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ÍÈÍÎÂÀ: ÎÑÒÀÂÀÌÅ ÑÎÖÈÀËÅÍ ÑÒÚËÁ
БСП ще продължи да е социален стълб. Настояваме за още
социални мерки в управленската програма. Приоритет са ни инфлацията, цените и доходите, заяви Корнелия Нинова.
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4,2 млрд. евро ще бъдат отделени
за най-слабо развитите райони у нас

ловеща катастрофа с жертви в
столицата за пореден път удари
като гръм. До болка позната история. Мощна кола. Навярно Его,
пропорционално на конските сили
на двигателя. Водачът - с множество нарушения. Автомобилът - с
фалшиви номера, сигнална лампа и
полицейска палка вътре. И бягство.
Полицията залови заподозрения
(стр. 4).
Какво предстои? Вече започна
до болка познатата размяна на реплики кой е по-виновен. Кой каква
законодателна инициатива е предложил, защо не е приета... Медали
за пропуснати ползи, уви, не раздават.
Чуваме всякакви оправдания и
мерки след подобен инцидент. Вместо да си вземем поука, става все
по-зле. И вместо да променим едноедничко нещо, затъваме все пострашно.
Живеем в държава, в която беззаконието е узаконено. Държава, в
която корупцията е банална нормалност. Държава, в която безразличието и безочието отдавна са
минали всякакви граници и червени
линии. Държава, в която безотговорността ни като граждани е хронична до такава степен, че, подкрепена от всеобщото безхаберие, е
прераснала в тотална недосегаемост.
Вината? Не е само в държавата,
която почти напълно е абдикирала
от присъщите й функции. А и в нас
- тези, които живеем с това от години. И сякаш свикнахме.

Европейската комисия
одобри споразумението за
партньорство с България
на стойност 11 млрд. евро
за периода 2021-2027 г.
Заедно с парите от Плана
за възстановяване и устойчивост, които остават 11,2
млрд. лв., за 7 години стра-

ната ще има достъп до над
32 млрд. лв. от ЕС.
Средствата ще се използват за подобряване на
инфраструктурата в регионите, в които тя е в трагично състояние. Почти
половината от общото финансиране по линия на по¬

литиката на сближаване 4,2 млрд. евро, ще бъде
насочено в Северозападния, Северния Централен и
Североизточния
район,
включително и за тунел под
“Шипка”.
“Тези средства са изключително необходими,

за да може страната ни да
постигне средноевропейския стандарт на живот”,
коментира вицепремиерът
по еврофондовете и министър на финансите Асен
Василев, който приветства
решението на ЕК.
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EUR:
1.95583

GBP:
2.28282

USD:
1.92181

София
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ПРОМЕНЛИВО

CHF:
1.97638
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Ученици от 119 СУ “Акад. Михаил Арнаудов” в столичния район “Изгрев” изрисуваха района около
училището с емблематични сгради и известни архитектурни обекти на София. Инициативата на районната
администрация и учебното заведение е под наслов “Нашата столица през очите на децата от “Изгрев”

Стр. 5
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Íîâîòî ìíîçèíñòâî áîéêîòèðà
ðåôîðìàòà â ÊÏÊÎÍÏÈ
Депутатите не пожелаха да удължат времето на парламента
и да дебатират за хартиената бюлетина
Правната комисия в парламента не
събра кворум, за да гледа на първо четене антикорупционния закон. Отсъстваха депутатите от новото мнозинство от
ГЕРБ, ДПС, “Възраждане” и ИТН. Според Явор Божанков от левицата отсъствието на първите три партии не било
изненада, защото те по принцип били
против такъв законопроект. Но възможността да се гледа проектът беше отнета
от партията на Слави Трифонов, подчерта той. По думите на Божанков доскорошните коалиционни партньори, саботирайки законопроекта, предават избирателите си.
“ИТН сами избраха къде да се намират. Маските паднаха. Вече личи кой
е против антикорупционното законода-

телство и кой застава зад него”, коментира председателят на комисията Милен Матеев от ПП.
Доц. Атанас Славов от ДБ пък отговори на критиката на ИТН, че внасянето на законопроекта се е забавило. По
думите му това се е случило заради
исканите от хората на Слави Трифонов
промени. Според Славов основанията за
блокиране не били правни, а приемането на този закон било тест дали изобщо
парламентът да съществува.
Проектът беше внесен от всички
депутати от “Продължаваме Промяната”, като първи сред вносителите беше
посочен лидерът на парламентарната
група Андрей Гюров. Новото в него е,
че се въвеждат разследващи инспекто-

ри, които да се занимават с корупционните престъпления. Освен това отказите на прокуратурата да образува досъдебни производства ще може да се обжалват в съда.
По-рано депутатите отхвърлиха
предложението на БСП за удължаване
на работното време на НС до приемането на точка втора от дневния ред за
промени в Изборния кодекс, с които се
връща хартиената бюлетина. Процедурното предложение беше направено от
зам.-председателя на ПГ “БСП за България” Иван Ченчев, след като точката
влезе като втора в дневния ред на НС.
Искането предизвика разправии и скандали между депутатите. В крайна сметка “за” гласуваха 111 депутати от ГЕРБ-

СДС, ДПС и БСП, 68 от “Продължаваме Промяната” (ПП), “Демократична
България”, “Възраждане” и четирима
независими бяха “против”, а 51 от ПП,
“Има такъв народ” и един независим се
въздържаха.
Дрязги и размяна на вулгарни обиди
започнаха още в началото на работния
на ден на депутатите. Повече от час и
пполовина те се караха за програмата
си. Конкретната причина стана опитът
на ИТН да вкара в дневния ред промени
в Закона за личната помощ, което беше
отхвърлено. От ГЕРБ скочиха срещу
шефа на НС Мирослав Иванов, че не
съумява да овладее залата. След това се
прехвърлиха и на правителството в оставка и го обвиниха във всички грехове.

Ïðàâîòî å íàé-æåëàíàòà
ñïåöèàëíîñò â ÑÓ
Специалността “право”, редовно обучение, е най-желаната специалност в СУ “Св. Климент Охридски”. Тя е посочена на първо
място от кандидатите за висшисти,
които са 9356. На второ място е
“Психология”, а на трето - “Софтуерно инженерство”. Сред найжеланите специалности са “Графичен дизайн”, “Предучилищна и начална училищна педагогика”, “Английска филология”, “Международни отношения”, “Журналистика”, “Връзки с обществеността” и
“Компютърни науки”.
Кандидатите, приети на първия
етап на класирането в редовна и
задочна форма на обучение,
държавна поръчка и платена форма на обучение, са 5682. След
първото класиране са приети 21
лауреати и 42 първенци на национални олимпиади и състезания.
От 6 юли до 8 юли класиралите се могат да се запишат в специалността, в която са класирани,

като не участват в следващите етапи. Некласираните не подават декларация за участие в класирането
и не депозират диплома за средно
образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.
Вторият етап на класиране се
извършва на 12 юли. В него участват потвърдилите от първия етап
кандидати, за които е възможно
прекласиране в по-предна желана
специалност, посочена в състезателния картон, както и некласираните
кандидат-студенти. Потвърждаването или записването на класиралите
се от втория етап кандидати се
извършва от 13 до 15 юли включително. Непотвърдилите от второто
класиране кандидати губят правото
си за участие в третото класиране,
което е окончателно.
Третият етап на класирането
ще е на 19 юли, като срокът за
записване е от 20 до 22 юли. Резултатите от него са окончателни.

СНИМКА БТА

Нови информационни табла тъчскрийн с LCD-екрани бяха поставени в
метростанциите. Едно от тях се намира на спирка “Стадион “Васил Левски”

„АЛФА РИСЪРЧ”:

Ìíîçèíñòâîòî îò áúëãàðèòå èñêàò
êàáèíåò â òîçè ïàðëàìåíò
Ново правителство в сегашния парламент искат
почти половината българи или 49,5%. Около три
четвърти от поддръжниците на правителството в
оставка, както и хората без ясни политически предпочитания, са “за” сформирането на нов кабинет,
сочи представително проучване на “Алфа рисърч”,
проведено е в периода 25 юни-1 юли сред 1017
пълнолетни граждани чрез пряко стандартизирано
интервю с таблети.
31,9 на сто предпочитат коалиция около
“Продължаваме Промяната”. Това са хората, които
поставят акцент върху корупцията и нейното отражение върху икономическите процеси.
Ако изборите бяха днес, напусналата управляващата коалиция партия на шоумена Слави Трифонов
“Има такъв народ” не би влязла в парламента. Тя би
получила подкрепата на 3,3 на сто от избирателите.
С ръст от 2 пункта спрямо април и 20,2% потенци-

ален вот, ПП остава на малко над процент след ГЕРБ.
Симпатизантите на Кирил Петков и Асен Василев
бележат ръст в столицата и големите града, а ГЕРБ
запазва подкрепата си в по-малките областни центрове и селища. БСП успява да повиши електоралните
си позиции и от 10,2 на сто подкрепа през април
бележи ръст до 11,5 на сто предпочитание. Подкрепата за “Възраждане” спада и събира предпочитанията на 8 на сто от хората. “Демократична България”
запазва избирателите си в София и големите градски
центрове, което й осигурява 7,1% потенциален вот.
Острите сблъсъци на партиите от управляващото
мнозинство и на правителството в оставка с президента Румен Радев водят до оттегляне на доверието към
него сред част от подкрепилите го преди година негови симпатизанти. Положителните му оценки спадат с
8 пункта - от 51% през април до 43% през юни, а
отрицателните нарастват със 7 на сто.

Õàðòèåíèÿò äíåâíèê
îñòàâà â èñòîðèÿòà
Всички училища, детски
градини и образователни институции в страната трябва
да водят дневниците си само
в електронен вид от новата
учебна година, съобщиха от
МОН. Изискването за смяна
на хартията с дигитален документ е прието още през
2016 г. Досега то беше прилагано частично и директорите можеха да избират дали да
поддържат електронна или
хартиена документация, или
двете едновременно.
Националната електронна
информационна система за
предучилищното и училищното образование на МОН вече
е напълно готова и образова-

телните институции имат
всички необходими условия да
въведат електронния дневник.
Услугата е безплатна и ще
спести средства за отпечатване на хартиени дневници. За
тази учебна година за това са
похарчени около 200 000 лв.,
припомнят от МОН.
От учебната 2022/2023 г.
с въвеждането на електронни
досиета на учениците отпада
и воденето на хартиени лични картони. От септември т.г.
хартиени могат да останат
ученическата книжка и личната карта. По решение на
училищните ръководства бележникът също може да бъде
само електронен.
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Íå ïîçâîëÿâàéòå íà
êîëåãè äà ñå èçæèâÿâàò
êàòî ëåëÿ Ïîëè îò “Òîì
Ñîéåð” òóê è äà êàäÿò
òàìÿí íà ñâîè êîëåãè
îò ïëåíàðíàòà çàëà
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Проф. Георги Михайлов
към шефа на НС
Основата за програма е много добра, коментира вчера лидерът на БСП Корнелия Нинова пред журналисти в парламента. Тя обясни, че преговорният
екип на левицата, ръководството на партията и парламентарната група са обсъдили проекта
на управленска програма, който
са получили сутринта. По-рано
премиерът в оставка Кирил Петков заяви, че управленската програма съдържа над 40 законопроекта, като голяма част от тях

ва най-важните неща за първите
6 месеца са отразени в програмата с някои дребни нюанси,
които трябва да бъдат допълнени. От БСП имат предложения
за корекции и в икономическата
политика и финанси. Не било
отразено искането им от първоначалния разговор за въвеждане
на патентен данък за микро и
малки предприятия. Социалистите настояват и за законопроект за колективните искове. За
нас най-важният проблем оста-

КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

ÁÑÏ ùå áúäå ñîöèàëåí ñòúëá
è â íîâîòî ïðàâèòåëñòâî
За социалистите приоритет са инфлацията, цените и доходите
трябва да бъдат приети в следващите 4 месеца, ако искаме
България да продължи да върви
напред с темпа, който сме постигнали, и в икономиката ни да
се влеят милиарди евро. Всеки
един депутат трябва да реши в
следващите дни иска ли да се
закрие парламентът и тази програма да не се реализира, или да
застане зад развитието на България, призова Петков.
Както досега, така и за в
бъдеще в правителството оставаме социален стълб, посочи
Нинова. Затова социалистите
имат и някои бележки, свързани
със социални мерки, които не
са отразени в програмата, но са
били обсъдени на предварителните консултации. “Държим в
програмата да влязат безплатни
лекарства за деца до 14 години,
нещо, което в първоначалния вариант имаше подкрепа. Радваме
се, че е прието нашето предложение за безплатни учебници от
1 до 12 клас”, подчерта Нинова.
По документите, които държа, по-скоро ще има кабинет,
поясни тя. По думите на Нино-

ват цените, доходите и инфлацията, уточни Нинова. Разговорите за персоналния състав на
МС и структурата му, както и
за конкретни имена ще започнат
след като бъдат уточнени всички бележки по проектоплана,
коментира тя.
БСП винаги е заставала на
страната на хората с увреждания, заяви социалният министър в оставка Георги Гьоков. Той припомни, че именно
с гласовете на БСП в бюджета
за 2022 г. са предвидени повече от 300 млн. за хората с увреждания, от които близо 250
млн. за лична помощ.
Политическата позиция и
последващите действия на БСП
ще бъдат изработени днес, когато Изпълнителното бюро на
партията свиква Национален
съвет. Дневният ред на пленума
включва и информация за проведените преговори с “Продължаваме Промяната” за съставяне на правителство на Република България в изпълнение на
Решение на НС на БСП №90 от
26 юни 2022 г.

Êàáèíåòúò ñ ïîðåäíîòî äîáðî ðåøåíèå
çà ìëàäèòå è çà èêîíîìèêàòà
Правителството взе още едно добро
решение за младите хора и икономиката,
заяви вицепремиерът и министър на
икономиката и индустрията Корнелия
Нинова и благодари на колегите си
министри за работата и подкрепата по
тази мярка. 153 работодатели ще могат
да сключват договори със 1416 студенти
през академичната 2022/2023. Компаниите ще осигурят работно място на бъдещите висшисти след успешното им
завършване, като младите хора се
задължават да работят във фирмите
след дипломиране си. Държавата ще
покрива разходите за следването им.
Целта на финансовата подкрепа е да се
подобри връзката между потребностите
на българската икономика и висшето
образование и да се стимулира обучение-

то във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг
на висококвалифицирани кадри.
Работодателите в списъка, одобрен от
кабинета, са предложени от седем
министри - на икономиката и индустрията, на здравеопазването, на енергетиката, на регионалното развитие и благоустройство, на земеделието, на транспорта
и съобщенията и на околната среда и
водите, поясни Нинова.
Те са заявили необходимост от 1416
студенти. Сред специалностите, към
които има интерес, са Здравни грижи,
Компютърни системи и технологии,
Транспортна техника и технологии,
Машинно инженерство, Биотехнологии,
Металургия, Електротехника, Железопътна техника и др.

