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ÀÒÅËÈÅÒÀÒÀ - ÑÚÑ ÑÒÀÒÓÒ ÍÀ ÆÈËÈÙÀ
Ателиетата ще могат да получават статут на жилища. Отпада
изискването помещенията в подпокривните пространства да имат
най-малка височина от 1,5 м, предвижда проектонаредба на МРРБ.
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МИТРОФАНОВА С НОТА ДО МВНР:

Çàòâàðÿìå
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ужна е коренна промяна в системата на образованието. Необходима е истинска революция, за
да се наредят нещата. Това е изводът от проучване, поръчано от
Министерството на образованието и науката, сред родители и
ученици, които дават мнението си
за учебните програми, съдържанието на учебниците и всички
проблеми, които срещат с учебния процес (стр. 2).
След над 30 години ровичкане
в образованието, днес всички са
недоволни - не само родителите
и децата, но и учителите, и администрацията. Процесът на промяна, тръгнал преди години, показва, че пак сме доникъде, а светлина няма. Всеки се спасява поединично - с паралелно образование,
с местене от едно работно място
на друго, с вдигане на ръце и
пренебрегване на задълженията,
с агресия съм другия и обвинения, с бягане от лична отговорност.
Именно затвърдената практика на самосиндикално спасяване
е знак, че реално никой не очаква
нищо да бъде свършено от бъдещия управленски екип на Министерството на образованието и
науката. Той все пак ще си вмени
свръх отговорната задача да се
бори с причините, предизвикани
от родителското недоволство. Ще
променя учебници, ще олекотява
учебното съдържание, ще премахва материал, за да потуши родителските страсти.

Москва обмисля скъсване на дипломатическите отношения
с България заради скандала с изгонените руски дипломати

Стр. 6
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Руското посолство у нас
може да бъде закрито, ако
до 12 ч. днес не бъде отменено решението на българското правителство за експулсиране на 70 руски дипломати.
Москва обмисля скъсване на дипломатическите отношения с България, заяви
снощи за БНТ посланикът
на Руската федерация Елеонора Митрофанова.
По-рано сайтът “Епи-

център” обяви, че разполага с нота, изпратена от посланика на РФ Елеонора
Митрофанова до българското външно министерство, в
която се настоява за отмяна
на решението за експулсиране на дипломати и служители на руското посолство
у нас.
“Смятаме обявяването
за “персона нон грата” и неприемливи лица на 70 служители на руските задгра-

нични учреждения на територията
на
Република
България за безпрецедентен, клеветнически, напълно
безоснователен и провокационен акт, подкопаващ основата на нашите взаимоотношения. Руската страна
напълно отрича тези обвинения”, пише в нотата.
От руското посолство са
посочили, че от групата от
70 души - служители на посолството, които са посоче-

ни за експулсиране, само 34
са дипломати. Останалите са
технически персонал. И след
като не са дипломати, към
тях не може да бъде приложена санкцията “обявяване
на персона нон грата”. Така
България е уличена в нарушение на Женевската конвеция, която урежда тези отношения, и в неспазване на
международните договори,
твърди “Епицентър”.
Стр. 3
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Ðîäèòåëè è ó÷åíèöè èñêàò
óïðàæíåíèÿ è ïî-ïðîñòè ó÷åáíèöè
Всеки трети търси вина в учителите и плаща за частни уроци
От твърде сложен изказ в учебниците, от учебен материал, който не е
съобразен с възрастта на децата, и от
малко време за упражнения се оплакват родители и ученици. Това показва
национално изследване на “Галъп интернешънъл Болкан”, проведено по
поръчка на Министерството на образованието и науката. В интервюта с
родители и деца от I до Х клас социолозите са питали за проблеми в учебните програми по отделните предмети
и в конкретните учебници и са събирали препоръки за улесняване на процеса на учене.

Малко над половината от анкетираните родители признават, че децата
им имат затруднения по един или повече предмети. Най-голямата част от
тях - 37%, определят онлайн обучението като основна причина, всеки трети обвинява учителите, толкова смятат езика в учебниците за неясен, а
материала - за прекалено обемен.
Математиката е най-трудният
предмет в почти всички класове според родителите. Голяма част от тях са
убедени, че учебен материал по математика е “свален” от по-горните класове в по-долни. Те се оплакват и от

липса на достатъчно време за упражнения. Майки и бащи на по-големите
ученици препоръчват да се учи повече
национална история и повече българска литература.
Повече от половината родители помагат на децата си в подготовката на
уроците. В началните класове делът им
достига до 84%. В същото време всеки
трети родител плаща за частни уроци
по предмети, преподавани в училище,
а всяко пето дете ходи на урроци по
два или повече предмета.
Две от всеки пет деца между I и IV
клас признават, че не разбират част от

съдържанието на учебниците, основно по математика. Затрудняват ги главно текстовите и логическите задачи.
Проблемът се задълбочава в прогимназиалния етап, където над половината от учениците не разбират написаното в учебниците. В този етап наймъчни са учебниците по история.
Гимназистите недоволстват от твърде
големия обем от информация, който според тях е излишен и затруднява ученето
и определянето на най-важното. Много
от запитаните ученици искат учебници
на по-достъпен език, повече време за
упражнения и по-интерактивно преподаване на материала - с повече илюстрации, графики и примери.

Ñåðáåçîâà ñúäè
ïðîêóðàòóðàòà
çà 70 õèë. ëåâà
Министърът на здравеопазването Асена Сербезова е завела дело срещу прокуратурата. Искът
е по Закона за отговорността на държавата и
общините за вреди и с
него се претендират 70
хил. лв. обезщетение.
Преди да стане министър, проф. Сербезова
бе подсъдима по дело за
всяване на паника в началото на пандемията от
КОВИД. Тогава прокуратурата образува разследване заради нейни изявления за недостиг на медикаменти в аптечната
мрежа, въпреки че фактът

бе налице не само у нас,
а обвинителният акт бе
внесен, въпреки че думите й бяха потвърдени и
от европейски институции. Делото бе пълен
провал за прокуратурата.
На първа инстанция Сербезова бе изцяло оправдана. Държавното обвинение протестира решението, но се отказа да
поддържа позицията си
пред градския съд в София и то влезе в сила.
В настоящата си искова молба Сербезова
пише, че е преживяла
страх и притеснения заради обвинението.

8 äóøè ñà â àðåñòà
ñëåä àêöèÿ íà ÃÄÁÎÏ
è Êüîâåøè â Ïåòðè÷
8 души са в ареста след акция на ГДБОП под надзора на европейската прокуратура срещу организирана
престъпна група за злоупотреби с европейски средства
по земеделски програми в Петрич. Сред задържаните са
началникът и служители на Общинската служба “Земеделие”. Те са в ареста със заповед за полицейско
задържане до 24 часа. Ако прокуратурата им повдигне
обвинения след това, може да ги задържи до 72 часа.
По-дълъг арест е допустим само след съдебна санкция.
ГДБОП работи срещу групата от 2020 г., когато
получава данни, че в Петрич функционира организирана престъпна група, специализирана в неправомерно
предоставяне и усвояване на субсидии за отглеждане на
земеделски култури, пасища, програми за отглеждане на
животни, както и по оперативни програми за използване на пасища и мери. Установено е, че всяка година
хората от групата прогресивно увеличават декларираните площи и животни, с което се увеличават и субсидиите им. Само две лица, участници в престъпната група, са получили за последните 5 години над 600 000 лв.
субсидии. При спецакцията са извършени 4 обиска на
лица, претърсени са 7 леки и товарни автомобили и 6
адреса на територията на общините Петрич и Сандански, в това число и помещения на Общинската служба
“Земеделие” в Петрич и земеделска аптека с амбулатория. Иззети са много ушни марки за животни, мобилни
телефони и СИМ карти, заявления за кандидатстване по
оперативни програми, договори за наем и покупко-продажба на частни и общински имоти - земеделски площи,
и други документи.

Община Русе отбеляза Деня на река Дунав с поредица от събития
на русенския кей. Мотото на инициативите беше “Открий Дунав”

Õîðà ñ óâðåæäàíèÿ
ñè ïëàùàò çà
äîñòúïíà ñðåäà

Ñòîëè÷àíè â ñáëúñúê
çàðàäè ñòðîåæ
â çåëåíà ïëîù

Хора с увреждания си
плащали по 1500 лв. за
изработване на идеен проект за кандидатстване с
проекти по Националната
програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. За това се жалвали хората при омбудсмана, става ясно от становище на Диана Ковачева до
министъра на труда и социалната политика Георги
Гьоков. Ковачева припомня, че са необходими и
нотариални заверки на документи, което затруднява
съседите, ако човекът с
увреждане живее в кооперация. В тези случаи е необходимо документите да
се подават чрез сдружение,
учредено и вписано по

Столичани от кв. “Стрелбище” влязоха в сблъсък
заради строеж на детска градина в зелена площ. Част
от жителите на квартала настояват за нова забавачка
заради острия недостиг на места, а останалата искат
да се запази зеленото пространство. Освен това на
мястото ще бъдат отсечени дървета, за да започне
новият строеж. Противницитете му за пореден път
през последните дни излязоха на протест. Протестиращите осуетиха първата копка на строежа на 28
юни и продължават да заплашват, че ще препречат
пътя на багерите с жива верига. Те уточняват, че не
са против изграждането на детска градина, а не
одобряват мястото, на което тя трябва да бъде построена.
От районната администрация контрират, че забавачка е крайно необходима, защото около 200 деца
от квартала не са класирани. От общината твърдят,
че дърветата, които ще бъдат премахнати заради
строежа, ще бъдат възстановени в съотношение 1
към 3.
Друга група жители на квартала защитават намерението за изграждане на нова сграда за детска градина.

Закона за управление на
етажната собственост, а и
необходимо е поне 67% от
собствениците да са
съгласни. Омбудсманът настоява Програмата да
предвиди възможност за
предоставяне на техническа помощ в подкрепа на хората с увреждания при
подготовка на документацията или да се осигури
възможност за покриване
на разходите за набиране
на документи и изготвяне
на инвестиционните проекти. Ковачева настоява
максимално да се опрости
документацията за участие
в програмата, като се вземат предвид ангажиментите на администрацията за
служебно удостоверяване.
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Депутатът Иван Ченчев
“Няма промяна в позицията
ни. Няма да подкрепим правителство с премиер Кирил Петков. Ще се върнем на масата за
преговори, когато “Продължаваме промяната” предложи други кандидат за министър-председател”. Това заяви лидерът на
БСП Корнелия Нинова след
разговор с ПГ на левицата с
Кирил Петков. Срещата е била
по негова инициатива, след като
в сряда Нинова обяви, че левицата стопира преговорите с ПП
за нов кабинет заради изгонването на 70 руски дипломати.

решение. Както, например, в
сряда там се гласува решението
на НС за Македония и министрите от БСП гласувахме против “против”. Затова казахме, че
е взето по този начин и че сме
научили от медиите, което е
факт”, уточни Нинова.
Петков обясни, че до изгонването на руските дипломати се
е стигнало след “дълъг институционален път”. Той все пак призна, че е допуснал и грешка по
тази тема. “Единствената грешка, която аз може би допуснах в
това нещо, е комуникационно-

ÁÑÏ íÿìà äà ïîäêðåïè êàáèíåò
ñ ïðåìèåð Êèðèë Ïåòêîâ
Обсъждаме кандидати за министър-председател, различни от сегашния,
заяви шефът на ПГ на „Продължаваме промяната” Андрей Гюров
Юлия КУЛИНСКА

“Г-н Петков запозна парламентарната ни група с целия
процес на вземане на решението за изгонването на руските
дипломати - кога е започнало, в
какви формати, кои са участвали и кои са информирани, обясни Нинова. Казахме, че решението е взето еднолично, защото
колективният орган - Министерският съвет, не е вземал такова

то представяне на събитието. То
трябваше да си излезе от институциите, които са работили по
тази тема, за да не се направи
тази грешна опорка, че аз съм
направил нещо еднолично”, коментира Петков. Той обясни, че
не можел еднолично да вземе
решение дали преговорите
продължават и това ще направи
ИС на “Продължаваме промяната”. “Въпросът оттук нататък
е да избегнем кризисна точка,
която не е от чак такова значение. За руските дипломати - те

остават 43 служители на посолството. Малко страни в Европа
имат 43 служители”, заяви Петков. Той обаче не отговори дали
е съгласен с искането на БСП
номинацията за следващ премиер да не е той.
По-рано обаче председателят
на ПГ на “Продължаваме промяната” Андрей Гюров заяви, че
ще се обсъждат кандидати за
премиер, различни от Кирил
Петков. Според него в партията
имало много подготвени членове за поста. Гюров не отговори

Ïðåìèåðúò ðàçïîðåäèë óñòíî
íà øåôà íà ÄÀÍÑ äà ïðàâè ñïèñúê
íà ðóñêè äèïëîìàòè
Примерът Кирил Петков е
наредил устно на шефа на
ДАНС Пламен Тончев да изготви списък на руски дипломати за изгонване. Това е признал ръководителят на службата пред депутатите на закритото заседание на НС, свикано в сряда заради едноличното решение на премиера
Петков да бъдат експулсирани 70 руски дипломати, пише
“Епицентър”. Тончев разказал
пред депутатите, че на заседанието на Съвета за сигурност
към МС, проведено на 13
юни, точка за изготвяне на
руски дипломати не е имало.
Темата била разисквана в точка “Разни”. Той уточнил, че от
експулсираните 70 служители
на руското посолство само 37
са дипломати, за които ДАНС
има само “обосновано предположение”, че развиват дейност, несъвместима с дипло-

мацията. Доказателства за
шпионска дейност обаче няма.
Шефът на ДАНС е признал
още, че не е давал пълна информация на президента, а
само на премиера. Преди дни
президентът Румен Радев заяви, че при него не е постъпвала информация за данни, предполагащи изгонването на руските дипломати. Прокуратурата също не е получавала информация от службите за тяхна нерегламентирана дейност
на територията на страната.
Малко след като приключи
закритото заседание, руската
посланичка у нас Елеонора
Митрофанова даде брифинг.
“Всички тези действия не отговарят на буквата и духа на
Виенската конвенция. За да
бъде обявен един човек за
“персона нон грата”, трябва да
се предоставят доказателства
на противозаконната му дей-

ност”, заяви Митрофанова. По
думите й обявяването за “персона нон грата” накуп като
списък е безпрецедентно и
нещо ново в дипломатическата
практика. Според посланика
това е безпрецедентна неприятелска стъпка, която накърнява дългогодишните дипломатически отношения, дългогодишното приятелство между нашите страни. Специално използвам думата “страни”, защото
зная как българският народ се
отнася към Русия, зная за
дълбоките корени, които ни
свързват, които, колкото и да
се стараеш, е невъзможно да
бъдат уничтожени, поясни
Митрофанова. “Много е жалко, че правителството на
България се опитва по такъв
начин много силно да ни скара с българския народ. Мисля,
че няма да успее”, категорична е посланичката.

