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Съдиите искат оставката на ВСС
Съсловната организация призова кадровиците да поемат отговорност за провала на реформите, нерешените проблеми и зависимостта на съдебната власт.
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Партия изнудва
избиратели в Смолян

Ева КОСТОВА

Схема „дърва срещу глас” разкри Бойко Рашков
Партия изнудва избиратели в Смолян да гласуват за
нейните кандидати, обяви
министър Бойко Рашков. Той
е бил информиран от областния управител на Смолян
Стефан Сабрутев, че натискът ставал по схемата

С

поред Евростат България е
държавата в Европейския съюз с
най-евтините алкохол и тютюн,
както и с най-ниските цени в ресторанти и хотели (стр. 5). Европейската статистическа служба
твърди, че като цяло потребителските цени на всички стоки и услуги у нас са едва 56 процента от
средните за ЕС. В групата на найевтините си делим първенството с
Румъния и Полша... На пръв поглед някой може и да се обърка, че
това е добра новина. Ама не е.
Сравняването на цените е
хлъзгава материя. Защото, като
говориш за цени, трябва да говориш и за доходи, т.е. - за покупателната способност на населението спрямо въпросните в случая
“ниски” цени. Пак според Евростат
България е на първо място в ЕС по
население, което е в риск от бедност - 32,1 процента, докато в
съюза този рисков народ е средно
16,9 на сто от населението. Да не
говорим, че в тежки материални
лишения живеят 19,9 на сто от
българите, а в ЕС са само 5,6 процента. И разликата между бедни и
богати у нас е 8 пъти, в Европата
е 5,2 пъти!
А чак през 2042 г. сме щели
евентуално да стигнем 90% от средните доходи на другите европейци.
Така че евтино в България е за чужденците, не за българите. За тях е
свинското, за нас - зелето. Погледнато средностатистически.

“дърва срещу глас”. Ако някой отиде в горското стопанство да си закупи дърва за
огрев, бил притискан да подкрепи определена формация.
Рашков обаче отказа да
съобщи името й.
Идентифицирали сме мно-

го лица, които започват да
създават организация за купуване на гласове, подчерта
министърът. Той предупреди,
че спрямо тях ще се предприемат необходимите законови
мерки, за да се спрат
престъпленията против поли-

тическите права на гражданите и подмяната на волята им
да избират. Тези, които се
занимават с такава дейност,
трябва да знаят, че няма да
останем безучастни, предупреди Рашков.
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СНИМКА БГНЕС

След поредния протест на майките срещу изграждането на национална детска болница
върху изоставения скелет в двора на Медицинска академия, кабинетът реши да издаде
до дни виза за проектиране и строителство на чисто нова сграда в София
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Съюзът на съдиите поиска
оставката на ВСС
Организацията обвини кадровиците за провала
на реформите и зависимостта на съдебната власт

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Граждани протестираха пред сградата на ВСС, докато вървеше
предрешеният избор на Валентина Маджарова за шеф на спецпрокуратурата
Всички членове на Висшия
съдебен съвет (ВСС) да последват примера на Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова
и да подадат оставки, за да поемат отговорност за провала на
реформите и неразрешените
проблеми на съдиите, настоява
в писмо Съюзът на съдиите в
България. Призивът на съсловната организация идва часове

преди поредния протест на Инициатива “Правосъдие за всеки”
с искане за оставка на главния
прокурор и членовете на ВСС.
Димитрова и Шекерджиев подадоха оставки след острите критики към проекта за реформа на
съдебната карта, чийто координатори бяха. Организацията мотивира искането си с провала
на ВСС с проектите за рефор-

миране на съдилищата и Единната информационна система.
“Вие не изпълнихте конституционно възложеното си
задължение за администриране
на съдебната власт в интерес
на българските граждани, като
защитавате съдийската независимост и самоуправление. Непоследователните ви действия
доведоха до серия публични

Делото за шпионаж срещу
Николай Малинов влезе в съда
Прокуратурата внесе в съда обвинителен
акт срещу Николай Малинов за шпионаж. В
официалното съобщение на държавното обвинение се натъртва, че
обвинението е срещу
“лидер на политическа
партия за това, че се е
поставил в услуга на
чужда организация, за да
й служи като шпионин с
цел да издаде информация, представляваща
държавна тайна”.
През септември 2019
г. прокуратурата шумно
обяви, че е задържала
председателя на Движение “Русофили” Николай Малинов. След няколко часа в ареста той
излезе срещу 50 000 лв.
парична гаранция и обвинение в шпионаж в

полза на руски организации и руски граждани.
Доказателствата по делото, разпространени от
прокуратурата, се оказаха материали за връзките между Русия и България, по които работил
Малинов. Прокуратурата обяви, че той правел
схеми за закупуване на
български предприятия
от руски фирми и така
заплашил националната
сигурност. Любопитен
факт е, че всички документи бяха на руски с
едно изключение - справка, отнасяща се до оръжейната фирма “Дунарит”, която е обект на
множество бизнес интереси и задкулисни скандали.
Сега прокуратурата
твърди, че в хода на раз-

следването са проведени множество процесуално-следствени действия - разпит на свидетели, претърсване, изземване и личен обиск, изготвени бяха две компютърно-технически
експертизи, графологична експертиза на веществените доказателства,
събрани са относими
към предмета на доказване справки и документи. Малинов бил
поддържал връзка с двама руски граждани Леонид Решетников и Константин Малофеев, на
които е забранено да
влизат в България в
следващите 10 години.
Единият е бивш началник в руското разузнаване, другият - руски
милиардер.

скандали, които още повече ви
отдалечаваха от смислената
работа в полза на съдиите,
съдебната система и обществото. Настоящият състав на ВСС
е загубил легитимност като
орган на държавна власт, тъй
като в мнозинството си е станал крепител на порочен модел
на управление на съдебната
власт”, пишат съдиите и призо-

вават съдебните кадровици да
си ходят и да не губят повече
обществено време. Организацията иска ВСС да анализира и
публикува резултатите от
свършената работа, като посочва петте най-наболели проблеми в системата, нерешени от
съдебните кадровици. “Липса
на равномерна и справедлива
натовареност и условия на
труд, които да позволяват решаване на делата в разумен
срок, без това да коства качеството на съдебните актове и
здравето на съдиите; липса на
приложени на практика справедливи правила за оценка на
натовареността и атестирането на съдиите, което да се провежда своевременно, както
пише в закона; неспособност за
провеждане на своевременни и
честни конкурси за повишаване и преместване на съдиите;
липса на система за определяне
на справедливо възнаграждение
за съдиите, съобразно количеството и качеството на положения труд; провал при изграждането на система за ефективно електронно правосъдие, което да бъде в услуга на гражданите и да рационализира и
улеснява работа на съда”, изброява Съюзът на съдиите и обвинява ВСС, че не ги е поканил
да участват в решаването им.
Междувременно прокурорската колегия на ВСС единодушно избра за шеф на Специализираната прокуратура единствената предложена кандидатка Валентина Маджарова.
Кадърът на Гешев временно
изпълняваше длъжността след
оставката преди година на Димитър Франтишек Петров, чието име бе замесено в аферата
“Осемте джуджета”.

В Смолян изнудвали избиратели
с дърва за огрев
Областният управител на Смолян
Стефан Сабрутев алармира, че в някои
населени места се оказва огромен натиск
върху избиратели да дадат гласа си за
определена партия. Ако някой отиде в
горското стопанство да си закупи дърва
за огрев, всичко това се използва за натиск върху него, което е позорно явление, обяви служебният вицепремиер и
министър на вътрешните работи Бойко
Рашков. Той обаче отказа да посочи за
коя формация става дума. Идентифицирали сме много лица, които започват да
създават организация за купуване на гласове, подчерта Рашков. По думите му
спрямо тях ще се предприемат необходимите законови мерки, за да се предотврати извършване на престъпление против политическите права на гражданите,
против замяната на действителния им вот
с такъв, който тяхната воля не диктува.
Тези, които се занимават с такава дейност, трябва да знаят, че няма да останем
безучастни, предупреди Рашков.
Междувренно ЦИК отхвърли жалбата на коалицията ГЕРБ-СДС, че служеб-

ният премиер Стефан Янев и неговите
министри с изказванията си нарушават
изборния процес и уронват престижа на
предходното управление с “множество
изказани и недоказани твърдения и изявления”, които представлявали предизборна агитация. Решението е, че посочените
изявления и цитати съдържат единствено
информация, оповестена от работата на
служебния кабинет публично при представянето на неговия отчет. От присъстващите на заседанието 10 членове на
ЦИК 4 са гласували против.
“Ако започнем да разглеждаме такива
жалби и да взимаме решения по тях, ние
ще политизираме собствената си дейност.
Хайде да не търсим под вола теле”, призова говорителят на ЦИК Цветозар Томов. Решението предизвика бурно недеволство от страна на представителите на
ГЕРБ и те настояха чрез ЦИК да разпитат членове на кабинета, които да дадат
обяснения за думите си. Шефът на комисията Камелия Нейкова поясни, че няма
правно основание ЦИК да иска обяснения от министрите.
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Лидерът на АБВ Румен Петков

Гуцанов сезира Брюксел за
тръбата във Варненското езеро
Кандидатът за народен представител от “БСП за България”
в 3 МИР във Варна Борислав Гуцанов сезира главния европейски прокурор Лаура Кьовеши за спуканата тръба, която предизвика екологична катастрофа във Варненското езеро. Тръбопроводът е изграден, за да отвежда отпадните води на кварталите “Аспарухово” и “Галата” в пречиствателната станция на
северния бряг на езерото. Адвокати са събрали и изпратили в
Брюксел цялата документация по случая.
Гуцанов припомни, че заради аварията в продължение на
повече от година във водоема се изливат по над 8 хил.куб.метра
фекални води дневно. Той уточни, че канализационната тръба
е изградена като част от проект за подобряване на водния
цикъл на Варна на стойност 5 000 000 евро без ДДС, като 75%
от тях са финансиране от ЕС по програма ИСПА.
От БСП във Варна са категорични, че става дума за извършени корупционни действия и измами с финансови средства от
ЕС от страна на длъжностни лица от ГЕРБ, отговорни за изграждането на канализационната тръба. “Обръщаме се с молба
към прокурор Кьовеши за бърза проверка и произнасяне. В
случай че бъдат установени извършени престъпления, засягащи
финансовите интереси на ЕС, настояваме виновните лица да
понесат своята наказателна отговорност”, обясни Гуцанов.

Водачът на листата на “БСП за България” във Велико Търново Явор Божанков
се срещна с жители на кварталите “Гарата” и “ Калтиница” в Горна Оряховица.
Те настояха и пенсионерите в общината да имат право на безплатни карти
за градския транспорт. Хората споделиха проблеми, свързани с дупките
по улиците, неизвозените боклуци и недостатъчния брой на парковете

БСП иска
министерство на
е-управлението и
високите технологии
България е на едно от последните места в ЕС
по индекс за иновации и дигитална трансформация
на икономиката, заяви Благовест Кирилов
БСП ще настоява с
промяна в структурата
на бъдещото правителство да бъде създадено
специално министерство, което да отговаря за
електронното управление и високите технологии. В момента за развитие на сектора на информационните технологии отговаря Министерството на транспорта и информационните
технологии, а за електронното управление Държавната агенция
към Министерския съвет. Ефективното въвеждане на е-управлението
и развитието на високите технологии обаче са
тясно свързани и следва
да бъдат приоритет на
бъдещото управление на
страната, категорични
са социалистите.

Новото министерство следва да работи за
няколко ключови приоритета като промяна
на Закона за електронното управление, въвеждането на дигитални
трудови книжки и нормативна промяна, която
да доведе до по-добра
защита на интелектуалната собственост. Ключова задача пред предлаганото министерство
е и начертаването на
пътна карта за развитие
чрез национални стратегии като “Цифрова
България 2025”.
В момента България
заема едно от последните места в Европейския
съюз по индекс за иновации и е трайно на
едно от последните места в ЕС по дигитална
трансформация на ико-

номиката. Едновременно с това секторът на
информационните и комуникационните технологии е най-бързоразвиващият се сектор у нас,
като ръстът за последните 3 години е 22%.
“До 2024 г. се очаква приходите на софтуерния бизнес да достигнат 7,6% като дял от
БВП, а постъпленията
в хазната от платени
данъци и осигуровки
ще надскочат 1,4 млрд.
лв. годишно. Заетите в
сектора ще надхвърлят
60 хил. души. Това е
критичен вертикален
сектор на икономиката, от който са зависими всички останали. Не
може да е поставен
като добавени последни думи към министерството на транспорта”,

поясни кандидатът за
народен представител
от “БСП за България”
в 23 МИР в София Благовест Кирилов.
Междувременно служебният кабинет освободи предсрочно шефа
на ДА”Електронно правителство” Атанас Темелков по негово искане. На поста е назначен
Красимир Симонски.
Той е инженер по специалност “Изчислителна
техника” от ТУ в София. Доктор е на науките на БАН. От началото
на 2013 г. е изпълнителен директор на ИА
“Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” до
назначаването му за
зам.-председател на новосъздадената ДА “Електронно управление”.
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Борисов купил китайски
респиратори на тройни цени
Поръчаната техника по време на първата вълна
на КОВИД-19 се оказа неизгодна, сезират прокуратурата
Поръчката и покупката на
респиратори, маски и лекарства в началото на епидемията от КОВИД-19 ще бъдат
пратени на прокуратурата.
Договорени лично от тогавашния премиер Бойко Борисов респиратори от Китай
се оказват на двойни и тройни цени. Така излиза, че договорите на българската
държава с Китайската национална фармацевтична корпорация за доставката на медицински продукти са неизгодни и сключени при спорни обстоятелства, без гаранции и неустойки. Това е установила категорично проверка на настоящето ръко-

водство на Министерството
на здравеопазването, съобщи
за “Медиапул” зам.-министър
Димитър Петров. Според новото ръководство на МЗ предишното управление е харчило обществени средства по
недопустим начин и резултатите от проверката ще бъдат
дадени на прокуратурата.
Още в края на март миналата година Правителствената информационна служба
оповести, че България ще
купи от Китай предпазни маски и респиратори за близо 3
млн. евро или около 6 млн.
лева, а сделката е договорена
лично от самия Борисов и
членове на кабинета във ви-

деоконферентна връзка. Парите са по Оперативна програма “Региони в растеж” и с тях
се купуват 1 176 770 предпазни маски за малко над 1,4 млн.
евро и 50 респиратори за 1,5
млн. евро. Така стойността на
една маска излиза 1,2 евро или
около 2,40 лева, а на един респираторен апарат - 30 000
евро или около 60 000 лева.
Договорът обаче е подписан в
нарушение на действащите
правила, без съгласувателна
процедура и без да е ясно кой
е изготвил договорите, в които липсват клаузи за неустойки. Не е спазен срокът за доставка от 20 дни и маските се
доставят до юни, а респира-

торите - до септември.
Респираторите са неокомплектовани, в договора няма
оторизирана фирма, която да
ги инсталира и да обучи персонала за работа с тях. Впоследствие се сключва допълнителен договор с българска фирма, която да ги разнесе по болниците, да ги монтира и да обучи персонала, което допълнително вдига цената на оборудването. За сравнение, купени
на по-късен етап респиратори
са двойно и тройно по-евтини
и при това монтажът и обучението на медицинския персонал са включени в цената,
обясни зам.-министър Петров.
Един китайски респиратор

струва 58 000 лева, докато
след това са купени апарати
от “Филипс” за 20 170 лева и
“Белависта” за 29 010 лева.
Китайските машини били разпределени първо в 24 болници, но само половината са ги
поискали и взели.
По подобен начин в началото на април 2020 г. Министерският съвет одобри проектодоговор с Китайската национална фармацевтична корпорация за външна търговия за
покупката на 171 429 опаковки от медикамента “Хидроксихлорохин” за близо 1 млн.
лева. В същото време има значителни дарения, които не са
търсени в продължение на
месеци. И в момента има огромни налични количества от
препарата в “БулБио”, болниците и РЗИ, които вероятно
ще бъдат бракувани.

