

37

o

С

Около и след обяд ще се развие купеста облачност и на
места в Източна България и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. В отделни райони и ще прегърми.
Ще духа слаб до умерен, предимно северозападен вятър.
Температурите още ще се повишат и максималните ще
бъдат между 32° и 37°, по-ниски по морския бряг. Атмосферното налягане ще се задържи близко до средното за
месец юни.

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 »ÒÚËÌÒÍÓÚÓ ËÓÚÓ ‰ÓÍ. 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: —ÎÓ‚‡ÍËˇ - »ÒÔ‡ÌËˇ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ —Â‚ËÎˇ
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: √ÂÏ‡ÌËˇ - ”Ì„‡Ëˇ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ Ã˛ÌıÂÌ
23.55 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: “ÂÚÓ
ÔÓÎÛ‚ÂÏÂ Ó·ÁÓ Ì‡ ‰ÂÌˇ
00.30 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: œÓÚÛ„‡ÎËˇ - ‘‡ÌˆËˇ Á‡ÔËÒ
02.30 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: ÿ‚ÂˆËˇ
- œÓÎ¯‡ Á‡ÔËÒ
04.40 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
21:00 ˜‡Ò‡/
04.55 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/

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

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
- ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ (2014
„.)
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.60
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.10
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.15,
16
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.121
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.18
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.23
00.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î ÒÂË‡Î, ÂÔ.25
01.00 ì»ÒÚËÌÒÍ‡ Î˛·Ó‚î ÒÂË‡Î, ÂÔ.95
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.63

ОВЕН

ВЕЗНИ

Време е да разширите
знанията си. Моментът
е добър за уреждане на
служебни и лични проблеми.

На околните ще им се
струва, че искате да ги
обидите и унизите.
Докажете им, че не е
така.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Любимият ви човек се
нуждае от повишеното
ви внимание, на първо
място ще се окажат
чувствата.

Вероятни са запознанства с хора, които ще
ви помогнат да погледнете по нов начин на
живота.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

15.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)

Бъдете търпеливи. Ако
успеете да проявите
издръжливост, старанията ще бъдат възнаградени.

Вашият любим ще ви
признае колко ви обича
и как не може да си
представи живота без
вас.

15.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

“Ако той си тръгне,
това ще е завинаги, не
му давай да си тръгне!”
- това е ръководството.

Ще се наложи да се
намесите в семейни
проблеми и конфликти
между роднини и близки.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Вземайки нещата в
ръце, ще се погрижите
денят да е спокоен. Ще
се радвате на добър
прием.

Може радостно да потривате ръцете си,
защото всичко ще върви
съобразно вашите планове.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Може би ще усетите,
че вашият любим не ви
разбира от половин
дума и трябва да обяснявате.

Ще разберете, че ви
очакват весели, радостни и светли моменти, животът е очарователен.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

06.00 ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË
09.25 ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓî
08.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
12.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

- ÒÂË‡Î
16.00 ìÃ˙ÊÍÓ/ΔÂÌÒÍÓî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË (Ò˙Ò
ÒÛ·ÚËÚË)
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
19.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ¬ÂÏÂ
21.30 ìœËÁ‡Íî - ÒÂË‡Î
23.35 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî
00.20

ËÌÓÁ‚ÂÁ‰Ë. ì“Â ÒÂ
Ò‡Ê‡‚‡ı‡ Á‡ –Ó‰ËÌ‡Ú‡î

01.10 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
04.05 ìœËÁ‡Íî - ÒÂË‡Î
05.00 ÕÓ‚ËÌË
05.05 ìœËÁ‡Íî - ÒÂË‡Î

15

СРЯДА
23 ЮНИ

2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Кирилицата е третата официална азбука на ЕС след
присъединяването на страната ни през 2007 година.

¬ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ËÁÔËÚ‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚ˙Ú
ÒÂ Ó·˙˘‡ Í˙Ï ÔÓÙÂÒÓ‡:
- » Ú‡Í‡, ‰‡ ‚Ë‰ËÏ ÒÂ„‡ Ì‡ Í‡Í‚Ó
ÒÚÂ ÏÂ Ì‡Û˜ËÎË...