Ïðåêòîïëàíúò ïðåäâèæäà äâå òàðèôè
çà ïàðíî, òîê è âîäà è áåçïëàòíè ó÷åáíèöè
Въвеждане на две тарифи за ток, парно и вода - по-евтина базова и по-скъпа
за по-разточителните потребители, предвижда чернова на проектопрограмата
на кабинета “Василев”. В социалната
сфера тя включва увеличение на вдовишките добавки и учителските пенсии, безплатни учебници до 12 клас включително, повишаване на стипендиите за висше образование за ученици и студенти с
нисък социално-икономически статус
или високи постижения.
В енергетиката се предвижда ускоряване на изграждането на нови ядрени мощности и преминаване на АЕЦ
“Козлодуй” на алтернативно ядрено
гориво. Осигурява се гарантиране на
сигурността на газовите доставки,

включително чрез диверсификация и
подписването на дългосрочни договори за доставка, както и запълване на
капацитета на газохранилището в Чирен. В областта на здравеопазването е
включено въвеждане в експлоатация на
първа от 6 въздушни линейки и определяне на локациите на 10 центъра за
спешна помощ при инсулти, оптимизиране на разположението на екипите
по спешна помощ, одобрение на план
за националната детска болница и
оценка на статута на лечебните заведения и тяхното финансиране.
В сферата на инфраструктурата е
записано довършване на магистрала
“Струма” чрез най-добро решение без
загуба на европейски средства, подпис-

ване на споразумение с Румъния за проектирането и изграждането на 5 моста
над Дунав, възлагане на проектирането
на тунели при Петрохан и Прохода на
Републиката, възлагане за довършването на проектирането на автомагистрала
“Хемус” и продължението на “Черно
море”. Предлага се и въвеждане на германските изисквания за пътно строителство, включително стандартите за текущ
ремонт и поддръжка.
Нова идея е създаването на виртуален консулски отдел, предоставящ онлайн услуги за всички българи в чужбина. В нея е записано, че ще продължи
оперативната работа по техническата
подготовка за приемане на еврото на 1
януари 2024 г. Ще бъде изготвен анализ

на последствията от въвеждането му,
който да е основа на мащабна разяснителна кампания. Предлага се изваждане
на финансовото разузнаване от ДАНС
и прехвърлянето му обратно към Министерството на финансите. Замисълът е
дирекцията да се ангажира с борбата
срещу изпирането на пари, придобити
от незаконна дейност.
Законопроектите, свързани със
средствата по Плана за възстановяване
и устойчивост, също са част от плана.
Повечето от тях трябва да бъдат направени до октомври или ноември тази година. Очаква се, ако кабинетът бъде гласуван, за председател на НС отново да
бъде предложен Никола Минчев, който
през юни беше свален от поста.
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Îò ÍÎÈ âúâ Âåëèêî Òúðíîâî
ðàçêðèõà ïîðåäèöà èçìàìè
За две години разходите на ДОО за болнични са се увеличили с близо 35%
Аида ОВАНЕС

Фрапиращ случай за установени документи с неистинско съдържание е
свързан с изкушението “категориен
труд” и респективно пенсиониране в поранна възраст. За това съобщават от
териториалното поделение на НОИ във
Велико Търново. При искане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и
възраст били представени документи,
удостоверяващи над 19 години стаж от
първа категория при двама различни
осигурители от различни населени мес-

та, но в София-област. Стажът бил надлежно заверен и в трудова книжка, и в
УП-3, в УП-2 (за осигурителен доход за
3 най-добри години). Еднаквият почерк
и попълнените с една и съща химикалка
документи събудили съмнения. Друг
случай, изненадал служителите с наглостта си, бил на кандидат-пенсионерка, представила удостоверение, доказващо 3 години стаж като полевъд в
ТКЗС, като началната дата на периода
съвпадал с деня, в който е родила детето си. До 2018 г. общо случаите на
опити за измами, хванати от служителите на НОИ в старопрестолния град,
са 14, през 2019 г. - 8, през 2020 г. - 6,

а през 2021 г. - 10. През последните
години служителите от сектор “Отпускане на пенсии” са предотвратили отпускането на пенсии на 38 кандидатпенсионери с фалшиви документи.
От НОИ във Велико Търново през
2021 г. са съставили 1361 ревизионни
актове, записки и пр. във връзка с неправилно изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО. Съставени са 87
ревизионни акта за 24 904 лв. и 283
разпореждания за възстановяване на
неправомерно получени пари от ДОО
за 144 052 лв. Издадени са 997 задължителни предписания. През 2021 г. на
допълнителна проверка след анализ на

данните са подложени 10 255 болнични
листа, като за 216 от тях са предприети
действия по обжалване, като най-честата причина е надвишаване на болничния
за съответната диагноза. За предходните две години в НОИ Велико Търново
са подадени 177 сигнала за проверка,
като най-честото основание е подаване
на данни за осигуряване за кратък период (от 1 до 2 месеца) за придобиване на
право на обезщетение за безработица,
както и странно боледуване или скоростно излизане в майчинство след назначение. С болничните и обезщетението
за безработица са най-много опитите за
източване на ДОО.

Îò ÐÇÈ ïèòàò áîëíèöè
çà ãîòîâíîñòòà äà ïðèåìàò
ïàöèåíòè ñ ÊÎÂÈÄ-19
“Преди дни РЗИ поиска да отговорим каква е готовността
да приемаме болни с КОВИД-19, които се нуждаят от лечение,
но не са за интензивен сектор, ако вирусът продължи да
настъпва по-агресивно. Всички са отговорили колко легла имат
и са готови да посрещнат следваща вълна”, каза директорът на
Първа МБАЛ в София “Св. Иван Кръстител” проф. Цветомир
Димитров. По думите му напливът в общинските болници в
столицата не бил голям и в момента се запълвали постепенно
само инфекциозните отделения, нямало нужда от допълнителни
легла. Засега само СРЗИ събирала такава информация.
По-рано бе съобщено, че заболяемостта на 100 хил. население в страната през последните 2 седмици е 82,5, а Бургас,
Варна и София-град са в жълта зона. Да се въведат маски в
градския транспорт предлага на МЗ пулмологът и депутат от
“Демократична България” д-р Александър Симидчиев. Той е
категоричен, че “започва нова криза, задава се нов пик, а контролът трябва да започне сега”.
Новият вариант на коронавируса е 6 пъти по-заразен от
уханския, заяви директорът на Националния център по заразни
и паразитни болести проф. Ива Христова. Репродуктивното
число е 18,6, което означава, че един болен може да зарази над
18 души, докато при първия вариант на КОВИД-19 един болен
можеше да зарази в помещението над трима души. Проф. Христова прогнозира, че новият пик ще бъде през август. Тя припомни, че у нас вече се прави втора бустерна доза за хората
над 18 г. Тя трябва да е 4 месеца след първата, но ако са минали
6 месеца, по думите й е “силно наложителна”.
Лятната вълна на КОВИД-19 е вече у нас, а при над 1000
новозаразени на ден трябва всички да са с повишено внимание,
написа във Фейсбук математикът проф. Николай Витанов.

МТСП награди институции и организации с Отличителния знак за значими
постижения в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете за 2022 г.
Победители в петото издание на конкурса станаха Съветът на жените в бизнеса
в България, Фондация Асоциация “Анимус”, Българският фонд за жените, “Експириън
България” ЕАД и “Ви Ем Уеър България” ЕООД. Наградите бяха връчени от
министър Георги Гьоков и зам.-министрите Жулиета Върлякова и Иван Кръстев

Áîëíèöà „Ñâ. Åêàòåðèíà” ñ íîâ äèðåêòîð
Главният секретар на Медицинския университет в София
проф. д-р Николай Димитров
сменя досегашния директор на
“Св. Екатерина” проф. Генчо
Начев. Слуховете, че здравното министерство ще отстрани
проф. Начев от поста му на директор на най-известната кардиохирургична болница у нас,
се появиха още преди седмици.

Малко след това здравните власти обявиха нарушенията в 7
болници, една от които и “Св.
Екатерина”. Според анализа
Начев е получил почти един
милион хонорари по граждански договор за медицинска дейност, което е било замаскиран
трудов договор.
Новият директор проф. Димитров е специализирал инва-

зивна кардиология в Швейцария и е работил в УМБАЛ
“Св. Екатерина” като медицински директор. Бил е началник на клиниката по инвазивна кардиология в болница
“Лозенец”, както и директор
на другата голяма държавна
кардиохирургична болница НКБ, работил е още и в частни болници.

ÊÍÑÁ èñêà ìèíèìàëíàòà çàïëàòà Áîãäàí Ìèë÷åâ: Â Ñîôèÿ íÿìà
îò äîãîäèíà äà å ïîíå 800 ëâ.
êîíòðîë íà äâèæåíèåòî ïðåç íîùòà
“От 1 януари 2023 г. минималната
заплата трябва да е поне 800 лева. Политиката по доходите трябва да бъде
тема номер едно в управленската програма на следващ кабинет”, заяви директорът на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ Любослав Костов пред БТА.
Добре е, че се говори за програма за
управление, тъй като шест месеца имаше коалиционно споразумение, а не
програма, посочи Костов. Според него
политиката по доходите трябва да бъде
извадена пред скоби, преди всичко останало, тъй като българинът основно се
интересува от това какви пари влизат в
джоба му, как да си посрещне основните нужди, а в момента мнозинството от
хората не успяват да ги посрещнат.
Според КНСБ минималната заплата
трябва да е поне равна на издръжката на

живот. Не е социално приемливо и икономически аргументирано да работиш и
да не успяваш да си посрещаш основните нужди, поясни Костов. Според него
първото и основно задължение на
изпълнителната власт трябва да бъде
хората да могат да си купят това, което
са могли и миналата година.
“В частния сектор средната заплата
на годишна база е нараснала с 10-11%.
С актуализацията на бюджета се дадоха
около 500 млн. лв. за различни агенции,
които работят на терен, културни институции, читалища. Това ще позволи
ръст на заплатите не повече от 10-12%”,
изчисли Костов. Той е категоричен, че
хората трябва да бъдат компенсирани
за загубената покупателна способност,
тъй като шест-седем години поред БВП
и икономическият растеж се движат от
потреблението, от вътрешното търсене.

В София реално не се контролира
движението през нощта от месеци, заяви
в тв интервю Богдан Милчев, директор на
Института по пътна безопасност. Поводът е тежката катастрофа с жертви на
бул. “Черни връх” в столицата, станала
във вторник. “Таксиметрова кола се движи от бул. “Черни връх” към НДК. На
кръстовището на бул. “Арсеналски” шофьорът се престроява в крайната лява
лента. От НДК с висока скорост се движи
лек автомобил, който минава на червен
светофар и удря таксито. Последва удар в
предната част на таксито, а лекият автомобил се удря в асансьора на метрото. От
силния удар се разцепва на две - едната
половина, в която се намират шофьорът и
спътничката му, се плъзга 40 метра и се
спира в пресечка малко по-нагоре”, разказва за инцидента началникът на столичния КАТ Тенчо Тенев. Шофьорът Георги

Семерджиев и спътничката му са избягали. Той е бивш футолист с множество
нарушения, има над 50 наказателни постановления и е управлявал автомобила с
фалшиви номера.
“Колата е със софийска регистрация, а в момента на удара - с германска.
В колата са намерени сигнална синя
лампа и стоп полицейска палка. Автомобилът се води на фирма”, обясни още
Тенев. Вследствие на жестокия удар са
починали 2 момичета - на 22 и 26 г.,
които са се движели по тротоара. Семерджиев е роден през 1976 г. По-късно
вчера той беше задържан.
Случаят се разследва от Националната следствена служба. Зам.-директорът й Ясен Тодоров призова вчера
депутатите за законодателни промени,
които да имат превантивен ефект за
пътните инциденти.
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Ôîí äåð Ëàéåí ïðåäóïðåäè ÅÑ äà ñå ãîòâè çà ñïèðàíå íà ðóñêèÿ ãàç
Европейският съюз
трябва да се подготви
за “цялостно прекъсване” на доставките на
газ от Русия, заяви
председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен,
цитирана от ДПА,
съобщи БТА. Фон дер
Лайен каза, че комисията възнамерява в средата на юли да представи план за действие при

извънредни ситуации в
целия ЕС, за да бъде
гарантирано, че “газът
тече натам, където от
него има най-голяма
нужда”, ако доставките
на синьото гориво от
Русия спрат напълно. Тя
информира, че газохранилищата в ЕС са пълни
над 55 на сто.
Фон дер Лайен каза,
че вносът на втечнен
природен газ от САЩ

се е утроил в сравнение
с 2021 г., а средният месечен внос на руски газ
по тръбопровод е спаднал с една трета. Тя
отхвърли призиви за забавяне на преминаването на блока към възобновяеми източници на
енергия на фона на растящата енергийна криза в ЕС. “Новата среда
на сигурност е най-добрият аргумент за ус-

коряване на въвеждането на възобновяемите
източници на енергия”,
каза Фон дер Лайен и
добави, че тези източници на енергия предоставят “независимост
от руските изкопаеми
горива”. По нейните
думи едно продължаване на конкурирането за
ограничени количества
изкопаеми горива би
довело единствено до

допълнително повишаване на цените и би
“напълнило хазната на
руския президент Владимир Путин”. Тя добави, че Русия вече е
прекъснала газовите
доставки на 12 страничленки на ЕС. На 11
юли “Северен поток”
излиза в профилактика
и се предполага, че работата му няма да бъде
възобновена.

ÅÊ îäîáðè 11 ìëðä. åâðî
çà Áúëãàðèÿ äî 2027 ã.
4,2 млрд. евро ще бъдат
отделени за най-слабо развитите
райони у нас
Европейската комисията
одобри вчера споразумението
за партньорство с България на
стойност 11 млрд. евро (21,5
млрд. лв.) за периода 20212027 г. Заедно със средствата
по Плана за възстановяване,
които след намалението от 1,1
млрд. лв. остават 11,2 млрд.
лв., България ще има достъп
до над 32 млрд. лв. от ЕС за 7годишния период.
“Приветствам решението
на Европейската комисия, с
което се одобрява финансиране за България на стойност 11
млрд. евро. Тези средства са
изключително необходими, за
да може страната ни да постигне средноевропейския
стандарт на живот”, заяви покъсно вицепремиерът по еврофондовете и министър на
финансите Асен Василев.
Споразумението за партньорство е основата, върху която започва работата по оперативните програми. То определя инвестиционната стратегия на страната в областта на
политиката на сближаване за
7-годишния бюджетен период.
Споразумението за партнь-

орство обхваща Европейския
фонд за регионално развитие
- ЕФРР, Европейския социален фонд плюс - ЕСФ+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход - ФСП, и Европейския фонд за морско дело,
рибарство и аквакултури ЕФМДРА.
2,4 млрд. евро от ЕФРР и
Кохезионния фонд ще помогнат на България да постигне
целите си в областта на климата. По-конкретно, 600 млн.
евро ще помогнат за увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници на
27% от общото потребление
на енергия, както и за намаляването на потреблението на
енергия и емисиите на парникови газове в обществените
сгради. Финансирането от
ЕФРР ще се използва и за рециклиране на 70% от всички
отпадъци от опаковки.
Инвестициите ще бъдат
насочени и към намаляването
с повече от една трета (наймалко 35%) на дела на населението, живеещо в риск от природни бедствия, например наводнения или горски пожари.