Издават до дни виза за проект и строеж на детска болница
Регионалното министерство ще издаде до дни виза за проектиране и строителство на нова детска болница в София. Това е единственото нещо, което
има време да направи министерството
през мандата си, заяви министър Виолета Комитова. Тя и здравният министър Стойчо Кацаров се срещнаха с
представители на неправителствени организации, които излязоха на протест
пред Министерския съвет. Те за пореден път се обявиха срещу намерението
за изграждане на Национална педиатрична болница на мястото на изоставения от години строеж в двора на Медицинска академия.
След среща с протестиращите от
инициативата “За нова детска болница” Комитова уточни, че визата ще е
за нова сграда до 20 метра височина,
която ще бъде за терена на започналия в миналото строеж. Кацаров обе-

ща заедно с решението за изграждането на детска болница да предложи
мерки, които да подобрят цялото детско здравеопазване.
Организаторите на протеста обясниха, че отново са на улицата заради
резултата от срещата във вторник
между МРРБ, МЗ, спечелилия обществената поръчка консорциум “Детско здраве” и създадената за изпълнението на проекта “Здравна инвестиционна компания”. На срещата регионалното министерство е дало насоки какви нормативни изменения трябва да поиска здравното ведомство, за
да се узакони съществуващото в момента инвестиционно намерение. Решението МЗ да внесе поредно предложение за изменение на ПУП, за да
може проектът да се реализира на
основата на стария строеж, не бе одобрено от протестиращите.

Майки отново се обявиха срещу намерението за изграждане
на Национална детска болница на мястото на изоставеното скеле
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Без осъвременяване на
пенсиите от 1 юли остават 916 000 възрастни,
пенсионирани преди началото на тази година.
Това показва справка на
Националния осигурителен институт, изготвена по
молба на “Сега”. Увели-

чението от юли ще бъде
5% според швейцарското
правило и е заложено в
Кодекса за социално осигуряване. За малка част от
тези пенсионери - 18 900
души, причината да останат без увеличение е, че
действителният размер на

пенсията им е ограничен
от тавана и няма накъде
повече да расте. Таванът
бе увеличен от 1200 на
1440 лв. на 1 януари и
повече няма се променя
тази година.
За повечето възрастни без увеличение, които

са 897 100 души, причината е, че пенсиите им са
толкова ниски, че дори с
тези 5 процента остават
под размера на минималната пенсия у нас. Тя
също бе увеличена на 1
януари от 250 на 300
лева, поради което сега
няма да се променя.
Така пълен ръст от
5% ще получат 1 092 900
пенсионери или около
52% от всички, показва
справката на НОИ.

Лесен вход и труден изход на студенти
по архитектура искат от КАБ
Камарата на архитектите инициира нормативни промени за качествено архитектурно образование, които предвиждат облекчени
условия за прием по специалността, като в същото време се повишат
изискванията към студентите. По
този начин ще остават само студентите, които показват необходимите качества за професионално

развитие. Целта е да бъдат създадени висококвалифицирани специалисти, допринасящи за устойчивото
развитие на градовете. Предвиждат
се повече възможности за професионална преддипломна практика.
КАБ ще предостави информационна платформа в помощ на студентите при избора им на стаж.
Предстои създаване на работна

група с представители на архитектурните факултети от различните
вузове в България, която да изготви
предложения за промени в Наредбата за държавните изисквания към
магистрите по архитектура. Очаква
се до есента предложенията за промени да бъдат внесени за разглеждане в МОН, каза зам.-шефът на КАБ
проф. Борислав Борисов.

www.duma.bg
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Храната в България е скъпа,
алкохолът - евтин
Страната ни предлага хотели
и ресторанти с най-ниски цени
България е втора в Евросъюза с най-ниски цени като
цяло - 56% от средните стойности за общността, но със
сравнително скъпи храни 81% от средното за Европа.
Това става ясно от статистика
на Евростат, която сравнява
ценовото равнище в държавите от съюза през 2020 г. Румъния е държавата с най-евтини
стоки и услуги, като държи
55% от средното ценово равнище, при това с чувствително
по-високи доходи от българските. На втора позиция е
България, а третата държава,
където се живее сравнително
евтино, е Полша - 58% от средноевропейските цени.
В сравнение с Румъния и
Полша обаче, където цените на
храните са съответно 66% и
68%, в България те са сравнително високи - 81% от средноевропейското ниво, сочат
данните на Евростат. Експерти обясняват това разминаване с високия ДДС за храните у
нас - 20%, при положение че
много държави в съюза прилагат намалена до 5% или нулева

ставка на данъка за основни
храни. От друга страна, Румъния и Полша са големи пазари
за производителите на храни,
което вероятно оказва влияние
върху цените. В България доста скъпа в сравнителен план е
също потребителската електроника - 93% от средноевропейското ниво, както и транспортните услуги - 87%. Облеклата у нас са сред най-евтините в ЕС - 78% от средноевропейските цени. България предлага най-евтините хотели и ресторанти, като държи едва
46% от средноевропейските
цени. У нас се продават също
най-евтините алкохол и цигари (61%). Причина за това е
поддържането на минимални
нива на акциза, който заедно с
ДДС е половината от цената
на тези продукти.
В ЕС все още има големи
различия в доходите и цените,
което го прави доста нехомогенен по отношение на богатството, става ясно от данните.
Почти три пъти е разликата в
ценовите равнища между
държавите с най-евтин и най-

скъп живот. Дания (141% от
средното за ЕС) има най-високо равнище на цените, следвана
от Ирландия и Люксембург (по
136%), Швеция (130%) и Финландия (126%). През 2020 г.
равнищата на цените в ресторантите и хотелите са три пъти
по-високи в най-скъпата държава, отколкото в най-евтината.
Равнищата на цените варират
от 46% от средното за ЕС в
България, следвана от Румъния
(53%) и Унгария (56%), до
154% от средното за ЕС в Дания, следвана от Швеция (138%)
и Финландия (131%).

На второ място по разлика
в ценовите равнища са алкохолът и цигарите. Най-ниски
нива на цените са регистрирани в България (61% от средното за ЕС), следвана от Унгария
(69%) и Полша (70%). Най-високи нива са наблюдавани в
Ирландия (187% от средното
за ЕС), следвана от Финландия
(158%), Швеция (136%) и Франция (133%). “Трябва да се отбележи, че големите ценови
различия се дължат основно на
различното данъчно третиране
на тези продукти в държавите
от ЕС”, отбелязва Евростат.

Птицевъдството
пред фалит

Съдът спря смяната на шефовете
на „Автомагистрали”

Птицевъдството в момента е пред колапс, ако
няма директни мерки за
подкрепа, производителите ще фалират. Това
обяви Даниел Божанков,
председател на управителния съвет на Асоциацията на промишленото
птицевъдство /АПП/. При себестойност на яйцето от стокови носачки 14-16 стотинки, производителите са принудени да продават на търговците и
на магазините на цени, които са с 50 процента пониски от себестойността. Това става от октомври
досега. За птицевъдите не е ясно какво става с
цената до крайния потребител, който купува за
25-30 стотинки с ДДС. Птицевъдите в България в
момента образуват огромни загуби, особено при
яйцата за прясна консумация, каза Божанков. По
думите му от началото на 2020 г., когато започна
пандемията, пазарните цени на яйцата и месото са
започнали да падат, а цените на суровините за
фуражите /пшеница, царевица, слънчоглед, соев
шрот и олио/, са започнали да се покачват.
Слабата реколта през миналата година на
тези суровини е покачила допълнително цената
за периода от миналата година досега с близо 50
процента. Птицевъдството не беше подкрепено
със средства за борба с коронавируса, каза Божанков. По думите му птицевъдите единствено
са имали възможност да бъдат подпомогнати по
мярка КОВИД 2. Птицевъдите настояват да има
специална мярка за производителите на пилешко
месо и яйца за консумация. Освен това те настояват и за по-специална мярка за птицевъдство
и свиневъдство за закупуване на фуражи и суровини.

Софийският градски
съд е спрял производството по вписването на
новото ръководство на
държавната фирма “Автомагистрали” ЕАД.
Това е станало по иск на
настоящия изпълнителен
директор на дружеството Стоян Беличев и другите двама членове на
съвета на директорите Александър Филев и
Иван Коларов. Основният аргумент за съдебното решение е нарушение

на член 21 от Закона за
публичните предприятия, според който служебният регионален министър Виолета Комитова е трябвало да проведе
конкурс за постовете
им, преди да освободи
старите шефове на дружеството.
В същото време “Автомагистрали” в момента не може да се разплаща с контрагенти, защото търговските банки не
изпълняват платежните,

Храните и безалкохолните напитки са най-евтини в Румъния
(66% от средното за ЕС) и
Полша (68%), а най-високи - в
Дания (129% от средното за
ЕС), Люксембург (126%) и Австрия (125%). Облеклата са друга група от продукти, показваща по-малки различия в цените
между държавите от ЕС, като
варират от 73% от средното за
ЕС в Унгария до 130% в Дания. При транспорта за лично
ползване разликите между страните също са малки - от 80% в
Полша до 137% в Дания от
средното за ЕС ниво.

подписани от настоящото ръководство поради
писмо на министърката
до тях. В началото на
миналата седмица Комитова се срещна с Беличев и е било договорено
поне най-неотложните
плащания да бъдат отблокирани. Комитова
поиска да смени ръководството на “Автомагистрали”, след като
проверка откри, че
държавната фирма е
възлагала дейности на

външни фирми, като им е
плащала авансово големи
суми за работа, която ще
бъде свършена в следващи години. Само за обезопасяване на свлачища и
срутища са дадени 180
млн. лева аванси, а шест
месеца преди крайния
срок почти нищо от
възложените дейности не
е свършено. Заради тези
договори Комитова смени и цялото ръководство
на Агенция “Пътна инфраструктура”.

КЕВР се оправда за цената на водата
Цените на ВиК услугите се
определят по наредба от 2016 г.,
приета от правителството и разработена от Световната банка върху
основата на най-добрите международни практики и до момента няма
постъпили искания от страна на
екоминистерството за промяната
на този модел. Това се казва в становище на Комисията за енергийно и водно регулиране, разпратено по повод изявлението на служебния министър на околната среда и водите Асен Личев, че сегашният начин за образуване на цените на водата стимулира загубите.

Личев обясни, че ВиК дружествата имат интерес от течовете, защото разходите им се разпределят
върху реално доставената вода и
колкото по-малко е тя, толкова са
по-високи цените им. Той дори
заяви, че КЕВР е най-вредното
нещо за водния сектор, и изрази
надежда да се стигне до нов ценови модел.
В отговор регулаторът твърди,
че при подготовката на наредбата
за ценообразуването на ВиК услугите преди пет години са били взети под внимание всички становища, но екоминистерството е няма-

ло забележки. Комисията също
така отбелязва, че нормативната
уредба на България в тази област
е изцяло съобразена с европейските практики. По повод коментара
на Личев, че водните дружества начисляват на клиентите си ДДС
върху плащаната от операторите
такса за водоползване от 2 ст. на
куб. м и така годишно “открадват”
11 млн. лв., регулаторът посочва,
че определяните от него цени са
без ДДС. “Към момента държавата не е определила различен размер на този данък за ВиК услугите”, твърдят от КЕВР.
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САЩ ще преговарят
с Иран във Виена
САЩ възнамеряват да участват
в 7-я кръг от преговорите във Виена
за иранската ядрена програма, съобщи говорителят на Държавния департамент Нед Прайс. “Очакваме да
участваме в седмия кръг, защото
това е в наш интерес...да попречим
на Иран да придобие ядрено оръжие
по проверяем начин. Това беше в наш
интерес и преди изборите, и сега, след
провеждането им”, обясни Прайс,
цитиран от ТАСС.

