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Картата
на Европа
почервеня от
коронавируса

Проф. Антоний
Тодоров: В парламента
ще им трябва
подкрепата на БСП

23-годишна българка
е сред победителите
в конкурса
на „Ла Скала”
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Отлагат паспортите на сградите
Срокът за издаване на технически паспорт на общинските и
държавните строежи се удължава до края на 2032 г. На частните
сгради ще се прави технически паспорт само след цялостен ремонт.
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Осъдиха България заради
турски журналист

Павлета ДАВИДОВА

Преди пет години репортерът поиска убежище,
но властта го изпрати на Ердоган

И

Европейският съд по
правата на човека (ЕСПЧ)
осъди България за нечовешко и унизително отношение
към турски журналист.
През 2016 г. журналистът
поиска закрила и убежище
у нас от режима на Реджеп

зобразяват Темида с превръзка
на очите. Не защото е сляпа, а защото отсъжда без предразсъдъци.
Тя не се интересува кого съди, нито
кой слуша решението й. Българската прокуратура обаче май твърде
често приема Темида, че и нас, за
слепци, а хората на Иван Гешев са
решили (или са принудени) да се
правят на хора с широко затворени очи.
Ако слушате ръководните кадри
на държавното обвинение, всичко в
страната е цветя и рози (стр. 2).
Според тях кипи невероятна активност за борба с корупцията, включително и по високите етажи на
властта. Дебнат се някакви превратаджии срещу държавността, гонят
се до дупка олигарси и зли
престъпници.
Специализираната прокуратура
работи интензивно и заради това е
обект на атаки, твърди шефката й.
Е, като е обект на атаки - да се
защити, да докаже колко ефективна,
неуморна и безгрешна е. Само дето
никак не им се получава. Колко
“големи” политици и видни бизнесмени получиха присъди за крупни
престъпления или злоупотреба с
власт? Истински, а не през пресконференции и статуси в интернет?
Защото Гешев и някои от следовниците му твърде често се изявяват
и като следователи, и като прокурори, че и като съдии. Нали не сте
забравили и за законодателните щения на главния прокурор?

Ердоган, но премиерът
Бойко Борисов и главният
прокурор Сотир Цацаров
решават да го експулсират
въпреки рисковете от малтретиране.
Българските
власти
дори не са разгледали мол-

бата му за международна
закрила, а журналистът
вече се намира в турски
затвор. Той работел за в.
“Заман” и агенция “Джихан”. Мъжът бил уволнен и
журналистическата му карта била отнета, след като

турските власти го нарочили за гюленист.
Съдът в Страсбург
осъжда България да плати
обезщетение от 15 000 евро
за претърпени неимуществени вреди.
Стр. 3
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EUR:
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Пожарникарите отбелязаха деня на Св. пророк Илия, техен небесен закрилник и покровител, пред параклиса в двора
на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”. На церемонията бе отслужен водосвет
и бяха поднесени цветя пред мемориалната плоча на загиналите при изпълнение на служебните си задължения
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ЕК отново критикува
съдебната ни власт
Огромните правомощия на Иван Гешев, липса на присъди
за корупция на високо равнище и свободата
на медиите продължават да тревожат Брюксел
Очакванията за пореден критичен
доклад на Европейската комисия за
състоянието на върховенството на закона в България се оправдаха. Брюксел
повтаря част от предходните си констатации, макар да отбелязва, че българските власти са приели план за действие по
досегашните препоръки. Запазват се
предизвикателствата пред съдебната
реформа, включително по отношение на
отчетността на главния прокурор и
състава на Висшия съдебен съвет (ВСС),
пише в предисловието на доклада.
“Липсата на възможност за ефективно наказателно разследване по отношение на главния прокурор и неговите
заместници е дългогодишен въпрос, повдигнат не само от ЕК, но и от Европейския съд по правата на човека и Съвета
на Европа”, напомня поредният доклад.

ЕК е запазила и “опасенията, свързани
със състава и функционирането на Висшия съдебен съвет”, а в доклада се отбелязва, че въпреки разделянето на ВСС
на съдийска и прокурорска колегии “участието на прокурорите и по-специално
на главния прокурор в управлението на
съдиите продължава да поражда загриженост”. Не е пропуснато, че Инспекторатът към ВСС продължава да работи
с изтекли правомощия от април м.г. , а
повишенията на съдии се извършват
извън обикновената процедура на открит конкурс.
Отбелязва се, че България е приела
нова стратегия за борба с корупцията
до 2027 г., но остават значителни предизвикателства пред ефективността на
мерките, свързани с почтеността на чиновниците, лобирането и защитата на

източниците на сигнали за нарушения.
Въпреки предприетите мерки окончателните присъди за корупция на високо
равнище остават малко, обобщава комисията. В Брюксел са категорични, че
промените в законодателството през
преходни и заключителни разпоредби е
заобикаляне на изискванията за оценка
на въздействието от въвежданите правни изменения.
ЕК продължава да се тревожи от
липсата на прозрачност на собствеността на медиите у нас и отчита, че условията за работа на българските журналисти не са се подобрили в последните 10
месеца.
Доклад на Антикорупционния фонд
(АФК) пък изследва множество наказателни производства срещу лица, заемащи висши държавни длъжности. “От из-

следваните 45 казуса в периода 20142020 имаме 21 окончателно приключили, от които 16 със съдебен акт, а 5 са
прекратени или въобще не е образувано
наказателно производство. От тези 16
само 3 са приключили с осъдителни
присъди. Това е огромна разлика спрямо останалите видове дела, когато става
дума за борбата с най-значимата корупция”, представи резултатите от изследването адвокат Андрей Янкулов. Въпросните казуси включват производства срещу бивш министър, двама зам.-министри, началници в енергийния сектор и др.
Посочва се, че срещу Бойко Борисов е
проведена не особено щателна предварителна прокурорска проверка за евентуално превишаване на власт и е отказано образуването на разследване. “Ако
гледаме тези резултати от изследването,
човек ще си каже, че корупция по високите етажи на властта няма. Очевидно
реалната картина далеч не е такава. Реално има много високо ниво на скрита
корупция по високите етажи, която
въобще не достига до съдебно преследване. Фактически огромна част от делата са такива, по които реално няма
престъпление, но по тях нарочно се
водят дела”, смята Янкулов.
От близо 300 сигнала до КПКОНПИ тя се е произнесла по 122, като
конфликт на интереси е установен при
30 казуса. 96 от сигналите са за местни
управници - кметове, общински служители и др., а 26 са за началници на централно ниво.