директно дали ексшефът на парламента Никола Минчев е
обсъждан за премиер, но призна, че той със сигурност е изключително подготвен и е фигура, която се ползва с уважение
в парламента.
Името на номинирания за
премиер ще стане ясно днес,
когато президентът Румен Радев
ще връчи мандат на кандидата
за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група в 47то НС “Продължаваме промя-

ната”, за съставяне на правителство в рамките на настоящия
парламент. След получаване на
мандата от “Продължаваме промяната” имат 7 дни, за да излъчат проектокабинет. Ако не
успеят, Конституцията предвижда следващият мандат да отиде
при ГЕРБ-СДС, тъй като са втора по численост група в НС. Те
обаче вече заявиха, че ще върнат
веднага мандата. След това президентът ще трябва да връчи
третия мандат на партия по
негова преценка.

Çàòâàðÿìå ïîñîëñòâîòî...
От стр. 2
“В случай, ако нотите NoNo 5464-123 и 54-64-124 не са отзовани
до 12 часа на 1 юли 2022 г., пред
руското ръководство незабавно ще
бъде повдигнат въпрос за закриване
на Посолството на Руската Федерация. В този случай отговорността за
изключително тежките последствия
за отношенията между Руската Федерация и Република България ще
бъде изцяло върху Българската
страна”, пише в документа.
“Епицентър” цитира дипломати,
според които е възможно по предложение на външния министър в
оставка кабинетът веднага да вземе
подобно решение с гласуване от
министрите и след това външният
министър да покани в МВнР руския
посланик и да му връчи нова нота,
с която се оттеглят предишните.
Нотата на Митрофанова стана
повод за свикване на извънреден
Председателски съвет на Народното събрание. Депутатите изчакваха
и завръщането на външния министър
Теодора Генчовска, която бе срещата на върха на държавните и правителствените ръководители на стра-

ните от НАТО.
По-късно премиерът Кирил Петков излезе с обръщение към посолството на Русия да оттегли подадената нота.
“Отношенията между България
и Руската федерация са дългогодишни, многопластови и от голямо значение за съдбата на страната ни в
исторически план”, посочва министър-председателят. Той заявява,
че вярва в необходимостта от диалог, за който дипломатическите канали са от ключово значение, както
и че българо-руските отношения
могат да продължат да се развиват
в сферите от взаимен интерес, уважавайки важните за всяка от нашите държави ценности.
“Ние уважаваме руския народ
и ценим нашите културни, исторически, социални и търговско-икономически връзки. Заради това,
въпреки че българското присъствие
в нашето посолство в Русия наброява едва 12 души, Руското посолство в България ще има възможността да запази 43-ма свои служители,
съгласно решението, взето от
българското правителство вчера”,
допълва той.
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Ïàðëàìåíòúò îäîáðè 25 ñò.
îòñòúïêà çà ëèòúð ãîðèâî
Депутатите увеличиха бюджетните разходи с над 2,7 млрд. лв.
Парламентът окончателно
одобри отстъпка от 25 ст. на
литър евтино гориво. Мярката е част от антикризисните
мерки, заложени в актуализацията на бюджета, която депутатите гласуваха на второ
четене.
Отстъпката ще важи за бензин А95, дизел без добавки,
втечнен нефтен газ и природен газ. Тя ще е валидна за
всяко зареждане до 50 литра.
Мярката ще важи от 1 юли до
края на годината. Въвеждането на отстъпката ще струва на
хазната 150 млн. лв. Утвърдената от парламента отстъпка
обаче няма да може да се ползва на бензиностанциите от 1
юли, а ще влезе в сила три дни
след като бъде публикувана
актуализацията на бюджета в
“Държавен вестник”. Това
уточниха от Българската петролна и газова асоциация, в
която членуват най-големите
дистрибутори на горива.

Оттам декларират готовност да прилагат мярката и да
представят на клиентите си
вярна и точна информация за
реда и начина на предоставяне на отстъпката. Информация
за потребителите ще е налична и на място в търговските
ни обекти, заявяват от браншовата организация.
Скок на бюджетните разходи с над 2,7 млрд. лв. до
края на годината гласуваха депутатите на второ четене в
пленарна зала.
Сумата набъбна със 760
млн. лв. над тази в законопроекта на правителството
за актуализация на бюджета.
С аргумента, че данъчните
приходи са подценени заради инфлацията, ГЕРБ, ДПС,
ИТН и “Възраждане” гласуваха завишение на приходите от ДДС със същата сума
от 760 млн. лв.
Допълнителни разходи по
министерства, агенции, дър-

жавни и общински структури и други организации на
бюджетна издръжка за вдигане на заплати и субсидии,
както и по-големи помощи
бяха одобрени с гласовете на
новото мнозинство ГЕРБ,
ДПС, ИТН и “Възраждане”.
Земеделските производители
ще получат 300 млн. лв. повече помощи. За увеличение
на заплатите в системата на
МВР бяха гласувани 175
млн. лв. допълнително. Столичният градски транспорт
ще получи завишение на субсидията със 74 млн. лв. За
нерентабилни автобусни линии ще има 16,5 млн. повече
и още 20 млн. субсидия за
евтиния превоз на определени категории пътници. За
общините бяха одобрени 100
млн. повече за капиталови
разходи и 30 млн. повече за
повишение на заплатите.
Бяха гласувани по-големи
разходи за сценични изкуст-

Ãëîáè
Ãëîáè çà
çà ôèðìè,
ôèðìè, ñòðîèëè
ñòðîèëè
íåçàêîííî
íåçàêîííî „Õåìóñ”
„Õåìóñ”

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) издаде 11 наказателни постановления за незаконно
строителство в участъците 4 и 5 от
магистрала “Хемус”. В края на миналата година служебният регионален
министър Виолета Комитова и шефът
на държавния строителен контрол
Влади Калинов обявиха, че на участъци 1, 2 и 3 (с обща дължина 51 километра) от автомагистрала “Хемус” са
сключени договори със срок за
изпълнение 2024 г., на 4, 5 и 6 има
незаконно строителство без нужните
разрешения, а 7, 8 и 9 дори не са с
уточнено трасе.
Наказателната процедура е започ-

нала през декември 2021 г. и януари
2022 г., когато са били връчени актове
за административно нарушение на
изпълнителя “Автомагистрали” ЕАД и
строителните компании, с които е
сключил договори за участъците 4 и 5
от магистралата.
Това са АБ АД, “Парсек груп”
ЕООД, “Автомагистрали Хемус” АД
и “Водно строителство Благоевград”
АД. Фирмите имат 14-дневен срок за
обжалване на санкциите, твърдят от
ДНСК.
Строителството е без одобрени
инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж, в нарушение
Закона за устройство на територията.

Íàä 38% ïðîèçâîäñòâåíà
èíôëàöèÿ
Общият индекс на
цените на производител (PPI) в нашата
страна нараства през
май с 38,2% спрямо
същия месец на 2021
г. Това означава, че
производствената инфлация леко се забавя,
защото през април е
била 40,2% на годиш-

на база, сочат данните
на НСИ.
Според тях с 83,8%
са се увеличили цените при производството
и разпределението на
газ, електрическа и
топлинна енергия през
май спрямо година порано след техен ръст с
близо 94% през април.

През май спрямо
същия месец на 2021
г. цените в преработващата промишленост
са с 29,4% по-високи,
а в добивната промишленост - с 11,3 на сто.
Цените при производството на хранителни продукти нарастват с 25,5%.

ва, библиотеки, областни управи, болници, студентски
столове и общежития, стипендии, университети, църкви
и манастири. В последния момент бяха завишени разходите за заплати в Народното
събрание.
Дефицитът
набъбва до 7,6 млрд. лв. (при
6,2 млрд. в момента), но остава 4,1% спрямо БВП. Актуализацията на бюджета е изчислена при очаквана годишна инфлация от 11,9% и растеж на брутния вътрешен
продукт от 2,9%.
Депутатите подкрепиха
предложението на финансовото министерство да се увеличи таванът на държавния
дълг - от 7,3 млрд. лв. до 10,3
млрд. лв. С новия дълг ще
бъдат рефинансирани предстоящите през първото тримесечие на 2023 г. плащания
по падежиращи държавни
облигации на международните финансови пазари. Вице-

премиерът Асен Василев на
няколко пъти е заявявал, че
сега условията за теглене на
нов дълг са по-благоприятни
и това е причината за вземането на трите милиарда сега,
а не догодина. С промяната
максималният размер на
държавния дълг към края на
годината ще достигне 38,5
млрд. лв. или 25,6% от БВП.
Държавните газови дружества “Булгаргаз” и “Булгартансгаз” ще вземат държавно
гарантирани заеми за общо 532
млн. евро, реши още парламентът. “Булгаргаз” ще вземе
150 млн. евро, за да осигури
алтернативни на руските количества, а “Булгартрансгаз” - 382
млн. евро, които ще се използват за три проекта - разширението на хранилището в Чирен,
газовата връзка със Сърбия и
за да си изпълни задълженията
по европейска директива за
условията за достъп до газопреносни мрежи.

Ïðèçíàâàò àòåëèåòàòà çà æèëèùà
Ателиетата ще могат
да получават статут на
жилища при определяне
на предназначението на
сградите. За едностайните жилища вече ще се
разрешава да се разполагат и на север, североизток и северозапад.
Това предвиждат
публикуваните за обществено обсъждане промени в Наредба за правилата и нормативите
за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони,
съобщиха от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.

Досега се изискваше
едностайните жилища да
имат изложение само
към юг, югоизток, югозапад, изток или запад.
Предлаганите изменения
ще позволят на собствениците на такива обекти
да получават адресна
регистрация и да използват произтичащите от
нея права за достъп до
социални услуги. Така
ще се решат и проблемите за тези имоти при
присъединяването към
мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура.
Отпада изискването
за помещенията в подпо-

кривните пространства
да имат най-малка височина от 1,5 м, предвижда още проектът на наредбата. Изискването за
светла височина на
първия надземен етаж в
нови жилищни сгради,
когато е предназначен за
магазини и заведения за
хранене, ще се отнася и
за сградите със смесено
предназначение.
В областта на проектирането се премахва
възможността за различно тълкуване от администрациите на изискванията за броя на комините
в дневните с кухненски
бокс.

Àêöèèòå íà „Ãàçïðîì”
ñå ñðèíàõà ñ 30%
Руският газов гигант “Газпром”
реши да не изплаща дивиденти във
връзка с финансовите си резултати от
миналата година, като това е първото
подобно решение от 1998 г. насам и
то предизвика брутален спад на акциите на енергийния гигант с близо 30
на сто.
“Акционерите решиха, че в настоящата ситуация не е препоръчително
да се изплащат дивиденти въз основа
на резултатите за 2021 г.”, каза заместник-изпълнителният директор Фамил Садигов, цитиран от Ройтерс.
Той добави, че “Газпром” предпочита да се съсредоточи върху руската
регионална газификация, подготовката
за отоплителния сезон и плащането на
предстоящото повишение на данъци-

те. “Това е катастрофа за акциите на
“Газпром”, тъй като единствената инвестиционна привлекателност на компанията беше раздаваният висок дивидент. Решението вероятно е отчасти
свързано и с желанието на финансовото министерство да увеличи бюджетните приходи”, посочват анализатори
пред Ройтерс.
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Гутериш
и Лавров обсъдиха
продоволствената криза
Генералният секретар на
ООН Антониу Гутериш и руският външен министър Сергей Лавров са обсъдили възможностите
за смекчаване на глобалната продоволствена криза. Руските военни са напуснали Змийския остров
в Черно море, съобщиха и от
Москва, и от Киев. Според Кремъл
оттеглянето е знак на добра
воля, за да се позволи на Украйна
да възобнови износа на земеделски продукти. От украинското
Министерство на отбраната отбелязаха добрата работа на своите военни.

Брюксел премахна
паметник на колонизатор

Синът на бившия филипински диктатор Фердинанд Маркос положи клетва в столицата Манила като
17-и президент. Семейството му бе прогонено от народно въстание през 1986 г. Приоритетите на
Фердинанд Маркос-младши са борба с инфлацията, стопански подем и увеличено производство на храни

Áúëãàðè ñðåä ÷óæäèòå
íàåìíèöè â Äîíáàñ
Украинските сили се изтеглят от Лисичанск
Българи има сред близо
200-те чуждестранни наемници в донбаския град Северск.
Това съобщи пред кореспондент на ТАСС Виталий Кисельов, помощник на вътрешния министър на Луганската
народна република (ЛНР).
“Това са полски наемници,
балти, румънци, българи и
чехи. В по-голяма степен,
разбира се, присъстват поляците. Какво ги интересува
тук? Мисля, че нашето разузнаване ще разбере в близко
бъдеще”, добави Кисельов.
Той съобщи, че около 500
украински войници и наем-

ници, обкръжени от съюзнически сили, са избягали от
Лисичанск към 11-хилядния
град Северск.
Кисельов добави, че бойците от нацистките формирования “Десен сектор” и
Националната полиция на
Украйна са организирали
проверки на населението,
живеещо в контролирания от
тях Северск, и са забранили
на хората да напускат домовете си. “Десният сектор, заедно с Националната полиция, тръгват от къща на
къща, проверяват местните
жители: проверяват телефо-

ните, проверяват техните
джаджи и таблети, всичко,
което уж може да предава
някаква информация, като се
има предвид факта, че там
практически няма връзка”,
каза Кисельов. По думите му
на населението е забранено
да излиза от жилищни сгради
и на улицата. “Те принуждаваха хората да не напускат
къщите си - нито през деня,
нито през нощта. Освен това
много хора са в мазетата”,
отбеляза Кисельов.
Украинските части в Лисичанск и околностите му
получиха заповед за изтегля-

СЗО:

Ìàéìóíñêàòà øàðêà ùå
çàñåãíå äåöà è áðåìåííè
Световната здравна организация предупреди, че “продължителното предаване” на маймунската шарка в световен мащаб може да
доведе до това вирусът да се прехвърли към високорискови групи,
като бременни, хора с отслабен имунитет и деца.
Проверяват се случаи на заразени деца във Великобритания,
Испания и Франция.
Вирусът вече е установен в над 50 държави извън Африка,
където е ендемичен. В Турция е регистриран първи случай, съобщи
министърът на здравеопазването Фахретин Коджа. Пациентът е
37-годишен и има имунен дефицит.
От май досега са потвърдени над 3400 случая на заразени и един
смъртен случай. Те са регистрирани предимно в Европа сред хомосексуалисти според данните на СЗО.
Организацията следи отблизо обстановката и ще свика Комитета за извънредни ситуации “колкото е възможно по-скоро”.
Симптомите на вируса са висока температура, главоболие,
мускулни болки, болки в гърба, увеличени лимфни възли, втрисане
и изтощение.

не, съобщи в своя Телеграм
канал Андрей Марочко, офицер от Народната милиция на
ЛНР. “За да се сведат до минимум загубите, те получиха
заповед да отстъпят на малки
групи с голям интервал и разстояние”, цитира Марочко
данни от разузнаването. Активно напуска града и командването на украинската групировка в Лисичанск, съобщи
посланикът на ЛНР в Русия
Родион Мирошник пред твпрограмата Соловьов Лайф.
По думите му украинските
части ще трябва да оставят в
града тежка военна техника.