Расизъм на
парижко летище

СНИМКА БГНЕС

Това са седем от деветима лидери на каталунските сепаратисти, които бяха помилвани
от испанското правителство за организирането на референдума за независимост на
Каталуния през 2017. Техните последователи и симпатизанти организираха няколко тържества
след излизането на деветимата от затвора. Присъдите им варираха от 9 до 13 години

Британски кораб
провокира Русия
Есминецът бе изгонен от водите край Крим след предупредителни
изстрели, Москва настоява за деескалация в Европа
Руски патрулен кораб е
изстрелял предупредителен
огън към британския есминец
“Дифендър”, нарушил границата в Черно море и навлязъл
на 3 км навътре в териториалните води на Русия, съобщи
руското министерство на отбраната. Миноносецът е бил
предупреден за използването
на оръжия в случай на нарушаване на държавната граница, но не е реагирал. Отделно
бомбардировач Су-24 е пуснал четири бомби по курса на
кораба, който после напуснал
района невредим.
Инцидентът съвпадна с
настояването на Русия към
САЩ и съюзниците им да се
откажат от маневрите “Сий
брииз” в Черно море от 28
юни до 10 юли, защото уве-

личават риска от случайни
инциденти в акваторията.
Позицията на Москва бе изразена от руското посолство във Вашингтон.
В ученията ще участват
5000 военнослужещи и 32
кораба от 32 държави. Говорителят на военното министерство Игор Конашенков заяви, че под прикритието на ученията НАТО ще
достави на Украйна модерни оръжия, с които покъсно ще бъдат въоръжени
националистите в Донбас,
предаде РИА-Новости.
Русия не може да не се
притеснява заради продължаващото изграждане от НАТО
на военни капацитети и инфраструктура в близост до
границите й, но Москва очак-

ва Алиансът да обмисли инициативите й за намаляване на
напрежението. Това заяви
Владимир Путин във видеопосланието си към IX Московска конференция по международна сигурност, публикувано в сряда на уебсайта на
Кремъл, предава TACC. Отказът на Алианса да разгледа
конструктивно руските предложения за деескалация на
напрежението и намаляване
на риска от непредсказуеми
инциденти също притеснява
Кремъл. Президентът подчерта, че руската страна “очаква
здравият разум и желанието
за развитие на конструктивни отношения с нас в крайна
сметка да надделеят”. Той
припомни руското предложение за изработването на ново

“уравнение на сигурността”,
отчитащо всички фактори,
влияещи върху стратегическата стабилност в тяхната
взаимовръзка. Путин увери,
че страната му не търси едностранно предимство, но
няма и да допусне баланс на
силите в неин ущърб.
В своето изказване военният министър Сергей Шойгу подчерта, че ситуацията
в Европа е взривоопасна и
налага решения за деескалацията й. Шойгу припомни
руските предложения за намаляване на напрежението:
отдалечаването на районите за учения от линията на
съприкосновение и мораториума върху разполагането
в Европа на ракетите със
среден и малък обсег.

Ахмети преговарял за
смяна на химна на РСМ

ООН вещае пагубни
климатични промени

Знамето и химнът на Република Северна Македония вече са на
масата за преговори, а новият химн е само въпрос на време, разкри
председателят на най-голямата албанска партия в РСМ Али Ахмети.
Дългогодишният лидер на Демократичния съюз за интеграция (ДСИ)
заяви в ефира на ТВ “Клан Македония”, че води активни разговори с
премиера Зоран Заев, с когото са коалиционни партньори, добави
скопското издание “Слободен печат”. “Говорили сме и за химна, и за
герба, и за знамето. Това са въпроси, по които трябва да бъде постигнато съгласие и там нещата ще зависят повече от постигането на
договор между самите македонци. Що се касае до химна, имали сме
разговори и няма значителна съпротива. Това е повече въпрос на време
и мисля, че може да се разговаря без резерви”, заяви Ахмети.
В същото време външният министър на РСМ Буяр Османи отрече
тези твърдения, предаде телевизия ТВ 21. Според него става дума за
“несериозно предаване на изявлението” на Ахмети отпреди 20 години,
когато са се обсъждали тези въпроси. Косовският пък премиер Албин
Курти прие кметовете на общините с албанско мнозинство в Сърбия, а
обсъжданата тема била за правата на албанското малцинство в Сърбия.

Доклад на ООН чертае апокалиптична картина за
влиянието на климатичните промени върху икономиката. Прогнозите предвиждат лошото да дойде до средата
на века, се казва в проектодоклад на Междуправителствената група на ООН по изменението на климата
(IPCC), предаде АФП. Зачестилите и засилени екстремни явления като циклони, суши, наводнения вече са
провалили както краткосрочния, така и дългосрочния
икономически растеж, особено в развиващите се страни. Ако температурата на Земята се повиши с 4 градуса по Целзий над прединдустриалните нива, глобалният
БВП може да спадне с 10-23% в сравнение със света
без затопляне. Бурите, засилени от повишеното морско
равнище, застрашават над 40% от крайбрежните АЕЦ
В света. Щетите от климатичните заплахи върху транспорта, енергетиката, промишлеността и социалната инфраструктура в Европа могат да се утроят до 2030 г.
и да се увеличат десетократно до 2100 г.

Южноафриканската оперна звезда Прити Йенде обвини френските
митнически власти са проявили към
нея “възмутителна расова дискриминация” на парижкото летище
“Шарл дьо Гол”, предаде АФП. 36годишната Йенде заяви, че е била
“травмирана”, след като е била
“съблечена и претърсвана като
престъпник” на летището. Тя написа
това в Инстаграм ден след пристигането си за поредица от представления в Париж.

Непоносими условия за деца
бежанци в Тексас
В американски граничен център за
задържане в тексаската пустиня
децата мигранти живеят в ужасни
условия, установи разследване на Би
Би Си. Палатковият лагер във военната база Форт Блис в Ел Пасо е
временен дом за над 2000 подрастващи, които са преминали сами американско-мексиканската граница. Би Би
Си разкри случаи на сексуално насилие, огнища на коронавирус и въшки,
часове на чакане от дете за медицинска помощ, липса на чисти дрехи и
гладни деца, на които се сервира
необработено месо. Лагерът Форт
Блис се състои от поне 12 палатки,
някои от които приютяват стотици деца наведнъж.

Силно земетресение
разтърси столицата
на Перу
Силно земетресение разтърси
Лима и региона на централното
крайбрежие на Перу късно в нощта
срещу сряда. За сега няма данни за
пострадали или разрушения. Земетресението е било с магнитуд 6 по
скалата на Рихтер, съобщи Сеизмологичният център на Перу. Трусът е
с епицентър на около 100 километра
южно от Лима

СНИМКА БГНЕС

Пакистански следователи проучват
мястото на бомбения атентат до
дома в Лахор на местния
ислямист Хафиз Саед. Експлозивът
е бил поставен на пътя до дома
на ислямиста, при взривяването
му загинаха двама души, 15 бяха
ранени. Саед оглавява забранената
в страната радикална ислямистка
фондация, той също е обвинен от
САЩ и Индия в организирането
на терористичната атака
в индийския град Мумбай през
2008 г., когато загинаха 166 души
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ЕНЬОВДЕН. Стар славянски
празник. На същата дата източноправославната християнска църква чества деня на свети Йоан Кръстител и често обредите и традициите на двата
празника се преплитат. На Еньовден различните треви и билки
имат най-голяма лечебна сила,
особено на изгрев слънце. Затова е най-добре да
се берат рано преди изгрев. Набраните за зимата билки трябва да са “77 и половина” - за всички болести и за “болестта без име”. От 1994 г.
у нас на 24 юни се отбелязва и Денят на българското лекарство.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Мисия невъзможна
Евгени ГАВРИЛОВ

Шефът на Държавната агенция “Електронно
управление” бе освободен. Някой може да каже,
че това е поредният епизод от “чистката”, която
прави служебното правителство. Истината обаче
е, че това решение е
закъсняло. Въвеждането
на електронно управле-

ние е вторият сектор след
здравеопазването у нас,
в който ефективността от
вложените пари е найниска. За последните 15
години България е похарчила около 3 милиарда
лева за създаването на еправителство, но като
цяло резултатите от това
са половинчати.
Ресорният вицепремиер Томислав Дончев,
щом дойдеше есента, започваше да се кълне, че
ей сегинка чиновниците
ще изхвърлят хартиените бланки. Това не е станало и досега. У нас 27
на сто от регистрите се
поддържат единствено
на хартиен носител. В
България се забелязва куриозен факт. През всички години, в които за уп-

равлението на ГЕРБ
въвеждането на електронното управление уж
бе приоритет, броят на
принтерите е нараснал
тройно повече от този на
сървърите, вместо тенденцията да е обратна.
Според анализ на БСК
реално само 19 на сто от
родните администрации
всъщност предлагат електронни услуги.
Едва 20 общини от
общо 265 са започнали
реално да цифровизират
документите си, а 80 са
заявили готовност да започнат да контактуват с
гражданите, без да използват хартия. Оказва се, че
никой в държавата не знае
нито колко точно пари се
харчат за компютърни
системи, нито колко от

този ресурс е предназначен за целите на електронното управление. Голяма
част от огромните пари се
дават за хардуер, софтуер
и лицензи, с които работят чиновниците, а минимални средства отиват директно за въвеждането на
електронни услуги за хората. Близо 60 процента
от националното законодателство съдържа текстове, свързани с електронното управление. Още
поне половината от останалите нормативни
актове през следващите
години трябва да бъдат
изменени за целите на
електронното управление. При сегашната политическа ситуация
това на практика е мисия невъз-можна.

Пак свинско със зеле
От стр. 1
Крайно време е бъдещите управници на страната да се замислят подетайлно върху статистическите данни. А не да ги
пускат избирателно покрай ушите си, както години наред правеха правителствата на Борисов.
Така че темата за цените върви ръка за ръка с
болната тема за доходите
и за ниското заплащане
на труда в страната ни. А
също и за неравенствата
и разтворената широко

ножица между доходите
на най-бедните и на найбогатите. Да не забравяме, че в колелото на икономиката ни най-много
вода налива точно потреблението на населението. Я кажете на някой,
който от години не може
да си позволи да заведе
семейството си на море
заради недоимъка, че хотелите и ресторантите ни
били най-евтини... Щото
въпросната справка на
Евростат показва, че цените на храните и безалкохолните в България

били 81 процента от
средноевропейските.
Само че в потребителската кошница на българина,
особено на бедния българин, те заемат най-много
място. Нека добавим и
голямата тема за данъците, които също традиционно пораждат огромни
неравенства и несправедливост в нашето обществото. Като започнем с
плоския данък за доходите на физическите лица и
стигнем до ДДС-то - упорито стоящо високо за
жизнено важни стоки и

услуги за българина.
Остават ни евтините
ресторанти...
Вече и на децата е
ясно защо из столицата
и големите градове шестват групово екскурзианти откъдето се сетите.
Има и младежи, ама найчесто виждате пенсионери, точещи се зад флагчето на гида отпред. А
питайте нашите пенсионери що не са тръгнали
по ресторанти като испанците и не хойкат по
света в групи зад българското знаменце?

1241 - УМИРА ЦАР ИВАН АСЕН II, БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛ. Син на цар
Иван Асен I, управлява от 1218
до 1241 г. При неговото царуване границите на България
отново достигат три морета.
Добре премислените му династични бракове укрепват държавата политически и осигуряват териториални разширения. Управлението му дава
тласък за развитието на Търновската школa.
Първият български владетел, за когото е известно, че е сякъл собствени монети.
1861 - В ЗАГРЕБ ИЗЛИЗА СБОРНИКЪТ НА
БРАТЯ МИЛАДИНОВИ “БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ
ПЕСНИ”. Материална подкрепа за начинанието оказва
хърватският епископ Йосип Юрай
Щросмайер. В сборника на Димитър и
Константин Миладинови са събрани 665 песни
и 23 559 стиха главно от Струга, Прилеп и
Кукуш, както и от Панагюрско и Софийско.
Сборникът представя легенди, описания на
сватбени обичаи и детски игри, български имена, поговорки и гатанки.
1945 - НА ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД В МОСКВА
СЕ ПРОВЕЖДА ПАРАД НА ПОБЕДАТА. Командващ парада е маршал
Константин Рокосовски,
който язди черен кон, а
приемащ парада - маршал
Георгий Жуков, на бял кон.
Парадът завършва с
хвърлянето от колона
съветски войници на 200 пленени немски военни
знамена и щандарти под ударите на барабани на
специална платформа пред Мавзолея на Ленин,
на чиято трибуна се намира Йосиф Сталин.
Първото хвърлено знаме е щандартът на 1-ва СС
дивизия Лайбщандарт СС Адолф Хитлер. На тази
дата през 1941 г. е създадена песента “Священная война”. Автор на текста е поетът Василий
Иванович Лебедев-Кумач. Два дни след нападението на хитлеристка Германия над СССР вестниците публикуват творбата. Композиторът Александър Александров веднага пише музика. Патриотичната песен се превръща веднага в химн в
защита на родината и е по-известна с първата
си строфа “Вставай, страна огромная!”
1947 - ПЪРВИ ОФИЦИАЛЕН ДОКЛАД ЗА
“ЛЕТЯЩА ЧИНИЯ”. Американският бизнесмен
Кенет Арнолд съобщава,
че докато пилотирал частния си самолет, видял
девет ярки обекта да летят с “невероятна скорост”. По-късно той ще ги опише като обекти с
формата на чиния. От описанието на Арнолд се
ражда и терминът “летяща чиния”. Появяват
се десетки съобщения в медиите. На 9 юли ВВС
на САЩ и ФБР започват разследване. Три седмици по-късно те правят заключение, че не всички
съобщения са измислени.
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Зрелища да има
Пишман кандидатът за президент Стъки
вече се изживява и като „българския Навални”
Валентин ГЕОРГИЕВ

Откакто на власт дойде
служебният кабинет, а ГЕРБ и
Борисов бяха пратени в девета глуха, на хоризонта се появи “обществена фигура”, която не спира да забавлява публиката с всевъзможни скандали и недомислици. “Недоволният гражданин” Стъки - Станислав Недков, шеф на ММА
федерацията, първоначално
изпъкна с активността си в
социалните мрежи и като водач на рехави герберски протести. Впоследствие съвсем се
взе на сериозно и обяви, че
инициативен комитет го издига за кандидат-президент.

Дори си позволи да покани
Радев на дебат, което, разбира се, бе оставено без отговор, и гордо заявяваше, че към
момента кандидати са само
той и настоящият президент.
Нищо, че имал малък досаден
проблем - по закон няма необходимата възраст, заради
което автоматически мераците му за държавен глава увисват. Това обаче не му пречи
да се прави на жертва и да
обяснява, че откакто е кандидат, атаките към него не спирали.
Повод за поредния екшън
стана скандалът с финансирането на ММА федерацията,
при който спортният министър Андрей Кузманов и
говорителят на правителството Антон Кутев изкараха наяве “кирливи ризи”. Разбра се,
че всяка година федерацията е
получавала от ведомството на
Красен Кралев по около 180
хиляди лева, досега общо над
1 милион. Последва вой до
небесата, при който дори се
стигна на два пъти до “революционна ситуация”. Веднъж

Стъки проби охраната на
Нова телевизия и влезе в студиото, където събеседник бе
Кутев, в опит да “раздава
справедливост”. Втори път - с
неколцина свои авери начело
с репортерката на ПИК Ива
Николова нахлуха при министъра на спорта да му искат обяснение.
Зрелищата обаче не спират
дотук. Заради хулиганското
му поведение бе привикан на
разпит в МВР, което роди
поредния “бисер”. Пак пред
ПИК Стъки с неприкрита гордост обяви: “Тия може би
искат да ме превърнат в
българския Навални. Аз това
очаквам - да бъда заключен
сега!” Е, фантазията му го
подведе и този път, защото го
пуснаха след 10 минути да
пише обяснения вкъщи. А
същата вечер отново стана
център на нов скандал - в телевизията на Слави Трифонов.
Оказа се, че освен милиона,
получен от Кралев, Стъки е
взел и едни 29 000 лева по
линия на МОН и програма
“Еразъм+”. Парите обаче са

Стъки
минали като медиен бюджет,
а самият Стъки не можа да
обясни за какво точно са били
отпуснати. Нищо чудно сега
да влезе и при образователния
министър да му “набива канчето”.

