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Откриват
„Пловдив чете”
с концерт в
Античния театър

Кадиев:
„Метастазите”
на Пеевски и Горанов
пречат за ББР

Грациите
с еврозлато
и 2 сребра
във Варна
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Сигурност
в промяната
с грижа
за теб
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Левицата тръгна за изборна победа
“БСП за България” официално откри кампанията си за вота на
11 юли. Коалицията гарантира социална закрила на всички българи
и изкореняване на модела “Борисов”.
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Стр. 3 и 9

Притискали учители
преди избори

Велиана ХРИСТОВА

Над една трета от шефовете на регионалните
управления се занимавали с партийна дейност

П

артиите не бива да се намесват в образованието с политическа дейност, заяви министър Николай Денков. Явно, законовото изискване в училището да не се налагат политически и религиозни доктрини не е достатъчно, защото
повече от една трета от регионалните шефове в образованието са
заети с партийна дейност и в МОН
имало сигнали за политически
натиск върху директорите и учителите.
Това, че по закон в училищата
и вузовете не може да се налагат
политически доктрини, го знаят и
децата. А това, че реално политическите доктрини се налагат масово, е известно и на бебешоците
в забавачките. Ама като е казал
“а”, министърът да каже и “бе”.
Защото по времето на ГЕРБ именно партийният натиск вкара в
училището не друго, а политически идеологизирани, “пренаписани” и изкривени учебни програми
и учебници - одобрени, простете,
от МОН. Днес в класните стаи се
преподават не история и литература, а глобализъм, антикомунизъм и русофобия. Сиреч - идеологически доктрини. Социалната
и революционна насоченост, характерна за българската литература, е подменена с размит дъх на
“теменужки” и “любов към природата”, а от историята ни са
останали огризки в унисон с новата “политкоректност”.

За политически натиск
върху учители и директори
преди избори сигнализира
министърът на образованието проф. Николай Денков.
Той заяви, че по негови сведения над една трета от началниците на регионалните

управления по образованието са ангажирани с партийна дейност. В страната има
28 такива управления, които
трябва да упражняват контрол над системата на предучилищното и училищно
образование. Вместо това те

се занимавали с предизборна дейност.
Министър Денков настоя
в закона да има ясно регламентирано изискване партийна политическа дейност да не
се осъществява в училищната система. Той припомни, че

висшето образование е освободено от политически доктрини, а в сферата на средното образование това е пропуснато. То трябва да бъде
деполитизирано, категоричен
е проф. Денков.
Стр. 2
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СНИМКА БГНЕС

Антиглобалисти и еколози не пропуснаха да пародират поредната среща на Г-7, която се проведе
в Корнуол, Великобритания. Най-богатите държави в света решиха да предоставят на развиващите
се страни 40 трилиона долара. Така те смятат да парират китайската инициатива “Един пояс, един път”.
За пръв път групата засегна чувствителния за Китай тайвански въпрос и призова за мир и стабилност
в Тайванския проток. Страните от Г-7 се застъпват и за стабилни и предвидими отношения с Русия

Стр. 7
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Сезират прокуратурата за
корупция при ремонта на язовири
ГЕРБ обвиниха икономическия министър, че източва водоеми с предизборна цел
Министърът на икономиката Кирил Петков разкри огромни далавери при ремонтите на язовири за над половин
милиард лева от бюджета, за
които ще сезира прокуратурата. Парите бяха отпуснати
преди 3 години от правителството на ГЕРБ като увеличение на капитала на Държавната консолидационна компания
(ДКК) за спешен ремонт на
400 язовира, но се оказва, че
са похарчени само за 10 водоема. Това е показала проверката на назначената от Петков междуведомствена група
в ДКК.
През 2018 г. Министерството на икономиката прехвърля на строителната ком-

пания “Монтажи”, която e под
шапката на ДКК и към онзи
момент е със запорирани
сметки, 500 млн. лв. за ремонт
на 400-те най-опасни водоема
с мотива, че общините не могат да се грижат за тях. “Монтажи” обаче няма капацитет и
не може да оперира сметките
си, затова чрез дъщерната си
фирма “Монтажи София”
сключва над 200 договора с 6
подизпълнители за над 620
млн. лева. 120 млн. от средствата са заем от ББР. Министърът сравни корупционната схема с тази на държавната “Автомагистрали”. Заключението на работната група е, че въпреки сериозната
инициатива на държавата и

вложения солиден финансов
ресурс, значим обществен
проблем остава нерешен.
Петков разпространи кадри от проверката си на първия
ремонтиран и “най-приоритетен” язовир “Пазар дере”,
който се намира на 30 км от
Ловеч, в средата на поле и без
населено място в близост. В
ремонта му са потънали 2,350
млн. лв., като цените са били
завишени в пъти. Хидротехнически бетон, който в София
струва 126 лв., тук е актуван
за 219 лв. плюс 30 лв. транспорт. Транспортните разходи
са завишени 5 пъти - на 1,16
лв., обясни инж. Владимир
Барзов от проверяващата група. Министърът пък показа

как реката, вместо да пълни
язовира, изтича свободно. От
водоема сега е останала локва, в която е свързано електрически “странно съоръжение” с помощта на бутилка от
безалкохолно.
ГЕРБ веднага обвиниха
Петков в лъжи и в умишлено
източване на язовира за 3 дни,
“да може да се снима на него
и да заблуди обществото”.
Версията лансира бившият
министър на икономиката и
кандидат-депутат Лъчезар Борисов, който също посети язовира заедно с водача на ловешката листа на ГЕРБ и бивш
зам.-министър на регионалното развитие Николай Нанков.
Борисов обяви, че бутилката

бил “контролно-измервателна
система, която да следи в реално време нивото на водата”.
“От служебния предизборен
щаб може би не знаят, че нивото може да се проследява и
онлайн. Оттам ние разполагаме с графики, на които ясно
се вижда как на 31 май язовирът е пълен, а 3 дни покъсно ситуацията е коренно
различна”, твърди гербаджията и отбелязва, че водоемът е
източен с предизборна цел.
Според Нанков на ключови
постове в държавата били назначени скъпоплатени ревизори, които не са разкрили нито
една нередност, но за сметка
на това са направили множество неверни внушения.

БСП в София иска грешките на Кацаров да бъдат поправени
Градският съвет на
БСП в София се обърна
към президента Румен
Радев и премиера Стефан Янев с настояване
ситуацията в здравеопазването да бъде анализирана в детайли. Со-

циалистите настояват
импровизациите,
извършени от здравния
министър Стойчо Кацаров, да бъдат поправени. Повод за изявлението на левите е пенсионирането на проф. То-

дор Кантарджиев като
директор на Националния център по заразни
и паразитни болести.
От БСП в София подозират, че Кацаров се
опитва да докаже, че
център на корупцията в

България е лекарското
съсловие и че лекари
във водещите болници
са се възползвали за
всяване на управленски
хаос и придобиване по
незаконен път на материални облаги. Социа-

листите застават и зад
уволнения директор на
Александровска болница проф. Борис Богов,
както и срещу готвени
смени на ръководителите на регионални здравни инспекции. Те очак-

ват и отстраняване на
проблемите в университетската болница
“Царица Йоана”, Националната онкологична
болница, в детската
болница “Проф. Иван
Митев” и др.

Образователни
шефове притискали
учители преди избори
Повече от 1/3 от началниците на Регионалните управления по образованието са ангажирани с партийна дейност, а има сигнали и за
натиск върху учители и
директори по време на
предизборни кампании,
обяви министърът на
образованието проф.
Николай Денков. Според
него е изненадващо, че в
закона няма ясно регламентирано изискване
партийна политическа
дейност да не се осъществява в училищната система. Министърът припомни, че висшето образование е освободено от
политически доктрини и

затова пропускът трябва да бъде преодолян и в
училищното образование, като то бъде деполитизирано.
Проф. Денков коментира и учебната година,
като според него тя
завършва сравнително
успешно. “Но това не ни
успокоява, защото през
последните години нямаме качествен скок нагоре в представянето на
учениците въпреки значителното увеличаване
на средствата в тази сфера. Трябва да се минимизира разликата между
отделните региони и
възрастовите групи”,
каза проф. Денков.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Ремонтът на бул. “Цар Борис III” продължава с реконструкция
на трамвайното трасе. Той ще продължи до 2023 г.

„Сиела Норма” иска 4,3 млн. лева само за обслужване на изборни машини
Централната избирателна комисия
и “Сиела Норма” не се разбраха и за
цената, срещу която фирмата да осигури услугите и логистиката на машинния вот на частичните кметски избори
на 27 юни и парламентарните на 11
юли. Доставчикът на вече наличната
техника “Сиела Норма” искаше 30 млн.
лв. за закупуване на допълнителни
1500 устройства и логистиката, вклю-

чително и на президентските избори.
След зациклянето на преговорите фирмата все пак склони да се вмести в
пределната цена от 4,35 млн. лв., но
само за обслужването на изборите.
ЦИК е поискала “Сиела” да намали
още офертата, но тя е отказала, съобщи зам.-председателят на комисията
Емил Войнов. Работната група ще изготви официален доклад, за да вземе

ЦИК допълнително решение дали ще
се пристъпи към подписване на договор със “Сиела Норма” за логистиката
и обслужването на машините.
Комисията проучва и възможността да купи допълнителни машини директно от “Смартматик” във Великобритания. Разговори с представителя
на фирмата в България вече са провели премиерът Стефан Янев, финансо-

вият министър Асен Василев, както и
ЦИК. По думите на говорителката на
комисията Росица Матева компанията
може да достави само около 600 устройства. ЦИК ще реши дали да обяви
обществена поръчка за доставката на
машините, като покани “Смартматик”,
каза Матева. “Сиела Норма” няма да
участва в надпреварата за изпълнител
на нова поръчка, допълни Матева.

ПОНЕДЕЛНИК
14 ЮНИ

Коалиция “БСП за България” тръгна към изборна победа под мотото “Сигурност в
промяната с грижа за теб”.
Предизборната кампания беше
открита официално пред Народния театър “Иван Вазов”. Преди началото на официалното
откриване присъстващите се
насладиха на изпълненията на
поп певицата Мариана Попова. Присъстваха много граждани, членове и симпатизанти на
БСП и всички кандидати за
народни представители от голямата лява коалиция от цялата
страна. Присъстващите получиха червени чадъри с надпис
БСП и номер 4. 16 партии и
организации застават зад идеите и политиките на коалиция
“БСП за България”. В листите
са включени доказани специалисти в сферите на здравеопазването, икономиката, образованието, финансите, голям брой
юристи и експерти от различни
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Веселин Плачков, който също е
кандидат за депутат от коалицията, представи водачите на
листи на “БСП за България”.
Промяната започна, обърна
се лидерът на БСП Корнелия
Нинова към присъстващите.
Бойко Борисов и едноличният,
крадлив модел на управлението на ГЕРБ рухна, подчерта тя.
Нинова беше категорична, че в
следващия парламент трябва да
има не мандатници, а държавници. Тя благодари на партньорите в коалицията, че са
загърбили различията, разделенията си през годините. Да
вървим заедно към общия ни
успех и просперитета на
България, призова Нинова и
покани коалиционните партньори на сцената, редом до водачите на лисити.
БСП е партията, която трябва да се бори с неравенствата,
и съм доволен, че сме заедно в
битката за оцеляването на стра-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Левицата тръгна обединена
към изборната победа
Коалиция „БСП за България” предлага решенията,
с които страната да излезе от порочния модел на управление
Юлия КУЛИНСКА

области на обществения живот.
В началото на тържеството
председателят на националния
предизборен щаб Кристиан
Вигенин получи символичен
подарък за рождения си ден всички присъстващи му подариха “Победа” с пожелание за
успех на изборите. Актьорът

ната, заяви Георги Димов от
Гражданското движение “Народна сила”, което е част от
лявата коалиция. “Днес България е бедна ограбена държава.
Управляващите я поругаха и
унищожиха историята, достойнството и традициите с
битка срещу ценностите. Нашата обща цел са добри доходи за
нашите родители и за децата ни,
за да останат те в родината”,
поясни той. Доц. Георги Стран-

ски от Политическия клуб
“Тракия” благодари на левицата за приноса й за запазване на
историческата истина за тракийските българи. Той подчерта, че формацията му застава
зад идеите на БСП за подпомагане на старите хора и на хората в неравностойно положение,
за достъп на всички до качествено образование и здравеопазване, за привличане на инвестиции и откриване на нови ра-

Корнелия Нинова: Време е за градеж
Време е за възмездие, но е и време за
градеж, заяви Корнелия Нинова при откриването на кампанията. Председателят на БСП
изтъкна, че най-важният въпрос е какво ще
последва модела “Борисов”, какво и кой
може да го направи. “Появиха се нови партии, присвоиха си протестния вот, нарекоха
се “протестни партии”, макар и появили се
накрая за аплодисментите. Но си позволиха
да ни нарекат “статукво” и трябва да получат нашия отговор. А истината е, че ние не
сме статукво. Ние сме последователната,
принципната, системната опозиция на този
модел. Ние сме системната партия, която
може да даде сигурност в промяната и да се
погрижи за всеки”, категорична бе тя.
Нинова изтъкна, че макар сега да е началото на предизборната кампания, ние
сме в средата на дълга, изстрадана битка
за промяна. Тя припомни борбата на БСП
с паралелната държава и задкулисието.
“Искам да ви благодаря, че стоически
издържахме и упорито продължавахме
тази битка за справедливост. И промяната
започна, ГЕРБ, Борисов и техният едноличен, крадлив модел на управление рухна”,
благодари тя на съпартийците си.
Целта на БСП е да няма мизерстващи и
бедни хора, да има работа, добри доходи и
пенсии. “Младите да отглеждат спокойно
децата си. Всеки да може да се лекува.

Децата да могат да се образоват. Предприемчивите и умни българи да могат да правят икономика. Да има сигурност във всеки
български дом и да бъдем независима и
суверенна България. Но такава независима
и суверенна, в която никой лидер на партия
да не може да си позволи да каже, че друга
държава е неговата родина. Нашата родина
е България. Такава независима и суверенна,
в която не може чужди войници да влизат
в българска собственост. Такава независима и суверенна, която може сама да съди и
осъди корумпираните, а не да чака някой
отвън да го направи”, обобщи Нинова.
Председателят на социалистите
изтъкна, че водачите на листи и кандидатите за народни представители са първата
линия на БСП и са водачи на обществото,
водачи за промяна. Ние сме водачи за справедливост, за сигурност и за добруването
на българския народ, подчерта тя и посъветва другарите си да предадат волята за
промяна във всяко българско кътче, до
всеки гражданин. “Нека да дадем сила и
увереност на нашия народ, че можем да
градим друга България, че можем да работим и да постигнем добруването на българския народ. Пред нас има само една
възможност - да възстановим държавността, да възстановим справедливостта. Можем да го постигнем”, смята Нинова.

ботни места. В програмата на
ПК “Тракия” е включено изискването в учебните планове
или в “Час на класния” да се
включат текстове, с които децата да се запознават с историята и героите на ИлинденскоПреображенското въстание и
тракийското движение.
В края на официалната част
всички присъстващи разтвориха чадърите си като символ на
“социалния чадър”, която ле-

вицата опъва над българите.
Концертът на народния изпълнител Николай Славеев
вдигна градуса на доброто настроение, а десетки се хванаха
на хорото на победата.
Междувременно платформа
“Социализъм XXI век” разпрати позиция, в която призовава
честването на събора на Бузлуджа да не бъде местено и да
остане възможно най-близо до
историческата дата 2 август.