Държавното обвинение отрича
за подслушването на политици
“Категорично за незаконно и нерегламентирано подслушване не
може да става и дума. Не
са подслушвани политици”, заяви ръководителката на спецпрокуратурата Валентина Маджарова. Ден по-рано Софийската градска прокуратура обяви, че не е
имало незаконно подслушване на политици.
Това показала проверката й по сигнал на вътрешния министър Бойко Рашков. Прокуратурата е
изискала документи от
ДАНС, ГДБОП, дирекция
“Вътрешна сигурност” на
МВР и агенция “Технически операции”. Ползвани са СРС срещу двама
кандидат-депутати по
разработки за разпространение на марихуана и
амфетамини. Това обаче
било прекратено заради
кампанията. Няма данни

да са подслушвани президентът Румен Радев, вицепрезидентът Илияна
Йотова, служебният премиер Стефан Янев или
бившият министър-председател Бойко Борисов,
не били следени политици и депутати, твърди
прокуратурата.
“Несправедливо е да
се тиражира, че магистрати са нахлували в сградата на президентството.
Извършиха действия по
разследването след разрешение на съда. Фактически стъпиха на територията на президентството
след покана, при спазване
на вътрешните правила, и
бяха въведени вътре от административния секретар
на президентството. При
тези факти да говорим, че
има нахлуване, е неистина и манипулация”, настоя Маджарова, която
повтори тезите на Гешев,

че искането за оставката
му е политическо.
Комисията по правни
въпроси или специална
временна комисия в 46то НС би могла да разследва и да задава въпроси на главния прокурор,
ползвайки различни сигнали от граждани и институции, заяви служебният
правосъден министър
Янаки Стоилов в тв участие. Думите му бяха по
повод евентуалния отказ
на ВСС да обърне внимание на множеството сигнали срещу Иван Гешев и
искането за отстраняването му. От “Демократична България” вече изразиха готовност за създаването на подобна комисия. Утре ВСС гледа искането на Стоилов за отстраняването на Гешев,
който е изпратил 27 прессъобщения и публикации
в своя защита.

Матурата по професия
става задължителна
За първи път през следващата учебна година всички дванадесетокласници, които изучават професия, ще положат втори задължителен държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация. Досега те
можеха да избират дали да се явят на
втора матура по общообразователен
предмет или по професия. Изпитът ще
бъде на 20 май 2022 г., предвижда
проект на заповед за провеждане на
ДЗИ през учебната 2021-2022 г., който е публикуван за обществено
обсъждане.
Задължителната матура по български език и литература е планирана за
18 май 2022 г., а втората задължителна - за 20 май 2022 г. Учениците могат

да се явят на допълнителна матура по
предмет по избор в дните от 26 май до
3 юни 2022 г.
Пролетната ваканция за учениците
от I до XI клас ще е от 1 до 10 април
включително. Дванадесетокласниците
ще почиват от 7 до 10 април. Коледната ваканция за всички ще е от 24 декември 2021 г. до 3 януари 2022 г.
Изпитът от националното външно
оценяване в края на IV клас по български език и литература е насрочен за
26 май 2022 г., а по математика - за 27
май 2022 г. И двата дни ще са учебни.
Оценяването по български език и
литература и по математика в края на
VII клас и в края на X клас е съответно на 14 юни и на 16 юни 2022 г.

СНИМКА БГНЕС

Две катастрофи станаха вчера сутрин на бул. “Цариградско шосе”
в района на “Интер Експо Център”. Нанесени бяха сериозни
материални щети по леките автомобили

Сетиха се да търсят пране на пари
в „Барселонагейт”
Държавното обвинение търси пране на пари
в шумния скандал “Барселонагейт”. По разследването е допусната финансова експертиза, която събира доказателства
за произход на средства,
съобщи ръководителят на
спецпрокуратурата Валентина Маджарова. Преди седмица разследващите в Испания прехвърлиха казуса на България
поради дублиране на
юрисдикцията. “Тъй като
българското разследване
е по-напреднало от испанското, българската прокуратура по обективни причини се намира в по-добра позиция от испанската
прокуратура да продължи
разследването”, съобщава
в писмо главният прокурор на Прокуратурата за
борба с корупцията и

организираната престъпност на Испания Алехандро Лусон Кановас до
евродепутата от БСП
Елена Йончева. До разследването се стигна след
публикация в “Ел Периодико”, свързана с имоти
и фирми в Барселона.
Бойко Борисов бе заподозрян, че е замесен в
международна схема за
пране на пари, през която от 2013 г. в Испания
са влезли 5 млн. евро през
две регистрирани в Барселона фирми - Numin
Invest SL и Emma BGS
SL. Двете дружества са
свързани с бившата манекенка Борислава Йовчева.
В препродажбата на фирми и магазини бяха замесени и други лица,
свързани с ГЕРБ.
Междувременно Васил Божков се е сдобил с

още едно обвинение - за
финансиране на преврат.
Бизнесменът бил част от
организирана престъпна
група, която целяла ескалация на напрежението по
време на мирно протичащите граждански протести в София м.г. Това щяло
да стане чрез хулигански
действия, които да създадат потенциална опасност за живота и здравето на протестиращи.
Събраните доказателства
сочат, че Васил Божков е
осигурявал финансирането на престъпното деяние,
посочват от прокуратурата. Освен Божков като обвиняеми са привлечени и
други лица, но обвинението не посочва нито броя
им, нито инициалите им.
Официално е поискана
отново екстрадицията на
Божков от Дубай.
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Президентството по повод
твърдението на
спецпрокуратурата, че не е
нахлула там преди година

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Поклонение бе организирано пред Паметника на революционерите
от Македония и Одринска Тракия в София. То бе по
инициатива на Македонския научен институт и Българското
сдружение на родовете от Македония

Пленумът на БСП обсъжда
резултатите от изборите
Националният съвет на БСП ще
проведе заседание на 25 юли, неделя,
от 11 часа на ул. “Позитано” 20, съвместно с коалиционните партньори, народните представители от парламентарната група на “БСП за България” и
членовете на предизборния щаб. В
дневния ред на заседанието е предвидено да бъде представен доклад за резултатите от проведените на 11 юли

парламентарни избори, анализ на кампанията и мерки за действия, които е
необходимо левицата да предприеме.
На заседанието ще бъдат набелязани
действията на ПГ “БСП за България” в
46-то Народно събрание, като Националният съвет на БСП и парламентарната група трябва да приемат съвместна
позиция за приоритетите за водене на
преговори с парламентарните партии и

политическите действия при евентуално
възлагане на проучвателен мандат за
съставяне на правителство.
130-годишнината от началото на организираното социалистическо движение в България също ще бъде тема от
дневния ред на социалистите. По традиция тя ще бъде отбелязана с отдаване
на почит пред паметниците под връх
Бузлуджа - на Хаджи Димитър, на Га-

Откриват 46-то
Народно събрание
ИТН и ДБ най-накрая обсъждат кабинет,
Борисов пак се зарече да върне мандата
Новият парламент ще проведе
днес първото си пленарно заседание. 46-то Народно събрание ще
бъде открито от най-възрастния
депутат - отново Мика Зайкова
от “Има такъв народ”. Аз пак съм
най-старото нещо и трябва да откривам, пошегува се 76-годишната народна представителка, която
бе доайен и на предходния парламент. “Народът вече няма да чака,
а работа ни чака много. Да, изборите са демократична процедура,
ама народът май му омръзна вече
да ходи на избори. Да се надяваме
на здравия разум”, отбеляза тя.
Преди да представят новия си
проектокабинет, ИТН ще проведат консултации с формациите, от
които очакват подкрепа, обяви
Ивайло Вълчев след заседание на
ПГ. “Нещата, които трябва да се
обявяват в парламента, ще ги обявяваме в парламента. Нещата, които трябва да бъдат обявени в разговор с другите ПГ, ще ги научат
първо те в разговор с тях. Няма
да използвам фразата, че сме си
направили необходимите изводи,
но всяка информация, която трябва да бъде комуникирана с оста-