Óêðàéíà ïðåêðàòè
îòíîøåíèÿ ñúñ Ñèðèÿ
Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви,
че прекратява дипломатическите отношения със Сирия,
съобщиха световните медии. “Вече няма да има отношения между Украйна и Сирия”, посочи той във видео в
“Телеграм” и предупреди, че натискът на санкциите срещу съюзника на Русия - Иран, “ще стане още по-голям”.
Това стана, след като режимът в Дамаск призна независимостта на Донецката и на Луганската народна република. Така Сирия стана първата международно призната държава, след Русия, която официално подкрепи
двете територии. На 16 юни сирийският президент Башар Асад обяви на среща с делегация на ДНР, че процедурата по признаване е започнала.
Дамаск съобщи, че “ще бъдат установени контакти с
всяка от двете страни (ЛНР и ДНР), за да се договори
рамка за укрепване на отношенията, включително установяване на дипломатически отношения в съответствие
със съществуващите норми”.
Дмитрий Песков заяви, че Кремъл ще приветства признаването на ДНР и ЛНР от Сирия и всяка друга страна.

Властите в Брюксел премахнаха мраморен бюст на генерал
Емил Стормс от градска градина, за да го предадат в музей
като част от усилията за деколонизация на общественото пространство, съобщиха местни медии. Директорът на институцията уточнява, че скулптурата
няма стойност и изглежда ще
остане на склад. Генерал Стормс
участва в колонизирането на Белгийско Конго и пише в дневника
си през 1884 г., че е обезглавил
местен разбойник.

Пекин предупреди НАТО
да не „вдига шум”
Пекин разкритикува НАТО заради “напълно безполезното” предупреждение, с което пактът за
първи път заяви в ръководната си
програма, че китайската мощ е
предизвикателство за алианса.
Според пакта близките връзки на
Китай с Русия са срещу западните
интереси. “Бихме искали да предупредим НАТО, че вдигането на шум
с т.нар. китайска заплаха е абсолютно безполезно”, заявиха китайските власти.

Израел тръгна
към избори
Израелските депутати гласуваха за провеждане на предсрочни
парламентарни избори на 1 ноември, съобщиха световните медии.
Това ще са петите поред избори
в страната за по-малко от четири години. До провеждането на
вота външният министър Яир Лапид ще е министър-председател на
мястото на настоящия премиер
Нафтали Бенет.

СНИМКИ БТА

Властите в американския
щат Калифорния разследват
причините за експлозия в къща.
В резултат на инцидента един
човек е ранен. От сградата
не е останало нищо, а други
две жилища са с големи щети
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КОЛОНКАТА НА

КАРИКАТУРА НА ДЕНЯ

Îáùèíñêèòå æèëèùà

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Нотата е нищожна
Велизар ЕНЧЕВ

Решението за експулсиране на руски дипломати е нищожно и юридически, и административно. Взето е без решение на Министерския
съвет, външният министър не е уведомен, а
заместникът му е действал в отсъствието на Генчовска, без да има право

да подписва нотата, при
това зам.-министърът е
връчил нотата на руския
посланик без санкцията
на прекия си принципал,
само по устно нареждане от премиера.
От политическа гледна точка това решение
също е нищожно, защото
не е съгласувано с коалиционните партньори,
като изключим ДБ, които вероятно го одобряват постфактум.
Затова задавам логичен (в юридическо и
морално отношение)
въпрос, на който трябва да отговорят всички
парламентарни сили: не
трябва ли дипломатическата нота незабавно да
се оттегли?
В противен случай

наблюдаваме безпринципен парадокс: почти
всички в Народното
събрание осъждат неправомерните и еднолични
действия на премиера по
казуса с руските дипломати, но никой не предлага поправяне на грешката, която е консумирана злоупотреба с власт
от самия премиер.
След като има доказано престъпно деяние, не
е достатъчно само да се
санкционира извършителя на престъплението,
като му се откаже нов
премиерски мандат. За
нищожни трябва да се
обявят както самото деяние, така и последиците
от него.
Добавя ли, че от закритото заседание на

Народното събрание се
разбра, че е погазен Законът за ДАНС, а прокуратурата дори не е уведомена за предприети
действия по случая, нещата са на границата на
криминала.
Решението е просто по предложение на
външния министър в оставка още днес кабинетът
може да вземе подобно
решение с гласуване от
министрите. След което
външният министър кани
в МВнР руския посланик
и му връчва нова нота, с
която се оттегля старата.
Просто и ясно. Но
изглежда простите неща
са най-сложни в държави
с ограничен суверенитет.

“качва” учебен материал из класовете или да се
премахва изобщо. Трябва много, много внимателно да се върви към
промяна, за да не се окаже, че изхвърляме полезното и изпробваното, а
вървим към опростяването.
Ако днес намалим
обема на материала и го
направим да звучи твърде
леко, утре ще трябва да
направим това и с изучаваното в университетите.

Защото няма как да пратим там “улеснените”
зрелостници да се борят
със сложна материя. Освен ако не искаме полуграмотни и посредствени
специалисти.
Търсенето на баланс
е голяма задача, не за
всяка управленска уста.
Но той е отчайващо нужен в консервативната
система на образованието. Особено в България, в която всеки разбира от всичко.

Фейсбук

Революция
От стр. 1
Питането на деца и
родители и революционна промяна, базирана
само на техните позиции, обаче е нож с две
остриета. Да не забравяме, че за тази страна в
образователния процес
често основното заключение е, че всичко е много трудно и трябва да се
опрости.
Затова има едно голямо НО.

Общият стремеж към
по-лесното не винаги е
най-добрият избор на
верния път. Никой няма
да има полза от поколение, което не иска да се
преборва с трудностите,
на което всички други са
виновни, а ученето трябва да му е лесно. Позицията на деца и родители е безспорно много
важна, но само въз основа на нея не могат да
се вземат отговорни решения, да се “смъква” и

В повечето общини и големи градове има
наличен фонд от общински жилища. В края на
1989 г. София разполага с около 100 хиляди
такива жилища. Тридесетина години по-късно
те вече са под 10 хиляди. През целия този период нови общински жилища практически не се
строят, а наличните са лошо поддържани,
разпродавани, подарявани, ограбвани.
Жилищната политика е важна за всяка партия и зависи от идеите, които застъпва. При
ГЕРБ да се говори за жилищна политика ще е
твърде претенциозно. В София те дори похарчиха десетки хиляди частна фирма да предложи жилищна политика. Фирмата си свърши
работата, натрупвайки интересни факти, чужди практики и емпиричен материал...
В резултат наличният жилищен фонд не се
използва ефективно за решаване на социални
проблеми, за задоволяване на млади семейства,
самотни майки или привличане на важни експерти, хора с нужни за града и общината професии. Злоупотребите с общински жилища не
са намалели. През 2014 г. съветникът от БСП
Николай Белалов пита г-жа Фандъкова какви
граждани, освен картотекираните като нуждаещи се, могат и ползват общински жилища и
при какви условия, в т.ч. и за г-жа Мария Габриел? Г-жа Фандъкова тогава излъга, че всички
жилища в София са обявени по райони и се
раздават по строги процедури, като отрича гжа Габриел да ползва общинско жилище. Покъсно се доказва, че г-жа Фандъкова е излъгала
и на Мария Габриел е предоставено жилище
от фонда на “Софийски имоти” ЕАД (управляващо 28 атрактивни апартамента) на преференциални цени, в което тя “стокира” свои
вещи. Тогавашната евродепутатка е освободена от грижата да се охарчва, наемайки жилище на свободния пазар и отнела такова от
чакащите общински жилища млади семейства,
самотни майки и др. Гарантирано от ГЕРБ!
Осем години по-късно Милка Христова, общински съветник от БСП, установява, че порочната схема, въпреки разкритията,
продължава да работи. Жилищата все още не
са предоставени на районите и на СО, а са във
фирма “Софийски имоти”, която е отдала стопанисването на дейността на “Заводпроект”
ЕООД и “Лабело” ЕООД - дъщерни дружества
на “Софийски имоти” ЕАД. Тяхната дейност е
непрозрачна, неефективна и губеща за Столичната община!
Очевидно е, че жилищата са за приближени
до общинското ръководство, от което обикновените граждани са двойно ощетени. Тази схема е традиционна в Столичната община, в която всяка дейност храни ред кухи структури,
НПО, общински фирми.
Продажбата на стотици жилища от фондовете на общината на обитаващите ги социално слаби също е порочна практика, стимулираща корупция и измами. За да получиш общинско жилище, трябва да си финансово затруднен, но след няколко години някои от “финансово затруднените” изведнъж подават документи за закупуване на жилището?! Меко казано, това предполага злоупотреба при отчитане финансовото състояние на наемателя, а
вероятно и корупция.
Поради липса на целенасочена политика,
многократно намалелият общински жилищен
фонд е разпилян в стотици сгради, трудно се
следи и стопанисва. Очевидно е, че столицата,
а и другите общини, се нуждаят от социален
жилищен фонд. За целта е нужна дългосрочна
лява политика, а не конюнктурно търгуване и
отдаване на свои хора за “стокиране”.
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НАДЯ ПОПОВА е родена
на 1 юни 1952 г. в София.
Завършила е московския
Литературен институт
“Максим Горки”. Работила
е дълги години в редакция
“Култура” на програма
“Христо Ботев” на БНР.
Била е редактор в отдел
“Поезия и драматургия”
на изд. “Народна култура”
и в сп. “Панорама”. Главен
редактор е на в. “Словото
днес”, издание на Съюза на
българските писатели.
Автор е на 7 стихосбирки,
мемоарно-есеистичната
книга “Дух над водите” и
многобройни книги с преводи. В края на 2021 г. в изд.
“Захарий Стоянов” излезе
двутомникът й с избрани
творби “Послепис за зрящи”
и “Нетленна светлина”.
Превежда руска класическа
и съвременна поезия, проза,
драматургия, философия.
Член е на Съюза на българските писатели, Съюза на
преводачите в България,
българския ПЕН-клуб и
Славянската литературна
и артистична академия.

НАДЯ ПОПОВА:

Днес сме свидетели на множество безплодни
литературни експерименти, привнесени от чужди
традиции, смята известната поетеса

Интервю на
Боян БОЙЧЕВ

 Г-жо Попова, неотдавна
отбелязахте кръгъл юбилей. С
какви чувства?
- По ред причини - и от личен,
и от по-общ характер, усещането
за празник ме подмина. А и не
съм сигурна, че една кръгла годишнина непременно е радостен
повод. Никога не съм крила годините си, те са ми последният проблем. Но когато човек стигне
определена възраст, той неизбежно влиза в сезона на загубите.
Важното е да не загуби съвсем
вкус към живота.
 Спомняте ли си как и кога
за първи път посегнахте към химикалката и белия лист? Кое
беше първото Ви публикувано
стихотворение?
- И аз като дете съм римувала,
но осъзнато започнах да пиша в
гимназията. Не съм публикувала,
както повечето си връстници, в
средношколския печат, защото
част от ученическите ми години
минаха далеч от България. Когато бях студентка в IV курс, карах
задължителния си стаж във в.
“Пулс”. Тогава ми отпечатаха там
няколко стихотворения.
 Къде търсите и намирате
вдъхновението? Или то Ви намира?
- Не търся вдъхновението. А и
не знам как изглежда то. Нямам
рецепта и режим на писане. Понякога стихотворението идва сякаш
готово, чакащо само да го запишеш.
Друг път месеци или дори години
мога да нося нещо в съзнанието си,
но да не намирам пътя към избистрянето му. Импулсите, “сюжетите” са в пряка връзка с биографията ми - в стиховете ми е моят
живот. През последните 15-ина
години обаче все по-голямо значение за мен придобива и животът
“на улицата”, съзнаването за общност с другите, “ближните”, със
съдбата на българина изобщо, усещана и като своя.
 Човек се ражда поет или
става поет?
- Мисля, че всичко е заложено
в нашата ДНК или ако предпочитате, драснато е някъде там горе.
Характер, темперамент, наклонности, талант, инстинкт за самосъхранение или липсата му...
Решаваща роля имат и обстоятелствата. Азбучна истина е, че са
необходими много труд и стремеж към самоусъвършенстване, за
да опазиш това, което ти е дадено. Желанието да станеш известен, или както ние, българите,
казваме - “да станеш човек”, се
нарича амбиция, но битовото благополучие и особено самодоволството, а те често вървят ръка за
ръка с амбицията, не са съзидателни за поета. Без да е мазохист,
поетът израства душевно и художествено от драматичните
сблъсъци с битието.
На стр. 8
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От стр. 7
 Завършили сте Литературния институт “Максим Горки”. Какво Ви даде
той?
- Всичко или почти всичко. На първо място - солидно
филологическо образование. В
началото на 70-те години в
Литературния институт духът
на свободомислие и демократизъм беше естествена съставка на въздуха. Създаваха го
преподавателите, които ни четяха лекции по антична, западноевропейска, руска класическа и съвременна литература,
по естетика и философия, по
редица чисто професионални
дисциплини като теория на
стихосложението, езикознание, основи на кинодраматургията, теория на прозата. Професорите ни и ръководителите на творческите семинари
бяха неординарни хора, от
оцелелите личности на една
голяма култура и на едно
кръстопътно време. Институтът ми даде и още нещо приятелство за цял живот с
блестящите поети Андрей
Андреев (светла му памет!),
Георги Борисов, Валентина
Радинска. С непрежалимия
Никола Радев. Както и с много имена в руската литература от най-различни националности.
 Вие сте сред най-добрите преводачи на руска литература у нас. Какво мислите за опитите днес руската култура и въобще всичко
руско да бъде зачеркнато?
- Мога да определя тези
опити съвсем лаконично, с
финалния ред на Ботевото
стихотворение “В механата”:
“а вий... вий сте идиоти!”
Недостойни и жалки са подобни напъни. Те издават скудоумие, съчетано с някаква шизоидна истерия. Както обикновено, най-фалцетен в хора
на хулителите е гласът на вечните приспособленци.
 Познавате добре Русия,
руския народ. Мнението Ви
за събитията в Украйна?
- В моя случай става дума
за нещо повече от познаване.
Още от предучилищна възраст
слушах руска реч и усвоявах

говоримия език. Леля ми беше
омъжена за “белогвардеец”, а
с една достолепна дама от
неговото обкръжение, която
живееше срещу нас, излизахме на неделни разходки.
14-годишна заминах с родителите си в Москва, живях там
8 години. В София посещавах
единственото по онова време
Руско училище на ул. “Стара
планина” и “11 август”. Ще
цитирам В. Радинска, която
говори за така наречената “рускост” - термин, обозначаващ
непреодолимата при никакви
обстоятелства принадлежност
към Русия, носенето на Русия
със себе си, където и да отидеш. Според нея “Русия е заразна, разболееш ли се веднъж
от Русия - няма лек срещу
това. Оставаш болен за цял
живот...” Това няма как да го
разберат платените или самоназначили се идеолози на русофобията у нас, които са направили картотека на неугодните им и постоянно внушават на обществото, че били
“рубладжии”, “агенти на влиянието”, “слуги на КГБ” и
други подобни дивотии.
А за Украйна... Колкото и
да беше голямо стъписването
ми в началото на тези печални
събития, мащабите на истерията в медиите и особено в
социалните мрежи ме хвърлят
в потрес. Освен че видях в
нова светлина доста свои стари познайници, научих нови
неща и за себе си. Опитвам се
да запомня заклеймяващите
прякори, с които съм прикована на позорния стълб: рашизоид, кремълски изрод, тежко болна от русоробия... Такива са нашенските нрави. И
рефлекси, наречени първа сигнална система. В кръвопролитния сблъсък, в братоубийството между Русия и Украйна невинни няма, що се отнася до вдъхновителите на тази
подклаждана години наред
вражда, избухнала в неконтролируем, изпепеляващ пожар. В истинска хуманитарна
трагедия. Страдам за жертвите и от двете страни, както
погиналите, така и оцелелите,
но белязани завинаги от този
погром над човечността, който, уви, доживяхме.

