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БСП подкрепи районните съдилища
Социалистите официално се включват в протестите срещу закриването на 57 съдилища. Корнелия Нинова призова реформата да
изчака формирането на нов парламент.
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ЗАРАДИ БОРИСОВ

Евгени ГАВРИЛОВ

Оставаме без първите
КОВИД-субсидии
О

ЕК започва да одобрява националните планове,
през следващите седмици тръгва и плащането

бещах да си отида от политиката, когато магистрала “Хемус” е
готова. Това са думи отпреди година и половина на доскорошния премиер. Той вече почти е слязъл от
политическата сцена, но аутобанът,
който е надежда за цяла Северна
България, все още остава мираж.
Досега 47 години се оказаха недостатъчни за завършването му. През
1974 г. Тодор Живков е направил
първата копка на пътното съоръжение. 47 години по-късно то пак е
доникъде.
Доскорошният нов Тато непрекъснато обещаваше цялостното
трасе от София до Варна да бъде
готово до 2024 г. Както съм обещал
на хората от Тетевен, Севлиево,
Габрово, Велико Търново, Търговище и Варна, магистрала “Хемус” ще
е готова до 2024 г., обичаше да казва
Борисов, инспектирайки поредния
строителен участък. Сега “Хемус” бе
инспектирана и от регионалния министър Виолета Комитова (стр. 5).
Там ситуацията общо взето е ясна.
След многократни отлагания тунелът “Витиня” бе отворен, но бе
затворен друг тунел. Затова “Хемус”
е бавна и постоянно задръстена. Да
не говорим, че участъкът от Жерково до Ботевград е в постоянен ремонт, а той трябва просто да бъде
направен изцяло наново.
Но, ако е само “Хемус”, здраве
му кажи. Оказа се, че има селски
пътища, за които при управлението
на ГЕРБ са плащани над 1 млн. лв. на
километър.

Заради правителството
на Бойко Борисов, което не
се справи със задачата да
изготви и внесе в срок Националния план за възстановяване и устойчивост, ще
изпуснем първите КОВИДсубсидии. Председателката

на Еврокомисията Урсула
фон дер Лайен обяви, че
следващата седмица ЕК ще
започне да одобрява националните планове, а парите
ще започнат да текат през
“следващите седмици”.
Става дума за фонд от 800

млрд. евро, от които на България се полагат безвъзмездно
6,217 млрд. евро. Първите с
одобрени планове ще получат много бързо до 13% авансови плащания от полагаемите им се средства.
Вицепремиерът по ев-

рофондовете Атанас Пеканов вече обяви, че е заварил не план, а “чернова
на план”, която е била
върната от ЕК с много забележки.
Стр. 5
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С часове продължи издирването на майор Валентин Терзиев край Шабла. Пилотираният
от него МиГ-29 падна в морето, причините за инцидента все още се изясняват
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Български МиГ-29 падна
в морето край Шабла
Търсят причините за инцидента с майор Валентин Терзиев
Изтребител на Военновъздушните
сили МиГ-29, който наскоро бе ремонтиран, е паднал в открито море край Шабла
по време на учебни стрелби. Инцидентът
е станал 45 минути след полунощ в сряда.
Веднага е започнала спасителна операция
по издирване на самолета и пилота, като
е локализирано мястото, но до приключване на броя тяло не беше открито.
Машината е пилотирал 47-годишният опитен пилот майор Валентин Терзиев, чиято спасителна жилетка е намерена. Установено е, че при инцидента
той не е успял да катапултира. Майор
Терзиев е излетял от базата в Граф Игнатиево. Разследването е поела военната прокуратура.
“По време на полета самолетът е

изпълнявал задача по светеща цел. Летящата цел се е отворила и, за съжаление,
нещо се е объркало и машината е
тръгнала с по-висока вертикална скорост да пада. Това е наложило допълнителна маневра от страна на майор Терзиев и при извършването й той е поразил целта, което е заснето от другия
самолет. След това връзката е прекратена”, обясни премиерът Стефан Янев.
Той добави, че по ред причини и с години недофинансиране българските пилоти летят на санитарен минимум.
Тактическото учение с бойни стрелби “Шабла 21” веднага е било прекратено. Редовното заседание на Министерския съвет също бе отложено за днес,
тъй като премиерът Стефан Янев, во-

енният министър Георги Панайотов и
началникът на отбраната адмирал Емил
Ефтимов тръгнаха към мястото на катастрофата. Докато не бъде открита
черната кутия, не се изключва нито
една версия за инцидента. Военният министър увери, че машината е поддържана добре, и призна, че са малки шансовете пилотът да е жив.
“Най-важното в момента е съдбата
на пилота. Познавам го като прекрасен
човек и много добър професионалист.
Очаквам в най-скоро време да имаме
резултат от операцията по търсене и
спасяване”, коментира президентът и
върховен главнокомандващ Румен Радев,
който е бивш началник на ВВС. Колеги
на майор Терзиев от авиобаза “Граф

Игнатиево” го определиха като един от
най-опитните асове. При инцидента той
изпълнявал едно от най-трудните упражнения, при което може да се загуби ориентация, но въпреки това не вярват на
версията за пилотска грешка.
Падналият МиГ-29 е от последните
доставени съветски изтребители в края
на 80-те години, чиито срок на годност
е до 2030 г. Руската корпорация “РСК
МиГ” изпълнява договори за ремонт на
българските изтребители, по които има
сериозно забавяне.
През 2012 г. при учебен полет край
Граф Игнатиево МиГ-29 се запали и падна в река, но двамата пилоти успяха да
катапултират. През 2017 г. хеликоптер
“Пантер” на ВМС падна в Черно море
при учение и загина пилот, а през 2018 г.
военен хеликоптер Ми-17 падна край авиобаза “Крумово” до Пловдив.

ЕК наказва България
заради липсващи мерки
срещу тероризма

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Президентът Румен Радев и ръководствата на КНСБ и “Подкрепа” обсъдиха бъдещето на ТЕЦ
“Марица Изток” 2 и работещите в нея. Държавният глава увери синдикатите, че служебният
министър на икономиката търси решение как централата да продължи да работи и след 1 юли

Започва ремонт на падналата
ограда с Турция
Компрометираните
участъци от оградата на
границата с Турция край
област Хасково ще се
ремонтират. Зам.-областният управител Мартин
Узунов заедно с експерти е инспектирал съоръжението заради сигнали
от “Гранична полиция”
за пробиви в него. Направени са скици на повредените участъци, за да
може да се изготви сметка за предстоящия ремонт. След като бъдещите разходи бъдат изчислени, ще бъде подадена
необходимата документация и материали до МС
за отпускане на средства
за обновяването.

Оградата по границата с Турция беше
завършена през юни
2017 г. Тя е дълга 234
км и за нея бяха похарчени 200 млн. лв. След
няколко месеца стана
ясно, че проливни дъждове са съборили част от
съоръжението. Тогава
евродепутатът Елена
Йончева, тогава народен
представител у нас,
алармира, че оградата с
Турция не я е преминал
само този, който не е
пожелал. Тя обясни, че
на много места оградата
е подкопана с метри, а
съоръжението не е построено по проекта,
утвърден от МВР - бил е

променен от областните
управители и фирмитеизпълнителки. Йончева
заподозря тежка корупционна схема и търговия с националната сигурност. По-късно оградата беше засекретена,
което предизвика недоволството на БСП, която сигнализира ДАНС и
прокуратурата за нередностите. Действията на
социалистите предизвикаха недоволството на
тогавашния вицепремиер Валери Симеонов,
който заплаши Йончева,
че я очаква “интересен
диалог с институциите”,
защото е изнесла данни
за секретен обект.

Европейската комисия започва наказателни процедури срещу България, Германия, Полша и Португалия, защото не са транспонирали в националните си законодателства някои елементи от Директивата на ЕС за борбата с тероризма. Крайният
срок е изтекъл на 8 септември 2018 г., съобщи
БНР. Пропуските касаят определението за терористични престъпления и правата на жертвите на
тероризъм. ЕК е изпратила официални уведомителни писма до четирите страни-членки, като им дава
двумесечен срок да се поправят. В противен случай
ще им изпрати мотивирано становище и ще сезира
Съда на ЕС.
Директивата е ключов елемент от програмата на
ЕС за борба с тероризма и включва разпоредби,
сред които пътувания в чужбина с цел извършване
на терористично престъпление, връщане в ЕС или
пътуване на неговата територия с цел извършване
на такива дейности, обучение в тероризъм и неговото финансиране. Правилата предвиждат и специални разпоредби за жертвите на тероризма, които им
гарантират достъп до надеждна информация и до
професионални и специализирани служби за подкрепа непосредствено след атентат, докато това е
необходимо.

Партията на Божков иска
съдът да спре „черния списък”
Партията на Васил Божков
“Българско лято” поиска Върховният
административен съд да спре изпълнението на правителственото решение от
4 юни за съставяне на “черен списък”
от 64 лица и фирми, попадащи в обхвата на наложените от САЩ санкции
по закона “Магнитски”. Партията нa
хазартния бос атакува решението на
МС, с което бе създадена работна група за издирване на всички, работили с
наказаните от Вашингтон Васил Божков, Делян Пеевски и зам.-шефа на
Бюрото за контрол на СРС Илко Желязков. Правителството обяви, че няма
да работи с тях, и призова и банките
да прекратят транзакциите си с посочените лица и фирми. “Българско лято”
иска решението на кабинета да бъде
обявено за нищожно.
От деловодната система на ВАС се
вижда, че преписката е върната на МС.

До 3 дни кабинетът трябва да я окомплектова и върне на съда. Ако искането
бъде уважено, решението няма да действа, докато съдът не се произнесе по
спора. Засега само “Българско лято”
атакува “черния списък” в съда.
Проверка в Министерството на
труда и социалната политика и структурите към него е установила, че не
работят с лица и фирми, свързани със
списъка на САЩ, каза в тв интервю
социалният министър Гълъб Донев и
припомни, че публикуването на
“черния списък” цели да защити
държавните предприятия и дружества. Списъкът ще е динамичен и постоянната работна група ще има задачата непрекъснато да анализира
хората в него и свързаността им с
наказаните олигарси, като лицата,
прекратили свързаността си, ще
бъдат изключвани от него.
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Петър Витанов
за политическите рокади

БСП подкрепи
протестите
срещу закриване
на съдилища

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Корнелия Нинова бе категорична,
че промяната ще лиши от правосъдие хиляди българи

Корнелия Нинова призова преструктурирането да изчака
формирането на новия парламент и дебат по темата
Павлета ДАВИДОВА

Протестите срещу
съдебната реформа, предвиждаща закриването на
57 районни съдилища, ще
бъдат подкрепени активно от членовете и симпатизантите на БСП. Това
стана ясно на пресконференция на социалистите,
на която Корнелия Нинова подчерта, че предложението е нескопосано и ненавременно, най-малкото
защото изисква промени
в над 20 закона. Председателят на БСП настоява
закиването на районните
съдилища да бъде спряно
и да се изчака формирането на новия парламент. “Това решение не
може да бъде бюрократично, стъпило на стати-

стика, то е политическо.
А в следващия парламент
ще срещне нашата категорична съпротива”,
смятат социалистите.
Темата е обсъдена и с
правосъдния министър
Янаки Стоилов, председателят на БСП уточни, че
той няма правомощия да
се намеси, тъй като решението е на ВСС, а до реализацията е необходима
и намесата на Народното
събрание, което трябва да
коригира редица закони.
В доклада, представен във
Висшия съдебен съвет, се
цитират промени в Закона за съдебната власт, Наказателно-процесуалния,
Гражданско-процесуалния кодекс, но извън тях
ще трябва да се променят над 20 закона, като
се започне от Кодекса на
труда и се свърши със

Закона за водите.
Социалистите са провокирани от недоволството на гилдията и хората за преструктурирането. 57 районни съдилища
ще бъдат закрити, като
повечето от тях са в
трудно достъпни райони.
Нинова посочи, че предложението отчита единствено числа и статистика, без да взема предвид
социално-икономически
и инфраструктурни проблеми. “Това решение в
57 общини засяга 480
хиляди българи, които
живеят на територията
на тези общини. На практика означава затрудняване на достъпа на тези
хора до правораздаване.
Не може да лишавате половин милион българи от
лесен достъп до правораздаване и по този на-

чин да ги принуждавате
сами да се откажат да упражняват това свое право”, възмути се председателят на БСП. Промяната засяга не само географски труднодостъпни
региони, но и изоставащи, в които живеят много бедни хора, за които
правораздаването
в
окръжните съдилища ще
бъде все по-трудно. Нинова даде пример с област Смолян, където от
5 съдилища ще остане
само едно - в административния център, което ще принуди хората
от малките общини да
пътуват дотам. Подобна е ситуацията в Кърджали и Видин.
“Съгласни сме, че
промяна трябва да се прави, и нашата политика
през последните 4 години

„БСП за България” отново е с номер 4 на изборите
“БСП за България” ще се яви на
предсрочните парламентарни избори под номер 4 в бюлетината, определи жребият, изтеглен в ЦИК за
определяне на поредните номера на
партиите и коалициите в бюлетината. “Сигурност в промяната с
грижа за теб” е мотото, с което
социалистите тръгват към изборната победа. Четири е числото на
стабилността, каза председателят на
предизборния щаб на БСП Кристиан Вигенин. Той подчерта, че за
социалистите по-важно е не чис-

лото, а посланията, които трябва
да достигнат до избирателите им и
те да подкрепят кандидатите за депутати на левицата. Вигенин изрази увереност, че коалицията има
шансове да е първа на изборите.
Според него независимо как ще се
развие казусът със закупуването
на машините за гласуване, вотът
ще е честен и демократичен.
Партията на Слави Трифонов
“Има такъв народ” влиза в изборната надпревара с номер 22. На коалицията “ГЕРБ-СДС” се падна 5, а

на “Изправи се! Мутри вън!” - 8.
Избирателите на ДПС ще посочат
номер 7, а “Републиканци за България” на Цветан Цветанов играят с
21. Коалицията около Жан Виденов
“Ляв съюз за чиста и свята република” дебютира на изборите с номер
17. За коалицията “Българските патриоти” (ВМРО, “Воля” и НФСБ)
беше изтеглено числото 16. Бившият им партньор “Атака” е с номер
6. Под номер 15 се явява самостоятелно гражданската платформа на
Васил Божков “Българско лято”.

Левицата открива кампанията от София
“БСП за България” ще открие предизборната си
кампания на 12 юни от 11 ч. пред Народния театър
“Иван Вазов” в София и ще я закрие на 3 юли на
“Историческа поляна” под връх Бузлуджа.
Средната възраст на кандидатите за депутати в
листите на “БСП за България” е 47 години. Наймного млади хора има в плевенската листа - тяхната
средна възраст е 38 г. В Перник тя е 39 г., в Габрово
- 40 г., Силистра - 41 г., Кюстендил и София област
- по 42 г. Най-младият водач на листа на “БСП за

България” е Петя Михалевска в Смолян. Сред кандидатите за народни представители има доказани специалисти в сферите на здравеопазването, икономиката, образованието, финансите, голям брой юристи и
експерти от различни области на обществения живот.
Жените съставляват 30 на сто от всички кандидати. Най-голямо присъствие нежният пол има в
листите във Велико Търново и Смолян, където жените са 63%. Следват Кърджали, Кюстендил и Разград с по 50% и Русе с 47%.