налите, ще бъде комуникирана,
където й е мястото и където
първо заинтересованите ще я
чуят. Мисля, че в последните дни
показахме с всичките си думи и
действия, че абсолютно осъзнаваме това, което лежи на нашите
плещи”, витиеват бе сценаристът.
От ИТН не уточниха дали пак ще
номинират Ива Митева за председател на НС, това щяло да се
разбере в залата.
Съпредседателят на ДБ Христо Иванов обяви, че са започнали
неформални разговори с ИТН.
Това се случва след седмица на
взаимни атаки през медиите заради опита на Слави Трифонов силово да наложи кабинет начело с
Николай Василев и лансираните
спорни управленски приоритети.
Очевидно е, че има много различни разбирания за целта на разговора и начина, по който трябва
да се води, каза Иванов на въпрос
за евентуални преговори с ИТН
за подкрепа и съставяне на кабинет. По думите му има служебни
министри, които ДБ е склонна да
подкрепи за редовен кабинет.
“Изправи се! Мутри, вън!”

бровско-севлиевския партизански отряд
и на Първооснователите на 31 юли. По
повод юбилейната годишнина на партията ще бъде връчена наградата за политическа журналистика и публицистика “Георги Кирков - Майстора”, а в
следобедните часове в град Казанлък
ще се състои дискусия по въпросите на
съвременната лява идеология, нейното
настояще и бъдеще.

¡Î‡„ÓÂ‚„‡‰
ÔÓÙ. √ÂÓ„Ë ÃËı‡ÈÎÓ‚
¡Û„‡Ò
œÂÚ˙ ˙ÌÂ‚
“Ó‰Ó ¡‡È˜Â‚

сменя името си на “Изправи се,
БГ. Ние идваме!” (ИНИ), добавяйки в названието си новоучреденото гражданско движение на двамата депутати от “Отровното
трио” Арман Бабикян и Николай
Хаджигенов. Най-малката парламентарна група ще се ръководи
от Мая Манолова, чийто заместник ще е Хаджигенов, а за зам.шеф на парламента отново е предложена Татяна Дончева. Обединението се закани да внесе законови
промени за преизчисляването на
пенсиите и в Закона за личната
помощ, пак ще иска парламентарна комисия по ревизия на предходната власт и комисия за полицейското насилие над протестиращи. ИНИ внасят и искане за изслушване на правосъдния министър Янаки Стоилов и на
вътрешния Бойко Рашков, както и
промени в Закона за НСО за премахване на Бюрото за защита на
главния прокурор. “Ще подкрепим
проектокабинета на ИТН, но след
като видим, че част от приоритетите ни са в програмата им. Разговори с ИТН тепърва ще се водят”, каза Манолова.
ГЕРБ предлагат за зам.-шеф на
НС Росица Кирова, а за председател на ПГ Десислава Атанасова,
съобщи Бойко Борисов. Партията
му щяла да върне втория мандат.

¬‡Ì‡
¡ÓËÒÎ‡‚ √Ûˆ‡ÌÓ‚
‘ËÎ˜Ó ‘ËÎÂ‚

—ÚÂÙ‡Ì ¡Û‰ÊÂ‚
œÎÓ‚‰Ë‚
ÔÓÙ. »‚Ó ’ËÒÚÓ‚
œÎÓ‚‰Ë‚ Ó·Î‡ÒÚ
Ã‡ÌÓÎ √ÂÌÓ‚
¬ÂÒÍ‡ ÕÂÌ˜Â‚‡
–ÛÒÂ
ÛÏ «‡ÍÓ‚

¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó
ﬂ‚Ó ¡ÓÊ‡ÌÍÓ‚
–ÛÏÂÌ œ‡‚ÎÓ‚

—ÎË‚ÂÌ
¿Ú‡Ì‡Ò «‡ÙËÓ‚

¬Ë‰ËÌ
‘ËÎËÔ œÓÔÓ‚

—ÏÓÎˇÌ
œÂÚˇ ÃËı‡ÎÂ‚ÒÍ‡

¬‡ˆ‡
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ —ËÏÓ‚

—ÓÙËˇ
23 Ã»–
’ËÒÚÓ œÓ‰‡ÌÓ‚
¡Î‡„Ó‚ÂÒÚ ËËÎÓ‚

ƒÓ·Ë˜
ƒËÏËÚ˙ ƒ‡Ì˜Â‚
√‡·Ó‚Ó
ÛÏ ƒÓÌ˜Â‚

24 Ã»–
√ÂÓ„Ë —‚ËÎÂÌÒÍË

˛ÒÚÂÌ‰ËÎ
¡ÓÈÍÓ ÎÂ˜ÍÓ‚

25 Ã»–
ÓÌÂÎËˇ ÕËÌÓ‚‡
ÃËÌ˜Ó ’ËÒÚÓ‚

ÀÓ‚Â˜
»ÂÌ‡ ¿Ì‡ÒÚ‡ÒÓ‚‡

—ÓÙËˇ Ó·Î‡ÒÚ
»‚‡Ì ◊ÂÌ˜Â‚

ÃÓÌÚ‡Ì‡
¿Ú‡Ì‡Ò ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚

—Ú‡‡ «‡„Ó‡
√ÂÓ„Ë ‡‰ËÂ‚
√ÂÓ„Ë √¸ÓÍÓ‚

œ‡Á‡‰ÊËÍ
ƒ‡„ÓÏË —ÚÓÈÌÂ‚
œÂÚˇ ÷‡ÌÍÓ‚‡

’‡ÒÍÓ‚Ó
¬Î‡‰ËÏË Ã‡ËÌÓ‚

œÂÌËÍ
—ÚÓˇÌ ÃË˜Â‚

ÿÛÏÂÌ
»‚‡Ì »‚‡ÌÓ‚

œÎÂ‚ÂÌ
ÔÓÙ. –ÛÏÂÌ √Â˜Â‚

ﬂÏ·ÓÎ
ËÒÚË‡Ì ¬Ë„ÂÌËÌ

Осъдиха България заради турски журналист
От стр. 1
Пред съда е висящо и делото, заведено от турския гражданин Абдулла Бююк. През
септември 2020 г. германското издание “Шпигел” обяви, че

е имало директен натиск от
Турция върху българските
власти да предадат турския
бизнесмен Бююк. Турчинът бе
предаден на властите в Анкара
преди 4 години и бе обвинен
за връзки с организацията на

Фетуллах Гюлен ФЕТО. Тя бе
обявена от властите в Анкара
за терористична организация,
организирала опита за пуч срещу Ердоган през 2016 г.
Според “Шпигел” Бойко
Борисов и Сотир Цацаров, в

нарушение на международни
конвенции, са помогнали на
Турция да преследва опоненти на президента Ердоган.
Журналистическото разследване се базира на секретни
грами от турското посолство

в София. Около 90 турски
граждани са били експулсирани от България по същата процедура и най-вероятно това
няма да е единствената присъда срещу страната ни за нарушени човешки права.
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Общинските болници и ДКЦ в
София на печалба от КОВИД-19
Само едно столично лечебно заведение и пет поликлиники
излизат на загуба през миналата година
Деси ВЕЛЕВА