Фондът за справедлив преход ще предостави 1,3 млрд.
евро, за да се гарантира социално и икономически устойчив преход.
Средствата също така ще
помогнат на България да подобри основната си инфраструктура, особено в регионите, в които инвестициите в
инфраструктурата са недостатъчни или липсват. Почти
половината от общото финансиране по линия на политиката на сближаване (4,2 млрд.
евро) ще бъде инвестирана в
Северозападния, Северния
централен и Североизточния
райони, включително под формата на съфинансиране за изграждането на тунела “Шип-

ка” - първия тунел, който ще
минава през Стара планина.
Очаква се също така подкрепата на ЕС за благоприятната
бизнес среда да увеличи дела
на иновативните малки и средни предприятия от 27,2% през
2016 г. на 32% през 2026 г. - те
ще създадат работни места и ще
допринесат за развитието на
българската икономика.
България ще инвестира 2,6
млрд. евро от ЕСФ+ с цел
подобряване на достъпа до
заетост, повишаване на уменията, за да могат хората успешно да се ориентират в
двойния екологичен и цифров
преход, както и гарантиране
на равен достъп до качествено и приобщаващо образова-

ние и обучение.
Това включва 315 млн.
евро за подкрепа на младежката заетост и 630 млн. евро
за мерки за социално приобщаване, от които 136 млн.
евро са предвидени за борба с
детската бедност. 221 млн.
евро ще бъдат насочени към
социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности.
България се стреми да
надхвърли целта, заложена на
срещата на върха в Порто, по
отношение на равнището на
заетост, а броят на хората,
изложени на риск от бедност
и социално изключване в страната, следва да намалее с почти 800 000.

Îôèöèàëíî îòêðèâàò
ãàçîâàòà âðúçêà ñ Ãúðöèÿ?

Ïîëèòè÷åñêàòà êðèçà ìîæå
äà çàáàâè ðàñòåæà ó íàñ

Премиерите
на
България и Гърция ще
участват в петък в церемония за официално откриване на газовия интерконектор ГърцияБългария. Церемонията
в присъствието на Кирил Петков и Кирякос
Мицотакис ще бъде в
Комотини, съобщи “Катимерини”, позовавайки
се на гръцкия министър
на околната среда и
енергетиката. Костас
Скрекас е казал на конференция на сп.”Икономист”, че цялото съоръ-

През 2022 г. се очаква
българската икономика да
нарасне с 2,1 на сто в
реално изражение. Пътят
към новия растеж обаче е
труден, тъй като остават
значителни рискове, които могат да забавят икономическото възстановяване. Тези рискове са инфлация и политическа нестабилност. Последното
се отразява негативно на
инвестиционния климат.
Това се казва в публикацията “SWOT анализ България: Ниски заплати,
но сложна среда” (юни

жение ще започне експлоатация до края на
месеца.
На същия форум той
отбелязал, че благодарение на терминала за разтоварване на втечнен газ
на остров Ревитуса вече
се покриват до 80% от
дневните нужди на България от природен газ.

Газовият интерконектор с България е
един от най-бавените, с
повече от десетилетие,
проекти по времето на
правителствата на Бойко Борисов. С капацитет 3 млрд. куб. м годишно (приблизително
колкото е потреблението в България) той е
смятан за основно трасе за внос на азербайджански газ, но също
така и на доставки с
кораби на втечнен газ от
САЩ или от страните
от Персийския залив.

2022 г.) на Агенцията за
икономическо развитие на
Германия. Тя представя
схематично силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред
българската икономика,
съобщиха от Германобългарската индустриално-търговска камара.
В публикацията се
посочва, че икономиката
на България бавно се
възстановява от последствията от кризата с коронавируса. Освен това
страната трябва да
извърши основни струк-

турни реформи, за да остане конкурентоспособна. С около 7 милиона
жители през 2021 г., страната се нарежда на 44
място в класацията на световните пазари за износ на
Германия. Заплатите в
България са по-ниски в
сравнение с другите страни от ЕС, се отбелязва в
публикацията. Според Евростат разходите за труд
и работна заплата в България възлизат на 7 евро на
час през 2021 г. Производителността на труда все
още е ниска.
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ÂÀÑ îòìåíè îòêàçà çà äîáèâ
íà ãàç â Äîáðóäæà
Съдебната сага е от години, хората неведнъж
излизаха на протести срещу проекта
Върховният административен съд (ВАС) потвърди решението на Административния
съд във Варна, с което се отменя забраната за проучванията и
добива на природен газ край
Генерал Тошево, съобщават от
ВАС. Съдебната сага около
този проект на компанията
“Русгеоком” се точи от години.
В началото на 2018 г. РИОСВ във Варна отхвърли доклада за оценката за въздействие на
околната среда (ОВОС), след
като компанията заяви намерението си да добива газ в региона. Причината е опасността от
замърсяване на води, които се
използват за питейни нужди.
Това решение беше взето след
масови протести срещу добива
на газ не само в региона, а и в
Североизточна България.
Реално “Русгеоком” получи

правото да проучва блок “Добрич” с решение на Министерския съвет от април 2009 г.
След това компанията поиска
35-годишна концесия за разработване и експлоатация на находище “Спасово” в този блок,
включващо четири участъка “Рогозина”, “Чернооково”,
“Калина” и “Рогозина изток”.
Срещу заявеното инвестиционно намерение за добив на
газ в този регион обаче се обявиха местните жители, които се
опасяват, че газът се намира
под водните слоеве и при добива рискът да се замърсят питейните води е съществен. Тогавашният министър Нено Димов коментира, че находището
е конвенционално и няма да
бъде използван методът “фракинг” при добива, каквито опасения имаше сред обществото.

Според заключението на
ВАС обаче решението на РИОСВ е незаконосъобразно и е
правилно отменено от Административния съд във Варна. В
решението на екологичната
институция няма изведени фактически основания за издаването му. “Не са посочени и конкретни факти и доказателства,
които се вземат предвид, не са
посочени и какви са становищата на страните и участниците по отношение на тези факти”, се казва в съобщение на
ВАС по казуса.
В своето решение Административният съд във Варна правилно обръща внимание, че има
противоречащи си становища
от едни и същи органи - басейновите дирекции “Дунавски
район” и “Черноморски район”.
Двете институции дават поло-

жително становище за ОВОС,
но при общественото обсъждане са на обратното мнение.
Освен това, РИОСВ избирателно цитира само становища,
събирани след обществените
обсъждания, които са обратни
по смисъл на записаните в
първоначалното становище в
доклада по ОВОС, става ясно
още от решението на ВАС.
Справка в Търговския ре-

гистър показва, че “Русгеоком”
е регистрирана през пролетта
на 2008 г. с капитал от 14 млн.
лв. Компанията е с основна
дейност геоложки изследвания
и проучвания, добив и преработка на суровини и търговия
с тях. Едноличен собственик на
капитала е “Ди Ди Мениджмънт”, в чието управление
е собственикът на “Овергаз
Инк.” Сашо Дончев.

Âàñèëåâ òúðñè êàê äà „Áàëêàíñêè ïîòîê” ñ ïå÷àëáà íàä 83 ìëí. ëâ.
печалба от 83,57 газ” приходи от проекта през 2021 голяма част от руските газови доêîìïåíñèðà îðÿçàíèÿ млн.Оперативна
лв. за 2021 г. отчита продълже- г. са 212,8 млн. лева. Според данни- ставки за Европа.
нието на газопровода “Турски по- те в отговора цялата оперативна
Руският концерн “Газпром” плаот границата ни с Турция до печалба на “Булгартрансгаз” е ти миналата година авансово 683
îò Áðþêñåë ìèëèàðä ток”
тази със Сърбия, наречено от бив- 174,1 млн. лв. или над половината млн. лв. транзитни такси за преноса
шия премиер Бойко Борисов “Балкански поток”. Това се посочва в
отговор на министъра на енергетиката в оставка Александър Николов на депутатско питане.
Реализираните от “Булгартранс-

Финансовият министър Асен Василев и неговият екип вече търсят варианти, чрез които да
компенсират орязания милиард от Плана за
възстановяване на България. Това става ясно от
официална позиция на финансовото министерство относно корекцията на Европейската комисия
на безвъзмездните средства по плана.
Според съобщението на ведомството правителството в последните три месеца “поставя активно
на европейско ниво въпроса” и търси възможности за компенсиране с друго европейско финансиране. В това число влиза и ново финансиране за
държавите, търпящи енергийни последици от войната в Украйна. Иначе финансовото министерство
посочва, че преизчислението на Европейската комисия на този етап не налага промени в проектите.
Изпълнението на българския План за възстановяване е в ход и към момента съответства на договорените срокове, посочва МФ.
Корекцията бе направена след публикуването на
окончателните данни на европейската статистическа
служба Евростат за състоянието на икономиките през
пандемичните години. Освен на България, Плановете
за възстановяване са орязани на още редица други
страни. Едва шест са европейските икономики, някои
от които най-големите на Стария континент, които
ще получат повече средства след корекцията.

от нея е формирана от спорния
газопровод, който скоростно бе
построен от предишното правителство на ГЕРБ срещу 3 млрд. лв. и
реално позволи заобикалянето на
Украйна като транзитно трасе за

до края на 2023 г. Според данните
в отчета обаче приходите на “Булгартрансгаз” от пренос до чужди
пазари са били 365,142 млн. лв.,
докато година по-рано са възлизали на 296 млн. лв.

Èíòåðìîäàëåí òåðìèíàë
ùå áúäå èçãðàäåí â Ðóñå
Интермодален терминал ще бъде изграден
в Русе до края на 2025 г.
Това обявиха зам.-генералният директор на
Национална компания
“Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) Мария Генова и ръководителят на управлението и
изпълнението на проекти в компанията арх.
Александър Туджаров.

Терминалът ще бъде изграден в района на Индустриалния парк. Стойността на проекта е 52
млн. лв. без ДДС. Очаква се началото на изграждането на съоръжението да бъде поставено
в началото на 2023 г.
“Основните ползи от
интермодалния терминал
са социално-икономически - ползи за бизнеса и

повишаване на приходите на местния бюджет, ще
бъдат открити нови работни места”, каза Туджаров.
По думите му превозът
на товари ще бъде по-безопасен, когато премине
от шосейната към железопътната инфраструктура. Ще намалеят тежките
пътно-транспортни произшествия, трафикът
също ще се облекчи.

“Имаме убеденост, че до
края на 2025 г. ще сме
приключили с изграждането на интермодалния
терминал и ще сме стартирали процедура за концесионер, който ще експлоатира терминала”,
обясни Туджаров.
Според анализите в
началото терминалът ще
може да обработва около 60 хил. контейнера годишно. Предвижда се
още рехабилитация на
жп спирка “Товарна
гара” в Русе, както и реконструкция на Централната железопътна гара.
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НАКРАТКО

12 деца от лагер
в Румъния с хранително
отравяне
12 деца са транспортирани до
болница в румънския град Георгени,
окръг Харгита (Централна Румъния),
със симптоми на хранително отравяне, съобщава агенция Аджерпрес.
Децата са били на лагер в Лаку Рошу
(Червеното езеро). Те са на възраст
между 11 и 13 години.

Първи случай
на западнонилска треска
в Сърбия
В Сърбия бе потвърден първият
за сезона случай на зараза със западнонилска треска, предаде агенция
Бета. Заразена е жена на 46 години
от района на Пожаревац. Тя е в
добро общо състояние, но е хоспитализирана. Инфекцията се предава с
ухапване от заразен комар, но не се
разпространява от човек на човек.

СНИМКИ БТА

“Има разлика между хората, които наистина са недоволни и са против това правителство
и френското предложение, и онези с качулките, които бяха провокатори на протеста”,
категорични са организаторите от опозиционните ВМРО-ДПМНЕ и “Левица”

47 ðàíåíè ïîëèöàè
íà ïðîòåñòà â Ñêîïèå
И специалният представител на Германия за Западните
Балкани посети РСМ заради френското предложение
При поредната вечер на
протести в Скопие срещу
френското предложение за
започване на преговори на
РСМ за членство в Европейския съюз бяха ранени 47
полицаи, а 11 души бяха
задържани.
Шествието започна пред
сградата на правителството,
мина през моста на река Вардар, а след това покрай сградата на Министерството на
въшните работи, където имаше призиви за оставка на
външния министър Буяр Османи.
Протестът е подкрепен от
най-голямата опозиционна

партия ВМРО-ДПМНЕ и бе
организиран на фона на посещението на председателя на
Европейския съвет Шарл
Мишел. “Тази възможност е
твърде важна, за да бъде изпусната. Никога досега не сме
били толкова близо. Македонци, имате историческата
възможност да кажете “да”.
“Да” на старта на преговори,
“да” на ЕС, “да” заради нашите деца”, заяви Мишел.
Парламентът на РСМ
трябва да се произнесе по
френското предложение до
края на седмицата.
От опозиционната “Левица” се разграничиха от “про-

вокаторите с качулки” на протеста, твърдейки, че те са били
“разчетени” навреме и протестиращите са се дистанцирали от тях “със санитарен кордон”. “Не влязохме в капана
на вашата тайна полиция. 50
провокатори с качулки, които
застанаха пред знамето на
“Левица”. Не се хващаме на
тези евтини трикове, за да
имате после основание да
арестувате цялото ръководство на партията, както ви учат
петимата агенти на ЦРУ, дошли преди два дни в Македония”, пише на фейсбук страницата си в обръщение към
министъра на вътрешните

работи Оливер Спасовски
председателят на партията
Димитър Апасиев.
Специалният представител на Германия за Западните
Балкани Мануел Сарацин
пристигна на официално посещение в Република Северна
Македония, съобщиха от секретариата по европейски
въпроси в Скопие, цитирани
от БТА. Той се срещна с вицепремиера по европейските
въпроси Боян Маричич. В
центъра на разговорите бяха
френското предложение, процесът на евроинтеграция на
страната и ситуацията в региона.

Íåçàêîííè ìèãðàíòè
â áúëãàðñêè êàìèîíè

Ëàòâèÿ âðúùà
âîåííàòà ñëóæáà

27 мигранти от Африка и Азия са открити от румънската гранична полиция на пунктовете Вършанд и Нъдлак 2
при опит да преминат нелегално в Унгария, криейки се в
моторни превозни средства, натоварени с килими, гумени
тръби и хладилници, предаде агенция Аджерпрес.
При два от случаите нелегалните са открити в товарни превозни средства, управлявани от български граждани.
На ГКПП Нъдлак 2 румънски и български гражданин, управляващи камиони, регистрирани съответно в
Румъния и България, се представили за гранични формалности на излизане от страната. Според документите, придружаващи стоките, шофьорите превозвали килими и хладилници за западноевропейски фирми. След
щателна проверка са открити мигрантите. Граничните
служители установили, че те са от Мароко, Египет,
Бангладеш, Пакистан, Сирия, Индия, Афганистан и
Судан, на възраст между 20 и 44 години.