Лявата идея е в сърцата на всички
Павлета ДАВИДОВА

Ние сме хора, които представляват различни краища на България,
но ни обединява едно - носим в
сърцата си лявата идея, защото тя
наистина се носи в сърцето, заяви
водачът на “БСП за България” в
Ловеч Ирена Анастасова. Тя подчерта, че лявата идея е в сърцето на
всички прогресивни движения, които са давали напредък на човечеството. “В нейното сърце е човекът. Затова всички наши действия са насочени в полза на хората”,
заяви тя. Да довършим битката за
промяна, за друг живот в България,
призова Анастасова.
“Ние не сме статукво, не сме
партия-корпорация, нито сме популисти. Не противопоставяме едни
българи на други. Ние сме системни, защото уважаваме разделението
на властите, върховенството на закона, парламента и парламентаризма в България”, категоричен бе Явор
Божанков, който води листата на
БСП във Велико Търново. Той уточни, че е избрал БСП, защото е бил

наясно, че не иска България да се
управлява от тези хора и по този
начин, който Борисов показа. По
думите му БСП е отборът, който е
истински и може да направи нужната промяна. Според него в партията
има противоречия, защото социалистите са различни, но са свободни. Божанков подчерта, че отстраняването на Борисов от власт не
бива да се приема за даденост. “Някой доста се е потрудил да имаме
това. Нашите евродепутати положиха много усилия, за да разбере Европа какво управление има България, за да стигнем до прословутата
резолюция, която много хора приемат за даденост”, допълни той.
Часове след откриването на кампанията рожденикът Кристиан Вигенин, който води листата в Ямбол,
благодари за многобройните честитки и пожелния. В социалните мрежи той обвърза 46-я си рожден ден
с изборната символика. “Скоро
очаквам най-висока оценка 6 с номер 4. Събрахме левите партии,
събрахме нашата партия, а сега да
си съберем и семействата и приятелите, за да завършим успешно започнатото”, призова той.
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Предлагат шофьорските
курсове да се увеличат с 10 часа
Новите екостикери за автомобилите
ще са на цената на едно кафе за месец
Шофьорските курсове да се увеличат с 10 часа. Тази идея ще осъди
транспортният министър с бранша,
след което предложението ще бъде
разгледано и от кабинета. Това заяви министърът на транспорта Георги Тодоров пред Нова телевизия.
Трябва да има промени и в практическата, и в теоретичната част на
шофьорските курсове, смята Тодоров. Още от миналата година се е
работело за повишаване на часовете
за кормуване с 10 часа на курс. Все
още няма разбирателство, ще се
срещна с тях тази седмица, обяви
министърът. “Нека чуя бранша, ще
се събразим с тяхното мнение, надявам се да е единно и заедно с колегите от МС ще излезем с решение”, посочи той.
Миналата година транспортното

министерство подготви промени в
наредба 37, сред които увеличаване
на задължителните часове за шофьорските курсове от 31 на 42, регистриране на автошколите като
търговски дружества и т.н. Това
обаче би оскъпило получаването на
шофьорска книжка с около 400 лв.
След серия заплахи за мащабни протести от автошколи, проектът бе оттеглен, но в края на 2020 г. някои от
предложенията бяха подновени и
предложени на ново обсъждане.
“Предвиждаме промени и при годишните технически прегледи. Те ще
влязат в сила от 12 юли, ще бъдат
използвани нови екологични стикери, които да гарантират екологичните норми, за да има по-малко
замърсяване”, заяви Тодоров. Според него тази мярка е много важна,

СНИМКА БГНЕС

Георги Тодоров

тъй като всички дишаме недостатъчно чист въздух. По думите му
в случая ще има оскъпяване с “едно
кафе на месец” или около 50 ст.
повече.
“Ще подменям хора само и единствено, когато видя, че не си
изпълняват задълженията и не следват добрите практики”, заяви Тодоров. Той коментира и освобождаването на шефа на правителствения
авиоотряд. “С ген. Тодор Коджейков се разделихме по взаимно съгласие. Причините за отстраняването
му са професионални, а не лични”,
уточни той. “Към този момент няма
промяна в “Информационно обслужване”. Очаквам да изпълняват професионално своята работа”, каза министърът. Той определи предстоящите избори като предизвикателство.
“Информационно обслужване” ще
действа по-бързо този път, но това
няма да е за сметка на качеството.
Проверките целят да има обективност”, увери Тодоров.

Газът поскъпва с 3,5% през юли
Държавният обществен доставчик “Булгаргаз” е внесъл заявление
в енергийния регулатор
с прогнозна цена на природния газ през юли с 3,5
на сто по-висока от настоящата и е направил
изчисления и за тарифата през август - ръст с
още 3,5%. За юли калкулациите на “Булгаргаз”
сочат цена от 46,88 лв./
МВтч, без данъци, такси
и акцизи при сегашна
тарифа от 45,27 лв., а за
август разчетите са за
стойност от 48,42 лв.
Спрямо сериозното 20процентно повишение
на цената през юни заради скока на европей-

ските газови борси и
едноседмичния ремонт
на трасето на газопровода “Турски поток” в
Турция, сега има забавяне в поскъпването на
синьото гориво.
Реалните разчети
обаче ще са ясни на 1
юли, когато “Булгаргаз”
сметне данните за целия
юни и вкара окончателното си заявление. Тогава ще стане ясно и отражението на досегашния
ръст на газовите цени и
прогнозата за бъдещото
им движение в тарифите
на топлофикационните
дружества. Според доклада на Комисията за
енергийно и водно регу-

лиране за цената на тока
и парното за периода от
1 юли 2021 г. до 30 юни
2022 г. поскъпването
при електроенергията бе
средно 3 на сто, а на

топлинната енергия средно с 10 на сто. Изчисленията обаче са правени при цена на газа
отпреди юнския сериозен ръст.

60% от малките фирми ще плащат по-скъп ток
Едва около 40% от малките
фирми, които от 1 юли 2021 г.
нямат право да се ползват от
държавно определените цени на
тока, са си избрали търговец на
електроенергия от свободния пазар. Това сочат данните на трите
електроснабдителни дружества ЧЕЗ, ЕВН и “Енерго-Про”, които
допреди ден приемаха заявления
за смяна на доставчика.
На 10 юни изтече крайният
срок за преминаването към борсовите цени на електроенергията,
което означава, че 60% от т.нар.
небитови клиенти от 1 юли ще
бъдат пратени към доставчик от
последна инстанция (ДПИ), каквито лицензирани дружества имат
отново ЧЕЗ, ЕВН и “ЕнергоПро”. При ЧЕЗ това ще се случи
за около 81 хиляди клиенти или
74 на сто от потребителите, които трябва да си избират нов доставчик. От ЕВН около 60 хил.
потребители или близо 65 на сто

ще отидат на скъпата енергия, а
при “Енерго- Про” това ще се
случи с около 41 хил. абонати или
над 50 на сто от всички небитови

клиенти. Общо 180 хил. от 300
хил. такива клиенти - повечето от
тях фризьорски салони, обущарници, книжарници, с малки сметки от 30-40 лв. месечно, от 1 юли
автоматично отиват към ДПИ.
Цените на този вид доставчик
обаче са доста по-високи от пазарните. Но при сметка, равна на
битово потребление, повишението
на месечните разходи за подобен
дребен бизнес няма да е толкова
голямо, че да накара клиентите да
се занимават административно с
избор на нов доставчик, сключване на договори, евентуално подаване на графици за необходимото
им потребление и прочие неща,
затрудняващи битието на дребните предприемачи. Колко ще им
струва това, никое от електроснабдителните дружества не се наема
да коментира, защото предстои и
промяна в методиката за образуването на цените на доставчиците
от последна инстанция.

www.duma.bg
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ГЕОРГИ КАДИЕВ:

„Метастазите” на Пеевски
и Горанов пречат
на министъра за ББР
Новите надзорници най-после
са одобрени, те обаче не могат
да бъдат вписани
Сагата около проблемите
в държавната Българска банка
за развитие (ББР) не се очертава да приключи скоро. Старото ръководство, назначено
по време на управлението на
ГЕРБ, отказва да напусне
ръководството на банката,
поради което няма как да бъде
назначен нов надзорен съвет
и управа. БНБ най-сетне е
издала одобрение за нови членове на надзорния и управителния съвет на ББР, съобщи
кандидат-депутатът Георги
Кадиев.
Смяната на ръководството
бе задача, която министърът
на икономиката Кирил Петков
си бе поставил от първия ден
на поста. Още през първите
дни от управлението си той

изнесе данни, че банката е
раздала близо 1 млрд. лв. на 8
големи кредитополучателя,
сред които фирми, свързвани
с бизнеса на Делян Пеевски,
Румен Гайтански-Вълка, братя Домусчиеви и др.
Малко след това Петков
влезе в конфликт с ръководството на ББР, което започна да
саботира действията му. Членовете на надзорния съвет
Митко Симеонов и Велина
Бурска не се отзоваха на поканата на Петков за публично
изслушване и той обяви, че ги
отстранява, а управителният
съвет отказа да предостави
информация на назначената от
него комисия за проверка на
банката, а впоследствие - и на
одитния й комитет.

Георги Кадиев
Именно Симеонов и Бурска са обжалвали решението
на министъра и така не могат
да бъдат отстранени на този
етап. В същото време според
устава на ББР надзорният й
съвет е от трима членове, ко-

ето значи, че няма как да бъдат
вписани одобрените от БНБ
нови членове. Не може да се
избере и нов управителен
съвет, което става с решение
на надзора. Така реформата в
банката е отново в патова

Строители се обявиха срещу опитите
да се спрат корупционни практики
Работата по инфраструктурните проекти е блокирана и има риск от загуба на милиарди евросредства, предупреди Камарата на строителите в България (КСБ) в обръщение до
президента Румен Радев.
Камарата настоява да се
спре с негативната кампания, която уронва авторитета на бранша, и да се активизира работата на
държавната администрация, която в момента била
блокирана. Освен това
КСБ настоява да бъдат разплатени
натрупаните
задължения на държавата
към бранша, които по думите на регионалния министър Виолета Комитова
възлизат на 600 млн. лв.
КСБ посочва, че е не-

зависима доброволна професионална oрганизация,
действаща като официален
представител на строителните фирми у нас. Така е
по закон, но в действителност организацията е контролирана от няколко големи компании, които са
“абонирани” за държавните поръчки. Практически
властта в КСБ е разделена
между представителите на
Делян Пеевски и на Бойко
Борисов, които разпределят поръчките, пише “Медиапул”, позовавайки се на
неофициални изявления от
малки строителни компании, които са подизпълнители на големите и зависими от тях.
Повод за обръщението
на камарата е опитът на

служебния кабинет да преустанови порочни и корупционни практики и да
върне строителния процес
към нормалност - строежите да започват, след като
има проекти, направени са
отчужденията и има издадено разрешение за строеж. Това се опита да покаже министър Комитова
при проверката на магистрала “Хемус”, където обаче бе посрещната от подвикващи работници, явно
пратени от работодателите си да недоволстват срещу новата власт.
Преди това новото
ръководство на пътната
агенция разкри, че има нарушения при ремонтите на
магистралите “Тракия” и
“Хемус”. Служебният ка-

бинет изнесе информация,
че в края на 2019 г.
държавната компания “Автомагистрали” е раздала
188 млн. лв. аванси на 25
фирми за укрепване на 84
свлачища още преди получаване на разрешение за
строителство. Срокът на
изпълнение изтича в края
на 2021 г., но досега е
изпълнен само един обект
- укрепването на срутището до Рилския манастир,
което бе посещавано няколко пъти от бившия премиер Бойко Борисов. Иначе, че ремонтите са свръхскъпи, бавни и често некачествени, пътуващите по
пътищата виждат всеки
ден.
Коментар на стр. 8

НАП отпуска още 55 млн. лв.
за оборотен капитал на фирмите
От тази седмица започва третата фаза на програмата за подкрепа с оборотен капитал на засегнатите
от противоепидемичните мерки бизнеси. Предвидени са 55 млн. лева за осигуряване на оборотен капитал чрез безвъзмездни средства по Оперативната
програма “Иновации и конкурентоспособност”
2014-2020. Досега са изплатени близо 120 млн. лева
по първите две фази на програмата, съобщават от
Националната агенция за приходите (НАП).

Третата фаза на програмата е свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени дейности или обекти за периодите от 22 до 31 март или до различни
дати през април 2021 г., съобразно заповедите на
министъра на здравеопазването. Формулярите за
кандидатстване ще се подават отново по електронен
път през Портала за е-услуги на НАП. Крайният
срок за кандидатстване е 22 юни 2021 г.

ситуация.
“Единственият изход е
принципалът да промени устава, да увеличи броя членове
на надзора на 5 души и така
ще има 3 от 5 членове, докато
Пеевски има старите двама.
Проблемът е, че трябва да се
одобри от БНБ, където метастазите на Пеевски и Горанов
правят всичко, за да спрат
процеса. Никога не съм предполагал, че ще е толкова трудно. Явно интересите в ББР са
огромни”, коментира Кадиев.
Предложените от министър Кирил Петков трима
членове на надзора на ББР са
досегашният председател Стамен Янев, който бе върнат на
поста председател на Българската агенция за инвестиции,
Васил Щонов - служебен министър на икономиката и
енергетиката през 2014 г., и
Валентин Михов, който е консултант във финансовия сектор.

Агенцията по храните
проверява качеството
на сладоледа

Българската агенция
по безопасност на храните (БАБХ) започва от
днес извънредни проверки на обектите за
производство и продажба на сладолед в цялата
страна, съобщиха от
агенцията. Предприятията за производство ще
бъдат проверявани до
края на юни, а до 30
септември ще се проверяват търговските обекти като колички, щандове на открито, подвижни обекти и други за
продажба на сладолед
без предварително опаковане. В производствените предприятия инспекторите от дирекция
“Контрол храни” ще
проверяват суровините

и материалите, използвани за направата на
сладолед, както и етикетирането на готовия
продукт и ще бъдат вземани проби за лабораторни изследвания.
В обектите за продажба БАБХ ще инспектира хигиенните условия за продажба на сладолед и спазване на условията за съхранението му. Ще се проверява
и дали търговците предоставят на потребителите задължителните
данни за наличие на вещества или продукти,
които могат да станат
причина за проява на
алергии.
В края на миналата
година БАБХ възбрани
1671,77 кг сладолед, за
които бе установено, че
не отговарят на изискванията за хигиена. При
извършените тогава 422
извънпланови инспекции в обекти за предлагане на сладолед бяха
констатирани несъответствия, за които бяха
връчени 29 предписания и 2 акта за установяване на административни нарушения.
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НАКРАТКО

Бедствие в Гърция
Части от Гърция бяха засегнати
от силна буря събота вечерта. Мъж
загина в Солун, след като колата му
беше отнесена от придошлата вода
поради силния дъжд, предадоха медиите. Силна буря удари и Атина с
проливен дъжд и градушка, а в няколко квартала в северната част на
града имаше прекъсване на електрозахранването поради наводнение в
подстанция.