Няма спор - зрелища не ни
липсват. Държавата се тресе
по всички фронтове, изскачат
чудовищни далавери, а в същото време разни нереализирани персони търсят самоизява.
Къде за смях, къде за страх.

—≈ƒ≈Ã œ–¿¬»À¿ «¿ œŒ◊»¬ ¿ —⁄— «ƒ–¿¬» ƒ≈÷¿
ÀˇÚÓÚÓ, Í‡ÚÓ ˜Â ÎË ËÁÍÎ˛˜‚‡ ÓÚ Ò‚ÓÂÚÓ ÔÓÌˇÚËÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡
‚ËÛÒË. —Î˙ÌˆÂÚÓ Ë ‰Ó·ÓÚÓ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ ÒˇÍ‡¯ ÌË ËÏÛÌËÁË‡Ú ÒÂ˘Û Úˇı. ÕÓ, Á‡
Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ, ÎÂÚÌËÚÂ ‚ËÛÒË Ò‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ˜ÂÒÚÓ ˇ‚ÎÂÌËÂ, ‰ÓË Ò‡ Ì‡ÏÂËÎË
Ò‚ÓÂÚÓ ÔÓÔÛÎˇÌÓ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ìÎÂÚÂÌ „ËÔî, Ï‡Í‡ ˜Â Ú‡ÍÓ‚‡ ÔÓÌˇÚËÂ ‚ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡Ú‡
Ì‡ÛÍ‡ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡.
Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ÚÂÁË ‚ËÛÒË Ò‡ Ò˙ÔÓ‚Ó‰ÂÌË Ò „‡‰ÂÌÂ, ÔÓ‚˙˘‡ÌÂ, „Î‡‚Ó·ÓÎËÂ, Ó·˘‡
ÓÚÔ‡‰Ì‡ÎÓÒÚ, ‰Ë‡Ëˇ Ë ‚ËÒÓÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡. “Ó‚‡ Ò‡ Ú‡Í‡ Ì‡Â˜ÂÌËÚÂ ÂÌÚÂÓ‚ËÛÒËì (ÓÚ Î‡ÚËÌÒÍË ìÂÌÚÂÓÌ - Ú˙ÌÍÓ ˜Â‚Óî). –‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ ÒÚ‡‚‡ ÔÂÁ ÛÒÚ‡Ú‡,
ÔË ÌÂ‰Ó·‡ ıË„ËÂÌ‡. œÓÌˇÍÓ„‡ ÔË ÔË„ÓÚ‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ı‡Ì‡Ú‡, ÔÎÓ‰Ó‚ÂÚÂ Ë ÁÂÎÂÌ˜ÛˆËÚÂ ÌÂ ÒÂ ËÁÏË‚‡Ú ‰Ó·Â, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ Â ÔÓ‚Ó‰ Á‡ Ì‡ıÎÛ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ÚÓ„ÂÌÌËÚÂ
ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË ‚ ÚˇÎÓÚÓ Ì‡ ˜Ó‚ÂÍ‡. «‡Ï˙ÒËÚÂÎËÚÂ ÏÌÓ„Ó ·˙ÁÓ ÔÓÔ‡‰‡Ú ÔÂÁ
ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌËˇ Ú‡ÍÚ ‰Ó ˜Â‚‡Ú‡ Ë Ú‡Ï Ì‡ÏË‡Ú ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ‡ ÒÂ‰‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ. Õ‡È-ÔÓ‰‡ÚÎË‚Ë Í˙Ï ÚÂÁË ‚ËÛÒË Ò‡ ‰Âˆ‡Ú‡.
ƒÛ„Ë ÎÂÚÌË ‚ËÛÒË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡Ú‡ÍÛ‚‡Ú „ÓÌËÚÂ ‰Ëı‡ÚÂÎÌË Ô˙ÚË˘‡ Ë ‰‡ ‰Ó‚Â‰‡Ú
‰ÓË ‰Ó ‡Ì„ËÌ‡.
»ÒÚËÌ‡Ú‡ Â, ˜Â ÚÂÁË ‚ËÛÒË ÔÓÒÚÓ Ó·Ë˜‡Ú ‚ËÒÓÍËÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË. ‡Í‚Ó ‰‡
Ô‡‚ËÏ, Á‡ ‰‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÏ ÔÓˇ‚‡Ú‡ ËÏ ËÎË ÔÓÌÂ ‰‡ ÔÓÏÓ„ÌÂÏ ‰‡ ÒË ÓÚË‰‡Ú ·˙ÁÓ
Ë ·ÂÁ·ÓÎÂÁÌÂÌÓ?
1. œ˙‚ÓÚÓ Ë Ì‡È-‚‡ÊÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ, ÍÓÂÚÓ Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡Á‚‡ ÔË ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍ‡,
Â ÓÚÎË˜Ì‡Ú‡ ıË„ËÂÌ‡. »ÁÏË‚‡ÈÚÂ ‰Ó·Â ˙ˆÂÚÂ ÒË Ë ÒÂ ÔÓ„ËÊÂÚÂ Ë ‰Âˆ‡Ú‡ ‰‡ Ò‡
Ì‡Ô‡‚ËÎË Ò˙˘ÓÚÓ. »ÁÏË‚‡ÈÚÂ ‰Ó·Â ÔÎÓ‰Ó‚ÂÚÂ Ë ÁÂÎÂÌ˜ÛˆËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÛÔÓÚÂ·ˇ‚‡ÚÂ. ¬ÌËÏ‡‚‡ÈÚÂ Ò ı‡Ì‡Ú‡ ‚ Á‡‚Â‰ÂÌËˇÚ‡. ◊ÂÒÚÓ ÚÓ˜ÌÓ ÓÚÚ‡Ï Ú˙„‚‡ Á‡‡Á‡Ú‡.
¿ÍÓ ¬ËÂ ËÎË ‰Âˆ‡Ú‡ ¬Ë ‚Â˜Â ÒÚÂ ÒÂ Ò‰Ó·ËÎË Ò ˜ÂÒÚÓ ÔÓ‚˙˘‡ÌÂ Ë ‰Ë‡Ëˇ, ÌÂ
ÔÓÒˇ„‡ÈÚÂ ‚Â‰Ì‡„‡ Í˙Ï ‡ÌÚË·ËÓÚËˆËÚÂ. ¬ ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ ÚÂ Ò‡ ·ÂÁÔÓÎÂÁÌË.
2. ŒÒÌÓ‚ÌÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÚÂ, Â ‰ËÂÚ‡Ú‡. “‡Í‡ ËÎË ËÌ‡˜Â,
‚ ÚÓ‚‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, Ó„‡ÌËÁÏ˙Ú Ò‡Ï ‰‡‚‡ ÒË„Ì‡ÎË, ˜Â ı‡Ì‡Ú‡ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Â ÔÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÊÂÎ‡Â, Í‡ÚÓ ÒË„Ì‡ÎËÁË‡ Á‡ ÚÓ‚‡ Ò˙Ò ÒËÎÌÓ „‡‰ÂÌÂ Ë ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ
ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂ Ì‡ „Î‡‰.
3. ÃÓÊÂÚÂ ‰‡ ı‡Ô‚‡ÚÂ ËÎË ‰‡ ‰‡‚‡ÚÂ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡ ÔÂÔÂ˜ÂÌË ÙËÎËÈÍË Ò ˜‡È ÓÚ
‰ÊÓ‰ÊÂÌ, ÏÂÌÚ‡ ËÎË Î‡ÈÍ‡.
4. Õ‡È-‚‡ÊÌÓÚÓ Â ‰‡ ÒÎÂ‰ËÚÂ Á‡ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ. “Ó ÒÂ ÔÓÁÌ‡‚‡ ‚Â‰Ì‡„‡ ÔÓ
Ó·ÎÓÊÂÌËˇ ÂÁËÍ Ë ÒËÎÌ‡Ú‡ Ó·˘‡ ÓÚÔ‡‰Ì‡ÎÓÒÚ. ¬ ÌËÍ‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ÌÂ ÔËÂÏ‡ÈÚÂ
Ì‡‚Â‰Ì˙Ê „ÓÎÂÏË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË - ÚÓ‚‡ Ò‡ÏÓ Ó˘Â ÔÓ‚Â˜Â ·Ë ÛÒËÎËÎÓ ÔÓ‚˙˘‡ÌÂÚÓ. ¬Ó‰‡Ú‡ Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ ÔËÂÏ‡ ÔÓ Ï‡ÎÍÓ Ì‡ ˜ÂÒÚË ËÌÚÂ‚‡ÎË - ÔÓ Â‰Ì‡ ˜‡ÂÌ‡
Î˙ÊË˜Í‡ ÔÂÁ ‰ÂÒÂÚ-ÔÂÚÌ‡‰ÂÒÂÚ ÏËÌÛÚË.
5. ¬ÌËÏ‡‚‡ÈÚÂ Ò ı‡Ì‡Ú‡ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡. ’‡ÌÂÚÂ ÒÂ Ú‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ ÒÚÂ
ÒË„ÛÌË, ˜Â ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÒÂ ‰Ó‚ÂËÚÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ.
6. ¬ÌËÏ‡‚‡ÈÚÂ Ë Ò˙Ò Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ‚ËÛÒ˙Ú ÒË Â ÓÚË¯˙Î. «‡ÔÓ˜ÌÂÚÂ
Ò˙Ò ÁÂÎÂÌ˜ÛÍÓ‚Ë ·ÛÎ¸ÓÌË Ë ˜‡ÈÓ‚Â. ŒÚ ÔÎÓ‰Ó‚ÂÚÂ Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ·‡Ì‡Ì˙Ú Ë Í‡ÈÒËˇÚ‡. ¡Ó„‡ÚË Ò‡ Ì‡ Í‡ÎËÈ, ÍÓÈÚÓ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓÎÂÁÂÌ, Í‡ÚÓ ÔÓÏ‡„‡ Á‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Û¯ÂÌËˇ ÂÎÂÍÚÓÎËÚÂÌ ·‡Î‡ÌÒ ‚ Ó„‡ÌËÁÏ‡.
7. ÃÓÊÂÚÂ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÚÂÎÌË ÂÌÁËÏË, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÒÔÓÏÓ„Ì‡Ú Á‡ ÔÓÔ˙ÎÌÓˆÂÌÌÓÚÓ ÛÒ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ı‡ÌËÚÂÎÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ë Á‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. ≈ÌÁË-ÃËÎ Ò˙‰˙Ê‡ ÒÂ‰ÂÏÚÂ Ì‡È-‚‡ÊÌË ÂÌÁËÏ‡ Á‡ ‰Ó·Ó
ı‡ÌÓÒÏËÎ‡ÌÂ! ÕÂ Ò˙‰˙Ê‡ ÊË‚ÓÚËÌÒÍË ÔÓ‰ÛÍÚË, Óˆ‚ÂÚËÚÂÎË Ë ÍÓÌÒÂ‚‡ÌÚË. œÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Â Á‡ ÔËÂÏ ÓÚ ‚Â„ÂÚ‡Ë‡ÌˆË Ë ÔÓÒÚÂ˘Ë. ≈ÌÁË-ÃËÎ ·˙ÁÓ ˘Â ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Ë
ÒÚÓÏ‡¯ÌÓ-˜Â‚ÌËˇ ÍÓÏÙÓÚ Ë ˘Â Ó·ÎÂÍ˜Ë „‡ÁÓ‚ÂÚÂ, ·ÓÎÍ‡Ú‡ Ë ÔÓ‰Û‚‡ÌÂÚÓ.
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Занемарената хижа “АБС”
на Бузлуджа провокира водача на листата на “БСП за
България” в Стара Загора Георги Кадиев да “хвърли ръкавица” на опонента си от ГЕРБ
- бившия образователен министър Красимир Вълчев. Базата е построена преди близо
30 години и е предназначена
за ученически отдих и спорт.
Сградата се руши, прозорците й са изпочупени, стои заключена и въпреки че на практика е неизползваема, допреди две години е имало поне
пазач. Днес и това няма. Хижата е под надзора на Агенцията за ученически отдих към
МОН, но е оставена на произвола на съдбата.