Общинските болници и поликлиники в София изненадващо се оказаха
печеливши от КОВИД-кризата, показват финансовите им отчети, които бяха
разгледани в комисията по финанси
към СОС. Вместо дефицити през годината на пандемията, когато дейността
им бе ограничена, те са натрупали
печалби. Почти всички здравни заведения отчитат рязко намаляване на пре-

гледите, изследванията, лабораторната работа. В същото време те са получавали допълнително финансиране от
различни източници заради пандемията. “Те бяха субсидирани през целия
период заради пандемията, но нямаха
толкова големи разходи и парите отиваха основно за заплати”, коментира
за ДУМА Милка Христова, общински
съветник от БСП в СОС. Тя припомни, че са се получавали и по 15 000
лева месечно за триаржните центрове.
Само една болница и пет ДКЦ излизат на загуба през 2020 г. При остана-

лите 12 лечебни заведения и 33 поликлиники финансовото състояние е добро, като много от тях са увеличили балансовите си печалби. Най-тревожно е
състоянието на IV МБАЛ, която стремглаво върви надолу през последните
години. При отчета преди година болницата показа 25 пъти спад на печалбата
си, но все пак излезе на плюс. За миналата година обаче загубите й са близо
половин милион лева, а задълженията са
1,3 млн. лева. Лечебното заведение има
и просрочени задължения към доставчици и за местни данъци и такси.

По традиция на минус е V ДКЦ,
известен като бившата Студентска поликлиника, но и той е намалил почти
двойно загубите си. Медицински
център 9, за който от години се говори,
че е в лошо материално състояние и
трябва да се закрие, също е с дефицити.
Центърът обаче се намира в “Орландовци” и изпълнява социално значима
дейност, което отлага затварянето му.
Изненадващо драстично е влошила
състоянието си 25 поликлиника в
“Младост”. От 5000 лева печалба през
миналата година, сега е на червено с
над 100 000 лева. Според финансовите
отчети съществено е увеличението на
разходите за суровини, материали и
външни услуги.

Поройни дъждове и градушки удариха отново
Поредната серия поройни дъждове и градушки в Западна и Северозападна България причини сериозни щети по
реколтата, пътища и
съоръжения вечерта в
понеделник и в нощта
срещу вторник.
Във Врачанско найпострадало е село Рогозен. В рамките на 15
минути се изляло голямо количество дъжд, а
след това започнали да
падат ледени топчета,

които на моменти са
били с големина на яйце.
Почти цялата реколта в
дворовете в района е
унищожена.
Паднали дървета блокираха пътни артерии
на други места в тази
част от страната. Има
щети по покриви и прозорци на къщи, по стъкла
на автомобили. В Монтана силният вятър повали дървета, скъса
жици и остави населени
места без ток.

Поройният
дъжд
създаде проблеми и в
София. Метростанции
бяха наводнени, тъй като
канализацията не е успяла да поема водата, която се е изляла само за
минути, съобщиха от
“Метрополитен”. Пожарникари са реагирали на
80 сигнала заради дъждовете, като 20 са само от
София. Основно те са за
паднали дървета в районите “Красна поляна”,
“Красно село”, “Люлин”.

—ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 34, ‡Î. 1 Ë ‡Î. 2 ÓÚ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ë Â‰‡ Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ú˙„Ó‚Â Ë ÍÓÌÍÛÒË Ë ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡
«‡ÔÓ‚Â‰ π —Œ¿21-–ƒ09-940/06.07.2021 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡ —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡,
Œ ¡ ﬂ ¬ ﬂ ¬ ¿:
Õ‡ 24.08.2021 „., ÓÚ 11.00 ˜., ‚ Á‡ÒÂ‰‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Á‡Î‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ·ÛÎ.
ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ. 4 ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÔÛ·ÎË˜ÌÓ ÓÔÓ‚ÂÒÚÂÌ ÍÓÌÍÛÒ Ò ÔÂ‰ÏÂÚ:
ìŒÚ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Ì‡ ÌÂÊËÎË˘ÂÌ ËÏÓÚ - ÚÂÂÌ - ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘
ÒÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Á‡ ÒÓÍ ÓÚ 5 (ÔÂÚ) „Ó‰ËÌË.
»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ó·ÂÍÚ‡, ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡:
“ÂÂÌ, Ò ÔÎÓ˘ - 988.00 Í‚. Ï., ÔÓÔ‡‰‡˘ ‚ ÚÂËÚÓËˇ Á‡ ,,ΔËÎË˘Ì‡ ÁÓÌ‡ Ò ÔÂÓ·Î‡‰‡‚‡˘Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ Á‡ÒÚÓˇ‚‡ÌÂ Ò˙„Î‡ÒÌÓ œËÎÓÊÂÌËÂ Í˙Ï ˜Î. 3, ‡Î. 2 ÓÚ «‡ÍÓÌ Á‡
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ë Á‡ÒÚÓˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ —ÚÓÎË˜Ì‡Ú‡ Ó·˘ËÌ‡ («”«—Œ) Ë ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ Œ”œ Ì‡ —Œ,
ÔËÂÚÓ Ò –Â¯ÂÌËÂ π 960/16.12.2009 „. Ì‡ Ã—, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘ Ò˙‚ÍÛÔÌÓÒÚ ÓÚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ
ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË:
- œ» Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.512.202 ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π
–ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , Ò ÔÎÓ˘ - 373.00 Í‚. Ï., Ì‡ıÓ‰ˇ˘
ÒÂ ‚ „. —ÓÙËˇ, ÛÎ. ,,√ÂÌ. ÕËÍÓÎ‡È —ÚÓÎÂÚÓ‚î π 41, ‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò ¿◊Œ— π 1886/09.04.2019 „.,
˜‡ÒÚ ÓÚ ”œ» IV - Á‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÊËÎË˘ÌÓ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó, Ï‡„‡ÁËÌ Ë Ú‡ÙÓÔÓÒÚ, Í‚. 4, Ï. ì√√÷
- «ÓÌ‡ ¬-17î;
- œ» Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.512.201 ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π
–ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , Ò ÔÎÓ˘ - 256.00 Í‚. Ï.,
Ì‡ıÓ‰ˇ˘ ÒÂ ‚ „. —ÓÙËˇ, ÛÎ. ,,√ÂÌ. ÕËÍÓÎ‡È —ÚÓÎÂÚÓ‚î π 43, ‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò ¿◊Œ— π1885/
09.04.2019 „., ˜‡ÒÚ ÓÚ ”œ» IV - Á‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÊËÎË˘ÌÓ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó, Ï‡„‡ÁËÌ Ë Ú‡ÙÓÔÓÒÚ,
Í‚. 4, Ï. ì√√÷ - «ÓÌ‡ ¬-17î;
- œ» Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.512.200 ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π
–ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , Ò ÔÎÓ˘ - 359.00 Í‚. Ï., Ì‡ıÓ‰ˇ˘
ÒÂ ‚ „. —ÓÙËˇ, ÛÎ. ,,√ÂÌ. ÕËÍÓÎ‡È —ÚÓÎÂÚÓ‚î π 45, ‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò ¿◊Œ— π 1877/06.03.2019 „.,
˜‡ÒÚ ÓÚ ”œ» IV - Á‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÊËÎË˘ÌÓ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó, Ï‡„‡ÁËÌ Ë Ú‡ÙÓÔÓÒÚ, Í‚. 4, Ï. ì√√÷
- «ÓÌ‡ ¬-17î.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: Á‡ Ô‡ÍËÌ„.
Õ‡˜‡ÎÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ,
ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË
Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Ì‡ —Œ: 504,00 Î‚. (ÔÂÚÒÚÓÚËÌ Ë ˜ÂÚËË ÎÂ‚‡ Ë ÌÛÎ‡ ÒÚÓÚËÌÍË) - 0,51
Î‚./Í‚.Ï., ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ƒƒ—.
√‡‡ÌˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ: 100.00 (ÒÚÓ) ÎÂ‚‡, ‚ÌÂÒÂÌË ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ
ì—Â‰ËÍ‡î IBAN: BG49SŒMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷ ,,Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î, ‚ ÒÓÍ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ.
÷ÂÌ‡ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ: 60.00 (¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ) ÎÂ‚‡ Ò ƒƒ—. —ÛÏ‡Ú‡ ÒÂ
Á‡ÔÎ‡˘‡ Ì‡ Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ,,—Â‰ËÍ‡î - „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ,, Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î
π 88, ÂÚ. 2, ÒÚ. 214, ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 09:00 ˜. ‰Ó 17:00 ˜. ËÎË ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚ Ô˙Ú ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡
ÒÏÂÚÍ‡: IBAN: BG58SŒMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷ ,,Ã‡Ëˇ
ÀÛËÁ‡î. ÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÓÚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î,
·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ. 2, ÒÚ.225 ÒÂ˘Û ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ÔÎ‡ÚÂÌ‡
Ú‡ÍÒ‡.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ: ‰Ó 17.00 ˜. Ì‡ 23.08.2021 „.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ: 17.30 ˜., Ì‡ 23.08.2021 „., ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ. 2, ÒÚ. 225.
¿‰ÂÒ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡: —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ
Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÚÂÎ. 931 51 18, 921 80 41, ÎËˆÂ Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ: ‡ÒËÏË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚.
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—ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 34, ‡Î. 1 Ë ‡Î. 2 ÓÚ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡
Ë Â‰‡ Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ú˙„Ó‚Â Ë ÍÓÌÍÛÒË Ë ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ «‡ÔÓ‚Â‰ π —Œ¿21-–ƒ09-939/
06.07.2021 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡ —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡,
Œ ¡ ﬂ ¬ ﬂ ¬ ¿:
Õ‡ 24.08.2021 „., ÓÚ 13.00 ˜., ‚ Á‡ÒÂ‰‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Á‡Î‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ
ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ. 4 ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÔÛ·ÎË˜ÌÓ ÓÔÓ‚ÂÒÚÂÌ ÍÓÌÍÛÒ Ò ÔÂ‰ÏÂÚ: ìŒÚ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Ì‡
ÌÂÊËÎË˘ÌË ËÏÓÚË - ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘Ë ÒÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î,
Á‡ ÒÓÍ ÓÚ 5 (ÔÂÚ) „Ó‰ËÌË.
»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ó·ÂÍÚËÚÂ, ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡:
1. Œ·ÂÍÚ π 1 - ÚÂÂÌ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘: ˜‡ÒÚ ÓÚ œ» Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.512.300 ÔÓ
– Ì‡
„. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , Ò ÔÎÓ˘
ÓÚ 515.00 Í‚.Ï., ‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò ¿◊Œ— π 1726/08.11.2016 „., Ë ˜‡ÒÚ ÓÚ œ» Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.512.298 ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ ,
Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 200.00 Í‚.Ï., ‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò ¿◊Œ— π 1722/08.11.2016 „., Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò Ó·˘‡ ÔÎÓ˘
715.00 Í‚.Ï., Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌ‡ ÒÍËˆ‡ Ò „‡ÙË˜ÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ÓÚ √Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ
ì—Â‰ËÍ‡î, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ ÒÂ ‚ „. —ÓÙËˇ, ÛÎ. ì√ÂÌ. ÕËÍÓÎ‡È —ÚÓÎÂÚÓ‚î π 44, ÔÓÔ‡‰‡˘ ‚ ”œ» IV-Á‡ Ú‡ÙÓÔÓÒÚ
Ë ÓÁÂÎÂÌˇ‚‡ÌÂ, Í‚. 9, Ï. ì√√÷ «ÓÌ‡ ¬-17î ÔÓ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÂÌ ÔÎ‡Ì - œ–«, Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰
π –ƒ-50-09-204/08.04.1987 „. Ì‡ √Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ „. —ÓÙËˇ Ë œ”œ - »œ–«, Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰
π –ƒ-09-50-1470/04.12.2006 „.
Õ‡˜‡ÎÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚
‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Ì‡ —Œ:
500.00 Î‚. (ÔÂÚÒÚÓÚËÌ ÎÂ‚‡ Ë ÌÛÎ‡ ÒÚÓÚËÌÍË), ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ƒƒ—.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: Á‡ Ô‡ÍËÌ„.
2. Œ·ÂÍÚ π 2 - ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ - Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.513.426.1.96 ÔÓ
–
Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ò˙Ò Á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ 137.53 Í‚.Ï., ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘ Ï‡„‡ÁËÌ π 2, ‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò ¿◊Œ— π 2101/
11.06.2020 „. Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ ÒÂ ‚ „. —ÓÙËˇ, Ê.Í. ¡‡ÌË¯Ó‡, ·Î. 92, ‚ı. √, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ
‚ Ò„‡‰‡ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.513.426.1, ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ‚ œ» Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.513.426 ÔÓ
– Ì‡
„. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , ÔÓÔ‡‰‡˘
‚ ”œ» I, ÓÚÂ‰ÂÌ Á‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÊËÎË˘ÌÓ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó, Ï‡„‡ÁËÌ Ë Ú‡ÙÓÔÓÒÚ, Ï. ì√√÷ «ÓÌ‡ ¬-17î ÔÓ
ÔÎ‡Ì‡ Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-50-09-204/08.04.1987 „. Ì‡ √Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ „. —ÓÙËˇ.
Õ‡˜‡ÎÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚
‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Ì‡ —Œ:
510,00 Î‚. (ÔÂÚÒÚÓÚËÌ Ë ‰ÂÒÂÚ ÎÂ‚‡ Ë ÌÛÎ‡ ÒÚÓÚËÌÍË) - 3,71 Î‚./Í‚.Ï., ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ƒƒ—.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: Á‡ Ï‡„‡ÁËÌ.
√‡‡ÌˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ: 100.00 (ÒÚÓ) ÎÂ‚‡ Á‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ, ‚ÌÂÒÂÌË ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÚÍ‡
Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î IBAN: BG49SŒMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷
,,Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡ì, ‚ ÒÓÍ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ.
÷ÂÌ‡ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ: 60.00 (¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ) ÎÂ‚‡ Ò ‚ÍÎ. ƒƒ—. —ÛÏ‡Ú‡ ÒÂ Á‡ÔÎ‡˘‡ Ì‡
Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ,,—Â‰ËÍ‡î - „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ,, Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ. 2, ÒÚ. 214, ‚ÒÂÍË
‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 09:00 ˜. ‰Ó 17:00 ˜. ËÎË ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚ Ô˙Ú ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡ ÒÏÂÚÍ‡: IBAN:
BG58SŒMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷ ,,Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡ì. ÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÓÚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ. 2,
ÒÚ. 225 ÒÂ˘Û ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ÔÎ‡ÚÂÌ‡ Ú‡ÍÒ‡.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ: ‰Ó 17.00 ˜. Ì‡ 23.08.2021 „.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ: 17.30 ˜., Ì‡ 23.08.2021 „., ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ
ì—Â‰ËÍ‡î, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ. 2, ÒÚ. 225.
«‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ, ÒÂ Û˜‡ÒÚ‚‡ Ò ÓÚ‰ÂÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Ë ÒÂ Á‡ÔÎ‡˘‡ ÓÚ‰ÂÎÌ‡
„‡‡ÌˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ.
¿‰ÂÒ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡: —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î
π 88, ÚÂÎ. 931 51 18, 921 80 41, ÎËˆÂ Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ: ‡ÒËÏË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚.
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Новият шеф на АПИ
уволнен за саботаж
Дават пътната агенция на прокурор заради
необезпечени договори за 2,9 млрд. лв.
Регионалният министър Виолета Комитова уволни назначения преди около
два месеца председател на управителния
съвет на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) Апостол Минчев. Като причина за решението се посочва “проявеното от него своеволие да спре всички
строителни дейности на агенцията”. От
регионалното министерство съобщават,
че инж. Минчев е разпоредил писмено
преустановяването на работата и изтеглянето на техниката до второ нареждане.
По този начин досегашният шеф на АПИ
си е позволил да води политика, която е
в разрез с политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Писмото за спиране на всички проекти, свързани с ремонти и реконструкция на републикански пътища, на
практика блокира дейността на фирмите.
Заповедта на Минчев изглежда като
саботаж на работата на МРРБ, заяви
пред БНР министър Комитова по повод