11 загинали при газова
експлозия в Китай

СНИМКИ БГНЕС

В неделя в испанската столица Мадрид се проведе протест срещу помилването на каталунските лидери
за независимост, осъдени на 13, 12, 12, 11, 10 и 9 години затвор. На 1 октомври 2017 г. те организираха
референдум за отделяне на автономната област Каталуня от кралството

Путин иска пряк
диалог със САЩ
Американският президент избягва
съвместна пресконференция в Женева
Срещата на върха между
Русия и САЩ в Женева на
16 юни може да се приеме
за ненапразна, ако доведе до
създаването на механизми за
взаимодействие в различни
области. Това заяви Владимир Путин в интервю за
предаването
“Москва.
Кремъл. Путин” по телевизия “Россия-1”.
Той се съгласи с американската страна, че редица
въпроси са от взаимен интерес. Сред тях руският президент посочи стратегическата
стабилност, темата за регионалните конфликти, екологичните мерки и грижата за
околната среда като цяло, в
глобален смисъл, както и

сътрудничеството в областта
на икономиката. “Тоест има
въпроси, при които наистина
можем да работим ефективно. Ако след тази среща
създадем механизми за работа във всички тези области,
мисля, че би било добре. Тогава може да се каже, че срещата не е била напразна”,
подчерта Путин. “Необходимо е да възстановим личните
си контакти, отношения, да
установим пряк диалог, да
създадем наистина функциониращи механизми за взаимодействие в онези области, които представляват взаимни
интереси”, добави той.
Руският лидер се спря и на
възможностите за икономиче-

ско сътрудничество: “Има
въпроси, където може ефективно да работим. Между другото, в икономическата област
също има взаимен интерес.
Много американски компании
иска да работят у нас. Но ги
издърпват за ушите от нашия
пазар и те отстъпят място на
конкурентите. Това да не би
да от полза за американската
икономика?”, попита Путин.
Целта на Джо Байдън е да
изпрати на Путин “решителен
сигнал”, заяви осведомен източник от Белия дом, цитиран
от телевизия Ен би си. Освен
това Байдън смята да даде
самостоятелна пресконференция след преговорите с Путин на 16 юни в Женева, раз-

кри още същата телевизия. По
този начин Байдън смята да
избегне това, което експертите по външната политика смятат за “потенциално много
рискован момент” или пресконференция рамо до рамо с
руския му колега, коментира
медията. “Смятаме, че срещата ще бъде откровена и праволинейна. И една индивидуална пресконференция е подходящ формат за ясно
обсъждане със свободната
преса на темите, които са се
обсъждали на срещата. Това
засяга както сферите, в които
може да се договорим, така и
онези, по които имаме сериозни опасения”, каза представителят на Белия дом.

Москва въведе
КОВИД-отпуска

Вучич търси помощ
от Русия за Косово

Дните от 15 до 18 юни включително ще бъдат неработни в
руската столица Москва. Затварянето се налага заради увеличаване на случаите на заразени с коронавирус. Вчера Русия отчете
над 14 000 нови случая за предходното денонощие, най-висок
дневен прираст от началото на февруари.
Междувременно британският премиер Борис Джонсън призна, че намалява оптимизмът му за пълното премахване на блокадата на 21 юни. Той и правителството са подложени на силен
натиск от учените да отложи вдигането на мерките с четири
седмици. Причина за това са увеличаващите се случаи на заразявания с индийския вариант на КОВИД-19 и големия брой
хоспитализирани, макар че страната е ваксинирала 56% от възрастното население. Лидерът увери, че в никакъв случай не се
налага връщане към някои от предишните ограничителни мерки.
Бразилският пък президент Жаир Болсонаро продължава да
подценява пандемията и беше глобен, защото бил без маска по
време на шествие с мотоциклети. В събитието участвали над
1000 човека. Сред глобените са също синът на президента и
министър.

Сръбският президент Александър Вучич помоли Русия
да помогне за разрешаването на въпроса за Косово. С тези
думи той се обърна към руската делегация по време на
речта си по повод честването на 950-годишнината на манастира “Свети Прохор Пчински”, предаде БГНЕС. Руската делегация на събитията бе оглавена от митрополит
Белгородски Йоан. “Благодаря ви, руски приятели, че днес
сте тук в Пчин с нас. И ви моля, с вашата вяра, че има
хора не с робски дух, а със свободен, сръбски дух, да ни
помогнете да преодолеем трудностите и проблемите, с
които се сблъскваме. Те са политически, те са свързани с
Косово и Метохия, помогнете ни да излезем от това заедно”, завърши държавният глава.
Обръщайки се към сръбския народ, той го призова към
обединение: “Единството на сръбския народ е по-важно и
необходимо за нас от всякога. Ние не сме толкова слаби,
колкото бяхме. Но и не сме толкова силни, колкото бихме
искали. Но ние ще станем много по-силни, отколкото някога сме били, ако сме единни.”

Най-малко 11 души загинаха, а
37 са тежко ранени при газова
експлозия в жилищен комплекс в
провинция Хубей в централната
част на Китай, съобщиха местните
власти. Спасителните усилия
продължават. Най-малко 144 души
са изведени от силно повредената
сграда.

Слаба избирателна
активност в Алжир
В събота в Алжир се проведоха
парламентарни избори. Управляващата власт се надяваше да потушат антиправителствените протести, но избирателната активност
беше изключително ниска. Само
14,5% от гласоподавателите бяха
гласували четири часа преди затварянето на избирателните секции.
Изборите се проведоха на фона на
протестно движение в Хирак. Много привърженици на Хирак призоваха
за бойкот на вота. Водещи леви
партии също заявиха, че ще бойкотират изборите от страх от
възможна измама.

53 фермери убити
в Нигерия
Разбойници, занимаващи се с
кражба с добитък, убиха 53 жители
в шест села в щата Замфара в
северозападната част на Нигерия.
За това съобщи говорителят на
държавната полиция Мохамед Шеху,
цитиран от ТАСС. За втора поредна година в Нигерия се наблюдава
значително увеличение на броя на
нападенията срещу цивилни.
Престъпниците убиват хора, вземат заложници за откуп, крадат
добитък, сплашват жителите, налагайки различни изнудвания.

Перуанците ликуват, след като
стана ясно, че крайнолевият
кандидат за президент Педро
Кастийо е победител на изборите.
Привържениците му носеха
транспаранти с думите “Никога
повече тероризъм”, свързвайки ги
с диктатурата на бащата на
Кейко Фухимори, крайнодясната
опонентка на Кастийо. Тя изгуби
балотажа с около 70 000 гласа.
Очаква се скоро да бъде издадена
заповедта за задържането й
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Г-7 дава 40 трилиона долара
на развиващия се свят
Така най-богатите страни в света ще се опитат да парират
китайската инициатива „Един пояс, един път”
Членовете на Г-7 постигнаха споразумение, че се нуждаят от общ подход
към Китай. Това се случи на среща на
върха, проведена в английското крайбрежно селище Карбис бай, съобщи източник от администрацията на американския президент Джо Байдън. Говорителят каза още, че лидерите на Г-7
осъждат експортните практики на Китай на “несправедливо ниски цени”. За
целта 7-те най-богати държави в света
ще осигурят около 40 трилиона долара,
за да могат страните от Третия свят да
“настигнат богатите в областта на инфраструктурата.” Американското правителство смята, че могат да бъдат осигурени стотици милиарди долари благодарение на частния сектор. Проектът
ще бъде алтернатива на китайската
инициатива “Един пояс, един път”.
Припомняме, че тя включва проекти за
тръбопроводи, пристанища, жп линии,
мостове, магистрали, индустриални
паркове и други подобни съоръжения,
чиято цел е да се изградят нови търговски маршрути по море и суша, свързващи китайското крайбрежие с Източна
Африка и Средиземноморието по море
и Китай с Европа, Централна Азия и
Близкия Изток по суша. Според част от
анализаторите освен чисто икономически цели като отваряне на нови пазари

СНИМКА БГНЕС

В кулоарите на срещата на Г7 германската канцлерка Ангела Меркел обсъди
с президента Джо Байдън газопровода “Северен поток 2”. “От съществено
значение и за двете ни страни е Украйна да продължи да е партньор в
транзита на природен газ”, каза тя пред репортери. Междувременно
германският парламент отхвърли резолюция на Зелената партия за спиране
строителството на газопровода, който е изграден над 90 на сто
за китайските стоки и технологии, инициативата има и геополитически амбиции, свързани със засилване на международното влияние на Пекин. “Не става въпрос страните да трябва да изби-

НАТО против ядрени
ракети в Европа
Лидерите на страните-членки на алианса ще
обявят, че се противопоставят срещу разполагането на наземни ядрени ракети в Европа,
съобщиха източници от Европейския съюз и
Конгреса на САЩ. Това те ще направят на
32-та среща на върха на НАТО, която ще се
проведе на 14 юни в Брюксел. Позицията им е
включена в проектокомюнике, което трябва
да бъде публикувано след приключването на
срещата на алианса. Самият форум ще се
проведе преди срещата на президентите на
САЩ Джо Байдън и на Русия Владимир
Путин. “Тази стъпка се разглежда като
начин да се намали напрежението в отношенията с Москва и да се направи първата
стъпка в диалога за контрол на оръжията
преди срещата на върха между САЩ и Русия
в Женева на 16 юни”, предаде ТАСС.

Мошеници източили
$400 млрд. в САЩ
До 50% от КОВИДобезщетенията за безработица, от последната година, които правителството
на САЩ е изплатило,
може да са попаднали в
ръцете на измамници,
съобщи
изданието
“Екшъс” (Аxios) позовавайки се на експерти. Става въпрос за 400 милиарда долара. Вероятно 70%
от откраднатите средства

са били взети в чужбина и
са попаднали в ръцете на
престъпни групи от Китай, Нигерия, Русия и други страни. Останалите
30% от 400 милиарда долара са откраднати от измамници от американски
улични банди. Изданието
припомня, че безработицата в САЩ се увеличи до
рекордните 14,7% по време на пандемията.

рат между САЩ и Китай, а да им се
предложи едно положително, алтернативно виждане и подход, който те да
поискат да изберат”, увери американски висш представител. Целта е най-

бедните страни по-бързо да се възстановят след пандемията и да се обърне
по-голямо внимание на климата, здравеопазването, цифровизацията и борбата за неравенството.
По-рано телевизия Си Ен Ен съобщи, че лидерите на Г-7 са били разделени по отношение на подхода си към
Китай, предаде ТАСС. Британският и
канадският премиери Борис Джонсън
и Джъстин Трюдо, както и и френският президент Еманюел Макрон се
съгласиха с Байдън за “по-строги действия” спрямо Китай. Но германският
канцлер г-жа Ангела Меркел, италианският премиер Марио Драги и представители на ЕС “се стремяха да подчертаят областите на сътрудничество
с Китай”.
В окончателното комюнике за срещата се казва, че Г-7 възнамерява са
събира годишно 100 милиарда долара
за изпълнение на Парижкото споразумение за климата, предадоха агенциите. Те възнамеряват също да се откажат
окончателно от въглеводородите в енергийния сектор през 2030-те години.
Лидерите на Г-7 са се ангажирали да
постигнат нулеви емисии на CO2 в
своите страни възможно най-скоро и
не по-късно от 2050 г.
Джо Байдън обсъди на отделна среща с италианския премиер Марио Драги политиката към Русия, Китай и Либия, а с японския премиер Йошихиде
Суга политиката към КНДР и пак към
Китай.
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Ì‡ „Ó‰Ë¯ÌËˇ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ÓÚ˜ÂÚ Á‡ 2020 „Ó‰ËÌ‡; ÔÓÂÍÚ Á‡ Â¯ÂÌËÂ
- Œ— ÔËÂÏ‡ ‰ÓÍÎ‡‰‡ Ì‡ Â„ËÒÚË‡ÌËˇ Ó‰ËÚÓ Á‡ ËÁ‚˙¯ÂÌ‡Ú‡
ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ „Ó‰Ë¯ÌËˇ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ÓÚ˜ÂÚ Á‡ 2020 „Ó‰ËÌ‡;
3. Œ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ √Ó‰Ë¯ÌËˇ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ÓÚ˜ÂÚ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ
Á‡ 2020 „Ó‰ËÌ‡; ÔÓÂÍÚ Á‡ Â¯ÂÌËÂ - Œ— Ó‰Ó·ˇ‚‡ √Ó‰Ë¯ÌËˇ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ÓÚ˜ÂÚ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ 2020 „Ó‰ËÌ‡;
4. ŒÚ˜ÂÚ Ì‡ ƒËÂÍÚÓ‡ Á‡ ‚˙ÁÍ‡ Ò ËÌ‚ÂÒÚËÚÓËÚÂ; ÔÓÂÍÚ
Á‡ Â¯ÂÌËÂ - Œ— ÔËÂÏ‡ ÓÚ˜ÂÚ‡ Ì‡ ƒËÂÍÚÓ‡ Á‡ ‚˙ÁÍ‡ Ò
ËÌ‚ÂÒÚËÚÓËÚÂ;
5. ŒÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ —ƒ Á‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡
ËÏ ÔÂÁ 2020 „Ó‰ËÌ‡; ÔÓÂÍÚ Á‡ Â¯ÂÌËÂ - Œ— ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ ÓÚ
ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ —ƒ Á‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ËÏ ÔÂÁ 2020 „Ó‰ËÌ‡;
6. »Á·Ó Ì‡ Â„ËÒÚË‡Ì Ó‰ËÚÓ Á‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡Ú‡ 2021
„Ó‰ËÌ‡; ÔÓÂÍÚ Á‡ Â¯ÂÌËÂ - Œ— ËÁ·Ë‡ ƒÂˇÌ ¬ÂÌÂÎËÌÓ‚ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚, ÔËÚÂÊ‡‚‡˘ ‰ËÔÎÓÏ π652/2009„., ‰‡ ·˙‰Â Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ Á‡ Â„ËÒÚË‡Ì Ó‰ËÚÓ, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÔÓ‚ÂË Ë Á‡‚ÂË ÓÚ˜ÂÚ‡
Ì‡ ƒÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ 2021„.
7. ¬ÁÂÏ‡ÌÂ Ì‡ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ëˇ
ÂÁÛÎÚ‡Ú; ÔÓÂÍÚ Á‡ Â¯ÂÌËÂ - Œ— ‚ÁÂÏ‡ Â¯ÂÌËÂ ÔÂ˜‡Î·‡Ú‡ ‚
‡ÁÏÂ Ì‡ 24 451,74/‰‚‡‰ÂÒÂÚ Ë ˜ÂÚËË ıËÎˇ‰Ë ˜ÂÚËËÒÚÓÚËÌ
ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë Â‰ËÌ ÎÂ‚‡ Ë 74 ÒÚÓÚËÌÍË/ÎÂ‚‡, ‰‡ ·˙‰Â ÓÚÌÂÒÂÌ‡ ‚˙‚
ÙÓÌ‰ ì–ÂÁÂ‚ÂÌî.
8. »Á·Ó Ì‡ Œ‰ËÚÂÌ ÓÏËÚÂÚ Ë ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ Ï‡Ì‰‡Ú‡ ÏÛ;
ÔÓÂÍÚ Á‡ Â¯ÂÌËÂ - Œ— ËÁ·Ë‡ ˜ÎÂÌÓ‚Â Ì‡ Œ‰ËÚÌËˇ ÍÓÏËÚÂÚ,
Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡: “‡ÚˇÌ‡ ¬‡ÒËÎÂ‚‡ Îˇ¯Â‚‡, »‚‡Ì ¬‡ÒËÎÂ‚ “‡·‡ÍÓ‚ Ë ≈Í‡ÚÂËÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚‡ ¡‡ÌÍÓ‚‡. Œ— Â¯Ë Ï‡Ì‰‡Ú˙Ú Ì‡
Œ‰ËÚÌËˇ ÍÓÏËÚÂÚ ‰‡ Â Â‰Ì‡ „Ó‰ËÌ‡.
œÓÍ‡Ì‚‡Ú ÒÂ ‚ÒË˜ÍË ‡ÍˆËÓÌÂË Ì‡ ìÃÂÚËÁËî ¿ƒ ‰‡ ‚ÁÂÏ‡Ú
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Œ—, ÎË˜ÌÓ ËÎË ˜ÂÁ Â‰Ó‚ÌÓ ÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ. ¬ÒË˜ÍË ‡ÍˆËÓÌÂË Ò‡ Ò ‡‚ÌË Ô‡‚‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚
Œ·˘ÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ. ¿ÍˆËÓÌÂËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ÚË ÏÂÒÂˆ‡ ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú ‡ÍˆËË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÔÓÌÂ 5 Ì‡ ÒÚÓ ÓÚ Í‡ÔËÚ‡Î‡ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ, ÏÓ„‡Ú ÒÎÂ‰ Ó·ˇ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÍ‡Ì‡Ú‡ ‚ Ú˙„Ó‚ÒÍËˇ Â„ËÒÚ˙