Казанлък Румяна Друмева се
възмути от абдикацията на
МОН и държавата от отговорност. Според нея хижата е
поредният символ на безхаберието и на отношението на
държавата към собствеността
й. Социалистите припомниха,
че учениците днес ходят на
“зелено” и “бяло” училище, но
се настаняват в хотели, вместо
на места, построени за тази
цел. Според Друмева по неофициална информация в цялата страна има 80 или 90 подобни бази, но работят едва 10
морски и само 5-6 планински
бази, в които децата и учениците реално могат да почиват.
“Тези места предлагат чист
въздух, уникална природа, пре-
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Водачът на листата на “БСП за България” в 27 МИР - Стара Загора
Георги Кадиев заедно с кандидати за депутати от Старозагорско и Габровско

Георги Кадиев „хвърли ръкавица”
на Красимир Вълчев
Занемарената хижа „АБС” на Бузлуджа отново повдигна въпроса
как образователното министерство се грижи за имотите си
красна почивка. Всичко това
ще бъде на достъпни цени.
Необходимо е държавата да е
на мястото си и да стопанисва
това, което има”, категорична
е Друмева.
Георги Кадиев подчерта, че
и народните представители
има какво да направят. Една
от възможностите е да убедят
бъдещия министър на образованието да разгледа въпроса
подробно. Кадиев пое ангажимент да настоява пред министъра на финансите да осигури необходимите средства

Таня ГЛУХЧЕВА

Кандидатите за народни
представители от “БСП за
България” попитаха задочно
бившия образователен министър защо съоръжение, което години наред е било използвано, е оставено да се руши,
вместо да служи по предназначение, и чия е вината за това.
Лидерът на социалистите в

дачът на листата на “БСП за
България” в 27 МИР - Стара
Загора.
Домакин на посещението
на Георги Кадиев на Бузлуджа
бе Пламен Караджов - кандидатът на Казанлък в листата на
“БСП за България”. Караджов
е оптимистично настроен за
резултатите от предстоящите
избори. Според него тази кампания е много по-добра от
предишната заради облекчените мерки, по-лесното общуване с хората и силните кандидатури в листите.
Кандидатите за депутати от
старозагорската листа и представителите на БСП в Казанлък се засякоха на Бузлуд-

Хижа “АБС” днес - изоставена и изпочупена.
Някога стотици деца и ученици са почивали тук

Историческата поляна на Бузлуджа е готова да посрещне
на 3 юли хилядите членове и симпатизанти на БСП

Кандидатите за народни представители
огледаха занемарената хижа “АБС” на Бузлуджа

за възстановяването на базата. Според него е излишно
учениците да ходят с туроператори в частни хотели, при
условие, че има къде да бъдат
настанени. По думите му хижата, веднъж възстановена,
лесно може да се поддържа.
Безхаберието на управляващите е безобразно, срамен е
фактът, че държавата е изоставила толкова сгради по морето и планините, отбеляза во-

жа с кандидатите от габровската листа на “БСП за България”
Валери Митов и Станимир
Стойчев. Всички заедно провериха как върви подготовката за традиционния събор на
левицата, който тази година ще
бъде на 3 юли. Историческата
поляна е окосена и очаква хилядите членове и симпатизанти на БСП, които ще отбележат и 130-годишнината на социалистическата партия.
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За съветското външно разузнаване преди, по време и след Втората световна
война по цял свят се говори с респект.
Мнозина са убедени, че неговото
превъзходство над вражеските разузнавания е една от основните причини за
победата над хитлеристка Германия. И
до ден днешен повечето от сътрудниците
му са неизвестни, но те, въпреки изпитанията, на които са били подложени и от
чужди, и от свои (по времето на сталинските репресии), не спират с риск за
живота си да работят за Победата.
Подготви
Христо ГЕОРГИЕВ С една необичайна публикация само преди три дни в руското сп. “Национальная
оборона” сегашният директор на Службата за външно разузнаване на Русия Сергей Наришкин (род.
1954 г.) развълнува читателите в Русия. А читателите на
ДУМА са сред първите по света, които имат възможността
да се запознаят със статията с незначителни съкращения.
Авторът повдига завесата пред някои тайни. Само един пример. Отдавна се спори кой и кога е предупредил за пръв път,
че Германия ще нападне СССР. Отговорът на Наришкин е
шокиращ. Разузнаването донася за това още през 1932 г. тогава Германия се съюзява с Франция и Полша за нападение
срещу СССР - преди Хитлер да дойде на власт.
Шефът на днешното руско разузнаване осветлява не само успехи. Тезите му са повече от убедителни, защото се опират на
документи, подкрепени и с факсимилета, част от които ви
предлагаме. С пълния текст на публикацията всеки може да се
запознае, ако влезе в оригиналния линк: https://oborona.ru/
product/zhurnal-nacionalnaya-oborona/v-vojnu-razvedka-vstupilapervoj-41971.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile.

Сергей НАРИШКИН,
директор на Службата за външно разузнаване на Руската федерация:
Дълги години във вестниците и списанията, в историческата литература и в електронните
медии се обсъждаше темата за
участието на разузнаването в
разкриването на агресивните
планове на хитлеристка Германия. Какво успяха да направят
разузнавачите в навечерието на
много тежките изпитания, стоварили се върху нашата Родина? Успя ли външното разузнаване да изпълни своето предназначение?
В течение на много десетилетия този въпрос остава в
центъра на вниманието, а някои
аспекти продължават да предизвикват спорове, и това показва,
че в историята на Великата
Победа има още много “бели
петна”, изискващи по-нататъшни
фундаментални изследвания...
В края на 1920-те - началото
на 30-те години светът открива
за себе си СССР. Мнозина виждат в нашата страна държава на
социалната справедливост. Наред с комунистите-интернационалисти със съветското разузнаване започват да сътрудничат
прогресивно мислещи хора,
осъзнаващи опасността от фашизма и обединени от отхвърлянето му като човеконенавистническа идеология. Тези хора с желание установяват контакт, защото виждат в Съветския съюз
най-действения и непримирим
противник на “кафявата чума”.
В разузнаването идват много негови бъдещи герои - хора, ръководещи се не от материалната
страна на въпроса, а от идейни
съображения.
Воините-интернационалисти, преминали през войната в
Испания и върнали се в родината си, или преминали в СССР,
дълги години работят активно
със съветското разузнаване.
Такива са и Африка де Лас Ерас
(“Патрия”), и Йосиф Григулевич

(“Макс”). В началото на 30-те
години нелегалният разузнавач
Арнолд Дейч привлича към
сътрудничество знаменитата
“Кембриджка петорка”.
Към средата на 30-те години
започва сътрудничеството с групите от антинацистката съпротива в европейските страни “Червения оркестър”. В Германия групата ръководят Арвид
Харнак (“Корсиканеца”) и Харо
Шулце-Бойзен (“Старшината”).
В средата на 30-те в Центъра и
в апарата зад граница работят
около 450 разузнавачи и техните “помощници”.
От днешни позиции уверено
можем да кажем, че външното
разузнаване на СССР придобива статус на едно от най-ефективните в света.
Трагични години за нашата
външна разведка настъпват през
периода на политическите репресии в СССР в 1935-1938 г. В
резултат на “чистките” 270
сътрудника са обявени за “врагове на народа” и репресирани.
Не от естествена смърт загиват
всички началници на разведката
от този период - А.Х. Артузов,
А.А. Слуцкий, С.М. Шпигелглаз,
З.П. Пасов. От резидентурата са
отзовани мнозинството ръководители и сътрудници, легални
остават само по няколко човека
- като правило, млади и малко
опитни работници на технически длъжности. Ликвидирани са
значителен брой от нелегалните
резидентури - както в Европа,
така и в други взривоопасни региони на света. В Центъра остава по-малко от половината от
личния състав, особено остър е

ДИРЕКТОРЪТ НА ВЪНШНОТО РАЗУЗНАВАНЕ
НА РУСИЯ СЕРГЕЙ НАРИШКИН:

Разведката встъпи
във войната първа
Някои факти се публикуват за първи път у нас
дефицитът на ръководни кадри.
В резултат са загубени връзките
с много най-ценни източници на
информация, с някои - безвъзвратно. Известен е например такъв факт - през 1938 г. от централния апарат на парализираната от репресиите външна разведка в течение на 127 дни (!) към
ръководството на страната не се
докладва изобщо никаква информация - просто не е имало нито
едно длъжностно лице, имащо
право да подписва документи, които се изпращат към висшите инстанции. А е навечерието на световната война - аншлус на Австрия, Мюнхенски сговор за разделяне на Чехословакия, агресия
на Япония срещу Китай, японски провокации в съветския Далечен Изток и Монголия.
Сериозни промени към подобро стават през 1939-1940 г.,
когато е организирано набирането на млади, талантливи хора
от партийния и комсомолския
актив, от научни учреждения,
производствени организации.
При отчитане на острия недостиг на кадри, през 1938 г. е
взето решение за създаването на

Сталин е получавал секретните сведения
затворите започват да се връщат
първите от цяла плеяда разузнавачи, репресирани през 19371938 г. Сред тях са: създателят и
несменяем (до ареста му през
1938 г.) ръководител на първата
в историята ИНО - “Особена
група” от нелегални бойци - Яков
Серебрянский, освободен през
август 1941 г. от килията на
смъртниците; ветеранът на

години успешна работа в контраразузнаването ОГПУ-НКВД
капитан Медведев, награден още
през 1932 г. с нагръден знак
“Почетен сътрудник на ВЧКОГПУ”, в края на 30-те години е
бил уволнен от органите като
брат на трима “врагове на народа”. На 22 юни 1941 г. той се
обръща към наркома Л.П. Берия
с рапорт за готовността си да се

17 юни 1941 г. Специално съобщение от НКГБ на СССР

На Сталин, Молотов и Берия е препратено съобщението от Берлин от 16 юни 1941 г.,
в което се предупреждава, че нападението над СССР може да започне всеки момент, и
се докладват думите на Розенберг, че “понятието Съветски съюз трябва да бъде
изтрито от географската карта”
Школа за особено предназначение (ШОН). Сроковете за подготовка са минимални. Времето
е тревожно, младежта се учи
бързо, усвоявайки опита на повъзрастните си другари.
Впоследствие много от тях
ще станат видни съветски разузнавачи, истински професионалисти. Сред тях е Павел Михайлович Фитин, назначен на 32
непълни години за ръководител
на разузнаването, оглавявал го
през цялата война.
През лятото на 1941 г. от

ИНО Иван Каминский, който от
1922-ра до ареста си през 1938
г. работи като легален резидент в
Латвия, Италия и Финландия, а
след това като нелегален в Германия и Франция. И още редица
наказани чекисти, които през
годините на войната са изкупили
свои и чужди предишни прегрешения с лихвата отгоре.
Легендарният партизански
командир и писател, Героят на
Съветския съюз Дмитрий Николаевич Медведев заслужава да
бъде споменат особено. След 20

върне на служба и да се посвети
на разузнавателно-диверсионна
работа във вражеския тил...
Следва да се добави, че отрядът “Митя” и неговият командир Дмитрий Медведев използват успешно безценния боен
опит в периода от юни 1942 г.
до февруари 1944 г. в горите и
блатата на Ровенщина в Западна
Украйна, оглавявайки легендарния отряд с особено предназначение “Победители”.
На стр. 11
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На 21 юни в 6 часа и 32 минути
настъпи астрономическото лято. Забравих си чадъра. И минах сух по улиците
на своето пенсионерско безгрижие в найдългия ден на годината. Цели петнадесет
часа и 19 минути не валя...
И за какво по-напред? Да се оттече
водата от лехата с цветята, да събера
изпочупените клони от дърветата в градината, да подсуша мазето и приземния
етаж, да подсуша леката кола, да наместя
плочите по тротоара пред дома ми след
ремонта на ремонтите!
Да добавя нови имена в черния
списък по чуждия закон “Магнитски”, да
прочета новите промени в държавната
администрация, в агенциите и комисиите, да чуя пресечните гледни точки на
кандидатите за народни представители,
които винаги се разминават с моите!?
Да преизчисля новите четири-пет лева
към старата пенсия през юли, дето никак
не покриват повишаващите се не с дни, а
с часове, цени на всичко, дори на обикновените бисквити “куче марка”, пък да
се полюбувам на изхарчените авансово
милиарди за изтребители на чертеж и за
празните язовири! Да препрочета Вазов
и Карл Май, както и разказа “Дядо Йоцо
От стр. 10
Бойците провеждат над 120
операции, унищожавайки около
12 хиляди вражески войници и
офицери, а също 11 генерали и
висши държавни чиновници на
фашистка Германия, взривяват
61 ешелона на противника с
жива сила и техника. За резултатите от боевата работа на
“Победителите” самият Медведев и воювалият в отряда легендарен разузнавач Николай Кузнецов (според легендата - “офицерът от Вермахта Паул Зиберт)
са удостоени през 1944 г. със
званието Герой на Съветския
съюз.
През 1940-1941 г. са върнати
в строя намиращите се в немилост опитни кадри, възстановена
е нормалната работа на около
45 легални и на 14 нелегални
резидентури. В ключови страни
(Германия, Англия, Франция)
наред с “легалната” резидентура
действат и от 2 до 4 нелегални.
Заместник-ръководителят на
берлинската резидентура А.М.
Коротков - бъдещият ръководител на съветското нелегално разузнаване през 1946-1953 г., възстановява оперативния контакт
с “Корсиканеца” и “Старшината”, както и с Вили Леман
(“Брайтенбах”), агент на съветската разведка от 1929 г., служил
в Гестапо. Лондонската резидентура възстановява връзката с
всички членове на “Кембриджката петорка” и урежда непрекъснатото получаване на много ценна
информация от тях. Забележимо
по-ефективно заработват апаратите на съветското разузнаване
зад граница в страните-съюзници
на Германия, в окупираните от
Хитлер европейски държави, в
Близкия и Далечния Изток, в Северна и Южна Америка.
Първите признаци за появата на военна заплаха от страна
на Германия външното разузнаване получава през лятото на
1932 г., девет месеца преди Хитлер да дойде на власт. ИНО
ОГПУ съобщава, че правителството на Франц фон Папен е
инициирало началото на тайни
преговори с Франция и Полша
за създаването на настъпателен
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Най-дългият ден
Какво може да свърши човек за 15 часа и 19 минути без дъжд?
Лозан ТАКЕВ

гледа”... снимките от спалнята в Бояна!
Е, защо да не послушам и ехото от
поцинкованата кофа, която ме плаши с
хаос, ако не гласувам за нея на поредните
избори. Ами, то е вярно, защото наистина
ще да настанат хаос и безпорядък в смет-

съюз срещу СССР.
Пак тогава началникът на
ИНО ОГПУ Артур Християнович Артузов разпраща по резидентурите циркуляр, в който се
предлага да се започне подготовка за работа в условията на
война на Германия против
СССР.
За нашата разведка, която по
това време има силни оперативни позиции в Германия, не е
тайна неизбежността на идването на Хитлер на власт, както и
това каква политика той ще провежда. С началото на гражданската война в Испания обстановката в Европа се променя.
Страните от Антантата се опитват да намерят компромис с фашистите, обгрижвайки Хитлер с
кредити и суровини в замяна на
“гаранции за мир”, под което
фактически се е разбирало обръщане на агресивните му стремежи на Изток.
Забележителен е полученият
от разведката отчет за беседата
на Хитлер с швейцарския бизнесмен Буркант на 11 август 1939
г. Знаейки еднозначно на кого ще
бъдат предадени думите му,
фюрерът се занимава с формен
шантаж: “Ако Западът е дотолкова глупав и дотолкова сляп,
че да нападне Германия, то аз
ще бъда принуден да се обединя с Русия, за да разгромя Запада... След това, като усиля
своята мощ в резултат на победата на Запад, аз ще нападна Русия. Всички мои планове
и замисли по принцип са насочени против Русия.”
През лятото на 1940 г. Хитлер дава заповед на Генщаба на
Вермахта за подготовка за война с СССР, веднага след като
завърши измъкването на англофренските войски от Дюнкерк.
Като първо сведение за това
може да се смята съобщението
на нашата резидентура във
Франция от 4 август 1940 г. за
начало на прехвърлянето на освободените хитлерови войски
от западния фронт към съветските граници.
Директивата на Главното командване на Вермахта, подписана от Хитлер на 18 декември
1940 г., излага стратегическия

ките на ГЕРБ, ако изпусне властта...
В делничния най-дълъг ден на юни
дали стига времето да чуем отново мнението на Стъки и Гого Дантелата, на
Биков и Гърневски, на Деси Атанасова,
на Росен Плевнелиев и Александър Йорданов за нанесените вреди от служебния
кабинет и служебните министри? Ще
рече човек, че в Министерския съвет са
дошли гении - щото иначе няма как за два
месеца да нанесат несметни вреди, пък
гореспоменатите персони за 12 години
да са ни донесли цветя и рози.
А ще стигне ли време да продължим
дискусията за химерните шпиони, за подслушването, за очакваните разпити и
“репресии” над премиера, който се готви
да посрещне отново 9 септември в Банкя
и следствието...
И за какво по-напред! Толкова неща

са се натрупали през изминалите тридесет и особено през последните десет-дванадесет години! 15 часа и 19 минути няма
да стигнат за всички спомени и преживелици. Ще има още да се колебаем да се
ваксинираме или да не се ваксинираме...
Да ходим ли още с маски на открито,
дори да падне забраната, и дали няма сега
пък да ни глобяват, че не сваляме предпазните маски от носа и устата!?
Дали ще остане време поне в края на
деня наново да прогнозираме промените, които нямат нищо общо със статуквото, а са в ръцете на Мая и Таня, на
Христо Иванов и Атанас Атанасов, на
Слави и Мустафа Карадайъ... А последният нищо чудно да получи покана от
“родината” да излети в Космоса. Ако е
рекъл Ердоган! Нали Турция ще праща
също космонавти!