уволнението. “Трима от управителния
съвет на АПИ бяха в министерството и
разговаряхме по проблеми на агенцията
и те не ме уведомиха, че имат намерение да извършват това, след което си
отидоха в службата, където са издали
тази заповед, която считам за своеволие,
да спре всички строителни дейности на
АПИ, и смятам, че много противоречи
на политиката на МРРБ”, обясни министър Комитова. По думите й усилията на министерството са насочени в
терсенето на средства, за да не се спират строежи, а уволненият Минчев е
направил точно обратното. Виолета
Комитова обясни, че Апостол Минчев й
е бил препоръчан от зам.-министър Тодор Анастасов да оглави АПИ: “Може
би се предоверих, за което много съжалявам, и сега съм много разочарована”,
каза регионалният министър. Тя уточни,
че не е разговаряла сега с Минчев, но и
в предишни разговори с него не е оста-

вала удовлетворена.
Минчев бе назначен за шеф на директорския борд на АПИ през май на мястото на предишния председател Георги
Терзийски. Бившият директор на “Летище София” Веселин Пейков и настоящият на Областното пътно управление в
Плевен Ивайло Денчев попълниха останалите две вакантни места, които преди
това бяха заети от инж. Кирил Досев и
проф. Олег Асенов.
Междувременно министерството на
финансите съобщи, че министър Асен
Василев и Виолета Комитова са изпратили сигнал до главния прокурор за действията на Агенция “Пътна инфраструктура”, свъзани с харченето на пари от
държавния бюджет. Към сигнала са приложени доклади към управителния съвет
на АПИ от директора на дирекция
“Поддържане на пътната инфраструктура” в агенцията, които съдържат допълнителни и извънредни задания за ремонти.
Според министрите решенията на ръководството на пътната агенция да възлага
изпълнението на дейности при липса на
финансови средства за изплащане на
извършената работа са приети в откло-
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Апостол Минчев
нение от нормативно установените правила. В сигнала се посочват случаи на
значително надхвърляне на прогнозната
стойност на договори, сключени с обществени поръчки. В 40 договора общото
надвишение е 2,9 млрд. лв. над стойността на договорите. Според справка на
АПИ при одобрен бюджет на агенцията
за текущ ремонт и поддръжка за 2021 г.
от 382 млн. лв. тя е възложила дейности
на стойност близо 2,9 млрд. лв., като от
тях 1,45 млрд. лв. са поети ангажименти
през 2021 г. и 1,4 млрд. лв. са за 2022 и
следващи години. С това са нарушени
Законът за публичните финанси, Законът
за финансово управление и контрол в
публичния сектор и Законът за обществените поръчки.
Коментар на стр. 8

Чуждите инвестиции
се свиха с над 54%

Търговският дефицит
стигна 334 млн. евро

Външни хора
управлявали ББР

Преките чуждестранни инвестиции у нас за периода
януари-май 2021 г. са в размер на 280,8 млн. евро, което е
с 335,6 млн. евро по-малко от същия период на 2020 г. Така
обемът на инвестициите се свива с 54,4% на годишна база,
показват предварителните данни на БНБ. В централната
банка изчисляват, че само през май потокът е положителен
и възлиза на 92,1 млн. евро при положителен поток от 106,2
млн. евро за май 2020 г. Дяловият капитал е отрицателен и
възлиза на 94,7 млн. евро за първите пет месеца на тази
година. Той е по-малък с 0,5 млн. евро от този за януаримай 2020 г., който излезе на минус с 94,2 млн. евро. Нетният
поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими
имоти е отрицателен в размер на 1,4 млн. евро при положителен нетен поток от 0,2 млн. евро за януари-май 2020 г.
По традиция най-много преки инвестиции в страната
през първите пет месеца на тази година са дошли от
Нидерландия -235,6 млн. евро, и Франция - 161,3 млн.
евро, а най-големите нетни отрицателни потоци са към
Обединеното Кралство -197,4 млн. евро, и Русия - 145,5
млн. евро. По предварителни данни български компании
са инвестирали в чужбина 57,3 млн. евро при 92,7 млн.
евро за периода от януари до май 2020 г.

Търговският дефицит на
страната за май достигна
334 млн. евро, като за същия
месец на миналата година е
бил 57,2 млн. евро. Това
показват предварителните
данни на БНБ за платежния
баланс. За първите пет месеца на тази година салдото
е на минус с 915,1 млн.
евро, като за същия период
на 2020 г. имаше дефицит
от 446,6 млн. евро.
От централната банка
отчитат, че текущата капиталова сметка е положителна и възлиза на 50,1 млн.
евро при излишък от 86,2
млн. евро за май 2020 г. От
януари до май тя е положителна и възлиза на 399,4
млн. евро при излишък от