В подстъпите на Червения площад
с писателката Ирина Степановска

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

“Литературен фронт” гостува на “Литературная газета”
 Поетите винаги са
били съвестта на нацията.
Но чува ли се гласът на поета днес, в нашето забързано, материално и меркантилно общество?
- Не само у нас, а и по
света този глас отдавна е престанал да се възприема като
пророчески. Днес на поета
гледат като на някаква атракция, като на уличен фокусник.
Но това се култивира и целенасочено чрез хепънинги,
пърформанси и други подобни зрелища с участието на
пишещи в уж мерена реч.
Подобно превръщане на културата в ерзац, в евтино забавление, е характерно за артпроявите като цяло. И нека не
ми обясняват доморасли културолози и изкуствоведи, че
новото време изисквало нови
форми и подходи, а повредата
е в моите рецептори за изкуство. И тук за пореден път
трябва да сторим поклон на
великите си предшественици,
българските поети на всички
времена - няма как и в нас да
не е преминала частичка от
техния самоубийственобезсмъртен геном. Затова
нека не се озъртаме постоянно през рамо към “европейското” - нашето наследство е
завидно и уникално.
 Наблюдението Ви върху
съвременната българска поезия и върху съвременната
ни литература въобще?
Накъде отиват?
- За съжаление, виждам
обедняване на същински поетическото, изчезването на
онази оптика, при която пречупването на реалността с
въображението ражда нови
светове. И, по правило, ги
ражда през болката. През катарзиса. През ахването пред
чудото на живота.
Днес сме свидетели на
множество безплодни експерименти или просто на привнесени от други поетически
традиции буквални подражания. Често и на “грозота, доведена до крайност”, до пошлост, до непристойност, очевидно подразбирана като модерност. Такова лесно писане
е далеч от поезията. Независимо че има своите апологети-теоретици, които го
превъзнасят до небесата и му
приписват несъществуващи
достойнства и подтекстови
философски дълбочини.
С прозата нещата стоят
по-различно, най-малкото

защото нейният инструментариум е друг, не можеш
току-така да я наподобиш,
иска се повече време, повече “гориво” и строителен
материал... Затова белетристите графомани са доста
по-малко.
 Какви качества трябва да притежава добрият
поет?
- Каквито трябва да прите-

жава златото - да е злато, а не
имитация от лъскаво тенеке.
Добра поезия е онази, която
не забравяш веднага щом затвориш страниците на книгата или човекът слезе от сцената. Поезията, която ти оставя
белег. И запомняш името на
автора й, искаш да го четеш
още. Която задоволява в теб
другия, неатавистичен глад за въздух и небе.

СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ НАДЯ ПОПОВА

ФОНТАНЪТ
Върви, не спирай. Няма да намериш
фонтана в парка. Някой го уби.
Стърчат като прерязани артерии
опръскани с ръждива кръв тръби.
Не се обръщай - вече няма езеро.
Съня си да опазиш не можа.
Ще те настигне злобен присмех, весело
ще се удари в твоята душа.
И в нощите ще те преследва споменът
с нащърбен нож в безмилостната длан,
дърветата - довчера в цвят - оронени
ще зъзнат там, над празния фонтан.
Край него
някой плюл е с безразличие:
ръжда и смет - това ли е било?
Разбра ли колко много си приличате:
оголени до дъно, с потекло
забравено, изложени на погледи
презрителни, осмени без вина...
Недей допуска ти себеподобните
до уязвимата си същина!
И само пласт след пласт да се разместват
в дълбокото - мъчително потайни.
А денем пак над теб ще се надвесват
лица неверни, чужди и случайни.

ЛЕГИТИМАЦИЯ
Да запомните моето име не се надявам.
Да не би да съм Майка Тереза или Мадона?
Нито в бодър мажор,
нито в скръбен диез припявам,
а има и друго:
прекалено сме много на клона.
Нямам никакъв шанс
да приседна отдясно на Бога
с тези самоубийци сред роднини и сред кумири.
Затова пък умея
без подпалки да стъквам огън,
през стени да минавам,
когато някой умира.
От разкривените сенки не изпитвам боязън.
Блика в моите вени солена, стаена сила.
Аз съм тази, която не пита:
“Знаеш ли ти коя съм?”,
защото зная коя съм
откакто съм се родила.
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МЕРИДИАНИ

ОТ РЕДАКТОРА

Скъпи читателю!
Корейската култура и
народопсихология изглеждат твърде далечни и различни. Но само на пръв поглед, както ще ни убеди
разказът на Со Хаджин
“Яхта”, представен от
Стоил Рошкев. А в “психологията на дъжда” ще ни
потопи новата едноименна
стихосбирка на Красимир
Власев.
Приятно четене.

Стоил РОШКЕВ

Вече над 30 години, откакто България е установила дипломатически отношения с Република Корея. За това време
интересът на българите към
корейската култура и литература нараства все повече. Тази
година, в рамките на 32-годишнината от установяването на
дипломатически отношения
между двете страни, Институтът за преводна дейност в
Република Корея и Корейският кът на Столичната библиотека организираха представяне на разказа “Яхта” на съвременната корейска писателка
Со Хаджин. Любопитното е,

Корея - далечна
и близка
„Яхта” на Со Хаджин е майсторски написан разказ,
свързан и с нашите мечти и въжделения
че колкото и на пръв поглед да
изглежда не толкова близък до
българската народопсихология, този текст се оказва в
крайна сметка удивително
идентичен с нашите мечти и
въжделения, с нашия светоглед:
“Яхта” на Со Хаджин е майсторски написан разказ.
Още от първото изречение
читателското внимание е притеглено от авторовия талант да
увлича. Творбата започва в диалогична форма - съпругът на
главната героиня я призовава да
обмисли преместването им от
къщата, в която живеят. Докато
тя мисли, става ясно, че мъжът
й иска да продаде къщата и да
купи яхта. “Съмнявам се вече,
че е с всичкия си”, изумена е
съпругата. От този миг насетне
думата “яхта” започва да се
трансформира в разказа в неизчерпаем източник на смисли.
Яхтата - символ на свободолюбивия дух и контрапункт на
къщата, която е “задушна едноетажна”. Яхтата - почти постоянен спътник в мислите на
главната героиня. Яхтата - която от обект се превръща едва
ли не в субект.
Но това е само малка част
от великолепната творба на Со

Хаджин. Забележително е как
писателката успява да постигне симетрия в повествованието
с често асиметрични решения.
Плавният разказ се редува с
внезапни смени в посоката на
движение. Досущ като опитен
капитан на плавателен съд в
океана, авторката смогва да изненадва с неочаквани, но уместни ходове при управлението
на текста, и най-важното удържа с увереност на белетрист от световна величина читателския интерес. Веднъж започнали да четете този текст,
не можете да го оставите, докато не стигнете до пленителния
му финал. Со Хаджин ще ви
насочва ту през “безветрени
райони”, ту през опасен шквал.
Ще ви води през високи вълни
и ще ви остави удовлетворени,
че сте имали щастието да изминете това зашеметяващо литературно пътешествие.
Разказът е в първо лице.
Главната героиня на име Йонхи е редактор в малко издателство. Въпреки че съпругът й я
смята за скучна, става ясно, че
това съвсем не е така. Заедно с
мъжа си тя е странствала из
света, дори синът й е роден в
Америка през едно от пътеше-

ствията им. Но тя отдавна е
приела подредения си начин на
живот в Сеул и не е склонна на
рискове, освен във фантазиите
си, и то само понякога. Но ето
че в разказа се появява и друг
герой - приятел на мъжа й, който “сякаш ходи с надпис “скитник” на челото си”. Именно той
е вдъхновителят на съпруга й
за яхтата и го съблазнява да
пътуват до Флорида, а оттам да
се върнат по море с въпросния
плавателен съд. На свой ред и
съпругът на Йонхи я увещава
да се включи в приключението.
Нещо повече, скитникът дава
свой роман на Йонхи да го чете,
а той надминава очакванията й
- харесва й. Идва момент, когато 19-годишният син на Йонхи Минсу не се прибира до
много късно една вечер. Тя го
открива в клуб за компютърни
игри. След още няколко спокойни епизода на работа, четене на ръкописи и изпращането на племенника на Йонхи
в казармата, синът й изведнъж
пак изчезва. Почва надпревара с времето в задъхано
търсене на Минсу.
Ще се впечатлите от красиво вплетения мотив за родителската любов, пред която

СНИМКА ИНТЕРНЕТ

отстъпва всичко друго. Не е
случаен може би и фактът, че
в целия текст единствените субекти, назовани със собствени
имена, са главната героиня
Йонхи, синът й Минсу и яхтата “Енихем”. Останалите герои сякаш се оказват маски с
функции на актанти. По тоя
начин се образува своеобразна триада (Йонхи-Минсу”Енихем”) - “триада на основния смисъл”.
И така, кое е онова, което
прави Со Хаджин писател от
световна величина? Отговорът
е: талантът й, характерен за
най-големите автори, да орелефяват един сюжет, докато
очертават друг. Малцина го
умеят. Така, четейки за яхтата,
а покрай нея за грижите на
главната героиня около работата и къщата, виждаме, че найважното в разказа е нещо друго. И все пак... ще поеме ли
Йонхи на път с яхтата? Сигурен съм, че читателите на този
разказ, който вече е преведен
на български, ще го препрочитат често и след това, защото
“Яхта” е от онзи тип текстове,
които биха красели всяка антология на световните разкази, написани от най-добрите
писатели на планетата. И както се вижда, наистина Корея колкото и далечна, толкова е и
близка до нас, българите.

НОВИ КНИГИ

Психология
на дъжда

Статуята на свободата, Айфеловата кула,
Бранденбургската врата приближиха
мемориала на Мамаев курган.
Това е крайно нездравословно,
като война с Русия през зимата.

Това е заглавието на новата стихосбирка на
Красимир Власев, излязла неотдавна със запазената
марка на издателство “Български писател”. Роденият и живеещ в Карлово творец чрез магията на поетичното слово ни въвежда в темата за “малкия” и
самотен човек по такъв начин, че тя докосва найчувствителните струни на читателското възприятие.
А световете, които изгражда авторът, са пропити от
нравствен максимализъм. “В стихотворенията от
“Психология на дъжда” поетът Красимир Власев
внася не само елементи на носталгия и не единствено пластове печал, но и дълбочинната философия на
обикновените неща. Всъщност те само изглеждат
обикновени и конкретиката става сцена, върху която се случват покруси и покаяния, радости и
несбъднати блянове”, казва за книгата нейният редактор Боян Ангелов.

Вали продължително
Вали поверително
Лежа на дивана с лице към прозореца
Дъждът има профил на психоаналитик
Който ме води в дълбока регресия
Капки блестят като копчета
От униформи на лейтенанти
Мокър казармен плац
Някой отчаяно марширува
Сякаш за да докаже
Че маршът е форма на танц
По главната улица дефилират чадърчета
Локвите надничат под полите
На отминаващите момичета
Което настойчиво ми напомня
Че всичко се свежда до ъгъла
От който гледаме на нещата.

Психология на дъжда

Геополитика
Изток и запад опасно се доближиха,
като граници на кръвно налягане.
Странно защо лекарите мълчат?
Земното кълбо се е свило
до размера на бейзболна топка.
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Êèòàéöè ïèÿò „Êóêåðè”
Българин произвежда крафт бира в Поднебесната империя
и разказва за нашите обичаи
Асен ВЕЛИНОВ

Най-старата потвърдена алкохолна напитка в света е китайска според археолози тя се датира отпреди около 9000 години. Най-популярният днес китайски алкохол байдзиуто, също е на възраст над две
хиляди години.
Днес Китай е най-бързо растящият пазар на бира. Най-продаваното
пиво в света е китайско - Snow Beer.
Сред най-продаваните десет бранда
бира в света четири са китайски,
като само Tsingtao има международна популярност. В град Qingdao, на
който е наречена бирата, от почти
30 години се провежда ежегоден
мащабен бирфест. Пазарът и вкусовете на потребителите в Китай
еволюират - търсят се нови вкусове
и преживявания.
В центъра на този динамичен
процес днес е и един българин. Илко
Илиев от Враца, който от десет
години живее и работи в Поднебесната империя. Той е създател на
успешен бранд за крафт бира. Нарекъл е пивото “Кукери” и го предлага по интересен начин в южния крайбрежен град Сямън.
“Моята история в Китай започна с
едногодишен проект за работа в сектора за възобновяеми източници на
енергия. И така десет години”, споделя Илко. В момента е ангажиран в
областта на технологиите в спорта, а
като хоби и допълнителен бизнес се
занимава с производство на крафт
бира.
“И ние, българите, имаме хубави
вина като французите. И китайците
имат добри бири, но налагането им на
чуждия пазар не е лесно. Всичко опира до маркетинга”, казва българинът.
Илко разказва, че консумацията на
бира в Китай, също като в България,
е доста голяма. В последните години
все повече хора започват да се ориентират към крафт бирата. “Китай-

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

последните години не се е работело
сериозно за изграждането на необходимите инфраструктури и законови
рамки, които да улеснят представянето
на наши продукти на различни пазари.
Илко Илиев вече има и рецепта за
пробив на китайския пазар. “Най-напред продуктът, марката, опаковката
трябва да са по китайския вкус. Да дам
пример с моята бира - тя е далеч помека и е с доста по-малко хмел от

стандарта, защото знам, че китайците
не харесват горчиво. Ето и пример от
друг сектор - италианската марка за
дрехи FILA беше почти незабележима
на китайския пазар, докато не бе закупена от локална компания, която адаптира бранда и имаше изградената инфраструктура за продажби. Сега FILA
сe продава като топъл хляб”, разказва
Илко.
Той е убеден, че най-напред трябва
да се проучи добре пазарът, да се опознаят клиентите и техните вкусове. И
препоръчва специално за китайския
пазар да се работи с местен партньор.
“С отворено сърце приветствам
всички, които още не са посетили
Сямън, да дойдат и да видят този великолепен град на брега на океана”, казва с усмивка Илко, който нарича това
място “китайското Маями”.