‰‡ ‚ÍÎ˛˜‡Ú Ë ‰Û„Ë ‚˙ÔÓÒË ‚ ‰ÌÂ‚ÌËˇ Â‰ Ì‡ Ó·˘ÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ,
Á‡Â‰ÌÓ Ò ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Á‡ Â¯ÂÌËÂÚÓ ËÏ, Ë ‰‡ Ô‡‚ˇÚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ
Á‡ Â¯ÂÌËˇ ÔÓ ‚˙ÔÓÒË, ‚ÍÎ˛˜ÂÌË ‚ ‰ÌÂ‚ÌËˇ Â‰ Ì‡ Œ·˘ÓÚÓ
Ò˙·‡ÌËÂ. ‡ÈÌËˇÚ ÒÓÍ Á‡ ÛÔ‡ÊÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‚‡Ú‡ Ì‡ ‡ÍˆËÓÌÂËÚÂ ÔÓ ÔÂıÓ‰ÌÓÚÓ ËÁÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÔÓÍ‡Ì‡ Â ÌÂ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ
ÓÚ 15 ‰ÌË ÔÂ‰Ë ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Œ·˘ÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ Ë ÔÓ Â‰‡ Ì‡ ˜Î.
223‡ ÓÚ “˙„Ó‚ÒÍËˇ Á‡ÍÓÌ. œË Ì‡Û¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ÔÓ ˜Î.
223‡ ÓÚ “˙„Ó‚ÒÍËˇ Á‡ÍÓÌ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ‡ÍˆËÓÌÂËÚÂ, ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÚÂ
ÓÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÌÓ‚Ë ‚˙ÔÓÒË Ë Â¯ÂÌËˇ Í˙Ï ‰ÌÂ‚ÌËˇ Â‰, Í‡ÍÚÓ Ë
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ ÔÓ ‚˙ÔÓÒË ÓÚ ‰ÌÂ‚ÌËˇ Â‰ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÓÚ —ƒ,
ÒÂ Ò˜ËÚ‡Ú Á‡ ÌÂ‚‡ÎË‰ÌË, ‰ÓË ‰‡ Â ÒÔ‡ÁÂÌ ÒÓÍ˙Ú. Õ‡ Ó·˘ÓÚÓ
Ò˙·‡ÌËÂ, ‡ÍˆËÓÌÂËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ‚˙ÔÓÒË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò‡ÏÓ
Ò ÚÓ˜ÍËÚÂ ÓÚ ‰ÌÂ‚ÌËˇ Â‰, Í‡ÍÚÓ Ë ÔÓ ‚˙ÔÓÒË Ò˙„Î‡ÒÌÓ ˜Î. 115,
‡Î 11 ÓÚ «œœ÷ . œ‡‚ÓÚÓ Ì‡ „Î‡Ò ÒÂ ÛÔ‡ÊÌˇ‚‡ ÓÚ ÎËˆ‡Ú‡, ‚ÔËÒ‡ÌË
Í‡ÚÓ ‡ÍˆËÓÌÂË ‚ Â„ËÒÚËÚÂ Ì‡ ÷ÂÌÚ‡ÎÌËˇ ‰ÂÔÓÁËÚ‡ ‰Ó 02 ˛ÎË
2021„. - 14 ‰ÌË ÔÂ‰Ë ‰‡Ú‡Ú‡ Ì‡ Œ·˘ÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ Ë Ò˙„Î‡ÒÌÓ
ÒÔËÒ˙Í, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ ÓÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ. –Â„ËÒÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‡ÍˆËÓÌÂËÚÂ Ë
ÚÂıÌËÚÂ Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌËˆË Á‡ÔÓ˜‚‡ ‚ 10:30 ˜‡Ò‡ Ì‡ 16 ˛ÎË 2021 „.
Ì‡ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ó·˘ÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ. ¿ÍˆËÓÌÂËÚÂ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÓÚ Á‡ÍÓÌÌËÚÂ ËÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË,
ÍÓËÚÓ ÒÂ ÎÂ„ËÚËÏË‡Ú Ò Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ Á‡ ‡ÍÚÛ‡ÎÌ‡ Ò˙‰Â·Ì‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ ËÎË Â„ËÒÚ‡ˆËˇ ‚ “˙„Ó‚ÒÍËˇ Â„ËÒÚ˙ Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ Ò‡ÏÓÎË˜ÌÓÒÚ. ¿ÍˆËÓÌÂËÚÂ - ÙËÁË˜ÂÒÍË ÎËˆ‡ ÒÂ ÎÂ„ËÚËÏË‡Ú Ò ‰ÓÍÛÏÂÌÚ
Á‡ Ò‡ÏÓÎË˜ÌÓÒÚ. œ˙ÎÌÓÏÓ˘ÌËˆËÚÂ Ì‡ ÙËÁË˜ÂÒÍËÚÂ Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÚÂ
ÎËˆ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌË Ò ËÁË˜ÌÓ Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌÓ Á‡ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ Œ·˘Ó Ò˙·‡ÌËÂ, ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘Ó Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ˜Î. 116,
‡Î. 1 ÓÚ «œœ÷ Ë ‡ÍÚÓ‚ÂÚÂ ÔÓ ÔËÎ‡„‡ÌÂÚÓ ÏÛ. ”Ô˙ÎÌÓÏÓ˘‡‚‡ÌÂ ÔÓ
ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Ô˙Ú ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡, Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌÓÚÓ Â ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ
Ò ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÂÌ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ ÔÓ‰ÔËÒ Ë Â ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ‚ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ÌÂ
ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ÓÚ ‰‚‡ ‡·ÓÚÌË ‰ÌË ÔÂ‰Ë ‰ÂÌˇ Ì‡ Ó·˘ÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ Ì‡
‡‰ÂÒ: ts.office@metizi-co.com. «‡ ‚‡ÎË‰ÌÓ ‚ÁÂÏ‡ÌÂ Ì‡ Â¯ÂÌËˇ Ì‡
Œ·˘ÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ Ì‡ ‡ÍˆËÓÌÂËÚÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Í‚ÓÛÏ 1/2 (Â‰Ì‡
‚ÚÓ‡) ÓÚ ‚ÒË˜ÍË ËÁ‰‡‰ÂÌË ‡ÍˆËË Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ. œË ÎËÔÒ‡ Ì‡
Í‚ÓÛÏ, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 227 ‡Î.3 ÓÚ “«, Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Œ·˘ÓÚÓ
Ò˙·‡ÌËÂ ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÓÚ 11:00 ˜. Ì‡ 02 ‡‚„ÛÒÚ 2021 „. Ì‡
Ò˙˘ÓÚÓ ÏˇÒÚÓ, ÔË Ò˙˘Ëˇ ‰ÌÂ‚ÂÌ Â‰, Ë ÔË Ò˙˘ËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡
Û˜‡ÒÚËÂ Ë ÔÓˆÂ‰Û‡ ÔÓ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ. ”ÒÚ‡‚˙Ú Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ÌÂ
‰ÓÔÛÒÍ‡ ‡ÍˆËÓÌÂËÚÂ ËÎË ÚÂıÌË ÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‰‡
„Î‡ÒÛ‚‡Ú ˜ÂÁ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌˆËˇ ËÎË ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡. œËÒÏÂÌËÚÂ
Ï‡ÚÂË‡ÎË ÔÓ ‰ÌÂ‚ÌËˇ Â‰ Ë Ó·‡ÁˆËÚÂ Á‡ „Î‡ÒÛ‚‡ÌÂ ˜ÂÁ Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌËÍ Ò‡ Ì‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ‡ÍˆËÓÌÂËÚÂ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ‡
Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ‚ „. –ÓÏ‡Ì, »Ì‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ ÁÓÌ‡,
¿‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡ Ò„‡‰‡, ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 08:00 ‰Ó 16:00 ˜‡Ò‡
Ë ÔË ÔÓËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ÒÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌÓ. œÓÚÓÍÓÎ˙Ú ÓÚ
Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂÚÓ Ì‡ —ƒ Á‡ Ò‚ËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ Œ·˘Ó Ò˙·‡ÌËÂ, œÓÍ‡Ì‡Ú‡
Á‡Â‰ÌÓ Ò ÔËÒÏÂÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË ÔÓ ‰ÌÂ‚ÌËˇ Â‰ ‚ ÌÂˇ, Í‡ÍÚÓ Ë
Ó·‡ÁˆËÚÂ Á‡ „Î‡ÒÛ‚‡ÌÂ ˜ÂÁ Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌËÍ ÒÂ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Ú Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡ Ì‡ ÓÏËÒËˇÚ‡ Á‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ Ì‡‰ÁÓ - www.fsc.bg, Ì‡
ËÌÚÂÌÂÚ ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ - www.metizi-co.com, Í‡ÍÚÓ Ë
Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÒÚ‡ÌËˆ‡: www.investor.bg, ÔË ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ë ÔÓ Â‰‡ Ì‡
˜Î. 100Ú, ‡Î. 1, 3 Ë 4 ÓÚ «œœ÷ .
œŒƒœ»—:
—¬»À≈Õ —¬≈“Œ—À¿¬Œ¬
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Пак смешен плач
Евгени ГАВРИЛОВ

През декември 2018
г. многобройна строителна техника зае позиции по “Цариградско
шосе”. Протестираха
големите строителни
фирми заради “целенасоченото уронване на
авторитета на българските строители” и “безотговорното политическо говорене без факти”, “дискредитиране
на български компании

и изместването им от
чужди”. Дотогава подобно нещо не се бе случвало. Обикновено протестиращите искат нещо
от управляващите. Тогава за пръв път у нас
шепа строителни компании, абонирани за големите поръчки в държавата, протестираха срещу опозицията, която
настояваше единствено
за прозрачност в харченето на милиардите, които потъват в бранша.
Сега пак дочуваме
смешния плач оттам.
Камарата на строителите в България в официално обръщение до
президента Румен Радев
твърди, че работата по
големите инфраструктурни проекти е замразена и срещу фирмите
изпълнителки отново се
води негативна кампа-

ния. Вероятно тези
строители възприемат
като “негативна кампания” и проверката, която направи регионалният министър Виолета
Комитова на магистрала
“Хемус”. Тя показа, че
магистралата се строи,
без да са направени отчуждения на земите и
без разрешение за строеж. Нещо, което се знаеше отдавна, но предишната власт отричаше.
Строящата се магистрала “Хемус” бе сред
любимите за посещения
на Борисов, който беседваше другарски със
строителите, подаряваше им саката си, докато
представители на строителните фирми, на централата и местната
власт одобрително кимаха, слушайки какви
пари им обещава той от

името на данъкоплатците. Той обеща и магистралата да бъде завършена до 2024 г., което се
очертава като неговата
поредна лъжа.
Сега е ясно, че до
реално строителство ще
се стигне след 4-5 години, а са раздадени авансово около 1.5 млрд. лв.
Според експерти, 40%
от парите за магистрали се връщат обратно
във властта. Министър
Комитова видя на място разчистен терен сред
царевични ниви, върху
който бяха струпани
самосвали, багери, булдозери и фадроми. Техниката беше повече от
работниците на мястото, приличащо повече
на изложение за строителна техника. Пълно
театро. Ясно защо отново ронят сълзи.

Срок на годност
Ева КОСТОВА

На старта на летния
туристически сезон
стотици хотели и ресторанти, а също и редица предприятия от
други сектори на икономиката тънат в неизвестност за бъдещето
на т. нар. мерки за подкрепа на заетостта.
“Гордостта” на правителството на Бойко Борисов “60 на 40” и модификациите й са със

съвсем скоро изтичащ
срок на “годност” - 30
юни. След това я камилата, я камиларя...
От близо десет дни
синдикатите и работодателите са в очакване
на тристранката, където да бъдат обсъдени
социално-икономическите мерки за подкрепа
на заетостта. Междувременно вече се появиха техни искания за замяна на “60 на 40” и
“80 на 20” с нова схема
- 75 на 100 за времето,
в което работещи са
принудени да се трудят
на непълно работно
време. Само че въпросната тристранка така и
не се свиква, по една
единствена причина цари пълен мрак около
евентуалното финансиране на мерките - както
с пари от държавния

бюджет, така и с европейски средства. Кабинетът на Борисов завеща половинчато свършена работа с идеята
“след мен и потоп”. А
служебното правителство, колкото и да е добронамерено в подкрепата за заетостта, няма
как да измагьоса нужните стотици милиони
с вълшебна пръчица.
Месеци наред предишният социален министър Деница Сачева
буквало замазваше очите с обещанието, че всеки момент ще се случи
желана поправка в КТ,
чиято цел е законово
регламентиране и съответно финансово осигуряване на държавната
подкрепа за фирми и работници. Не само в условията на пандемия, а
при всички случаи на

извънредни престои.
Ако предишната власт
беше изпълнила това си
обещание, а не бе го
протакала неясно защо
месеци наред, сега нещата щяха да стоят по
съвсем друг начин.
Междувременно, за щастие, равнището на безработицата в България
ще остане поне 2-3 месеца сравнително ниско
именно заради споменатия вече старт на летния
сезон. Временно работна ръка ще привлече и
селското стопанство - за
прибиране на реколтата, после на свой ред
кадри ще търси и преработващата промишленост на принципа ден
година храни. А наесен
и през зимата новото
редовно правителство и
46-ото Народно събрание да му мислят!