Латвия възнамерява да възстанови задължителната военна служба за мъжете през следващата година на фона
на нарастващото напрежение с Русия, обяви министърът
на отбраната Артис Пабрикс. “Настоящата военна система на Латвия е достигнала своя предел”, посочи той и
отбеляза, че балтийската държава “няма причина да мисли, че Русия ще промени поведението си”.
Гатис Приеде, войник от Националната гвардия, нарече този ход “най-добрата новина” и подчерта, че решението е трябвало да бъде взето веднага след събитията в
Крим през 2014 г. “Това е правилният ход - да обучаваме
повече резервисти за нашата армия и за цялостната сила
на НАТО, която все още критично липсва в Северноевропейския и Балтийския регион”, посочи той.
Латвия се отказа от задължителната служба, преди да
се присъедини към НАТО и сега разполага със 7500
войници, подкрепени от 1500 войници на северноатлантическия алианс.

„Бритиш еруейз” отменя
още стотици летни
полети
“Бритиш еруейз” съобщи, че ще
отмени още стотици полети през
лятото, след като според нея се е
оказало, че предишните стъпки не са
били достатъчни за решаване на
проблемите с пътуванията. Новината ще засегне десетки хиляди пътници, възнамеряващи да летят от
лондонските летища Хийтроу и Гетуик. Очаква се стачка на служителите в разгара на летните отпуски.

Почина генералният
секретар на ОПЕК
Генералният секретар на ОПЕК
Мохамед Баркиндо почина на 63годишна възраст в Абуджа, Нигерия.
Той заемаше поста от 2016 г. и
трябваше да бъде заменен през август от кувейтския петролен министър Хайтам ал Гайс.

25 души са загинали при
наводнения в Пакистан
25 души, сред които четири деца,
са загинали при отделни инциденти,
свързани с дъждове, в пакистанската югозападна провинция Белуджистан. Над 200 къщи са повредени и
около 2000 животни са загинали.
Провежда се спасителна и хуманитарна операция. Областната администрация раздава хранителни продукти и вещи от първа необходимост на засегнатите семейства.

Нигерийската полиция успя
да залови около 300 от избягалите
в сряда 600 затворници. Бягството
е станало възможно след
взривяване на стени на сградата.
Предполага се, че е ислямска
екстремистка атака
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Âúëíà îò îñòàâêè â
êàáèíåòà íà Äæîíñúí
Според проучване 69 на сто от британците искат премиерът да напусне поста
Британският премиер Борис
Джонсън изживява най-тежката си
криза, откакто е на поста, след като
министърът на финансите Риши Сунак и министърът на здравеопазването Саджид Джавид подадоха оставки. Последва ги и държавният министър по въпросите на децата и семействата Уил Куинс.
Сунак написа в писмото с оставката си, че хората очакват правителството да управлява “порядъчно, компетентно и сериозно”. Джавид
изтъкна, че кабинетът “не действа в
интерес на нацията”. Куинс обясни,
че напуска, след като е получил “не-

точни” инструкции за направено от
премиера назначение на политик, срещу когото е имало оплаквания.
Министерските оставки последваха
поредния скандал в Консервативната
партия с оттеглянето на зам. главния
организационен секретар Крис Пинчър
след тежко напиване и сексуално посегателство. Джонсън се извини, че го е
назначил на поста, въпреки че е знаел
за “проблемите му”. Последваха още
някои по-дребни оставки, като тази на
зам.-председателя на партията Бим
Афолами и няколко зам.-министри.
Най-лоялните министри на Джонсън твърдо продължават да го подкре-

пят. Сред тях са министърът на правосъдието Доминик Рааб, външният
Лиз Тръс, вътрешният Прити Пател и
министърът на отбраната Бен Уолъс.
Премиерът вече назначи министъра на
образованието Надим Захауи за министър на финансите, а Стив Баркли
ще поеме здравеопазването.
Междувременно лейбъристите искат предсрочни избори. “Правителството на британския премиер Борис Джонсън се разпада и той е неподходящ за поста”, заяви лидерът им
Киър Стармър.
Критиците на Джонсън сред депутатите му дават от три седмици до че-

тири месеца на поста.
Бързо проучване на “Югав” след
оставките показа, че 69 на сто от британците искат Борис Джонсън да напусне поста. Само 18% са за оставането му. Личният му рейтинг е на
най-ниското си равнище. Премиерът
не е одобряван почти през цялото
време, откакто заема поста, с изключение на няколко седмици през пролетта на 2020 г. в началото на пандемията. Неодобрението рязко се повиши през последните месеци.
До следващите редовни избори има
повече от две години - най-ранната
възможна дата за тях е 23 януари 2025 г.

Îòêðèõà
Êàíàäà ïúðâà ïîäêðåïè Øâåöèÿ è Ôèíëàíäèÿ çà ÍÀÒÎ
Всички 30 съюзници от страните от алианса за закоКанада стана първата стра- на отворени врати на алианса
îñåì
на, която ратифицира искане- за всяка европейска страна, НАТО подписаха протоко- нодателно одобрение. Канато на Швеция и Финландия за която е в състояние да изпълни лите за присъединяване на да умишлено ускори процеîöåëåëè
присъединяване към НАТО, ангажиментите и задължения- Швеция и Финландия във са на ратификация и го на“Канейдиан прес”. та на членството”, заяви пре- вторник, като изпратиха кан- прави в рамките на часове,
îò ëàâèíàòà съобщи
“Отава защитава политиката миерът Джъстин Трюдо.
дидатурите за членство на вместо обичайните месеци.
â Àëïèòå
Спасителните екипи в италианските Алпи са открили
осем оцелели, които бяха в
неизвестност, след като лавина от ледник уби най-малко
седем души в неделя. Петима
все още са в неизвестност.
Районът остава затворен за
туристи по време на спасителната и възстановителна операция. Властите използват дронове и хеликоптери, за да открият хората.
Лавината падна на хребета
Мармолада, който е най-високият в италианските Доломити
- над 3300 метра.
“Тези събития - лавини от
лед и отломки, са импулсивни,
бързи, непредсказуеми явления, достигащи много високи
скорости и включващи големи
маси”, каза Никола Казали,
геолог и експерт по лавини. “И
няма шанс да стигнете до безопасно място или да осъзнаете
проблема предварително, защото, докато го усетите, вече
сте ударени”, коментира специалистът.

СНИМКА БТА

Венецуела отбеляза 211 години от Деня на независимостта си от Испания с военен парад.
Заради увеличаващите се случаи на КОВИД-19 по цял свят, войниците бяха с предпазни маски

ÅÏ: Ñúðáèÿ äà îïðàâè
îòíîøåíèÿòà ñè ñ Êîñîâî
Европейският парламент подкрепя
бъдещото членство на Сърбия в ЕС, но
с изискването заедно с върховенството
на закона и нормализирането на отношенията с Косово, и синхронизиране със
санкциите срещу Русия, съобщи Танюг,
цитирана от БТА.
В текста на годишния доклад за
Сърбия е включено, че от Белград и
Прищина се очаква подписване на правно задължаващо споразумение за нормализиране на отношенията, основано
на “международно признаване”. За пръв

път взаимното признаване се споменава
в официален документ на ЕС като необходимо решение на диалога между
Сърбия и Косово.
ЕП повтаря и призива към Белград
да предприеме стъпки с цел увеличаване
на свободата на медиите, гарантиране
на свободата на изразяване, независимост на медиите и медиен плурализъм.
Отбелязан е напредъкът, постигнат в
развитието на функционална пазарна
икономика и сътрудничеството, което се
показва в управлението на миграциите.

Ñåäìà ÊÎÂÈÄ-âúëíà â Èñïàíèÿ
Испания е в седмата вълна на коронавируса. Натискът върху болниците се
увеличава, а сред хората над 60-годишна
възраст случаите надхвърлят 1000 заразени на 100 000 жители.
В края на май здравните власти в
страната официално спряха да броят
новозаразените сред по-младите.
Дори и на тази база обаче Министерството на здравеопазването установява
увеличаване на броя на хоспитализираните пациенти и натиск върху интензивните отделения. Най-висока е заетостта в
Ла Риоха, близо 11%, следвана от Мадрид и Каталуня, а най-ниска остава в Ан-

далусия. Само през последната седмица
заразените са се увеличили със 136 000,
а починалите - с 312.
Заради рязкото покачване на броя на
заболелите здравният министър Каролина Дариас препоръча отново да започне
използването на маски в закрити пространства, но изрично подчерта, че правителството на този етап няма да го прави
задължително. “Вирусът няма да изчезне, само защото страните спират да го
наблюдават. Продължава да заразява,
продължава да се променя и все още
убива”, каза Ханс Клуге, регионален директор на СЗО за Европа.

ДАТАТА
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ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ШОКОЛАДА. На този
ден през 1550 г. от Америка в Испания е доставена първата партида шоколад. Тази дата е избрана от ЕС за честване на неофициалния шоколадов празник. Ацтеките са първите хора в света, които
правят шоколад. Те го наричат
храна на боговете. На тази дата през 1890 г.
умира Анри Нестле - немски аптекар, един от
създателите на млечния шоколад.
1752 - РАЖДА СЕ ЖОЗЕФ МАРИ ЖАКАРД,
ФРЕНСКИ МЕХАНИК (УМИРА 1834 Г.). През 1801 г.
създава автоматичния
тъкачен стан, довел до
истински обрат в текстилната индустрия.
Въвежда за пръв път
перфокарти за управление на тъкачните станове при получаване на
желаната фигура. На
негово име е кръстен вид текстил - жакард, изтъкан с преплитащи се цветни нишки, образуващи
повтарящи се орнаменти.
АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Логичен край
Евгени ГАВРИЛОВ

Точно преди година
влезе в сила наредбата,
според която автомобилите до 3,5 тона трябваше
задължително да са облепени с нов екостикер. Той
се получава при преминаване на технически преглед и указва “екологичната група” на превозното
средство. Всичко това бе
направено с идеята да бъде
ограничено замърсяването на въздуха, което се

дължи на вредните газове,
изпускани от колите.
Година по-късно тази
наредба пътува към своя
логичен край. Защото, както и в много други случаи
у нас, подобен нормативен документ, вместо да
изпише вежди, избоде очи.
Тя веднага предизвика
поскъпване на техническите прегледи с близо 50 на
сто. Собствениците на
технически пунктове бяха
в правото си да недоволстват, защото трябваше да
купуват нова измервателна апаратура, а и самите
стикери надуха разходите
им. Над 150 000 лепенки
с чип бяха закупени от
фирмите, които имат
пунктове за годишен технически преглед. Собствениците на автомобили заплащаха за тях 10,56 лева,
а техническите прегледи
поскъпнаха с 5 до 10 лв.

Екостикерите бяха
въведени по евродиректива. Проблемът е, че подобни документи у нас се
четат и прилагат, както
дяволът чете евенгелието.
Директивата гласи, че ако
при автомобил, минаващ
на технически преглед, се
установи несъответствие
спрямо екологичния стандарт, определен от производителя,
повредата
задължително трябва да
бъде отстранена, за да
бъде автомобилът годен
за експлоатоция. Брюксел
не допуска възможност за
промяна на екокатегория
на превозното средство.
У нас обаче се въвежда ново понятие - “екологични групи”, което е нещо
различно. Така се създава
възможността автомобил,
който не отговаря на производствените параметри,
да получи стикер за по-

ниска “екологична група”,
без обаче да бъде задължен да отстрани повредата, като така на практика
той ще продължи да
замърсява. А, без съмнение, това е предпоставка
за корупция в пунктовете
за технически прегледи.
В крайна сметка не
стана ясно защо ни трябват екостикери и скъпа
система за тяхното разчитане. Камерите в градовете разчитат без проблем регистрационните
номера и така може бързо
да се провери колите на
какъв фабричен екостандарт отговарят. А новата
система за разчитане на
екостикерите струва около 300 млн. лв. Така екостикерите са на път да
повторят случая с тол
системата, за която бяха
наринати милиони без
особен ефект.

Свикнахме ли?
От стр. 1
Не ни прави впечатление. Оцеляваме поединично, докато някой безсмъртен не ни сложи точката.
Следствието за поредната жестока катастрофа
ще продължи с месеци
или години. Няма да е изненада, ако споразумение
или оневиняващи обстоятелства възпрепятстват
върховенството на закона. Онази справедливост,
на която ще се надяват семействата на двете жертви. И на която все още се

надяват близките на стотици като тях.
Не че извиненията,
съчувствието и присъдите ще компенсират, обезщетят или успокоят роднините. Душите им няма
да намерят покой. И с това
ли трябва да свикнем?
Както свикнахме с
вдигането на рамене пред
участниците в среднощните гонки, които тероризират столичани. С
невъзможността да бъдат
свалени веднъж завинаги
от мощните си джипове
джигитите. С безсилието

да бъде свит нерегламентираният пазар на шофьорски книжки...
Проблемите са много,
несвършената работа също. А пропуските и
грешките, за които може
да бъде критикувана
държавата, безкрайни.
Едни от тях са липсата
на визия, корупцията и
кампанийността. Упреците обаче едва ли ще помогнат. Защото трябва да
признаем, че има предел,
отвъд който всякакви
мерки са безсилни. Както и парите.

Става дума за манталитет. Безотговорност,
висока самооценка, агресия, липса на “първите
седем”, ниска култура и...
глупост. Тези неща е
невъзможно да се променят. Шофьорите с такъв
манталитет не са много,
но причиняват огромни
поразии. Точно този манталитет, за жалост, го
има и там, откъдето очакваме да се решат всички
проблеми. Не само на
пътя. Омагьосан кръг, с
който не ни се иска да
свикваме.