е насочена към това. Но е
нужна промяна, която ще
доведе до по-добро и която ще облекчи живота на

хората. А точно тази не
води до това, а напротив
- усложнява им живота”,
смята Нинова.
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60% от българите смятат, че
са по-добри от другите етноси
Едва 15 на сто приемат ромите за съграждани, сочи доклад на АФИС
59,4 на сто от българите смятат, че
са по-добри от другите етноси, а 31,3%
не са съгласни с това твърдение. Това
показва доклад на социологическата
агенция АФИС “Радикализация на неприемането. Групова омраза и дясноекстремистки нагласи в България”. Той
е изготвен по поръчка на Фондация
“Фридрих Еберт”, анализът е на проф.
Антоний Тодоров, а данните са обработени от Чавдар Найденов и Стефан
Георгиев.
Изследването сочи, че 57,4% от българите се гордеят със страната си, а 39,4 на
сто не смятат, че това трябва да е така.
Половината от анкетираните не приемат
повече мюсюлмани да се заселват в България, а 33,4% не са съвсем съгласни.

Пред очите ни има пелена или особен
вид изкривяване на зрението, което ни
кара да не забелязваме едни и не ни позволява да забелязваме дълбоки и много
опасни процеси в обществото и в дясноекстремистки нагласи, които подкопават
дълбоката основа на съвместното живеене, предупреди проф. Тодоров при представянето на резултатите от проучването. Нека не се учудваме, че след няколко
години само може да ни сполети нещо, за
което да се чудим откъде ни е паднало на
главата, изтъкна той.
Един от пет пълнолетни българи никога не общува, а близо 46,6% рядко
общуват с представители на други етноси. Значителна част от запитаните очертава съществена социална дистанция

между себе си и турци, роми, бежанци
и хомосексуалисти. 22% са склонни и
съгласни да приемат човек от турски
произход за гражданин, 15 на сто приемат ромите за съграждани, но едва 5%
са склонни да се сродят с тях. Според
политолозите отношението към ромите
е дълбинен синдром към потенциален
расизъм. Най-често ромите се свързват
с престъпността, просията, безработицата, физическото насилие и заразните
болести. 52% от хората са съгласни, че
те са склонни към криминални деяния.
Голяма част от българите са склонни
да се доверяват на идеята, че има план за
отнемане на децата и превъзпитаването
им в транссексуалност. Притесненията
се засилват в условията на пандемията и

ще увеличат случаите на конспиративното мислене. Анализът на поведението
на хората сочи, че необяснимото си остава с голяма убеждаваща сила и предизвиква дезориентацията и масовата неконцентрация в обществото. Над 90% от
хората са склонни да се доверят на такъв
род обяснения с невидими причини.
Авторите на доклада препоръчват в
политиката за интеграция на различните да има равнопоставеност в приемането на различните, възпитаване в
граждански патриотизъм, политики в
областта на информацията, чуждите
новини в националните и български телевизии, противодействие на крайнодесните екстремистки нагласи, които
подкопават демокрацията.

Здравният министър
поиска уволнение
в Агенцията по вписванията
Здравният министър Стойчо Кацаров поиска от министъра на
правосъдието Янаки Стоилов да провери действията на директорката на Агенцията по вписвания Габриела Козарева и да я уволни,
ако се потвърдят неговите съмнения за превишаване на правомощията. Искането му е заради отказа на агенцията да регистрира
новото ръководство на Александровска болница. Преди дни Кацаров освободи старото ръководство начело с проф. Борис Богов
и назначи на негово място д-р Атанас Атанасов. Според агенцията документите не са подадени в съответствие с изискванията на
закона, според който ръководствата на публичните държавни дружества се сменят само след конкурс. Така начело на здравното
заведение остава проф. Богов. В изявление министърът напомня,
че обществото знае причините за смените в “Лозенец” и “Александровска”, а законът му дава право при тежки нарушения да
смени управителите. Според него отказът на агенцията да направи регистрацията излиза извън нейните законови правомощия.
“Какво всъщност се опитват да ни кажат с това действие - ние сме
недосегаеми, ние можем да правим всичко безнаказано, вие не
можете дори да ни смените. Можем. Този отказ може най-много
да забави събитията с няколко дни, да постави под риск персонала
на болниците, лежащоболните. И отговорността за това ще бъде
както на бившите директори на лечебните заведения, така и на
директора на Агенцията по вписванията”, ядоса се Кацаров.
По-късно стана ясно, че министърът на правосъдието
извършва проверка във връзка със сигнали за неправомерно
въздействие от страна на ръководни кадри в Агенцията по
вписванията върху длъжностните лица по регистрация.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Недоволството срещу главния прокурор Иван Гешев продължава.
За пореден ден протестиращите пред Съдебната палата в София
твърдят, че няма да го допуснат до работното му място

Кметицата на „Красно село”
е уличена в конфликт на интереси

Кантарджиев намекна за прокарване
на частни интереси от Кацаров

Антикорупционата
комисия наложи глоба
от 15 000 лева на кметицата на район “Красно
село” Росина Станиславова и я уличи в конфликт на интереси.
Комисията на Сотир
Цацаров постанови, че
от незаконните си действия тя е получила облага в размер на близо
10 хиляди лева, които
трябва да бъдат отнети
в полза на държавата.
Станиславова беше
избрана за районен кмет
на “Красно село” с подкрепата на “Демократична България”, но веднага след избухването на

Размяната на реплики между пенсионирания директор на Центъра по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев и здравния министър Стойчо
Кацаров продължи с обвинението, че министърът е много полезен на частните
структури. Кантарджиев определи Кацаров като опасен за здравната система и
припомни, че е той е бил зам.-министър,
когато е започнала реализацията на идеята за финансиране по здравни пътеки.
Той определи настоящото ръководство
на министерството иронично като “тези,
които направиха толкова много за здравеопазването преди 20 г.”. По думите му
те са върнати, за да го “дооправят”.
“Д-р Кацаров го видях по време на коронакризата в интервюта. Той говореше, че
това е някаква скрита световна конспирация, че няма такъв вирус, че заболяването е леко. Неща, които са коментирани, но се оказаха неверни”, каза Кан-

скандала коалицията
свали политическото си
доверие от нея. Производството срещу Станиславова започна по сигнал от ГЕРБ, че тя ръководи европейски проект
и е платила сама на себе
си пари по програмата
“Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с
увреждания”.
През 2020 г. тя определила екипа на проекта и със заповед е
посочила за ръководител себе си, след това е
определила почасовото
възнаграждение на екипа, като най-високата
ставка е за ръководите-

ля. Последвали са бонуси за извънреден
труд.
Антикорупционната
комисия посочва, че законът не допуска самоконтрол, договаряне сам
със себе си и съчетаване
на обществен и частен
интерес в личността на
един субект. Решенията
на КПКОНПИ за установяване на конфликт на
интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по
реда на АПК. Ако това
решение обаче влезе в
сила, то ще е основание
за освобождаване от
длъжност.

тарджиев по адрес на служебния министър. Кацаров контрира, че няма
нищо изключително, извънредно или героично в това един служител на администрацията, когато навърши пенсионна възраст, да се пенсионира.
Междувременно министърът предложи промени в наредба, с които се предвижда сериозно занижаване на стандартите за броя лекари и медицински сестри в болниците. В момента те имат изискване да поддържат в своите клиники и
отделения определен брой персонал, за
да осигурят качествена медицинска грижа за пациентите. Мотивът на министъра е, че трябва да се облекчат лечебните
заведения, които изпитват сериозни
трудности да покрият заложените изисквания. Ако промените бъдат приети,
те ще доведат и до промени в изискванията на Националната здравноосигурителна каса към болниците.

www.duma.bg
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Заради Борисов изпускаме
първите коронасубсидии
Следващата седмица ЕК започва да одобрява
националните планове, но българският ще липсва
Председателката на
Еврокомисията Урсула
фон дер Лайен съобщи
пред Европарламента в
Страсбург, че следващата седмица ЕК ще започне да одобрява националните планове за въстановяване и устойчивост, въз
основа на които ще бъдат
отпуснати субсидии и
нисколихвени кредити за
преодоляване на кризата
от пандемията. “Парите
ще започнат да текат
през следващите седмици”, каза тя. Става дума
за пускане в действие на

фонд от 800 млрд. евро,
от които на България се
полагат безвъзмездно
6,217 млрд. евро.
Португалската министърка по европейските въпроси Ана Закариас обяви като представителка на страната председател на Съвета на ЕС,
че първите държави, чиито планове бъдат одобрени, ще получат много
бързо до 13% авансови
плащания от полагаемите им се средства. Но
България няма да бъде
сред тях, защото не се

справи със задачата да
подготви годен за европейските изисквания
план.
Фон дер Лайен не
назова първите държави
получателки, но според
базираното в Брюксел
електронно издание “Политико”, което се позовава на европейски дипломати, вероятно това ще
бъдат Португалия, Испания, Дания и Гърция.
Друго брюкселско издание - “ЕЮ Обзървър”,
посочва, че 23 държави
са представили планове-

те си в срока до края на
април, докато четири не
са успели. Това са България, Естония, Малта и
Нидерландия.
Правителството на
премиера Бойко Борисов, който обичаше да
твърди, че на него не са
спирани еврофондове, не
се справи със задачата и
я преотстъпи на служебното правителство на
Стефан Янев. Запитан от
в. “Сега”, служебният
вицепремиер по еврофондовете Атанас Пеканов каза, че е заварил

Комитова започна проверки
на магистрала „Хемус”
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова инспектира вчера строителна площадка на
АМ “Хемус” по пътя Русе-Велико Търново. По предварителна информация ня него
преди няколко дни е започнал незаконен строеж,
чиято цел е била имитиране на дейност. Оказва
се, че за въпросния обект
има изготвен проект, но
няма разрешение на строеж. Комитова и представители на МРРБ отидоха
на обекта, за да представят нагледно начина, по
който са изразходвани
плащания за магистралата. За въпросния участък
вече са платени авансово
около 90 млн. лева, има
разположена техника, но
дейност има едва от единдва дни. Тя попита защо
тогава са давани пари
авансово.
“Проверките, които
правим, са за извършване
на строителни ремонти за

600 милиона на фирми, но трябва да установим дали са направени. Другата група проверки е
на обекти като този, където
трябва да установим какво се
случва на място”, каза Комито-

Урсула фон дер Лайен
“чернова на план”. Тя
била върната от Еврокомисията с много забележки - като се започне от
“липса на амбиция” (конкретни проекти в отговор на стратегическите
цели на ЕС за зелен преход и дигитализация) и се
стигне до “липса на ус-

тойчивост на здравната
система”. Според Пеканов администрацията
сега работи денонощно,
за да успее до юли да
внесе плана в Брюксел,
защото след това започват едномесечните отпуски на европейските институции.

Агроминиcтъpът oпpeдeли
пo-виcoкa cyбcидия зa плoщ
ва. Тя повика строителя на обекта, който обясни, че строителната площадка, на която се намират в момента, е паркинг - техниката стои на място, тъй като е
преместена от друг паркинг.

СНИМКА БГНЕС

Oкoнчaтeлният paзмep нa
cyбcидиятa зa фepмepитe пo
Cxeмaтa зa eдиннo плaщaнe
нa плoщ e 212,48 лв. нa
xeктap. Toй e oпpeдeлeн cъc
зaпoвeд нa миниcтъpa нa
зeмeдeлиeтo, xpaнитe и
гopитe Xpиcтo Бoзyкoв. Пpeз
дeкeмвpи минaлaтa гoдинa
Фoнд “Зeмeдeлиe” изплaти
пъpвия тpaнш oт 683 млн. лв.
нa близo 55 xил. зeмeдeлcки
cтoпaни. Toгaвa изчиcлeниятa
бяxa нaпpaвeни пo индикaтивнa cтaвкa oт 210 лв.
нa xeктap. Това означава увеличение с над 2 лв. на хектар.
Cпopeд
пpeдвapитeлния
гpaфик нa Фoндa oкoнчaтeлнoтo плaщaнe тpябвa дa бъдe
нaпpaвeнo дo 10 юни.
Междувременно
от
МЗХГ съобщиха, че остават
само два дни за подаване на
заявления за кампанията за
директни плащания за 2021
г. със санкции. Техният размер е 1% за всеки работен
ден за цялата заявена площ.
До 11 юни включително земеделските стопани могат да

променят и заявленията си.
Към момента са отстранени
част от грешките по подаване на заявления. Нерешените казуси по кампанията се
разглеждат индивидуално от
експертите в МЗХГ. Окончателната актуализация на
правните основания ще се
извърши след края на кампанията. В подадени заявления
за подпомагане, които са
били със забележка при затварянето им поради липса
на правни основания, и те
вече са налични след окончателната актуализация, забележката автоматично отпада
и няма да има санкции за земеделските стопани.
Също до 11 юни е срокът
за пререгистрация на земеделските стопани. След този
срок системата се затваря
автоматично и няма нито
нормативна, нито техническа възможност за извършване на пререгистрация. След
тази дата в регистъра се
въвеждат единствено нови
регистрации.

Фермери горят и изхвърлят тонове вълна годишно
Хиляди тонове вълна се
изхвърлят годишно в реките и деретата у нас или се
изгарят, алармират животновъдни организации. Никой в държавата не търси
решение на проблема, който носи финансови загуби
на фермерите и крие рискове от екологично бедствие, твърдят те.
Почти никой, освен
пряко засегнатите, не си
дава сметка за мащабите
на проблема, казва пред
БНР Михаил Михайлов
от Националния съюз на

говедовъдите. “Вълната
не само че не може да се
продаде и да получат
фермерите допълнителни
доходи, а дори не може
да се изхвърли”, каза той.
Допреди 3-4 години
вълната е била изкупувана по 20-30-50 стотинки,
през последните две години са вземали вълната, без
да я платят, а сега вече
никой не се интересува,
разказва Михайлов. “Тя
остава при фермерите,
задръстват се кошарите,
трупат огромни количест-

ва. Тази вълна им пречи.
Спасяват се поединично,
изхвърлят я в долове, дупки, реки, където и да е,
само да не е във фермата.
Става дума за 3 хиляди
тона вълна годишно”, заявява той.
Преди години не се е
налагало да се търсят нелегитимни начини за освобождаване от вълната,
тъй като е имало работеща текстилна промишленост, която е изкупувала
големи количества. Според Михаил Михайлов

обаче проблемът не е
само в промищлеността.
“Овцете, които ние отглеждаме, развъждаме, не
могат да произвеждат качествена вълна”, кзва той.
Така може да се използва
вълната на 40-50 хиляди
овце, а тази от останалите 1 милион овце не става
за нищо. Всички държави
в Европа обаче са на този
хал, допълва Михайлов.
Нормативно в Европейския съюз вълната е
определена като отпадък.
Това води до опасения

дали в един момент фермерите няма да бъдат
принудени да заплащат за
депонирането й. Според
животновъдите държавата и браншовите организации трябва да потърсят
варианти за решаване на

проблема - или да се
възложи на някой от научните институти да разработи идеи за приложението на вълната, или да
се предвиди възможност
за финансово подпомагане на фермерите.
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Разнобой в прогнозите
за икономиката
В сравнение с януари
Световната банка очаква
по-нисък ръст на БВП у нас
Световната банка (СБ)
потвърди очакванията си за
икономическия растеж в България през тази и следващите две
години в юнския си доклад. За
2021 г. банката очаква, че
брутният вътрешен продукт
(БВП) на страната ще се увеличи с 2,6%, колкото предвиждаше и в актуализацията на
икономическите си прогнози в
края на март. Това обаче е с
0,7 процентни пункта под предишната прогноза от януари т.
г. за ръст от 3,3%. За 2022 г.
Световната банка прогнозира
ръст на българската икономика с 3,3% спрямо 3,7%, които
бяха заложени в икономическата прогноза от януари, но
без промяна спрямо актуали-

зираните очаквания през март.
През 2023 г. се очаква ръстът
да се ускори до 3,4%.
В същото време експерти
от Икономическия и социален
съвет (ИСС) смятат, че годишният растеж на БВП трябва да
е не по-малко от 5%, а не около 4%, както е предвидено
сега. Необходимостта от постигане на по-амбициозни
цели за следващия програмен
период беше основна тема на
инициирана от ИСС дискусия,
участие в която взеха служебният вицепремиер по управление на европейските средства
Атанас Пеканов, заместникминистри и представители на
управляващи органи по програмите.

