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ÑÎÖÈÀËÍÀÒÀ
ÏÅÍÑÈß
ÑÅ ÂÄÈÃÀ
ÍÀ 247 ËÅÂÀ

Стр. 7

ЛЕВИЯТ
ВЕСТНИК
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ÏÐÎÂÀËÈ ÑÅ
ÈÇÁÎÐÚÒ
ÍÀ ØÅÔ ÍÀ ÁÍÒ

×å áóì,
÷å òðÿñ!

Едва 4,4% от българите не са имали почти никакви затруднения
да посрещнат разходите си през миналата година. Покупателната
способност на домакинствата ни е наполовина от средната в ЕС.
Стр. 6

ÁÑÏ ñïèðà ïðåãîâîðèòå
ñ ÏÏ çà íîâ êàáèíåò
Парламентът привика Кирил Петков и шефа на ДАНС
за обяснение за изгонването на 70 руски дипломати

С

кандалът, в който премиерът в
оставка Кирил Петков вкара
България с едноличното си решение да изпъди 70 руски дипломати, е НЕПРОСТИМО ГРУБ политически и дипломатически гаф.
Още повече, че под нотата, връчена на руския посланик Елеонора
Митрофанова, се е подписал зам.
външен министър, а не титулярът
Теодора Генчовска. Още повече,
че този въпрос не е обсъждан нито
на коалиционен съвет, нито в правителството, че дори и в ПП, а
решението за гоненията срещу
руската дипломатическа мисия е
взето един Бог знае къде, как и
срещу какво.
Независимо, че вицепрезидентът Илияна Йотова и някои
други пришиват това решение на
цялото правителство. Знаем защо
го правят. Все повече от избирателите на БСП започват да се
събуждат от транса и вече добре
разбират кои сили и защо целенасочено атакуват ръководството на
БСП. Аватарите им вече са в ход
по тв екраните, а политическите
марионетки, които загряват на
резервната линия, се осветяват без
време.
Лидерът на БСП и вицепремиер Корнелия Нинова заедно с
Изпълнителното бюро и парламентарната група на партията
излязоха с категоричното решение, че спират преговорите за нов
кабинет с ПП, докато Кирил Петков не поеме отговорността за
стореното.
Стр. 9
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Категоричен политически ход предприе лидерът на
БСП Корнелия Нинова, заедно с ИБ и ПГ на “БСП за
България”, след едноличното решение на премиера
Кирил Петков да изгони 70
руски дипломати от страната.
БСП спира преговорите
за съставяне на нов кабинет,
обяви Корнелия Нинова в
кулоарите на парламента
след съвместно заседание на
ИБ и ПГ на “БСП за Бълга-

рия”. По думите й това е
безпрецедентно в българската дипломатическа история
и е на прага на скъсване на
дипломатическите отношения с Русия. Нинова бе категорична, че няма решение за
това на МС, а решението е
взето абсолютно еднолично
от Кирил Петков.
“Всеки, който твърди, че
има решение на Министерския съвет, като например
вицепрезидентът Йотова, да
го докаже и да извади такова

решение!”, заяви Нинова.
Социалистите настояват
президентът да свика спешно КСНС. По тяхно настояване снощи се проведе закрито заседание на парламента, на което бяха привикани премиерът в оставка
Кирил Петков и шефът на
ДАНС, който да представи
доклада, въз основа на който Петков е взел решението
за изгонване на руските
дипломати.
“Ако президентът не

знае, че има такъв доклад на
ДАНС, то нещо категорично не е в ред в държавата”,
посочи Корнелия Нинова.
По
отношение
на
възможностите за подновяване на преговори с ПП за
нов кабинет, Нинова отсече: “Ще се върнем на масата на консултациите, ако
ПП предложи друг кандидат
за премиер и Кирил Петков
поеме отговорността за поведението си досега”.
Стр. 3
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КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

Îñòàâàìå ñîöèàëíèÿ ñòúëá íà
ïðàâèòåëñòâîòî äî ïîñëåäíèÿ äåí
Социалната пенсия за старост се вдига от 170 на 247 лева, обяви лидерът
на БСП, вицепремиер и министър на икономиката и индустрията
“До последния ден на правителството оставаме социалния стълб в него”, заяви в Министерския съвет министърът
на икономиката и индустрията
Корнелия Нинова. Тя обяви, че
вчера, когато бе едно от последните заседания на Министерския съвет, е взето решение социалната пенсия за старост да се увеличи с 45,3% и
да стане от 170 на 247 лв.
От това следва и увеличение на пенсията на военните
инвалиди, социалната за инвалидност, за гражданска инва-

лидност, персоналната пенсия,
добавките за чужда помощ, за
инвалидите от Отечествената
война, за ветераните от войните. Учениците с изявени дарби
ще получат стипендии в размер на 278 235 лв. “Каквото и
да се случва оттук нататък,
БСП си остава защитник на
социално слабите, бедните,
децата и младите семейства”,
категорична бе Корнелия Нинова.
Правителството одобри и
други 2,6 млн. лева за финансиране както на реализирани,

така и на предстоящи почивки
на ученици по Националната
програма “Отново заедно”.
Със средствата се обезпечават
пътуванията на 4012 ученици
от I клас до XI клас и 404 учители или други ръководители
от 87 общински училища. За
участниците в пътуванията е
осигурено финансиране от
централния
бюджет
за
шестдневен туристически пакет в размер на 500 лв. на участник.
Още 10 млн. лв. ще бъдат
вложени в модернизацията на

професионални училища в
страната. Одобрените от кабинета средства са за ремонти на
учебни корпуси, спортни площадки, работилници, общежития, физкултурни салони, училищни дворове и за изграждане на санитарни помещения за
ученици и учители с увреждания.
Преди началото на заседанието на кабинета премиерът в
оставка Кирил Петков заяви, че
правителството ще продължи
да взема важни за държавата решения. Две от най-важните са

вицепремиерът и министър на
финансите Асен Василев да
бъде упълномощен да води преговори и да подпише финансовото споразумение по изпълнение на Механизма за възстановяване и устойчивост между
ЕК и правителството. Така ще
се даде реален старт на възможността България да поиска
първите траншове от 13 млрд.
лева от Плана за възстановяване. Другото решение на МС е
да се определят органите и
структурите, отговорни за
изпълнение на плана.

Ïðîâàëè ñå èçáîðúò íà íîâ øåô íà ÁÍÒ
БНТ няма да има нов директор засега и на поста остава Емил Кошлуков.
Дотук се стигна след три гласувания на
членовете на Съвета за електронни
медии, които не успяха да намерят
консенсус и да излъчат генерален директор на БНТ. Никой от осмината
претенденти за поста не получи три от
петте гласа, необходими за решението.
Процедурата се прекратява, а Кошлуков ще управлява БНТ до провеждане-

то на нова процедура за избор.
На финалното трето гласуване Венелин Петков бе подкрепен от двама
комисари - Пролет Велкова, издигната
от “Демократична България”, и Симона Велева, от квотата на “Продължаваме промяната”. Останалите гласуваха с
“въздържал се”.
Настоящият генерален директор
Емил Кошлуков и при трите вота бе
подкрепен само от Галина Георгиева,

издигната от ГЕРБ през 2019 г.
Сашо Диков получи подкрепа от
Симона Велева и председателя на СЕМ
Соня Момчилова, която бе издигната
за комисар от президентската квота.
В надпреварата се състезаваха Емил
Кошлуков, Венелин Петков и Сашо
Диков, Ирина Величкова, Василена
Матакиева, Красимир Ангелов, Сашо
Йовков и преподавателката по тв журналистика Светлана Божилова.

Момчилова закри процедурата за
избор на генерален директор на БНТ и
съобщи, че нова ще бъде открита при
следващото заседание на СЕМ. “Аз не
споделям Пилатовския подход да изберем някого, само защото трябва да има
избор”, заяви Момчилова. Пролет Велкова каза, че не е горда от липсата на
избор. Тя изрази съмнение в автономността на гласовете на членовете на
регулатора.

Ó÷åíèöè è ó÷èòåëè
îò Ñèëèñòðà ïîèñêàõà
áåçîïàñíè ïúòèùà
Ученици и учители от
Професионалната земеделска гимназия в Силистра
излязоха на протест заради
липсата на предпазни мерки
за опазването на живота и
здравето на пешеходците в
района на училището. Автобусната спирка и пешеходната пътека, които ползват
учениците на гимназията, се
намират на натоварения път
Силистра-Русе. Той е част
от републиканската пътна
мрежа и по закон там не
могат да бъдат поставени ограничители на скоростта.
“От 3 години пиша до
всички институции във
връзка с това, че в района не
се спазва ограничението от
50 км/ч и пешеходците не
могат да преминават нормално. Молил съм да бъде по-

ставено някакво препятствие, но от институциите ми
отговарят, че пътят е от част
от републиканската мрежа и
законът не позволява това да
се случи”, каза пред БТА директорът на гимназията Пламен Славов. Пътните знаци,
указващи максимална скорост от 50 км/час, и периодичните проверки на Пътната полиция също не помагат,
твърдят от училището.
Учениците споделиха, че
се страхуват да пресичат,
тъй като шофьорите обикновено се движат с превишена скорост и почти никога не спират на пешеходната пътека. Ако проблемът не
бъде решен скоро, от гимназията ще продължат с протестите и през следващата
учебна година.

СНИМКА БТА

По повод Националния ден на безопасността на движението
по пътищата пред храм-паметник “Св. Александър Невски” сe проведоха
демонстрации по оказване на помощ при транспортни произшествия

ÌÇ ïðåïîðú÷à äà ñå íîñÿò ìàñêè íà çàêðèòî è â òðàíñïîðòà
По-заразният подвариант на омикрон BA.5,
който доминира в момента в Европа, вече е в
България. Министерството на здравеопазването обяви, че у нас са

установени 7 проби от
него - 6 в София и една в
Кюстендил.
Поради рязкото повишаване на заболяемостта
в последните дни министерството препоръча хо-

рата отново да започнат
да спазват основните
мерки за предпазване от
заразяване. Това все още
са препоръки, а не
задължителни изисквания. Силно препоръчи-

телно е носенето на защитни маски за лице на
закрито и на местата със
струпване на много хора
- обществен транспорт,
търговски центрове, магазини, базари, гари, ав-

тобусни спирки и т.н. От
МЗ препочват още да се
спазва дистанция на обществени места и да се
избягват местата, на които се струпват много
хора едновременно.

В България вече е
разрешено и поставянето на втори бустер иРНК
ваксина при лица над 18
г., чийто завършен ваксинационен курс е с двудозова ваксина.
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Ðåøåíèåòî
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Зам.-председателят
на НС Кристиан Вигенин
БСП спира преговорите за
съставяне на ново правителство в рамките на 47-то Народно
събрание заради решението на
Кирил Петков да изгони 70
руски дипломати. Това обяви
Корнелия Нинова след извънредно заседание на Изпълни-

нещо категорично не е наред в
държавата, отсече Нинова и
припомни, че шефът на ДАНС
се назначава от президента. Тя
обясни, че от публичната информация става ясно, че се касае за шпионаж, който засяга
националната сигурност, зато-

СНИМКА БТА

ÁÑÏ ñïèðà ïðåãîâîðèòå
çà íîâî ïðàâèòåëñòâî
Ще се върнем на масата за консултации, ако кандидатът
за премиер не се казва Кирил Петков, заяви Корнелия Нинова
Юлия КУЛИНСКА

телното бюро на партията и ПГ
“БСП за България”.
“Решението да бъдат изгонени 70 дипломати от Русия е
безпрецедентно в българската
дипломатическа история и е на
прага на скъсване на дипломатическите отношения. За нас
това е абсолютно неприемливо
и по начина, по който е взето,
и по съдържанието му”, категорична е Нинова. По думите й
решението е взето абсолютно
еднолично от премиера Кирил
Петков. В Министерския съвет
не е обсъждано и не е взето
подобно решение, уточни тя.
Депутатите от БСП настояха парламентът да проведе закрито заседание, на което да
бъде изслушан шефът на
ДАНС за доклада, който е изготвил и предоставил и въз
основа на който Петков е взел
решението за изгонване на
дипломатите. Тези доклади
трябва да бъдат изпратени до
премиера, президента и председателя на НС, поясни Нинова. Ако президентът не знае, че
има такъв доклад на ДАНС, то

ва било най-уместно Румен
Радев спешно да свика КСНС.
“За пореден път премиерът
Кирил Петков взема еднолични
решения по въпроси, които
много сериозно засягат националната политика - и вътрешна,
и външна. Досега проявявахме
толерантност и разбиране в
името на общата цел, която си

бяхме поставили - да променим
модела на управление. Но тъй
като това е поредното такова
решение, ще се върнем на масата на разговори, ако ПП предложи друг кандидат за премиер
и Кирил Петков поеме отговорността за това си поведение
досега”, заключи Нинова.
Реакцията на социалистите

е по повод думи на министърпредседателя, който заяви във
вторник вечерта, че България
ще изгони 70 руски дипломати
наведнъж до края на тази седмица. Очакваме в неделя един
пълен самолет от 70 места да
замине за Москва, каза той.
Според Петков дипломатическата им дейност е била повече

АНДРЕЙ ГЮРОВ:

Íàäÿâàìå ñå ñîöèàëèñòèòå
äà îñìèñëÿò ñòàíîâèùåòî ñè
“Продължаваме да правим всичко
възможно да излъчим правителство в
този мандат. За това проведохме и
заседание на Националния съвет в
понеделник, където дадохме ясен
мандат на преговорен екип, който да
преговаря с нашите коалиционни
партньори. Сега имаме нова информация на масата, съответно трябва да
обмислим и да седнем на масата на
преговорите, където се надяваме и
БСП да осмислят тяхното станови-

ще”, заяви председателят на ПГ на
“Продължаваме Промяната” Андрей
Гюров пред журналисти в НС.
“Не сме стигнали на етап да обсъждаме
персонален състав на правителството,
обсъжда се формула, която да обедини
всички партии. Път за преговори винаги
има, иначе нямаше да са преговори, а
извиване на ръце. Имаме време до петък
до връчване на мандата”, подчерта
Гюров, но не отговори дали Кирил
Петков ще е кандидатът за премиер.