1882 - УМИРА МИХАИЛ СКОБЕЛЕВ, РУСКИ
ГЕНЕРАЛ (Р. 1843 Г.).
Участва в Руско-турската освободителна
война (1877-1878). Името му е свързано с битките при Ловеч, Плевен
и Шейново. Военните му
умения създават войнишката поговорка “Където е Скобелев, там е
победата”. След Руско-турската война в Плевен
на мястото на някои от най-тежките боеве по
време на обсадата на града е създаден “Парк Скобелев”, в който се намират Плевенската панорама и негов паметник.
1901 - УМИРА ЙОХАНА СПИРИ, ШВЕЙЦАРСКА
ПИСАТЕЛКА (Р. 1827 Г.).
Авторка на детски книги, най-известната от
които е “Хайди”. Историята за осиротялото
момиченце, което живее
при своя дядо, отшелник
в Алпите, е забележителна не само с живото описание на пейзажите, но и
с проникновеното разбиране за чувствата на децата и начина, по който те възприемат света.
1926 - В ШИРОКА ЛЪКА СЕ РАЖДА РАДКА
КУШЛЕВА, НАРОДНА ПЕВИЦА (УМИРА 1984 Г.).
Изпълнителката на родопски
фолклор прави първите си записи
в БНР на 24 г. Заедно със сестрите си Мария, Анка и Стефка
сформира вокалния квартет “Сестри Кушлеви” - една от първите български камерни фолклорни
формации. По-късно квартетът
става секстет - в него пеят дъщерите на Радка - Соня и Диди. Секстетът гастролира с невероятен успех по света.
Заради красотата на тембъра й наричат Радка
Кушлева “славеят на Родопите”.
1983 - 11-ГОДИШНАТА АМЕРИКАНСКА УЧЕНИЧКА САМАНТА СМИТ СТАВА “ПОСЛАНИК НА
ДОБРА ВОЛЯ” МЕЖДУ САЩ И СССР. На тази
дата тя лети до
Москва по покана
на генералния секретар на ЦК на
КПСС Юрий Андропов, до когото
преди това е написала писмо, изразявайки страховете
си от война между двете държави. В разгара на
Студената война Саманта посещава Москва и
Ленинград, известно време прекарва и в пионерския лагер “Артек”. На пресконференция заявява,
че руснаците са “също като нас” (б.р. - американците). Пътуването й вдъхновява и други размени
на посланици на добра воля, включително визита
на съветското дете Катя Личьова в САЩ. Саманта умира на 13 г. при самолетна катастрофа.
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Климатичната неутралност и гарантирането на сигурност на доставките
изискват инвестиция от 500 млрд. евро в нови мощности до 2050 г.
България се присъедини към становището на 20
синдиката от Белгия, Чехия, Финландия, Франция,
Унгария, Литва, Румъния, Словакия, Словения и
Хърватия в подкрепа на ядрената енергетика. В
съвместна статия участниците в инициативата
призовават Европейската комисия да включи ядрената енергия в политиките на Зелената сделка и
плана REPowerEU.

Днес засилването на амбицията ни по отношение на борбата с климатичните промени
трябва да бъде част от стратегическата и енергийната автономност на Европа, тъй като
бруталната военна агресия на
Русия в Украйна доведе до преосмисляне на европейската
енергетика. Контекстът на таксономията на ЕС за устойчиво
финансиране преди нахлуването на Русия в Украйна е различен в сравнение с настоящата
ситуация.
През октомври 2021 г. заявихме: “Ако иска да спечели
климатичната война, Европа се
нуждае от ядрена енергия. Тя е
жизненоважен и надежден ресурс, с който да си осигурим
нисковъглеродно бъдеще.” Днес
има истинска война в близост
до границите на ЕС. Поради
действията на Русия, гражданите и индустрията на ЕС усещат
въздействието на високите и
нестабилни цени на енергията.
Ако ЕС иска да следва пътя на
декарбонизацията и същевременно да гарантира сигурност
на доставките, се нуждаем от
промяна в отношението към
ядрената енергия. Ще са необходими големи количества нисковъглеродна електроенергия и

нисковъглероден водород, за да
се задоволят енергийните нужди на индустрията и обществото и за постигане на целта на
ЕС за климатична неутралност
до 2050 г.
Търсенето на електроенергия ще се удвои през следващите 30 години и моментът за действие е сега. Ядрената енергия,
като основен източник на нисковъглеродна енергия, може да
играе съществена роля в енергиен микс, съвместим с целта за
въглеродна неутралност, без масово прибягване до внос на
енергия, а и е доказано, че климатичната неутралност и гарантирането на сигурност на доставките ще изискват инвестиция от 500 милиарда евро в нови
ядрени мощности до 2050 г.
За да се отговори на това
предизвикателство, ядрената
енергия трябва да бъде включена в политиките на Зелената
сделка и плана REPowerEU, както бе залегнала в Европейската
стратегическа дългосрочна визия
“Чиста планета за всички”, в
която бе ясно посочено, че наред с възобновяемите енергийни източници, ядрената енергия
има потенциала да формира
основата на европейската безвъглеродна енергийна система.

Ядрената енергия е в състояние да се справи с различни
предизвикателства. Първо,
съгласно най-високите стандарти за безопасност, ядрената
енергия може да осигури необходимите количества електроенергия за бъдеща електрификация и е ключов компонент в
намирането на решение за намаляване на зависимостта ни от
вноса на изкопаеми горива от
Русия.
Второ, като се имат предвид
т.нар. системни разходи и стойността на стабилността, ядрената енергия е конкурентоспособен източник на енергия, особено при отчитане на специфични
схеми за финансиране на капи-

талоемки проекти. По отношение на управлението на радиоактивни отпадъци, включително
за медицински или промишлени
приложения, разполагаме с технологии за депониране; за високоактивни отпадъци дълбоките
геоложки хранилища понастоящем се считат за подходящо и
безопасно решение, а технологията за тяхното изграждане е
вече налична.
Не на последно място, Европа се нуждае от реалистична
стратегия за производството на
водород и не трябва да разчита
в голяма степен на вноса - като
се имат предвид съществуващите предизвикателства, свързани
със зависимостта от вноса на

енергия. Европа трябва да увеличи капацитета си за производство на нисковъглероден водород и да създаде подходяща рамка за разработване на водород,
произведен с помощта на ядрена енергия. Първата стъпка вече
е включена в Допълнителния
делегиран акт по Регламента за
таксономията, който определя
критерии за изграждане и безопасна експлоатация на нови
атомни електроцентрали, включително за производство на водород. Това ще направи разгръщането на водородната екосистема по-реалистично от гледна
точка на обхват и време.
Икономически живот

ЕКСПЕРТ:

Îáîðóäâàíåòî çà ÀÅÖ „Áåëåíå” å àáñîëþòíî èçïîëçâàåìî
“Ядрената енергетика трябва да стане част от Зелената сделка, защото без
нея бъдещето на европейските страни е
невъзможно. В момента ядрената енергетика дава повече от 20% от енергията на
Европа. В България най-късно към 20402045 година трябва да имаме построени
и въведени в експлоатация 4000 мегавата
инсталирани мощности, тоест 4 блока по
1000 мегавата.” Това заяви Станислав Георгиев, изпълнителен секретар на “Булатом”, пред Блумбърг тв.
Говорим за изграждане на двата блока в Белене и на два нови блока в Козлодуй. От гледна точка на ядреното гориво
- в България може да се развива ядрена
енергетика, без да се засилва българската
енергийна зависимост от Русия. От гледна точка на технологията - това също е
възможно, твърди експертът.
Георгиев изрази надежда идеята ядрената енергетика да бъде включена в Зелената сделка да бъде приета в Европей-

ския парламент. Франция, САЩ, Англия,
Китай, както и Индия открито говорят за
ренесанс на ядрената енергетика и започване на много амбициозни програми
за строителство на нови мощности. Оттук идва опасността за малки страни като
нас, които изчакват по една или друга
причина - като напоследък причините са
винаги политически, да вземат решение.
“Няма никакво съмнение, че оборудването в Белене е абсолютно използваемо. Друг е въпросът, че в момента в тази
политическа обстановка, в която се намираме, контактите с основния проектант на блоковете в Белене са прекратени. Много е трудно да се намери негов
заместник”, разкри Георгиев.
По думите му оборудването е закупено на реална цена за времето си, а ако
сега трябва да се закупи, цената би била
най-малкото двойна.
“Изграждане на 7-и и 8-и блок на
АЕЦ “Козлодуй” има смисъл, защото

инвестициите, които са необходими за
строителството на два блока, са по-ниски и е по-изгодно изграждането на два, а
не само на един блок”, казва експертът.
Според Георгиев идеята за съвместна
ядрена мощност с Гърция не е нова, като
най-вероятно Гърция ще изкупува енергия от бъдещите блокове.
Що се отнася до идеята за малки
модулни реактори, експертът посочи, че

тя е дошла от САЩ, макар опити в това
направление да е имало много отдавна в
Русия. Реалността в момента е, че такива
съоръжения не са реализирани - нито от
проектна гледна точка, а още повече като строителство и въвеждане в експлоатация. Темата е много експлоатирана,
включително и от европейската общност.
Съвсем наскоро Румъния подписа споразумение със Съединените щати, че ще
бъде център за развитието на тази технология в Европа. Според Георгиев първите такива съоръжения в света ще се появят към 2035 година и сега да се говори,
че това е бъдещето, е много рано.
“Бъдещето на енергетиката в света и в
България е микс между ядрена енергетика
и ВЕИ. Рано или късно, ще трябва да се
откажем от въглищата по най-различни
причини”, посочи Станислав Георгиев. И
допълни: “България е единствената страна на Балканския полуостров, която в момента предлага електроенергия за износ.”
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Áîãàòèòå êóïóâàò áóíêåðè
Кризата на неолибералния капитализъм носи войни и смърт
Проф. Васил ПРОДАНОВ

Продължение
от миналия брой
За пръв път от края на Втората световна война Германия взе курс на превъоръжаване. На 27 февруари германският
канцлер Олаф Шолц обяви, че бюджетът
за отбрана на страната ще бъде увеличен
до повече от 2% от БВП и 100 милиарда
евро ще бъдат инвестирани в еднократен
специален фонд за нейните въоръжени
сили, представляващи най-голямата армия
в ЕС. И останалите управляващи партии,
и опозицията подкрепиха този нов курс
на превъоръжаване на Германия. Превъоръжаването на Германия ще я превърне
в третата след САЩ и Китай по размери
на военните разходи страна в света.

Никнат нови военни съюзи
в нови региони на света. САЩ, Великобритания и Австралия създадоха военния съюз Aukus, чиято основна цел е
Китай. В НАТО влизат държави, които
досега за много дълъг период в своята
история са били символ на неутралност
и нежелание да участват във военни
съюзи и войни, каквито са Финландия и
Швеция. През 2014 г. силите за бързо
реагиране на НАТО бяха само 14 000
души, след това станаха 40 000, а сега
генералният секретар на НАТО Столтенберг обяви, че пактът увеличава броя
на войските за бързо реагиране на 300
000 човека, т.е. за осем години те се
увеличават 22 пъти, очевидно с очакванията и подготовката за война. Паралелно с това на срещата в Мадрид на лидерите на страните от НАТО бе взето
решение за ново увеличаване на разходите за въоръжаване, което да мине
отвъд заложените преди десет години
изисквания от 2% от БВП. В редица
европейски държави, особено тези от
Източна Европа, ще бъдат разположени
нови американски войски.
Балканите усилено се милитаризират.
България увеличава дела от БВП за оръжие и купува американски военни самолети. НАТО продължава да се разширява
на Балканите и наскоро включи в себе си
и Северна Македония, наред с Албания,
Черна гора, Словения, Хърватия. САЩ
рязко увеличиха военното си присъствие
в Гърция - освен авиационни бази в Лариса и Стефановикио, присъстват в бази
в Георгула, Волос, Янули, Александруполис, Литохоро, Суда, на остров Крит.
Българската военна индустрия е във
възход и увеличава производството си и
продажбите в около 60 държави в света.
България бе превърната от сегашни
български политици във фронтова
държава във войната на Запада с Русия
и изпълнявайки тази своя роля те
извършиха неща, които дори Борис III
като съюзник на Хитлер по време на
Втората световна война не направи тогава срещу СССР - скъсване на дипломатическите отношения.
Нарастваща милитаризация и агресия
характеризира и нашата съседка Турция.
Нейната армия от над 355 000 души е
по-голяма от армиите на всички остана-

Така изглежда входът на бункерите, които богатите строят за “края на света”
ли балкански страни взети заедно. Над
60 хиляди човека от нея се намират в
други държави. Нейни войски и военни
бази са разположени в 15 други държави
в Азия, Европа и Африка - Азербайджан,
Албания, Босна и Херцеговина, Ирак,
Конго, Катар, Косово, Ливан, Либия,
Мали, Сирия, Сомалия, Северен Кипър,
Судан, Централноафриканската република. Това е страната с най-много военни
бази и войски в други страни след САЩ,
Великобритания и Франция.
Това е свързано с тенденцията военните конфликти в света да нарастват.

Според доклад на ООН
почти 1,2 млрд. души (или около 15%
от населението на света) през 2020 г.
са живели близо до (на максимум 50
км отстояние) зони и територии с военен конфликт. За сравнение - през
1990 г. техният брой е бил около 555
млн. души, или над два пъти по-малко.
Около 200 млн. деца са живеели в конфликтни зони през 1990 г., докато през
2020 г. те вече са 452 млн. (или 19%
от всички деца по света).
Според Глобалния индекс на мира
2022 през 2021 г. икономическите загуби от военно насилие в света се равняват на $16,5 трлн. долара по паритет на
покупателната способност. Това е около 10% от световния БВП или средно
по 2117 долара на човек от населението
на света. Тези данни са с 12,4% по-големи, отколкото през предишната 2020-а.
Това е свързано и с увеличаването на
глобалните военни разходи за една година с 18,8%, като най-голям е техният
ръст в САЩ, Китай и Иран. Броят на
бягащите от военни конфликти хора в
света е нараснал от 31 млн. през 2008 г.
до над 88 млн. през 2022 г.
Военните действия в Украйна ни
насочват към нов етап на войните,
свързан с най-новите технологии на
Четвъртата индустриална революция и
цифровата икономика - войните на дигиталната епоха. Типичен пример са
дроновете и сателитите, с които се контролира информационно в реално време всяка точка на земната повърхност.
В тях участват и новите видове войски,

несъществували при предишните световни войни - космически войски и
кибер войски. Около Земята вече обикалят стотици военни спътници на
САЩ, Русия, Китай, Индия, следящи
всичко по земята, използвани за военна
комуникация, готови да стрелят и координират стрелба с нови оръжия.
САЩ изстреляха нова ракета с военни
спътници на космическата им армия.
Те са използвани и за разузнаване и
координиране на дейността на украинските сили в сегашната война.
В идващите войни смъртта ще идва в
огромни мащаби от Космоса.

Води се битка за
информационно превъзходство
проявяващо се в способността да събираш, обработваш и разпределяш непрекъснатия поток от информация,
като препятстваш противника да прави
същото и така да оставаш непредсказуем и да го изпреварваш в своите действия. Много видове оръжия, като хиперзвукови оръжия, свръхточни оръжия, автономни сухоземни оръжия и оръжия
с използване на изкуствен интелект, се
използват за първи път в пълномащабни бойни действия в Украйна. САЩ са
създали група спътници за ранно предупреждение, наблюдаващи света и
търсещи признаци за пускане на ракети или ядрени взривове. “Роскосмос”
публикува сателитни изображения, заедно с координатите им на центровете
за вземане на решения преди срещата
на върха на НАТО.
Анализаторите говорят, че ставащото в Украйна е несравнимо с това, което
виждахме преди това в Ирак и Афганистан и много аспекти на бойния опит от
последните десетилетия вече не работят.
Многото информация за американски
биолаборатории в постсъветското пространство, за създаването на убийствени
вируси, насочени към определени етнически общности, за изкуствения произход на КОВИД-19, за революцията в момента в биотехнологиите тепърва ще ни
изправят пред ужасяващи реалности, които ще пометат живота на стотици милиони хора.