В глобален план СБ очаква
световната икономика да нарасне с 5,6% през 2021 г., отбелязвайки
най-силното
възстановяване от рецесията
през 1940 г. благодарение на
американските стимули и побързия растеж в Китай. Тя
обаче предупреждава, че
скокът ще бъде задържан от
“силно неравномерния” достъп

до ваксини срещу КОВИД-19,
отбелязват световните агенции.
“Сега прогнозираме ръст за
следващата година от около
4,3%. Растежът може да е около 5%, ако видим по-бързо разпространение на ваксините,
коментира Айхан Косе, директор на Групата за прогнози на
Световната банка. Тя повиши
прогнозата си за американска-

та икономика през 2021 г. с
3,3 процентни пункта спрямо
януари до 6,8%, което би било
най-бързото нарастване от
1984 г. насам благодарение на
икономическата подкрепа, определена от банката като “безпрецедентна в мирно време”.
Прогнозата за еврозоната беше
повишена с 0,6 процентни
пункта до 4,2%.

„Фич”: Проверката в ББР не влияе на рейтинга й засега
Оценката от “Фич”
(Fitch Ratings) за Българската банка за развитие
(ББР) не е засегната от

започналата проверка в
нея от страна на икономическото министерство
и БНБ относно практи-

ОБЯВА

ì—Œ‘»…— ¿ ¬Œƒ¿î ¬–≈Ã≈ÕÕŒ Ÿ≈ œ–≈ ⁄—Õ≈ ¬ŒƒŒ—Õ¿¡ƒﬂ¬¿Õ≈“Œ ¬ Õﬂ Œ»
◊¿—“» Õ¿ —“ŒÀ»÷¿“¿
Õ‡ 10 ˛ÌË 2021 „. (˜ÂÚ‚˙Ú˙Í), ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡ ìÿÛÏ‡ÍÓî, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡
‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:00 ‰Ó 12:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡: ‚.Á. ÿÛÏ‡ÍÓ.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. ì¡ÛÈÌÓ‚ÒÍÓ Ê‰ÂÎÓî, ÓÚ·Ë‚Í‡Ú‡ Á‡ ÂÁÂ‚Ó‡ ìÿÛÏ‡ÍÓî.
Õ‡ 10 ˛ÌË 2021 „. (˜ÂÚ‚˙Ú˙Í), ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Ò„‡‰ÌÓ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌÓ ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ Ì‡ ÛÎ. ì–‡ÈÍÓ
¿ÎÂÍÒËÂ‚î, Í‚. ì»ÁÚÓÍî, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 10:00 ‰Ó 18:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡:
ÛÎ. ì–‡ÈÍÓ ¿ÎÂÍÒËÂ‚î, ÓÚ ÛÎ. ìÀ˛ÎˇÍÓ‚‡ „‡‰ËÌ‡î
‰Ó ÛÎ. ì¿ÌÚÓÌ œ‡‚ÎÓ‚Ë˜ ◊ÂıÓ‚î;
ÛÎ. ì“‡‡Ò ÿÂ‚˜ÂÌÍÓî, ÓÚ ÛÎ. ì–‡ÈÍÓ ¿ÎÂÍÒËÂ‚î ‰Ó
·ÛÎ. ì÷‡Ë„‡‰ÒÍÓ ¯ÓÒÂî.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. ì–‡ÈÍÓ ¿ÎÂÍÒËÂ‚î, Ì‡ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ÛÎ. ì“‡‡Ò ÿÂ‚˜ÂÌÍÓî.
–ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË ˘Â ÓÒË„ÛˇÚ ÔÓ-‰Ó·Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡ Í‡ÚÓ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ
ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡Ú ÁÓÌËÚÂ Ì‡ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ·˙‰Â˘Ë Ì‡Û¯ÂÌËˇ
Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ.
«‡ÒÂ„Ì‡ÚËÚÂ ÓÚ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú
ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ “ÂÎÂÙÓÌÌËˇ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ¿ƒ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ 0800 121 21 ËÎË ‰‡ ÒÎÂ‰ˇÚ Á‡
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÚÂÍÛ˘Ë ÚÂÂÌÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË ‚ Â‡ÎÌÓ
‚ÂÏÂ ˜ÂÁ ¬ËÚÛ‡ÎÌËˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ˆÂÌÚ˙ Ì‡
‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ - http://www.sofiyskavoda.bg/water_stops.aspx.
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÒÂ ËÁ‚ËÌˇ‚‡ Ì‡
Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË Á‡ ÔË˜ËÌÂÌËÚÂ ‚ÂÏÂÌÌË ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡!
»ÌÚÂÌÂÚ Ò‡ÈÚ˙Ú Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ (www.sofiyskavoda.bg)
‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ‰‡ ÒÂ ‡·ÓÌË‡Ú Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡
Á‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ. Õ‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡ ÒË ÔÓ˘‡
ÚÂ ÏÓ„‡Ú ÎË˜ÌÓ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ
ÒÔË‡ÌËˇ. ƒÛ„ Ì‡˜ËÌ Â ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌ‡Ú‡
ÛÒÎÛ„‡ Á‡ ËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡ÌÂ ˜ÂÁ —Ã—.
ŒÚ‰ÂÎ ÓÏÛÌËÍ‡ˆËË Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î

ките на кредитиране на
банката. Причината е, че
рейтинговата агенция не
очаква промяна в подкрепата за ББР от страна на правителството.
Ако обаче бъдат установени съществени нарушения в работата на финансовата институция,
репутационните щети
могат да натежат върху
способността на банката да изпълни мандата си
за развитие или да привлече международно финансиране. Това вече
може да доведе до умерени отрицателни последици за рейтинга в средносрочен план, прогнозира в своя позиция
“Фич”.
Хипотетично рейтинговата агенция казва,
че ако бъдат установени
загуби, засягащи капитала на ББР, и държавата
не ги покрие или ако се

стигне до намаляване
дела на отпуснатите от
нея заеми с държавни
гаранции или свързани с
държавата кредити, то не
е изключено в средносрочен план рейтингът й
да бъде понижен с една
стъпка под този на
България (BBB с положителна перспектива).
Проверката в ББР бе
инициирана, след като
стана ясно, че осем фирми са получили кредити

за близо 1 млрд. лв. Заради разкритието бяха
уволнени членовете на
Надзорния съвет на банката Митко Симеонов и
Велина Бурска. Днес се
очаква БНБ да излезе с
решение дали предложените от министъра на
икономиката Кирил Петков Васил Щонов и Валентин Михов могат да
бъдат назначени в Надзорния съвет на ББР.
ББР не е засегната

от санкциите, наложени
по закона “Магнитски”
на укриващия се в Дубай хазартен бос Васил
Божков, бившия депутат
от ДПС Делян Пеевски
и заместник-председателя на Комисията по СРС
Илко Желязков и свързаните с тях 64 компании.
Това е казал министърът
на икономиката Кирил
Петков пред “Медиапул”. ББР има отпуснати кредити на “Благоевград БТ” (над 140 млн.
лв.) и на “Маркет инвестмънтс” (“Техномаркет” - над 115 млн. лв.),
в които депутатът Делян
Пеевски имаше миноритарни дялове, но ги продаде. Кирил Петков е
уточнил, че нито една от
държавните фирми, които са под шапката на
Министерството на икономиката, засега “не свети в червено”.

Авиосекторът е в критично състояние
От Асоциацията на
българската авиационна
индустрия (АБАИ) настояват за спешна безвъзмездна помощ на авиационния
сектор в България в размер на 20% от оборота за
2018 и 2019 г. Това са отбелязали от бранша в писмо до Министерския съвет,
премиера, министрите на
транспорта, туризма и управлението на европейските средства. В писмото те
настояват за конкретни
действия, за да не бъде
провален чартърният се-

зон, а авиационният бизнес - поставен на колене.
Състоянието на авиосектора у нас продължава да
бъде критично, заявява
Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на
българската авиационна
индустрия. По данни на
“Евроконтрол” през 2020
г. спадът на пътнически
полети по редовни линии
е 65%. Родните авиокомпании, които осъществяват 70-80% от чартърните
програми за България, не
са реализирали никакви

приходи в този период.
Тези обстоятелства поставят авиацията в страната в
ситуация на невъзможност
да продължи да съществува без cпeшнa пoдкpeпa,
зa дa oцeлeе в тeзи
бeзпpeцeдeнтни форсмажорни ycлoвия. Възстановяването на сектора се
очаква да бъде тежко и
бавно и да продължи години - до 2024 или дори до
2025 г. От асоциацията настояват за включване на
фирмите от авиобранша в
Плана за възстановяване на

ЕС и безвъзмездно отпускане до 50% от общия
оборот за двете години
2018 и 2019, които средства да бъдат използвани
за възстановяване на сектора в рамките на следващите три години, както и
възможност за безлихвени
кредити до постъпване на
безвъзмездната помощ по
Плана за възстановяване.
От бранша настояват за освобождаване на българските компании от плащане на
такси към ГД “ГВА” по
тарифа за поне 3 години.
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Гутериш преизбран
за шеф на ООН
Съветът за сигурност на ООН
препоръча на Общото събрание на
световната организация преизбирането на генералния секретар Антониу Гутериш. 72-годишният бивш
премиер на Португалия заема поста от 2017 г. и няма конкуренция
за следващия мандат. 10 души също
се кандидатираха за позицията, но
нито една от 193-те държави-членки на ООН не ги одобри.

САЩ отделят $259 млрд.
срещу Китай

СНИМКИ БГНЕС

В боливийския парламент се стигна до “юмручна политика” между привърженика на управляваща лява
коалиция Антони Коке (вдясно) и опозицията сенатор Хенри Монтеро. Поводът бе искането на опозицията
да бъде отменена заповедта за ареста на бившия временен държава глава Жанин Аньез, която пое властта
след преврата през 2019 г. срещу левия президент Ево Моралес. Тя е обвинена в опит за преврат

Най-богатите в САЩ
укриват данъци
Уебсайт разби мита, че милиардерите в Америка
внасят най-много в държавната хазна
Данни колко малко данъци върху доходите плащат
американските милиардери са
изтекли в новинарски уебсайт в САЩ, съобщи Би Би
Си. От сайта “ProPublica”
заявиха, че са получили
достъп до данъчните декларации на някои от най-богатите хора в света, включително Джеф Безос, Илон Мъск,
Уорън Бъфет и Джордж Сорос. Данните обхващат последните 15 години.
През 2007 г. Джеф Безос,
който още тогава е бил мултимилиардер, а днес е найбогатият човек в света, не е
платил и една стотинка на
федералния бюджет. Същото
той е направил и през 2011
година, твърди уебсайтът. Не
е платил никакви данъци през

2018 година и Илон Мъск,
основателят на компанията
“Тесла” и вторият по богатство в света. Укрил е данъци
и Майкъл Блумбърг, който
имаше мераци за президентския пост, но ги заряза още
на фазата на първичните партийни избори. Към списъка
може да се добавят инвестиционния милиардер Карл
Айкън, който два пъти е укрил данъци. Джордж Сорос
не е плащал федерален данък
три години подред.
Данните предоставят безпрецедентен поглед върху
финансовия живот на американските титани, включително Уорън Бъфет, Бил Гейтс,
Рупърт Мърдок и Марк
Зукърбърг. Този поглед стига не само до доходите и

данъците им, но и до техните
инвестиции, сделки с акции,
печалби от хазарт и дори
резултатите от одитите, пише
още ProPublica
Изданието е използвало и
данни, събрани от списание
“Форбс”. То твърди, че богатството на 25-те най-богати американци колективно е
скочило с 401 млрд. долара
от 2014 до 2018 г., но те са
платили само 13,6 млрд. долара данък върху доходите
си през тези години. “Използвайки напълно законни
данъчни стратегии, много от
богатите са в състояние да
свият своите федерални
данъчни сметки до нула”, заключава сайтът.
Взети заедно, изобличаващите данни разбиват

крайъгълния мит на американската данъчна система: че най-богатите американци плащат най-много.
Излиза, че точно те законно плащат само малка част
от стотиците милиони, ако
не милиарди, които натрупват всяка година.
Сайтът обеща още разкрития през следващите седмици.
Изтичането на информация идва в момент на засилен
дебат за данъците на най-богатите американци на фона
на нарастващото социално
неравенство. Говорителка на
Белия дом нарече изнасянето
на тази информация “незаконно”, а ФБР и данъчните
власти започнаха разследване на теча на информация.

Мицкоски уличен в лъжа
за диалога с България

НЛО се намесвали в
ядрени обекти на САЩ

Специалният пратеник на правителството на РС Македония
за преговорите с България Владо Бучковски коментира през
изданието “Локално” обвиненията на лидера на ВМРО-ДПМНЕ
Християн Мицкоски, че се водят тайни преговори със служебния кабинет в София за включване на декларацията на българския парламент от 2019 г. за преговорите на ЕС със Скопие.
“Нашите позиции са кристално ясни, което беше изразено
тези дни от премиера Зоран Заев и вицепремиера по европейските въпроси Никола Димитров в парламента. За съжаление, за
пореден път Мицкоски е генератор на фалшиви новини”, заяви
Бучковски
ВМРО-ДПМНЕ организира във вторник блокади, за да накара правителството да каже за какво точно се преговаря с България. Запитан за блокадите премиерът Зоран Заев отговори:
“Предложението на Португалия, която в момента е председател
на ЕС, за преодоляване на различията със София беше изпратено
до нас, до българската страна, както и до лидера на ВМРОДПМНЕ Християн Мицкоски. Мицкоски знае, че предложението е отлично и е отправна точка за постигане на решение”.

Неидентифицираните летящи обекти (НЛО) са имали
пряко въздействие върху американските ядрени инсталации, заяви в интервю за в. “Вашингтон пост” Луид Елизондо, бивш директор на секретната програма на Пентагона за събиране и анализ на данни за “аномални космически заплахи”.
“В нашата страна вече е имало случаи, когато тези
НЛО са се намесвали и всъщност са “изключвали” нашия
ядрен потенциал... Но имаме доказателства, че в други
страни те са се намесили в техните ядрени технологии и
всъщност са ги включвали, пускали са ги в експлоатация.
Изглежда има някакво припокриване между тези наблюдения, независимо дали става дума за ядрени двигатели,
ядрена енергия или системи за ядрено оръжие... така че
това ни говори за глобален проблем”, каза Елизондо.
“Мисля, че в момента има достатъчно данни, че НЛО
имат интерес към нашата ядрена технология и способността да се намесват в тези ядрени технологии”, добавя той.