за прикритие. Всеки, който работи за чужди интереси, ще
бъде призован да се върне обратно в страната, откъдето е
дошъл, заяви премиерът.
По-късно зам.-министърът
на външните работи Ирена
Димитрова е извикала в МВнР
посланика на Руската федерация. Посланик Елеонора Митрофанова е била информирана
за решението на българската
страна за намаляване на числеността на персонала на руските представителства в Република България в граници, ненадвишаващи числеността на
българските представителства
в Руската федерация. Числеността следва да бъде
поддържана в рамките на до
23 дипломатически и 25 административно-технически служители, уточниха от МВнР.
От БСП реагираха светкавично на новината и заявиха,
че решението за екстрадирането на руските дипломати не е
съгласувано с тях. “Решението
ще има дългосрочни последици.
БСП категорично не е съгласна
с това решение, който и където
и да го е взел”, написа лидерът
на партията Корнелия Нинова
във фейсбук.

Ðàçíîïîñî÷íè ìíåíèÿ íà ïàðòèèòå çà ðåøåíèåòî íà Ïåòêîâ
С разнопосочни мнения излязоха вчера партиите
във връзка с решението на премиера Кирил Петков
България ще изгони 70 руски дипломати наведнъж
до края на тази седмица.
“Отзоваването на руските дипломати от България е поредното самосиндикално решение на премиера в оставка”, коментираха от “Има такъв народ”.
Според тях тази идея Кирил Петков е споделил още
при посещението на българската делегация в Украйна на “перона на гарата в Полша” и е казал, че ще
е хубаво да изгоним руски дипломати.
На обратната позиция бяха от “Демократична
България”. Според тях премиерът в оставка не е
взел еднолично решението за изгонването на 70

руски дипломати, а въпросът е бил обсъждан на
коалиционен съвет на 18 май. Съпредседателят на
ДБ Христо Иванов заяви, че тогава е ставало
въпрос за прилагането на принципа за пропорционалност по отношение на състава на дипломатическите мисии. То е било политически подкрепено
от ДБ. Заместник-председателят на ПГ на ДБ Владислав Панев пък заяви, че решението не е било
съгласувано с партията.
От “Възраждане” излязоха с декларация, в която
се казва, че масовото изгонване на дипломати на определена страна, което е безпрецедентно в историята
на българската държава от 1878 г. насам, и закриването на консулства в двете държави нанася силен

удар на взаимоотношенията между тези страни.
От ГЕРБ-СДС пък заявиха, че се надяват изгонването на руските дипломати да не е в резултат на
панически действия предвид вътрешно-политическата ситуация.
Заради липса на персонал временно затварят консулския отдел в София, генералното консулство във
Варна, а за 1 месец и консулството в Русе.
Говорителят на руското външно министерство
Мария Захарова коментира, че Русия си запазва правото на ответни политически и дипломатически мерки, включително и с нереципрочен характер. Според
нея решението не е в интерес на България, а по
заповед на външни сили.
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Ñòîëè÷àíè ñêî÷èõà
ñðåùó ïðîìåíè çà
òàêñóâàíå â òðàíñïîðòà
Остро недоволство срещу премахването на месечните карти
за една линия и на талоните за 10 пътувания изразиха софиянци
Деси ВЕЛЕВА

Остро недоволство срещу подготвяните промени в тарифите и условията за пътуване в градския транспорт
в София изразяват столичани, след като
научиха, че от следващата година ще
плащат по 2 лева за хартиен билет, а
едномесечните карти за една линия и
талоните за 10 пътувания с намаление
се премахват.

Мненията им се събират в сайта на
Столичната община, където е представена за обществено обсъждане променената Наредба за реда и условията за
пътуване с обществения градски транспорт. Позициите ще се събират до 17
юли и общинските съветници ще преценят с кои от тях да се съобразят.
Очаква се промените да бъдат гласувани на сесията на 21 юли.
Най-остро е възмущението от премахването на едномесечните карти за
една линия. “Много столичани пъту-

ват до работата си или до друга своя
ежедневна дестинация и обратно само
по една линия. Не виждам причина
това право да им се отнема и да бъдат
задължавани да купуват карта за всички линии, която всъщност няма да използват. Това би било нелоялна практика, която бих оспорил и по съдебен
ред пред Административния съд”,
пише на съветниците столичанин. Негова съгражданка е категорична, че заплащането на карта за цялата градска
мрежа е възмутително и дискримина-
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ционно. “Добре е да се правят промени, да се върви към електронни услуги, но нека да не се ощетяват гражданите”, пише по същия повод друг столичанин. Недоволна пътничка е пресметнала, че с новите условия ще се
налага месечно да плаща за петчленното си семейство 1400 лева за транспорт. Учениците също не трябва да
бъдат задължавани да купуват карти
за цялата градска мрежа, ако не им е
необходимо, коментират още недоволни.
Друг софиянец, който ползва талоните за 10 пътувания, но пътува през
една седмица, настоява те да бъдат
запазени и да има гъвкавост. Според
предложение на ръководството на
“Метрополитен” трябва да се даде
възможност за зареждане на пакетен
талон за 5 пътувания, като всяко да
струва 1,50 лева. Има и мнения хартиените билети да останат още една година на тази цена.
ДУМА припомня, че общината
предвижда хартиените билети, купувани в метро и от водач на наземен
транспорт, да струват 2 лева, както и
да се въведе електронен билет от 1,60
лв., като с него ще могат да се правят
прекачвания в рамките на 30 минути,
и билет от 2,20 лв. с прекачвания в
рамките на час.
Коментар на стр. 9

Ïðîòèâîãðàäíà ðàêåòà
ïàäíà íà òåðàñà
íà áëîê âúâ Âèäèí
Невзривена противоградна ракета падна
на тераса на блок във
Видин. Местен жител
публикува във фейсбук
снимка от терасата си
на блок 2 в кв. “Васил
Левски”, на която е паднала ракетата, изстреляна срещу градоносните
облаци по време на бурята в града във вторник вечерта.
Бурята е нанесла

щети и върху покрива
на сцената на община
Видин, която бе разположена в близост до
крепостта “Баба Вида”.
Цялостната конструкция не е пострадала,
тъй като е добре обезопасена.
В близкото до Видин
с. Новоселци има оплетени жици на електрически стълбове от паднали клони. В Дунавци

два квартала са останали без ток. Навсякъде в
града работят екипи на
общинското предприятие “Чистота, озеленяване и благоустройство”. Има паднали дървета, счупени клони и повредени автомобили
след силната буря в града, съобщава община
Видин. Постъпили са
над 30 сигнала за различни щети.

ОБЯВА

CONTRACT NOTICE
The Contracting Authorities Bulgarian National
Horticultural Union (BNHU) (5, Gergina Str. Sofia, Region
Bankya, 1320, Bulgaria,tel: +359888503478, email:
bnhu@abv.bg, contact person: Ms Mariana Miltenova,
website: https://www.bnhu.bg,www.gradinaria-bg.com)
as Coordinator and Asociatia Operatorilor din Agricultura
Ecologica Bio Romania (Strada Petricani, nr. 11D, room
10, sector 2, Bucharest, 23841, Romania, tel: +40
0746111888, email: programe@bio-romania.org, contact person: Mr. Avraham
Cioceanu, website: https://asociatia.bio/) and Union of Hellenic Chambers (UHC) (6
Akadimias Str. Athens10671 Greece +30 210 3387104 (-106) email:
asonitis@uhc.gr, contact person: Georgios Asonitis, website: https://www.uhc.gr) are
Beneficiaries of the GRANT AGREEMENT 101046085 - EU_Org_deal from 16/03/
2022 with the European Research Executive Agency (REA), under the powers delegated
by the European Commission. Project duration is 36 months starting on 01.05.2022
and a total budget of EUR 3.860.402 with a 80% grant.
The competitive procedure for the selection of implementing body(ies) of the
101046085 - EU_Org_deal activities related to the promotion of organic food products
in UK, and UAE will be based on the the most economically advantageous tender.
The estimated value of the contract is EUR 3.295.598 divided in three LOTS: LOT1
BG of estimated value EUR 1.152.848, LOT2RO of estimated value EUR 989.902 and
LOT3 RO of estimated value EUR 1.152.848. The activities include the following Work
Packages: Public Relations, website and social media, advertising, communications
tools, events and Promotion in Point of Sales. Payments will be made in EUR
according to the provisions of tender documents.
Economic operators shall meet the conditions and requirements related to their
financial and technical capacity provisioned in the tender documents which can be
found at the websitesí of contracting authorities or upon request by email at the
electronic addresses mentioned above Offers should be presented according to the
procedure described in the tender documents and will be submitted at the 5, Gergina
Str. Sofia, Region Bankya, 1320, Bulgaria, by August 1st 2022 by 14:00.

Групата “Осъмски ритми” при НЧ “Съзнание 1894” с. Асеновци,
община Левски, беше удостоена с престижната втора
награда на Първия национален фолклорен конкурс “От извора
на Севера” в Пордим. Над 650 изпълнители се състезаваха
през двата дни с изпълнения на северняшки народни песни

Çà ïîëîâèí ãîäèíà íàä 200 äóøè
çàãèíàõà ïî ïúòèùàòà
Над 200 души са загинали от началото на годината по пътищата, заяви
Димитър Илиев от Държавната агенция “Безопасност на движението по
пътищата”. Това е с 98 повече от 2020
г. С около 20% се увеличили ранените, съобщи Диан Драганов, председател на варненския клон на Съюза на
българските автомобилисти, позовавайки се на данни от МВР. Почти се е
удвоил броят на децата, станали жертва на пътни инциденти. Сред причините се посочват лошите пътища, несъобразената скорост, употребата на наркотици и алкохол, говорене по телефон, пренебрегване на коланите, особено на задната седалка. Според експертите липсата на контрол също е
сред основни причини за големия брой
пътни инциденти. Увеличават се катастрофите заради говорене по телефо-

на. Летните месеци са времето, в което стават най-много катастрофи.
Трета година на 29 юни се отбелязва Националният ден на пътната безопасност в България и се организират
редица инициативи в страната, които
преминават под мотото “На пътя животът е с предимство”.
Според Диана Русинова, председател на Европейския център за транспортни политики, отбелязването на
такъв ден с нищо не помага за намаляване на броя на катастрофите. По думите й “в последните 5 години не се
прави почти нищо за пътната безопасност. Държавните институции и политиците не се вслушват в мнението на
експертите. Според Русинова в България има добра нормативна база за движението по пътищата, но “никой не е
готов да спазва правилата”.

www.duma.bg
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Áèçíåñ êëèìàòúò
ñå ïîäîáðÿâà
През юни 2022 г. общият показател на бизнес климата в
България се повишава с 1,4 пункта спрямо предходния месец,
като подобрение на показателя се наблюдава в промишлеността,
строителството и търговията на дребно, сочат данните на НСИ.
Показателят “бизнес климат в промишлеността” нараства с
1,7 пункта. Оценките на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията са оптимистични, като
и очакванията им за следващите шест месеца са благоприятни.
Същевременно и прогнозите им за производствената активност
през следващите три месеца се подобряват.
“Бизнес климатът в строителството” се покачва с 2,1 пункта,
което се дължи на позитивните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.
Съставният показател “бизнес климат в търговията на дребно” се повишава с един пункт в резултат на подобрените оценки
на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на
предприятията. “Бизнес климатът в сектора на услугите” запазва
нивото си от предходния месец. Оценките на мениджърите относно настоящото търсене на услуги са благоприятни, докато
очакванията им за следващите три месеца са резервирани.

НИНОВА КЪМ ДЕПУТАТИТЕ:

Íå îñòàâÿéòå ðîäíàòà
èêîíîìèêà áåç ïîäêðåïà
Парламентът освободи електроенергията от акциз
Намерете разумното решение да не оставяме икономиката без подкрепа. Това заяви
вицепремиерът, министър на
икономиката и индустрията и
лидер на БСП Корнелия Нинова от парламентарната трибуна по време на обсъжданията на актуализацията на бюджета на второ четене. Всички
работодателски организации
ме потърсиха с тревога за
това, че и трите предложения
в държавния бюджет, които
засягат помощ за икономиката
и за бизнеса, не са приети на
второ четене в комисията по
бюджет, коментира Нинова.