Днес живеем във все по-изпълнен с
рискове и опасности свят.

Технологиите на XXI век
- генетика, нанотехнологии и роботика, са
толкова мощни и непредвидими, че войните с оръжия на тяхна основа ще бъдат
такива, че световните войни през ХХ век
ще ни се видят като нещо леко и много помалко опасно. През Първата световна
война загиват около 20 млн. души. През
Втората световна са между 40 и 50 млн.
При новите военни технологии на
Четвъртата индустриална революция те
вероятно ще бъдат много пъти повече. Неолибералният капитализъм ни вкарва във
войните на един свят, който ще бъде неизмеримо по-опасен от всичко, което човечеството е видяло и преживяло в своята
история. Проучване, проведено в 26 държави от компанията Ipsos между септември и
октомври 2021 г., показва, че почти половината (46%) от респондентите смятат, че
е вероятно тяхната страна да бъде въвлечена във война с друга през следващите 12
месеца. Днес техният брой вероятно вече
е по-голям. Американците са сред най-песимистичните (или може би реалистичните) в това отношение: трима от четирима
вярват, че международен конфликт с участието на САЩ е неизбежен.
Случайно ли е тогава, че богатите
американци масово купуват бункери за
убежища при започваща война. През
последните години купуваните бункери
за защита от идващата война в Америка
се увеличават годишно средно с 400%.
Но не само при тях е така. В България
наскоро излязоха данни, че поръчките за
частни бункери са се увеличили с 400%
от февруари насам. Средните им цени са
колкото на двустаен апартамент в София
- между 98 000 и 150 хиляди евро.
Богатата върхушка и у нас се готви за
война. Папата неотдавна дори заяви, че
според него Третата световна война вече
е започнала. А още преди много десетилетия Алберт Айнщайн бе казал: “Не зная
с какви оръжия ще се води Третата световна война, но знам, че Четвъртата ще
се води с тояги и камъни.”
Клуб 24 май
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Първоначално сесиите на парламента ни са се провеждали
в тогавашния военен клуб на ул. „Московска”
Виктор ТОПАЛОВ

“
Мястото, дето днес горделиво се красува зданието на
Народното събрание, тогава
беше купище извън града.
Няколко цигански колиби
бяха разпънати там. Цялата
нова половина на София от
Градската градина на изток
не съществуваше: там бяха
празни места, бунища, бостани, стари турски къщурки,
окръжени с локви.
Из “София на
1880 година”, Иван Вазов
Когато София е обявена за
столица на Княжество България през 1879 г., градът не разполага с подходящи сгради,
които да послужат за държавни учреждения. Затова старият конак е превърнат в Княжески дворец, а Народното събрание заседава в дъсчена сграда,
построена за руски офицерски
клуб. През 1882 г. тя изгаря и
народните представители прекарват следващите години в
различни здания, кое от кое понеподходящо.
Първоначално сесиите на
парламента се провеждат в тогавашния военен клуб на ул.
“Московска” 15, а по-късно - и
в сградата на I-ва мъжка гимназия на ул. “Московска” 49, построена година по-рано от
сръбския архитект с български
корени Константин Йованович.
Приблизително по това време назрява идеята за построяване на специална сграда за
нуждите на Народното събрание. През февруари 1884 г.

правителството взема решение
за нейното осъществяване.
След успешната си работа не
само по Софийската, но и по
Ломската мъжка гимназия, задачата за така необходимото
здание е възложена на арх.
Константин Йованович.
През май на същата година
архитектът представя идеен
проект, а скоро след това е гласувана и сумата от 220 000
франка за неговото изпълнение.
Сред изискванията, поставени на архитекта, са сградата да
бъде “красива и здрава, но лека
и евтина”, да бъде построена
така, че да може да служи веднага след построяването си за концерти и “с малки приспособления” - и за театър. Забраняват
се излишни украшения по фасадата. Назначена е комисия, начело с главния архитект към Дирекцията за обществено строителство арх. Фридрих Грюнангер, която осъществява контрол
в процеса на строителството.
В тази връзка Димо Казасов
споделя любопитен момент от
процеса по договарянето между архитекта и българския министър-председател:
“След приключване на работата, младият архитект се
явил при министър-председателя, който по установения тогава ред бил единствен властен
да разпореди да се изплати разход, направен за нуждите на
Върховното правителство.
Министър-председател бил
Драган Цанков. Той прегледал
книжата на младия човек, които съдържали договор за 6000
лв. хонорар, изгледал го от глава до пети, навел се над масата,
избъбрил нещо под носа си,
вдигнал пак очи и казал:
Слушай, чоджум [тур. - моето момче - бел. ред.], абе, ти
знаеш ли какво са това 6000
лева? Голяма, страшно голяма
пара е туй, хей! Кой на днешно
време може да припечели такова нещо. Я, слушай, момчето ми,
вземи ти 3000 лева, та си иди
със здраве и благословия. То и
тия пари са много, но, нейсе, от
мен да мине, трудил си се. Хем
като излезеш оттук, да не вземеш да разправяш какво си получил. Народът ще ми счупи

главата, ако разбере как стопанисвам парата му!”
Скоро след тази случка арх.
Константин Йованович напуска завинаги България.
Основният камък на сградата е положен на 4 юни 1884 г.,
а редом до него е поставена и
“капсула на времето” с текст,
който завършва с посланието:
“Построената сграда да послужи за увековечаване на свободата и равнопоставеността на
СНИМКИ АРХИВ
НА ЛЮБОМИР ЮРУКОВ

България и за прослава на
българския народ!”
През април 1885 г. в нея се
чества 1000-годишнината от
смъртта на Св. Методий. В дописка от вестник “Търновска
конституция” четем:
“На литургията в църква и
после на молебена в Народното
Събрание присътствова необикновенно множество. В църквата говори реч иконом поп Тодор; в Народното Събрание
говориха за значението на праздника и за заслугите на Солунските равноапостоли митрополит Климент и Н. Височество.”
В средата на годината народните представители провеждат
своята извънредна сесия във все
още незавършената сграда. След
началото на Сръбско-българската война сградата служи за военна болница, наречена “лазарет”. В основния си вид тя е
завършена през 1886 г.
Заради скромните си размери, сградата на Народното
събрание е недостатъчна за
нуждите на българските зако-

нотворци. Затова между 1896
и 1899 г. се реализира първото разширение на зданието.
Под ръководството на арх.
Йордан Миланов, зам.-началник на Архитектурното отделение в Министерството на
обществените сгради, пътищата и благоустройството, е достроено двуетажно крило на
север с помещения за администрацията на парламента.
Следващата голяма реконструкция идва през 1925 г., когато
е оформено северното триетажно крило по проект на арх.
Пантелей Цветков.
В новото северно крило са
проектирани пространства за
чакалня, кулоари, библиотека и
архив. Трите етажа са предвидени в три различни архитектурни стилове. В него са поместени и двете заседателни зали
“Запад” и “Изток”. Сградата е
завършена през 1928 г.
От края на XIX век в сградата се съхранява оригиналът на
Търновската конституция, пазен
дотогава в храма “Св. Неделя”.

По време на англо-американските бомбардировки над града от
1943 и 1944 г. Народното
събрание е ударено и неговото
югозападно крило е разрушено.
При сблъсъка са пострадали редица ценни документи.
От руините е извадена заключена метална кутия - каса с
неясно съдържание. През 1948
г. се взема решение тя да бъде
отворена, тъй като по данни на
БАН в нея се намира именно
оригиналът на първата българска конституция.
Става ясно, че при разрушенията са изгубени ключовете за касата. Тогава представители на Народното събрание
се обръщат към Централния
софийски затвор с молба да
бъде изведен прочутия касоразбивач Пантуди, с цел да
отвори кутията и да се добере
до безценния документ. Историчката Мариана Първанова
пише в статията “Съдбата на
протоколите и на оригинала на
Търновската конституция”:
“Легендарният крадец пожелал
да остане насаме с ковчежето,
отворил го и извадил оттам
оригинала на Търновската
конституция, протоколите от
Учредителното събрание, както и протокола от заседанието
на Първото Велико Народно
събрание, което избира Александър I Батенберг за първи
български княз.”
Днес сградата на Народното събрание продължава да
изпълнява оригиналните си
функции.
Built.bg
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Симфоничната поема „Терра Булгара”
на известния композитор и педагог бе
представена в Кишинев, а Прелюд и фуга
за соло цигулка - на ММФ „Варненско лято”
В Кишинев бе представена
симфоничната поема “Терра
Булгара”, в изпълнение на симфоничния оркестър на Молдовското радио и телевизия.
Творбата, показана за първи
път на софийска сцена преди
четири години от Софийската
филхармония по повод 70-годишнината на именития композитор проф. Стефан Драгостинов, бе реализирана на
24 юни в Кишинев под палката на известния румънски гостдиригент Матей Поп.
“Това е втора, преработена версия на поемата “Терра
Булгара”, посветена на древна и млада България. Поемата бе включена в програмата
на 31-вото издание на международния фестивал “Дни на
новата музика”, провеждан
ежегодно в Кишинев вече
повече от три десетилетия.
На празничното музикално
събитие, сред многоликата
публика, бе и извънредният и
пълномощен посланик на Република България в Република Молдова - г-н Евгени
Стойчев. В концертната зала
на радиото бяха колеги и
приятели - молдовски диригенти, композитори и музиковеди, сред които президентът на Съюза на молдовските композитори проф.
Паул Гамурари и артистичният директор на Националната молдовска филхармония
маестро Михаил Агафита.
Програмата на концерта бе
пъстроцветен букет от съвременни произведения на автори от Румъния, Испания и
България. Щастлив съм от
тази творческа среща с всеотдайните музиканти от оркестъра на Молдовското радио, водени от талантливия
млад диригент маестро Матей Поп”, сподели специално
за ДУМА композиторът.
Само след три дни - след
продължителен полет от Кишинев през Истанбул до София, на проф. Стефан Драгостинов му предстоеше втора
световна премиера - на Международния музикален фестивал “Варненско лято”. На
28 юни, на сцената на Градската художествена галерия,
прозвуча за първи път Прелюд и фуга за соло цигулка.
В концертната програма,
изцяло посветена на българска съвременна музика, са
включени също така камерни творби от Панчо Владигеров, Любомир Пипков,
Марин Големинов и Георги
Арнаудов - в изпълнение на

Проф. Стефан Драгостинов с диригента Матей Поп
и посланик Евгени Стойчев в Кишинев

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

Проф. Стефан Драгостинов с Едуа Задори
на ММФ “Варненско лято”
испанския виолончелист
Луис Зорита, пианистката
Маргарита Илиева, доцент в
НМА “Проф. Панчо Владигеров”, и унгарската цигу-

ларка Едуа Задори.
“Запознанството ми със
световноизвестната изпълнителка Едуа Задори бе
съвършено случайно; срещ-

нахме се точно преди година
на софийското летище. Маестра Задори ме помоли да й
напиша бравурна пиеса за
цигулка. В близо едночасовия
разговор обсъждахме каква
да бъде стилистиката на
бъдещата ми творба. Тогава
ми хрумна да напиша Прелюд и фуга, на тема, изградена върху буквите E-D-U-A,
адекватни с четирите тона от
нотната стълбица: Ми-Ре-ДоЛа. В горещия юлски следобед, на входа на летището,
извадих празен нотен лист и
написах - на коляно - първите няколко фрази от бъдещата пиеса. На свой ред - Едуа,
видимо развълнувана и щастлива, извади цигулката от
калъфа, и - в юлската жега,
пред насъбралото се множество от пътуващи, засвири
началото на бъдещата ми
творба.
Така поставихме началото. След три месеца, в средата на октомври, й изпратих
нотите по месинджър - в
окончателен вариант. Прелюд и фуга за соло цигулка,
посветени на голямата унгарска изпълнителка Едуа Задори. А преди броени дни, на
концерта в морската ни столица в рамките на фестивала
“Варненско лято”, се състоя
световната премиера на пиесата. Какво да кажа като послеслов - “Благодаря ти,
Едуа! Свириш фантастично!”
Това разказа за ДУМА проф.
Драгостинов.
На именития композитор
и педагог предстои пренаситена творческа програма до
края на календарната година.
Неговите млади талантливи
възпитаници от Нов български университет се подготвят
за участие в няколко международни конкурса по композиция. По този повод, в началото на септември проф.
Драгостинов организира поредната, 12-а Творческа работилница в Созопол, където
по традиция събира студентите си. Там ще обсъдят колективно създадените от тях
нови творби, преди да ги изпратят за участие в международните състезания. Ще припомним, че през изминалите
15 години негови възпитаници са спечелили над две дузини престижни отличия на
международни форуми.
“Дългогодишното ми
творческо съмишленичество
с великата пианистка проф.
Милена Моллова ме подтикна да напиша специално за
нея Втория си клавирен концерт. Световната премиера
на творбата ще се състои на
15 декември, в зала “България”, в изпълнение на Софийската филхармония”, издаде
в аванс за нашите читатели
проф. Стефан Драгостинов.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¿Õ“ŒÕ –¿ƒ»◊≈¬, ‡ÍÚ¸Ó
¡ŒÕ◊Œ √≈Õ◊≈¬,
·Ë‚¯ ÙÛÚ·ÓÎÂÌ Ì‡ˆËÓÌ‡Î
≈ ¿“≈–»Õ¿ “ŒÃŒ¬¿,
ÔËÒ‡ÚÂÎÍ‡
Δ»¬ Œ ¬¿Õ√≈ÀŒ¬, Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ
¯‡ÏÔËÓÌ ÔÓ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍ‡ ·Ó·‡
◊Î.-ÍÓ. »¬¿Õ ƒ»ÃŒ¬— »,
Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍ
»¬¿Õ “Œ ¿ƒΔ»≈¬, ıÛ‰ÓÊÌËÍ
Ã¿ﬂ ¬¿œ÷¿–Œ¬¿,
ÂÊËÒ¸ÓÍ‡ Ë ÔËÒ‡ÚÂÎÍ‡
ƒ- “¿Õﬂ ¿Õƒ–≈≈¬¿,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙
Ì‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ
НАКРАТКО

Райна Дормишкова гостува
в Сливен с новата
си книга „Йерусалимски
импресии”
Книгата “Йерусалимски импресии” на
Райна Дормишкова
(изд. “Захарий Стоянов”) ще бъде представена на 7 юли от 17 ч.
в зала “Май” на Регионалната библиотека
“Сава Доброплодни” в
Сливен, организатор
на събитието. Книгата е не само пътепис за светините
на този пленителен и мистичен град,
но и разказ за атмосферата и хората
в него, за пулсиращия му ритъм. Представянето на “Йерусалимски импресии” ще започне с прожекция на
кратък документален филм за светите места във Вечния град. За основните моменти в книгата и любовта
й към това уникално и свято място
ще говори Райна Дормишкова. Найвпечатляващите текстове от книгата, посветени на духа, историята и
библейските сказания за Йерусалим,
ще бъдат прочетени от актьора
Симеон Владов, научи ДУМА от домакините на събитието.