„А” добре! Чакаме „Б”
От стр. 1
Врочем, самите учебници по история и литература бяха написани под диктата на известни крайно политизирани персони, натресени силово в МОН и
стоящи твърде далеч от
онова качество, което
уж било цел над целите
на образованието у нас.
Образованието ни е
дълбоко политизирано
и неговата цел и в момента е да изтрие от

главите на питомците
му всякакви остатъци
от онова, което е ставало реално през десетилетията и от което
все още има следи и
рани в почти всички семейства. Именно десните политически партии
у нас на държавно ниво
оневиниха фашизма и
очерниха социализма,
та как няма да пренесат
политизацията в образованието? Изгонете
партиите от училището,
върнете истината в

него, освободете го от
грантовите келбечевки
и от повсеместните
проекти на чужди фондации, пък ще видим
дали няма да се върне
онова качество на познанието, което подреждаше българчетата
на челните места в света преди 30 години.
Когато децата в столицита и в най-малкото
село на България знаеха еднакво, когато циганчетата до едно ходеха на училище и ко-

гато общините не затваряха училища, щото
имало малко ученици и
били “нерентабилни”
икономически!
Нека върнем българското “а” и “б” в училището и да прогоним от
там “алфата” и “омегата” на неолиберализма и
глобализма. И в парламента консенсусът за
образованието беше изгонен от дивата политизация. Не се ли върне
там, всякакви избори ще
са безсмислени.
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СВЕТОВЕН ДЕН НА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО КРЪВОДАРЯВАНЕ И
СВЕТОВЕН ДЕН НА ДОНОРА. Отбелязва се от 2004 г. по инициатива на
СЗО, Международната организация на Червения
кръст и Червения полумесец, Международното дружество за кръвопреливане и Международната федерация на организациите на кръводарителите.
1853 - УМИРА ЗАХАРИЙ
ЗОГРАФ, ВЪЗРОЖДЕНСКИ ХУДОЖНИК И ИКОНОПИСЕЦ (Р.
1810 Г.). Виден представител на
Самоковската художествена
школа. Най-известните му творби са иконите в църквата “Св.
Константин и Елена” в Пловдив, църквата “Св. Богородица”
в Копривщица, стенописите в
Бачковския манастиp (параклиса и църквата “Св.
Никола”), църквата на Рилския манастир, Троянския и Преображенския манастир.
1856 - РАЖДА СЕ ДИМИТЪР
БЛАГОЕВ-ДЯДОТО, ОСНОВАТЕЛ НА БСДП (УМИРА 1924 Г.).
Основател на организираното
социалистическо движение в
България и на първата социалдемократическа партия на Балканския полуостров. Като студент основава първата социалдемократическа организация в
Русия. У нас издава социалистическото сп. “Съвременний показател”, в. “Работник”, сп.
“Ново време”. През 1891 г. поема инициативата за
Бузлуджанския конгрес на БСДП. С.г. публикува книгата “Що е социализъм и има ли той почва у нас?”
- първото оригинално марксистко съчинение в България. През 1904 г. с прякото му участие се учредява
Общият работнически синдикален съюз (ОРСС) първият неказионен профсъюз в България.
1923 - УБИТ Е АЛЕКСАНДЪР
СТАМБОЛИЙСКИ, ПРЕМИЕР НА
БЪЛГАРИЯ, ВОДАЧ НА БЗНС (Р.
1879 Г.). Участва в българската делегация на Парижката мирна конференция (1919-1920). Подписва Ньойския мирен договор през 1919 г. На 9
юни 1923 г. при преврат на Военния
съюз е свалено оглавяваното от него
земеделско правителство. Избухват селски вълнения, които са потушени. Стамболийски е заловен
край родното си с. Славовица, Пазарджишко, и
убит по особено жесток начин.
1928 - РАЖДА СЕ ЕРНЕСТО ЧЕ
ГЕВАРА, ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ
РЕВОЛЮЦИОНЕР, РОДЕН В АРЖЕНТИНА (УБИТ 1967 Г.). Рожденото му име е Ернесто Рафаел Гевара
де ла Серна, но е известен като Че
Гевара или просто Че. Един от ръководителите на Кубинската революция (1959). След победата заема различни държавни
длъжности. През 1965 г. напуска Куба, за да
продължи революционната борба. Организира партизанско движение в Боливия, където загива.
1985 - ПОДПИСАНО
Е ШЕНГЕНСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. Договорът
между държави от Европа за премахване на
граничния контрол на
вътрешните граници и
за единна визова система е парафиран на борда
на кораба “Принцеса Мария-Астрид” в Шенген, Люксембург (село край границата с Франция и Германия), между 5 от тогавашните 10 страни членки на Европейската общност: Белгия, Западна Германия, Люксембург, Нидерландия, Франция. Днес в споразумението участват общо 25 държави, като образуват т. нар.
Шенгенско пространство.
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НА ФОКУС

„БСП за България”
е за социална
защита на хората
Българската социалистическа партия и коалиционните й партньори тръгват към изборите под мотото “Сигурност в промяната с грижа за теб”. Част
от промяната е по-голямата защита на социалните
права на българите, стана ясно при откриването на
предизборната кампания пред Народния театър
“Иван Вазов” в София. Червени чадъри с изборния
номер 4 символизираха отварянето на “социалния
чадър” над нуждаещите се. Всички водачи на листи
и голяма част от кандидатите за народни представители от “БСП за България” бяха сред хората.
СНИМКИ МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
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Фондът към МОН отпуска
20 млн. лв. за фундаментални
изследвания
На видео всеки може да види научните
проекти у нас, свързани с КОВИД-19
Велиана ХРИСТОВА

Два нови конкурса за тази година
обяви фондът “Научни изследвания”
(ФНИ) към МОН - за финансиране на

фундаментални научни изследвания в 10
направления и на фундаментални научни изледвания на млади учени и постдокторанти. До 7 юли ще се подават
предложения за първия конкурс, който
е на обща стойност 19 млн. лв. За втория са заделени 1 млн. лв., а срокът за
кандидатстване е до 9 юли.
У нас финансирането на фундаментални научни изследвания се осъществява
единствено чрез фонда на МОН. А както
е добре известно, без развитието на фундаменталната наука всякакви приложни
изследвания и технологии в т. нар. иновативна икономика имат краткотраен ефект.
С двата конкурса фондът подкрепя нестопанска научна дейност чрез придобиване
на нови знания. В първия конкурс проек-

тите са тригодишни, минималната сума за
всеки от тях е 60 000 лв., а максималната
- 120 000 лв., като допълнително могат да
бъдат заявени до 50 000 лв., предназначени само за закупуване на апаратура и
консумативи. В конкурса за млади учени
и постдокторанти пък за всеки проект (две
години) ще се отпускат минимум 15 000
лв. и максимум 30 000 лв.
Любопитна инициатива поде ФНИ за
научните проекти у нас, които са свързани с пандемията от КОВИД-19 и вече се
изпълняват след проведени конкурси.
Фондът предоставя информация и видеоклипове, чрез които всеки може да се запознае със съответното изследване. Видеопредставянето на проектите е
достъпно на адрес: https://www.fni.bg/

?q=node/1314. Вероятно най-висок интерес могат да предизвикат проекти като
този на Националния център по заразни и
паразитни болести, който търси отговор
на въпроса колко дълго се запазва имунитетът спрямо вируса. Или пък текстилните материали, които могат да предотвратят заразяване, създавани в ХТМУ; синтезът на флуорестецнти РНК багрила за
диагностика (СУ); връзката на опасния вирус с климатичните промени (Институт
за изследване на климата, атмосферата и
водите, БАН); мерките за намаляване на
последиците за икономиката, за транспорта (УНСС); стресът от пандемията и психологическите ефекти от нея (Етнографският институт и Институт за изследване
на населението и човека - БАН) и др.

Ликвидирането на ВАК бе фатална стъпка
Чавдар ДОБРЕВ

През 70-те години станах
заместник-председател на Висшата атестационна комисия,
ръководена от химика чл.-кор.
проф. Еленков. Професор Еленков беше пунктуален и отлично
подготвен учен. Това, че се
държеше фамилиарно, не изключваше строгостта и принципността в поведението му.
Задълженията му бяха извънредно тежки, тъй като възглавяваше важен за националното
ни битие институт. В йерархията под него стояхме ние, зам.председателите, отговарящи за
цели области на научното познание. Членовете на ВАК бяха
истински професионалисти в
техните специалности. Преди
нашите заседания съветите по
специалности подробно проучваха достойнствата и недостатъците на обсъжданите дисертационни трудове.
Събирахме се редовно за
обсъждане и оценяване на представената научна продукция.
Външни и вътрешни рецензенти се произнасяха за качествата
на всяка отделна дисертация.
След изказванията, провеждахме дискусия, завършваща с гласуване от името на държавата:
за окончателното признаване
или непризнаване на представения труд. Нерядко дисертации,
гласувани като успешни от научните съвети на институти и
университети, при нас пропада-

ха, тъй като не отговаряха на
националните критерии за наука
и за научни приноси.
Тази форма на оценка и контрол слагаше знака “стоп” пред
кандидатите, които не бяха се
справили с поставената задача
поради некадърност или недобра подготовка. Постигаха се две
цели: едната осигуряваше общонационалните мерки, втората предотвратяваше, коригираше
произвола и ниските критерии в
решенията на конкретни научни съвети.
Бяхме в максимална степен
(при онези условия) членове на
независим орган. Доколкото
зная от ЦК на БКП на няколко
пъти се застъпваха за кандидати, около чиито дисертации бяха
възниквали въпросителни, често от процедурно естество.
Затова смятам, че държавата
ни направи фатална стъпка, като
преди десетина години ликвидира ВАК с неговите научни звена

и направления. Така се даде
възможност за скорострелна защита на нискокачествени дисертации, както и за серийно произвеждане на научни степени и
звания. Възтържествува ведомственият принцип, интересът на
отделните научни институции. И
друго. Във ВАК се сближих с
колегата юрист проф. Лютов,
също заместник-председател,
който впоследствие стана главен
прокурор на републиката.
След заседанията на атестационната комисия, заедно с
проф. Чавдар Драгойчев, син на
Цола Драгойчева и светило на
тогавашната сърдечна хирургия,
предпочитахме да стигаме пеша
от отдалечената сграда на ВАК
до центъра. Увличахме се в разговори не за науката, а за литературата и изкуството, за премиери в театрите, операта, балета, за нови книги на български писатели.
Истински интелектуалец,

професорът в редица случаи
беше по-добре запознат от моя
милост с културния живот в
столицата. Без да парадира, говореше компетентно за творчеството на големи творци - негови приятели. Отнасяше се крайно скептично към личността на
Йосиф Сталин. Реформите на
Хрушчов ги считаше за недостатъчни като противопоставяне на руския консерватизъм и
догматизъм. Учудваше ме резервираността на съименника ми
към съвременния руски живот.
Все пак беше син на Цола Драгойчева - големия радетел за
укрепване на българо-съветската дружба, и аз очаквах, че изповядва веруюто на майка си.
Личеше, че е либерално настроен, симпатиите му клоняха
към поезията и белетристиката
на Блага Димитрова, към парадоксалната логика в опусите на
Йордан Радичков, към модерните търсения в изобразителното
ни изкуство. По отношение на
оперното изкуство и балета
беше, според мен, поклонник на
традицията - боготвореше класическите постижения.
По-конкретно за Института
за изкуствознание. Понеже на
няколко пъти във връзка с атмосферата, която цареше в Института, споменавам и за упражняваната цензура от апаратчиците,
налага се да направя важно уточнение, иначе ще е несправедливо. Според мен толерантността
и отхвърлянето на методите на
цензурата в института се дължаха на двамата ръководители - директора на института за изкуствознание чл.-кор. Александър
Обретенов и директора на Научното обединение за изкуствознание чл.-кор. Атанас Стойков.
Предоставена ни беше
възможността свободно да избираме темите за разработване, без предразсъдъци да дискутираме проблеми, които в

други формации, даже в институти на БАН, се трактуваха
тесногръдо, стигаше се до идейни злепоставяния и доноси.
След Десети ноември отделни
колеги, иначе сериозни професионалисти, решили да ускорят
кариерата си в новите условия,
се опитаха да стоварят собствените дертове върху политиката на Института за изкуствознание. Но без успех!
Единственото произшествие,
с белези на подготвяна репресия, се случи с колегата Валентин Ангелов, напечатал в западногерманско списание студия за
руския модернизъм в изобразителното изкуство. Шесто управление, информирано по свои
канали, реагира остро и ни
задължи да направим обсъждане, “другарски съд” над Ангелов заради западногерманската
му самодейност, след което да
последва тежко наказание. Нямаше как - обсъждането трябваше да се състои. Първо Атанас
Стойков изрази мнението си
като ръководител, че без съгласуване не трябва да се печатат в
чужбина такива материали. Аз
назидателно посъветвах колегата да си направи изводи, подобни случаи повече да не се повтарят. И всичко се размина - успяхме да предотвратим една
ненужна, достатъчно тъповата
репресия! А Ангелов продължи
да работи по живо и здраво,
беше любимец на Александър
Обретенов, стана доктор на науките, професор, автор на трудове в неговата сфера.
В Института още тогава личаха различията между колегите, някои от тях с досиета от
средата на 50-те години. Но
никой не пречеше на талантливите и надеждни научни работници да осъществят максимума
от творческия си заряд, стига да
искат и могат.
Из книгата на автора
“Под сянката на преустройството. Разхвърляни записки
на един ляв интелигент”
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След проведените на 23 март
1920 г. избори, БЗНС печели 110
места в Народното събрание и
мнозинство с 2 гласа, БКП има
51 депутата - увеличението на
гласовете е три пъти. Засиленото влияние на БЗНС, а и на БКП,
има своето обяснение в резултатите от провежданата в
продължение на 7-8 години политика, довела до 2 нациоанални
катастрофи, загубени български
територии, многобройни човешки жертви, стопанска разруха.
Пропиляна е без резултати колосална национална енергия, срутени са национални идеали.
С непосредствената вътрешна политика, която провеждат,
със законите, които приемат,
Александър Стамболийски и
правителството на БЗНС обаче
засягат същностни политически
и икономически интереси на
големи групи и съсловия, които
заемат важни места в обществената структура. Това е една от
основните причини за преврата
на 9 юни 1923 г. Когато тръгва
да извежда страната от тежката
външна изолация, Стамболийски
съсредоточава усилията си и за
решаването на проблема със
Западна Тракия и излаза на Бяло
море, като оставя на заден план
въпроса за Македония. Затова
той търси и подкрепата на
Сърбо-хърватско-словенското
кралство. След сключването на
Нишката спогодба - март 1923
г., БЗНС и лично Стамболийски
получават още един сериозен
противник в лицето на ВМРО.
БЗНС и Стамболийски
имат, макар и в по-мека форма,
известни проблеми и с царската институция. За тях “доверието на народа е било по-важно
от доверието на царя”. В покъсни времена на тази основа
се обосновават мнения, че
Стамболийски е готвил промяна на конституцията и републиканска форма на управление.
Може да се каже, че от парламентарна гледна точка това е
било осъществимо след 1920 г.
Едва ли обаче Стамболийски е
имал такива намерения. Той е
политик от дълго време и си е
давал сметка за вътрешните, но
най-вече за външните трудности и пречки, които ще торпилират една такава идея.
Така в началото на 1922 г.
срещу правителството на БЗНС
се групират значителни политически, икономически и военни
сили. Доколко с политическите
си възгледи, с влиянието и характера си, Стамболийски е бил
непреодолима преграда за задкулисните организатори на преврата, той е бил предварително обречен на физическо унищожение.
В Пазарджик планирано се
установява един от висшите дейци на Военния съюз - полк. Славейко Василев, с цел да организира преврата в този много важен район. В началото на май
Стамболийски се установява във
вилата си до с. Славовица. След
атентата в Народния театър,
февруари 1923 г., опасенията за
покушения са главно от страна
на дейци на ВМРО, поради което вилата се охранява от 10 войника от I-ви конен полк. На 9
май стражата се сменя. Идват 10
стражари от София и 24 войника с картечница, командвани от
фелдф. Христо Стоянов от дружината в Пазарджик.
Механизмът на преврата е

11

АКЦЕНТ

2021

Преди 98 години убиха
Александър Стамболийски
Юнските събития през 1923 г. и незаличените бразди в снагата на нацията
Илия СТЕФАНОВ