“Досега правителството
намирахме начин да подкрепяме българския бизнес - с
компенсации за енергоносителите всеки месец. Но в момента с това, което се случва,
и с отхвърлянето на всички
предложения поставяме под
риск икономиката за следващите месеци. Това означава
предстоящи фалити, растяща
безработица, социални тревоги на много домакинства”,
заяви Нинова. “Тук съм от
тяхно име, упълномощена
съм от тяхно име да се
обърна към народните представители и да ви призова да

се намери между трите или
четвърто решение, но в бюджета на второ четене да залегне подкрепа за българския бизнес. Това е инвестиция в предвидимост, в спокойствие за икономиката, в
запазване на работни места
и в гарантиране на сигурност за следващите трудни
месеци пред България”,
допълни вицепремиерът.
Междувременно парламентът прие на второ четене
разпоредби от актуализацията на държавния бюджет, с
които се променя Законът за
акцизите и данъчните складо-

ве. Предвижда се освобождаване от акциз на електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ в срок
до 30 юни 2025 г. “За” тези
разпоредби бяха 117 депутати, 110 гласуваха “против” и
трима се въздържаха.
Мярката е с цел да се подпомогне бизнесът и потребителите във връзка с неочаквания значителен скок на
цените на енергийните продукти, породени от нарасналото търсене в европейски
и световен мащаб. Тя ще
бъде реализирана чрез изготвяне на нотификация до Ев-

È áðàøíîòî áåç ÄÄÑ
С нулева ставка ДДС от 1 юли ще е не само хлябът,
но и брашното. Това приеха депутатите в пленарна зала
при второто гласуване на актуализацията на бюджета.
Изненадващо в пленарна зала бе приета и нулева ставка
за брашното, въпреки че бе отхвълрена преди ден от
бюджетната комисия. Тя бе предложена от председателя
на земеделската комисия в парламента Пламен Абровски
от ИТН с мотива, че само така може да се намалят ДДСзлоупотребите след премахването на налога за хляба, а
също и да се помогне да не фалират малките хлебопроизводители, които не са регистрирани по ДДС и трябва
да плащат брашно с 20% налог.
Депутати обаче отхвърлиха предложенията за намален ДДС за плодове, зеленчуци и живи животни. Не бе
прието и искането на ГЕРБ и след 1 юли да продължи
облагането с 9% на доставките на бира и вино в заведенията, въведено заради пандемията през 2020 г. Бившият
министър на туризма Николина Ангелкова защити това
свое искане със загриженост за туристическия сектор,
който най-много пострадал от КОВИД-пандемията, а сега
от войната в Украйна. “Не е морално да оставим бирата
с нисък данък, а да отказваме да го намалим за лекарствата”, заяви Румен Гечев от “БСП за България”. Така от
1 юли за бирата и виното, продавани за консумация в
заведенията, се връща по-високият налог от 20%.
Отпаднаха плановете на правителството в първоначалния законопроект от 1 юли да започне поетапно уве-

личение на акцизите на цигарите, пурите, наргилетата,
електронните цигари, както и да се въведе нов специфичен налог за тютюневите течности. Това бе решено още
в бюджетната комисия, след като не се постигна съгласие
откога да започнат да действат акцизните промени. Тютюневите компании поискаха отсрочка, за да се подготвят с новите бандероли и процедури. Най-вероятно повишението на акцизите, което е по европейска директива,
ще започне от началото на 2023 г. с новия бюджет.
Депутатите гласуваха текст, с който задължават
държателите на акцизни складове за горива всеки ден да
докладват на агенция “Митници” свободните наличности
в тях, а агенцията да ги публикува също всеки ден на
сайта си. Целта е вносители и търговци да бъдат улеснени при съхраняване на количествата горива.

ропейската комисия.
С промените в Закона за
държавния бюджет се въведе и
намалена ставка на ДДС от 9
на сто за доставки на централно отопление и доставки на
природен газ. Мярката ще се
прилага до 1 юли 2023 г. В
същия срок ще се прилага и
нулевата ставка на ДДС за
хляба и брашното.
В агенция “Митници” ще се
води публичен регистър с актуални данни, предоставени от
лицензираните складодържатели за наличие или липса на
свободни складови капацитети,
приеха още депутатите.

Ïëàøàò ñ ïîñêúïâàíå
íà õëÿáà çàðàäè
òîë òàêñèòå
С новите цени на тол системата един хляб
ще се увеличи между 3 и 5 стотинки. След 1
януари 2023 г. трябва да се сложи още 20%
надценка. Това заяви на пресконференция,
организирана от браншовите организации,
Йордан Арабаджиев от Съюза на международните превозвачи. Той нарече безобразно
увеличението на тол таксите и разширяването на обхвата на тол системата.
Тол системата е корумпирана, краде пари от
българските граждани, заяви Магдалена Милтенова от Камарата на автобусните превозвачи. С
увеличение на таксите и разширяване на обхвата й с второкласните пътища българското правителство да увеличи цените за българските
граждани - всеки ще я плаща през хляба, сиренето, продължаваме да обедняваме, заяви тя.
Христо Радков от Българското обединение на шофьорите добави, че от 2023 г. всеки
български гражданин - от бебе до старец, ще
плаща през стоките 127 лв. на година заради
увеличението на цената на транспорта през
тол таксите и горивата.
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37% îò áúëãàðèòå íå ñâúðçâàò
äâàòà êðàÿ
Покупателната способност
на домакинствата е почти
наполовина от средната в ЕС
37 на сто от българите не
са могли да свържат двата
края през последното тримесечие на миналата година.
Това показва най-новото изследване на “Евростат” за
въздействието на пандемията
върху 11 страни от ЕС. По
този показател страната ни е
на дъното в ЕС. Във Финландия процентът на хората, които или не могат, или трудно
свързват двата края, е 9,2%.
През последното тримесечие на 2021 г. поне 20 на сто
от всички жители на страните
в ЕС, за които фигурират налични данни (България, Белгия,
Ирландия, Франция, Австрия,
Словения и Финландия), биха
могли да свържат двата края
лесно или много лесно. Единствено в България сред посочените от ЕС страни делът на
гражданите, които не са изпитвали никакви или почти никакви затруднения да посрещат
разходите си за живот, е едва
4,4% през четвъртото триме-

сечие на миналата година. Найвисок е показателят във Финландия, като 43,7 на сто от
финландците не са имали затруднения при посрещане на
разходите си.
Разразилата се пандемия от
коронавирус през 2020 г.,
продължила и през 2021 г.,
повлия на условията на живот
сред всички страни членки на
Европейския съюз. Макар и в
различна степен, всички граждани на страните от ЕС бяха
засегнати от намаления на
доходи, съкратено работно
време и тежки правила за социално дистанциране.
Икономиката на България
е изложена на нови рискове,
преди всичко поради нарастващите цени на енергията и
транспорта, отчита Агенцията за икономическо развитие
на Германия в публикацията
си “Икономически перспективи - България (юни 2022)”,
съобщиха от Германо-българската индустриално-търговска

Äèçåëúò ìèíà 4 ëâ.,
áåíçèíúò ãî ãîíè

Цената на дизела
премиум надмина 4 лв.
за литър, а тази на бензина я гони. Това става
ясно от данните на специализираната платформа fuelo.net. Само за
последния месец цените
на горивата по бензиностанциите са скочили с
около 20-30 ст. на литър.
Поскъпването е средно
с около стотинка на ден.
Най-скъпо вчера се
продаваше дизелът премиум, като средната му
за страната цена беше
3,89 лв. Най-високата
отчетена обаче бе 4,09
лв. От 30 май поскъпването на този вид гориво
е с 36 ст. на литър.
Бензинът А-100 е със
средна цена 3,72 лв.,
като най-високата вчера
беше 3,92 лв. За месец

поскъпването му е с 21
ст. на литър.
Масовият бинзин А95 вече е 3,38 лв. за
литър, като поскъпването му от 30 май е с 22
ст. Най-високата му
цена вчера беше 3,54 ст.,
а най-ниската - 3,21 лв.
за литър.
Обикновеният дизел
се продава средно за
3,55 лв. за литър. Неговото поскъпване за последния месец е с 27 ст.
на литър. Най-високата
му цена е 3,65 лв.
Пропанбутанът се
предлага средно за 1,56
лв., като при него за
последния месец има
поевтиняване с около 2
ст. Средната цена на
метана е 3,51 лв. За последния месец той е
поскъпнал с 13 ст.

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

камара.
Икономическият растеж на
страната се забавя главно поради инфлацията и проблемите във веригата на доставки.
Нарастващите разходи в световен мащаб, особено за енергия, суровини и храни, влошава търсенето в България.
Съответно вносът е подложен
на натиск. Нарастващите разходи за енергия натоварват
частните домакинства в България. Делът на енергийните

разходи на домакинство в
страната е 20 на сто. Това
поставя разходите под средните за ЕС от 25%. Покупателната способност на българските домакинства обаче е почти
наполовина от средната покупателна способност в ЕС.
ЕС прогнозира ръст на
реалния БВП от 2,1 на сто за
2022 г. и 3,1 на сто за 2023 г.
Частното потребление ще
расте по-умерено. Една от
причините за това е, че реал-

ните доходи на голяма част от
населението се очаква да спаднат рязко през 2022 г. Ръстът
на заплатите в частния и публичния сектор ще остане под
нивото на инфлацията. Номиналните месечни брутни доходи вероятно ще се увеличат
средно със 7% през 2022 г. За
разлика от тях се очаква инфлацията да бъде 14%, изчислява Виенският институт за
международни икономически
сравнения.

ШЕФЪТ НА ДФЗ:

3,5% îò ïðîâåðåíèòå êúùè çà ãîñòè
ñà „÷èñòè èçìàìè”
3,5% от проверените
къщи за гости са “чисти
измами”, заяви пред БТВ
изпълнителният директор
на Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) Николай
Каварджиклиев. В същото време стана ясно, че
собствениците на къщи за
гости протестират.
Европейският съюз
очаква България да
възстанови сумите, похарчени по тази мярка
неправомерно. Те постоянно варират в различни-

те изказвания от ЕК - 23
млн. лв., 28 млн. лв. Директорът на фонда поясни, че още не е ясно колко финално ще излязат
парите за връщане. “Парите ще ги връщат тези
хора, които не са
изпълнили договора си, а
ако не могат те да ги платят, трябва да се премине
към съдебно изпълнение.
Държавен фонд “Земеделие” е проверил 100% от
всички проекти. Заведени
са 219 дела, от които 36

вече са приключили в
полза на ДФЗ”, обяви Каварджиклиев.
Част от исканията на
протеста са фондът да
спре да води дела срещу
собствениците на тези
къщи, което е “меко казано, неразумно”, заяви
той.
Според Каварджиклиев 85% от къщите имат
разминаване с бизнес
плана, тоест, къщите са
построени, но няма заетост, няма ВиК, няма

електричество. “Не е
важно само да бъде построена дадена къща за
гости, тя трябва да функционира като такава, да
създава работни места и
да развива региона, в който се намирa”, каза той.
Каварджиклиев отчете, че
има малък процент къщи,
които работят много отговорно и много добре,
други, които просто не
знаят как да работят, и
такива, които никога не
са желали да работят.

Äúæäîâåòå ìîæå äà çàáàâÿò æúòâàòà
Падналите дъждове в последните дни в Добричкия
регион могат да забавят жътвата - особено на ранните
сортове пшеница, заяви пред БТА председателят на
Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова. По думите й кампанията се очаква да
започне между 5 и 10 юли, стига черноземът да изсъхне
и “хлябът да се изпече”. Земеделските стопани се надяват да приберат средно по 550 килограма пшеница
от декар след студовете през март и периодите без
достатъчно влага през годината, добави председателят
на браншовата организация. В Добричка област, в
която традиционно се отглеждат най-много площи с
пшеница в страната, реколтата през тази стопанска
година трябва да бъде прибрана от над 1 201 000
декара.
Според Жекова, ако дъждовете спрат, прибирането
на ечемика, който масово се жъне в региона, ще приключи до края на седмицата. Тя отбеляза, че производ-

ството на зърнената култура в различните землища е
в широки граници - от 300 до 800 килограма от декар,
като средният добив за Добричка област ще достигне
около 600 килограма. Комбайните прибират ечемичената реколта от близо 60 000 декара в региона.
Председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите коментира пазара на селскостопански продукти с думите, че “безмитният внос от Украйна и Молдова уби търговията”. В момента няма никакво търсене на пшеница, изкупната цена на ечемика
падна от 650 лева на 520-540 лева за тон, а на слънчогледа - от 1600 лева на 800-1000 лева, посочи Жекова.
Тя добави, че украинските производители са готови да
продадат всичко на всякаква цена, и призова българската държава да се намеси при вноса със засилен
фитосанитарен контрол. Сега не е ясно внасяните от
Украйна слънчоглед и царевица как са произведени,
съхранявани и транспортирани, заяви Жекова.
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Стачка парализира Атина
Профсъюзите на работниците
от Атинската организация за
градски транспорт стачкуваха 24
часа с искане да не се удължава
търгът с частните междуградски
автобуси на КТЕЛ. “Немислимо е,
че без да се предостави каквато и
да е информация на служителите,
има “планове” за решаване на
проблема с транзита с постоянни
договори с KЕТЛ - факт, който не
насърчава обществения характер
на градския транспорт”, категорични са синдикалистите.

Румънка катастрофира,
превозвайки нелегални
мигранти

СНИМКИ БТА

Премиерът на Черна гора Дритан Абазович е на двудневно официално посещение в Белград
по покана на сръбския министър-председател Ана Бърнабич. Абазович ще се срещне
още с президента Александър Вучич и с председателя на парламента Ивица Дачич

ÑÀÙ çàñèëâàò âîåííîòî
ïðèñúñòâèå â Åâðîïà
Турция каза „да” на Швеция и Финландия
Съединените щати ще “засилят военното си присъствие в Европа”, за да може
НАТО “да реагира на заплахи, които идват от всички
посоки и във всички сфери по суша, въздух и вода”, заяви американският президент
Джо Байдън на срещата на
НАТО в Мадрид. И поясни,
че става въпрос за Испания,
Полша, Румъния, балтийските страни, Обединеното кралство, Германия и Италия.
Байдън припомни, че
САЩ вече са разположили
т.г. 20 000 допълнителни
войници в Европа. Вашингтон ще увеличи от четири на

шест своите ескадрени миноносци в испанската военноморска база Рота и ще създаде в Полша “постоянен щаб
на 5-и американски армейски
корпус”. Варшава приветства решението на САЩ, наричайки го “отдавнашна мечта”
и ясен сигнал към Русия.
“Ще поддържаме допълнителна бригада” от общо
5000 души, която ще бъде
базирана в Румъния, добави
Байдън.
Германия прави всичко
възможно, за да осигури
бърза ратификация на кандидатурите на Швеция и Финландия за членство в НАТО,

обяви говорител на външното министерство в Берлин,
след като Турция отмени ветото върху присъединяването им. Преди двете скандинавски страни да се присъединят официално към НАТО,
кандидатурите им трябва да
бъдат одобрени от парламентите на страните членки на
алианса.
Турция, Швеция и Финландия са подписали съвместен меморандум, в който се
казва, че трите страни ще
разширят подкрепата си срещу заплахите за сигурността
на всяка от тях.
Чрез видеообръщение на

срещата на върха на НАТО
се включи украинският президент Володимир Зеленски.
Той се обърна към световните лидери с призив за още
пари и оръжия, за да се защити от Русия, и предупреди, че
амбициите на Москва не се
ограничават до Украйна.
“Това не е война, която Русия води само срещу Украйна. Това е война за правото
да диктува условията в Европа, да определя бъдещето”,
каза Зеленски. И допълни:
“Ето защо е абсолютно необходимо да се подкрепя Украйна дори и сега с оръжия,
финанси и политически санкции срещу Русия, която ще
загуби възможността да плаща за войната”.