През ХVI век във Франция жените са могли да обвинят
съпрузите си в импотентност като мотив за развод.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¡ŒΔ»ƒ¿– À” ¿–— », ·Ë‚¯
ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡
¬≈—≈À»Õ œÀ¿◊ Œ¬, ‡ÍÚ¸Ó
√≈Œ–√» Ã¿– Œ¬, ÏÛÁËÍ‡ÌÚ
Ã¿–»ﬂ √–Œ«ƒ≈¬¿, ‰‚ÛÍ‡ÚÌ‡
ÓÎËÏÔËÈÒÍ‡ ¯‡ÏÔËÓÌÍ‡
ÔÓ ÒÔÓÚÌ‡ ÒÚÂÎ·‡
Ã»À≈Õ –”— Œ¬, ÔËÒ‡ÚÂÎ
Ë ÔÂ‚Ó‰‡˜
Õ¿ƒﬂ À»—”–— ¿-Δ≈ Œ¬¿,
Á‡ÏÂÒÚÌËÍ-ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡
ÚÛ‰‡ Ë ÒÓˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÓÎËÚËÍ‡
Õ» ŒÀ¿… ﬂÕ¿ »≈¬, ıÛ‰ÓÊÌËÍ
œ¿”Õ ÷ŒÕ≈¬, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ,
ÔËÒ‡ÚÂÎ Ë ÔÛ·ÎËˆËÒÚ
œ≈“⁄– ◊”’Œ¬, ÔÓÂÚ Ë ÔËÒ‡ÚÂÎ
œ≈“ﬂ ¿À≈ —¿Õƒ–Œ¬¿, ÔËÒ‡ÚÂÎÍ‡
–”Ã≈Õ œ≈“ Œ¬, ·Ë‚¯
ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ
‡·ÓÚË
ﬂ—≈Õ œ≈“–Œ¬, ÙÛÚ·ÓÎÂÌ
ÚÂÌ¸Ó

Елисейският дворец
стана дискотека
Френският президент Еманюел Макрон
събра феновете на музиката на техно-парти със спазване на социална дистанция в
президентския дворец в понеделник, съобщи агенция “Франс прес”, цитирана от
БГНЕС.
Така държавният глава възобнови традицията от преди пандемията за отбелязване на ежегодния фестивал на уличната музика в страната. Франция празнува музиката във всичките й форми ежегодно с гигантско улично парти на 21 юни, припомня агенцията.
През 2018 г. Макрон започна да отваря
двора на Елисейския дворец за фенове на
танците на 21 юни с концерт с участието
на звезди от френската сцена.
За отбелязване на тазгодишния фестивал
неговото правителство обяви, че нощните
клубове, които са затворени за 15 месеца,
ще могат да бъдат отворени на 9 юли.
Изпълнителите обаче ще трябва да представят нова здравна карта, показваща, че са
напълно ваксинирани срещу КОВИД-19,
имат отрицателен PCR тест или вече са
преболедували вируса.
Маските няма да бъдат задължителни в
клубовете, на които ще бъде разрешено да
работят само със 75 процента от капацитета си, заяви Ален Гризе, министър, отговарящ за малкия бизнес.
Тазгодишният Fete de la Musique се проведе ден след като правителството премахна полицейския час, една от последните

Президентът Еманюел Макрон събра
фенове на техно-музиката на парти

Филипинец
кръсти детето
си Ейч Ти Ем Ел

СНИМКА БГНЕС

Президентът Макрон, съпругата му Бриджит и
Жан-Мишел Жари откриха концерта в Елисейския дворец
стъпки в поетапното премахване на ограниченията заради коронавируса. Миналогодишният фестивал беше отменен заради пандемията, но с броя на инфекциите на найниското ниво от близо година страната отново се връща към обичайния си ритъм.