задвижен на 8 юни. Привечер в
Пазарджик пристига зап. капитан Тодор Кожухаров (Федя
Чорни) и донася на Славейко
Василев решението за началото
на действията - 3 часа на 9 юни.
В града са арестувани всички
известни земеделци. Начело на
гражданския комитет е о.з. полк.
Славейко Василев. “... В качеството си на такъв - пише той отидох в околийското управление... тук заварих една картина,
която, нека не си послужа с потежка дума ме отврати. Една част
от Т. Пазарджишките чорбаджии
се бяха надвесили над новия
околийски началник. Едни да
приберат земите си, отчуждени
по силата на закона... други парите си, дадени по лихва...”
Василев твърди, че ги изгонил от
стаята. Факт е, че след 9 юни
част от убийствата на земеделци
са заради това, че са изпълнявали
закони и нареждания на правителството на Стамболийски.
Още сутринта е задействан
и планът за залавянето на Стамболийски. Със знанието на Сл.
Василев, подп. Кичуков - командир на дружината, нарежда на
поручик Лазаров да тръгне с
една група от 9 човека да заловят Стамболийски. С него
тръгват фелдф. Дим. Дончев, мл.
подофицер Ив. Арнаудов с картечница, 4 войника, двама шофьори (според някои сведения в
тази команда е бил и Иван
Влайков). Малко след тях тръгва
втора група от около 25 души предимно млади хора, между
тях и пройдохите на града, има
и цигани. Води ги зап. поручик
адвокатът Борис Годжунов. Но
дори и с това подкрепление е
невъзможно да се преодолее
охраната на Стамболийски - 35
добре въоръжени и обучени
бойци. Явно се е разчитало на
“троянски коне”. Поручик Лазаров спира автомобила близо
до вилата, извън зоната на видимост и изпраща фелдф. Дончев,
когото войниците познават, към
вилата. Дончев отива при войниците, разговарят за разни
неща, питат го за казармата, след
това насаме с фелдф. Хр. Стоянов той му казва за преврата и
за нареждането на Лазаров да
арестува Стамболийски, като
обезоръжи стражарите.
Стоянов отказва. Той предпочита да остане верен на клетвата и убежденията си. Покъсно е арестуван и смачкан от
бой. Умира на 19 август 1923 г.
Когато Стоянов и Дончев
тръгват към вилата, пристига
втората група. Нападателите не
само са отблъснати, но и
обърнати в бягство. Околийският управител Кривошиев пуска
заповед, в която обявява Стамболийски за “разбойник” и за-

повядва “всеки гражданин или
селянин, където го срещне, да го
заловят или убият.”
След престрелката на вилата, идва група за подкрепление 20-тина души от Славовица,
водени от свещеник Иван Димитров. Скоро идват и 30-тина
души от Лесичово, събират се
групи от околните села, войни-

шият министър-председател е
изтощен - физически и психически. В селото има нов кмет,
който настоява Стамболийски да
напусне селото, като обещава да
не взема никакви мерки спрямо
него. Стамболийски си тръгва.
По пътя е видян от Стоян Биков
от с. Ветрен, привърженик на
новите управници, който отива

ци и оранжеви гвардейци в подкрепа на Стамболийски. Водят
се престрелки. Привечер на 10
юни селската войска на Стамболийски надвисва над Т. Пазарджик. Сведенията за числеността са различни. Говори се
за 1000-1500 души. Сл. Василев
пише за 1500-2000 души. Това
не са малко хора. Една атака от
тях би решила падането на града в ръцете на земеделците. Но
няколко човека, близко до Стамболийски, твърдят, че той съзнателно е спрял атаката на града
на 10 юни вечерта.
На 11 юни към 4 ч., получили
подкрепления, правителствените
части атакуват. Селската войска
е разбита. Стамболийски нарежда на хората около него да се
разпръснат и прибират. Сам се
изтегля на кон с брат си Васил.
Сутринта на 12 юни Александър Стамболийски и Васил
Стамболийски са край Славовица. Срещат Ст. Кехайов и се
уговарят да им донесе храна.
Заподозрян от войници, след
заплахи и няколко удара, Кехайов издава мястото на братята.
Двамата се спасяват по чудо,
отскубвайки се от потерята,
обаче се разделят. На 13 юни
Васил е заловен. През същия ден
Стамболийски влиза в Славовица, в къщата на бившия кмет
Стоян Шуманов. Той е уплашен.
Излиза от селото и потегля в
посока с. Голак - Ихтиман. На
14 юни е в околностите на Голак. Там се обажда на своя
кръстник Стоица Шатеров. Бив-

в Голак и настоява пред кмета
да се арестува Стамболийски. За
зла участ, при кмета е и бирникът Златан Нейчев, който взема двама пъдари, настигат Стамболийски и го арестуват.
Стамболийски е заведен във
Ветрен, после е взет с автомобил от Сл. Василев и откаран в
казармата в Пазарджик. Оттук
Василев се обажда в София.
Нареждат му Стамболийски да
бъде доведен в София. Малко
след това влизат автомобилите
на кап. Харлаков и поручик
Асен Дипчев. Заповедта е да заведат бившия министър-председател в София.
В спомените си Василев лансира фалшивата версия за убийството на Стамболийски при
опит за бягство. Тя започва с
телеграмата на Харлаков до
София: “Преследван и застигнат, избягалият бивш министърпредседател Ал. Стамболийски
в местността “Айладжик” при
съпротива падна убит.”
След 1944 г., когато е арестуван, Харлаков разказва, че на
10 юни е извикан от министъра
на войната. Там са Александър
Цанков, полк. Калфов, полк.
Иван Вълков. Вълков му наредил да вземе 6-а дружина, да
замине в помощ на Сл. Василев.
Получил устно нареждане да
ликвидира Стамболийски. Известно е, че Александър Стамболийски и брат му след зверски
мъчения са убити в нощта на 14
срещу 15 юни във вилата край
Славовица. Труповете им са за-

ровени в лозе наблизо. След като
журналисти от чужди вестници
се интересуват от съдбата на
Стамболийски, труповете са
изровени от военни и заровени
в пясъците край Марица между
Ветрен и с. Сараньово (дн. Септември). След като водите ги
отриват, са погребани за трети
път от селянин, който слага и
нишан - дърво.
След 1944 г. ръководството
на БЗНС дава нареждане да се
издири гробът на Стамболийски.
На 9 юни 1946 г. в Сараньово
се събират около 300 души от
цялата страна. Открит е гробът
и костите са извадени, а след
това пренесени и положени във
временна костница на Янини
грамади над с. Славовица. В спомените си Панайот Демирев,
участник в тези прояви твърди,
че главата на Стамболийски я
нямало. Същото пише и С. Вресков от Славовица.
Малко по-късно са открити
случайно кости в гр. София, между които и черепът на Гео Милев. Тогава се провежда съдебният процес срещу ген. Иван
Вълков и група офицери от бившата 3-а секция на РО на армията. В показанията си Вълков
казва: “... На Втория конгрес на
Военния съюз бе взето решение
да се извърши преврата... Аз бях
дал заповед на Сл. Василев да
доведе Стамболийски със специален влак в София (Василев
твърди друго, но вече не е жив,
самоубил се е на 9.9.1944 г.).
Харлаков взел Стамболийски
обратно във вилата, където в
изпълнение на заповед лично от
Цанков го убил... взели участие и
македонци на Величко Велянов...
Намерените пари във вилата
били взети от Харлаков, който
една част предал, друга задържал.
Убийството на Стамболийски
стана известно на Министерския
съвет на 14 юни (тук може би
Вълков греши - б.а.) Министрите
приеха това съобщение равнодушно. Цанков се изкиска нервно, което показваше, че е доволен.” МС на заседание от 22 юни
издава постановление за заплащане на дневни пари по 50 лв.
на “граждани и селяни, явили се
като доброволци в казармите...”
В Пазарджик доброволците нарастват лавинообразно след 11
юни. От околията са взели пари
малко над 900 човека, от военните пари са взели 19 офицера
и 283 войника, цивилни от Пазарджик - 460 души. Ще отбележа, че по списъка на 9 юни от
Пазарджик са се явили само 10
души...
Организаторите на преврата
отварят дълбоки бразди в снагата на нацията, които и днес не
са заличени. Поради братоубийствата и първородния грях зверското убийство на законноизбрания министър-председател
на България Александър Стамболийски.
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„Пловдив чете”
тази седмица
63 културни събития са в програмата
на 19-ия литературен фестивал
Деветнадесетото издание на найголемия в България литературен фестивал “Пловдив чете” - 2021, ще се
проведе от 14 до 20 юни. Програмата включва повече от 65 културни
събития. Официалното откриване е
на 14 юни от 20 ч. на Античния театър с концерт на група “Акага” и
хор “Детска китка” при Общинския
детски комплекс - Пловдив. По традиция на откриващото събитие ще
бъдат връчени наградите “Орфеев
венец” за съвременна поезия, както и
“Златна четка” за най-добро художествено оформление на книга.
Традиционното връчване на Националните литературни награди
“Христо Г. Данов”, организирано от
Министерството на културата и община Пловдив, ще се състои на
14 юни от 17 ч. в къщата музей
“Христо Г. Данов”.
Литературни срещи с писатели,
преводачи, художници, четения и
творчески срещи, премиери на нови
книги, дискусии, изложби, концерти,
арт работилници, късометражно
кино и рецитали ще оживяват Пловдив за седмица. Представяния на книгите си ще имат Захари Карабашлиев, Георги Борисов, Алек Попов,
Христо Карастоянов, Иван Странджев, Йордан Костурков, Катерина
Хапсали, Деметра Дулева, Красимир
Димовски, Светлозар Желев, Райна
Маркова, Богдан Русев и още много
други. На “Пловдив чете” гостуват
писателите Петко Славов, Миа Сер-

дарева, Деляна Манева. Предстои
премиерата на брой 24 на списание
“Нула 32”, както и разговор за участието на списание “Страница” в
литературния живот и процеса на
четене и разбиране на художествената литература.
Във “Флука - Австрийски културен павилион”, открита сцена за изкуство и култура, ще се изявят поети
от различни поколения в един споделен Поетичен следобед, който се организира за втора година. Младите
поети Александър Габровски, Димитър Ганев, Габриела Манова и Лилия Йовнова ще представят новите си
стихосбирки за първи път в Пловдив.
Близо 60 български издателства са
включени в Алеята на книгата в
20 шатри, разположени на площад
“Централен”. Събитието се организира с подкрепата на община Пловдив и
в партньорство с Асоциация “Българска книга”. В литературния кът на пло-

щада ще се провеждат събития с фокус
детска литература, някои от които
включват театър, музикално оформление от Y&M - Melodic Project, и представяния на книги за деца и младежи,
както и разговори с хора от българските литературни среди. Ще гостуват
Валентина Стоева от фондация “Детски книги”, Йорданка Белева, Цанко
Лалев и Тони Бейн. В партньорство с
“Кинематограф.BG” ще има възможност пловдивчани и гости на града да
се насладят на късометражни филми в
градски условия, научи ДУМА от
“Жанет 45”.
В рамките на фестивала ще се
проведат срещи и разговори, посветени на изкуството на превода и
книгата, спектакли, пърформанси,
четения. Ще се състои традиционното от няколко години връчване на
наградите “Читател на годината от
5 до 105” на Народната библиотека
“Иван Вазов”.
Чуждестранни гости на “Пловдив
чете” са украинският писател Иван
Андрусяк, носител на Националната
награда “Леся Украинка”, номиниран за наградата “Ханс Кристиан
Андерсен” (2020), включен в селекцията на най-добрите книги в света
за деца “White Ravens” с книгата си
“28 дни от живота на Катерицата”,
и македонският писател Сашко Насев, който ще представи книгата си
“Срещи с Дявола”.
През годините “Пловдив чете” се
провежда в партньорство с община
Пловдив, МК, НБ “Иван Вазов” в
Пловдив и Асоциация “Българска книга”. През последните 5 години над
300 доброволци участват в подготовката и осъществяването на фестивала.

Първата самостоятелна изложба на Йордан Георгиев
представя галерия „Възраждане”
Изложба живопис “Някъде, някога” на Йордан Георгиев представя галерия
“Възраждане”. Картините
може да се разгледат на
живо в пловдивския арт салон при спазване на всички
противоепидемични мерки,
също така на сайта и на
фейсбук страницата на галерията до 21 юни.
Първата самостоятелна
изложба на младия Йордан
Георгиев (р. 1993 г.) в Пловдив е уплътнена в пейзаж-

ния жанр. Картините са спокойни, ненатрапчиви, с поетичен оттенък. В композициите са намерени естествени центрове и те служат като
ориентир за всичко намиращо се около тях. Пейзажният колорит е семпъл и говори за овладяно майсторство
при полагането на цветовете. В картините е постигната определена хармония, което ги прави много гледаеми
и успешни, посочва галеристката Краси Алексиева.

2021

НАКРАТКО

Постановката на
Ваня Борисова „Лукчо”
играят в „Ателие 313”
Театър “Ателие 313” представя на 14 юни от 20 ч. “Лукчо” по
текстове на Джани Родари, Ръдиард Киплинг, Бранислав Нушич и
др. Режисьорка и сценаристка е
Ваня Борисова, сценография - Иван
Станимиров Станев, участват
Мелин Ердинч, Богдан Бухалов,
Калин Зафиров, Красимир Мичев,
Ахмет Исмаил. “Лукчо” е дипломна работа на Ваня Борисова по
режисура за куклен театър в
НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, клас
проф. Жени Пашова. Спектакълът
е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

СНИМКА “АТЕЛИЕ 313”

Литературният клуб
„Живи думи” гостува
във „Файтона”
НЛС “Старинният файтон” и
Народно читалище “Искра - 1964 г.”
организират премиера на литературния сборник “Живи думи”, посветен на 10-годишнината на литературния клуб “Живи думи” към читалището. В сборника са включени 50
автори, сред които Атанас Капралов, Владо Любенов, Георги Константинов, Димитър Милов, Димитър Христов, Елена Алекова,
Райчо Русев-Райсън, Станко Нацев
и много други, известни и неизвестни имена, приятели и членове на
клуба. Сборникът ще бъде представен от д-р Елена Алекова, художествен ръководител на “Файтона”,
и Райчо Русев-Райсън, ръководител
на литературния клуб “Живи думи”.
Следва рецитал по творби, публикувани в сборника, в изпълнение на
техните автори. В програмата
участват Мандолинен квартет
“Прима визионе” с диригент Пламен Маслев и Фолклорна формация
“Б-фолк” с диригент Светослав
Балтаков при читалището. Литературно-музикалната вечер ще се
състои на 15 юни от 18 ч. в двора
на къщата музей “Димитър Благоев - Дядото” (на ул. “Лайош Кошут” 34, сп. “Руски паметник”).

Седмица на съветското
кино в СБЖ

“Забравена пътека”

“Стълби към морето”

Седмица на съветското кино
ще се състои в Съюза на българските журналисти от 14 до 18 юни
вкл., от 16 ч., в салона на първия
етаж на ул. “Граф Игнатиев” 4.
Панорамата е посветена на
80-годишнината от началото на
Великата Отечествена война.
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Белгийска овчарка е една от най-интелигентните
породи кучета, които добре реагират на обучение,
особено за спасяване и откриване на експлозиви.
Дъга може да се наблюдава дори в нощните часове.

Събират книги
за читалищата
Дарителската кампания цели да върне децата
в тези кътчета за просвета в цялата страна
Инициативата “Модерно е да се чете” даде
началото на кампания, в
рамките на която се
събират книги за читалища в цяла България.
Гражданското сдружение цели да подпомогне
родните културни институции във всяко
кътче на страната ни и
да върне децата в тези
средища на просветата
и духовността.
Всеки, който иска да
помогне, има възможност да дари книги и занимателни игри, като ги
изпрати за собствена
сметка на избраното от
него читалище. Съставен е и списък с тези

духовни институции,
които “Модерно е да се
чете” ще актуализира
регулярно в профилите
си в социалните мрежи.
А всеки месец ще се
обявява информация за
ново читалище, адрес и
метод на доставка.
Списъците ще са под
формата на отделен албум във фейсбук и в
папка Highlight story в
инстаграм.
Всяко читалище също ще може да се включи в инициативата. Необходимо е само техен
представител да се
свърже с екипа на кампанията, да осигури адрес, лице за контакт и

Мотото на проявата е “Да върнем
децата в читалищата”
да заяви това, от което
има нужда.
“Модерно е да се
чете” даде начало на
инициативата с личен
пример, подпомагайки

читалище “Надежда” в
село Лесичери, чиито
посетители са на
възраст между 7-16 години. Според директора
на институцията децата

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

се интересуват от световни класики, психология, философия и художествена литература.
Много книги от задължителната литература в училищата от I-VIII
клас липсват или са в
твърде лошо състояние.
През изминалата година екипът на най-модерната сред младите
инициатива за литература раздаде десетки книги на своите последователи. А също така организира и живи включвания в инстаграм с водещ
Ива Атанасова. Към
кампанията се присъединиха известни за
българската аудитория
автори, сред които са
Светлозар Желев, Гергана Лаптева, Рене Карабаш, Иван Комита,
Мира Добрева и др.