Раждането на плана “Барбароса”
план “Барбароса”. В него е подчертано, че разгръщането на войските в районите на съсредоточаване следва да бъде завършено
към 15 май 1941 г. Разработена
е многоетапна операция за скриване на истинските действия по
подготовката на агресията. На
15 февруари 1941 г. е утвърден
планът за операцията, макар че
след това нееднократно е бил
допълван с отчитане на промените във военно-политическата
обстановка. Графикът на мероприятията постоянно се коригира с уточняването на датата на
нападението. Вермахтът, Министерството на пропагандата,
външното министерство, разузнавателните и контраразузнавателните служби на Германия в
тясно взаимодействие буквално
до последния ден преди нападението над СССР провеждат мероприятия за дезинформация, за
стратегическа и оперативна маскировка. По тази причина в сводките на съветските представителства зад граница се появява такова многообразие от дати на предполагаемото нападение...
От юли 1940 г. до юни 1941
г. само външното разузнаване
отправя до съветските ръководители над 120 информационни
съобщения.
В спешно донесение на резидента на разузнаването на НКГБ
във Финландия Е.Т. Синицин от
11 юни 1941 г. е била посочена
точната дата на началото на агресията. Резидентурата е получила сведения за подписването
на 11 юни в Хелзинки на тайно

съглашение между Германия и
Финландия за участие на финландските въоръжени сили в
предстоящата война и е посочен
срокът на нахлуването.
...Крайно важна е била информацията за това какво ще е
поведението на САЩ и Великобритания в нарастващия и излизащ извън пределите на Европа
конфликт. И за това разузнаването е доложило точно.
Така например “парламентьорът” Рудолф Хес се приземява
на британските острови на 10
май 1941 г. А на 18 май за Москва вече заминава съобщението
на Ким Филби, разкриващо напълно целта на визитата на високопоставения фашист в Англия
и реакцията на Чърчил на “мирните предложения” на Хитлер.
Съветските разузнавачи успяват да получат информация за
това, че Япония не възнамерява
да нападне СССР незабавно след
Германия и ще заеме изчаквателна позиция. По-сетне ръководството на Съветския съюз
успява да прехвърли значителни ресурси и сили от далечноизточните рубежи към съветскогерманския фронт.
На 17 юни 1941 г. Сталин
извиква в Кремъл народния комисар по държавната сигурност
Н.В. Меркулов и началника на
разузнаването в НКГБ П.М.
Фитин. Вождът иска лично и в
детайли да научи доколко е надежден източникът. Съобщението, което е било отправено от
берлинската резидентура на 16
юни, лежи на работната му маса.

Съобщението е от”Старшината”. В него се казва, че всички
военни мероприятия на Германия по подготовката за въоръжено настъпление против СССР са
напълно завършени и ударът може да бъде очакван всеки момент.
П.М. Фитин поема върху
себе си отговорността да увери
Сталин в абсолютната надеждност на “Старшината”. Изслушвайки внимателно обяснението,
вождът реагира рязко: “Дезинформация. Можете да излезете”.
П.М. Фитин не е очаквал такава твърда реакция от вожда,
но изглежда правилно го е разбрал. Сталин насочва ръководството на разузнаването към
приемане на максимални мерки
за проверка на получената информация, изисква други,
допълнителни доказателства.
П.М. Фитин веднага изпраща на
берлинската резидентура заповед за проверка. Дава също указание да се направи анализ на
съобщенията на “Старшината”
и “Корсиканеца” за последния
период. Първият в историята на
външното разузнаване стабилен
аналитичен документ получава
заглавието “Календар на съобщенията на “Корсиканеца” и
“Старшината”. Но вече не успяват да го докладват на Сталин.
В последната си среща със
сътрудника на берлинската резидентура Б.Н. Журавльов вечерта на 19 юни 1941 г. Вили
Леман (“Брайтенбах”), излагайки се на смъртна опасност,
съобщава за заповедта на Хитлер, обявена на сътрудниците
на централния апарат на Гестапо, да се започнат военните действия срещу СССР след 3 часа
сутринта на 22 юни. “Сбогом,
другарю!” - добавя с въздишка
най-ценният източник на съветското външно разузнаване.
Мястото на всички тези някога секретни сведения сега е в
учебниците по история, та младото поколение не само да знае
и да се гордее с победите на
нашата армия в годините на
Великата отечествена война, но
и да помни имената на героитеразузнавачи, които изпълниха
своя дълг.
Превод Велиана ХРИСТОВА
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ЕЛКА НЕДЕЛЧЕВА е родена в Гоце Делчев,
но от години живее и работи в Разград.
Работила е като журналист и връзки с
обществеността в община Разград и в областната
администрация. В момента е директор на
ОУ “Г.С. Раковски” в село Раковски. През 2012 г.
бе избрана за общински лидер на БСП, няколко
мандата е общински съветник и председател на
групата съветници от левицата в Общинския съвет.

ЕЛКА НЕДЕЛЧЕВА:

дите хора тук, да им дадем
перспектива за добра работа
и кариерно развитие.
 Представете листата
на левицата в Разград.
- На тези избори “БСП за
България” в Разград се явява
с много силна кандидатска листа, обединяваща опит, младост, позитивизъм и изключителна енергия. Нашата листа съчетава хора от три поколения, успешно реализирани на професионалното си
поприще. За тях политиката
не е поминък, а отговорност
към обществото. Заедно с нас
е и представител на друга
лява партия - АБВ, доказателство, че когато е в полза на
България, левицата може да
гради мостове и да намира
общ политически език и
съмишленици. Листата ни е
изключително балансирана,
избрана по демократичен начин, съставена от образовани
и интелигентни местни хора,

Предвиждаме
Национален фонд за
сближаване на регионите
Лудогорието трябва да върне славата си на прекрасно място за живеене,
казва водачът на листата на „БСП за България” в 18 МИР - Разград
Интервю на
Юлия КУЛИНСКА

 Г-жо Неделчева, какви ще са вашите каузи като
народен представител от
Разградска област? С какви чувства приехте да водите листата на “БСП за
България”?
- Моята кауза са хората от
Разград и Лудогорието. Като
човек, работил в местната
власт, в образованието и в
други институции, като общински съветник втори мандат съм доказала, че проблемите на хората от нашия регион не са ми чужди.
В Народното събрание ще
работя по начина, по който
съм работила досега - с отговорност, професионално отношение към законотворчеството, силна и постоянна връзка
с хората от Разградска област
на основата на почтеност и
висок морал.
Приех голямата отговорност да водя листата на “БСП
за България” в Разградски регион, защото съм убедена, че
Лудогорието има потенциал
да върне славата си на прекрасно място, в което децата
ни да намират своя път в живота. Имаме природни и културни дадености, имаме традиции в редица производства,
в земеделието и най-вече имаме честни и трудолюбиви
хора, които чакат само малка
помощ от държавата, за да
разгърнат частната инициатива, да използват способностите си за изграждане на проспериращо общество.
В следващите години са
необходими много и целенасочени мерки от страна на
държавата, за да прескочим

този праг, който ни отделя от
по-добре развитите региони в
страната. Там виждам ролята
си на народен представител в отстояването на интересите
на Разград и Лудогорието.
 Кои са основните
проблеми пред жителите
на региона?
- Те не са много по-различни от тези на хората от
други региони - ниски доходи, безработица, лошо здравеопазване, обезлюдяващи
села, разбити пътища. В областния град и в община Разград те са по-слабо изразени,
но в малките общини ситуацията е съвсем различна. Безотговорно през годините
бяха закрити и разграбени
предприятия, които осигуряваха поминъка на населението. Голяма част от хората в
селата бяха заети в земеделието, но сега големите арендатори се ориентираха към
култури, които не са трудоемки и не предполагат наемането на повече хора. От друга страна, като изключим няколко фирми в областния
град, чието производство
изисква висококвалифицирани кадри, младите трудно намират перспективи за развитието си в региона. Заминават за чужбина или в някой
от големите градове в страната. Все повече села в областта остават без училища
поради липса на ученици, а
това е първата стъпка към
превръщането им в места със
затихващи функции.
Боли ме, когато видя, че в
ежегодните изследвания на
Националния статистически
институт за размера на доходите и качеството на живот
Лудогорието е в дъното на
класацията. През миналата
година 12 на сто от населението в областта е живяло под

прага на бедност. Това означава, че тези хора са живели с
под 386 лева на месец. Много
домакинства трудно заделят
средства за отопление, за елементарните разходи в домакинството, за лечение, за образование. Тъжно е, недопустимо е. Време е държавата и
обществото да подадат ръка
на тези хора и да ги извадят
от мизерията.
 Как могат да бъдат решени тези проблеми?
- Имам достатъчно ясни
виждания какво е необходимо
и какво е възможно да се направи за нашия регион. Не
обичам да използвам прекалено обещанията в бъдеще време - много хора и доста партии ни излъгаха с това “ще”.
“БСП за България” се различава в това отношение. Когато кажем “ще”, правим всичко
възможно да изпълним казаното. Това сме доказали категорично и в местната власт.
БСП има ясна и конкретна програма за управление.
Виждам в нея значителни
възможности и за Разградска
област. Без колебание мога да
кажа, че БСП е партията, която редовно поставя в центъра на своите програми регионалната политика. През
2013 г. наше правителство
създаде фонд от 500 милиона
лева за развитие на регионите. Тогава областта получи
над 16 милиона лева за инвестиции. Контрастът е видим.
В началото на годината правителството на ГЕРБ подхвърли мизерни 500 хиляди
лева за Разград - на фона на
милионите, раздадени в управлявани от ГЕРБ общини.
В нашата програма за новия парламентарен мандат се
предвижда създаването на
Национален фонд за сближаване на регионите. Целта на

този фонд е в рамките на няколко години да се скъси значителната дистанция в размера на инвестициите, качеството на живот и в перспективите за развитие между няколкото големи града и останалата част от страната. Имам
опит в спечелването на съмишленици за каузи в полза на
хората. Имам богат опит и в
разработването и спечелването на проекти, финансирани
от европейски и национални
фондове, така че несъмнено
ще съм полезна за привличането на инвестиции в общините от областта. Мисля, че и
бизнесът в региона има още
по-добър потенциал за нови
идеи и предприемачество.
Просто трябва да прекратим
12-годишната политика да се
раздават пари на “наши хора”
от прозореца на джипа, по
усмотрение на един човек, по
неясни критерии.
Възможности за значителен напредък има и в хуманитарната сфера. Работя в образованието и намирам за
нетърпима ситуацията областта да заема последните места
по резултати от обучението.
Безспорно, образованието
трябва да се издигне на ново
ниво, но то трябва да бъде и
реформирано така, че да отговаря на местните потребности на пазара на труда. Това е
добра мярка да задържим мла-

обединени от общата мисия
за социална справедливост.
 Какви са вашите послания към съгражданите
ви? Защо трябва да подкрепят кандидатите на “БСП
за България”?
- Важно е всички да положат усилия и да отидат да гласуват - с повече разум да направят информиран и обоснован избор. Да не се поддават
на натиск, зависимости и стимули. Да гласуват свободно и
по съвест. Да изберат тези,
които могат и знаят как да
носят отговорност. Да не овластяват хора, от които после
пропищяваме всички. Народното събрание трябва да бъде
светая светих на българската
държавност и всички трябва
да разберат, че причините за
успеха или неуспеха на страната, обществото и персонално на всеки от нас се пораждат именно от работата в парламента. Не от човек,
подхвърлящ наляво и надясно
пари от отворения прозорец
на автомобила, нито от неговото послушно обкръжение,
нито от нов месия и намръщени персони с претенции за
уникалност. А само и единствено от парламент, който определя правилата и избира
хората на важните длъжности
в държавата. Хора отговорни,
имащи ясни и конкретни отговори на наболелите въпроси. Убедена съм, че в наше
лице хората от Лудогорието
ще видят гарант за една подобра България - социална,
справедлива и стабилна.