Сенатът на САЩ одобри законопроект, който ще предостави 250
млрд от бюджета на страната в
технологичната конфронтация на
САЩ срещу Китай, съобщИ ТАСС.
По-конкретно, в документа се казва,
че 52 милиарда долара ще бъдат
насочени към развитието на производството на полупроводници в
страната, за да “се борят със зависимостта от китайски компании и
технологии”.

Въздушни удари на
Израел срещу Сирия
Най-малко 8 сирийските войници и бойци от съюзни милиции са
загинали след израелски въздушни
удари в централната и южната
част на Сирия. Това съобщиха от
Сирийския център за наблюдение на
правата на човека, цитирани от
ДПА. Израелските удари са поразили постове в провинция Хомс.
Ударен е и склад за боеприпаси, за
който се смята, че е на “Хизбула”.

Хърватия описа
повредените от
трусовете сгради
Хърватските власти са инспектирали над 39 000 сгради, повредени
от земетресенията в края на 2020 г.
в Сисачко-Мославачкия регион, съобщи агенция ХИНА. Общо в списъка
фигурират 39 800 сгради, над 400 са
негодни за обитаване, за над 3700
сгради е необходимо организирането
на по-подробна проверка и живеенето в тях временно е забранено. Годни
за експлоатация са малко под 17 000
сгради, а останалите сгради с нуждаят от ремонт в една или друга
степен.

Френският президент Еманюел
Макрон и съпругата му Бриджит
са приветствани от жители на
град Валанс в югоизточния
департамент Дром. По-рано той
заяви, че не се притеснява от
инцидента във вторник в друг град
на същия департамент, където
местен жител му удари шамар.
Макрон го окачестви като
изолиран акт и призова да не се
преувеличава значението му
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Сергей Лавров: Нямаме
амбиции за свръхсила
Руският министър разкри, че е постигнат консенсус
с Вашингтон за последните кибератаки в САЩ
Русия няма амбиции за свръхсила,
нито страда от месианството на Запада, който изпитва трудности да популяризира своите инициативи на универсални международни платформи. Това
заяви руският външен министър Сергей Лавров в реч пред форума “Примаковски четения”.
“Между другото, ние нямаме амбиции на суперсила, независимо как някой
убеждава себе си и всички останали в
обратното. Ние нямаме онзи месиански
плам, с който нашите западни колеги се
опитват да разпространят своята демократична ценностна програма по цялата
планета. Вече е ясно, че налагането на
модел за развитие отвън не води до нищо
добро. Погледнете Близкия изток, Северна Африка, Либия, Йемен и Афганистан”,
подчерта Лавров, цитиран от ТАСС.
“Ние нямаме комплекс за малоценност, както нямаме и комплекс за пълноценност в световната политика. Но ние
винаги сме готови да окажем помощ на
тези, които се нуждаят. Това е нашата
историческа мисия, тя се корени във вековете на нашата история”, добави той.
По думите му Русия не прави това, за да
се утвърди в световната политика.

СНИМКА БГНЕС

Сергей Лавров домакинства на йеменския му колега Ахмад
Бин Мубарак по време на срещата им в Сочи в края на май
Първият руски дипломат подчерта, че
станата му ще продължи да допринася
активно за разрешаването на международни конфликти: “Работим в Сирия,
помагаме за възстановяването на мирния живот, след като спряхме кръвопролитията в Нагорни Карабах, активно допринасяме в международните усилия за
разрешаване на конфликта в Афганистан, Либия, около Иран, на Корейския

полуостров и в много други горещи точки”, добави министърът.
Лавров подчерта, че страната му вижда самостоятелна ценност във всеки международен партньор: “Ние се застъпваме
за сътрудничество с всички - ще подчертая още веднъж - на основата на взаимно
уважение, равенство, търсене на баланс
на интересите. И ние виждаме независима стойност във всеки международен

партньор, както в двустранните отношения, така и в многостранните сфери”.
Сергей Лавров изтъкна още, че западните колеги, предимно САЩ и ЕС, искат
да популяризират своите концепции, заобикаляйки универсалните международни организации. “Няма ясен отговор на
въпроса защо не се направи това в найвисшата структура на мултикултурализъм - Обединените нации. Но нас нас
ни е ясно, че е много по-сложно да се
прокарват някакви свои инициативи, да
постигаш договорености в универсален
формат, където има не само послушни
членове на западния клуб, но има също
Русия, Китай, Индия, Бразилия, африканските страни”, отбеляза той. Според него
сегашната система за международни отношения се основава на резултатите от
Втората световна война и Русия няма да
позволи тези факти да бъдат ревизирани.
Лавров обвини представителите на
Запада, че не са готови за честен диалог
с Русия. Той увери, че страната му ще
съдейства за продължаването на мирните промени “в посока на полицентричността, базирана върху колективното лидерство на водещите държави в решаването на глобалните проблеми”.
В речта си Лавров разкри, че е намерен консенсус между Русия и САЩ за
кибератаките срещу американската компания за преработка на месо JBS и
тръбопроводната компания “Колониал
Пайплайн”, което може да допринесе за
развитието на диалог в тази област. “И
в двата случая в крайна сметка беше
постигнат консенсус, въпреки че нашите западни колеги бяха възразявали преди”. Той не се конкретизира, но изрази
надежда, че на предстоящата среща на
президентите Владимир Путин и Джо
Байдън ще бъде обсъдено по същество
предложението на Москва за двустранно сътрудничество в киберсферата.

ƒ¿ œŒ ¿Õ»Ã —“ŒÃ¿’¿ —» Õ¿ Àﬂ“ÕŒ Ÿ¿—“»≈!
—Â„‡ Â ÏÓÏÂÌÚ˙Ú, ÍÓ„‡ÚÓ ı‡Ì‡Ú‡ - ÓÍ˙Ô‡Ì‡ ÓÚ ÒÎ˙ÌˆÂ - Â Ì‡È-‚ÍÛÒÌ‡. —Â„‡ Â
ÏÓÏÂÌÚ˙Ú, ÍÓ„‡ÚÓ ı‡Ì‡Ú‡ Â ÒÔÓ‰ÂÎÂÌ‡. —Â„‡ Úˇ Â ÒÏˇı Ë ‚˙ÁÚÓÊÂÌÓÒÚ, Ì‡ÒÎ‡‰‡
Ë ‚Î˛·‚‡ÌÂ, Ô˙ÒÚ˙ ‡ÁÏ‡ı, ÂÍÒÔÎÓÁËˇ ÓÚ ÛÒÂ˘‡ÌËˇ. —Â„‡ ı‡Ì‡Ú‡ Â ÒÔÓ‰ÂÎÂÌËˇÚ Á‡ÎÂÁ, ·‡·ÂÍ˛ÚÓ ‚ ‰‚Ó‡, ÍÓ¯ÌËˆ‡Ú‡ Á‡ ÔËÍÌËÍ, ÔˇÒ˙Í˙Ú ‚ ÍÓÒËÚÂ, ‡ÓÏ‡Ú‡
Ì‡ ÓÍÓÒÂÌ‡ ÚÂ‚‡, ÏÂÌÚ‡, ÎÂ‰ Ë ÛÒÏË‚Í‡ Ì‡ ÛÒÚÌËÚÂ. —Â„‡ ı‡Ì‡Ú‡ Â ˆÂÎÛÌ‡Ú‡ ÓÚ
Î˛·Ó‚Ú‡ Ì‡ ÔËÓ‰‡Ú‡ Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂÏ ‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÏ, Â ‰‡ È ÒÂ
Ì‡ÒÎ‡‰ËÏ Ò ‚ÒË˜ÍË ÒÂÚË‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒÚ‡‚ËÏ ‰‡ ·˙‰ÂÏ ÔËÎ‡ÒÍ‡ÌË ÓÚ ÓÔËˇÌˇ‚‡˘Ëˇ È ‚ÍÛÒ.
» Á‡ ‰‡ ÌÂ ·˙‰ÂÏ ËÁÌÂÌ‡‰‡ÌË ÓÚ ÒÚÓÏ‡¯ÌË ÌÂ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËˇ, Á‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡ÒÎ‡‰ËÏ
Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ‚ÍÛÒÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ÎˇÚÓÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡, ·ÂÁ ÔËÚÂÒÌÂÌËˇ, ÏÓÊÂÏ ‰‡ ÒÂ ‰Ó‚ÂËÏ
Ì‡ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÌË ÒÎÂ‰‚‡ Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â ‚ ÒÎ˙Ì˜Â‚ËÚÂ ‰ÌË - ≈ÌÁË-ÃËÎ.
œÓ‰ÛÍÚ˙Ú Enzy-Mill Ò˙‰˙Ê‡ Ì‡È-‚‡ÊÌËÚÂ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌË ÂÌÁËÏË, ÔÓ‰·‡ÌË
ÓÚ ÌÂÊË‚ÓÚËÌÒÍË ËÁÚÓ˜ÌËˆË - Amylase; Lipase; Protease 4.5; Protease 3.0; Alphagalactosidase; Lactase; Cellulase; Bromelain. “Â ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú ÛÒ‚Óˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡ÊÌËÚÂ
Á‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÌÛÚËÂÌÚË, Í‡ÚÓ ‚˙„ÎÂıË‰‡ÚË, Ï‡ÁÌËÌË, ÔÓÚÂËÌË, ‚ËÚ‡ÏËÌË Ë ÏËÌÂ‡ÎË. “‡·ÎÂÚÍËÚÂ Ò‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡ ÒÚÓÏ‡¯Ì‡Ú‡ ÍËÒÂÎËÌÌÓÒÚ, ËÏ‡Ú ¯ËÓÍ ÒÔÂÍÚ˙
Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë Ò‡ ÎÂÒÌË Á‡ ÔËÂÏ.
¿ÍÓ Â‰ÌÓ ÚˇÎÓ ËÏ‡ ÂÌÁËÏË ‚ ËÁÓ·ËÎËÂ, ÚÓ Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌÓ Ò ÊËÁÌÂÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ.
«‡ÚÓ‚‡, ‡ÍÓ ÒÂ ˘‡‰ˇÚ ÚÂÎÂÒÌËÚÂ ÂÌÁËÏË, ˘Â ËÏ‡ÚÂ ÔÓ‚Â˜Â ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÚˇÎÓÚÓ ‚Ë ˘Â
·˙‰Â ÔÓ-Á‰‡‚Ó. »Ï‡ ÚË ÓÒÌÓ‚ÌË Ì‡˜ËÌ‡ Á‡ Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂ Ë ÔÓÔ˙Î‚‡ÌÂ Ì‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡
ÂÌÁËÏËÚÂ: ˜ÂÁ ˇ‰ÂÌÂ Ì‡ ÒÛÓ‚‡ ı‡Ì‡, ˜ÂÁ Ô‡‚ËÎÌÓ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ ÔÓ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ˜ÂÁ ÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÁËÏÌË ‰Ó·‡‚ÍË.
Enzy-Mill Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ÔË ÒÚÓÏ‡¯ÌË ÌÂ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÔÓ‰Û‚‡ÌÂ,
„‡ÁÓ‚Â, ÍÓÂÏÌË ÒÔ‡ÁÏË, ÚÂÊÂÒÚ. ¬ÒÂÍË Â‰ËÌ ÓÚ ÚÂÁË ÂÌÁËÏË ÓÚ„Ó‚‡ˇ Á‡ ‡Á„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÂÌ ‚Ë‰ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó, Í‡ÚÓ ‡ÏËÎ‡Á‡Ú‡ ÔÓÏ‡„‡ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙„ÎÂıË‰‡ÚË, ÎËÔ‡Á‡Ú‡ Á‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ Ï‡ÁÌËÌË, ‰‚‡Ú‡ ‚Ë‰‡ ÔÓÚÂ‡Á‡ ‚
≈ÌÁË-ÃËÎ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Á‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÚÂËÌË ‚ ‡ÁÎË˜Ì‡ ÍËÒÂÎËÌÌ‡ ÒÂ‰‡
(ÔÓÏ‡„‡Ú Á‡ ÛÒ‚Óˇ‚‡ÌÂÚÓ Í‡ÍÚÓ ‚ ÒÚÓÏ‡ı‡, Ú‡Í‡ Ë ‚ Ú˙ÌÍËÚÂ ˜Â‚‡), ‡ÎÙ‡-„‡Î‡ÍÚÓÁË‰‡Á‡ Á‡ ‚Â·‡ÒÍÓÁ‡ Ë ‡ıËÓÁ‡ (‚˙„ÎÂıË‰‡ÚË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÒÂ˘‡Ú ‚ ·Ó·Ó‚ËÚÂ ‡ÒÚÂÌËˇ), Î‡ÍÚ‡Á‡ - Á‡ ÏÎÂ˜ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ˆÂÎÛÎ‡Á‡ - Ó·‡·ÓÚ‚‡ ˆÂÎÛÎÓÁ‡ Ë ·ÓÏÂÎ‡ËÌ. ≈ÌÁËÏËÚÂ ‚ ≈ÌÁË-ÃËÎ Ò‡ Ì‡·‡‚ÂÌË ÓÚ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍ‡Ú‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡ ÂÌÁËÏÌ‡
ÍÓÏÔ‡ÌËˇ- ÛÚ‚˙‰ÂÌ ÎË‰Â ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÂÌÁËÏË, Ú˙È Í‡ÚÓ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍ‡Ú‡ Ù‡Ï‡ÍÓÔÂˇ Â Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-ÔÂˆËÁÌËÚÂ Ë Â„ÛÎË‡ÌËÚÂ ‚ ˆÂÎËˇ Ò‚ˇÚ. œËÂÏ˙Ú Ì‡ ‰‚Â
Ú‡·ÎÂÚÍË ≈ÌÁË-ÃËÎ ÔÂ‰Ë ËÎË ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ı‡ÌÂÌÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂÚÓ Ë ¬Ë „‡‡ÌÚË‡ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÌÛÊÌËÚÂ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌË ÂÌÁËÏË, Á‡ ‰‡
ÛÒ‚ÓËÚÂ ı‡ÌËÚÂÎÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ÓÚ ı‡Ì‡Ú‡.
Enzy-Mill ÌÂ Ò˙‰˙Ê‡ ÊË‚ÓÚËÌÒÍË ÔÓ‰ÛÍÚË, Óˆ‚ÂÚËÚÂÎË Ë ÍÓÌÒÂ‚‡ÌÚË. ÃÓÊÂ ‰‡
ÒÂ ÔËÂÏ‡ Ë ÓÚ ‚Â„ÂÚ‡Ë‡ÌˆË Ë ÔÓÒÚÂ˘Ë.
≈ÌÁË-ÃËÎ ÌÂ ÔËÚÂÊ‡‚‡ ÒÚ‡ÌË˜ÌË ÂÙÂÍÚË ‚ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÚÂ ‰ÓÁË, ÍÓÂÚÓ „Ó Ô‡‚Ë
ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ‰˙Î„ÓÚ‡ÂÌ ÔËÂÏ.
≈ÌÁË-ÃËÎ Â ‚‡¯ËˇÚ ‚ÂÂÌ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ ÔË ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÔÓ·ÎÂÏË Ò ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂÚÓ.
ÃÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ ≈ÌÁË-ÃËÎ ‚ ‡ÔÚÂÍËÚÂ ËÎË ÓÌÎ‡ÈÌ Ì‡ www.botanic.cc
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Рецидив
Георги ГЕОРГИЕВ

Бойко Борисов направи рецидив. За втори път
той бе осъден от действащ политик за клеветнически твърдения. През
януари миналата година
журналистката и ляв евродепутат Елена Йончева го осъди окончателно
за изказването му, че взе-

мала пари от държавата
за известните й документални филми. Вчера Мая
Манолова спечели на
първа инстанция срещу
лидера на ГЕРБ, който я
бе обвинил, че подкокоросвала ромите в София
да кажат, че ГЕРБ са им
плащали, за да гласуват за
тях. Тук е мястото да се
добави и делото от 2018
г., на което лидерът на
БСП Корнелия Нинова и
Бойко Борисов се съдиха
взаимно за клевета, не се
осъдиха, но Борисов бе
осъден да плати нейните
разноски по делото.
И в трите случая става
дума за изказвания на Борисов в условията на предизборна кампания - парламентарния вот от 2017

г. и местния от 2019 г.
Вчерашната присъда е вид
предупреждение към Борисов да внимава как
кълне опонентите си, но
надеждата, че ще си вземе
поука в тази кампания, е
абсолютно призрачна.
Борисов се е доказал
през годините като безпардонен в говоренето си.
Този човек не се свени под
път и над път да спекулира с паметта на свои и
чужди покойници, когато
е на зор, което е особено
отвратително. Глупостите
му, че държавата е цъфнала и вързала при него “България пак се завърна
като една индустриална
държава - както е била
преди 1945 г.”, станаха
толкова много, че той

реши, че хората са спрели
да им обръщат внимание.
Самохвалството му
растеше с годините във
властта, при това го избиваше на неочаквани места
- “Надали има по-религиозен човек в управлението на държавата от мене”.
А когато го хванаха на
тясно на последните избори, свали маската и стана
агресивен: “Мили мои
опоненти, какво ще правите, ако симпатизантите
на ГЕРБ ви подгонят като
чакали?!” Причината за
всичко това е убедеността на Борисов, че ще му се
размине, тъй както досега
все му се е разминавало.
Е, това време вече си отива. И идва времето за плащане на сметката.