Çàäúðæàí å áèâøèÿò
êìåò íà Õåðñîí

Øîòëàíäèÿ ñ íîâ îïèò çà
íåçàâèñèìîñò äîãîäèíà

Руските войски са задържали бившия кмет на град Херсон Игор Колихаев, съобщиха агенциите. Зам.-ръководителят на проруската военна администрация Кирил Стремусов потвърди новината пред руската информационна агенция РИА Новости.
“Колихаев открито е призовавал служителите на градската администрация да саботират и да пренебрегват указанията на новата администрация”, обясни Стремусов
мотивите за ареста.
Според помощничката на бившия кмет Галина Ляшевска
той е бил задържан от Националната гвардия и ФСБ след
среща с други бивши членове на градския съвет. Тя определи задържането му като отвличане.
Междувременно Херсонска област започна подготовка
за референдум. Властите там обявиха желанието си да
станат част от Руската федерация.

Първият министър на Шотландия Никола Стърджън
обяви, че ще бъде внесено предложение за провеждане на
референдум за независимост на 19 октомври 2023 г. Допитването ще е с един въпрос: “Трябва ли Шотландия да
бъде независима държава?”
Лидерът отбеляза, че няма да позволи “шотландската
демокрация да бъде заложник на Борис Джонсън”. От
Лондон твърдо настояват, че сега не е времето за ново
допитване.
Стърджън заяви, че продължаващите усилия на британското правителство да върви срещу волята на народа й ще
отслаби позициите му у дома и на международната сцена.
Според нея трябва да се договори целият процес, включително по параграф 30, който отключва законовия механизъм за прехвърляне на правомощия на шотландския парламент за провеждането на референдума.

33-годишна румънка предизвика
тежък пътен инцидент в окръг
Тимиш, Западна Румъния. В катастрофиралия високопроходим автомобил пътували 10 души - осем
мигранти, водачката и нейна приятелка. Бежанците са настанени в
болница, а двете каналджийки - на
33 и 24 години, са избягали от
местопроизшествието, съобщиха
румънските медии.

Норвегия забрани
превоза на руски
стоки до Свалбард
Норвегия отхвърли искането на
Москва да позволи превоза на
товари до руските селища на остров Шпицберген през единствения
КПП на руско-норвежката граница
“Сторскуг”, съобщава ТАСС. Приблизително 20 тона руски стоки се
намират на пункта. Председателят на Комисията по външни работи на Съвета на федерацията
Константин Косачев заяви, че решението нарушава “правата на
човека и основните принципи на
хуманизма”.

Канадски полицаи
застреляха нападатели
на банка
Канадски полицаи застреляха
двама мъже по време на престрелка в банка в Британска Колумбия,
при която бяха ранени шестима
служители на реда. Двамата нападатели били “тежко въоръжени” и
по първоначални данни са носели
бронежилетки, съобщи началникът
на полицията Дийн Дъти.

В панамската столица жителите
излязоха на протест срещу
рязкото увеличение на цените.
Както на повечето места по
света, всичко поскъпва, а
заплатите не се повишават
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ПОСЛАНИКЪТ НА ЕС В СКОПИЕ:

ÐÑÌ äà çàïî÷íå ïðåãîâîðè ñåãà
Западната ни съседка иска да е член на Европейския съюз, но не при тези условия
“Наясно съм с вълната от
обществено недоволство и
разочарование. Малцина разбират, че членството в ЕС
предлага най-добрите перспективи за стабилност, просперитет и демократично
бъдеще за страната. Но те не
могат да разберат защо Република Северна Македония
не може да напредне по пътя
към ЕС. Трябва да се справяме по-добре. В интерес на

всички е преговорите да започнат сега.” Това заяви посланикът на ЕС в Северна
Македония Дeйвид Гиър по
време на заседанието на
Съвместната парламентарна
комисия между РСМ и ЕС.
Според вицепремиера по
европейските въпроси Боян
Маричич Република Северна Македония не се отказва
от европейското бъдеще, но
не може да приеме предло-

жение, което е извън националните позиции на страната. “Като правителство винаги сме действали разумно
и открито, за да намерим разумни решения. Не можем
обаче да приемем предложение, което излиза извън рамките на нашите национални
позиции, т.е. бих повторил
още веднъж, че приемливо за
нас предложение е това, което ще гарантира следните

ключови елементи: ясна
формулировка на македонския език в рамката на преговорите и ясна защита на
македонската идентичност.
Изключване на историческите въпроси от рамката на
преговорите и започване на
преговори за присъединяване, преди да започне процесът по промяна на конституцията”, каза Маричич.
Срещата на Съвместната

парламентарна комисия между РС Македония и ЕС се
проведе в парламента в Скопие, където от понеделник е
изключително напрегнато.
На заседание на парламентарната комисия по европейски въпроси емоциите на
председателят й Адеми и депутати от опозицията доведоха до счупена озвучителна уредба, хвърлени чаши и
бутилки.

ÑÀÙ áîðÿò ñ âàêñèíà
ìàéìóíñêàòà øàðêà
Правителството на САЩ увеличава усилията си за
спиране на разпространението на маймунската шарка чрез
стотици хиляди дози ваксина през следващите месеци.
Обявеният план за действие включва бързо разширяване на достъпа до дози от ваксината “Джинеос” на
“Бавариан Нордик” за предотвратяване разпространението на заразата.
Администрацията на Байдън ще предостави 296 000
дози от “Джинеос” от националния запас на щатите и
териториите през следващите седмици, като 56 000 ще
бъдат отпуснати незабавно, а други - през следващите
месеци, съобщиха официални лица.
В страната има 306 случая на маймунска шарка. Въпреки че вирусът е ендемичен в някои части на Африка, в
момента е обхванал и страни, в които обикновено не е
наличен. Това предизвиква опасения, че може да се разпространи по-широко.

306 000 ñà çàãèíàëè
â Ñèðèÿ îò 2011 ã.
Общо 306 887 цивилни са били убити по време
на конфликта в Сирия от
март 2011 г. насам, съобщават световните медии.
По данни на Службата на
ООН за правата на човека
това е най-високото число
до момента. То включва загиналите във военни операции, а не жертвите
вследствие на липса на
здравни грижи, на достъп
до храна или чиста вода.
Върховният комисар на
ООН за човешките права
Мишел Бачелет заяви, че
анализът ще даде “по-ясно
усещане за тежестта и ма-

щаба на конфликта”.
Като основни причини
за жертвите се посочват
подкрепяните от Русия
правителствени сили, които спорадично нанасят удари по цели в северозападния бунтовнически анклав
Идлиб, но споразумението
за спиране на огъня до голяма степен удържа. Също
така бойци от терористичната групировка “Ислямска държава”, които преминаха в нелегалност след
разбиването на техния “халифат” през 2019 г., извършиха смъртоносни атаки в
Източна Сирия.

СНИМКА БТА

В Китай хората спазват задължителна дистанция, дори когато пресичат на пешеходни
пътеки. Пекин се опитва да овладее разпространението на КОВИД-19. Случаите на
коронавирус отново се увеличиха по света, като вчера във Франция бяха над 147 000

Ôðàíöèÿ ñ ïúðâàòà æåíà
ïðåäñåäàòåë íà ïàðëàìåíò

Ìàäðèä ùå ñúòðóäíè÷è
çà ðàçñëåäâàíèÿòà â Ìåëèÿ

Долната камара на френския парламент избра с тайно гласуване Яел
Браун-Пиве от центристкия алианс на
президента Еманюел Макрон за свой
нов председател. Тя е първата жена,
заемаща този пост, съобщиха медиите.
Браун-Пиве е бивша социалистка,
която се присъедини към партията на
държавния глава през 2016 г., и е сравнително нова в законотворчеството.
Сред първите въпроси, с които се
очаква да се сблъска новото Национално събрание, е предложението на

Испанският премиер Педро Санчес обеща пълно сътрудничество на
воденото от него правителство в разследването на смъртта на 23 африкански мигранти, загинали в петък
при опит да проникнат в испанския
анклав Мелия от територията на Мароко, предадоха световните медии.
“Съжалявам за загубата на човешки животи”, заяви министър-председателят в интервю за радио “Кадена
сер”. Той обаче подчерта, че двата
испански анклава на мароканска те-

партията на Макрон за вписване на
правото на аборт във френската конституция. Мярката е продиктувана от
решението на Върховния съд на САЩ
от миналата седмица да отнеме конституционната защита на жените за
прекъсване на бременността. “Смятам,
че случилото се в САЩ е предупреждение за нашите демокрации и французите трябва да бъдат начело по отношение на правата и свободите на
жените”, заяви Бенжамен Хадад, законодател от партията на Макрон.

ритория - Сеута и Мелия, имат право на “сигурни граници”. Санчес
обвини за драмата “мафиите, които
се занимават с трафик на хора”.
От опозицията настояват за пълна
прозрачност при разследването и виновните да получат необходимото
наказание.
Всеки ден десетки бежанци от различни африкански държави се опитват да стигнат до Сеута и Мелия, за
да улеснят влизането си на европейския континент.
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АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Едно голямо нищо
Деси ВЕЛЕВА

След години на очакване как ще се оползотворят 80 млн. лева за въвеждане на така наречената
тикет система в София,
дойде време за равносметка. С милионите се предвиждаше да бъдат инсталирани хиляди устройства за валидиране, да се

монтира видеонаблюдение в превозните средства, билетите и картите да
се купуват с банкови карти и мобилни устройства, а финалът трябваше да
се ознаменува с напълно
нова и по-справедлива
тарифна политика.
Години не стигнаха
на общинарите да преценят дали цената на пътуването да зависи от изминатото разстояние или
от времето. И докато се
чудиха, спретнаха едно
голямо нищо, за което
сега събират мнения от
столичани.
Така нареченият билет за време всъщност е
най-обикновен билет с
бонус за прекачване.
Формално, столичани не

губят от нововъведението, а само печелят, тъй
като досега, така или
иначе, за две превозни
средства трябва да си
купят два документа.
Вероятно и това е търсеният ефект от авторите
на измислицата - да не
кажат хората, че се вдигат цените за билетче.
По данни на самата
община, едва 10 на сто
от пътуванията стават с
еднократен билет. Това
означава, че новият документ 30+ ще удовлетвори твърде малко пътници. Защо тогава да пипат
тази цена? Ако тя се
вдигне, хем ще има недоволство, хем печалбата
на кметството ще е
твърде малка. Затова от-

там се опитват по похитър начин да достигнат
до скрито вдигане на цените - чрез премахване
на един много ползван
документ - едномесечна
карта за една линия. Така
хората ще са принудени
да си купуват карта за
всички линии на повече
от двойна от досегашната тарифа. А печалбата
за общината хич няма да
е символична.
Така че цялата гюрултия около революционната тарифна политика
всъщност е подмолно
увеличаване на цените на
пътуванията и опит предварително да се вземат
колкото може повече
пари от столичани чрез
абонаментни карти.

Че бум, че тряс!
От стр. 1
И колкото и трудно да
е това решение, защото
постила предсрочни избори, Кирил Петков за пореден път прескочи всякакви правила. То не беше
едноличното решение за
спиране на газа от “Газпром” и вкарване на фирма посредник в транзита.
То не беше самосиндикалното му поведение по
отношение на казуса с
членството на РС Македония в ЕС. То не бяха
игрички с цел изгонването на руския посланик
Митрофанова. За канадския паспорт даже няма
да повдигаме въпроса.
Това, за което са прави всички критици на
Кирил Петков, е, че абсо-

лютно неконтролируемото му поведение в ролята
на министър-председател
нанася непоправими щети
не само на политическия
терен, дестабилизира
страната и цапа имиджа
на България в международен план. Не вярвахме,
че ще го кажем, но необузданата русофобия на
Кирил Петков, хаотичните му, немотивирани и необмислени постъпки вредят на всички.
В тази светлина правилно е решението на
ръководството на левицата да се дистанцира от
преговори с ПП за съставяне на правителство с
техен мандат, ако отново
ще издигат Кирил Петков
за министър-председател.
Разбираме, че това е

личната му амбиция и той
няма да се откаже. И това
е, защото Петков изобщо
не смята, че в нещо греши. Тези, които го монтираха на политическата
сцена, разчитат именно
на хипертрофиралото му
его. Нормален човек, особено политик, би ли
постъпвал така, ако знае,
че рано или късно ще му
потърсят сметка и ще
трябва да си плати за гяволуците?! Би ли рискувал мандата за новия си
кабинет, като настрои
всички срещу себе си ден
преди да му бъде връчен?
Тук е моментът да
напомним, че чуждите
посолства, на които не
един български премиер
досега е разчитал, никога
не могат да задържат ко-

гото и да било в най-високото кресло в МС.
Чужденците забравят кой
им е вършил работата в
мига, в който замирише на
пуч или, не дай Боже - на
народен бунт. Тутакси
започват да се оглеждат
за поредния кандидатбалък, устремил се да става министър и да управлява България. За да си го
профилактират и подготвят. Но те никого не издигат, никого не свалят, а
работят
тъпо
с
“матр’яла”, какъвто е сервиран на терена.
Но, виж, жалкият слугинаж на чужди посолства от страна на първите
държавници като Кирил
Петков като нищо могат
да ни вкарат в горещ конфликт с Русия.