Любо Киров със специални
гости на турнето
„Целуни ме”
Любо Киров събира специални гости за турнето си “Целуни ме”. Алма,
Михаела Маринова, Поли Генова и
Стенли ще бъдат част от концертите на открито, които започват на
21 юли във Варна. Следват Бургас на 3 август, и Пловдив - на 9 август,
а турнето ще завърши на 4 ноември
в зала 1 на НДК, научи ДУМА от
Татяна Павлова от “Артвент”. Публиката ще чуе на живо дуетите на
Любо Киров с Михаела Маринова
“Мога”, с Поли Генова “Тръгни навреме” и общата му песен със Стенли
“Където няма време”. Всичко това
ще бъде подкрепено от музиката на
голямата банда, с която Любо Киров
прави по-мащабните си концерти.
Началото пък ще даде Алма, която
ще изпълни акустични и нови версии
на авторските си парчета, както и
кавъри на големи хитове. Концертите
от турнето носят името на новия
албум на Любо Киров “Целуни ме”,
който беше представен през април.

СНИМКА “АРТВЕНТ”
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05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ - ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
Ë —ËÏÂÓÌ »‚‡ÌÓ‚
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ìœËÌˆÂÒ‡ ÀËÎËÙÂÂî ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
14.30 ìœËÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÏÎ‡‰Ëˇ Ã‡ÍÓ œÓÎÓî - ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚ ÙËÎÏ
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19.00 ì÷˙Í‚‡ Á‡ ‚˙ÎˆËî - 12ÒÂËÂÌ Ú‚ ÙËÎÏ, 1 ˜‡ÒÚ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ì¬ÚÓÓÚÓ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂî
- ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
22.00 ì¬ËÍËÌ„ËÚÂî - Ú‚ ÙËÎÏ
/5 ÒÂÁÓÌ, 13 ÂÔ./ (16)
22.45 ”ÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ: »ÒÚÓËË Ì‡
ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ô‡‚ˇÚ ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ - √˙ˆËˇ, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ì’‡ÌË·‡Îî - Ú‚ ÙËÎÏ
/3 ÒÂÁÓÌ, 8 ÂÔ./ (16)
00.10 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.30 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.15 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.10 “ÛËÁ˙Ï.·„
03.40 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚ ÙËÎÏ
04.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20.00 ˜‡Ò‡/
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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/
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06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: ¿Í‡‰ÂÏËˇ –ÂÒÍ˛ ¡ÓÚÒî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, ÂÔ.2
06.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./ - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
07.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.20 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ - ÍÛËÁ
¯ÓÛ
14.20 ìœÓ-Í˙ÒÌÓÚÓ ¯ÓÛ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ ÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
15.00 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.4
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ - ÍÛËÁ
¯ÓÛ
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î, Ò.3
ÂÔ.65
21.00 œÂÏËÂ‡: ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.84
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.5 ÂÔ.2
00.00 ì‘ÂÈÒ¡Ó„î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.2
01.00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.5
ÂÔ.12
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 ì¡ÂÁ ·‡„‡Êî - Ë‡ÎËÚË
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05.35 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
09.20 ì¿ÌÚË‘ÂÈÍî

ОВЕН

ВЕЗНИ

Проявете сериозна активност в бизнес делата си предвид по-засиленото търсене на продукцията ви.

Ще се справите успешно с всички задачи, които ви предстоят.
Погрижете се и за
близките.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Ще ви занимават парични и делови проблеми. Не се гневете, не
предизвиквайте спорове.

Вниквайте и в дребните неща, за да си гарантирате успехи. Обсъждайте бизнес детайлите.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Водени от амбиции и
интереси, насочете усилия към срещи и началото на важни проекти.

С различни очаквания и
нагласи ще започне денят. Насочете вниманието си върху проблемите.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Бъдете предпазливи при
разговорите. Може ненадейно някой да се
опита да ви злепостави.

Покажете благородство на характера и благодарете на онези близки хора, които ви подкрепят.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

С присъствието си ще
бъдете естествени и
дипломатични, а това
ще ви донесе делови
успехи.

Интуицията и трезвата преценка подсказват към кого да се
обърнете и кому да
вярвате.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

С радост ще установите, че всичко, което
досега ви е създавало
проблеми, вече го няма.

Подходете положително към това, с което
ще се сблъскате, и ще
пожънете неочакван
успех.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
10.45 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
12.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
12.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
15.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
15.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË /Ò˙Ò
ÒÛ·ÚËÚË/
18.20 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
21.45 ìÃËÒËˇ ì¿ÏÂÚËÒÚî ÒÂË‡Î, ÂÔ. 8
22.45 ì√ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡î - Ú‚
¯ÓÛ
23.45 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
01.20 ìÃ˙ÊÍÓ/ΔÂÌÒÍÓî
02.05 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî Ú‚ ¯ÓÛ
02.55 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
04.45 ìÃËÒËˇ ì¿ÏÂÚËÒÚî ÒÂË‡Î, ÂÔ. 8

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 7 ˛ÎË —‚. ‚Ï˜ˆ‡ ÕÂ‰ÂÎˇ. œÂÔ. “ÓÏ‡ Ã‡ÎÂÈÒÍË Ë ¿Í‡ÍËÈ
—‚. ≈‚ÚËÏËÈ “˙ÌÓ‚ÒÍË ÓÔËÒ‡Î ÊË‚ÓÚ‡ Ë ÒÚ‡‰‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ Ï˙˜ÂÌËˆ‡ ËË‡ÍËˇ
- ÕÂ‰ÂÎˇ
—‚. Ï˙˜ÂÌËˆ‡ ËË‡ÍËˇ - ÕÂ‰ÂÎˇ Â Ó‰ÂÌ‡ ‚ Ã‡Î‡ ¿ÁËˇ, Ì‡‚ˇÌÓ ‚ ÕËÍÓÏË‰Ëˇ,
ÒÚÓÎËˆ‡ Ì‡ ËÏÒÍËˇ ËÏÔÂ‡ÚÓ ƒËÓÍÎÂÚË‡Ì. “ˇ ·ËÎ‡ ËÁÏÓÎÂÌÓ Ò ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌË
ÏÓÎËÚ‚Ë ˜Â‰Ó Ì‡ ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚ËÚÂ Ó‰ËÚÂÎË
ƒÓÓÚÂÈ Ë ≈‚ÒÂ‚Ëˇ. Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÚÒÚ‚Ó ÒÂ
ÔÓÒ‚ÂÚËÎ‡ Ì‡ ¡Ó„‡ Ë Â¯ËÎ‡ ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ ‰‡
Ô‡ÁË ˆÂÎÓÏ˙‰ËÂ. œÓ‡ÒÌ‡Î‡ Í‡ÒË‚‡ Ë
ÛÏÌ‡ ‰Â‚Ëˆ‡. ÃÌÓ„Ó ÏÎ‡‰ÂÊË Ú˙ÒÂÎË ÌÂÈÌÓÚÓ Ò˙„Î‡ÒËÂ Á‡ ·‡Í, ÌÓ Úˇ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË
ÓÚÍ‡Á‚‡Î‡ Ò ‰ÛÏËÚÂ, ˜Â ÒÂ Â Ò„Ó‰ËÎ‡ Á‡
’ËÒÚ‡ Ë ËÒÍ‡ ‰‡ ÛÏÂ ‰Â‚Ëˆ‡.
≈‰ËÌ ÏÎ‡‰ÂÊ ÓÚ ÁÌ‡ÚÌÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, Ó·Ë‰ÂÌ ÓÚ ÌÂÈÌËˇ ÓÚÍ‡Á, Ò˙Ó·˘ËÎ Ì‡ ËÏÔÂ‡ÚÓ
ƒËÓÍÎÂÚË‡Ì, ˜Â ˆˇÎÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Ì‡ ‰Â‚ÓÈÍ‡Ú‡ ÕÂ‰ÂÎˇ ËÁÔÓ‚ˇ‰‚‡ ıËÒÚËˇÌÒÍ‡Ú‡ ‚ˇ‡.
»ÏÔÂ‡ÚÓ˙Ú Á‡ÚÓ˜ËÎ Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ‚ „. ÃÂÎËÚËÌ, „‰ÂÚÓ ÚÂ ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË Ï˙˜ÂÌË˜ÂÒÍË, ‡
Ò‚. ÕÂ‰ÂÎˇ ·ËÎ‡ ÔÓ‰ÎÓÊÂÌ‡ Ì‡ ÊÂÒÚÓÍË
Ï˙˜ÂÌËˇ. ’ËÒÚÓÒ ÒÂ ˇ‚ËÎ Ì‡ Ï˙˜ÂÌËˆ‡Ú‡ ‚
Á‡Ú‚Ó‡ Ë ˇ ËÁˆÂËÎ ÓÚ ‡ÌËÚÂ È. Õ‡Í‡ˇ,
ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÕÂ‰ÂÎˇ Â¯ËÚÂÎÌÓ Á‡ˇ‚ËÎ‡: ì«‡
ÏÂÌÂ ÊË‚ÓÚ Â ‰‡ ÛÏ‡ Á‡ ’ËÒÚ‡î, Ï˙˜ËÚÂÎˇÚ
ˇ ÓÒ˙‰ËÎ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÒÂ˜ÂÌ‡ Ò ÏÂ˜.

‰‡, ·ÂÁ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÒÂ˜ÂÌ‡. “Ó‚‡ ÒÚ‡Ì‡ÎÓ Ì‡
7 ˛ÎË 289 „.
¬ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ¬ÚÓÓÚÓ ·˙Î„‡ÒÍÓ ˆ‡ÒÚ‚Ó (1185-1422) Ò‚ÂÚËÚÂ ÏÓ˘Ë Ì‡ ‚ÂÎËÍÓÏ˙˜ÂÌËˆ‡ ËË‡ÍËˇ ·ËÎË ‰ÓÌÂÒÂÌË ‚˙‚
¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó, ‡ ÒÎÂ‰ ÒÚÓÎÂÚËˇ Ì‡Ó‰Ì‡
ÔÓ˜ËÚ Ë ÔÂÍÎÓÌÂÌËÂ Í˙Ï Ï˙˜ÂÌËˆ‡Ú‡,
Ò‚. ≈‚ÚËÏËÈ “˙ÌÓ‚ÒÍË (= ÓÍ. 1402/1405)
ÓÔËÒ‡Î ÌÂÈÌËˇ ÊË‚ÓÚ Ë ÒÚ‡‰‡ÌËˇ, ÔÂ‚ÂÊ‰‡ÈÍË ÓÚ „˙ˆÍË Ì‡ ÒÚ‡Ó·˙Î„‡ÒÍË ËÏÂÚÓ È
ËË‡ÍËˇ - ÕÂ‰ÂÎˇ. œÂÁ 1866 „. ˆ˙ÍÓ‚Ì‡Ú‡ ÒÎÛÊ·‡ Á‡ —‚ÂÚ‡ ÕÂ‰ÂÎˇ Â ÔÂ‚Â‰ÂÌ‡ ÓÚ
„˙ˆÍË Ì‡ ˆ˙ÍÓ‚ÌÓÒÎ‡‚ˇÌÒÍË Ë Â ËÁ‰‡‰ÂÌ‡
‚ –ÛÒËˇ.
“ÓÏ‡ Ã‡ÎÂÈÒÍË ËÁ‚˙¯ËÎ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰‚ËÁË ‚ Ò‡ÊÂÌËˇ, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ ÔÓÒ‚ÂÚË Ì‡
ÏÓÌ‡¯ÂÒÍË ÊË‚ÓÚ

Õ‡ ÎÓ·ÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ ‡ÁÂ¯ËÎË Ì‡ ÕÂ‰ÂÎˇ ‰‡ ÒÂ ÔÓÏÓÎË ÔÂ‰Ë ÒÏ˙ÚÚ‡ ÒË. —ÎÂ‰
ÏÓÎËÚ‚‡Ú‡ Úˇ ÔÂ‰‡Î‡ ‰Û¯‡Ú‡ ÒË Ì‡ √ÓÒÔÓ-

œÂ‰Ë ‰‡ ÔËÂÏÂ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍË Ò‡Ì, ÔÂÔÓ‰Ó·ÌËˇÚ “ÓÏ‡ ÒÎÛÊÂÎ ‚˙‚ ‚ÓÈÒÍ‡Ú‡ Ë ·ËÎ
ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Ò ·Ó„‡ÚÒÚ‚ÓÚÓ Ë ı‡·ÓÒÚÚ‡ ÒË. “ÓÈ
ÔËÚÂÊ‡‚‡Î „ÓÎˇÏ‡ ÚÂÎÂÒÌ‡ ÒËÎ‡ Ë ËÁ‚˙¯ËÎ
ÌÂÏ‡ÎÍÓ ÔÓ‰‚ËÁË ‚ Ò‡ÊÂÌËˇÚ‡. ÃÌÓ„Ó Ô˙ÚË
·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÌÂ„Ó Ò˙ÔÎÂÏÂÌÌËˆËÚÂ ÏÛ
Û‰˙Ê‡ÎË ÔÓ·Â‰Ë Ì‡‰ ‚‡„Ó‚ÂÚÂ. ÕÓ ÔÓ‡‰Ë
Î˛·Ó‚Ú‡ ÒË Í˙Ï ’ËÒÚ‡, “ÓÏ‡ ÓÒÚ‡‚ËÎ Ò‚ÂÚ‡
Ë ÊËÚÂÈÒÍ‡Ú‡ ÒÛÂÚ‡ Ë ÔÓÂÎ ·Î‡„ÓÚÓ ’ËÒÚÓ‚Ó
Ë„Ó Ì‡ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍËˇ ˜ËÌ. “ÓÈ ÒÂ ÒÚÂÏˇÎ ‰‡
ÒÂ ÛÔÓ‰Ó·Ë Ì‡ Ò‚Óˇ √ÓÒÔÓ‰, Í‡ÚÓ ÒÂ Ó·ÂÍ˙Î