Подсказките
Деси ВЕЛЕВА

Ако години наред родителите масово се чудеха кому е нужно да се препитват всички четвъртокласници на национално външно оценяване,
тази година въпросът се
задава с още по-голямо основание. Няколко училища бяха хванати в нару-

шения, сред които се откроиха най-вече подмяната на диктовки, дописването им от квестори и
преписването им от ученици. Случаите действително са пренебрежимо
малко на общия фон явили се, но пък колко ли
други непозволени практики не са хванати? А
сега кой ще вярва, че децата се оценяват справедливо, че на базата на резултатите им могат да се
правят анализи за подготовката им, че с малките
матури се показва положения от учителите труд?
Сбърканите, заменени
и дописани диктовки компрометираха окончателно
цялата идея на националното външно оценяване и

преценката на постигнатите компетентности. Ако
досега то беше приравнявано с психически тормоз
над децата, сега вече окончателно може да се нарече пародия на изпитване.
От другата страна са и
онези учители, които са
изправени пред стреса
трудът им да бъде оценен
само на базата на тези
изпити, а слабите резултати да изложат цялото училище под прицел. Добре
знаем, че учебните заведения не са еднакви, нито
равни. В тях не учи средностатистическа група, в
която има напористи отличници и бездейни двойкари. В масовия случай в
крайни квартали на големи градове, в малки град-

чета и селца учат деца,
живеещи и развиващи се в
по-различни условия, които имат и различни
възможности и способности от други техни
връстници. Разликата
трябва да се признае, а не
да се замита и да се търси
начин да се преодолее. А
за това няма да помогнат
общонационални изпити,
които само отчитат, че в
селото Х децата нищо не
знаят. Подобни оценки не
са нужни никому. Необходими са действия, за да
се помогне на тези ученици и техните учители,
вместо те дружно, вероятно и с мълчаливото
съгласие на родителите, да
продължат да мамят системата с подсказки.

Миражът „Хемус”
От стр. 1
Пътен възел “Белокопитово” бе силно оскъпен
и закъснял. Тунелът в
Кресненското дефиле се
оказа близо 14 пъти поскъп от най-дългия тунел
в света - Лердалския в
Норвегия. “Златна” бе и
19-километровата автомагистрала “Люлин”, чиято
средна цена е 9,6 млн. евро
за километър. Това са само
няколко примера, които
показват начина, по който
се усвояват европейски и
национални средства за
инфраструктура у нас.
Порочната практика
при изграждането на инфраструктурни проекти у
нас започва още при процедурите по възлагането
на обществените поръчки
и завършва с гаранцион-

ната поддръжка на изградените обекти. Съмненията, че проектите се печелят от избрани фирми, се
засилват от публичните
данни за концентрация на
повечето поръчки в малко
на брой изпълнители. Ако
някоя от въпросните компании не разполага с необходимия ресурс от техника и персонал, наема
подизпълнители.
Това е забранено при
финансирани с евросредства проекти, но ограничението се заобикаля с договори за наем на хора и
техника. Доказва го и
одитът на “Автомагистрали” ЕАД, което получи
близо милиард и половина лева да изгради 134 км
от “Хемус”. И докато доскоро смятахме, че пътищата ни са евтини и зато-

ва са с по-ниско качество,
то в последните години
цената на километър нова
магистрала е скочила в
пъти. През 2010 г.
поръчки се изпълняваха за
между 2 и 3 млн. евро на
километър. Днес цената
на 1 км магистрала е между 4,2 и 6,7 млн. евро.
Преди години се разигра трагикомичен фарс,
при който строителни
фирми, близки до властта,
изкараха на протест в
София тежка техника срещу искането на опозицията за независим анализ на
качеството на магистралите. Малко след това протестиращите получиха
като награда обществени
поръчки без конкурси. Такава се оказа и днешната
практика около “Хемус”.
Поне 800 млн. лв. е изпла-

тила държавната “Автомагистрали” на частни
фирми за пътни отсечки,
по които дори няма разрешение за строеж. Значителна част от поръчките, които “Автомагистрали” е получила от АПИ,
са превъзложени и “изпълнителят по договорите е заменен”, което е в
разрез със закона.
Това са само част от
скандалните констатации
на Сметната палата. Одитният доклад потвърди
публичната тайна, че при
строителството на магистрали се заобикаля законът и непрозрачно и безотчетно доскоро се
превъзлагаха проекти за
милиарди на “любими”
фирми. Това дава отговор
на въпроса защо “Хемус”
още е химера.
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1871 - В БРАИЛА ИЗЛИЗА БР. 1
НА
БОТЕВАТА
“ДУМА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕМИГРАНТИ”. Мотото
на вестника е “Истината е свята.
Свободата е мила”. Христо Ботев успява да
отпечата само пет броя. През 1873 г. Ботев
издава сатиричния в. “Будилник”. През 1874 г.
започва активната му дейност като журналист и под негова редакция излиза новият орган
на революционната партия - в. “Знаме”.
1943 - УНГАРЕЦЪТ ЛАСЛО БИРО ИЗОБРЕТЯВА
ХИМИКАЛКАТА. Работейки
като журналист, той бил
озадачен от различното
време за изсъхване на вестникарското мастило и на
мастилото от неговата писалка. Заедно с брат
си Георги, химик, сложил на писалката сачма,
която пропускала печатарското мастило при
въртенето си. И се родила химикалката. Двамата патентовали изобретението в Унгария
през 1938 г., но емигрирали в Аржентина през
1940 г., за да се спасят от нацистите. Там я
патентовали отново през 1943 г. През 1945 г.
Биро дал лиценза на французина Маесел Бик,
който започнал масово производство на химикалки. В знак на почит към Биро аржентинците, които наричат химикалката birome, празнуват Деня на изобретателя на 29 септември рождения ден на Ласло Биро.
1990 - ПРОВЕДЕНИ СА ИЗБОРИ ЗА СЕДМО
ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
(И НА 17 ЮНИ).
Първите свободни демократични
избори в най-новата история на България. Печели БСП, която получава 211 депутатски места, СДС - 144, ДПС - 23,
БЗНС - 16, Отечественият съюз - 2. Избрани са още
двама независими народни представители, един от
Отечествената партия на труда и един от СДП
(немарксисти).
2004 - УМИРА РЕЙ ЧАРЛС,
АМЕРИКАНСКИ ПЕВЕЦ И
РИТЪМ
ЕНД
БЛУС МУЗИКАНТ (Р. 1930
Г.). С големи заслуги за изграждането на звученето на соула.
На 7 години ослепява напълно, което не му пречи да бъде виртуоз и да се превърне в легенда на
музикалната и развлекателната индустрия. Той
е единственият изпълнител, получавал “Грами”
в продължение на 50 години. Жени се два пъти,
баща е на 12 деца от 9 различни жени. През
декември 2002 г. по време на семеен обяд дава
на всяко от децата си по 1 млн. щ.д.
2004 - УМИРА НИКОЛАЙ
КОЛЕВ-МИЧМАНА, СПОРТЕН КОМЕНТАТОР (Р. 1932
Г.). Негова е
фразата “Господ е българин!”, изречена
след гола на Емил Костадинов срещу Франция, с който националният отбор на България
се класира на Световното първенство по
футбол през 1994 г. в САЩ. Свидетел е на 9
олимпийски, 8 световни и 7 европейски първенства по футбол. Работил дълги години в БНТ
и за кратко в телевизия “Диема”.
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Звучи невероятно, но така оплюваните
днес БКП и ДС са сътрудничили на спецслужбите на ФРГ в борбата им с тероризма. И то срещу ултралеви - троцкисти,
маоисти, анархисти и какви ли още не,
които извършват атентати, убийства, отвличания, насочени срещу “господството
на капитала”, против САЩ, против
НАТО...
Получава се информация, че неуловима
терористична група провежда съвещание
край нашето море. Трудно решение е взело партийното и държавно ръководство.
Подготви
Христо ГЕОРГИЕВ Най-безболезнено е било да предупредят
терористите, че са разкрити, и те на мига
да изчезнат от страната ни. Но решението
е друго - информират германското правителство и неговите
спецслужби и канят командосите им да си ги приберат. Нещо
повече, със своя професионализъм, който днес толкова се
отрича и хули, специалните поделения на МВР спечелват
възхищението на германските си колеги. Да измъкнеш оръжието на бойците от прочутата по цял свят “Фракция Червена
армия” малко преди атаката, без те дори да се усетят, е наистина висш пилотаж.
България се сдобива с така необходимото й приятелство и
покровителство на Германия. Но и с омразата и презрението
на крайнолевите революционери по света. Отмъщението за
“вероломството” не закъснява - български офиси в чужбина
са взривени.
Полуграмотни кандидати за ясла и журналистическа слава
тръбят, че социалистическа България била в пълна изолация,
и плюят от сутрин до вечер по тогавашните ни органи за
сигурност. А и техните западногермански партньори, които
са им били толкова благодарни тогава, днес са потънали в найдълбокото на мълчанието.
Няколко са случаите на пребиваване на терористи в България.
И може би затова в спомени на някои участници в събитията,
и в журналистически публикации най-вече, се бърка най-известният случай в Слънчев бряг с този (тези) в Златни пясъци.

“Животът плюсове и минуси”, Петър Младенов,
ИК “Петекс”, 1992 г.
Из “Ханс-Дитрих Геншер”
... От няколко години ФРГ
беше станала обект на силна
терористична дейност - на територията на страната организирано действаха цели банди.
Техните акции, най-често
свързани със смъртта на невинни хора, дестабилизираха обстановката в страната, водеха
до страх и свръхнапрежение
сред населението. Правителството правеше декларации, че ще
се разправи най-сурово с бандитите, от време на време залавяше по някого, но другите
продължаваха да действат и
вълната от насилие беше заляла
почти цяла Западна Германия,
а и Западна Европа. Очевидно
беше, че борбата против това
зло е дълг на всички.
През последното лято органите на българското контраразузнаване донесоха, че в една
вила недалеч от Варна е отседнала група западногермански
терористи. По това време в
България чужденците бяха стотици хиляди, страната ни беше
обявила безвизов режим за желаещите да я посетят и да прекарат ваканцията си в нашите
курорти... Освен това през последните години нашето черноморско крайбрежие се беше
превърнало в място, където си
устройваха срещи роднини,
близки, приятели и познати от
ГДР и ФРГ, тъй като режимът
на пътувания между тях беше
сложен.
Възползвайки се от тези
благоприятни обстоятелства,
западногерманските терористи,
намиращи се по това време в
различни страни, решили да
проведат среща край Варна, за
да съгласуват бъдещите си действия. За целта те наели една

частна вила, намираща се настрана от шумните туристически
комплекси, и пристъпили към
работа.
Новината ни завари неподготвени. Решението, което
трябваше да вземем, не беше от
лесните. Ясно беше, че в наш
интерес е да противодействаме
на тероризма, но в същото време не можеше да не се мисли и
за ответния удар на отмъщение,
от който щяха да бъдат заплашени представителите на
България особено в чужбина,
където нашите официални представителства поради липса на
средства бяха почти беззащитни. Освен това, трябваше да се
реши какъв вариант на действие да се избере. Като възможни се обсъждаха три: терористите да бъдат предупредени, че
са разкрити, и да им се предложи незабавно да напуснат страната; да бъдат обезвредени и
задържани от нашите сили за
сигурност (разполагахме с информация, че са въоръжени),
като се влезе незабавно във
връзка с официалните западногермански служби и се предложи техни представители да пристигат в България, за да
извършат ареста и вземат мерки за прехвърлянето им във
ФРГ.
От гледна точка на собствените ни интереси първият вариант беше за предпочитане, но
от морална гледна точка той
беше трудно защитим. Утвърди
се третият вариант и започнаха
незабавни действия за неговата
реализация. От тук нататък
българските и западногерманските органи за сигурност работеха заедно и по общ план.
На другия ден със самолет на
летище Варна от Бон пристиг-

БКП и ДС заедно
със Запада срещу
тероризма
на оперативна група от немски
командоси, специално подготвени за борба с терористи, които щяха да извършат ареста. В
последния момент, преди началото на акцията техните
български колеги успяха да
приберат оръжието на терористите, без последните да забележат това, и направиха плътно
заграждение, като втори кордон
около вилата - ако някой от терористите успееше да се
измъкне от обръча на немските
командоси, щеше да попадне в
ръцете на българските им колеги. Операцията мина успешно
и още същия ден специалният
западногермански самолет с
терористите на борда излетя
обратно за Бон...
Мисля, че варненският случай беше първият на съвместни
действия между социалистическа и западна държава в борбата
с международния тероризъм...