Да изгониш 70 дипломати и технически персонал или 2/3 от мисията е равносилно на това
да замразиш дипломатическите отношения с
една страна.
Голямо безумие. Освен ако тази страна ти е
обявила война. Само че не е.
Още повече, когато става дума за Русия, с
която България е кръвно свързана - и исторически, и културно, и чрез вярата, и чрез езика, и
чрез традициите. Както и чрез признателността на поколения българи за Освобождението от
турско робство.
Дори през Втората световна война България не
къса дипломатическите си отношения с Русия,
тогава СССР. Като съюзник на Третия райх тя
обявява война на САЩ и Великобритания, но не и на
Русия. Посолствата работят спокойно и нормално. Цар Борис III като хитър политик разбира, че
влизане във война с СССР би предизвикало масово
недоволство и омраза към управниците у нас. Царят отказва на Хитлер български войници да се
бият на фронта срещу руснаците.
Днес обаче 70 руски дипломати и технически
персонал трябвало да напълнят самолета за Москва. Лесното обвинение е в шпионаж.
А колко шпиони на други държави шестват
необезпокоявани из територията на страната ни?
Ама някои били съюзници. Шпионин е човек,
който се занимава с шпионаж, който шпионира.
Шпионаж или шпиониране е процес, чиято цел е
сдобиване с ценна информация за организация,
общество и пр. Поне така пише в тълковния
речник. Когато е на държавно ниво, това означава в интерес на чужда държава.
Колко други шпиони трябваше да напълнят
самолетите на път към домовете си в западното полукълбо, ама си пият питието по централните столични заведения...
Защото съюзник си до време. Другите връзки
са важните, те не се обясняват, а се предават
от поколение на поколение.
Нямаме нищо общо - нито с американския, нито
със западноевропейския ген и начин на мислене...
Колкото и да се опитват да ни ги подменят. Ние
сме българи, славяни, православни. И обичаме Русия.
Това са неща, които обаче сякаш не разбират
днешни управници, които, водени от патологична русофобия и желание да се докажат пред
задокеанските господари, са готови на всичко,
дори и на непростими компромиси с националните ни интереси.
Да замразяваш отношенията си с Русия е
крайно глупаво: и от политическа, и от икономическа гледна точка.
Сега, като си тръгнат дипломатите, очаквам да почнат и шайките срещу русофилите. Навремето дори големият родолюбец Иван Вазов е
бил принуден да замине в емиграция в руския град
Одеса. Но се е върнал триумфално.
А вие днес повече от половината български
народ ли искате да изгоните? Или?...
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Следващо правителство, каквото и да е то, ще
трябва да вземе обратните мерки, казва заместникпредседателят на Народното събрание и на БСП
“Още ми е трудно да асимилирам новината. Изгонването на
70 руски дипломати, които
трябва да напуснат България за
три дни, е израз на шокиращо
неразбиране и на външната, и
на вътрешната политика”, написа Кристиан Вигенин във Фейсбук минути след изявлението на
премиера в оставка Кирил Петков. “С подобни крайни демонстративни мерки е напълно неприемливо да се ангажира министър-председател в оставка.
Те са очевидно търсена провокация, която обаче може да постави под заплаха формирането

на ново правителство. И понеже някои ще кажат, че това е
смелост - не, глупост е. Не се
прави така. Фойерверките накрая ще предизвикат пожар...”
“Колебая се как да го оценя
като знак, защото видимо е демонстрация, която е на път да
застраши формирането на ново
правителство и, което е по-важно, да блокира за дълги години
отношенията с Руската федерация. Това е ход, който никой до
момента не си е позволявал в
такива мащаби.” Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и заместник-

председател на БСП Кристиан
Вигенин в ефира на Euro News
относно решението за изгонването на руските дипломати.
“Още по-важно за нас е, че
тази постъпка не е съгласувана
и с коалиционните партньори.
Това е драстична мярка и е
въпрос дали оттук нататък
може да се има доверие на
такъв министър-председател.
На първо място, ще бъдат блокирани отношенията между
двете страни. Очевидно, освен
дипломатите, е нарочен и техническият персонал, което ще
блокира работата на консулст-

вата, и едно следващо правителство, каквото и да е то, ще трябва да вземе обратните мерки”,
категоричен бе Вигенин.
“По-вероятно е да отидем на
избори. БСП ще разчита на две
неща - на постиженията, които
имаме в правителството, колкото и сложно и кратко да беше.
Имаше една силна социална
политика, която се случи благодарение на нас. Впрочем, решенията от вчера (вторник - б.р.) и
тези, които предстоят около
бюджета, показват, че ние
всъщност за 6-7 месеца успяхме
да постигнем голяма част от

обещанията в социалната сфера. Имаме силни четирима министри, които не бяха свързани
със скандали, вършиха си работата. И ще излезем с платформа,
която да продължи това, което е
свършено до момента в различните сфери”, коментира социалистът постиженията на БСП в
управлението.
Кристиан Вигенин припомни лозунга на социалистите от
предходните избори - “разумните решения”, и сега те ще
продължат да търсят разума и
решенията, които работят за
гражданите.

ЯВОР БОЖАНКОВ:

Ùå èìà ïîñëåäèöè
çà Áúëãàðèÿ
Летим с огромна скорост към тотална
катастрофа и, ако го допуснем, историята
няма да пита кой беше виновен, казва
секретарят на ПГ „БСП за България”
“Решение, което е взето, когато кабинетът е в оставка, няма
как да остане без последици,
най-малко ще има реципрочна
реакция от другата страна. Ние
разбрахме за това постфактум
от медиите и е нормално да сме
притеснени. Ние дори не знаем
на база какво е взето решението
и какви са мотивите. Има ли
някакви сериозни аргументи и
щети за държавата, нямаме никаква представа.” Това заяви секретарят на ПГ “БСП за България” Явор Божанков в ефира на
Нова телевизия и допълни, че
правителство в оставка няма кой
знае каква легитимност, за да
взима дългосрочни политически
решения, които пряко касаят
отношенията на България с други страни.
“Поканата на президента за
консултации дойде в момент,
когато бяхме в бюджетна про-

цедура, и нямаше време за реакция. Претупването и свеждането до една модна сцена, на която всички минават и камерите
ги снимат, не е полезно за никого. Притеснява ме, че всички политически сили и президентството декларират едно и също разум, преговори, България не
трябва да ходи на избори и не
трябва да прибавяме нова криза
към останалите, и демонстрират
точно обратните действия”, подчерта Божанков и добави, че не
е нормално президентската институция да атакува политически лидери чрез листчета и изрезки от по два реда.
Депутатът от левицата бе категоричен, че БСП е издигнала
Радев за президент, и то в момент, когато никой не го е познавал, и социалистите тогава са инвестирали цялата си енергия, надежда и доверие в него. “Ако Ра-

дев води война срещу партията,
която го е издигнала - негово решение. Ние уж споделяхме едни
и същи общи ценности по отношение на мафията, бившите управляващи от ГЕРБ, на задкулисието, на върховенството на закона. Факт е, че когато прокуратурата нахлу в президентството,
всички бяхме на улицата, за да
защитим тази институция. И когато същата тази мафия атакува
Народното събрание, същите тези хора излязоха на улицата да
защитят институцията, но този
път президентът Радев зае друга
позиция. Какво е обяснението за
това действие единствено той би
могъл да каже”, коментира Божанков поведението на президента.
“Вече четири пъти ходим на
избори и кризата не се разрешава. Всички декларират обединение и излизане от кризата чрез
съставяне на кабинет, защото е

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

ясно, че нови избори ще дадат
същия фрагментиран парламент
и мнозинства, които ще разчитат на коалиции. Ситуацията
няма да стане по-лесна, а потрудна. Месеци, през които ще
пропуснем възможности по
Плана за възстановяване и оперативните програми”, обясни
Божанков защо предсрочните
избори биха задълбочили политическата криза у нас.
В заключение секретарят на
ПГ “БСП за България” заяви, че
няма представа дали от “Има
такъв народ” ще се включат в
предстоящите преговори за
съставяне на правителство, и
допълни, че е бил изненадан от
тяхното напускане на коалици-

ята. “Хайде, те с Кирил Петков
не се разбират, но с БСП нямат
конфронтация. Те от нас лошо
не са видели и ние винаги в това
управление сме били стабилен
партньор, и е редно, когато го
напускаш, партньорите също да
знаят за това действие. Политиката не е въпрос на симпатии и
лични емоции. В политиката
трябва да търсиш най-добрите и
работещи решения. Летим с огромна скорост към тотална катастрофа и, ако го допуснем, историята няма да пита кой беше
виновен, а ще запомни всички
като част от огромен провал за
България. Не можем да си го
позволим в този момент”, каза
Явор Божанков.
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АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ:

Ïðîìåíÿìå ïðîãðàìèòå, çà äà
ïîäãîòâèì ïî-äîáðå ó÷åíèöèòå
Те често нямат мотивация, тъй като
не разбират защо трябва да учат
определен учебен материал, и това
трябва да се промени, казва министърът
на образованието и науката в оставка
Интервю на Деси ВЕЛЕВА

 Акад. Денков, как ще оцените
натоварената изпитна кампания за
зрелостниците, за четвъртокласниците, за седмокласниците и за десетокласниците?
- Като всяка година, около изпитната кампания има много емоции и
това е разбираемо. Родителите са притеснени как ще се представят децата
им и как ще се отразят резултатите на
приема им, особено след VII клас. Тази
година имаше и съвпадение с напрегната политическа ситуация. Част от
недоволството около изпитите беше
подсилено от общите настроения в
медийната среда.
Ако трябва да направим обективен анализ, единственият по-сериозен
проблем, но без особени последствия,
бе с липсващите скоби в част от помощните формули на изпита по математика в Х клас.
Колкото до разказа, използван за
преразказ на националното външно
оценяване в VII клас - той отговаря на
поставената задача. Подходящ е като
текст за преразказване, отговаря на
всички изисквания. Не е литературен
шедьовър, но това не е цел. Миналата
година имаше обратните критики - че
текстът е твърде сложен за деца на
тази възраст.
При оценяването в IV клас се повдигна темата за професията на пожарникаря. Въпросът е поставен коректно, защото се отнася към определен текст и се очаква детето да
потърси отговора в този текст. Това,
че около 6000 ученици са отговорили
правилно, означава, че са разбрали за
какво става дума.
За мен изводът от дискусията е, че
трябва още по-добре да подготвим
децата да вникват в същината на текстовете, да разсъждават по-дълбоко.
 Какво показва анализът на резултатите от изпитите?
- За мен няма съществени разлики
с резултатите от миналата и от 2020 г.
Няколко точки нагоре или надолу са в
рамките на една решена задача. Това
не са тенденции. Разминаването трябва да e в рамките на 6-7 точки, за да
кажем, че това е статистически значимо. Или да проследим няколко години
поред със сходни тестове, за да преценим, че посоката е нагоре или надолу.
Идеята на националното външно
оценяване е да ни покаже коректно по
кои типове задачи и раздели учениците се справят добре и по кои - зле.
Тогава трябва да търсим причините и
как положението може да се подобри.
Трябва да определим по кои конкретни задачи и теми има проблеми.
Да преценим дали те са устойчиви
през годините и да ги свържем с разделите, които се изучават в съответните класове.

А всичко това трябва да обвържем
с другия анализ, който правим - за
проблемите с учебните програми,
събрани чрез анкетите сред учители,
ученици и родители. Когато обработим и тази информация, ще имаме не
само субективно усещане къде има
проблеми, а и обективни доказателства за тях.
Вече приключваме с прегледа на
учебните програми по общообразователните предмети от I до Х клас, до
дни ще имаме окончателни доклади.
След това обобщението ще бъде представено публично и започваме работа
как да се променят програмите, така
че да подобрим подготовката и да повишим интереса на учениците.
 Как ще бъдат направени тези
промени - трябва да се олекоти
съдържанието, да се премахне част
от материала или стилът да се съобрази с възрастовите особености?
- От досегашните анализи е ясно,
че имаме комбинация от фактори. На
определени места материалът със сигурност не е съобразен с възрастта на
учениците. На други може да е подходящ, но да е поднесен на такова академично ниво, че учениците, родителите
и дори някои учители да не могат да
разберат това, което пише в учебниците. В други случаи материалът не е
подходящ за общообразователната
подготовка и трябва да отиде в профилираната.
Представям си цялата задача като
един пасианс, който трябва да се нареди, така че всичко да е съобразено
с възрастта и да е представено на разбираем език. Важно е да има и време
за упражнения. Освен това ясно трябва да бъде обяснено защо се изучава
даден материал. Много често мотивацията се губи от това, че учениците
не разбират защо трябва да учат нещо.
Това е свързано и с междупредметните връзки. Ако вие учите определен
тип задачи по математика, например
за вероятности, много по-илюстративно би било те да се появят и в съседния предмет - по физика или химия, за
решаване на конкретни казуси.
Не на последно място - при подготовката на актуализираните програми
трябва да включим и новите методи
на преподаване, с които да подскажем
на учителите да разнообразят и да направят по-интересен начина на преподаване. Това може да стане чрез
проекти, с дебати между учениците,
чрез занятия сред природата или посещения във фирми. Тези подходи
трябва да влязат в арсенала на всички
учители.
 Министерството на образованието има ли вече твърда позиция
за формата на националното
външно оценяване за седмокласниците през следващата година?
- Отговор ще се даде, когато имаме яснота готови ли сме да направим
сериозен преход към т.нар. интегрални изпити. Това, което е сигурно, че
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сега нямаме готовност да направим
пълен интегрален изпит, защото това
изисква съвсем друга подготовка и на
децата, и на учителите.
Ако се направи промяна, тя ще
бъде плавна, с включването само на
няколко въпроса, които да дадат знак,
че учениците трябва да обръщат внимание и на другите предмети, освен
на математиката и на българския език
и литературата. Това решение предстои да се вземе, след като излязат
всички резултати от изпитите и се
успокоят емоциите. Всичко ще стане
ясно преди началото на новата учебна
година, тя ще започне с ясни указания
за всички изпити.
 Още от началото заявихте
твърдата си позиция за борба с плагиатството. Обявихте, че МОН ще
плаща около 500 хил. лв. годишно за
специализиран софтуер за откриване на плагиатство. Какво постигнахте през последните месеци в тази
сфера?
- Става дума за унифициран софтуер, който се е доказал като успешен
в България и в други държави. В Софийския университет той се използва
не само за научни статии и конкурси,
но и за дипломните работи на магистрите и бакалаврите. Преди да бъдат
допуснати до защита, те минават през
проверка с този софтуер. Сега го купуваме като абонамент за всички висши училища, ще бъде предоставен и
на научните организации. С него решаваме и друг важен проблем - не да
реагираме след публикуването на дисертациите и статиите, а да действаме
превантивно и университетите да могат да се предпазят от такива лоши
академични практики.