Френският пионер в електронната музика Жан-Мишел Жар и кралят на дискотеките от 70-те години Серон бяха диджеите
на концерта в понеделник вечерта в двора
на двореца, където Макрон посреща чужди
държавни глави.

Индийският премиер ще бори коронавируса с йога
Йогата е източник на
сила за хората по време
на пандемията от КОВИД-19, обяви индийският премиер Нарендра Моди, съобщи “Дарик
нюз” като се позова на
германската агенция
ДПА. Моди е заявил

това в обръщение по
повод Международния
ден на йогата.
Според него лекарите на първа линия в битката с новия коронавирус в Индия превърнали
йогата в средство в борбата със заразата. Мест-

ни експерти пък препоръчвали йога упражнения за дишане за укрепване на дихателната
система. От излъчвани
по индийските телевизии
кадри става ясно, че и
министрите от правителството на Моди, параво-

енните и спецчастите от
армията масово практикуват йога.
ООН обяви 21 юни
за Международен ден на
йогата през 2015 г. и
оттогава всяка година се
отбелязва с мащабни
събития по целия свят.

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

Нарендра Моди

»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
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¿

Уеб разработчик с необичайно име от филипинския град Санта Мария е кръстил сина си на
маркиращия език HyperText
Markup Language (HTML) или
Ейч Ти Ем Ел, съобщава англоезичният всекидневник “Инкуайърър”. Малкият Ейч Ти Ем Ел
има обичайна фамилия за страната, която е била испанска колония - Паскуал, пояснява “Дарик нюз”. Сали Райо Паскуал майката на Ейч Ти Ем Ел споделя, че близките им са доволни от
избора на име за момченцето, тъй
като е спазена една необичайна
традиция. Бащата на бебето
също е с нетрадиционно име Макарони 85, а лелите на новороденото се наричат Спагети 88
и Искрено Ваша 88. Цифрите в
имената им означават годината
на раждане. Началото на необичайната традиция поставя дядото на момченцето - Сесинандо.
Той не харесва името си и решава да кръсти децата си по нестандартен начин. Детето на
една от лелите на Ейч Ти Ем Ел,
Спагети 88, също носи чудато
име - Сирене Пименто.

Празник на
мащерката
отбелязват
в Родопите
Националният празник на мащерката
ще се проведе тази година в смолянското
село Киселчово от 25 до 27 юни, съобщи
пред радио “Фокус-Смолян” Илия Годев
от народно читалище “Асен Златаров 1927” - село Смилян, един от организаторите на Фестивала на дивите цветя в Родопите. Фестивалът се провежда за девета
поредна година в селата от Горното поречие на река Арда - Смилян, Кошница,
Арда, Могилица, Киселчово и Сивино. Той
вече започна на 19 юни с фолклорния
събор “Изворен глас” в Смилян, а на 23 и
24 юни ще се проведе ритуалът Еньовденска магия в поляните над село Горна Арда.
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„Червено” дерби
на старта
СНИМКА БГНЕС

Три завързани срещи
в първия кръг на efbet Лига
Марин МИЛАШКИ

За втора поредна година
сезонът в efbet Лига започва с
мач между ЦСКА 1948 и
ЦСКА-Сф. “Червената” битка
ще бъде още в разгара на лятото и на старта на шампионата,
отреди жребият, теглен в централата на БФС в “Бояна”.
Елитната дивизия ще стартира

Неделчо Михайлов, Емил Костадинов и Атанас Караиванов (от ляво на дясно)
изтеглиха жребия за новия сезон в efbet Лига

на 23 юли, в първия кръг се
открояват три завързани двубоя.
ЦСКА 1948 отново ще е
символичен домакин на ЦСКАСф и мачът, както и през миналата година, ще предизвика
интерес. В първия кръг предстои и поредното издание на
най-старото столично дерби
Левски - Славия, на ст. “Георги Аспарухов”. От спортнотехническа гледна точка без-