Цветът на гривната разкрива желанието за близки контакти
Специални гривни със светофарна символика разкриват какви
желания за близост имат притежателите им. Тези устройства стават
все по-популярни, тъй като помагат да се избегнат моменти на недоразумение по партита и събития през
второто лято, белязано от пандемията.
Разработката най-напред се появи в
САЩ, където случаите на заразяване намаляват и в много градове започнаха да пре-

махват ограниченията. Прегръщате приятеля си, когато се видите
отново за първи път от месеци? Да
се ръкувате ли с шефа в деня на
завръщането в офиса? Има такива,
които, след като са напълно ваксинирани, са готови да се потопят в стария
социален ред. Други пък все още се колебаят да преминат към “новата норма” на
социално дистанциране, когато пандемията не е напълно изкоренена.

¬ Ï‡„‡ÁËÌ‡ ÌˇÍ‡Í‚‡ „ÓÒÔÓÊ‡ ÒË
ÍÛÔÛ‚‡ ÏÂÚÎ‡. ƒ‚‡ ˜‡Ò‡ ‡ÁË„‡‚‡Î‡ „ÓÍËˇ ÔÓ‰‡‚‡˜, ÍÓÈÚÓ Ë
ÔÓÍ‡Á‡Î ‚ÒË˜ÍË Ì‡ÎË˜ÌË ‡ÚËÍÛÎË
‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡. Õ‡Í‡ˇ ‚ÒÂ Ô‡Í ËÁ·‡Î‡ Â‰Ì‡. ¿ ÔÓ‰‡‚‡˜˙Ú È ÂÍ˙Î:
- ƒ‡ ‚Ë ˇ ÓÔ‡ÍÓ‚‡Ì ËÎË ‚Â‰Ì‡„‡ ˘Â
ˇ ˇıÌÂÚÂ?

И ето отговорът в трите ярки нюанса,
които възпроизвеждат цветовете на светофарите, изпращайки ясно съобщение.
Червеният напомня да се държите на разстояние. Зеленият сигнализира, че целувките и прегръдките са добре дошли. Докато жълтото предполага дискомфорт и
насърчение за предотвратяване на изблиците, ограничавайки се до изразяване на
радостта да се видим отново с докосване
с лакът или целувка от разстояние.

√≈–√¿Õ¿ œ¿—»,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙
ÔÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ‚˙ÔÓÒË
ŒÕ—“¿Õ“»Õ «¿Õ Œ¬,
ÍËÌÓÓÔÂ‡ÚÓ
–”Ã —¿¬Œ¬, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ,
ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ‚Ó‰Â˘
Àﬁ¡ŒÃ»– ﬁ◊” Œ¬, ‰ËÔÎÓÏ‡Ú
Õ» ŒÀ¿… »¬¿ÕŒ¬,
‚ÓÎÂÈ·ÓÎÂÌ ÚÂÌ¸Ó
œÀ¿Ã≈Õ ŒÕ—“¿Õ“»ÕŒ¬,
‚ÓÎÂÈ·ÓÎÂÌ ÚÂÌ¸Ó
–¿ƒŒ—À¿¬ —œ¿—Œ¬,
ÍËÌÓÓÔÂ‡ÚÓ Ë ÂÊËÒ¸Ó
—Œ‘»ﬂ ¡Œ¡◊≈¬¿, ‡ÍÚËÒ‡

Зехтинът
предпазва
сърцето
Зехтинът намалява риска от
сърдечни заболявания, съобщи
сайтът “Лента”, като цитира
данните от проучване на Американската кардиологична асоциация. Близо 25 години продължи мащабното изследване, в
което са взели участие 63 867
жени и 35 512 мъже. В началото бе установено, че тези хора
не страдат от сърдечни заболявания, рак и от други хронични
болести. На всеки четири години те трябвало да отговарят на
въпроси, свързани с диетата и с
начина си на живот.
Експертите установили, че
при участниците които са консумирали по над половин супена лъжица зехтин на ден, с 15
на сто е намалял рискът от
сърдечно-съдови заболявания и
с 21% - от исхемична болест.
Консумацията на подобно количество обаче не влияе на риска от инсулт, сочат данните от
изследването.

Белият носорог Ема търси любов в Япония Насекоми в шоколад
Петгодишният женски носо- показано на публиката в зоопар- ангажимент - да се запознае с се превърнаха в хит
рог Ема замина за Япония от
тайванския сафари парк Leofoo,
където победи стадо конкуренти за шанса да намери спътник и
род. Както и при хората, плановете и на Ема за пътуване бяха
объркани от коронавируса. Но
след месеци закъснение белият
носорог пристигна в Страната
на изгряващото слънце и търси
любов, съобщи АФП.
“Бавно отворихме транспортния контейнер, който беше
поставен пред нейната спалня.
Ема, без да проявява признаци
на срамежливост, отиде направо в леглото”, съобщиха с чувство за хумор от японския зоопарк.
Носорогът използва допълнителното време в Тайван, за да се
подготви за преместването, а пазачите дори употребяваха на японски думи като “ела” и “не”, за да
подготвят Ема за новия й дом.
Очаква се животното да бъде

ка в продължение на няколко
седмици. Но има и по-сериозен

първия си ухажор: 10-годишния
Моран.

СНИМКА БГНЕС

Броят на белите носорози в дивата природа е около 19 хиляди

Някои могат да потръпнат от погнуса, но в
популярна сладкарница в
Мериленд в истински хит
се превърнаха покритите
с шоколад насекоми. Интересът към екзотичния Приготвени по този начин
артикул е нараснал драс- цикади ще стават все
по-популярни в бъдеще,
тично в последните месе- твърдят експерти
ци. Поръчките за шоколадови цикади се увеличават всеки ден.
“Много са вкусни”, твърдят ценители на този тип
деликатес. И добавят: “Когато комбинирате шоколада и
канелата с хрупкавостта на насекомото, това наистина
ви носи онова празнично усещане, което ви обзема, докато се разхождате из голям град, пекат ядки на тротоара, а миризмата на канела ви привлича.”
Собственичката и служителите на сладкарницата
събират цикадите в хартиени торбички от дърво зад заведението. След това те се поставят във фризера, където
ниската температура ги приспива, преди да умрат. След
това насекомите се варят, почистват се и се пържат във
фритюрника. Едва тогава се поръсват с канела или пикантна подправка и се заливат с шоколад.
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СПРАВОЧНИК
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ДНЕС

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

КРАТЪК ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

23

o

С

24

o

С

28

o

С

ВИДИН
22 c

ПЛОВДИВ
23 c

СОФИЯ
18 c

РУСЕ
21 c

САНДАНСКИ
23 c

ВАРНА
21 c

ПЛЕВЕН
22 c

БУРГАС
22 c

28

o

С

30

o

С

30

o

С

След полунощ валежите в Централна Северна и Североизточна България ще спрат и облачността ще намалее, на много
места до предимно ясно време. Вятърът ще отслабне, ще е
умерен от северозапад. Преди обяд ще има повече слънчеви
часове. Около и след обяд отново ще се развива купеста и
купесто-дъждовна облачност и ще превали краткотраен дъжд,
на места придружен с гръмотевици. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между
18° и 23°. Атмосферното налягане е по-ниско от средното
за месеца и ще остане без съществена промяна.
ХОРОСКОП

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
08.40 —ÛÚËÌ Ò ”≈‘¿ ≈‚Ó
2020
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
11.55 œÂÔÓ˜ËÚ‡ÏÂ ¬‡ÁÓ‚
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 ƒÌÂÒ Ì‡ ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020
13.30 œËÍ‡ÁÍË Á‡ Ò‡ÍÂ 5ÒÂËÂÌ ‰ÓÍ. ÙËÎÏ
14.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
14.30 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.45 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
15.00 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
40-ÒÂËÂÌ ‡ÌËÏ. ÙËÎÏ
/ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ, 2009„./
15.30 Ã˙Ì ”‡ ‡ÌËÏ. ÙËÎÏ
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË
2021: ƒËÒÔÛÚ
16.45 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.15 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: “ÂÚÓ
ÔÓÎÛ‚ÂÏÂ
19.00 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: œÓÎ¯‡ - —ÎÓ‚‡ÍËˇ ÔˇÍÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ —‡ÌÍÚ œÂÚÂ·Û„
20.55 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: “ÂÚÓ
ÔÓÎÛ‚ÂÏÂ
21.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
22.00 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË
2021: √Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡
¡˙Î„‡Ëˇ
22.15 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
22.30 ƒÂÌˇÚ Ú‚ ÙËÎÏ /6 ÂÔ./
23.20 —Ô‡Òˇ‚‡ÌÂ Ò ıÂÎËÍÓÔÚÂ
4-ÒÂËÈÌ‡ ‰ÓÍ. ÔÓÂ‰Ëˆ‡ /¿‚ÒÚ‡ÎËˇ, 2010„./
23.55 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: “ÂÚÓ
ÔÓÎÛ‚ÂÏÂ Ó·ÁÓ Ì‡
‰ÂÌˇ
00.30 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: »ÒÔ‡ÌËˇ - ÿ‚ÂˆËˇ Á‡ÔËÒ
02.30 ”≈‘¿ ≈‚Ó 2020: ÿÓÚÎ‡Ì‰Ëˇ - ◊ÂıËˇ Á‡ÔËÒ
04.40 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
21:30 ˜‡Ò‡/

07.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
08.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
09.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(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«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
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 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
21.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
00.30 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
01.30 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
02.30 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
03.20 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
04.20 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
04.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚ Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.53
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.3
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.3
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ „‡‰î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.114
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.11
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî ÒÂË‡Î, ÂÔ.16
00.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.11,
12
01.00 ì»ÒÚËÌÒÍ‡ Î˛·Ó‚î ÒÂË‡Î, ÂÔ.88
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.56

06.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
06.10 ìÃÂ‰ÒÂÒÚ‡î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
07.25 ì—‚ËË, ı‡ÏÓÌËÍÓ,
Î˛·ËÏ‡!î - ÙÓÎÍÎÓÌÓ
ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
08.00 ì◊‡ÒÓ‚ËˇÚî
08.30 ì«‰‡‚Âî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡
ÏÂ‰ËˆËÌ‡, ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡ Ë
ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ Ì‡
ÊË‚ÓÚ
09.25 ì¡ÂÁÔ˙ÚÌË ·ÂÎÂÊÍËî ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ Ô˙ÚÛ‚‡ÌËˇ
Ë ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡ ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ÒÚ‡ÌË
ÔÓ Ò‚ÂÚ‡
10.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË) ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
10.15 Δ‡ÌÌ‡ ¡‡‰ÓÂ‚‡ ‚ ÔÓÂÍÚ‡ Á‡ Ô˙ÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëˇ
ìΔË‚ÓÚ˙Ú Ì‡ ‰Û„ËÚÂî
11.05 ì¬Ë‰ˇıÚÂ ÎË ‚Ë‰ÂÓÚÓî ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ Ì‡È-ÔÓÔÛÎˇÌË ÍÎËÔÓ‚Â ‚ ËÌÚÂÌÂÚ
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË) ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
12.15 ì¬Ë‰ˇıÚÂ ÎË ‚Ë‰ÂÓÚÓî ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ Ì‡È-ÔÓÔÛÎˇÌË ÍÎËÔÓ‚Â ‚ ËÌÚÂÌÂÚ
13.45 ìÿÓÙ¸Ó Á‡ ¬Â‡î Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ (2004 „.)
15.55 «‡ 85-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡
ÃËı‡ËÎ ƒÂÊ‡‚ËÌ. ì«‡
‚ÒË˜ÍÓ Â ‚ËÌÓ‚ÂÌ ÿË‚ËÌ‰Úî
17.35 ì¬Î‡‰ËÏË ÃÛÎˇ‚ËÌ. ìœÂÒÌˇËî - ÏÓˇÚ‡ ÏÎ‡‰ÓÒÚî
19.20 ìîœÂÒÌˇËî, ì—‡ÏÓˆ‚ÂÚËî, ìﬂÎÎ‡î, ÀÂ‚ ÀÂ¯˜ÂÌÍÓ ‚ ˛·ËÎÂˇ Ì‡ ‡ÌÒ‡Ï·˙Î ì¿ËÂÎî
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.45 ìÕÂ ÏÂ ÓÒÚ‡‚ˇÈî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
23.35 —Â„ÂÈ –ÓÏ‡ÌÓ‚Ë˜, —Â„ÂÈ œÓ‰ÓÎÌËÈ ‚ ÒÔÓÚÌËˇ ÙËÎÏ ì ÛÚËˇî
01.20 ìƒ‡Î‡‚Â‡‰ÊËËî - ÙËÎÏ
02.50 ì» ÓÚÌÓ‚Ó ¿ÌËÒÍËÌî Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
04.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ

ОВЕН

ВЕЗНИ

Ще получите удоволствие от живота. Плувайте по течението, ще
ви отнесе в правилната посока.

Ако разчитате само на
себе си, няма да ви е
трудно да се справите
с всяка текуща и важна задача.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Любимият ви ще поиска да ви зарадва с нещо,
но няма да е лесно,
защото сте доста разглезени.

Ще ви бъде нужна добрата ви памет за
дати, събития и имена.
Ще разрешите много
проблеми.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Ще имате трудности
сутринта, но ще настъпи промяна. Ще можете да контролирате
нещата.

Успявали сте лесно да
се справяте с всичко.
Искате повече, следвайте мечтите си неотклонно.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Денят ви ще бъде финансово успешен. Очертава се повишаване на
заплатата или нови
доходи.

Близък може да ви развали удоволствието.
Ще опита да се реваншира, но това няма да
помогне.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Ще започнете да разбирате как влияете на
околните и това ви
харесва. Бъдете дипломатични.

Ще се наложи да се
помирите с несправедливо отношение на шефовете ви и на повъзрастните.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

На любимия ви човек
няма да му е никак лесно да разбере защо се
оформя негативизъм
към него.