По този начин решаваме на национално ниво един много остър проблем. От началото на годината досега
сме разгледали 11 сигнала за плагиатство. Такова е потвърдено в 4 случая.
Също 4 сигнала са се оказали неоснователни, а при 3 има процедурни нарушения.
Да припомним, че през минали години е било открито плагиатство при
ректор на висше училище. Тази година имаме и публични лица, включително предишен министър.
Имам и друга амбиция - чрез Закона за развитие на академичния състав
да задължим университетите и научните организации да създадат свои
комисии за академична етика и да проверяват за плагиатство. Някои вече ги
имат, като Софийският университет
например, но задължението липсва на
законово ниво.
 На какъв етап е идеята ви за
обединение на университети, която
бе посрещната с бурни реакции от
някои от ръководствата им?
- Поради липса на време няма да
успеем да подготвим конкретните
промени в Закона за висшето образование, свързани с възможността за
обединение на университетите като
запазващи се юридически лица в общ
консорциум. Успяхме да изготвим
концепцията за това и през следващата седмица ще я обявим публично. Тя
беше представена пред работната група, която включва ректори на различни висши училища. Нямаше особени
възражения. Тя е съобразена с международната практика и дава достатъчна
самостоятелност на висшите училища,
като дефинира и възможностите, които те не могат да реализират сами.

12

ЧЕТВЪРТЪК
30 ЮНИ

АКЦЕНТ

2022

Ãëîáàëíàòà èêîíîìè÷åñêà
áóðÿ çàâëàäÿâà ñâåòà
Скъпата храна и енергия засилват вероятността от социални бунтове
“Парите вече нямаха никаква стойност в Истанбул. Пекарни, които някога са продавали големи хлябове за една
сребърна монета, сега пекат
хляб, наполовина по-малък, на
същата цена.
Кралският монетен двор
хитро намаляваше количеството сребро във всяка монета.
Когато еничарите откриха, че
заплатите им са намалени, те
се разбунтуваха, обсаждайки
двореца на нашия султан, сякаш е вражеска крепост.”
Това е откъс от романа на
Орхан Памук “Моето име е
червено”, чието действие се
развива през XVI век.
Галопиращата инфлация
днес отново се превръща в
проблем за Турция. Официално е 73%, но всички подозират, че е по-висока. Лауреатът на Нобеловата награда
за литература Орхан Памук
казва, че никога не е виждал
толкова драматично покачване на цените. Той не прави
прогнози какви могат да
бъдат политическите последици, но да се критикува съвременния турски “султан” Реджеп Тайип Ердоган би било
рисковано.
От своя пълен с книги
апартамент с изглед към Босфора Памук коментира пред
The Economist, че сънародниците му

и горивата.
Правителствата биха искали да смекчат удара, но след
като са взели големи заеми по
време на пандемията, лихвите
по които постепенно започват
да нарастват, много от тях вероятно няма да са в състояние
да го направят. Всичко това
влошава съществуващото социално напрежение в много страни и прави вълненията по-вероятни, пише изданието.
Най-силният предсказател за
бъдещата нестабилност е нестабилността в миналото. Според
анализ на Международния валутен фонд в исторически план
вероятността една страна да
преживее тежки социални
вълнения през даден месец е
само 1%, но този шанс се удвоява, ако е имало такива трусове
през предходните шест месеца.
Рисковете се удвояват и ако
съседна страна е преживяла
подобни вълнения. Много повероятно е протестиращите да
излязат на улицата, ако смятат,

Рафтовете
на магазините
са празни

Гладни бунтове и размирици в Шри Ланка
че и други ще се присъединят
към тях.
The Economist използва статистически модел за оценка на
връзката между инфлацията и
социалните вълнения, базиран
върху цените на храните и горивата. Данните на проекта
ACLED (Armed Conflict
Location & Event Data Project)
от 1997 г. насам показват, че

ния баланс. В Турция, например, прекъсването на вноса
на храни и горива от Украйна и Русия допринася за щетите, които вече са причинени от паричната политика.
Ердоган смята, че високите
лихви причиняват инфлация, а
не я ограничават. Затова той е
наредил намаляване на лихвите, дори когато цените бушуват извън контрол. За да защити турската лира, Ердоган от
края на 2021 г. призова хората
да влагат парите си в

специални сметки,
защитени
от обезценяване

реагират с шок,
изненада и гняв
Навсякъде по света инфлацията нанася тежки удари
върху жизнения стандарт, разпалва ярост и подхранва смут.
Инвазията на Владимир Путин в Украйна доведе до покачване на цените на храните

Турция се бори с огромна инфлация

5 ìëðä. äîëàðà îò Ã-7
çà áîðáà ñ ãëàäà
Г-7 ще ангажира до 5 милиарда долара за подобряване
на глобалната продоволствена сигурност, информира
Ройтерс. Така групата ще отговори на притесненията
в развиващите се страни относно заплахата от глад,
предизвикана от войната в Украйна. В последния ден на
срещата на върха на Г-7 в Германия официален представител каза, че САЩ ще осигурят над половината от
тази сума, която ще отиде за борба с глада в 47
държави и за финансиране на регионални организации.
Някои развиващи се нации, които са бивши жертви на
западния колониализъм, обаче виждат оплакванията на
Запада срещу Украйна като самоцелни и по-загрижени
от въздействието на растящите цени на храните
върху тяхното население. Други обвиняват западните
санкции, а не нахлуването на Русия в един от найголемите световни производители на зърно и блокадата на неговите пристанища, за недостига.

статъчно химически торове.
Следващата реколта се очаква
да бъде мизерна. Шри Ланка
се нуждае от храна и гориво,
но не може да си позволи да ги
внася.
На 9 май протестиращите
в страната се сблъскаха с проправителствен митинг. Бутаха автобуси в езера или ги запалваха. Изгорени бяха и домовете на няколко политици,
а музей, посветен на семейство Раджапакса, беше разбит.
Наложи се армията да разпръсква протестиращите, които
нахлуха в резиденцията на
премиера.
Но жителите на Шри Ланка
все още са бесни.

покачването на цените на храните и горивата е силен знак за
евентуална политическа нестабилност.
Тази година те вероятно ще
изпреварят по този показател
средната стойност за богатите
страни. Тъй като бедните
държави обикновено трябва да
плащат много по-високи лихви, дълговете им изглеждат неустойчиви. Според МВФ 41
държави, в които живее 7% от
световното население, са изложени на висок риск от
свръхзадлъжнялост. Някои,
като Лаос, са на ръба на неизпълнението.
Моделът на The Economist
предполага, че много страни
ще станат свидетели на удвояване на броя на събитията с
безредици през следващата година.
Места, които преди са
били несигурни от политическа гледна точка, могат да
прекрачат “ръба” на социал-

Държавата обещава да компенсира разликата, ако тези депозити загубят стойност спрямо долара.
Лирата вече падна с почти
25% тази година. Не е чудно,
че над 960 милиарда лири (55
милиарда долара, или 7% от
БВП) са били укрити в сметките за шест месеца, създавайки огромен дълг за правителството.
Глобалната икономическа
буря изостря основните политически проблеми и в други
държави. В Пакистан драстичният спад в стандарта на живот е едно от обясненията за
свалянето на премиера Имран
Хан през април. Оттогава той
води масови улични митинги,
за да си върне властта. В Индия избухнаха бунтове заради
плана за намаляване на броя
на работните места в армията.
Когато времената са трудни,
едно от най-важните неща за
хората е сигурността на работното място.
Шри Ланка дава представа
колко бързо нещата могат да
излязат извън контрол. Президентът Готабая Раджапакса забрани химикалите в земеделието миналата година и нареди
на фермерите да използват органични продукти. В резултат
реколтата падна катастрофално, а шест месеца по-късно той
вдигна забраната, но тогава
вече имаше твърде малко валута, с която да се внасят до-

липсват основни продукти, а
хората се редят на опашки с
часове за бензин. Училищата и
държавните учреждения са
временно затворени. Правителството не изплати дълговете си, а служители на МВФ
пристигнаха в столицата Коломбо на 20 юни, за да обсъдят спасяването.
Една страна с почти всички
предвестници на хаоса е Тунис. Тя има и богата история
на улични вълнения. Преди 12
години тунизийският продавач
на плодове Мухамад Буазизи
се запали заради упражнен
върху него полицейски тормоз.
Смъртта му постави началото на Арабската пролет вълна от протести, която заля
Близкия изток и свали четирима президенти. Първоначално
демократичната революция в
Тунис вървеше добре, но миналата година президентът
Каис Сайед пое автократични
правомощия.
Спадащият стандарт на живот отново превърна страната
в “буре с барут”. Половината
от населението е на възраст
под 30 години, а една трета от
младите мъже са безработни.
На 16 юни обща стачка спря
автобусите и влаковете в страната. Правителството се опитва да сключи сделка с МВФ, но
синдикатите възразяват срещу
условията, които включват намаляване на разходите за заплати в публичния сектор.
Президентът Сайед се
опитва да подкрепи собствената си власт и на 25 юли тунизийците ще гласуват за нова
конституция, чийто текст все
още не им е показан. Обикновените тунизийци обаче копнеят за калории, а не за конституционна реформа. Но политиките, предназначени да
задоволят глада им, имат погрешни последици.
Подобно на много страни,
Тунис фиксира цената на хляба, а субсидиите се увеличават
успоредно с покачването на
цените на пшеницата. Това е и
една от причините, поради които правителството се нуждае
от спасителните програми на
МВФ.
Междувременно фермерите
трябва да продават зърното си
на държавата на ниска фиксирана цена. Това обезкуражава
производството.
Profit.bg
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„Åñìåðàëäà - Ïàðèæêàòà
Ñâåòà Áîãîðîäèöà”
èãðàÿò â Ñòàðà Çàãîðà
Над 250 са участниците в премиерата
на мюзикъла на „Августа Траяна”

СНИМКА ДО - СТАРА ЗАГОРА

Момент от пресконференцията
За 30 юни и 2 юли бяха определени
премиерните спектакли на мюзикъла
“Есмералда - Парижката Света Богородица”, продукция на Държавна опера Стара Загора. За първия спектакъл билети няма. Поради големия интерес добавихме още една дата - 1 юли, каза Огнян
Драганов, директор на Старозагорската
опера, на пресконференция по повод
събитието. И тъй като акцент в заглавието на постановката е съдбата, според
мене няма нищо случайно! Съдбата е
пожелала да се уважи датата 1 юли, когато е 97-ият рожден ден на Старозагорската опера. И още нещо, което доказва
обичта и преклонението на старозагорци
отпреди близо 100 години към “нашата
опера”: Зрителите ще гледат спектакъла

от новопостроена трибуна за 500 места,
дело на Настоятелството на операта с
председател Татяна Станчева и на съпричастни бизнесмени. Представленията са
на Античния форум “Августа Траяна”.
Автор на изключителната музика на
“Парижката Света Богородица” е Рикардо Кочанте, вдъхновен от великата
едноименна творба на Виктор Юго. Либретото е написано от Люк Пламондон.
Това забележително историческо произведение, чието действие се развива
през 1482 г. в Париж, под двете кули на
великата катедрала “Нотр Дам”, разказва история за любовта, съдбата, архитектурата и политиката и убедително
пресъздава средновековния свят в зората на модерната епоха.

Режисьорка е проф. Виолета Горчева: “За първи път старозагорци ще имат
възможност да видят по този начин решен “Not’r Dame”. Досега творбата навсякъде по света се играе на запис - балет
и солисти. Това е уникалното и е творческо предизвикателство и провокация,
които директорът Огнян Драганов отправи към нас и се надявам да оправдаем
претенциите му.”
Хореограф е световноизвестният
Марио Пиаца: “Заявявам, че трупата, с
която работя “Парижката Света Богородица”, е на много високо ниво. Отправям
своите комплименти към Държавна опера - Стара Загора, за това, което виждам.
Всички работим в прекрасна хармония...”
Диригент е Владимир Бошнаков:
“В Стара Загора ще представим произведението с голям симфоничен оркестър,
рок група, голям и малък хор... Много
съм щастлив, че имам възможност да
работя с Марио Пиаца, чиято концепция всички заедно ще реализираме по
най-добрия начин. Това, което той иска
да пресъздаде с танц, ние ще направим
с музика от оркестър и глас.” Преводът
на български е направен от поета Йордан Пеев. Оркестрацията е на Людмил
Горчев. Автор на сценографията и костюмите е Денис Иванов.
Солистите са разпределени в два
екипа. В ролята на Есмералда са Михаела Филева и Тереза Бракалова; Борис
Тасков и Валери Турманов играят Квазимодо; Николай Моцов е в ролята на
Гренгоар; Денис Иванов и Марин Русинов си поделят ролята на Фроло. Участват още Богомил Спиров и Димитър
Райчев (Феб), Гергана Николаева, Ивона Иванова (Фльор де Лиз), Александър
Панайотов, Денис Бояджиев (Клопен),
оркестър, хор, балет, деца от Детскоюношеската студия за опера и балет на
ДО - Стара Загора, представители на
Прабългарската школа за оцеляване
“Бага-Тур”.