“Международният тероризъм в досиетата на
ДС”, електронен документален
сборник, съст. Татяна Кирякова, проф. Йордан Баев, проф.
Костадин
Грозев,
изд.
КРДОПБГДСРСБНА, 2010 г.
Из предговора на съставителите:
... В аналитичните материали на Държавна сигурност се
посочват западни данни за динамиката на терористичните
действия през разглежданите
две десетилетия. Според тях, в
периода 1970-1980 г. са констатирани 10 748 случая на терористични инциденти с общо
9718 жертви. През следващите
четири години (1981-1984) броят на жертвите надхвърля 1500
души. Ако през периода 19581967 г. е имало 31 отвличания
на самолети, само през 1968 г.
техният брой е бил 33, а през
следващата 1969 г. е нараснал
на 70 случая. За периода 19681985 г. извън територията на
САЩ са извършени 1257 терористични актове срещу американски обекти, 293 срещу израелски обекти в чужбина, 278 срещу френски, 203 срещу британски, 117 срещу турски...
През лятото на 1978 г. световните медии съобщават сензационната новина за съвместна операция на западногерманските и българските органи за
сигурност по задържане и екстрадиране във ФРГ на четирима членове на терористичната
организация “Баадер - Майнхов”. Всъщност става въпрос за
ръководни функционери на
анархисткото движение “Втори юни”, което в средата на 70те години се провъзгласява за
“второ поколение” на ляворадикалната терористична групи-

Германският канцлер Хелмут Шмид
на посещение в София, май 1979 г.
ровка “Фракция на Червената
армия”. Задържаните на 21 юни
1978 г. в българския черноморски курорт “Слънчев бряг” Тил
Майер, Габриеле Ролник, Гудрун Стамер и Ангелика Гьодер
са заподозрени за участие в отвличането и убийството на
председателя на германската
асоциация на предприемачите
Ханс Мартин Шлайхер предходната година. Като възмездие
за “вероломния акт” на българските власти на 15 юли 1978 г.
са взривени два офиса на
българската търговска фирма
(Balkan Trading) в Западна Европа... Негласното сътрудничество между българските и западногерманските служби за
сигурност продължава с официално посещение на делегация
на ВГУ - ДС (Второ главно управление - Държавна сигурност
- Хр. Г.), ръководена от полк.
Димитър Йотов, в централата
на Федералната криминална
служба (ВКА) във Висбаден
през февруари 1979 г. Установените професионални контакти обясняват и бързата реакция на ВГУ - ДС при ново искане за издирване на западногермански терористи на българска територия през декември
1985 г...

Строго секретно!
Аналитична справка
Относно: западногерманските лявоекстремистки организации РАФ и “2 юни”
1. Произход, характер и
политическа платформа на
терористичните организации
РАФ и “2 юни”
Двете организации възникват от фракции на разпадналия
се през 1968 г. ляворадикален
студентски съюз (СДС) във ФРГ
и Западен Берлин. Екстремистки настроени активисти на студентското движение, начело с
Андреас Баадер и Улрике
Майнхов, основаха “Фракция
Червена армия” (според оригиналния език РАФ), с цел “взривяването отвътре” на буржоазната държава във ФРГ чрез

тероризъм и подривна дейност
срещу устоите на съществуващия във федералната република обществено-икономически
строй... Първоначално РАФ се
нарича “Група Баадер - Майнхов”, а от 1970 г. носи сегашното си наименование...
От друга страна, според постановките в ръководните документи на организацията и миналата й дейност, РАФ и “2 юни”
могат да характеризирани като
лявоекстремистка организация,
целяща с терористични средства и психологическо насилие да
създаде анархия и нестабилност
във ФРГ и други западни страни
като път за свалянето на господството на капитала. Политическата идеология на РАФ и “2
юни” същевременно отразява
силната привързаност на ръководството им към редица постановки на маоизма - за трите свята, за перманентната революция,
за партизанската война в големите градове на метрополиите и
други. Същевременно се отричат
всички постановки на ленинизма
за класовата борба... Авантюризмът и левичарството на идеологията на идеологията на тези
терористични организации найдобре се демонстрира от лозунга за борба, издигнат от У. Майнхов: “Унищожавайте това, което ви унищожава!”...
8. Прояви на РАФ и “2
юни” на наша територия
Опасността за сигурността
на нашата страна от дейността
на РАФ и “2 юни” произтича
от факта, че територията на
НРБ се използва за транзитно
преминаване и почивка от терористите...
През 1978 г. на наша територия с наше съдействие бяха
задържани тогавашният ръководител на “2 юни” Тил Майер и
придружаващите го терористки Габриеле Ролник, Гудрун
Щюрмер и Ангелика Годер, а
Инге Фийт, Ингрид Зийлман и
Юлиане Пламбек бяха пропуснати да заминат за ЧССР.
На стр. 11

ЧЕТВЪРТЪК
10 ЮНИ

Сред всекидневните
предизборни “атракции”
тихо премина представянето на едно твърде интересно изследване на
агенция “Афис” по
поръчка на фондация
“Фридрих Еберт”. То е
направено през септември-октомври 2020 г. с
тема “Радикализация на
неприемането. Групова
омраза и дясно-екстремистки нагласи в България”.
От фондацията направиха следното обобщение: “България, както и
повечето европейски
държави, е терен за развитие на крайнодесни
движения и организации.
Актуалните радикални
популистки настроения
са в голямата си част
опасни за демокрацията,
защото са основани на
недоверието и отхвърлянето на всичко, квалифицирано като “чуждо”.
Десният популизъм е средата, в която се развиват
крайните форми на ксенофобия, национализъм и
расизъм. Масово разпространените стереотипи в
днешното българско общество по отношение на
турците, ромите, евреите,
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Груповата омраза и десните
Образование, работа и доходи - пътят за справяне с „ромския проблем”
Велиана ХРИСТОВА

бежанците, ЛГБТ хората,
са негативни, а ромите са
най-мразената етническа
група.” Анализът е изготвен от проф. Антоний
Тодоров, данните са анализирани от Чавдар Найденов и Стефан Георгиев.
Интересно е, че преди
11 години “Дойче веле”
съобщи за двама дългогодишни австрийски кореспонденти за Източна Европа - Грегор Майер и
Бернард Оденал, които са

От стр. 10
От терористите и от места,
на които бяха открити, бяха
иззети оръжие, боеприпаси,
подправени откраднати документи, печати и материали за
подправка на паспорти, и парични средства...
През 1985 г. западногерманската полиция на два пъти отправя искане за издирване на
Инге Фийт в нашата странаЕ
През 1988 г. е регистрирано
посещение на членката на ръководството на РАФ - Сабине Елке Калсен в София, вероятно
за среща с пребиваващия по
същото време на наша територия ръководител на терористичната организация “Световна революция” Карлос...
През същата година на
Слънчев бряг почиват Йорк
Шуберт, съратник на Руде Дучке и Юрген Рименшнайдер, които водят активна пропаганда
на идеологията на терористичната дейност на РАФ и “2
юни”, търсят съмишленици и
помагачи на наша територия...
Зам.-началник на ВГУ - ДС
Ген.-майор Ив. Иванов
Отп. в 3 екз.

Строго секретно!
До министъра на вътрешните работи
ТУК
Докладна записка
ОТНОСНО: проведени срещи със служители на Федералната криминална служба (ФКС)
Другарю министър,
На 07.12.т.г. зам.-министъра на вътрешните работи на
ФРГ Андреас Маер Ландрут по
телефона помолил посолството
на НРБ в Бон спешно да бъдат
издадени входни визи на двама
висши полицейски служители за
разговори с представители на

издали книга, озаглавена
“Екстремистите напират:
дясната опасност от Източна Европа”. В нея авторите анализират дясноекстремистките формации в Унгария, Чехия,
Словакия, Хърватия,
Сърбия и България. И
какви заключения направиха австрийците? “В
Източна Европа се появи
ново поколение десни екстремисти, които не само
искат да влязат в парламента като политически
партии, а се стремят да
създадат впечатлението,
че представляват значима
обществена група, каквато не са в действителност.
Остригани, охранени, добре организирани, десните запълват обществени
ниши... България е сред
страните в Източна Европа, които са застрашени
от десен екстремизъм,
включително и поради

МВР на НРБ в София, като се
аргументирали, че в момента в
нашата страна се намират едни
от най-опасните западногермански терористи...
На 08.12.1985 г. със самолет на “Луфтханза” в 14.10 ч.
пристигнаха полицейските служители:
- Краус Херберт Бекер, началник отдел във Федералната
криминална служба във Висбаден...
- Крал Хайнц Рьод, комисар
от ФКС във Висбаден...
След запознаване и взаимно
представяне помолих господин
Бекер да изложи техните искания към нас. Той съобщи следното: По данни на техен достоверен източник от 28.11.1985
г. в страната ни е пребивавала
терористична група на организацията “РАФ в състав от трима души: Инге Фийт, родена на
12.01. 1944 г., известна терористка, участвала в многобройни терористични акции. Тя е
обявена от 12 години за издирване от “Интерпол” и има заповед от федералния съд на
ФРГ за задържане. Придружавана е от две лица Едвин Баслан и Стефан Якомен, около
40 годишни... Мотивът за престоя им в нашата страна е бил
за почивка...
Господин Бекер накратко
разказа, че през последните години “РАФ” активизира своята
дейност и, ако преди са действали заедно с палестински групировки, то сега се забелязва
голямо взаимодействие с терористичните групи “Аксион директ” (пряко действие) във
Франция, “ККК” (бойни комунистическа ядра) в Белгия.
Обекти за покушения са били
военнослужещи на САЩ, базирани във ФРГ, военни обекти
на НАТО, висши ръководители

ниското благосъстояние
на хората”, написаха авторите. Най-добрият подход срещу десните екстремисти, според Грегор
Майер, е излагането на
неоспорими исторически
факти и избягването на
примитивната агитация,
която често води до празни емоционални спорове,
без разумна полза за обществото. Най-верният
подход е в политиката на

разумни реформи, която
да увеличава благосъстоянието на хората.
С една дума - за 11
години нищо ново в
България. Циганите пак
са на мушката, пак квартали и села пищят от тях
и това е основанието за
“омраза” към етноса. Все
ги интегрираме и все не
можем да ги приобщим.
А защо в годините на
проклетия социализъм

Терористки от групировката
“Фракция на Червената армия”
на ФРГ. Бяха дадени по техни
данни описания и характерни
белези на Инге Фийт. Бе ни
казано, че тя е пребивавала и
друг път в нашата страна...
На 9, 10, 11 и 12.12. 1985
г. в апартамент 1717 на хотел
“Витоша-ню-Отани”се провеждаха кратки работни срещи. Пред служителите на ФКС
споделих, че ние извършваме
проверки, които са улеснени
от това че туристическият сезон е приключил. Във Варна и
“Златни пясъци” работят само
четири хотела. Казах им, че
такива лица не са засечени,
както по паспорти, така и по
даденото физическо описание.
По признаци им съобщих, че
сме заделили три статистически карти на граждани на Тунис... излезли на 29.11.1985 г.
през ГКПП “Свиленград”.
Обясних, че към тези лица сме
се ориентирали като единствените влезли на 28. 11. от
СФРЮ. Бекер и Рьот силно се
впечатлиха и помолиха да им
ги предадем, тъй като могат да
работят по изземване на отпечатъци и извършат графологически анализ...
Тактично им казахме, че не

бихме желали турските полицейски служби да знаят подробности от водените между нас
разговори. Подчертах, че нашите издирвателни мероприятия
продължават...
Господин Бекер няколкократно подчерта личното си
удоволствие от проведените
разговори с нас и изказа благодарности на техния президент на ФКС до нашето ръководство. Смята се, че тази среща слага началото на едно добро сътрудничество между
двете служби. Когато са
обсъждали тяхното пътуване
до България, е имало скептични гласове и болшинството от
техните ръководители не са
очаквали, че МВР на НРБ така
бързо и отзивчиво ще отговори на техните искания... Затова те са приятно изненадани
от нашето поведение и от негово име и от името на президента обещаха при подходящ
случай да се реваншират и да
отговорят на някои наши
въпроси или нужди...
От името на ръководството на МВР изказах желание в
удобно за немската страна време да приемат наш отговорен

проблемът го нямаше?
Ами защото всички деца
от цигански семейства
ходеха на училище заедно
с всички останали. В моя
квартал учителите обикаляха домовете и записваха всички деца в първи
клас, после всички ни контролираха еднакво. Седяхме на едни и същи чинове.
А бащите и майките на
“ромчетата” работеха
като всички и не се местеха на катуни, не просеха
по улиците. В службата на
майка ми имаше десетина
циганки и те бяха най-чистите и най-спретнатите
от всички. Факт. Само че
“режимът” и държавата
тогава бяха социални, не
бяха десни и екстремистки, за разлика от сега. Образование, работа и доходи за всички - това е пътят
за премахване на омразата. Иначе от нея няма спасение.

ръководител на МВР в ръководството на тяхното Министерство на вътрешните работи
за обмяна на информация по
въпроси, касаещи двете министерства. При възможност
бихме желали да получим информация за организацията,
структурата, тактиката и обектите за терор на действащите
в момента екстремистки организации. В тази връзка подчертах, че на нашето внимание
особено стоят турските организации, занимаващи с контрабанда на оръжие, наркотици, а
също така българи невъзвращенци, живеещи и работещи на
територията на ФРГ, занимаващи
се
криминалнопрестъпна дейност. Бихме желали да бъдем запознати с техните технически средства за
откриване на взривни устройства и вещества, експлозиви и
методология за откриване на
пръстови отпечатъци...
Господин Бекер си записа
поставените въпроси и обеща
в неговия доклад до ръководството да ги включи като втори раздел... като подчерта, че
може да покани и делегация,
на която освен информация,
могат да се демонстрират действия на ФКС в борбата срещу тероризма, а също така и
техническите средства, с които разполагат... Прояви интерес защо нашата страна не е
член на Интерпол и същевременно предложи услугите си
за приемането й...
На двамата бе дадена вечеря, организирана разходка из
София, по време на която сами
са изявили желание да посетят
мавзолея на Г. Димитров...
За сведение и разпореждане.
Зам.-началник на ВГУ-ДС
Ген. майор (С. Джендов)
Отп. в 4 екз.
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Природното бедствие
е предвидимо!
Само компетентното управление може да предотврати
и ограничи щетите, които наблюдаваме в момента

фичен софтуер по райони, който да актуализира всекидневно метеорологичната и
оперативна обстановка: проливни дъждове, силни ветрове, високи или ниски температури, мъгли с ограничена видимост,
слани и пр. Информираността за оперативната метеорологична обстановка в
съответния район е основата, върху която трябва да се подрежда пъзелът на
управленските решения за интервенция.
Най-често срещаните бедствия, върху
които е нужно да се обърне особено
внимание, са:

Наводнения

Свлачища
Свлачище затвори преди дни пътя Кричим-Девин

За предотвратяването им е необходим оглед на всички стари и предполагаеми свлачища и срутища, не само около
магистрали и междуселищни пътища, но
и около “черни пътища”, които водят до
курортни селища и вилни зони. Трябва
да има отводняване на скатовете и недопускане на повърхностните води да достигат и да заливат пътищата. Друга мярка е укрепването на невралгичните места
с шпилки, колони, диги, стени, мрежи и
други средства. Трябва да се прави оглед
за падащи камъни и скали не само по
пътищата и жп линиите, но и в населените места. Има застрашени къщи и блокове от търкалящи се камъни, каменни блокове, скали, пънове и др.

Инверсионна мъгла
Мъглите и ограничената видимост се
наблюдават в котловините и речните
басейни основно през есенните и зимните месеци. Но се случват и през пролетта. Метеоролозите предварително уведомяват за ограничена видимост в прогнозите си. За да се избегнат верижни катастрофи, трябва предварително да се
създаде адекватна организация от органите на КАТ и МВР. За предпочитане е
да се поставят мобилни светещи пътни
знаци, предупреждаващи за участъци с
ограничена видимост и хлъзгав път.