“
Òðÿáâà äà ïðåêðàòèì
ïîëèòèêàòà äà ñå ðàçäàâàò
ïàðè íà “íàøè õîðà”
îò ïðîçîðåöà íà äæèïà
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Русенската
филхармония
на „Софийски
музикални седмици”

НАКРАТКО

Боряна Данкова със
самостоятелна изложба
в галерия „Средец”

СНИМКИ ДО - ВАРНА

Маестро Димитър Косев

В концерта под диригентството на Димитър Косев
премиерно ще звучи Десетата симфония на Бетовен
Държавната опера в Русе
участва в 52-рото издание на
Международния фестивал
“Софийски музикални седмици”. На 30 юни от 19.30 ч. в
зала “България” Русенската
филхармония под диригентството на Димитър Косев ще
изпълни за първи път в България Десета симфония от Лудвиг ван Бетовен в ми бемол
мажор, 1825 - Първа част
(възстановка на Бари Купър
от 1988 г.). В програмата са
включени още две произведения на великия виенски класик: Увертюра “Егмонт”, оп.
84, 1810, и Концерт за пиано
и оркестър 5 - “Императорски”, в ми бемол мажор, оп.
73, 1811, със солист Иван
Янъков, научи ДУМА от

Диана Димитрова, пиар на
ДО - Русе.
Младостта винаги е предизвиквала жаждата за търсене и изследване на непознати територии. Плод на този
естествен творчески устрем
е и интересът на младия диригент Димитър Косев към
рядко изпълняваната и непознатата все още в България
Първа част на Десетата симфония на Бетовен.
Съвсем естествено е Бетовен да бъде привлечен от
творчеството на Гьоте и появата на увертюрата “Егмонт” е израз на неговия
интерес и почит към великия германски интелектуалец
от Романтизма.
Петият концерт за пиано

и оркестър на Бетовен, покъсно наречен “Императорски”, е неговият последен
завършен концерт за пиано.
Солист ще бъде изявеният
пианист и диригент Иван
Янъков, изнасял концерти в
над 30 страни в Европа, Австралия, Северна Америка и
Азия. Свирил е като солист
в престижни оркестри и е
имал изяви в множество големи зали по света.
Русенската филхармония
е наследник на традициите на
концертното дело в Русе от
Освобождението до наши
дни. През изминалите 70 години оркестърът е работил с
най-добрите български и с
именити чуждестранни диригенти. Реализирани са много-

ИВАН ЯНЪКОВ:

Петият концерт на Бетовен
е като музикален обелиск

Интервю на Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА

 Господин Янъков, Петият
концерт за пиано и оркестър на
Бетовен, наречен “Императорски”,
ваш избор ли е за изявата ви с Русенската филхармония?
- Концертът действително отговаря на името, което му е дадено през
годините. Той е като музикален обелиск. Освен това е последният инструментален концерт, написан в периода на виенските класици! Той е като
мост към настъпващия романтичен
период. Идеята и поканата да го
изпълня дойде от маестро Косев.
 Музиката на Бетовен какво
място заема в репертоара ви?
- Мисля, че е нямало година, в ко-

ято да не съм изпълнявал соната, камерна творба или клавирен концерт от
Бетовен. Всички негови произведения,
които съм свирил, са ми любими! Когато ги уча, репетирам и изпълнявам,
изграждам лична връзка с всяка от тези
творби. Нещо като добро приятелство.
А за да може такова приятелство да
просъществува, то трябва да бъде
поддържано и развивано. При нас това
се изразява с постоянно препрочитане
на произведенията, търсене и намиране на нови аспекти и звучене.
 На 30 юни ще звучи и първата част на Десетата симфония на
Бетовен. Интересно е как в наше
време тя бе развита, дописана с
помощта на изкуствен интелект
и музикални експерти.
- Да, действително ме впечатлява
възможността на други да вземат
фрагментите от недовършена твор-

бройни международни турнета в почти всички европейски държави. Съставът трикратно е удостоен с “Кристална лира” (2003, 2014 и
2018). През 2015 г. Русенската филхармония, в качеството си на оркестър на Държавна опера - Русе, получава
една от най-престижните награди в своята история - “Ансамбъл на годината”.
Изпълненията на Русенската филхармония в МФ
“Софийски музикални седмици 2021” ще бъдат дирижирани от Димитър Косев, който започва своята кариера в
България през 2013 г., а от
2020 г. е главен диригент на
ДО - Русе. Маестро Димитър
Косев е отличен със “Златно
перо” за 2019 г. за принос
към българската култура и
изкуство, а само преди месец
получи наградата “Млад музикант на годината” на БНР.

ба и, базирано на авторовия стил, да
й придадат някакъв условен облик,
който да е по някакъв начин представителен за публика.
 Свирили ли сте досега под палката на маестро Димитър Косев?
Вие сте и диригент - това ви дава и
друг поглед към неговата работа.
- Това ще е моя първа изява с него.
Да, от година-две следя с удоволствие неговото творческо развитие.
Радва ме, че такъв талантлив млад
музикант е вече признат на родна
сцена. Пожелавам му още по-големи
признания и извън нашите предели.
 Когато разговарях с вас през
2019 г., изобщо не предполагахме какво ще се разрази след по-малко от
година. Тогава вие казахте: “Времената са много променящи се за музикантите. Кой знае какво ще бъде след
няколко години - концерт в интернет, с виртуална публика? Не смея
да вещая, само разсъждавам...” Тези
думи се оказаха пророчески.
- (смее се) Определено помня този
наш разговор. Да, тъжно е как беше
затихнал общественият живот, но в
същото време се дадоха възможности на творци да търсят нови пътища
да изразяват себе си. Нещата ще се
оправят и пак ще се върнат към нормалното, но е хубаво да се приспособяваме към временната реалност.
 Пандемията отне от всички
ни по нещо - всеки изживя изолацията по свой начин. Как премина за вас
този период? Оползотворихте ли
добре повечето свободно време?
- Да бъда честен - самата изолация
ми хареса донякъде. Знам, че е лично
мнение. Помогна ми да работя върху
нов репертоар, да довърша стари задачи, за които винаги “нямах време”. Това
спиране ми помогна да си поема дъх, да
се огледам и вгледам в много аспекти,
да преоценя работа, идеи и цели. Приех
го като едно “прегрупиране”.

Самостоятелната изложба керамика на Боряна Данкова “Осъзнаване отвъд думите” е подредена в
галерия “Средец” (бул. “Ал. Стамболийски” 17) на Министерството на
културата. Авторката представя
резултата от своите търсения,
вдъхновени от фракталите в природата и свързаността на всичко,
което ни заобикаля. Боряна Данкова
изгражда своите творби, използвайки изразните средства на керамиката, кръга и сферата като изначални
форми в природата. Изпълнените с
елементи обекти, част от експозицията, описват клетката - “градивния елемент на живота”, в различните етапи от нейното развитие.
“Ние не сме просто наблюдатели,
а активни участници във всеки миг
в подредения хаос, който ни заобикаля. Много е важно какво излъчваме и изпращаме към другите и
света”, казва авторката. Това е
четвърта самостоятелна изложба
на Боряна Данкова с керамика в
България. През последните години
тя се фокусира върху изработката
на бижута уникати от порцелан и
глина, прилагайки иновативни техники от керамиката.

Аржентински бандонеон
нажежава страстите
в зала „България”

СНИМКИ СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ

Стоян
Караиванов

Доач
Бездюз

Софийската филхармония отдава почит на големия аржентински
композитор Астор Пиацола на
24 юни от 19 ч. в зала “България”.
В концерта ще звучат негови емблематични творби - “Микеланджело
70”, Концерт за бандонеон, пиано и
струнни “Аконкагуа”, “Адиос Нонино” и “Либертанго”. Диригент е Константин Илиевски, а солисти са бандонеонистът Стоян Караиванов и
пианистът Доач Бездюз - студенти в
НБУ. “Молитвата на тореадора”
от Хоакин Турина допълва страстната програма на вечерта. Астор Пиацола, наричан в своята родина “El
Gran Astor” (Великият Астор), остава в музикалната история като “големия обновител на аржентинското
танго”. По неповторим начин той го
издига от “музика на улицата” до
музика, изпълнявана в концертните
зали. Езикът на създаденото от него
“танго нуево” е революционен и специфичен, включва елементи от джаза и класическата музика, като ги
примесва с ефекти от улицата и
мотиви от френския шансон.
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Преди обяд ще бъде слънчево.
След обяд на източната половина от страната
ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност
и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа
слаб вятър от северната четвърт. Максималните
температури ще бъдат от 30 - 32° в североизточните
райони от страната до 36° - 39° в Югозападна България.
Атмосферното налягане слабо ще се понижи
и ще бъде близко до средното за месец юни.

ХОРОСКОП

05.10 “ÛËÁ˙Ï.·„ /Ô/
05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ
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
13.15 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.30 »ÒÚËÌÒÍÓÚÓ ËÓÚÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
14.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
14.30 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.45 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
15.00 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.30 ÃËÎË ¡‡ÚÂ!...œËÒÏ‡ Ì‡
Â‰ËÌ ‰‡ÍÂÎ ‰ÂÚÒÍË Ú‚
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
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.30 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË
2021: √Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡
¡˙Î„‡Ëˇ
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 »Á·ÓË 2021: Õ‡‰ÔÂ‚‡‡Ú‡
22.00 ƒÂÌˇÚ Ú‚ ÙËÎÏ /9 ÂÔ./
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 —ÏˇÌ‡ Ì‡ ÏÂÒÚ‡Ú‡
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.45 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.40 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.35 »Á‚˙Ì Ë„‡Ú‡ /Ô/
04.05 ¡‡Á‰Ë /Ô/
04.40 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/

00.15 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
02.15 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓì (Ô)
03.10 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡ì (Ô)
04.05 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡ì (Ô)
05.05 ì¿ÌÚË‰ÓÚì (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬ì (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚì (Ô)
08.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
09.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓì (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇì (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓì
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡ì (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬ì
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚì
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡ì - 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 ‰ÂÌˇì
20.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡ì
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡ì
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇì (Ô)
23.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡ì (Ô)

05.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./
06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚ Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
- ¯ÓÛ (2014 „.)
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.61
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË
Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.11
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 - Ò.3 ÂÔ.17, 18
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ „‡‰î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.122
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.19
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
- ¯ÓÛ (2013 „.)
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
23.30 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî ÒÂË‡Î, ÂÔ.24
00.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î
- ÒÂË‡Î, ÂÔ.26
01.00 ì»ÒÚËÌÒÍ‡ Î˛·Ó‚î ÒÂË‡Î, ÂÔ.96
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.64

06.00 ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË
09.25 ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓî
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
12.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
15.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî
- ÒÂË‡Î
16.00 ìÃ˙ÊÍÓ/ΔÂÌÒÍÓî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË (Ò˙Ò
ÒÛ·ÚËÚË)
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî

ОВЕН

ВЕЗНИ

Не си правете сметките
без кръчмаря. Ще разберете, че не e трябвало да се
предоверявате.

Без колебание направете
нещо необичайно за себе
си. Важно е да разчупите
допотопния модел.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Близо сте до целта, за да
се отказвате в последния
момент. Остава ви съвсем
малко.

Покажете най-добрата си
страна. Дайте всичко найсветло от себе си. Ще
успеете, повярвайте си.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Ако ви споделят нечия
тайна, споделете своя.
Взаимността е основа за
бъдещи отношения.

Колкото и да ви се повтаря нещо, ако не ви допада,
няма да го направите.
Нужни са усилия.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Не е моментът за нови
начинания. За сериозни
връзки времето ще дойде
после. Внимавайте.

Скоро ситуацията ще се
промени във ваша полза.
Днес е ден за търпение.
Въздържайте се.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Не си мислете, че всички
ви разбират. Търпеливо
обяснете какво искате и
не се сърдете.

Колкото и да не ви се
иска, сега е моментът да
направите план за бъдещето. Бъдете уверени.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Не се оставяйте на рутината. Дори да сте прекалено заети, правете нещо,
ще е от полза.

Умереността трябва да е
вашето мото. Лесно може
да се отплеснете. Нуждаете се от почивка.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

19.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ¬ÂÏÂ
21.30 ìœËÁ‡Íî - ÒÂË‡Î
23.35 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî
00.25 80 „Ó‰ËÌË ÓÚ ÓÊ‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ¬‡ÎÂËÈ
«ÓÎÓÚÛıËÌ. ìŒ·Ë˜‡ı ‚Ë...î
01.20 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
04.05 ìœËÁ‡Íî - ÒÂË‡Î
05.00 ÕÓ‚ËÌË
05.05 ìœËÁ‡Íî - ÒÂË‡Î
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2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

До 1922 г. във Великобритания съществува закон, според който
жената е невинна, ако извърши престъпление в присъствието
на съпруга си, защото се предполага, че именно той я е принудил.
Една от най-отровните змии в света се нарича Bothrops Insularis.

С концертите в София и Пловдив ще бъде
подпомогнато семейството на покойния вокалист

„Гласът на
България” с нов водещ
от есента
СНИМКА ИВАЙЛО ПЕЕВ/БНР БУРГАС

Първата “Приказка” на П.И.Ф. бе изпята в Бургас преди няколко дни
1992 г. от Димо Стоянов и
Иван Велков във Варна и точно там в средата на юни се
състоя първият концерт от поредицата “Приказката П.И.Ф”,
последва и концерт в Бургас с
участието на Прея, Дичо, Ерсин и Свилен.
За П.И.Ф. е ясно, че Димо
не може да има “заместник” и
когато решават да посветят

“Приказката П.И.Ф.” на него,
канят приятели, които изпълняват песните им. Първоначално
дори изпитват притеснение от
факта, че някой друг ще излезе
на сцената с тях на мястото на
Димо. Певците обаче дават
всичко от себе си, изпълненията им са заредени с чувство и
емоции, точно така, както би
искал Димо, защото всичко е

заради Димо.
Концертите са направени
точно, както заслужават да
бъдат организирани подобни
музикални събития, припомнят
организаторите - на големи сцени, с отлични звук и осветление, с мултимедия, която
допълва емоцията и припомня
моментите на Димо и П.И.Ф.,
които феновете да запазят
дълбоко в сърцето си.