Ì‡ ÌË˘ÂÚ‡ Ë ‚˙ÁÔËÚ‡‚‡Î ‚ ÒÂ·Â ÒË ÒÏËÂÌËÂ, Á‡ ÍÓÂÚÓ Ú˙ÒÂÎ Ì‡ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ·Ó„ÓÛ„Ó‰ÌË ÔÓ‰‚ËÊÌËˆË ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË Ï‡Ì‡ÒÚËË, ËÁ‚ÂÒÚÌË Ò ÔÓÒÚÌË˜ÂÒÍËˇ ÒË ÊË‚ÓÚ. œÓÊÂÎ‡Î Ô˙ÎÌÓ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ Á‡ ÔÓÒÚÌË˜ÂÒÍËÚÂ
ÒË ÔÓ‰‚ËÁË, “ÓÏ‡ ÒÂ ÓÚÔ‡‚ËÎ ‚ ÔÛÒÚËÌˇÚ‡.
œÂÁ ÌÓ˘Ú‡ ÔÂ‰ ÌÂ„Ó Á‡·ÎÂÒÚˇÎ Ó„ÌÂÌ ÒÚ˙Î·
Ì‡ ÌÂ·ÂÚÓ Ë Ò‡ÏËˇÚ Ò‚ÂÚË ÔÓÓÍ »ÎËˇ ÏÛ ÒÂ
ˇ‚ËÎ, Á‡ ‰‡ ÏÛ ÔÓÍ‡ÊÂ Ô˙Úˇ Í˙Ï ‚˙ÚÂ¯ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÛÒÚËÌˇÚ‡. ”Ô˙Ú‚‡Ì ÓÚ Ú‡Í˙‚ ‚Ó‰‡˜,
“ÓÏ‡ ÒÚË„Ì‡Î ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡, Ì‡Â˜ÂÌ‡ Ã‡ÎÂˇ,
ÍÓˇÚÓ ÒÚ‡Ì‡Î‡ Á‡ ÌÂ„Ó Ò˙˘ÓÚÓ, Í‡Í‚ÓÚÓ Á‡
»ÎËˇ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡ ‡ÏËÎ. “‡Ï Á‡ÊË‚ˇÎ ‚
Ò‡ÏÓÚ‡, ÔÂ·Ë‚‡‚‡ÈÍË ‚ Ó·˘ÂÌËÂ Ò‡ÏÓ Ò ¡Ó„‡
Ë ÒÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÈÍË ÒÂ Ò ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌË ÓÚÍÓ‚ÂÌËˇ Ë ‚Ë‰ÂÌËˇ.
Ó„‡ÚÓ ıÓ‡Ú‡ Ì‡Û˜ËÎË Á‡ ÔÓ‰‚ËÊÌËÍ‡,
ÚÓÈ ÒÚ‡Ì‡Î ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ Á‡ ÔÓÏ‡˜ÂÌËÚÂ ‚
‡ÁÛÏ‡ Ë ÔÓÏÓ˘ÌËÍ Ì‡ ÌÛÊ‰‡Â˘ËÚÂ ÒÂ ÓÚ
ÔÓÏÓ˘, Á‡˘ÓÚÓ ¡Ó„ ÏÛ ‰‡Î ÒËÎ‡Ú‡ ‰‡ ˜Û‰ÓÚ‚ÓË Ë ·Î‡„Ó‰‡ÚÚ‡ ‰‡ ËÁˆÂÎˇ‚‡. œÓ ˜Û‰ÂÌ
Ì‡˜ËÌ ËÁˆÂÎˇ‚‡Î ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ·ÓÎÂÒÚË, ‰‡‚‡Î
ÔÓÁÂÌËÂ Ì‡ ÒÎÂÔËÚÂ, Ì‡ ÌÂ‰˙„‡‚ËÚÂ
‚˙Á‚˙˘‡Î ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ Ô‡‚ËÎÌÓ Ë ÎÂÍÓ
‰‡ ıÓ‰ˇÚ, ‡ ‚Â‰Ì˙Ê ÔÓ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ÏÓÎËÚ‚‡ Ì‡
·ÂÁ‚Ó‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ ÒÂ ÓÚÍËÎ ËÁ‚Ó Ì‡ ‚Ó‰‡.
ÕÂ Ò‡ÏÓ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÁÂÏÌËˇ ÒË ÊË‚ÓÚ “ÓÏ‡
ËÁ‚˙¯‚‡Î ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ˜Û‰ÂÒ‡, ÌÓ Ë ÒÎÂ‰
Í‡ÚÓ ÒÂ ÔÂÒÚ‡‚ËÎ ‚ ¡Ó„‡, ÒÚ‡‚‡ÎË ˜Û‰ÂÒ‡
ÓÚ ˜ÂÒÚÌËÚÂ ÏÛ ÏÓ˘Ë.
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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… 129
¬ŒƒŒ–¿¬ÕŒ: «‚ÂÓÛÍÓÚËÚÂÎÍ‡. »‰ËÎËË.
ì¿ÎÂÍËÌÓî. ≈‰ËÎ. —ÚÓ. ì¿» î. «ÂÎ. ≈Í‡ÚÂ. ì¿“≈î.
ÀÓÊ‡. ì“““î. À‡ÎÓ /≈‰Û‡/. –ÓÒ‡. ŒÍ‡. √Ó‰ÓÒÚ.
Î‡ÒË‡ÌÂ. ¿ÏÚ. ƒ‡. —Â. ﬂÒÎË. Û·. –ÛÎ. ”ÚÓ. »Ë
/Õ‡ÓÒÍÂ/. ÀÂ‰. À‡ÏÂ. ¬Ó‰‡. ŒÏ‡Ì. ÛÏËÒ. –Ó·ËÌˇ. ¿ËÁÓÌ‡. —Ú‡ı. ﬂÎÚ‡. ≈Ë. —ËÔÂË. œ‡‰. ŒÍ.
¿Ì /“ÓÏ‡Ò/. ìÕÂÈî. ÃÓÎË‚. ì¿‡Âˆî. ¡ƒ—. ‡Î‡ÏËÚ. “‡‚Ë. ¿ÌÓ. »Ò‡ÍÓ‚‡ /Ã‡Ëˇ/. ÌÂÒÂÚ. ¿ÚÓÏ.
À‡ÌÛ /¿Ï‡Ì/. ≈ÌÓÚË. À˙Í. ÕÍÓ. ≈ÁË. ¿ÌÍÂ. ¬ÂÍ.
¿Í. »ÍÂ /“‡È„‡/. ≈ÎË. “ËÍ‚‡. ‘ÂÓ‰‡ÎË. ¡ÂÁÒËÎËÂ.
÷‚ÂÚ‡ÌËˆË. ÓÌ /»ÊË/.
Œ“¬≈—ÕŒ: —‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚Ó. »Ì‰ÓÌÂÁËÂˆ. ≈‰ËÍÚ.
¿ÂÓ·. œÂÒ. ≈ÌËÍÓ‚ / ËËÎ/. –ËÎ‡. ŒÒ. Œ‰ËÒÂÈ.
¿ÒÓ. ≈‰Â. ŒÎ. –‡ÍËˇ. ¿ÌÚË. ÂÚ‡. ¿Ú. “ÛËÒÚ.
¿ÒË. ﬂ. Ã‡ÌÚËÌÂÎ‡. ËÚÂÎ. ¿ÎËÓ /‘ËÎËÔ/.
ì¿ÔÓÎÓî. ÎË. ¿. ¿„ÌË. Ã‡ı‡Î‡. ¿ÎÂË. ìŒ¿î.
¿ÎÓÂ. À‡. ƒËÏËÚ˙. ¡Ë /»ÔÓÎËÚ/. —Ú‡ÚÓ.
ÂÌËˇ. ¬ËÒÓÍ. “≈÷. »ÎËÂ /¿Ì‰˛/. ƒ‡Û‰ /ÃÓı‡ÏÂ‰/. «ÎÓ. “‡Ï /»„Ó/. ¬ËÁË. —ÚÂÍ. –ÓÏ·. ÓÚÍ‡.
ÂÍÒ. ≈Í. ÀÓÒÚ. ÀÛÌ‡. ¿ÚÓÎ. ì ‚ËÍî. ¡ÎËÁÓÒÚ.
–‡Ï‡. ¿‡‚‡Ì. ¿ÎÓ. ÌÂÊ‡. ƒÛÏË. ≈Â‚‡ÌÍ‡. ».
œ‡ÓÎ‡. œ‡ÎÂÒÚËÌˆË. ”ÓÍÏÂÌ.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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ÌÂÐ ðàçïèòâà
Áàìáà ñìåíÿ
Ãðèøà Ãàí÷åâ
Êàéñåäî â ÖÑÊÀ
çà „÷åðíî òîòî” ЦСКА намери заместник на продадеСобственикът на ЦСКА Гриша
Ганчев бе разпитан в Главна дирекция
“Национална полиция” по сигнал за
“черно тото”. Бизнесменът остана в
сградата малко над час. Преди това
през там мина и синът му Данаил Ганчев. И двамата бяха придружавани от
адвоката им Станислав Трендафилов.
“Вие как сте, аз съм много добре”,
обяви на влизане Гришата. След разпита той подмина журналистите.
Същото стори и синът му.
“Няма какво да коментирам, сезонът започва”, заяви Трендафилов.
Според източници става въпрос за
четири мача с участието на ЦСКА от
Първа лига през сезон 2019/2020.
Въпросните сблъсъци са гостуванията
на “червените” на Етър (4:0), Черно
море (2:0) и Ботев Вр (3:0), както и
домакинството на Славия (1:0).

ния в мексиканския Тигрес голаджия
Жорди Кайседо. Котдивоарецът Дауда
Бамба, който за последно носи екипа на
турския Алтай и притежава норвежки
паспорт, преминава при “червените” като
свободен агент. 27-годишният африканец
може да играе както на върха на атаката,
така и по фланговете.
Трансферът на еквадореца Кайседо в
Тигрес бе финализиран във вторник и се
очаква в касата на клуба да постъпят 2,5
млн. евро. “Червените” представиха отбора си за новия сезон, а след това без
особено напрежение надвиха Спортист
Своге с 2:0 в генералната си репетиция
преди старта на efbet Лига. Младокът
Марк-Емилио Папазов (41) откри, а Маурисио Гарсес (55) оформи крайното 2:0.
Вицешампионите на два пъти нацелиха
гредите чрез Калоян Кръстев и Амос
Юга след страхотни ножични удари. В
защита обаче домакините допуснаха ня-

Котдивоарецът Дауда Бамба идва
в ЦСКА като свободен агент
колко много опасни ситуации пред вратата си. Преди началото на проверката
бяха представени новите попълнения
Брадли де Нойер, Станислав Шопов и
Лазар Туфегджич, както и треньорът
Саша Илич, който замени на поста Алън
Пардю. Ултрасите освиркаха Жеферсон
и Юга при излизането им на терена.
В проверката не взеха участие Баи,
Варела и Вилдсхут, които са пред раздяла с клуба.

Ñóòèåñêà èçìú÷è
Ëóäîãîðåö â Ðàçãðàä
този сблъсък по всяка вероятност ще срещне във II квалификационен кръг Шамрок
Роувърс (Ирл), който разби
Хибърниънс (Мал) с 3:0.
При горещо и влажно
време в Делиормана Лудогорец стигна до някои ситуации в началото, владееше играта, но не успя да застраши
сериозно вратата на черногорците. Веднъж Доминик
Янков стреля високо над вра-

тата, а единственият точен
удар падна след корнер, нанесен от Игор Пластун.
След паузата ситуацията
не се промени коренно, но
домакините бяха по-настоятелни. Гостите изпитаха проблеми към края, когато нямаха и толкова сили. Лудогорец
поведе с доза късмет, когато
след корнер топката рикошира в тялото на българския
нападател на гостите Юлиян

СНИМКА FIVB.COM

Мартин Атанасов (вляво) забива през тройната блокада на Италия
при загубата на България с 0:3 гейма (-15, -20, -23) в Лигата на нациите.
Тази вечер българите играят със Словения в “Арена Гданск”

ФУТБОЛ
ПО МАКС СПОРТ 3
3.30 Естудиантес
де Ла Плата - Форталеза
ПО МАКС СПОРТ 4
1.15 Ланус - Индепендиенте
дел Вале
3.30 Сао Пауло - Универсидад
Католика
ПО МАКС СПОРТ 3
ВОЛЕЙБОЛ
18.00 България - Словения
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
12.55 Тур дьо Франс (VI етап)
ПО ЕВРОСПОРТ 2
ТЕНИС
15.00 “Уимбълдън”

Полицията арестува 48 ултраси на черногорците
Сутиеска измъчи Лудогорец на старта на Шампионската лига. Българският доминатор стигна до победата
с 2:0, но головете паднаха в
заключителните минути.
Точни в Разград бяха Алекс
Сантана (74) и Матиас Тисера (90+1). Така “орлите”
успяха да си осигурят не
толкова комфортен, но аванс
преди реванша в Черна гора
на 12 юли. Победителят от

ГЛЕДАЙТЕ

Ненов, вратарят на Сутиеска
я спря, но тя попадна на пътя
на Сантана, който вкара на
празна врата. В добавеното
време с втори гол Тисера успокои българския шампион
преди реванша.
“Това е квалификация в
европейски клубен турнир.
Беше трудно като за първи
официален мач за този сезон. Постигнахме добър резултат, който ни дава предимство преди реванша. Във
втория двубой искаме да направим повече.
Винаги е трудно, като
опонентът само се защитава в по-голяма част от времето и разчита на контраатаки. Справихме се, защото
не създадоха шансове пред
нашата врата.
Нашата цел бе да имаме
високо темпо в хода на двубоя, търпение и именно
вследствие на опциите, които имахме, успяхме да променим нещата на терена.
Момчетата дадоха всичко от
себе си и съм доволен”, каза
треньорът на “орлите” Анте
Шимунджа.
След мача не мина и без
скандал. Полицията арестува
48 фенове на Сутиеска. Гамените спрели на бензиностанция в Горна Оряховица,
за да си купят алкохол, но не
си платили. Щетата е за около 900 лв. “Навиячите” платили отмъкнатото, но им е
наложена и колективна глоба
от 4000 евро. Не са задържани само шофьорите. Тримата
водачи признават, че пътниците са били много пияни.

РЕЗУЛТАТИ

I КРЪГ
ПЪРВИ МАЧОВЕ
Лудогорец - Сутиеска (Чгора) 2:0
1:0 Сантана (74) 2:0 Тисера (90+1);
Шамрок Роувърс (Ирл) - Хибърниънс
(Малта) 3:0.
КОНТРОЛИ
ЦСКА - Спортист Св 2:0 1:0 Папазов (41) 2:0 Гарсес (55); Левски Етър 5:0 1:0 Велтон (58) 3:0 Роналдо
(64 и 71) 5:0 Бари (82 и 90+3); Чавдар Етр - Миньор 2:2; снощи: Созопол - Черноморец Бс; Спартак Пл Дунав; ЦСКА 1948-2 - Крумовград.
НАКРАТКО

Левски сгази Етър
с 5:0 преди старта
Левски разгроми Етър с 5:0 в
последната си контрола преди новия сезон. На ст. “Георги Аспарухов” в генералната репетиция за
началото на efbet Лига и след вяло
първо полувреме, “сините” надупчиха “виолетовите”. Бразилецът Велтон (58) откри, а по 2 гола добавиха сънародникът му Роналдо (64
и 71) и мароканецът Билал Бари (82
и 90+3). Вратарят Николай Михайлов пък на два пъти спаси опасни
удари на Живко Петков. Преди почивката след центриране на Анте
Блажевич, Илиян Стефанов стреля
от въздуха, но над гредата.
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