неразделна част
от националната сигурност
на всяка държава. Потенциален природен риск съпътства човешката цивилизация от нейното възникване до наши дни.
Когато безотговорно е пропуснато времето до отстраняване на причините и
обезопасяване на рисковите места, това
води до възникване на динамично бедствие. Може за часове да бъдат унищожени инфраструктура и имущество, изграждани с години. Природното бедствие трябва да се разглежда и като очакван процес и резултат от бруталната
намеса на човешкия фактор в природата
и от лошо управление.
Практиката доказва, че обитаваните
от човека територии са рискови. Когато
се установява и се анализира обхватът
на риска, възникват и идеите за предотвратяване на щетите и за изграждане на
специфична инфраструктура, която да
предотврати бедствията или да допринесе за успешна интервенция при нужда.
Нужни са адекватна реакция и умения от
специализирани екипи и доброволци,
които при добра информираност да обосноват отговорни управленски решения.
Предварителната добра организация и
изградената специфична инфраструктура допринасят да се оформи система с
целева функция, която да задоволи очак-
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За предотвратяването им е нужно
изследване и анализиране на водосбора
за паднали дървета, неизнесен кастрак,
отклоняване на повърхностната вода от
ерозирани участъци, пътища и коловози.
Проследяване проводимостта на реките,
на високите води на язовирите. Съвременните технологии са в състояние да
контролират дистанционно тези процеси
и своевременно да информират включените в мрежата заинтересовани експерти
във всеки момент за нивото на язовири,
реки, езера, водоеми, рибарници и др.
Специалисти-хидроинженери следва да
установят обхвата на риска и да набележат спешните мерки предварително, за
да се предотвратят наводнения, човешки
жертви, унищожаване на имуществото и
животните на хората. Внезапните проливни дъждове не са оправдание.

Любен ЕЛЕНКОВ

България се намира в перманентна
бедствена криза във всички сфери от
живота - тотален хаос. Наводнения, свлачища, срутища, верижни катастрофи, корупция и всичко, което е около нас, е
прогнило. Печалбарите дори и вносен
боклук ни вкараха и задръстиха страната
и реките. От престъпност и безхаберие и
от дълбока некомпетентност Отечеството ни е в разруха. Досегашната власт
раздаваше пари от високо и отдаваше на
концесия останките от социализма.
В последно време виждаме масовите
щети от наводнения, от десетки свлачища
и срутища. Всяко природно бедствие се
заражда и разпространява в открито пространство - населените места, водосборите на масивите, проводимостта на реките и пътищата. Раждането на възможна
опасност се базира на временни опасни
природни фактори, които формират бедствието. Но опасните фактори може да
се предвиждат и като следствие - да се
намалят пораженията, които те могат да
нанесат на даден район. Предупрежденията на метеоролозите, дадени 3-4 дни преди бедствието, се основават на достатъчно достоверна информация за вероятни проливни дъждове, топене на
снеговете, ограничена видимост при
мъгли, свлачища и срутища, възможни
пожари при очаквани високи температури и силен вятър и пр.
Развитието на динамични процеси от
риска в комбинация с опасните фактори
не се поддава на молитви, водосвет и на
“а дано”. Бедствието безконтролно ще се
придвижва и ще нанася материални щети
и човешки жертви пред очите на “експерти и специалисти”, ако няма предварителна подготовка. Oпазването на живота
и здравето на хората, на тяхното имущество, на изградената инфраструктура и
околната среда от природни бедствия е

ЧЕТВЪРТЪК
10 ЮНИ

НА ФОКУС

Горски пожари
Наводнението в Русе миналия месец
ванията за успешно овладяване на бедствието. Дори когато се разчита само на
висок професионализъм без предварителна подготовка и информираност, това означава, че

бедствието е изпуснато
Гората и нейното състояние са основен фактор за пряко или косвено формиране на почти всеки природен динамичен
риск, който често прераства в бедствие
със сериозни последици. Всяко природно бедствие има своята история. Статистиката дава ясна представа за неговата
характеристика: време на възникване
през годината и денонощието, причина
за възникването, метеорологична обстановка по време на събитието, повтаряемост на бедствието на една и съща територия и участък. Фактори, влияещи на
бедствието, са и наклонът на терена и
площта на водосбора, видът на почвата и

орографската форма на терена - свлачища, срутища и др.
Няма съмнение, че многото свлачища
у нас - близо 1000, и наводненията в
страната в момента са предизвикани основно от поголовното изсичане на горите в последните години и от заустването
и непочистените корита на реките. Правилно е решението на сегашния министър
Христо Бозуков да се спре сечта в
държавните гори до края на годината,
особено край водоизточници, реки, язовири. Но и незаконният дърводобив, който достига до една трета от официално
добитата дървесина, е истинско бедствие. Статистиката дава яснота за размерите на нанесените щети и човешки жертви. Всичко това би трябвало да ориентира експертите за вземане на решения, за
организация и изграждане на специфична инфраструктура. Нещо повече задължително е изграждането на специ-

Лятото наближава, а с него - и
рискът от пожари. Установено е, че
почти всички пожари са причинени от
човека. Това означава, че обитаваните
територии са рискови, особено при
високи температури и силни ветрове.
След като се установи обхватът на
риска, експертите следва да проявят
инициативност и творчество за непрекъснат надзор на територията и
обезпечаване с необходимата техника
и организация. Ако чакаме неподготвени да се появи бедствието, това означава да “тичаме” след събитието, формално и безпомощно - само за “оправдание”, т.е. да рискуваме живота и здравето на екипите. Предотвратяването на
бедствието трябва да започне с обхвата на риска, профилактиране и отстраняване на възможната опасност.
Природни бедствия е имало и ще
има и занапред, но е необходимо компетентно управление на риска и бедствието. Трябва да ограничим развитието
и разпространението на временните
опасни фактори, за да ги управляваме.

ЧЕТВЪРТЪК
10 ЮНИ

НАКРАТКО

„Откраднати”
отражения
„Да овладееш
пространството”
е новата изложба
на Иван Янев в
галерия „Контраст”
Проф. Аксиния ДЖУРОВА

Заглавието на изложбата би предизвикало вероятно удивление. Не е ли по
принцип овладяването на пространството основно предназначение на пластичното изкуство, като изключим справянето с материала. Всъщност - да! Но всеки
постига това по свой път и в това е неговата неповторимост, неговият стил.

Следя от години изявите на Иван Янев,
който работи не само в областта на скулптурата и дървопластиката, но и в живописта, и признавам, че моите предпочитания
са към изявите му в областта на пластиката. Жанрът, в който той разкрива найпълно умението си да овладее технически
възможностите на метала, гранита и мрамора, да ги съчетае по един чисто негов
начин, търсейки контраста между излъсканата до блясък метална повърхност с
тази, оставена с матово покритие, или да
разнообрази пластичния израз, умело
съчетавайки различни материали.
В тези от пластиките, в които отива
до огледално полиране на метала, той
постига това, което наричам “овладяване на пространството”, т.е. включване
на цветовете от околната среда, контрастираща с матовите повърхности, или
нагънатите контури и форми на общия

Света според физиката
разкрива Джим Ал-Халили

“Платноход”
силует. Неговите пластики, благодарение на този похват, включват цветовете
от околната среда и вдъхват особен,
всеки път различен живот на творбите
му в зависимост от светлината.
Показаните в изложбата в галерия
“Контраст” изящни пластики на Иван
Янев разкриват ефекта на играта на
светлини и сенки, на “откраднати” отражения от околната среда, всеки път
различни и в този смисъл предлагащи
изненада за любителите на изкуството
с различните прочити и интерпретации, които те предлагат.
***
Изложбата на може да се види до
13 юни в галерия “Контраст”, ул. “Цар
Самуил” 49. Куратор е проф. Аксиния
Джурова.

Красотата на всекидневните
човешки взаимоотношения в
снимките на Румен Георгиев-Рум

ONE Gallery представя проф. Румен Георгиев-Рум с изложба фотография, куратори са Явор Попов и Красимир Андонов. Изложбата (10-22

юни) е в рамките на Европейския месец на фотографията 2021. Официалното откриване е на 10 юни от 18.30
до 20.30 ч.
Проф. Румен Георгиев-Рум (19472008) е фотограф и кинооператор,
както и дългогодишен преподавател в
НАТФИЗ “Кр. Сарафов”. Там, през
1997 г., проф. Георгиев основава специалността “Художествена фотография”, която за първи път дава възможност за висше образование по фотографско изкуство в България.
Като фотограф Румен Георгиев
работи в стила на несъбитийния репортаж, а снимките му по неповторим
начин разкриват красотата на всекидневните човешки взаимоотношения.
По повод цикъла на проф. Георгиев
“Обикновените хора”, именитият

френски фотограф Анри Картие-Бресон му пише: “...Бях истински трогнат
от хубавия Ви албум “Обикновени
хора”, в който Вие доказвате, че с
внимание и сърце всички хора стават
(не)обикновени...” След неочакваната
смърт на проф. Румен Георгиев през
2008 г. огромният му архив се губи и
днес неговото творчество остава непознато за широката публика.
Изложбата в галерия “ONE” показва фотографии от циклите “Обикновените хора”, “Селска кръчма”, “Болнична стая 13” и други, които са били
запазени в колекциите на Сдружение
“Фотографска академия “Янка Кюркчиева” и НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”
(дарение от Таня Турлакова). Всички
изложени фотографски копия са изработени собственоръчно от автора.

Художникът Ясен Панов получи наградата
„Съживеното наследство”
Наградата “Съживеното
наследство” за 2020 г. на
Института за изследване на
изкуствата на БАН беше
връчена на Ясен Панов по
време на откриването на изложбата му “Ясен Панов: Вобраз-явени музикални истории” в зала 19 на Квадрат
500. Отличието връчи председателят на Научния съвет
на Института за изследване
на изкуствата проф. Николай Йорданов, научи ДУМА
от д-р Румена Калчева, експерт “Връзки с обществеността” на института.
Наградата се дава на
Ясен Панов в качеството му
на илюстратор на историческа, научна и детска литература, но и по повод наскоро излязлото луксозно
първо издание на музикологичното изследване на доц.
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д-р Илия Граматиков “Инструменталните концерти
на Георги Арнаудов: сюрреалистични препрочити на
музикалната история”, на
която той е илюстратор.
Книгата е издадена от Института за изследване на
изкуствата при БАН. Изданието е реализирано изцяло
по институтския проект
“Съвременна музикална
композиция, теория и философия”, финансиран от
ФНИ. Посветена е на творчеството на изтъкнатия композитор Георги Арнаудов,
чиито произведения звучат
на престижни сцени по цял
свят - от Китай до Канада.
Именно тези творби са
събрани и в изложбата, която включва над 250 произведения, създадени в периода февруари-юни 2020 г.

СНИМКА ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА - БАН

Издателство “Дамян Яков”
представя “Красива наука. Светът
според физиката” - най-новата
книга на Джим Ал-Халили, чийто
“Пътеводител в квантовия свят”
(издание на български език от
2019 г.) продължава да се радва на
интереса на читателите. Професорът по ядрена физика, радио- и
телевизионен водещ на Би Би Си и
автор на 12 книги, оглавяващи
класациите за продажби на “Ню
Йорк таймс”, Джим Ал-Халили
предлага очарователен, но и изключително съдържателен поглед върху
това, което съвременната физика
разкрива за света около нас. Тази
книга е увлекателен разказ за екстремните космически и квантови
мащаби на изследванията на съвременната наука, за най-важните
прозрения относно произхода и
историята на Вселената, за найдълбоката същност и природата
на пространството, времето, енергията и материята. Джим АлХалили описва трите стълба на
съвременната физика - квантова
механика, относителност и термодинамика, и хвърля светлина
върху търсенето на възможности
за тяхното обединение, което би
било следващата значима крачка в
разбирането на физическия свят.
Преводът от английски е на Владимир Германов, а научната редакция е на д-р Владимир Божилов.

Обявиха 19-ото издание
на конкурса за сценарий
на късометражен филм
Автори до 35-годишна възраст
могат да участват в националния
конкурс за късометражен сценарий
и филмов проект на Българско кино
общество. Неговата мисия е да
открива нови филмови таланти,
да подкрепя авторите в тяхното
професионално и творческо развитие и да подпомогне реализацията
на техните филми. Основната
тема на конкурса за 2021 г. е
“Смях”. Тя може да се интерпретира свободно. Приемат се оригинални авторски текстове на български език с дължина до 20 000 печатни знака, във всички жанрове и за
всички видове филми - игрални,
анимационни, документални, експериментални. Професионално жури
от български драматурзи, режисьори и продуценти ще оцени проектите и ще връчи няколко отличия
през септември, сред които са
Наградата за най-добър сценарий в
размер на 1000 лева и Награда за
най-добър филмов проект. Партньор на конкурса е Френският институт в България. Крайният срок
за участие е 1 юли 2021 г.
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ДНЕС

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

КРАТЪК ДЪЖД

КРАТЪК ДЪЖД

КРАТЪК ДЪЖД

КРАТЪК ДЪЖД

КРАТЪК ДЪЖД

СЛАБ ДЪЖД

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

25

o

С

24

o

С

23

o

С

ВИДИН
28 c

ПЛОВДИВ
27 c

СОФИЯ
22 c

РУСЕ
26 c

САНДАНСКИ
23 c

ВАРНА
25 c

ПЛЕВЕН
25 c

БУРГАС
25 c

25

o

С

21

o

С

22

o

С

Предимно слънчево ще е времето над цялата страна
от сутринта. Но след обяд пак ще се развива купеста
и купесто-дъждовна облачност. А на много места,
най-вече в планинските райони, се очакват макар
и краткотрайни, но интензивни валежи и гръмотевици.
Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб
до умерен, от север-североизток. Атмосферното
налягане е малко по-ниско от средното за месеца.

ХОРОСКОП

05.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ/Ô/
05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡
’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
11.55 œÂÔÓ˜ËÚ‡ÏÂ ¬‡ÁÓ‚
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.40 œÂÔÓ˜ËÚ‡ÏÂ ¬‡ÁÓ‚
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË
Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 ¡Ë·ÎÂÈÒÍËÚÂ Á‡„‡‰ÍË
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /3,
ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.30 Ã˙Ì ”‡ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ
ÙËÎÏ
15.40 “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
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË
Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œËÚ‡È ¡Õ“
22.00 ƒÂÌˇÚ Ú‚ ÙËÎÏ /5 ÂÔ./
22.55 œÂÔÓ˜ËÚ‡ÏÂ ¬‡ÁÓ‚
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 —ÏˇÌ‡ Ì‡ ÏÂÒÚ‡Ú‡
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.40 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.25 ¡Ë·ÎÂÈÒÍËÚÂ Á‡„‡‰ÍË
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ/3,
ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/Ô/

00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.20 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
02.15 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
03.10 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
04.05 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.05 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 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)

05.20 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./
05.40 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: –Ó·ÓÚË ÔÓ‰ ÔËÍËÚËÂî ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, Ò.4
ÂÔ.26 (ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ)
06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚ Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.51
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË
Û·ËÈÒÚ‚‡î - Ò.2 ÂÔ.1
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î
- ÒÂË‡Î, ÂÔ.16
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ „‡‰î - ÂÔ.112
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.9
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
23.30 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî ÒÂË‡Î, ÂÔ.14
00.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - Ò.3 ÂÔ.7, 8
01.00 ì»ÒÚËÌÒÍ‡ Î˛·Ó‚î ÒÂË‡Î, ÂÔ.86
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.54

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
09.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ
Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË
ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
12.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
15.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî
- ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡
Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
16.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
19.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ì¿Ì‡ÚÓÏËˇ Ì‡ Ò˙ˆÂÚÓî
- ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
22.35 ì√ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡î - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
23.35 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî Á‡·‡‚ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
00.15 «‡ 150-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡
ÎÂ„ÂÌ‰‡ÂÌ Ó˙ÊÂÈÌËÍ.
ì“ÛÎÒÍËÈ “ÓÍ‡Â‚. »ÎË
““î
01.05 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
03.25 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ì¿Ì‡ÚÓÏËˇ Ì‡ Ò˙ˆÂÚÓî
- ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Другите могат да са и
награда, и проклятие. Ден,
в който се давате сметка
за общуването.