ците обичат да пият алкохол бързо,
повечето питиета се пият на екс. Те
имат доста игри, свързани с пиене
(например със зарове и карти), при
които загубилият е задължен да пие.
Доста шумно и забавно е по време
на консумация на алкохол в Китай”,
споделя Илко.
Според него, извън розите и киселото мляко, китайският пазар предлага
изключително големи възможности за
пробив на български продукти. “Мисля, че има още доста по какво да се
работи от гледна точка на популяризирането на България в Китай. Всъщност
липсва цялостен маркетинг план, по
който да се работи и гради. Популяризирането на държавата в определени
сектори е като създаването на търговска марка - изисква посока и постоянство, както и инвестиции в определените целеви сектори”, споделя Илко
Илиев.
И допълва, че като държава имаме
доста неразкрит потенциал, защото в

ИЛКО ИЛИЕВ:

Òðàäèöèèòå ñáëèæàâàò õîðàòà

 Как се роди идеята за
“Кукери”?
- Мой приятел американец се занимава с контейнерни домове и тъй като има
много крафт бира маниаци в
Щатите, искаше да опита да
направи контейнер, в който

да побере цялата производствена линия за крафт бира.
Аз пък имам инженерен
бекграунд и се заех с проекта, като договорих прототипът да ми бъде предоставен за ползване в замяна на
цялостния инженеринг.
Идеята за марката дойде
по доста интересен начин.
Първо ми хрумна слоганът
“A beast of a beer” (“Биразвяр”). След това мислих какво да е името на този “звяр”
и ми хрумна, че нашите кукери са достатъчно страшни.
И така стигнахме до “Kukeri:
A beast of a beer”.
Само двама сме пивовари - аз и още един американец - Джонатан. Доставяме
бира за няколко малки бара
в града и за частни партита.
Държим да останем локални
на този етап.

След консумация на нашата бира клиентите нямат
махмурлук. Пивото се комбинира много добре с типичните китайски шишчета.
Те са доста различни от нашите, много по-малки - колкото за една хапка. Лютивите подправки в тях правят
пиенето на бира още поприятно, направо задължително. Добра комбинация с
бирата е сушената риба.
 Питат ли клиентите
за произхода на името?
- Голяма част питат и с
радост разговарям с тях за
нашата традиция, показвам
им видеа или снимки на
страховити кукери.
Традициите, с които се
свързват кукерите, са подобни на местните обичаи около китайската Нова година,
когато с шум, цвят и огън се

прогонва чудовището Ниен,
за да може да пристигнат
Новата година и новата пролет. Такива древни традиции
ни сближават - така, както и
добрата бира сприятелява
хората.
 Какви са плановете
Ви за “Кукери”?
- Имаме регистрирана
търговска марка за китайския пазар. Засега се опитваме просто да предлагаме
отлична бира и да разкажем
покрай нея за тази толкова
интересна българска традиция.
Държим бирата да е
прясна, непастьоризирана и
да съдържа жива мая. Не искаме да се конкурираме с
бирите по рафтовете, поскоро се концентрираме
върху качеството и вкусовите характеристики, както

и върху представянето им на
местно ниво.
Обмисляме да разширим
концепцията, като създадем
микро пивоварни в други
градове, но това са планове
за бъдещето.
 Как се съчетават
спортът и здравословният
начин на живот с правенето на бира?
- Винаги сме били
поддръжници на умерената
консумация на алкохол. Когато клиент дойде и купи
малко повече бира, го предупреждаваме, че тази не е
като онази в магазините, да
внимава.
В процес на създаване
сме на спортен клуб, в
който след физическите
приключения хората ще
могат да се насладят на
нашата бира.

ПЕТЪК
1 ЮЛИ

2022

ИНТЕРВЮ

КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

Èçãîíâàíåòî íà ðóñêèòå
äèïëîìàòè ùå íàâðåäè
Шефът на ДАНС опроверга президента Радев, че не е знаел
за това, заяви вицепремиерът пред Нова телевизия
 Не закъсняхме ли твърде много
със събитията за 70-те дипломати?
- Това решение е неразумно, независимо дали по-рано е прието или е
било онзи ден. То е безпрецедентно.
Никоя държава не си е позволявала
такова нещо. Мисля, че най-големият
брой изгонени руски дипломати е 58
от САЩ.
 Ако има основания, пак ли е
неразумно?
- България трябва да е суверенна и
независима държава и никоя външна
сила да не й определя политиката. Доколкото знам, не съм била на изслушването в парламента, не са дадени
доказателства, че има факти за такова
нещо. Но, извън конкретния казус, да
мислим дали това би навредило на
българския национален интерес? Категорично - на българската икономика, на туризма, на цени, на газ, на
петрол. Вижте какво правят големи
европейски държави. Г-н Макрон си
говори с г-н Путин постоянно; Германия реши да не си прекъсва газовите
доставки, защото мисли за икономиката, за семействата. Съмнявате ли се,
че те не са евро-атлантически държави? Трябва да се търси дипломатическо решение на войната в Украйна.
 Трябва ли да си затваряме очите, ако има хора, които работят
срещу националния интерес, заради
туризма и газовите доставки?
- Не, не трябва, но никой не дава
убедителни доказателства за това.
Този уж доклад на ДАНС ние не сме
го виждали.
 Не е един, три доклада, каза
премиерът... Коментирано е на МС,
на коалиционен съвет, Съвет по сигурността, където е имало и ваш
човек?
- Представител на Министерството на икономиката и индустрията няма
в този Съвет по сигурността от времето на ГЕРБ, когато е бил Лъчезар
Борисов. Оперативното заседание на
МС представлява заседание, на което
не се взимат решения, а се дава информация по различни казуси. Г-жа
Генчовска на едно от тези заседания
поднесе информация колко са руските дипломати тук, колко са нашите там
и каква реципрочност трябва да се
търси. На това оперативно заседание
ние, министрите на БСП, аз конкретно, заявихме, че ако има намерение за
изгонване на такъв брой дипломати, е
абсолютно неприемливо. Тя не е казала бройката 70, а че е голяма бройка.
 Тя каза ли агенти на руската
служба, хора, които работят срещу
българския национален интерес?
- Не, мисля, че говори само за
реципрочност тогава. Искам да направя едно сравнение, защото нашата
позиция беше, че решението е взето
еднолично. Ето, вчера (в сряда - б.р.)
на МС се взе решение за РС Македония. В резултат на решението на НС,
МС трябваше да вземе решение за
преговорния процес. Аз поисках да се
гласува и ние, четиримата от БСП,
гласувахме против. Ето това е вземане на решение - да се знае кой каква
позиция е взел, кой как е гласувал.
Това го има в стенограмата, има го

записано като решение на МС и всеки
може да го види. По отношение на
дипломатите такова решение не е взимано.
 Могат ли да се разсекретят
тези доклади?
- По закон, само авторът на един
документ, който е класифициран, може
да позволи той да бъде декласифициран. Това е шефът на ДАНС и вероятно президентът, който назначава шефа
на ДАНС. Двама души от президентството е имало на този Съвет по сигурността, така че казаното от г-н Радев,
че не е знаел, не е така...
 Тоест, според Вас, г-н Радев
лъже, че не знае?
- Поне това, което каза вчера (сряда - б.р.)следобед, беше опровергано
от шефа на ДАНС, информирали са и
главния секретар.
 А какви други случаи има, които подхвърлихте, че и друг път научавате от медиите? И за еднолични решения.
- Спомням си реакцията на колегата Христо Проданов, министър на
туризма, когато уговаряше туристическия сезон за това лято с големи
усилия. Разбрахме от медиите, че се
затваря въздушното пространство. За
спирането на доставките на “Газпром”
също разбрахме от медиите, спиране
на телевизии...
 Всичко свързано с Русия се крие
от Вас, така ли?
- Не казвам, че се крие, въпрос на
лоша координация, липса на коалиционна култура.
 Вътрешната опозиция в БСП
пусна писмо от 17-те със заглавие
“Предателството на Нинова” за
това, че не само, че сте в коалицията, която гони дипломати, а и за
това, че са ви партньори ДБ и ПП,
със закана никога повече да не са ви
коалиционни партньори.
- Извадете някои от имената на
тези 17, извадете им стари изказвания
и ще видите, че те бяха част от екип,
който създаде ПП, който работеше в
тяхната кампания.
 Кой имате предвид?
- Няма аз да споменавам имена.
Вътрешната опозиция, когато ПП

тръгнаха към политиката, им помагаше и работеше за тях. Ние бяхме тогава политически опоненти, спорихме
с Кирил Петков. Значи тези, които
създадоха ПП, сега обвиняват нас
защо сме в правителство с тях и постоянно ги критикуват. Има все пак
някакъв морал, логика в политиката.
Ти си ги създал и обвиняваш друг защо
сега е така. Да отговорят те как ги
създадоха и защо?
 Геополитически може ли да се
смени мястото на страната? Коментатори казаха, че е възможно
да се стигне до коалиция “Кремъл”,
където включиха “Възраждане”,
“Български възход” и БСП.
- Не е възможно да се промени
европейският път на България. И не е
разумно. България е член на ЕС с
всички последици от това. И ако някой мисли в тази посока, да излизаме
от ЕС, това е абсолютно неразумно.
Внушението напоследък - да се създаде мнозинство, евро-атлантическо, е
опит на Борисов да се препере, да се
забрави другото мнозинство, заради
което хората бяха на улицата - смяна
на неговия модел, смяна на начина, по
който се управляваше държавата.
 Кого ще подкрепите за премиер, ако се мине във фаза да не се
ходи на избори, а ПП предложат
някой?
- Излязохме с позиция, че няма да
преговаряме, ако кандидатът е Кирил
Петков. Ще изчакаме да видим какво
ще предложат, ще обсъдим отново в
парламентарната група и ще кажем.
 Други условия ще имате ли, за
да продължите преговорите?
- Условия не, но програма, приоритети, актуализацията на бюджета,
Планът за възстановяване и устойчивост, бюджетът за 2023-та, реформите, социалната политика.
 Вие ли предадохте президента
или той ви предаде?
- БСП, или който и да е от нас,
никога пръв не е нападал президента.
Винаги нашите реакции са в отговор
на някакво действие или думи на президента. Бих определила нашите отношения като обективни - когато е
прав, винаги сме били заедно и сме го
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подкрепяли. На площада, когато влезе
прокуратурата в президентството, в
парламента, когато Цветанов му искаше импийчмънт през две седмици.
Излизали сме, бранели сме позиции,
вета по закони... Но когато не е прав,
не можем да мълчим. При най-социалния бюджет в последните 20-30 години, да кажеш, че има провал в социалната политика и че БСП не си е
изпълнила социалния ангажимент към
България, е необективно. Има ли безплатни детски градини? Има. Семействата, за децата на които няма места
в детските градини, получиха ли пари?
Получиха. Има ли 1,2 млрд. лв. за
ваучери за работници? С тях могат ли
да си платят тока, водата, храна да си
купят, че и културен чек да си вземат
и да отидат на почивка? Има ли увеличение и, дай Боже да го приемат,
преизчисление на пенсиите? Майчинството стана ли 710 лв. за втората
година? Младите семейства ще ползват ли данъчно облекчение, необлагаем минимум - 600 лв. за едно дете,
1200 лв. за две? Десет години БСП
при ГЕРБ се борим за едно от тези
неща да стане. Сега всички те, и още
много, станаха за пет месеца. Благодарение на БСП. Никой не знае какво
ни е коствало в разговори да убеждаваме нашите коалиционни партньори
това да се случи. Благодаря на партньорите, че проявиха през тези пет месеца социална чувствителност. На
Асен Василев благодаря! Като министър на финансите разбра за какво
се борим и откликна на нашите болежки.
 Ако имате да добавите нещо
за оръжията, защото всички мислят, че се правите на луда, пък знаем, че отиват оръжия до Украйна
по един или друг начин. Какъв толкова е проблемът да се спори, че не
отиват, като знаем, че отиват?
- Защото е вярно, че не отиват.
 Минават от другаде, но са
там.
- Не можем да контролираме, като
продадем оръжие на Чехия, къде отива. Оръжие в Украйна не отива. И
колегата от ВМЗ-Сопот, който уж
дойде да ме опровергае, потвърди
всичко, което сме казали. Има ли договор 2021-ва година от служебния
кабинет? Има, той го потвърди. Има
ли намерение от Афганистан да
тръгне оръжие за Украйна? Има. Не
са ли получили разрешение за такава
сделка? Не са. Клиентът купил ли си
е тази стока? Купил си я е. Като не
получи разрешение за Украйна, той
потвърди, клиентът си го взе и си го
занесе в неговата държава.
 Има ли Ваш подпис, с който се
спира тази сделка?
- Тази сделка изобщо не е допусната за разглеждане, за да има такъв
документ. Отказахме да я разглеждаме, като видяхме, че дестинацията е
Украйна.
 На коя Корнелия Нинова да вярваме - на Корнелия Нинова, която
ме убеждаваше, че който не иска машинно гласуване, не иска честни
избори, или на Корнелия Нинова,
която сега се опитва да ревизира
закона, така че да влезе отново и
хартията?
- На Корнелия Нинова, която има
характер да си признава грешките.
Нашата битка за машинно гласуване
беше грешка.
 Няма ли да е грешка, ако се
върнат бюлетините с всички
възможности за злоупотреби?
- Ние предлагаме смесено гласуване - и машини, и хартия, по избор.
Тоест не премахваме машините. И,
второ - това, че държавата не може да
се справи с манипулациите на вота, с
купен вот и т.н., не означава, че трябва да лишим между 300 000 и 500 000
души, които не отидоха да гласуват,
от право на глас.
Със съкращения
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АТАНАС ЗАФИРОВ:

Èçñëóøâàíåòî íà ÄÀÍÑ íå
ïðîìåíè ìíåíèåòî íà ÁÑÏ
“Изгонването на руските дипломати беше поводът да излезем
с тази позиция и нищо не се е
променило. Затова и като един
от аргументите за нея поставихме нашето желание да се проведе
в пленарна зала закрито заседание, на което да бъдат изслушани
премиерът и председателят на ДАНС.
Впоследствие
присъствието
беше разширено с ръководителите
на
другите тайни служби. И, за
съжаление, нищо
от изслушването не
промени
нашето усещане и виждане, че
то е

било взето в голяма степен еднолично. Това е нещо безпрецедентно, което за първи път се случва
в дипломатическата история.
Едно такова действие безспорно
ще бъде с тежки и сериозни последици във външната политика
и въобще в политиката в България.” Това заяви заместник-председателят на
БСП и председател
на парламентарната Комисия по отбрана Атанас Зафиров в ефира на
БНТ по повод позицията на социалистите за спиране на преговорите с “Продължаваме промяната”, докато те не
променят своя кандидат за министърпредседател. Зафиров
подчерта, че няма легитимно засе-

дание на Министерски съвет, на
което да е обсъждана темата за
изгонване на руски дипломати.
“Все пак нещо важно стана
ясно от изслушването, което е
елемент от тази междуинституционална комуникация и престрелка, която се получи в последните седмици. Все пак на това
изслушване се разбра, че президентстката институция е уведомена за хода на тези събития,
тъй като на Съвета по национална сигурност към МС, на който
са обсъждани реципрочните мерки и отношението към руските
дипломати, са присъствали двама
представители на президентството”, каза още Зафиров.
“Стана ясно още, че говорим
за два различни члена на Виенската конвенция. Единият, който
засяга действия, несъвместими с
дипломатическия статут, и другият - този за реципрочността.
Разбираемо е, че поне по отношение на реципрочността тези, за
които е доказано, че по някакъв
начин са нарушавали своя дипломатически статут, към тях подходът трябва да е еднозначен и
ясен. Но за другите лица не стана ясно каква е необходимостта
от точно такова действие и сами
разбирате, че тези бомбастични
заглавия, че България гони 70
руски шпиони, са много тежък
удар по имиджа на страната”, допълни Зафиров.