Жител на Гоце Делчев навърши 105 години
Най-възрастният жител на община Гоце Делчев - Димитър Перухов,
навърши 105 години на 22 юни. Той
е роден през 1916 година, бил е активен участник във Втората световна
война, а след това и единствения
подвързвач в Гоце Делчев. Кметът на
Гоце Делчев Владимир Москов посети столетника в неговия дом, за да го
поздрави за неговия рожден ден. ОсŒÒÌÓ‚‡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

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

œÓÙ. ¬≈Õ≈÷ ƒ»Ã»“–Œ¬,
ÍËÌÓÓÔÂ‡ÚÓ
≈ ¿“≈–»Õ¿ ¬»“ Œ¬¿,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ
Ë ÔÂ‚Ó‰‡˜
»¬¿Õ œ¿¬ÀŒ¬, ÂÊËÒ¸Ó
…Œ–ƒ¿Õ √≈Œ–√»≈¬
(ƒ¿Õ◊Œ —“⁄À¡»÷¿“¿),
‡‰ËÓ‚Ó‰Â˘
¿À»Õ Õ» ŒÀŒ¬,
ıÛ‰ÓÊÌËÍ, ËÁÍÛÒÚ‚Ó‚Â‰
Àﬁ¡≈Õ √≈ÕŒ¬, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ
Ã¿–»ﬂ √–⁄Õ◊¿–Œ¬¿, ÔÂ‚Ëˆ‡
œ≈“ﬂ ¡”ﬁ À»≈¬¿, ÔÂ‚Ëˆ‡
œÀ¿Ã≈Õ Õ» ŒÀŒ¬,
·Ë‚¯ ÙÛÚ·ÓÎÂÌ Ì‡ˆËÓÌ‡Î
œÓÙ. ﬁÀ»ﬂ –⁄—“≈¬¿,
ÔËÒ‡ÚÂÎÍ‡

Група П.И.Ф. пеят
в памет на Димо
В два поредни дни - София
(24 юни) и Пловдив (25 юни),
ще се състоят концерти на група П.И.Ф., посветени на вокалистът на групата Димо Стоянов, който почина в края на
миналата година след усложнения от КОВИД -19, съобщават организаторите от “Монте
Мюзик”. Идеята на групата и
организаторите е с генерираните приходи от концертите да се
подпомогне семейството на
Димо, което загуби своята опора, баща и любим. Билетите са
налични в мрежата на Eventim,
ще се продават и на местата на
провеждане на концертите.
“Приказката” на П.И.Ф. ще
бъде разказана заедно с момчета от групата и певците Ерсин
Мустафов (Jeremy?), Свилен
Ноев (Остава), Графа и Дичо.
Концертите ще се проведат в
Арена София - Колодрума в
Борисовата градина на 24 юни
и на Младежки хълм в Пловдив
на 25 юни.
П.И.Ф. е създадена през

- ƒÓ·Â, ÍÓÎÂ„‡, ˘Â ‚Ë ÔË¯‡
ÚÓÈÍ‡, ‡ÍÓ ÏË Í‡ÊÂÚÂ Í‡Í ÒÂ
Í‡Á‚‡Ï?
- ¿ ÍÓÎÍÓ ˘Â ÏË ÔË¯ÂÚÂ, ‡ÍÓ ‚Ë
Í‡Ê‡ Í‡Í ‚Ë Ì‡Ë˜‡Ú?...

вен парична подкрепа, кметът на общината му подари и почетния знак на
град Гоце Делчев. “Гордеем се, че
имаме такъв съгражданин - преживял
толкова много исторически събития,
достоен човек, уважаван занаятчия,
дългогодишен турист. Винаги сме на
разположение да окажем каквато подкрепа му е нужна”, каза кмета Владимир Москов.
»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;
“‡Ìˇ √ÎÛı˜Â‚‡ - 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‚‡

‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206;
ÃËı‡ÂÎ‡ ‡ÚÂËÌÒÍ‡
√–¿‘»◊≈Õ ƒ»«¿…Õ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿„ËÓ‚,
≈‚„ÂÌËˇ Û¯Â‚‡, œÂÚˇ –Ó„‡˜Â‚‡, —Ô‡ÒÍ‡ ¬ÂÌÂ‚‡
–≈ À¿Ã» » Œ¡ﬂ¬»: ﬁÎËˇ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚‡ - 205;
0879326034; e-mail: reklama@duma.bg, obiavi@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg, ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË
duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ
‰‡ ÌÂ ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂ‰Ó
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

¬≈—“Õ» ìƒ”Ã¿î ≈ Õ¿—À≈ƒÕ» Õ¿ “–¿ƒ»÷»»“≈ Õ¿ ¬≈—“Õ»÷»“≈
ì–¿¡Œ“Õ» ⁄î, ì–¿¡Œ“Õ»◊≈— » ¬≈—“Õ» î
» ì–¿¡Œ“Õ»◊≈— Œ ƒ≈ÀŒî

¿‰ÂÒ Ì‡ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡:
—ÓÙËˇ - 1000,
ÛÎ. ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20¿
‘‡ÍÒ: 975 26 04,
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ
ÌÓÏÂ‡ÚÓ 97 05
+ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ÌÓÏÂ
œÂ˜‡Ú
—ÓÙËˇ, ÊÍ. "ƒÛÊ·‡" 1,
ÛÎ. "»ÎËˇ ¡Â¯ÍÓ‚" 3¿

Музикантът и актьор Иван
Тишев е новият водещ на сезон
2021 на “Гласът на България”,
който тръгва в ефира на bTV
тази есен, разказа. Той е добре
познат на зрителите на
bTV с ролята си на Боби
от тийн сериала
“Рeвoлюция Z: Секс,
лъжи и музика”.
Завършил музикалното училище “Любомир Пипков” в
София с класическа
китара, Иван Тишев СНИМКА BTV
посвещава времето
и енергията си най- Иван
вече на музиката - Тишев
свири, продуцира и
пише песни - за себе си и за
свои колеги. След успеха и славата, които постига с участието
си в “Революция Z”, той печели
още фенове и с ролята си на
Дидо в уеб сериала “Не така,
брат”. Александра Петканова и
този сезон ще бъде чаровният и
усмихнат V-REPORTER и водещ на дигиталната рубрика
“Гласът зад кадър”.

Фестивал във
Врачанския Балкан
Между 1 и 4 юли ще бъде проведен
първия по рода си Фестивал на приключенията в Природен парк “Врачански
Балкан” и град Враца, съобщават от “ЕкоТур Консултинг”. Фестивалът ще бъде
открит на 1 юли в хижа “Вестителя” във
Враца, където под музиката на “Юрая
Хийп” участниците ще посрещнат изгрева с огнено шоу. След това те ще имат
възможност за планински преходи до
исторически места свързани с четата на
Ботев. За смелчаците и професионалистите ще бъдат предложени велопреходи,
скално катерене, рафтинг по Искър.
Програмата включва още кулинарен маратон в селата Челопек, Паволче и Згориград. На поляните на к-с “Леденика”
ще има забавен спортен полуден с много
игри и награди.

16

Стр. 15
ЧЕТВЪРТЪК
24 ЮНИ

Четири български победи
на „Уимбълдън”
СНИМКА БОК

И четирите българки стартираха с победи в квалификациите на “Уимбълдън”. В
първия си мач на Откритото
първенство на Великобритания след 4 години Цвети Пиронкова (№103 в света) разгроми Усуе Арконада (САЩ,
№172) с 6:1, 6:0. 33-годишната пловдивчанка направи два
пробива в първия сет и още
три във втория и затвори дву-

боя само за 58 минути. Следващата й съперничка ще бъде
Наикта Бейнс (Вбр, №293).
Виктория Томова (№105)
също постигна изразителна
победа срещу Ирене Бурийо
Ескориуела (Исп, №227) с
6:2, 6:2 за 70 минути. Във II
кръг софиянката ще срещне
днес Даниел Лао (САЩ,
№238).
Елица Костова (№259) се

Председателят на БОК Стефка Костадинова посрещна щафетата
с олимпийския факел от студенти от НСА по случай
международния Олимпийски ден и Деня на българския олимпиец

справи с Дестани Аява (Авл,
№245) с 6:4, 7:5 за 1,22 ч. Във
втората част българката водеше с 5:1, но допусна изравняване, преди да осъществи нов
пробив в подаването на про-

тивничката. Елица вече очаква Уан Синю (Кит, №144).
В понеделник вечерта Изабелла Шиникова (№220) направи впечатляващ обрат и сломи
Франческа ди Лоренцо (САЩ,

Ганчев сдава ЦСКА-Сф?
„Червените” са обезпечени само до края на годината
Гриша Ганчев остава твърд в намерението си да се махне от ЦСКА-Сф.
Изпълнителният директор Пламен Марков разкри, че ловешкият бизнесмен ще
спази заканата си да спре издръжката
на клуба. Бившият селекционер на
България призна, че клубът е финансово обезпечен само до края на календарната година.
“Ганчев не ме е упълномощавал да
отговарям за неговото оттегляне или
оставане в клуба. На този етап в сила е
становището му, което той е казал последно. Не мога да се ангажирам със
срок докога. Всеки има правото да тълкува въпроса така, както го вижда найдобре. Като игра на “тука има, тука
няма” е. Надяваме се г-н Ганчев и г-н
Инджов да продължат да финансират
клуба. За шест години те показаха, че
клубът може да се развива без никакви
финансови проблеми, всичко се плаща
без забавяне - заплати, премии. Клубът
постига и възходящи резултати”, заяви
Марков на събитие, на което “червените“ обявиха подписването на петгодишен договор с WINBET. Букмейкърът,
който е ръководен от врачанския бизнесмен Валтер Папазки, си партнира с
ЦСКА-Сф от 2016 г., но вече е генера-

№155) с 2:6, 7:6 (5), 6:2. Снощи за място в III кръг третата
ни ракета спори с Клеър Лю
(САЩ, №120). За влизане в
основната схема са необходими три победи.

ръководенето на българския футбол.
Това беше преди 8-9 години, след мен
втори беше Любослав Пенев. Промяна
трябва да има. В този живот всичко се
измерва с резултати”, допълни Марков.
Той призна, че е бил поканен от Димитър Бербатов да участва на срещата с
клубовете от София на “Армията”, но е
присъствал като частно лице.
Папазки обаче е отказал да става
съсобственик в ЦСКА. “Такъв тип
сътрудничество не стои на дневен ред.
Ние сме рекламодател и не искаме да
влизаме в колаборации с клубовете”,
обяви маркетинг мениджърът на
WINBET Десислава Колева-Иванова.
“Надявам се да има повече инвестиции. Положителен знак е, че такава голяма компания проявява интерес към
клуба. Хубаво е, когато се обръща внимание на ЦСКА”, заяви треньорът Любо
Пенев.

РЕЗУЛТАТИ

СНИМКА ЦСКА-СФ

Футболистите на ЦСКА-Сф Юрген Матей, Тиаго Родригес
и Димитър Евтимов (от ляво на дясно) представиха
екипите за новия сезон с логото на генералния спонсор
лен спонсор. Така клубът от “Българска
армия” става поредният в българския
футбол, чийто генерален спонсор е от
хазартния сектор.
“Ще разчитаме бюджетът да става
все по-стабилен, за да удовлетворява

вижданията на спортно-техническото
ръководство. Това партньорство да бъде
залог за израстването на компанията и
за нас като футболен клуб.
Аз бях първият човек във футболните среди, който си каза мнението за

Акционерите на Левски ще
решават съдбата на клуба

Хърватия се вмъкна
на 1/8-финал на Евро 2020

В Левски събират акционерите, за да бистрят бъдещето
на клуба. Общото събрание ще е в началото на юли, но от
“Герена” оповестиха, че датата е в процес на уточняване,
защото членовете имали и други ангажименти.
“Дискусията сред членовете на Надзорния и Управителния съвет за точната дата се провежда вече повече от седмица. Събранието няма да бъде извънредно, то е необходимо по ред причини и ще бъде свикано с решение на УС и
одобрен от него дневен ред”, съобщиха от “Герена”.
Общото събрание се свиква по настояване на Тръст
“Синя България”, който притежава 10% от акциите. Причината е неясната ситуация в клуба. По този начин всички
акционери ще могат да застанат очи в очи с шефа Наско
Сираков и да опитат да получат нужните им отговори.
Към момента не е ясно до каква фаза са преговорите с
доста съмнителния британски бизнесмен Джоузеф Диксън.
Не е ясно и дали Сираков и екипът му имат план как “сините” ще започнат и изкарат целия сезон, тъй като към
момента няма почти никакви приходи. Няма и играчи - на
“Герена” тренират под 15 души, като между тях е и Валери
Божинов, чийто договор изтече. Уредени са контроли с Локо
Пд в събота, с Ботев Пд - 3 юли, с Локо Сф - 7 юли, с Пирин
- 10 юли, със Септември Сф - 14 юли, и с Етър - 17 юли.
Левски започва новия сезон между 23 и 25 юли с мач със
Славия на “Герена”.

Хърватия хвана последния влак за 1/8-финалите на
Евро 2020. Световният вицешампион съкруши домакина Шотландия с 3:1 и събра
4 т., с които зае второто
място в крайното класиране
на Група D. Първа финишира Англия със 7 т. “Трите
лъва” сломиха Чехия с 1:0,
но и този отбор ще
продължи в елиминациите
като един от четирите найдобри трети отбора. Тази
чест заслужи и Швейцария,
завършила трета в Група А.
За място на 1/4-финал
“шахматистите” ще спорят с
втория от Група E.
В Глазгоу на “Хемпдън
Парк” братът на легендарната лекоатлетка Бланка Влашич - Никола Влашич (17),
даде аванс на “ватрените”,

но с дебютния си гол за “гайдарите” Калъм МакГрегър
(42) изравни. Капитанът на
гостите Лука Модрич (62)
отново изведе тима си напред. В 139-ия си мач за националния отбор 35-годишният халф на Реал М реализира много красиво попадение с фалцов удар с левия
крак и то извън наказателното поле. Точка на спора сложи Иван Перишич (78), който бе точен с глава.
Модрич стана най-възрастният автор на попадение
за Хърватия на европейски
първенства - на 35 години и
286 дни. Той е и най-младият голмайстор за “ватрените” на еврофинали. Лука
вкарва във вратата на Австрия на Евро 2008, когато е
бил на 22 години и 273 дни.

III КРЪГ
ГРУПА D
31. Чехия - Англия
0:1 Стърлинг (12); 32.
Хърватия - Шотландия
3:1 1:0 Влашич (17) 1:1
МакГрегър (42) 2:1 Модрич (62) 3:1
Перишич (78). 1. АНГЛИЯ 7 т., 2:0 2.
ХЪРВАТИЯ 4, 3:1 3. Чехия 4, 2:1 4.
Шотландия 1, 1:5.
ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ЕВРО 2020
ПО БНТ 3
19.05 Днес на УЕФА Евро 2020
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
13.00 Нагоя Грампус Поханг Стийлърс
17.00 Тампайнс Роувърс Гамба Осака
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
13.00 Турнир в Истборн (мъже)
ПО МАКС СПОРТ 2
14.30 Турнир в Майорка (мъже)
ХОКЕЙ НА ЛЕД
3.00 Монреал - Вегас
ПО МАКС СПОРТ 3
ВОЛЕЙБОЛ,
ЛИГА НА НАЦИИТЕ
17.00 Бразилия - Япония (жени)
20.30 САЩ - Турция (жени)
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
19.30 Обиколка на Франция
(презентация)
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