Можете да проявите найдобрите си качества. Това
обаче няма да ви попречи
да се оплаквате.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Бъдете внимателни с
обикновените домакински
уреди, не са изключени
наранявания и проблеми.

Имали сте и по-добри дни,
но не можете да се оплачете. Грижите ви са
свързани със семейството.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Благоприятен ден. Ще
имате странни идеи, не ги
пропускайте. Срещи с приятели ще ви зарадват.

Многообещаващ ден на
творческа изява. Най-големият ви враг са собствените ви мисли.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Може да се отдадете на
мечтите си и нищо чудно
някои от тях да станат
реалност, вярвайте.

Хубав ден ви очаква. Позволете си да се насладите
на живота. Любовта ви
окрилява.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Ще сте очарователни и
трудно някой може нещо
да ви откаже. Използвайте момента за подкрепа.

Ще действате решително
въпреки мнението на хората. Категоричността понякога може да навреди.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Има сериозна опасност да
сгрешите не само в преценките, но и в действията си. Внимавайте.

Ще се чувствате окрилени
и готови не само да пътешествате, но и да покорите целия свят.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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Жените за първи път започват да носят обувки на високи токчета
по примера господата, които през ХVII век ги слагат всеки ден,
смятайки, че това е признак за висок статут и мъжественост.
Мързелът е състояние, което може да се предава по наследство.

- ‡Í ÒË, ÔËˇÚÂÎ?
- ΔÂÌ‡ ÏË ÏÂ Ì‡ÔÛÒÌ‡...
- ÛÔË ·ÛÚËÎÍ‡ ‚Ó‰Í‡ ‰‡ Û‰‡‚Ë¯
Ï˙Í‡Ú‡!
- ÕÂ ÒÚ‡‚‡...
- «‡˘Ó? œ‡Ë ÎË ÌˇÏ‡?
- œ‡Ë ËÏ‡, Ï˙Í‡ ÌˇÏ‡...
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Най-успешните българи
взеха награди за стил
За първи път отличията бяха връчени на лятна церемония
Академията за мода
с председател проф. Любомир Стойков за първи
път награди най-стилните и успешни българи
през юни. Телевизионната водеща Натали
Трифонова получи приза в категория “Телевизия”, бизнесдамата Таня
Скринска бе отличена
за “Бизнес”, журналистът Николай Дойнов
бе удостен със статуетката за “Медии и журналистика”, певицата и
дизайнерка Есил Дюран
стана победител за “Музика”, а актьорът и телевизионен водещ Иво
Аръков и актрисата
Саня Борисова - за “Изкуство”.

СНИМКА АНТОН МАРКОВ / АКАДЕМИЯ ЗА МОДА

Победителите в “БГ модна икона 2021”
заедно с проф. Любомир Стойков Иво Аръков, Натали Трифонова, Таня
Скринска, Саня Борисова, Есил Дюран
и Николай Дойнов (от ляво надясно)

“Лицето на днешната медийна култура е
проядено от фалшиви
знаменитости и виртуални тарикати. Съвсем
логично те нямат място
сред призьорите на “БГ
модна икона”. Победителите са оценени найвисоко от Академията
за мода за техния стил и
професионален успех.
Добре е, че ги има и
служат за пример на
новото поколение и на
цялото общество! Респект към всички тях!”,
изтъкна председателят
на Академията за мода,
прочут университетски
преподавател и лайфстайл експерт проф.
Любомир Стойков.

Ревю-спектакълът
преди официалната церемония по награждаване бе открит от Албена
Александрова, която с
участието си отпразнува 30-годишнината на
нейната марка “Рошавата гарга”. Дизайнерката
бе отличена със специален плакет на Академията за мода за своето
оригинално творчество.
Актуални колекции също представиха модна
къща “Бандерол” с дизайнери Деси и Никола
Карадамянови, както и
Радослава Лазарова “Най-добър млад дизайнер 2019”, която показа
избрани предложения
на “Блинк”.

Производителка на ваксини записа
актуален хит с фолклорни мотиви
Савина Пламенова, която е
част от професионален екип,
произвеждащ ваксини, записа
фолклорен хит в актуални ритми. Изпълнителката на “Юначе”
не крие, че целта й е не само да
пее народна музика, но и да
създава песни, които да са своеобразен мост между миналото
и бъдещето.
Зареждащата композиция е
по текст на самата Савина, по
ноти на Алекс Нушев и по ритъм
на DJ Dian Solo. Именно той
добавя финалния щрих към мо-

дерната версия, за да може
“Юначе” да е новата силна заявка за стилен летен хит.
Красавицата е родена на
12 февруари и е от онези пламенни представители на зодия
“Водолей”, за които няма
невъзможни неща. Завършва
166-о спортно училище “Васил
Левски” и оставя на Българската федерация по лека атлетика
множество отличия и награди от
балкански и държавни първенства. Моментът, в който постигна спортен връх, е кратък повод

за наслада, но и причина да погледне към поредно предизвикателство в тотално различна посока. Макар спортът да остава
неизменна част от всекидневието й, Савина продължава образованието си в Медицинския
университет със специалност
“Биология”. Но и това не е достатъчно за вечно търсещия дух
на талантливата хубавица.
“Голямата ми страст е музиката”, признава тя и я засища с
поп и джаз пеене в Highlight
Singing Academy - до момента,

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚
√Î‡‚ÂÌ Â‰‡ÍÚÓ
»‚ÂÎËÌ ÕËÍÓÎÓ‚
inikolov@duma.bg
«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
√ÂÓ„Ë √ÂÓ„ËÂ‚
ggeorgiev@duma.bg
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

Савина Пламенова
впечатлява с талант,
визия и неуморен дух
в който осъзнава, че фолклорът
е грабнал сърцето й и е пореден
връх за покоряване. Изкачва го
заедно с Елена Божкова - солистка в ансамбъла на БНР и БНТ
“Мистерията на българските
гласове”, при която Савина овладява майсторството на Шопската фолклорна област.
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Черпят
с кебапчета
имунизираните
в Румъния
Букурещки районен кмет
обеща безплатна порция кебапчета на хората, които се ваксинират срещу КОВИД-19. Промоцията идва на фона на спад в
темповете на имунизационната
кампания в Румъния. От нея ще
могат да се възползват всички,
които изберат да си сложат от
наличните дози, съобщи телевизия Диджи24.
“Както се очертават нещата,
нашият прочут и пълен с история пазар Обор ще има нова
атракция: ваксина с кебапчета и
горчица. Истина е, не е шега. От
известно време започнахме инициатива за отваряне на ваксинационен център на това място,
което е вероятно най-посещаваното от жителите на Букурещ”,
написа кметът в социалните
медии. По думите му собствениците на “мрежата на прочутите кебапчета” искат да подкрепят ваксинационната кампания, предлагайки на всеки ваксиниран кебапчета и вода за разхлаждане.
Румъния отчита спад на желаещите да се ваксинират в последно време.

Счупиха рекорда за
най-много близнаци
37-годишната Госиаме Тамара Ситоле счупи световния рекорд на Халима
Сисе от Мали, която миналия месец роди
в Мароко 9 бебета. Жителката на ЮАР
даде живот на 10 деца в болница в Претория. Те са с две повече, отколкото бяха
установили лекарите по време на медицинските консултации, разкри съпругът
на родилката Тебохо Цотеци. 7 момчета
и 3 момичета са се появили на бял свят
със секцио.
Ситоле вече има 6-годишни близнаци
и бременността й е била естествена, пише
още пресата. Уточнява се също, че жената не е лекувана срещу безплодие. Когато разбрала, че в утробата й има толкова
много бебета, първоначално била шокирана. Сега единствените молитви на майката са тя и децата да останат живи.
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Малките грации спечелиха
евросребро във Варна
Ансамбълът ни за девойки в състав Александра Василева,
Камелия Петрова, Сузан Пуладиан, Кристиана Дойчева, Гергана Трендафилова и Мария Стаменова заслужи сребърен медал
в многобоя на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Българките събраха 65,450 т., като бяха
изпреварени само от Русия с 67,800 т.
Възпитаничките на Вяра Ваташка и Цветелина Найденова изиграха силно композицията си с пет топки и бяха оценени с 38,250
т., а на пет ленти допуснаха грешки и получиха от съдиите 27,200
т. Така нашите момичета намериха място сред осемте най-добри
отбора във финалите и на двата уреда снощи.
Бронзовите отличия спечели Израел с 63,175 т.
“Максималисти сме, защото знаем какво могат и как тренират
в залата. Надяваме се във финалите да изгладим всички неточности
и да изиграят съчетанията си по най-добрия начин. Подготвяхме
се с любов и спокойствие, но и с много работа. Момичетата
знаеха, че нямат време, работеха концентрирано в залата и нямахме пропуснати тренировки. Смятам, че наистина си изработихме
съчетанията и сме напълно готови”, каза Ваташка.

Младите ни гимнастички от ансамбъла получиха най-висока
оценка - 38,250 т., за съчетанието си с пет топки и заслужиха
сребърни медали в многобоя на Европейското във Варна

Класически френски кошмар
„Петлите” изкълваха „лъвовете” с късни голове на резервата Жиру
България падна тежко от
световния шампион Франция.
“Лъвовете” получиха само 3
безответни гола от “петлите”, а
вратарят Даниел Наумов спаси
експерименталния ни състав от
разгром в контролата в Париж.
Стражът на ЦСКА 1948 отрази половин дузина чисти голови положения. Пред 5000 души
на “Стад де Франс” точни
бяха Антоан Гризман (29) и
резервата Оливие Жиру (84 и
90). Така нашите приключиха
контролите с две поражения и
едно равенство. Те загубиха
от Русия с 0:1 в Москва след
късен гол от дузпа и извъртяха престижно 1:1 със Словакия в Рийд, Австрия.
В парижкото предградие
Сен Дени селекционерът
Ясен Петров заложи на млад
състав, като единственият
футболист над 30 години бе
капитанът Васил Божиков.
Срещу българите най-деен
бе голямата звезда Килиан
Мбапе, но мерникът му изневери, а и Наумов отрази ударите му. След каскада от фин-

СНИМКА БГНЕС

Оливие Жиру се радва на втория си гол
срещу България в 90-ата минута, оформил
победата на Франция с 3:0 в Париж
тове асът на ПСЖ центрира
към Гризман, Иван Турицов не
успя да избие добре и нападателят на Барселона със задна
ножица шутира към вратата на
Наумов. След рикошет в глава-

Левски преговаря
с чужд спонсор
Ръководството на
Левски е на финалната права за приключването на договор със сериозен
спонсор от чужбина,
твърди БТА. По информация на агенцията става дума за
споразумение с компания, която ще осигурява между 2,5 и 3
милиона евро на сезон. В момента се
уточнявали последните детайли по
партньорството

между двете страни.
Продължават
преговорите и с потенциалния нов собственик Джоузеф
Диксън. Английският инвеститор е бил
в контакт с управата
на “сините” повече
от половин година.
Наскоро се появи
информация, че британецът ще говори
пред медиите тази
седмица, но към момента няма официално потвърждение.

Очаква се настоящият собственик Наско
Сираков също да
даде яснота, след
като увери феновете, че всичко се движи по план.
Сагата относно
собствеността на
клуба продължава да
е изпълнена с неяснота, след като сегашните шефове чакат
банкова гаранция относно намеренията
на мистериозния английски бизнесмен.

та на Ивайло Чочев кълбото
се озова в мрежата.
Голмайсторът на Реал М
Карим Бензема (38) бе заменен
принудително от Оливие Жиру
и е под въпрос за първия мач

на Франция срещу Германия на
Евро 2020 след седмица.
Едва в 78-ата минута нашите заформиха сносна атака - дело на влезлите като резерви съотборници от Локо
Пд Димитър Илиев и Бирсент
Карагарен. Нападателят изведе крилото отдясно, но диагоналният му шут от границата на наказателното поле
прелетя покрай целта.
Тогава дойдоха минутите на
Оливие Жиру (84 и 90). Нападателят на Челси успя да изпревари със сантиметри младия
Валентин Антов и да простреля от упор вратаря ни.
“Огромен респект, защото
играхме срещу силен отбор.
Мисията беше наистина трудна. Видях много класа срещу
нас. Не съумяхме да се
възползваме от ситуацията,
която имахме при 1:0. Не мога
да кажа, че футболистите не
се стараха. Само можем да печелим от мачове с такива противници. За момчетата това е
безценен опит, защото се докоснаха до големия футбол”,

Уест Бромич дава
4 милиона евро
за Десподов
Уест Бромич ще опита да отмъкне Кирил Десподов от Лудогорец. Изпадналият от Висшата лига английски тим се готви да даде 4 милиона евро на
Каляри за Футболист №1 на България за 2018 г. Този
сезон халфът от Кресна игра под наем при “орлите”,
които обявиха, че са се разбрали с италианците той
да остане при тях. Английският сайт hitc.com разкри
обаче, че “дроздовете” вече са предложили на Каляри въпросната сума за правата на крилото.
През изминалия сезон Десподов помогна много
за спечелването на десетата титла от “орлите”, като
заби 5 гола и направи 14 асистенции в Първа лига.
Бившият играч на ЦСКА-Сф и Литекс дори бе капитан на националния тим в контролата с Русия,
която загубихме с 0:1 в Москва.

обяви Ясен Петров.
“Нашата цел беше да се
противопоставим и да покажем добро лице. Мачът вървеше 1:0 и можехме да изравним
при удара на Карагарен. Резултатът изглежда голям, но можехме да завършим 1:1. Срещу нас имаше страхотни футболисти. Франция е един от
фаворитите за спечелване на
Европейското първенство”,
каза вратарят Наумов.
“Преди седмица уелсците
(които паднаха също с 0:3) ни
създадоха повече проблеми
от българите. Имаме прогрес.
За футболистите беше допълнителен стимул присъствието
на фенове по трибуните. На
прав път сме. Знаем какво
можем и се целим високо, но
няма гаранция, че ще постигнем това, което искаме. Във
физическо отношение сме отлично подготвени. Важно е
обаче момчетата да са освободени психологически, защото главата контролира краката”, заяви селекционерът на
“петлите” Дидие Дешан.

РЕЗУЛТАТИ

Контроли
Франция - БЪЛГАРИЯ 3:0 1:0
Гризман (29) 3:0 Жиру (83 и 90);
БЪЛГАРИЯ (U21) - Албания (U21)
4:0 1:0 Шопов (2) 2:0 С. Петров (5)
3:0 Груев (12) 4:0 Вл. Николов (68-д).
ГЛЕДАЙТЕ

ПО НОВА СПОРТ
ХУДОЖЕСТВЕНА
ГИМНАСТИКА
15.15 и 17.30 ЕП във Варна
ПО МАКС СПОРТ 3
ВОЛЕЙБОЛ
19.00 БЪЛГАРИЯ - Бразилия
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