Предстои ви успешен
ден, но само ако сте
готови да изслушвате
и да анализирате критиката.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

ПОНЕДЕЛНИК
14 ЮНИ

15

СПОРТ

2021

Калейн е вицешампион
на Европа
Ансамбълът остана без медал в многобоя,
но спечели злато и сребро на уредите
Боряна Калейн е европейска
вицешампионка. Българката извоюва сребърен медал в многобоя на Европейското първенство във Варна. Тя събра 107,625
точки, като изпревари една от
най-добрите гимнастички в света - трикратната световна шампионка Дина Аверина, останала
този път с бронз със 107,325 т.
Постижението на Бубето е историческо, тъй като България
нямаше сребро в многобой на
Европейско от 1994 г. Тогава в
Солун голямата Мария Петрова става европейска шампионка.
Боряна получи 24,500 на
лента, на обръч беше оценена
с 27,775, на топка под съпровода на “Вечеряй, Радо” взе
27,400, а на бухалки получи

най-високата си оценка 27,950, която й отреди второто място в класирането.
Кaтрин Тaceвa зае седмо
място c 98,850 т. (24,800 на
oбръч след груба грешка,
25,900 на топка, 25,700 на
бухaлки и 22,450 на лeнтa).
Aринa Aвeринa (Рус) заслужи втора еврoтитла cъc 109,100
т. (26,200 oбръч, 29,200 тoпкa,
28,400 бухaлки и 25,300 лeнтa).
Във финалите на уредите
двете българки останаха без
отличия.
Ансамбълът ни, който винаги е голям фаворит, се провали
и остана пети в многобоя след
грешки и в двете съчетания, като
събра 86,200 т. Титлата заслужи ансамбълът на Русия с

90,250 т. пред Италия - 87,450 и
Израел - 87,400.
Симона Дянкова, Мадлен
Радуканова, Лаура Траатс, Ери-

ка Зафирова и Стефани Кирякова се мобилизираха и изиграха блестящо съчетанието си във
финала с пет топки. Безгрешно

Крейчикова с две титли на „Ролан Гарос”
Барбора Крейчикова записа дубъл от титли на “Ролан
Гарос”. Чехкинята триумфира, както на сингъл, така и на
двойки със сънародничката си
Катержина Синякова.
Поставените под №2 чехкини победиха убедително на
финала 14-ите в схемата Бетани Матек-Сандс (САЩ) и
миналогодишната шампионка
на сингъл Ига Швьонтек (Пол)
с 6:4, 6:2 за малко повече от
час. Чехкините направиха две
ключови серии от по 4 гейма
в началото и в края на срещата, за да триумфират за втори
път при дуетите след 2018 г.
Швьонтек, която през миналата година триумфира на
“Ролан Гарос” поединично, за
първи път игра финал при
дуетите в Големия шлем, докато американката има 5
Мейджър титли при дуетите,
2 от които на “Ролан Гарос”
(през 2015 и 2017 г.) в тандем
с Луцие Шафаржова (Чех).

СНИМКА БГНЕС

Барбора Крейчикова (вдясно) и Катержина Синякова
са шампионки на двойки жени на “Ролан Гарос”
след победа над Бетани Матек-Сандс (САЩ)
и Ига Швьонтек (Пол) с 6:4, 6:2
Ден по-рано 25-годишната Крейчикова сломи Анастасия Павлюченкова (Рус) с

6:1, 2:6, 6:4. Така тя стана
седмата тенисистка с подобно постижение в Откритата

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

ера и първа след Мери
Пиърс през 2000 г. Крейчикова донесе и първа титла
при жените на Чехия като
самостоятелна държава.
На финала при мъжете
снощи спориха Новак Джокович (Сър, №1) и Стефанос
Циципас (Гър, №5). В Париж
Ноле сътвори една от найголемите изненади, като нанесе едва трета загуба на
Краля на клея Рафа Надал
(Исп) на “Ролан Гарос”.
“Нормално е да изпитвам
умора след подобен мач. Сега
имам нужда да си почина за
по-дълго време, защото турнирът беше много тежък и
интензивен за мен. Щеше да е
огромно удоволствие да играя
на турнира в Майорка, но
просто няма как да се случи.
Към момента нямам и яснота
дали ще се появя на “Уимбълдън”, сега наистина не мога
да мисля по този въпрос”,
призна Рафа.

Лазаров загуби
финала в Скопие
Националът за Купа Дейвис Александър Лазаров (№556) не успя да спечели първа титла за сезона. Във финала в турнира на червени кортове в
Скопие ($15 000) софиянецът загуби с
4:6, 6:7 (5) от поставения под №1
Милян Зекич (Сърб, №410).
Миналата седмица на предишния
турнир в Скопие сърбинът игра полуфинал, а през март спечели два трофея
в Анталия.
В първата част Лазаров бе пробит
при 3:3, а в следващото си подаване
спаси 5 брейкбола, но не успя да затрудни опонента си в следващия гейм
и загуби сета.
Във втората част при 2:1 Лазаров поведе с 40:30, но не съумя да реализира
шанса си. После се спаси при две топки
за пробив и стигна до оспорван тайбрек.
В него съперниците си размениха по минибрейк в началото, а Зекич отново проби сервиса му при мачбола и триумфира.
ГЛЕДАЙТЕ

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚

Õ¿¡Àﬁƒ¿“≈À: ¬ÂÎËÒÎ‡‚‡ ƒ˙Â‚‡
¡⁄À√¿–»ﬂ: œ‡‚ÎÂÚ‡ ƒ‡‚Ë‰Ó‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 215; ¿Ë‰‡ œ‡ÌËÍˇÌ - 218; ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ ¬ÂÎÂ‚‡ - 230;
–ÓÒÚËÒÎ‡‚‡ »‚‡ÌÓ‚‡ - 233; ﬁÎËˇ ÛÎËÌÒÍ‡ - 224
» ŒÕŒÃ» ¿: Ã‡ˇ ‡ÎÔ‡˜Í‡-…Ó‚‡ÌÓ‚ÒÍ‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 246; ≈‚„ÂÌË √‡‚ËÎÓ‚ - 246
—¬ﬂ“: ﬁË ÃËı‡ÎÍÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬ÂÎË‡Ì‡ ’ËÒÚÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 238; ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232; ≈‚‡ ÓÒÚÓ‚‡ - 229
◊≈“»¬Œ: ¿Î¸ÓÌ‡ ÕÂÈÍÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 239;
¡ÓˇÌ ¡ÓÈ˜Â‚ - ìœÂ„‡Òî - 244; √ÂÓ„Ë √˙ÎÓ‚ - ìœ‡‰ÓÌî;
’Û‰ÓÊÌËÍ: ¿Ì‡ÚÓÎËÈ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚
—œŒ–“: ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 245,
Ã‡ËÌ ÃËÎ‡¯ÍË - 245
≈À≈ “–ŒÕÕŒ »«ƒ¿Õ»≈: –‡ÎËˆ‡ ÕËÍÓÎÓ‚‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 207, –ÓÒËˆ‡ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡

изиграната композиция по песни на Елица и Стунджи им донесе еврозлатото. Момичетата
на Весела Димитрова и на Михаела Маевска получиха 47,500
т. и изпревариха Русия - 47,275,
и Израел - 46,150.
В съчетанието с 3 обръча и
2 чифта бухалки българките
играха предпоследни и получиха втора оценка - 45,950, с
0,200 по-малко от Израел, а
Италия спечели бронз с 43,375
пред Азербайджан - 41,750,
Русия - 40,550 и др.
“Конкуренцията е огромна,
това са същите конкурентки,
които ще бъдат на Олимпиадата. Не обичам никога да мисля,
че бих променила нещо. Грешките се случват, за да мога в
бъдеще да не ги допускам. Щастлива съм. Медалът ми е награда за труда на ужасно много
хора. Повече съм доволна от
представянето ми на това състезание, отколкото съм недоволна”, призна Калейн. “Боряна заслужи този медал с това, че има
рядкото качество да обича да
се състезава. Да не изпитва
страх от състезанията. Тя не
само игра без грешка, тя се
бореше и сякаш казваше: “Това
съм аз, това мога аз, заслужавам го”, обяви председателят на
федерацията Илиана Раева.
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ФУТБОЛ
Евро 2020
ПО БНТ 1
19.00 Полша - Словакия
ПО ДИЕМА
16.00 Шотландия - Чехия
22.00 Испания - Швеция
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
14.00 Турнир в Лондон (мъже)
ПО МАКС СПОРТ 2
12.00 Турнир в Хале (мъже)
ХОКЕЙ НА ЛЕД
4.00 Вегас - Монреал
ПО МАКС СПОРТ 3
ВОЛЕЙБОЛ,
ЛИГА НА НАЦИИТЕ
13.00 Русия - Сърбия (жени)
17.00 Китай - Италия (жени)
22.00 САЩ - Турция (жени)

Георги
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Инфаркт помрачи
старта на Евро 2020
Докторът на Лудогорец помага в спасяването на Ериксен
Инфаркт помрачи старта
на Евро 2020. Голямата звезда на Дания Кристиан Ериксен беше покосен от сърдечен удар в края на първото
полувреме на мача с Финландия (0:1). Полузащитникът на
Интер се строполи на терена
без съприкосновение с противник, а лекарите се бориха
за живота му над 10 мин.
Сърцето на футболиста буквално е спряло, а медицинският екип му прави сърдечен
масаж и използва мобилен дефибрилатор.
Ключова се оказа бързата
намеса на рефера Антъни
Тейлър, който на момента
спря играта и извика докторите. Капитанът Симон Кяер пък
спринтира 50-60 метра и
първи се притече на помощ на
Ериксен. Той е предотвратил
това съотборникът му да си
глътне езика, докато е в безсъзнание.
Впоследствие съекипници-

те на Ериксен изградиха жива
стена, за да не се вижда какво
се случва, а Кяер през цялото
време наблюдаваше. Минути
по-късно на терена слезе
съпругата на Ериксен, а капитанът пръв я успокои. Датчанинът беше върнат към живота и бе закаран в болница, за
да му направят всички изследвания и да открият каква е
причината за инфаркта. 29годишният футболист никога
преди това не е имал сърдечни проблеми.
Срещата беше прекъсната
за над час, а после по молба
на Ериксен беше доиграна,
който написал в общата група: “Добре съм”. Датчаните
загубиха с 0:1, но на стадион
“Паркен” домакините бяха
шокирани. Самият Кяер пък
беше сменен.
В случая, който за малко
да стане трагичен, има и
българска следа. Оказа се, че
лекарят на Лудогорец Вален-

СНИМКИ БГНЕС

Върнатият към живота след инфаркт датски национал
Кристиан Ериксен е изнесен на носилка от стадиона в Копенхаген
тин Великов е бил сред хората, които са оказали помощ на
Ериксен. Докторът на шампионите е бил на стадиона в
ролята на допинг-ченге, каквато изпълнява от дълги години
на големи форуми. Великов
обаче е и лекар и съвсем естествено се е присъединил към
останалите си колеги, за да
помогне. Всичко разкри бившият капитан на Лудогорец
Светослав Дяков.
“Видяхме най-ужасяващото нещо във футбола, а ведна-

га след това станахме свидетели на най-красивите неща в
живота! “Семейството” Дания
с жив щит пази своя другар от
шокиращи снимки и камери,
успокояващите съпругата на
Кристиан титани, невероятната реакция на всички замесени в мача, сълзите и молитвите на милиони хора дадоха
сили на боеца Ериксен да не
се предава и да се върне към
живота.
Урок по човечност, уважение и съпричастност. Нека

Белгия удари яко Русия
Белгия разби Русия с 3:0 в мач от
група В в Санкт Петербург. “Червените
дяволи” изпуснаха още куп положения,
но дадоха сериозна заявка за първото
място в групата. Двата тима имаха стари
сметки за уреждане, тъй като бяха в една
квалификационна група преди финалите.
В нея “червените дяволи” спечелиха и
двата мача срещу “Сборная” - с 3:1 и 4:1.
Русия няма победа над Белгия в досегашните сблъсъци между двата тима. В тях
белгийците постигнаха 8 победи и 2 равенства. Русия се опита да наложи натиск, но сгреши и още в 10-та минута
допусна гол. Защитата на “Сборная” изпусна Ромелу Лукаку, който се възползва по най-добрия начин и прониза вратаря Антон Шунин.
Руснаците отговориха с изстрел с
глава на натурализирания бразилец Марио Фернандес (14), който засече центриране от ъглов удар на Саша Головин,
но вратарят Тибо Куртоа спаси.
Капитанът Артьом Дзюба (16) овладя на гърди в наказателното поле и пода-

де на Магомед Оздоев, но ударът му мина
край целта. 120 секунди по-късно Лукаку нахлу на скорост и намери Леандер
Дендонкер, чийто шут профуча над вратата. В 26-та минута и двата отбора трябваше да правят принудителни смени, след
като в спор за топката в центъра Деляр
Кузяев и Тимоти Кастан си удариха главите. Именно резервата Тома Мюние (34)
отбеляза втория гол за Белгия. Торган
Азар центрира отляво, Шунин изби топката, но право в краката на Мюние, който от упор удвои. В края на частта Яник
Ферейра Караско стреля над вратата.
Денис Черишев (63), който влезе принудително през първата част, беше заменен от Алексей Миранчук и не остана
доволен от смяната. След 10 минути Еден
Азар смени Дрис Мертенс и раздвижи
играта на Белгия. Руснаците се вдигнаха
на отчаян щурм, но Белгия стигна до
трети гол - дело отново на Лукаку (88).
Мюние го намери с извеждащ пас и голмайсторът на Интер матира Шунин с
удар в близкия долен ъгъл.

помним лекцията, която ни бе
изнесена! Но истинските герои са хората от най-великата според мен професия - докторите.
Със своя професионализъм
и спокойствие те върнаха човека от оня свят, те обърнаха
сълзите от болка в радост. И
съм горд, че и един българин
беше там - големия Доктор
Валентин Великов”, написа
във фейсбук Дяков, който
през новия сезон ще играе в
родния Пирин.

РЕЗУЛТАТИ

Белгиецът Ромелу Лукаку
се радва на първия си гол
срещу Русия и посвещава
попадението си на съотборника си
в Интер Кристиан Ериксен
с думите “Крис, обичам те”

ГРУПА А
1. Турция - Италия 0:3 0:1 Демирал
(53-авт) 0:2 Имобиле
(66) 0:3 Инсиние (79).
2. Уелс - Швейцария 1:1 0:1 Емболо (49) 1:1 Мур (79).
ГРУПА В
3. Дания - Финландия 0:1 Похянпало (60); проп. дузпа Хьойберг (Д74). Мачът беше прекъснат в 43-та
минута след инцидент с Кристиан
Ериксен (Д), който беше откаран в
болница.
4. Русия - Белгия 0:3 0:1 Лукаку
(10) 0:2 Мюние (34) 0:3 Лукаку (88).
ГРУПА D
5. Англия - Хърватия 1:0
Стърлинг (57)
Днес, 16.00: 8. Шотландия - Чехия
ГРУПА С
Снощи
6. Австрия - Северна Македония;
7. Нидерландия - Украйна.
ГРУПА Е
Днес: 19.00: 9. Полша - Словакия
22.00: 10. Испания - Швеция

Англия излъга Хърватия

Рахим Стърлинг (57) от трудно положение простреля вратаря на
Хърватия Доминик Ливакович и носи успеха на Англия с 1:0 на “Уембли”

Англия удари Хърватия с 1:0 в мач от група
D на Евро 2020. Пред
доста публика на стадион
“Уембли” единствено точен
беше
Рахийм
Стърлинг (57). Офанзивният футболист на шампиона Манчестър Сити се
разписа, след като беше
изведен на стрелкова позиция от Калвин Филипс.
Стражът на “шахматистите” Доминик Ливакович

успя да докосне топката,
но тя все пак влезе във
вратата.
Така “Трите лъва”
взеха частичен реванш от
Хърватия, след като балканците ги победиха с
2:1 след продължения на
1/2-финал на Световното първенство в Русия
2018 г.
Сега срещата започна силно за англичаните
и те удариха греда чрез

Фил Фоудън (6). До края
на полувремето англичаните натискаха, а през
втората час инициативата беше при хърватите.
Но те бяха попарени от
Стърлинг, след което
момчетата на Гарет Саутгейт буквално приспаха съперника.
В другия мач от групата Шотландия и Чехия играят днес от 16.00
часа.
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