Отстраненото ръководство на Българската банка за развитие е поемало рискове,
които нормална банка не би поела. Единственото възможно обяснение за тези рискове
е съществуването на зависимости между
действалия тогава надзорен съвет и хора
извън банката, които са разпореждали какво
да се случва. В момента подготвяме портфолио от тези странни решения за отпускане
на заеми и ако се съберат достатъчно данни,
ще ги дадем на прокуратурата. Изглежда, че
данни за несвойствени дейности има. Това
коментира пред “Свободна Европа” икономическият министър Кирил Петков.
Той отказа да посочва конкретни компании, но уточни, че два от заемите по над 100
млн. лв. изглеждат твърде рискови. Тези кредити се обслужват, но лихвата по тях е много
малка, а плащането на главницата - много
отдалечено във времето. Въпросът, който
трябва да преценим, е дали рискът от това
голямо плащане в края на периода е огромен
или просто голям, коментира Петков. Той
допусна, че може да се наложи ББР да признае очаквана бъдеща загуба по кредита и да
осчетоводи провизии, като това може да доведе до загуби от десетки милиони левове за
данъкоплатците.
За да минимализира риска, ръководството на банката ще води разговори с компаниите, разглеждат се вминателно бизнесплановете по тези кредити, но банката е действала доста оптимистично при одобрението
им, коментира Петков. Според него може
да се договорят допълнителни обезпечения,
но може да се стигне и до провизии. Вече
стана ясно, че с подобна структура на кредита е отпуснат заем от 150 млн. лв. на
свързваната с Румен Гайтански-Вълка компания “Роудей Констракшън”. При този
кредит вноската по главницата за 2020 г. е
минимална - 170 000 лв., а голяма част от
плащанията са предвидени към датата на
падежа 2029 г.
Има шанс договорът за изграждане на
огромен нов правителствен център от 90
000 кв. метра на територията на “София
тех парк” да бъде прекратен с минимални
щети, като евентуално се покрият само платените по него суми за проектиране, каза
Петков.

688,9 млн. евро за същия
период на миналата година.
Износът на български стоки е 2,603 млрд. евро, като
нараства със 711 млн. евро
(37,6%) в сравнение с май
2020 г., когато беше 1,892
млрд. евро. За пет месеца
експортът достига 13,258
млрд. евро и нараства с
2,290 млрд. евро (20,9%) в
сравнение с този за същия
период на миналата година.
Износът за януари-май
2020 г. намалява на годишна база с 6,6%. В БНБ изчисляват, че вносът на стоки през май е 2,937 млрд.
евро и нараства с 987,8 млн.
евро (50,7%) спрямо май
2020 г., когато беше 1,950
млрд. евро.

Мария Бакалова стана посланик на българския туризъм

СНИМКА МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

Българската кинозвезда Мария Бакалова стана посланик на дестинация
България. Първата българска актриса с
номинация за “Оскар” получи почетен
знак от Министерството на туризма.
Бакалова имаше специална среща със
служебния министър на туризма Стела
Балтова, която я поздрави както за постигнатите успехи, така и за мотивацията, която дава на младите хора, дръзнали да поемат по стъпките й. Бихме се
радвали да приемете тази символична
роля на посланик и да прегърнете като
своя кауза популяризирането на многообразието на туристическата дестинация България, заяви министър Балтова,
поднасяйки почетния знак.
Мария Бакалова благодари и подчерта,
че България е прекрасна страна и нейните
красоти, вкусна храна и древна история
трябва да се популяризират. По думите й
природата и архитектурата ни са изключително красиви и тя ги преоткрива всеки
път, когато с радост се завръща у дома.
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Паспорт на стара сграда само при цялостен ремонт
До края на 2032 г. се удължава срокът за държавните и общинските строежи
Частните сгради ще са
задължени да си направят технически паспорт само при цялостен ремонт или при такъв,
който обхваща част от обекта,
но се засяга и конструкцията
му. Срокът за изготвяне на
технически паспорт на публичните общински и държавни
строежи се удължава до края
на 2032 г. Това предвижда
проект за изменение на наредба 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
Промените са публикувани за
обществено обсъждане, съобщиха от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Измененията са направени във

връзка с изтичащия в края на
годината срок всяка сграда да
има технически паспорт.
Промените в наредбата
предвиждат технически паспорт за съществуващ строеж
да се съставя след извършено
обследване по реда на Закона
за устройство на територията.
Това ще става при строително-монтажни работи, обхващащи целия строеж. За тях се
изисква издаване на разрешение за строеж. Паспорт ще се
съставя и при извършване на
строително-монтажни работи,
които обхващат част от обекта, но засягат конструкцията
му, се казва в съобщението на
МРРБ.

Съставянето на техническите паспорти на съществуващи строежи - публична
държавна и публична общинска собственост, ще се
извършва в срок до 31 декември 2032 г., предлага МРРБ.
Целта на промените е да
се облекчи бизнесът, гражданите и централните и общински администрации от
допълнително натоварване
с разходи в условията на
икономическо възстановяване след пандемията от
КОВИД-19, е посочено в
съобщението.
Срокът за обществено
обсъждане на проекта е
14 дни.

Загубите на столичното парно
доближават 750 млн. лв.

ББР удължи срока
за безлихвени кредити

Министерският съвет
удължи срока за кандидатстване по Програмата за гарантиране на
безлихвени кредити в
защита на хора, лишени
от възможността да полагат труд поради пандемията от КОВИД-19.
За безлихвен кредит по
програмата може да се
кандидатства до 31 август 2021 г. или до изчерпване на гаранционните лимити за финансиране от търговските
банки-партньори, съобщиха от Българската
банка за развитие (ББР).
Държавната банка
сключва анекси с банките, които все още разполагат със свободен лимит за финансиране -

Алианц Банк, Инвестбанк, Централна кооперативна банка и Пощенска банка.
Антикризисната мярка осигурява отпускането на безлихвени заеми
до 6900 лв. на хора на
трудов договор и самоосигуряващи се, земеделски производители и сезонни работници, които
са преустановили дейността си вследствие на
извънредната епидемична обстановка. Максималният срок на погасяването им е 5 години, с
минимум 6 месеца и
максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са
освободени от такси,
комисиони и неустойки.
Удължено бе и дейст-

ОБЯВА
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СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

вието на Програмата за
портфейлни гаранции в
подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от пандемията.
Срокът за включване на
кредити в гарантирания
портфейл е до 31 декември 2021 г. Фирмите могат да кандидатстват за
финансиране до 20 декември 2021 г. Програмата е
отворена за всички сектори на икономиката и се
прилага от търговските
банки-партньори за цялата територия на страната. ББР предоставя гаранционно покритие в размер на 80% от главниците на всеки от кредитите
по мярката.
По инициатива на
Министерството на икономиката се работи по
присъединяването на
Програмата за бизнес
финансиране към обявената нова програма
“Възстановяване” в подкрепа на бизнеса чрез
гаранции от Фонда на
фондовете и ББР.
Досега Българската
банка за развитие е одобрила за гарантиране
кредити за над 559 млн.
лв. по двете държавни
антикризисни програми.