спорно в най-оспорвания двубой вицешампионът Локо Пд
посреща на “Лаута” шампиона
Лудогорец. После “орлите”
посрещат ЦСКА 1948, а в III
кръг гостуват на ЦСКА.
“Вечното дерби” е в IX
кръг и “червените” отново са
домакини. Завърналите се в
елита Локо Сф и Пирин гостуват на старта съответно на
Берое и Ботев Пд.
Останалите срещи в I кръг

са Ботев Вр - Арда и Царско
село - Черно море. Шампионатът стартира на 23 юли, а
зимната пауза започва на 13
декември. Първенството се
подновява на 18 февруари и
ще завърши на 24 май, а до 29
май ще се изиграят баражите.
“При изготвянето на програмата се съобразяваме с участниците в евротурнирите и с
техния интерес. Дано да съвпадат. Ще бъде трудно, защото

ГЛЕДАЙТЕ

Валтер Папазки влиза в ЦСКА-Сф
Валтер Папазки и
WINBET влизат в ЦСКАСф. От букмейкърската
компания обявиха, че днес
ще дадат съвместна пресконференция с футболния
клуб, на която ще обявят
новото си партньорство.
WINBET няколко сезона спонсорира “червените”, но не и под формата

на генерален спонсор. Остава само да стане ясно
дали собственикът на компанията Валтер Папазки
ще придобие акции в
ЦСКА. Около “Армията”
се говори, че Гриша Ганчев ще даде 30% от акциите на клуба на врачанския
бизнесмен. Тази сделка би
трябвало значително да

повиши бюджета на клуба,
който в последните години
бе почти изцяло осигуряван от Ганчев.
Гриша Ганчев и Валтер
Папазки гласят Христо
Стоичков да стане президент на клуба, но не се
знае дали Камата ще пожелае да се върне в България.
В последно време кава-

лерът на “Златната топка”
за 1994 г. е лице на букмейкърската фирма, която
ще сложи логото си на фланелките на “червените”.
Очаква се това да се случи
още за последната контрола, на която ще бъде официалното представяне на
отбора на ЦСКА за новия
сезон.

След 122 мача Пандев
Кузманов дебютира
с неуспех и на „Уимбълдън” приключи с националния тим
Димитър Кузманов (№244 в света) дебютира тежко на
“Уимбълдън”. На старта на квалификациите втората ни ракета загуби от Мариус Копил (Рум, №222) с 4:6, 3:6. На корт
№16 в Лондон пловдивчанинът спаси два мачбола, но отстъпи
само за 68 минути. Мачът трябваше да се играе в понеделник,
но заради дъждовното време бе отложен с 24 часа. Срещу
финалиста от “София Оупън 2018” Кузманов допусна пробив
в седмия гейм и това се оказа решаващо за изхода на първия
сет, тъй като румънецът не му позволи брейкбол в подаването си.
Във втората част българинът пропусна точка за пробив
във втория гейм, а после веднага допусна брейк в своя сервис.
При 3:5 Кузманов сервираше за оставане в мача и отрази
първите два мачбола, но румънецът спечели третия.
При мъжете ще участва и Григор Димитров (№21) като
поставен в основната схема.
При дамите в квалификациите снощи започна Изабелла
Шиникова (№220), а днес се пускат още Цветана Пиронкова
(№103), Виктория Томова (№105) и Елица Костова (№259).

12-а загуба на „лъвовете”
в Римини
България записа дванадесето поражение в Лигата на нациите. В италианския курорт Римини нашите резерви отстъпиха
на САЩ с 0:3 (18:25;
24:26; 9:25). “Лъвовете”
на Силвано Пранди се
озъбиха на американците
само във втория гейм и
дори бяха на точка от

спечелването му. В третия те не оказаха никаква
съпротива и напуснаха
безславно терена.
Нашите бяха в състав:
Владимир Станков, Радослав Парапунов, Гордан
Люцканов, Георги Петров, Стефан Чавдаров,
Николай Колев и Мартин
Иванов (либеро).