ОБЯВА
ƒ˙Ê‡‚Ì‡ ‡„ÂÌˆËˇ ìƒ˙Ê‡‚ÂÌ ÂÁÂ‚ Ë ‚ÓÂÌÌÓ‚ÂÏÂÌÌË Á‡Ô‡ÒËî Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 16, ‡Î. 2 Ë ˜Î. 19, ‡Î. 1 ÓÚ
«‡ÍÓÌ‡ Á‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ˜Î. 13, ‡Î. 5 ÓÚ œ‡‚ËÎÌËÍ‡ Á‡ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ,
˜Î. 5 ÓÚ ¬˙ÚÂ¯ÌË Ô‡‚ËÎ‡ Á‡ Ó„‡ÌËÁË‡ÌÂ Ë ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ
Ì‡ Ú˙„Ó‚Â Á‡ ÓÚ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Ì‡ ËÏÓÚË - ÔÛ·ÎË˜Ì‡
‰˙Ê‡‚Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ ËÎË Ó·ÓÒÓ·ÂÌË ˜‡ÒÚË ÓÚ Úˇı, ÔÂ‰Ó3 ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡ Ò„‡‰‡ Ò
Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 61813.750.89.2 Ò˙Ò Á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘ 47 Ï2;
3 —„‡‰‡ Ì‡ Óı‡Ì‡ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 61813.750.89.3 Ò˙Ò Á‡ÒÚÓÂÌ‡
ÔÎÓ˘ 46 Ï2;
3 —„‡‰‡ „‡‡Ê Ì‡‚ÂÒ Ò ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡
Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 61813.750.89.4 Ò˙Ò
Á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘ 19 Ï2;
3 —„‡‰‡ ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 61813.750.89.1 Ò˙Ò Á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘ 22 Ï2;
3 —ÍÎ‡‰ - Ì‡‚ÂÒ Ò˙Ò Á‡ÒÚÓÂÌ‡
ÔÎÓ˘ 540 Ï2.
»ÏÓÚ˙Ú ËÏ‡ ‡ÍÚ Á‡ ÔÛ·ÎË˜Ì‡
‰˙Ê‡‚Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ π 2382/
25.10.2012 „.
»Á„‡‰ÂÌË Ò‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ Ë ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡ ÏÂÊ‡.
¡‡Á‡Ú‡ Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ Á‡ ÒÍÎ‡‰Ó‚‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ.
“˙„˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡
22.07.2022 „. ÓÚ 10:00 ˜‡Ò‡ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ “ƒ ƒ– „. —ÓÙËˇ, Ò ‡‰ÂÒ: „.
—ÓÙËˇ, ÛÎ. ì¿Î‰ÓÏËÓ‚ÒÍ‡î π 114,
ÔË ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ:
1. œÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡ ËÏÓÚ‡ ÒÍÎ‡‰.
2. œ˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡ 2 030,00 ÎÂ‚‡ ÏÂÒÂ˜ÌÓ ·ÂÁ ƒƒ—.
3. —ÓÍ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡ - 5 „Ó‰ËÌË.
4. «‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ ÒÂ Á‡ÔÎ‡˘‡
‰ÂÔÓÁËÚ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 102,00 ÎÂ‚‡.
ƒÂÔÓÁËÚ˙Ú ÒÂ ‚Ì‡Òˇ ÔÓ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ “ƒ

ÒÚ‡‚ÂÌË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ƒ˙Ê‡‚Ì‡ ‡„ÂÌˆËˇ ìƒ˙Ê‡‚ÂÌ
ÂÁÂ‚ Ë ‚ÓÂÌÌÓ‚ÂÏÂÌÌË Á‡Ô‡ÒËî, ˜ÂÁ “ÂËÚÓË‡ÎÌ‡ ‰ËÂÍˆËˇ ìƒ˙Ê‡‚ÂÌ ÂÁÂ‚î (“ƒ ƒ–) „. —ÓÙËˇ Ó·ˇ‚ˇ‚‡
ÔÓ‚ÚÓÂÌ Ú˙„ Ò Ú‡ÈÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÓÚ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Ì‡
—ÍÎ‡‰Ó‚‡ ·‡Á‡ ‚ „. –‡ÁÎÓ„, ÛÎ. ìœÓÏË¯ÎÂÌ‡ ÁÓÌ‡î - ÔÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 61813.750.89 Ò Ó·˘‡ ÔÎÓ˘
8305 Ï2. —„‡‰ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÓÔ‡‰‡Ú ‚˙ıÛ ËÏÓÚ‡ Ò‡:

ƒ– „. —ÓÙËˇ ‚ ìŒ·Â‰ËÌÂÌ‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡î ¿ƒ, ÍÎÓÌ - ·ÛÎ. ì¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ —Ú‡Ï·ÓÎËÈÒÍËî 130-132,
IBAN: BG04UBBS80023300424410,
BIC: UBBSBGSF ‚ ÒÓÍ ‰Ó
21.07.2022 „. ƒÂÔÓÁËÚ˙Ú ÒÂ ‚˙˘‡
Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌ‡ ÓÚ Úˇı
·‡ÌÍÓ‚‡ ÒÏÂÚÍ‡ ‚ 3-‰ÌÂ‚ÂÌ ÒÓÍ ÓÚ
ÒÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó Á‡ Ì‡ÂÏ Ò˙Ò
ÒÔÂ˜ÂÎËÎËˇ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú.
5. “˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ Â ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Ì‡ Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡ Ì‡ ƒ¿ ƒ–¬¬« http://
statereserve.bg/, ‡Á‰ÂÎ ì¡˛ÎÂÚËÌ Á‡
ÔÓ‰‡Ê·‡î, ‡Á‰ÂÎ ì“˙„Ó‚Âî ‚Â‰ÌÓ Ò
Ó·ˇ‚‡Ú‡ Á‡ Ú˙„‡.
6. Œ„ÎÂ‰ Ì‡ ËÏÓÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â
ËÁ‚˙¯ÂÌ ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ˇ‚‡Ú‡ ‰Ó 21.07.2022
„., ÓÚ 10.00 ‰Ó 16.00 ˜‡Ò‡ ‚ ÒÍÎ‡‰Ó‚‡
·‡Á‡ ‚ „. –‡ÁÎÓ„ Ì‡ ÛÎ. ìœÓÏË¯ÎÂÌ‡î, ÔË ÒÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡
Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë ÔÓÔÛÒÍ‡ÚÂÎÌËˇ ÂÊËÏ ‚ ·‡Á‡Ú‡. œ‡‚Ó Ì‡ Ó„ÎÂ‰ ËÏ‡
Ò‡ÏÓ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú, ÍÓÈÚÓ Â ‰ÂÔÓÁË‡Î ‚
“ƒ ƒ– „. —ÓÙËˇ ÚË ‰ÌË ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÔËÒÏÂÌÓ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ Á‡
ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ Ó„ÎÂ‰.
7. ¬ Ú˙„‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú Ò‡ÏÓ
Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË, ÍÓËÚÓ ÌˇÏ‡Ú Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ
Í˙Ï ‡„ÂÌˆËˇÚ‡ Ë Í˙Ï ‰˙Ê‡‚‡Ú‡, ÌÂ Ò‡
‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÌÂÒ˙ÒÚÓˇÚÂÎÌÓÒÚ Ë
ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËˇ.
8. œËÒÏÂÌË Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ

‚ Ú˙„‡ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ “ƒ ƒ– „. —ÓÙËˇ, Ò ‡‰ÂÒ: „.
—ÓÙËˇ, ÛÎ. ì¿Î‰ÓÏËÓ‚ÒÍ‡î π 114 ‰Ó
16:30 ˜. Ì‡ 21.07.2022 „.
‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò
Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ (ÔÓÒÚ‡‚ÂÌÓ ‚ Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì, ÌÂÔÓÁ‡˜ÂÌ
ÔÎËÍ ÙÓÏ‡Ú ¿4) Ë ˆÂÌÓ‚Ó ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ (ÔÓÒÚ‡‚ÂÌÓ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌ ÔÓ-Ï‡Î˙Í,
Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì Ë ÌÂÔÓÁ‡˜ÂÌ ÔÎËÍ, Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ Ò Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ Ë Ò Ì‡‰ÔËÒ ìœÂ‰Î‡„‡Ì‡ ˆÂÌ‡î). ¬
„ÓÎÂÏËˇ ÔÎËÍ Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ
Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË: 1. «‡ˇ‚ÎÂÌËÂ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ; 2. ƒÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ‚ÌÂÒÂÌ ‰ÂÔÓÁËÚ
Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ (ÍÓÔËÂ); 3. ÕÓÚ‡Ë‡ÎÌÓ
Á‡‚ÂÂÌÓ Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌÓ Á‡ ÎËˆÂÚÓ,
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎÓ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ Ë
Á‡‚ÂËÎÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò˙˘ÓÚÓ
Â ‡ÁÎË˜ÌÓ ÓÚ ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘ Ú˙„Ó‚Âˆ‡ ËÎË ÙËÁË˜ÂÒÍÓÚÓ ÎËˆÂ; 4. œÓ‰ÔËÒ‡Ì ÔÓÂÍÚ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó; 5. ÷ÂÌÓ‚Ó ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ (‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌ Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì ÔÎËÍ).
9. «‡ ÒÔÂ˜ÂÎËÎ Ú˙„‡ ÒÂ Ó·ˇ‚ˇ‚‡
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˙Ú, ÔÂ‰ÎÓÊËÎ Ì‡È-‚ËÒÓÍ‡
ˆÂÌ‡. ¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â ‰‚‡Ï‡ ËÎË ÔÓ‚Â˜Â
Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË Ò‡ ÔÂ‰ÎÓÊËÎË Â‰Ì‡Í‚‡
Ì‡È-‚ËÒÓÍ‡ ˆÂÌ‡, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡
ÍÓÏËÒËˇÚ‡ Ó·ˇ‚ˇ‚‡ ÂÁÛÎÚ‡Ú‡, ‚ÔËÒ‚‡
„Ó ‚ ÔÓÚÓÍÓÎ‡ Ë ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÒÓÍ Á‡
ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˇ‚ÂÌ Ú˙„ ÏÂÊ‰Û
ÚÂÁË Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË.

ТАСКО ЕРМЕНКОВ:

Ôîéåðâåðêúò
ñ äèïëîìàòèòå
íå å åäèíñòâåí
“Стопирахме преговорите за правителство, защото сме загрижени за българската държава и
когато се вземат решения, които са безпрецедентни по своята същност, когато сме на границата
на скъсване на дипломатическите отношения с
Русия, нещата преминават границите. А това е
един от много примери, при които се вземат
решения еднолично от премиера, без да има консултации, както е записано в коалиционното споразумение.” Това заяви членът на Изпълнителното бюро на БСП Таско Ерменков пред Евроком.
“Ако има доклад на ДАНС, както твърди премиерът в оставка Петков, който да уличава 70
служители на руското посолство в България,
няма начин този доклад да не е стигнал до президента, тъй като председателят на ДАНС по
закон трябва да предоставят три еднакви доклада - на премиера, на президента и на председателя на Народното събрание. Ако той не си е
свършил това задължение, би следвало да бъде
уволнен на момента. Ако го е изпълнил, няма
как президентът да не знае какво се е случило,
както твърди той”, обясни социалистът.
“Нещо повече, когато говориш за такова число - 70 служители, които се занимават, според
изявлението на Петков, с противодържавна дейност, това е пробив в националната система за
сигурност. И, вместо да бърза с консултациите и
връчването на мандата, на мястото на президента
бих свикал КСНС”, добави Ерменков.
По думите му, когато гониш дипломати,
трябва да си събрал достатъчно фактологичен
материал.
“Но тук според мен става дума за един фойерверк, който не е и единствен. Беше фойерверк,
когато бяхме едни от първите страни в Европа,
които затвориха въздушното си пространство, и
това не беше решено на МС. Беше фойерверк,
когато прекратихме договорите за доставка на
природен газ с Русия, отказвайки да плащаме по
новата схема - отново еднолично взето решение.
Беше фойерверк, когато нашият министър на туризма полагаше всички усилия да запази руския
туристически поток в България, а на един от международните форуми по туризъм беше пратен
емисар, който да гласува против Русия. Т.е. имаме едно ясно поведение на еднолично вземане не
решения, които се отразяват пагубно на България”, коментира Таско Ерменков.
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Äæîí Ìàêëàôëèí
îòêðèâà „A to JazZ”
Тази година фестивалът разширява
и мащаба на зелените си инициативи
Най-голямото събитие за градска
култура и музика в България - “A to
JazZ Festival”, се готви за най-силното
си издание до момента. Остават часове до началото - от 1 до 3 юли в Южен
парк 2 фестивалът ще подари на посетителите впечатляваща музикална селекция от световни и български
изпълнители, богата съпътстваща програма от арт базар, детски работилници, коктейлни и гурме зони, култовите
джем сешъни и много други изживявания, научи ДУМА от Яна Строй.
Първата фестивална вечер ще бъде
открита от легендарния Джон Маклафлин с групата му “4th Dimension”.
Втората вечер ще ни срещне с четирикратните носители на “Грами” - “Снарки пъпи”. В третата вечер ще има двама хедлайнери - стийл китариста Рузвелт Колиър и авангардиста Илхан Ершахин с проекта му “Istanbul Sessions”.
Специални гости са френският пиа-

нист Адриен Брандеис, виртуозният
тромпетист Алекс Сипягин и Биг
бендът на Българското национално
радио, начело с Антони Дончев. Звездата Рут Колева, джаз-фолк майсторите от “Jazzanitza”, нео-соул проектът
“Trombobby x C-MO & Eдинствените
им приятели”, акапелната формация
“Spectrum Vocal Band”, варненската
поп-джаз изпълнителка Даниела Белчева с нейния квартет и прохождащите младежи от “Red Light District” ще
представят своите най-нови албуми на
сцената на “A to JazZ”.
Най-новият културен център в София “Топлоцентрала” е домакин на цялата съпътстваща програма на фестивала. Тя започна с изложба на джаз
звезди от целия свят през обектива на
известния фотограф Евгени Димитров
на 30 юни. А след това програмният
директор на Джаз FM радио Светослав Николов срещна публиката с до-

Младежката филхармония
„Пионер” на турне
„Отново във Виена”

айените на българската джаз сцена.
Съпътстващата програма включва детски музикални работилници “АtoJazZ
Kids”, сутрешни йога практики и лудешки джем сешъни. “A to JazZ” е в
партньорство с най-голямата телевизия за сценични изкуства в света “МЕZZO”, която отново ще заснеме
фестивалната програма и ще я излъчи пред над 54-милионната си аудитория.