×åòèðè õóäîæíè÷êè ïðåäñòàâÿò
ñâîÿ ïîãëåä êúì òðàäèöèèòå

Явора Петрова,
“Влизане в Ерусалим”
“Персонализирани традиции - 3” е насловът на изложбата в столичната галерия
“Ракурси” (ул. “Хан Крум”
4А) с произведения на Явора

Петрова, Велислава Гечева,
Стилияна Узунова и Траяна
Панайотова. Кураторският
проект на Явора Петрова
представя личен поглед към
традициите на четирите съвременни български художнички.
В едно горещо лято пресичах столичния парк и се
движех по сенките през тревата, избягвайки алеите, казва
кураторката на проекта Явора Петрова. Една гарга сметна, че се приближавам опасно
близо до гнездото с малките й
и прелетя пред лицето ми,
силно грачейки. В миг се почувствах в друг свят, много
близо до спрелите коли на
светофара и много далече
извън времето - в света на
Радичков. Усетих връзката
между природата, опита на
рода и мен самата. Природата - нейната красота, опасностите й, характера й.

Стилияна Узунова, “Вкъщи”
Човекът, това, което иска,
в което вярва. Миналото на
рода му - опитът на това място, на тази земя. Тези три
неща трябва да са в хармония. Това триединство създава народността. Създава изкуството. Така се роди мисълта

да предизвикаме себе си, да
преживеем опита на създаденото в нашето изкуство и
природата.
За трети път проектът
събира млади автори, изкушени от темата. В това издание,
заедно с галерия “Ракурси”,
сме поканили Велислава Гечева, Стиляна Узунова и Траяна Панайотова, разказва Явора Петрова.
Проектът започва през
2018 г. в галерия “Ракурси”, а
вторият е представен от галерията в Българския културен
институт в Лондон. Всяко
издание събира различни художници - Зоран Георгиев,
който даде името на проекта,
Велислава Гечева, Ирма Водева, Антония Ангелова, Явора Петрова, Зара Александрова, Павлин Радевски и Иван
Костолов, научи ДУМА от
галеристката Румяна Йонева.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¬¿—»À Ã»À≈¬, ÔÓÂÚ
»–»À œ–¿ÿ Œ¬, ıÛ‰ÓÊÌËÍ
“¿Õﬂ ¡Œ√ŒÃ»ÀŒ¬¿, ÓÎËÏÔËÈÒÍ‡
Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡ ¯‡ÏÔËÓÌÍ‡ ÔÓ ÔÎÛ‚‡ÌÂ
ﬁÀ»ﬂ œ»— ”À»…— ¿, ÊÛÌ‡ÎËÒÚÍ‡
НАКРАТКО

„София филм фест”
гостува в Габрово

СНИМКИ СФФ

Селекцията на 13-ото издание
на “София филм фест” в Габрово” тази година включва два емблематични български филма. Зала
“Възраждане” ще бъде домакин на
събитието в рамките на три дни.
Филмите са седем, цената на билета е 4 лева, а абонаментната
карта за всички прожекции е 19,60
лева. Програмата започва на
30 юни с най-новия филм на Драгомир Шолев - “Рибена кост”, а
специални гости ще са представители на екипа. Същата вечер ще
бъде прожектиран “Човекът, който продаде кожата си” на режисьорката Каутер Бен Хания. На 1
юли ще бъде показана премиерно в
Габрово най-новата творба на
Леван Когуашвили “Брайтън 4”, а
след нея - “Рицари на справедливостта” - сц. и реж. Андерс Томас
Йенсен. На 2 юли в програмата са
“Как се научих да летя” на Радивое Андрич; “Второто освобождение” на Светослав Овчаров, който
ще бъде специален гост заедно със
съавторката си Светла Цоцоркова; и “Мрак” на Душан Милич.

Книжовна премиера
в „Casa Libri”

Премиера на книгата “Семейните фантоми” от Бруно Клавие,
която “Колибри” издава в превод
на Красимир Петров, ще се състои
на 30 юни от 18,30 ч. в “Casa
Libri” в София, ул. “Цар Асен” 64.
В представянето ще участва д-р
Светлозар Василев, редактор и
автор на предговора на българското издание. Какво е “семеен фантом”, как въздейства върху членовете на семействата и техните
потомци, как се предава от
несъзнавано на несъзнавано, защо
някои деца са обсебени от своите
предци, а немалко жени цял живот чакат да се появи принцът на
бял кон? Тайни, страхове, травми,
неврози и налудности се възпроизвеждат от поколение на поколение. Освен случаите на деца и
възрастни, с които запознава читателя, Клавие подлага на задочна трансгенерационна психоанализа Артюр Рембо, Винсент ван Гог
и самия Зигмунд Фройд.
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05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ - ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡
’ËÒÚÓ‚‡ Ë —ËÏÂÓÌ »‚‡ÌÓ‚
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ìœËÌˆÂÒ‡ ÀËÎËÙÂÂî ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
14.30 ìœËÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÏÎ‡‰Ëˇ Ã‡ÍÓ œÓÎÓî - ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚ ÙËÎÏ
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ÃÛÁËÍ‡ ·ÂÁÍ‡È /Ô/
22.00 ìŒÚ‚˙‰ ¿ÚÎ‡ÌÚËÍ‡î - Ú‚
ÙËÎÏ
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ì’‡ÌË·‡Îî - Ú‚ ÙËÎÏ
00.10 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.30 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.15 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.10 “ÛËÁ˙Ï.·„ /Ô/
03.40 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚ ÙËÎÏ
04.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20.00 ˜‡Ò‡/
05.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ /Ô/
05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
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00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
01.15 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î /Ô/
02.10 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
/Ô/
03.10 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
/Ô/
04.10 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î /Ô/
05.10 ì¿ÌÚË‰ÓÚî /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‰ÌÓî /Ô/
09.00 œÎÂÌ‡ÌÓ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Ì‡
Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
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 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ /Ô/
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî /Ô/
23.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
/Ô/
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06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
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
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.20 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
14.20 ìœÓ-Í˙ÒÌÓÚÓ ¯ÓÛ Ì‡
ÕËÍÓÎ‡ÓÒ ÷ËÚËË‰ËÒî
/Ô./
15.00 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.4
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ
ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
Ò.3 ÂÔ.62
21.00 œÂÏËÂ‡: ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî
- ÒÂË‡Î, ÂÔ.81
22.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
22.30 ìœÓ-Í˙ÒÌÓÚÓ ¯ÓÛ Ì‡
ÕËÍÓÎ‡ÓÒ ÷ËÚËË‰ËÒî
/Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ/
23.00 ìƒÓ·ËˇÚ ‰ÓÍÚÓî ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.17
00.00 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî
- ÒÂË‡Î, Ò.13 ÂÔ.10
01.00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.5 ÂÔ.7
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì¡Ûˇ ÓÚ Î˛·Ó‚î /Ô./ ÒÂË‡Î, Ò.12
05.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./

ОВЕН

ВЕЗНИ

Успешно ще се справите с всичко. Това ще ви
обнадежди и ободри.
Бъдете
активни
и
търсещи.

Толерантността към
спорещите впечатлява
и без да изпадате в
крайности, търпеливо
напред.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Не взимайте окончателни решения, отложете ги за друг ден, но
бъдете подготвени за
промени.

На работното си място ще разработите
идея, предвижданията
за която са супер перспективни.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

15.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

С участие в съвместни
начинания и с активност ще създавате усещане за отлична работа.

Част от случващото се
ще ви навежда на размисъл и съпоставяне на
известни ви отдавна
факти.

18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË /Ò˙Ò

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Конструктивна идея ще
ви обнадежди, но работата е време да започне скоро. Почивайте
активно.

Ако по различни причини се разминете с очакванията си, не унивайте. Ще се справите
утре.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Има детайли в работата и в личния ви живот, които трябва да
промените, и това ви
притеснява.

Не се оплаквайте и
осигурете предимство
на колегите си. Ще си
спечелите време за проект.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Идеите, които ви занимават, ще намерят
приложение и ще продължите работата си
по тях.

Ако се чувствате затормозени и обезкуражени за бъдещето, погледнете на живота от
друг ъгъл.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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05.35 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË
09.20 ì¿ÌÚË‘ÂÈÍî
10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
10.45 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
12.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
12.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
15.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/

ÒÛ·ÚËÚË/
18.20 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
21.45 ìÃËÒËˇ ì¿ÏÂÚËÒÚî ÒÂË‡Î, ÂÔ. 4
22.45 ì√ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡î - Ú‚
¯ÓÛ
23.45 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
01.20 ìÃ˙ÊÍÓ/ΔÂÌÒÍÓî
02.05 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî Ú‚ ¯ÓÛ
02.55 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
04.45 ìÃËÒËˇ ì¿ÏÂÚËÒÚî ÒÂË‡Î, ÂÔ. 4

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

СКРЪБНИ ВЕСТИ

Изминаха
40 ДНИ
без нашата незабравима
съпруга, майка, баба

МАРИЯ ИГНАТОВА
ЙОРДАНОВА

1937 г. - 2022 г.
Обичаме те!
Почивай в мир!
От семейството

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 30 ˛ÌË —˙·Ó Ì‡ Ò‚. ÒÎ‡‚ÌË Ë ‚ÒÂı‚‡ÎÌË 12 ‡ÔÓÒÚÓÎË
œ‡ÁÌËÍ Á‡ Ó·˘‡ ÔÓÒÎ‡‚‡ Ì‡
’ËÒÚÓ‚ËÚÂ ·Î‡„Ó‚ÂÒÚËÚÂÎË
—˙·Ó Ì‡ Ò‚ÂÚËÚÂ ÒÎ‡‚ÌË Ë ‚ÒÂı‚‡ÎÌË ‰‚‡Ì‡‰ÂÒÂÚ ‡ÔÓÒÚÓÎË Â Ô‡ÁÌËÍ
Á‡ Ó·˘‡ ÔÓÒÎ‡‚‡ Ì‡ ’ËÒÚÓ‚ËÚÂ ·Î‡„Ó‚ÂÒÚËÚÂÎË, Ì‡Â˜ÂÌË ‡ÔÓÒÚÓÎË, Ú.Â.
Ô‡ÚÂÌËˆË. ¿ÔÓÒÚÓÎËÚÂ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡
ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Û˜ÂÌËˆË - ƒ‚‡Ì‡‰ÂÒÂÚÚÂ
—‚ÂÚË ‡ÔÓÒÚÓÎË, Ú.Â. ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ÔˇÍÓ
ÓÚ ÌÂ„Ó Ò‡ ÔÓÎÛ˜ËÎË Û˜ÂÌËÂÚÓ ÏÛ; ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ - —Â‰ÂÏ‰ÂÒÂÚÚÂ ‡ÔÓÒÚÓÎË, ÓÚÌÓ‚Ó ÔÂÍË Û˜ÂÌËˆË, ÌÓ ÌÂ ÓÚ Ì‡È-·ÎËÁÍËˇ
Í˙„, Ë Ì‡ ‡ÔÓÒÚÓÎË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔËÂÎË
Û˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ’ËÒÚÓÒ.
¬ ‡ÌÌËÚÂ „Ó‰ËÌË Ì‡ ıËÒÚËˇÌÒÚ‚ÓÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÔÓÎÂÏËÍË ‰ÓÍÓÎÍÓ Â
‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÂÁË˜ÌËˆË ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÍ˙ÒÚ‚‡ÌË. ¬˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ÚÓ‚‡ ÔÂÁ 63
„Ó‰ËÌ‡ ÒÎ. ’. ‚ …ÂÛÒ‡ÎËÏ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË
Ú.Ì‡. ì¿ÔÓÒÚÓÎÒÍË Ò˙·Óî, ÔË ÍÓÈÚÓ
Ì‡‰‰ÂÎˇ‚‡ ÚÂÁ‡Ú‡ Ì‡ ‡ÔÓÒÚÓÎ œ‡‚ÂÎ,
˜Â ‚ ì’ËÒÚ‡ ÌˇÏ‡ ÌËÚÓ ˛‰ÂËÌ, ÌËÚÓ
ÂÎËÌî, Ë ÔÓÔÓ‚ˇ‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Û˜ÂÌËÂÚÓ
ÒÂ ‚˙ÁÔËÂÏ‡ Ë ÔÂÔÓ˙˜‚‡ Á‡ ‚ÒË˜ÍË
ıÓ‡, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÂıÌËˇ ÔÓËÁıÓ‰ Ë
ÔÂ‰Ë¯Ì‡ ÂÎË„Ëˇ.