Нидерландия разби Северна Македония с 3:0 в последен мач от Група С на Евро
2020. На “Йохан Кройф Арена” срещата бе последна и за
капитана на югозападните ни
съседи Горан Пандев. След
122 мача и 38 гола нападателят приключи с националния
тим, а най-вероятно и с футболната си кариера. Италианският Дженоа не планира
да удължи договора на футболиста, който игра 20 години за представителния тим на
родината си.
Пандев обаче дочака да
играе на голям форум. На
старта той влезе в историята
на европейските първенства
с попадението, което реализира във вратата на Австрия
(1:3). С историческия първи
гол за страната си на еврофинали той стана и вторият
най-възрастен реализатор на
еврофинали - на 37 години и
321 дни.
Сега в Амстердам Пандев
бе сменен 20-ина минути
преди края, а съотборниците
му направиха шпалир, за да
го изпратят символично.
Преди мача ветеранът получи и фланелка от капитана на
“лалетата” Жоржиньо Вайналдум за спомен от последния двубой за родината си.
В другия мач от Група С

са в различни потоци Лудогорец и Локо Пд, ЦСКА и Арда.
Лудогорец ще играе във вторник или сряда в евротурнирите, а другите - в четвъртък. В
третия кръг са ЦСКА с Лудогорец, а в четвъртия - Лудогорец с Арда. Сложно е, но да се
надяваме, че ще има възможност да се реагира”, коментира мениджърът на Професионалната футболна лига Атанас
Караиванов.

Капитанът на
Нидерландия Жоржиньо
Вайналдум подари на
капитана на Северна
Македония Горан Пандев
фланелка с №122,
колкото мачове има
ветеранът за
националния тим
Австрия надви Украйна с 1:0
и също продължава на 1/8финалите.
В Група В Русия катастрофира срещу възкръсналия
Дания с 1:4 и “червеният
динамит” също продължава в
елиминациите за сметка на
“Сборная”. Белгия срази
Финландия с 2:0 и стана третият тим с пълен актив на
шампионата. В този мач вратарят на скандинавците Лукаш Храдецки набута топката във вратата си и увеличи
антирекорда на еврошампионатите с вече 6 автогола.

ФУТБОЛ
ЕВРО 2020
БНТ 1
19.00 Словакия - Испания
22.00 Германия - Унгария
ПО ДИЕМА
19.00 Швеция - Полша
ПО НОВА
22.00 Португалия - Франция
ПО БНТ 3
23.55 Евро 2020 (обзор на деня)
ПО ДИЕМА СПОРТ
17.00 Лудогорец - Ференцварош
ПО МАКС СПОРТ 4
2.35 Орландо Сити Сан Хосе Ърткуейкс
ПО РИНГ
11.00 Тайнан Сити Атлетик 220
15.00 Ийстърн Лонг Лайънс Лий Ман
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
13.00 Турнир в Истборн (мъже)
ПО МАКС СПОРТ 2
14.30 Турнир в Майорка (мъже)
РЕЗУЛТАТИ

III КРЪГ
ГРУПА В
29. Русия - Дания 1:4
0:1 Дармсгаард (38) 0:2
Поулсен (59) 1:2 Дзюба
(70-д) 1:3 Кристенсен
(79) 1:4 Мееле (82) 30. Финландия Белгия 0:2 0:1 Храдецки (74-авт) 0:2
Лукаку (81).
1. БЕЛГИЯ 9 т., 7:1 2. ДАНИЯ 3,
5:4 3. Финландия 3, 1:3 4. Русия 3, 2:7.
ГРУПА С
27. Нидерландия - Северна Македония 3:0 1:0 Депай (24) 3:0 Вайналдум (50 и 58) 28. Украйна - Австрия
0:1 Баумгартнер (51).
1. НИДЕРЛАНДИЯ 9, 6:2 2. АВСТРИЯ 6, 4:3 3. Украйна 3, 4:5 4.
Северна Македония 0, 2:8.
СНОЩИ:
ГРУПА D
31. Чехия - Англия и 32. Хърватия - Шотландия
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