СНИМКА ДО - РУСЕ

веем?”... А дали във всеки от
нас не дреме по един Големанов?...
Всичко това, като в
завъртащ се с шеметна скорост смехотворен калейдоскоп, се излива в безкраен
поток от комични ситуации -

√≈Œ–√» ¿Õ√≈ÀŒ¬, ÔÓÂÚ
ƒŒ–¿ ﬂÕ Œ¬¿, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ
Ì‡ Œ·Â‰ËÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÊÂÌËÚÂ
ÒÓˆË‡ÎËÒÚÍË ‚ ¡—œ
»¬¿Õ –”—≈¬, ÒÍÛÎÔÚÓ
—“ŒﬂÕ –¿…◊≈¬— », ÂÚÌÓ„‡Ù,
ËÒÚÓËÍ, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ
ﬁÀ»ﬂÕ¿ “ŒÃŒ¬¿, ËÁ‰‡ÚÂÎÍ‡,
„Î‡‚Ì‡ Â‰‡ÍÚÓÍ‡
Ì‡ ì¡˙Î„‡ÒÍË
‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÔÂ„ÎÂ‰î
НАКРАТКО

Ðóñåíñêàòà îïåðà ãîñòóâà
â Ñîôèÿ ñ „Êîé å Ãîëåìàíîâ”
Държавната опера в Русе
ще гостува на второто издание на Софийския фестивал
на музикалния театър с мюзикъла “Кой е Големанов” на
2 юли от 20 ч. на лятна сцена “Военна академия”, научи
ДУМА от Диана Димитрова, пиар на ДО - Русе.
Иво Сиромахов създава
либретото на мюзикъла
“Кой е Големанов” от Георги Костов по пиесата на Ст.
Л. Костов “Големанов”. Сатирата, изказана чрез текста
на либретиста и въплътена в
музиката чрез майсторството на композитора, превежда публиката през злободневните теми за властта и
отговорността до съществените въпроси “Какви сме
ние?” и “Как искаме да жи-

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

в сатира, която достига до
гротеска, съпроводена с приковаващи вниманието сценични хрумвания на доайена
в музикално-сценичната режисура проф. Светозар Донев. Мюзикълът се играе в
негова памет. Режисьорка е

Сребрина Соколова. Според
диригента Свилен Димитров
всъщност това е театър с
музика. Сценографията е на
изтъкнатия художник, русенеца Иван Токаджиев, хореографията е на Анна Донева, а
художничка на костюмите е
Анна-Мария Токаджиева.
Забележително е превъплъщението в ролята на
Големанов на любимия солист на ДО - Русе, Стоян
Стоянджов. В ролята на
съпругата му - министершата Големанова, е атрактиваната и гласовита Андреана
Николова. Като Горилков ще
се изяви забавният и артистичен Иван Пенчев, а журналистката Поповска ще бъде
чаровната Нели Петкова. В
останалите пресонажи ще
гледаме Мария Анастасова,
Стилян Цветков, Петя Цонева, Емил Желев, Теодор Петков, Йоланта Николаева,
Мирослав Христов и Димитър Кюркчиев.

Младежката филхармония “Пионер” ще изнесе концерти на 2 и 3
юли в рамките на турне под наслов
“Отново във Виена”. Концертите
са под патронажа на председателя
на австрийския парламент Волфганг Соботка. Решението за проекта е взето по време на втория
локдаун през 2020 г. “Няма по-добра
перспектива за бъдещето от
мисълта за щастливи деца, и макар
че през ноември 2021 г. трябваше да
отменим концертите заради поредния локдаун, по-късно решихме целият проект да започне отначало”,
споделя д-р Александър Александров,
председател на сдружение “Лилавия
лебед”, организатор на проявите в
австрийската столица. Концертът
на 2 юли ще бъде в “Миноритенкирхе”. На 3 юли оркестърът е интегриран в младежкия фестивал
“Suma Cum Laudeаhttps” и ще свири
не само в “Златната зала” на Музикферайн, но и в залата на Хора
на виенските момчета - МУТ. В
деня на концерта проф. Курт Шмид
ще проведе уъркшоп с оркестъра под
наслов “Барокът и модерното”. Той
посвети и едно свое произведение на
оркестъра, което ще преживее първото си изпълнение, наред с концерта
за тромпет на диригента на оркестъра Любомир Денев-младши.

Õèëÿäè ïîñðåùàò ïúðâèÿ þëñêè èçãðåâ
ñ ïåñåíòà „Äæóëàé ìîðíèíã”
Традицията първото юлско слънце
да се посреща с концерт в местността
“Огънчето” край Камен бряг ще бъде
спазена и тази година с участието на
популярни рок групи. Емблематичната песен на “Юрая хийп” от 1971 г. “July Morning”, ще звучи на още много места из страната.
Хиляди хора ще посрещнат изгрева
край сцената на Stereo Festival на Морска гара Бургас. Емоцията от първите
юлски лъчи ще споделят и присъстващите на централния бургаски плаж до
Моста в Морската градина. Култовата
песен ще звучи и при устието на река
Камчия, където се провежда четвъртото издание на “Ritual Gatherings”; на
брега при село Варвара, на Слънчев
бряг и другаде. Хиляди ще се съберат
край морето от Албена до Шабла. А в
Тутракан любими български групи ще
свирят на откритата сцена в местност-

ПЛАКАТ ПРОФ. СТОИМЕН СТОИЛОВ

„Отмяна” на Стейси Грег
представя театър
„Възраждане”

СНИМКА ИВАН БАКАЛОВ/ФЕЙСБУК

та “Лодкостоянка”.
Двудневният рокфест за “Джулай
морнинг” ще почете знаменитата дата
на сцената в градския парк на Перник
и Пернишката крепост. Взривяваща
емоциите музика ще звучи под звездното небе край емблематичната хижа

“Вестителя” при Враца.
Любители на планината ще посрещнат Джулая на връх Шильоко в Пенкьовската планина, на връх Камен дел,
при хижа “Алеко”, на Копитото на
Витоша, на Мусала в Рила и още, и
още приказни кътчета из България.

“Отмяна” е най-новото заглавие в репертоара на театър
“Възраждане”, с представления на
1, 12 и 23 юли. Режисьор е Зафир
Раджаб. Завладяващата футуристична пиеса задава въпроси като:
Какво е човекът? Има ли нещо
под биологичната обвивка? Докъде бихме стигнали в целта си да
спасим любовта? Бихме ли живели вечно, ако можехме, и на каква
цена? Какво има отвъд и има ли
нещо? Авторка на пиесата е
Стейси Грег от Ирландия, а неин
текст се поставя за първи път на
българска сцена.
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ОВЕН

ВЕЗНИ

Ще ви се иска да дирижирате нещата, но е
добре да вземате под
внимание мнението на
хората.

Пътешествия, полети,
далечни страни, хоризонтите ви мамят
бързо. Време е за пътувания.
.

21 март - 20 април

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 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
15.00 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚ ÙËÎÏ
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊÂÒÚÓ‚ÂÚÂ
16.45 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË
Ò Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË
- Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚
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 ¬Â˜Ì‡Ú‡ ÏÛÁËÍ‡ /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 ì¬˙ÎÌ‡Ú‡ Ì‡ Ã‡Ëˇî ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ

00.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
01.30 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
/Ô/
02.25 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î /Ô/
03.20 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
04.15 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î /Ô/
05.15 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 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
/Ô/
09.00 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡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 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
21.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ /Ô/
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî /Ô/
23.05 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
/Ô/

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 ì—ÏÂÌË ÊÂÌ‡Ú‡î - ÒÂÏÂÈÌÓ Ë‡ÎËÚË, Ò.4
21.30 ìƒ˙ ÿÓÛÚÓî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
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.18
00.00 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî
- ÒÂË‡Î, Ò.13 ÂÔ.11
01.00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.5 ÂÔ.8
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 ìƒ˙ ÿÓÛÚÓî /Ô./

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Спазвайте обещанията
си, но избягвайте да
давате нови. Най-добре
ще ви бъде с близки приятели.

Не се поддавайте на
манипулации от близки
хора. Запазете личната
си територия от зли
очи.

10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

10.45 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Няма да имате време
за себе си, ще сте заети да доставяте радост на други. Това не
ви тежи.

Има толкова неща, които искате да свършите, че се чудите откъде
да започнете. Не се мотайте.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Много хубав ден за разходки и приключения,
грабвайте раницата и
потегляйте, не чакайте.

Желанието да контролирате всичко трудно
се съвместява с околните, които се нуждаят от вас.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Оставили сте си толкова неща за днес, че
едва ли ще ги свършите. Намерете си помощници.
.

Направете нещо в посока усъвършенстване
на уменията, това ще
ви помогне да докажете себе си.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Емоциите ще влияят на
мисленето ви и доста
трудно ще се съсредоточавате, но пък ви е
почивен ден.

Непременно идете някъде с приятели. Ще ви се
иска да споделяте хубави преживявания с други хора.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

05.35 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË
09.20 ì¿ÌÚË‘ÂÈÍî

12.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
12.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
15.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
15.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË /Ò˙Ò
ÒÛ·ÚËÚË/
18.40 ì◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌî Ò
¿ÎÂÍÒÂÈ œËÏ‡ÌÓ‚
19.45 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
21.45 ìƒ‚Â Á‚ÂÁ‰Ë. ¡‡˘Ë Ë
‰Âˆ‡î
23.25 ìœË˜Ó‚Âî - ÙËÎÏ
01.55 ì◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌî Ò
¿ÎÂÍÒÂÈ œËÏ‡ÌÓ‚
02.50 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î
04.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
04.45 ì«‡ Í‡Í‚Ó Ï˙Î˜‡Ú ÏÓÏË˜ÂÚ‡Ú‡î - ÙËÎÏ

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 1 ˛ÎË ¬˙Á‚˙˘‡ÌÂ ˜ÂÒÚÌËÚÂ ÏÓ˘Ë Ì‡
ÔÂÔ. …Ó‡Ì –ËÎÒÍË ˜Û‰ÓÚ‚ÓÂˆ. —‚. ·ÂÁÒÂ·ÂÌËˆË ÓÁÏ‡ Ë ƒ‡ÏˇÌ ÓÚ –ËÏ
Œ˘Â ÔËÊË‚Â Ì‡Ë˜‡ÎË
…Ó‡Ì ÁÂÏÂÌ ‡Ì„ÂÎ Ë ÌÂ·ÂÒÂÌ
ÊËÚÂÎ
—ÍÓÏÌËˇÚ ÓÚ¯ÂÎÌËÍ ÓÚ
–ËÎ‡ ÔÎ‡ÌËÌ‡ ÊË‚ˇÎ ÔÂÁ X
‚ÂÍ, ÔÓ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ Ò‚. ·Î‡„Ó-

‚ÂÌË ˆ‡ œÂÚ˙. Œ˘Â ÔËÊË‚Â
Ì‡Ë˜‡ÎË …Ó‡Ì ÁÂÏÂÌ ‡Ì„ÂÎ Ë
ÌÂ·ÂÒÂÌ ÊËÚÂÎ. «‡‡‰Ë „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÏÛ ‚ˇ‡ Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚ ¡Ó„ ÏÛ
‰‡Î ‰‡·‡Ú‡ ‰‡ ÔÓÏ‡„‡ Ì‡ ıÓ‡Ú‡ Ë ‰‡ ‚˙¯Ë ˜Û‰ÂÒ‡.
Õ‡ 18 ‡‚„ÛÒÚ 946 „. Ò‚.
…Ó‡Ì Ì‡ÔÛÒÌ‡Î ÚÓÁË Ò‚ˇÚ, ‡ 34
„Ó‰ËÌË ÒÎÂ‰ ÛÒÔÂÌËÂÚÓ ÒË ÚÓÈ
ÒÂ ˇ‚ËÎ Ì‡ Ò˙Ì Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ Û˜ÂÌËˆË Ë ËÏ Á‡ÔÓ‚ˇ‰‡Î ‰‡ ËÁÓ‚ˇÚ ÌÂÚÎÂÌÌÓÚÓ ÏÛ ÚˇÎÓ Ë ‰‡ „Ó
ÔÂÌÂÒ‡Ú ‚ —Â‰Âˆ. “‡Ï ÏÓ˘ËÚÂ Ì‡ Ò‚ÂÚÂˆ‡ ·ËÎË Ô‡ÁÂÌË ‚
ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ ‰‚‡ ‚ÂÍ‡. œÂÁ
1195 „. ˆ‡ ¿ÒÂÌ Ú˙ÊÂÒÚ‚ÂÌÓ
„Ë ÔÂÌÂÒ˙Î ‚ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡ “˙ÌÓ‚Ó. œÂÁ 1496 „., ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ
ÔÓÎÛ˜ËÎË ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ ÓÚ ÒÛÎÚ‡Ì‡, ÏÓÌ‡ÒËÚÂ ÓÚ –ËÎÒÍ‡Ú‡
Ó·ËÚÂÎ ‚˙Ì‡ÎË ÏÓ˘ËÚÂ Ì‡ Ò‚ÂÚÂˆ‡ ÓÚ “˙ÌÓ‚Ó ‚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ
ÓÚ ÌÂ„Ó –ËÎÒÍË Ï‡Ì‡ÒÚË.
ÓÁÏ‡ Ë ƒ‡ÏˇÌ ÌÂ ‚ÁÂÏ‡ÎË ÓÚ ÌËÍÓ„Ó Ô‡Ë, Á‡‡‰Ë ÍÓ-

ÂÚÓ ·ËÎË Ì‡Â˜ÂÌË ì·ÂÁÒÂ·ÂÌËˆËî
–Ó‰ÂÌËÚÂ ‚ ‰Â‚ÌËˇ –ËÏ Ë
‚˙ÁÔËÚ‡ÌË ‚ Ô‡‚ËÎ‡Ú‡ Ì‡ ıËÒÚËˇÌÒÍÓÚÓ ·Î‡„Ó˜ÂÒÚËÂ - Ò‚ÂÚËÚÂ ÒÚ‡‰‡ÎˆË ÓÁÏ‡ Ë ƒ‡ÏˇÌ,
ËÁÛ˜ËÎË ÎÂ˜ËÚÂÎÒÍÓÚÓ ËÁÍÛÒÚ‚Ó, ÛÒÔÂ¯ÌÓ ËÁˆÂÎˇ‚‡ÎË ‚Òˇ-