ƒ‚‡Ì‡‰ÂÒÂÚÚÂ ‡ÔÓÒÚÓÎË Ò‡ —ËÏÓÌ
œÂÚ˙, ¿Ì‰ÂÈ œ˙‚ÓÁ‚‡ÌË, »‡ÍÓ‚ «‡‚Â‰ÂÂ‚, »Ó‡Ì ¡Ó„ÓÒÎÓ‚, ‘ËÎËÔ, ¬‡ÚÓÎÓÏÂÈ, “ÓÏ‡, Ã‡ÚÂÈ, »‡ÍÓ‚ ¿ÎÙÂÂ‚, »Û‰‡
»‡ÍÓ‚Ó‚, —ËÏÓÌ «ËÎÓÚ, Ã‡ÚËÈ (Ã‡ÚËˇ) Ì‡ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ »Û‰‡ »ÒÍ‡ËÓÚ. ˙Ï Úˇı
ÒÂ ÔË˜ËÒÎˇ‚‡ Ë ‡ÔÓÒÚÓÎ œ‡‚ÂÎ, Á‡ÚÓ‚‡
ÚÓÁË ‰ÂÌ ÒÂ Í‡Á‚‡ Ó˘Â œ‡‚ÎÓ‚‰ÂÌ.
—˙·Ó Ì‡ Ò‚ÂÚËÚÂ ‰‚‡Ì‡‰ÂÒÂÚ ‡ÔÓÒÚÓÎË Â Ô‡ÁÌÛ‚‡Ì ÓÚ ‰Â‚ÌÓÒÚ ÒÎÂ‰
‰ÂÌˇ Ì‡ ÒÎ‡‚ÌËÚÂ Ô˙‚Ó‚˙ıÓ‚ÌË ‡ÔÓÒÚÓÎË œ‡‚ÂÎ Ë œÂÚ˙ (ÓÍ. 67 „.).
—‚. ·Î‡„Ó‚ÂÂÌ ˆ‡ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ¬ÂÎËÍË (274-337) ÔÓÒÚÓËÎ ‚ ÷‡Ë„‡‰
ı‡Ï Ì‡ ËÏÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚËÚÂ ƒ‚‡Ì‡‰ÂÒÂÚ
‡ÔÓÒÚÓÎË.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‰‡ÌÌË Á‡ Ô‡ÁÌÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÁÌËÍ‡ ÓÚ IV ‚ÂÍ
‡ÚÓ Ô‡ÁÌÛ‚‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ ‚ÒÂÍË
Â‰ËÌ ÓÚ ‰‚‡Ì‡‰ÂÒÂÚÚÂ ‡ÔÓÒÚÓÎË ÓÚ‰ÂÎÌÓ, ÷˙Í‚‡Ú‡ Â‰Ì‡Í‚Ó ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÂ Ë
ÔÂ‰ ˆÂÎËˇ ÚÂıÂÌ Ò˙·Ó. «‡˘ÓÚÓ —‚Â˘ÂÌÓÚÓ œËÒ‡ÌËÂ Ë œÂ‰‡ÌËÂÚÓ, Í‡ÚÓ
‚˙Áı‚‡Îˇ‚‡Ú ÚÛ‰Ó‚ÂÚÂ Ë Ï˙˜ÂÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÒÏ˙Ú ÓÚ‰ÂÎÌÓ Ì‡ ‚ÒÂÍË„Ó ÓÚ ‰‚‡Ì‡-

‰ÂÒÂÚÚÂ ‡ÔÓÒÚÓÎË, ÔÓÒÎ‡‚ˇÚ „Ë ‚ÒË˜ÍË
Á‡Â‰ÌÓ Ë ‡‚ÌÓ˜ÂÒÚÌÓ. œÓ ‰ÛÏËÚÂ Ì‡
—‚. œËÒ‡ÌËÂ ‚ÒË˜ÍË ÚÂ Ò‡ ÔËˇÚÂÎË
¡ÓÊËË (…Ó‡Ì 15:14), Ë ÍÓ„‡ÚÓ —ËÌ ◊Ó‚Â˜ÂÒÍË ÒÂ‰ÌÂ Ì‡ ÔÂÒÚÓÎ‡ Ì‡ ÒÎ‡‚‡Ú‡
—Ë, ÚÂ ‚ÒË˜ÍË ˘Â ÒÂ‰Ì‡Ú Ì‡ ‰‚‡Ì‡‰ÂÒÂÚ ÔÂÒÚÓÎ‡, Á‡ ‰‡ Ò˙‰ˇÚ ‰‚‡Ì‡‰ÂÒÂÚÚÂ »Á‡ËÎÂ‚Ë ÍÓÎÂÌ‡ (Ã‡Ú. 19:28).
—‚ÂÚÓÚÓ œÂ‰‡ÌËÂ Ì‡Ë˜‡ ‚ÒË˜ÍË ‰‚‡Ì‡‰ÂÒÂÚ ‡ÔÓÒÚÓÎË ÒÎ‡‚ÌË Ë ‚ÒÂı‚‡ÎÌË.

ЧЕТВЪРТЪК
30 ЮНИ

15

ГУБИВРЕМЕ

2022

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ –‡‰ÓÒÚËÌ‡ ¡Î‡„ÓÂ‚‡

œ˙‚Ë Á‡Ï. „Î‡‚ÂÌ
Â‰‡ÍÚÓ
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡
«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

¡⁄À√¿–»ﬂ: ¿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“: “‡Ìˇ √ÎÛı˜Â‚‡ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232
◊≈“»¬Œ: ¡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»≈: –ÓÒËˆ‡ ¿Ì„ÂÎÓ‚‡
‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206

√–¿‘»◊≈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¿

Œ“√Œ¬Œ–» Õ¿ –⁄—“Œ—ÀŒ¬»÷¿“¿
Œ“ ¡–Œ… 124

¬ŒƒŒ–¿¬ÕŒ: ’ËÒÚÓÙÓ ÓÎÛÏ·. »‚Ó
¿Ì‰Ë˜. ŒÎËÓ. ì¿—Õî. ‡Ë˘Â. ì Ëî. “ÂÒÚÓ.
—ËÚÛ‡ˆËË. —Ó‚‡. ¬˙ÎÌ‡. ƒ‡ÌÒ. ËÁ‡. ‡ÚËÎ. ÓÔ‡Ìˇ. ¬ÂÌ‡. ¿‡. …ÓÍ /ƒÛ‡ÈÚ/. ¿ÏÙÓ‡. »‚ /îÃÓˇÚ ·‡Ú »‚î/. Œ˜Ë. »ÎËÂ‚‡.
Œ‰‡. ì≈ÎÍ‡î. »’ . —‡ı‡·. ﬂ‚Í‡. ì¿Ì‡ÚÓÎî.
¿ıÂÎÓÈ. ¿ÌÛ‡ /√‡·ËÂÎ/. ƒÓ. ⁄ÎÍ. ÀË. ¬ÂÁ·Ë. ¡ÛË. –Ó‰ÂÓ. ì¬¿—î. ÃËÒ. Õ‡‚Ë. ¿ÁÓ /
¿Ì‡ÚÓÎËÈ/. ƒÂ. ìŒˆÛî. ŒÍ. ¿ÌÓ‚ /ÕËÍÓÎ‡È/.
‡ÚÂËÌ‡ Ã‡ÎÂÂ‚‡.
Œ“¬≈—ÕŒ: ’ËÒÚÓ ¡ÓÈ˜Â‚. Œ·Ë‰‡. »‚ÌÂ‚ /–ÛËÍ/. œÓËÎÍ‡. ”ÒÂÚ. ¿ÒÓ. —‡Í‡.
‡ı˙. “‡ÍÚ. –Õ . ≈ÎËÌÓ. ÃÓÌÓ‚Ëˇ. ¿ÎÍ.
–ˆË. ‘ƒ¿. ì⁄Áî. ¿ÎËÌÓ. –‡ÛÌ /ÃÂÎ‡ÌË/.
¡ÓËÒÎ‡‚ ÃËı‡ÈÎÓ‚. –Ë˘ËÌ /—Ë‰ËÍÛÎ‡ı/.
≈ÙÂÍÚ. »‰ËÓÏ. ¿Í˜ÂÚ‡. ìÕÓ‚î. ì ‡î. ‡‡ÒÎ‡‚Ó‚ /√ÂÓ„Ë/. ¡ÎÓÍ‡‰‡. ÕÂ. ¿Â. ì”ÎËˆ‡Ú‡î. ŒıÎÛÁ‚‡ÌÂ. ﬂÏË. »ÌËË‰‡. ¿·‡ÁÓ‚ /
“Ó‰Ó/. ¡ÓËÒÎ‡‚‡ ¡ÓËÒÓ‚‡.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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Åäè Íàçàðÿí ïàê å ¹1 â Åâðîïà
Едмонд Назарян ликува с европейската титла на първенството за юноши
по борба.
На финала при 63-килограмовите
“класици” 20-годишният талант победи Арсланбек Салимов (Пол) с 11:2 т.,
а превъзходството си нашето момче демонстрира още в първата част, в която
поведе с 8:2.
Титлата е втора за Назарян от Рим.

Преди две години именно в италианската столица той грабна злато в дебюта си при мъжете на европейско, но
в кат. до 55 кг.
В колекцията си от отличия синът
на двукратния олимпийски шампион
Армен Назарян вече има 4 златни медала от европейски в различни възрасти - две от първенства за кадети и по
една при юношите и мъжете.

„Ëúâèöèòå” óäàðèõà
Äîìèíèêàíà
България е със сериозни шансове
да остане в Лигата на нациите

СНИМКА VOLLEYBALLWORLD.COM

Мария Йорданова (вдясно) забива през двойната
блокада на Доминикана за победата на България
Волейболистките
на
България разбиха Доминиканската република с 3:0 (15, 13,
21) в първата си среща от
Лигата на нациите в София.
Лора Китипова, Мирослава
Паскова, Радостина Марино-

ва, Мария Йорданова, Нася
Димитрова, Мира Тодорова и
либерото Жана Тодорова играха изключително силно и не
оставиха шансове за противника. Единствено в последния
гейм имаше лека интрига, ко-

ято бе напълно парирана. От
10:5 т. за България се стигна
до 20:19 за водения от Лоренцо Мичели състав, но силните отигравания в атака бяха
достатъчни за третия български успех в Лигата на нации-

те, дошъл след малко повече
от час игра. Пред 2500 души
в “Арена Армеец” най-резултатна беше Мария Йорданова
с 22 т. Димитрова и Паскова
добавиха по още 10 т. За
съперничките с 10 т. завърши
Гаила Гонсалес.
Следващата среща на
България е утре с Бразилия.
В класирането “лъвиците” са
12-и с 9 точки от 3 победи и
6 поражения. Доминикана е
със същия актив, но с по-добра геймова разлика. Победата
обаче запази реалните шансове нашите да запазят мястото
си в елита.
“Удовлетворението е голямо, заслужаваме го.
Свършихме чудесна работа
като отбор. Не променяме
нашата философия, но имаме
нужда от време и търпение.
Това беше победата на тези
момичета. Работим за такива
мачове и победи. Трябва да
останем в Лигата. Създаваме
нашата идентичност, следваме
една посока. Опитваме се да
продължим да вървим по този
път. В турнира във Филипините също следвахме тази
линия. Поддържахме добро
ниво на концентрация. Мачът
с Бразилия е по-различен. Ще
бъде доста трудно, но не и
невъзможно. Трябва да се
насладим на този двубой”,
каза Мичели.

ФУТБОЛ
ПО НОВА СПОРТ
12.00 Кая Илоило Бали Юнайтед
15.00 Куала Лумпур Сити Тампайнс Роувърс
17.00 Согдиана - Алтин Асир
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
13.00 Ийстърн Лонг Лайънс Тайнан Сити
ПО МАКС СПОРТ 1
3.05 НЙ Ред Булс - Атланта
Юнайтед
ПО БНТ 3
ПЛУВАНЕ
СП по плувни спортове
в Будапеща
18.00 и 20.00 Скокове във вода
ПО МАКС СПОРТ 2
ЛЕКА АТЛЕТИКА
20.30 Диамантена
лига в Стокхолм
БАСКЕТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
19.30 Латвия - Сърбия
21.30 Белгия - Словакия
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
19.00 Естония - Германия
21.15 Словения - Хърватия
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
18.30 Финландия - Швеция
21.30 Полша - Израел
ПО ЕВРОСПОРТ 2
ТЕНИС
13.00 “Уимбълдън”
РЕЗУЛТАТИ

Êàðàò Êîáðàòà
äà ñïðå ñ áîêñà
Кубрат Пулев трябва да спре с бокса
при загуба от Дерек Чисора. Двамата ще
се бият на 9 юли в Лондон, а промоутърът
на британеца - Еди Хърн, смята, че за
загубилия срещата ще е последна. 38-годишният Чисора е в серия от три поражения на професионалния ринг - от Олександър Усик (Укр) и две от Джоузеф
Пъркър (НЗел). “Чисора трябва да спечели този мач, защото не може да продължи
да губи, дори и на най-високо ниво. Ако
падне, ще му предложа да се откаже.
Същото се отнася за Пулев”, каза Хърн.
Двамата се биха преди години и Кобрата
спечели със съдийско решение. “Мисля,
че Чисора е по-добър в момента. Дали
Пулев е по-слаб? Не знам, той има само
две загуби. Но мачовете си в Америка ги
спечели много лесно”, допълни Хърн.

ГЛЕДАЙТЕ

КОНТРОЛИ
Берое - Янтра 1:0 Карим (85);
Марица Пд - Раднички (Сърб) 6:0.
НАКРАТКО

ЦСКА гони трима
и взима двама

СНИМКА СПОРТАЛ

Футболистките на НСА се радват с Купата на България,
която спечелиха за 10-и пореден път. На финала столичанки
сразиха Локо СЗ с 2:0. На ст. “Георги Бенковски” в Пазарджик
головете вкараха Леонора Желева (23) и Ивана Найденова (86)

ЦСКА преговаря да вземе двама
футболисти, а в същото време ще
изгони трима. От “Армията” разкриха, че няма напрежение между
новия треньор Саша Илич и шефа
Гриша Ганчев. “Илич, ръководството и собствениците на клуба са в
абсолютен синхрон на всички нива.
Напрежение между тях не е имало,
дори напротив - комуникацията е
на ежедневна база, по всички въпроси и в пълно разбирателство”,
обявиха от ЦСКА.
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