Í‡Í‚Ë ·ÓÎÂÒÚË Ë ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍÓ ËÏ
ÔÓÏ‡„‡Î‡ ·Î‡„Ó‰‡ÚÚ‡ Ì‡ —‡ÏËˇ
¡Ó„. “Â ÌÂ ‚ÁÂÏ‡ÎË ÓÚ ÌËÍÓ„Ó
Ô‡Ë, Á‡‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ·ËÎË Ì‡Â˜ÂÌË ì·ÂÁÒÂ·ÂÌËˆËî. »ÒÍ‡ÎË
ÓÚ ËÁˆÂÎÂÌËÚÂ Ò‡ÏÓ Â‰Ì‡ ·ÂÁˆÂÌÌ‡ Ì‡„‡‰‡ - ‚ˇ‡Ú‡ ‚ ’ËÒÚ‡. »Ï‡ÎË „ÓÎˇÏÓ, Ò˙·‡ÌÓ ÓÚ
ÔÂ‰ˆËÚÂ Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ÓÚ Ó‰ËÚÂÎËÚÂ, ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ÔÓ‰‡‚‡ÎË, ‡Á‰‡‚‡ÎË Ì‡ ·Â‰ÌËÚÂ
Ë ÌÛÊ‰‡Â˘ËÚÂ ÒÂ. “‡Í‡ ‚ÒÂÍË
‰ÂÌ ÏÌÓ„Ó ıÓ‡, ÓÚ‚˙˘‡ÈÍË ÒÂ
ÓÚ Ë‰ÓÎÓÔÓÍÎÓÌË˜ÂÒÍÓÚÓ ÌÂ˜ÂÒÚËÂ, ÒÂ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÎË Í˙Ï
’ËÒÚ‡. ΔËÎË˘ÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË Ò‚ÂÚË ÎÂÍ‡Ë ÒÂ Ì‡ÏË‡ÎÓ ‚ Â‰ÌÓ
ÒÂÎÓ Í‡È –ËÏ (Í˙‰ÂÚÓ ·ËÎÓ
ËÏÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ËÏ).
ÕÂ‚ÂÌËˆË ÓÚË¯ÎË ÔË ˆ‡
‡ËÌ Ë ÓÍÎÂ‚ÂÚËÎË ÌÂ‚ËÌÌËÚÂ. ‡ÚÓ ÔÓÒÎÛ¯‡Î ÍÎÂ‚ÂÚÌËˆËÚÂ, ÚÓÈ ËÁÔ‡ÚËÎ ‚ÓÈÌËˆË Ò˙Ò
Á‡ÔÓ‚Â‰ ‰‡ ı‚‡Ì‡Ú Ë ‰‡ ‰Ó‚Â‰‡Ú ÔË ÌÂ„Ó Ò‚ÂÚˆËÚÂ Ì‡
‡ÁÔËÚ.
¬ÓÈÌËˆËÚÂ ÒÎÓÊËÎË ÓÍÓ‚Ë
Ì‡ Ò‚ÂÚËÚÂ ÓÁÏ‡ Ë ƒ‡ÏˇÌ Ë „Ë
ÔÓ‚ÂÎË Í˙Ï –ËÏ, Í˙‰ÂÚÓ ·ËÎË
ÓÍÓ‚‡ÌË Ë Á‡Ú‚ÓÂÌË ‚ Ú˙ÏÌË-

ˆ‡. ‡ÚÓ Ì‡ÒÚ˙ÔËÎÓ ÛÚÓÚÓ,
ˆ‡ˇÚ ÒÂ‰Ì‡Î ÔÂ‰ Ì‡Ó‰‡ ‚
Ò˙‰ËÎË˘ÂÚÓ Ë Á‡ÔÓ‚ˇ‰‡Î ‰‡
‰Ó‚Â‰‡Ú ÔÂ‰ ÌÂ„Ó Ò‚ÂÚËÚÂ Á‡Ú‚ÓÌËˆË ÓÁÏ‡ Ë ƒ‡ÏˇÌ. Õ‡Â‰ËÎ ËÏ ‰‡ ÔËÌÂÒ‡Ú ÊÂÚ‚‡
Ë ‰‡ ÒÂ ÔÓÍÎÓÌˇÚ Ì‡ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ
·Ó„Ó‚Â, ÌÓ ÚÂ ÌÂ ÒÂ ÔÓ‰˜ËÌËÎË.
» ÏÛ ‰‡ÎË ÔÂ‰ ‚ÒË˜ÍË ÛÓÍ, Á‡
‰‡ ‡Á·ÂÂ ÍÓÎÍÓ Â ‚ÒÂÏÓ„˙˘
ÚÂıÌËˇÚ ¡Ó„. “Ó„‡‚‡ Ë ˆ‡ˇÚ, Ë
Ì‡Ó‰˙Ú ÔÓ‚ˇ‚‡ÎË ‚ ÌÂ„Ó.
—‚ÂÚˆËÚÂ ·ËÎË ÓÒ‚Ó·Ó‰ÂÌË, Ì‡ÔÛÒÌ‡ÎË –ËÏ Ë ÒÂ ÓÚÔ‡‚ËÎË
Í˙Ï Ò‚ÓÂÚÓ ÒÂÎÓ, ÔÓ‰˙ÎÊËÎË
‰‡ Ó·ıÓÊ‰‡Ú ÓÍÓÎÌËÚÂ „‡‰Ó‚Â
Ë ÒÂÎ‡, ËÁˆÂÎˇ‚‡ÈÍË ·ÓÎÂÒÚËÚÂ
Ë ÔÓÒ‚Â˘‡‚‡ÈÍË ‚ÒË˜ÍË Ò˙Ò
Ò‚ÂÚ‡Ú‡ ‚ˇ‡.
ÕÓ ‚ Ú‡ÁË ÒÚ‡Ì‡ ÊË‚ÂÂÎ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÎÂÍ‡, ÓÚ ÍÓ„ÓÚÓ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ ÒÂ Û˜ÂÎË Ì‡ ÎÂ˜ËÚÂÎÒÍÓÚÓ ËÁÍÛÒÚ‚Ó Ë Ò‚ÂÚËÚÂ ÓÁÏ‡ Ë ƒ‡ÏˇÌ. “ÓÈ ËÏ Á‡‚Ë‰ˇÎ,
ËÁ‚ËÍ‡Î „Ë Ò ÎÛÍ‡‚ÒÚ‚Ó Ë „Ë
ÔÓ‚ÂÎ Í˙Ï ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡, ÛÊ Ò ˆÂÎ
‰‡ Ò˙·Ë‡Ú ÎÂ˜Â·ÌË ‡ÒÚÂÌËˇ.
ŒÚ‚ÂÎ „Ë ‰‡ÎÂ˜Â Ë „Ë Û·ËÎ Ò
Í‡Ï˙ÌË. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ‚ÁÂÎ ÚÂÎ‡Ú‡
Ë „Ë ÒÍËÎ ‚ ÍÎ‡‰ÂÌÂˆ.

ПЕТЪК
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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… 125

¬ŒƒŒ–¿¬ÕŒ: œ‡Ì‡ÈÓÚ ¬ÓÎÓ‚. »Ì. ÕËÍÓÎ‡Â‚‡ /ƒ‡ÌËÂÎ‡/. “‡Î‡. ¬ËÍ. ì–Ëî. ¿„ÓÌÓÏ. ≈ŒŒƒ. Ã‡ÎÓ /≈ÍÚÓ/. ÃËÏË. ”ÎÚ‡.
¿ÌËÈ. ŒÍÂ /“ÓÏ/. ƒÂÎÌËÍ. ¡Â·ÂÚ‡. √ÂÓÈ.
ŒÂÎ /ƒÊËÈÌ/. »Ú˙Ì. ‘‡‚ÓËÚÍ‡. –Â. ƒÓ.
¿‚‡ÌÒ. √ÛËÌ /ƒÊÂÈÏÒ/. ÂË /Ã‡‡ˇ/. ŒÒËÌË. œÓ‰ÍÓ‚‡˜. ≈ÒÚÛ‡. ƒÂÎ‚‡. ¿‡‚ /≈‚‡Î‰/
. ÂÏË. —ÂÎÓ. ì¿Õ“î. ƒ‡. ≈Ì /’‡ÌÒ/. Œ‚ÌË.
—≈¿“Œ. ŒÚ‡. ¿Ì‡ /î¿Ì‡ ‡ÂÌËÌ‡î/. –‡Ó /
—ËÌ„ÂÂÚ‡Ï/. –Ë‚Â‡ /ƒÊ‡ÌË/. …ÓÌË. ”ÓÎÓ.
≈Î‡. ÓÒÚ‡‰ËÌ ¬Ë‰ÓÎÓ‚.
Œ“¬≈—ÕŒ: ƒ‡ÌËÂÎ ƒÂÙÓ. ìŒ‰ÂÓÌî. ÕËÍÓÚÂ‡. ≈‰ÂÎ‚‡ÈÒ. –‡Í. ŒÎÓ‚‡ /À˛·Ó‚/.
ÎÓÌ. ŒÚ. …Ó‰‡Ì …Ó‚ÍÓ‚. »–Õ¿. œÓÎË.
–‡Â‚‡ /»ÎË‡Ì‡/. ¿Ë‰. “‡Ï‡Í /ﬁËÈ/. »Õ–¿.
¿ÒÓ. ƒ‚Â. ì¿Ìî. ŒÚÒË˜‡ÌÂ. ”Ì. Œ‚‡ÎË. ≈Í.
¿Ú‡Ó‚ /ÕËÍÓÎ‡È/. ¡Î‡„ÓÈ ¡Î‡„ÓÂ‚. “ËÎË /
…Óı‡Ì/. ”Ò. ƒÓ‚Ó‰. ¿‚ÚÓÏÓ·ËÎËÒÚÍ‡. ¿ÌËÍÂÚ. ÕËÛÂ. ŒÂÎ. ËÎÓÏÂÚ˙. Õ‡ÏÂÚ‡ÎÓ.
Õ‡ÏË‡ÌÂ. »ËÌ‡. ¿‚.

И ДерГЛЕДАЙТЕ

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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ПЕТЪК
1 ЮЛИ

ПО БНТ 3
ФУТБОЛ
ЕП за юноши до 19 г.
20.55 Израел - Англия (финал)

Стр. 15

„Ñèíèòå”
„Ñèíèòå” ïî÷åòîõà
ïî÷åòîõà
Ãóíäè
Ãóíäè èè Êîòêîâ
Êîòêîâ
Ръководството на Левски
почете 51-вата годишнина от
злощастната кончина на Георги Аспарухов-Гунди и Никола Котков, които загинаха
през 1971 г. в пътен инцидент на Витиня.
На традиционната церемония бяха поднесени цветя
и венци от клубните ръководители, легенди и привърженици на клуба. Почит на легендарните футболисти отда-

ПО НОВА СПОРТ
БАСКЕТБОЛ
19.00 България - Литва
ПО БНТ 3
ПЛУВАНЕ
СП в Будапеща
16.55 Водна топка
ПО МАКС СПОРТ 3
ВОЛЕЙБОЛ
20.00 Бразилия - България (жени)
СНИМКА DSPORT.BG

доха също изпълнителният
директор на клуба Иво Ивков и легендарният му баща

Кирил Ивков, съотборник на
Гунди и Котето в Левски и
националния отбор, както и

председателят на УС на
ПФК Левски Даниел Боримиров.

Èëè÷ ãîíè
òðèìà îò ÖÑÊÀ
Късат договорите на Йоан Баи, Яник
Соник Вилдсхут и Федерико Варела
Станаха ясни имената на тримата,
които ЦСКА ще изгони. Това са Йоан
Баи, Яник Соник Вилдсхут и Федерико Варела. В момента текат преговори
за прекратяване на договорите им,
както съобщиха от клуба. Триото не е
впечатлило треньора Саша Илич по
време на подготовката.
Варела бе преследван от контузии
в България, Вилдсхут се прочу с невероятните си пропуски и страх от противниковата врата, а Баи така и не
успя да покаже нещо по-качествено с

екипа на “червените”.
ЦСКА опитва да вземе Абдула
Аберкан (Нид). 22-годишният бек от
днес е без отбор, след като договорът му с Екселсиор изтече. През
последния сезон защитникът изигра
31 мача във второто ниво на нидерланския футбол. Преди това е бил в
Спарта Ротердам. Аберкан, който е
с марокански корени, обаче блести
най-вече в школата на Аякс, с които
отбори печели първенствата до 17 и
до 19 г.

Васил Божиков не е опция за защитата на ЦСКА. Националът на България си реди трансфер в чужбина. Наскоро имаше запитване от “червените” за него, но не и оферта. Към момента Саша Илич разполага с трима
чуждестранни централни защитници Юрген Матай, Мено Кох и Енес Махмутович. Матай е възстановен от тежката контузия и вероятно ще е титуляр за старта на сезона. В първия кръг
на шампионата ЦСКА приема Арда на
10 юли от 21 часа.

Âèêòîðèÿ Òîìîâà íå óñïÿ
äà ïðåñêî÷è ¹5 â ñâåòà

Последните две седмици
са вероятно най-успешните в
кариерата на Виктория Томова (№112), която достигна до
първия си четвъртфинал на
ниво WTA 500 в Ийстбърн, а
после записа престижен успех
над опитната Дария Савил
(Авл, №98), като отбеляза втората си победа в Лондон и в
Големия шлем.
Срещу световната №5
Мария Сакари (Гър) първата
ни ракета не беше респекти-

рана и бе равностойна в немалки периоди от мача, но
гъркинята показа класа и взе
връх в решителните моменти,
за да продължи на 1/16-финал
с 6:4, 6:3.
Все пак Томова изпраща
много успешен сезон на трева и отново се доближи значително до влизане в топ 100.
Тя имаще снощи изява на
двойки заедно с италианката
Елизабета Кочиарето. Двете
неотдавна играха финал в
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Оейраш и тогава Кочиарето
спечели титлата. Томова записва “мейджър” дебют на двойки. Досега тя се е изявявала
при тандемите единствено на
по-ниски турнирни нива и
няма нито една победа в WTA
Тура. Съпернички им бяха
белгийките Марина Заневска
и Кимбърли Цимерман, които играха четвъртфинал на
“Ролан Гарос” и бяха сериозни фаворитки в снощния
сблъсък на корт №4.

Мачът за Суперкупата на
България между Левски и
Лудогорец ще се играе в
периода 30 август - 1
септември. Това показва
календарът за сезон 2021/
22, публикуван от БФС.
Първоначалната идея бе
мачът да е в настоящата
седмица, но това не се
случи. Датите след 2
месеца са определени за
резервни и на тях могат
да се играят отложени
срещи. Купата на България ще започне на 21/25
септември, когато ще се
играят мачовете от
предварителния кръг. 1/
16-финалите от турнира
ще са на 30 ноември/1
декември, а 1/8-финалите
е са седмица по-късно. По
това време ще се играят
мачовете от Мондиал
2022 в Катар.

ПО ДИЕМА СПОРТ 3
ФОРМУЛА 1
15.00 и 18.00 Гран при
на Великобритания (тренировки)
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
16.30 Тур дьо Франс (I етап)
ПО ЕВРОСПОРТ 2
ТЕНИС
13.00 “Уимбълдън”
Утре
ПО ДИЕМА СПОРТ
ФУТБОЛ
19.00 ЦСКА 1948 - Апоел (Кип)
ПО МАКС СПОРТ 3
ВОЛЕЙБОЛ
20.00 Италия - България (жени)
ПО БНТ 3
ПЛУВАНЕ
СП в Будапеща
20.00 Скокове във вода
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
ФОРМУЛА 1
17.00 Гран при на
Великобритания (квалификация)
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
13.00 Тур дьо Франс (II етап)
ПО ЕВРОСПОРТ 2
ТЕНИС
13.00 “Уимбълдън”
В неделя
ПО МАКС СПОРТ 2
ФУТБОЛ
16.00 Юргорден - Хамарбю
ПО МАКС СПОРТ 3
ВОЛЕЙБОЛ
20.00 Полша - България (жени)
ПО БНТ 3
ПЛУВАНЕ
СП в Будапеща
16.00 и 18.00 Скокове във вода
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
ФОРМУЛА 1
17.00 Гран при
на Великобритания
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
13.44 Тур дьо Франс (III етап)
ПО ЕВРОСПОРТ 2
ТЕНИС
13.00 “Уимбълдън”
РЕЗУЛТАТИ

КОНТРОЛИ
Черно море - Созопол 2:1; ЦСКА
1948 - Академия Пандев (СМак) 3:1;
Левски - Локо Сф 2:1; Арда - Витоша Б 1:2; Ботев Вр - Спартак Пл
0:1; Черно море - Етър 3:1; Миньор
Пк - Марек 3:1; Ботев Пд-2 - Лудогорец-2 1:1.
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