През 2020 г. “Топлофикация София” ЕАД е на загуба от 67 158 000
лв. През 2019 г. загубата е била поголяма - 82 525 000 лв., пише в годишния финансов отчет на дружеството.
Натрупаната през годините досега загуба на дружеството към 31 декември
2020 г. е в размер на 738 946 000 лв.
Във финансовия отчет се посочва,
че тези обстоятелства показват наличието на съществена несигурност, която би могла да породи значителни
съмнения в способността на дружеството да продължи да функционира
като действащо предприятие без подкрепата на собственика и други източници на финансиране.
“Топлофикация София” отчита отрицателен паричен поток за 2020 г. от
оперативна дейност в размер на 15 011
000 лв. Към 31 декември 2020 г. собственият капитал на дружеството е в
размер на 203 226 000 лв. и превишава вписания капитал с 95 577 000 лв.
Ръководството обаче смята, въз
основа на направените прогнози за
бъдещото развитие на дружеството, че
ще успее да продължи своята дейност,
без да се предприемат съществени
промени. То ще успее да продължи
своята дейност и да погасява своите
задължения, без да се продават активи
и без да се предприемат съществени

промени в неговата дейност.
Преди броени дни стана ясно, че
БЕХ сериозно обмисля да реши проблема с газовите дългове на столичното парно, като придобие собственост
срещу задълженията му. Изчаква се
обаче докладът, финансиран безвъзмездно от Агенцията за търговия и развитие на САЩ, който трябва да препоръча мерки за оздравяването и модернизацията на “Топлофикация София”.
Общинската топлофикация дължи
на БЕХ 760 млн. лв. по изкупени през
годините дългове на парното за доставен газ от дъщерното на холдинга дружество “Булгаргаз”, съобщи в началото на юни енергийният министър Андрей Живков. Отделно е натрупаният
от края на миналата година нов борч
от близо 80 млн. лв. към газовия снабдител, които отново могат да станат
обект на съдебни претенции от страна
на “Булгаргаз”.

Куриерските услуги поскъпнаха
драстично
Куриерските услуги поскъпнаха
драстично от юли. Компаниите
привидно не вдигат цените за услугата, но клиентите плащат по-скъпо
за доставките вкъщи.
Това е ефектът от таксата “гориво” на големите в бранша, която
е свързана с цените на дизела и при
повечето от тях се определя в началото на всеки месец.
Компанията с най-голям пазарен
дял, която от години държеше такса
“гориво и пътни условия” от 1%, я

вдигна от юли на 8% и възприе модела на другите куриери за месечно
определяне. Таксата варира при различните компании между 5 и 11%.
От компаниите обосновават шоковото поскъпване на такса “пътни
условия” основно на цените на горивата. Върху цената се отразява
негативно още добавянето на редица компоненти като тол такси и
всички други разходи, обвързани с
пътната мрежа и транспорта в страната, твърдят от бранша.
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Прага взима 7 милиарда
евро от ЕС
Лидерката на Еврокомисията
Урсула фон дер Лайен и чешкият
премиер Андрей Бабиш представиха в Прага одобрения от ЕК
план за възстановяването на икономиката на Чехия от КОВИДпандемията. Чехия ще получи 7
милиарда евро грантове до 2026
година, но трябва да подобри прозрачността при разпределението
на евросредствата и предотвратяването на конфликт на интереси. Фон дер Лайен похвали правителството, че планира да похарчи 42% от сумата за мерки
срещу климатичните промени.

СНИМКИ БГНЕС

Афганистански служители оглеждат разрушена кола, след като президентският дворец в Кабул бе обстрелян
с ракети. Обстрелът бе направен по време на молитвите за Курбан-байрам, на които са присъствали
президентът Ашраф Ганиа и други високопоставени служители. Първоначално нямаше съобщения за жертви

Картата на Европа
почервеня от КОВИД-19

Русия предупреди САЩ
за хиперзвукови ракети
в Европа
Руското посолство във Вашингтон предупреди САЩ да не
разполагат хиперзвукови ракети
в Европа. Подобен ход може да
дестабилизира сегашното състояние на нещата и да увеличи вероятността от случаен конфликт, съобщи посолството в
“Туитър”. Очаква се консултации
между Русия и САЩ относно
стратегическата стабилност да
се проведат на 28 юли, пише в.
“Хил”.

Франция обяви четвърта вълна на епидемията
Цяла Испания, Малта,
Андора, Холандия и Люксембург вече са оцветени в червен цвят, който показва “висок” риск от КОВИД-инфекция. Към тях се прибавят
гръцките Атика и остров
Крит, както и континентална
Португалия и нейните Азорски острови. Това показва
последната актуализация на
Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, съобщи “Брасълз
таймс”.
Отделно голяма част от
Стария континент отново става оранжева, след като доскоро е била зелена. В съседна
Гърция това се отнася за
Южно Егейско море, Западна

Македония, Епир, Тесалия,
Йонийските острови, Западна Гърция и Пелопонес.
Центърът прогнозира 420
заразявания на 100 000 души
за седмицата, завършваща на
1 август, добавя “Дойче
веле”. Следващите седем дни
числото може да нарасне до
над 620 нови случая на 100
000 население. Причината е
бързото нарастване на варианта Делта.
Междувременно френските власти обявиха, че в страната вече е налице четвъртата
вълна на коронавируса. Нивата на инфекцията са по-високи, отколкото в предишните фази. Това съобщи в понеделник на брифинг след засе-

дание на Съвета на министрите в Елисейския дворец говорителят на правителството
Габриел Атал. Той допълни,
че “за една седмица броят на
случаите се е удвоил. Сега
регистрираме около 10 000
нови инфекции всеки ден”.
Според него “в 80% от случаите говорим за Делта щама,
който не е пощадил нито един
регион на Франция”.
Затова правителството
представя законопроект за
затягане на мерките срещу
КОВИД, който ще бъде внесен в парламента на 21 юли и
разгледан на извънредна сесия. Той включва въвеждането на санитарен пропуск при
посещение на кафенета, рес-

торанти, търговски центрове,
театри и музеи (сертификат за
ваксинация или сертификат за
отрицателен резултат от теста за коронавирус). Документът предвижда и задължителната ваксинация на медицинските работници. Полицията ще проверява за тези пропуски при посещение на барове, ресторанти, търговски
центрове, театри и концертни зали. Първата глоба в случай на нарушение ще бъде
1500 евро на човек. При повторно нарушение, 9000 евро.
За юридическо лице глобата
ще бъде 45 000 евро. Найсериозните нарушения ще
бъдат наказани с година затвор.

„Новости”: Ердоган заби
нож в гърба на Сърбия

ЕС планира военна
мисия в Либия

Турция работи за увеличение на броя на страните,
които са признали независимостта на Косово, заяви президентът Реджеп Ердоган, който щял да говори по този
въпрос и с американския си колега Джо Байдън, пише
белградският в. “Новости”. Според изданието Ердоган е
“забил нож в гърба на Сърбия”.
“Опитваме се да работим за увеличаване на броя на
страните, които признават Косово. Сега 114 държави
признават страната и ние искаме този брой да се увеличи.
Надяваме се, че тази година на срещата, която ще имам с
Байдън в рамките на Общото събрание на ООН, ще обсъдим отново тази тема, че ще работим заедно по въпроса
за признаването на Косово”, заяви Ердоган пред турски
журналисти, придружаващи го при визитата му в Северен
Кипър.
В произнесената в понеделник реч пред парламента на
Ceвeрнoкипърcкa турcкa рeпубликa Ердоган зaяви, чe в Кипър
имa “двe oтдeлни държaви и нaрoди, рaнo или къcнo
мeждунaрoднaтa oбщнocт щe гo приeмe”. “Aкo щe имa нoв
прoцec нa прeгoвoри oтceгa нaтaтък, тoй мoжe дa e caмo
мeжду двe рaвни и cувeрeнни държaви”, кaтeгoричeн бе
Eрдoгaн. Той пак поиска пoдeлянe нa изключитeлнaтa
икoнoмичecкa зoнa крaй ocтрoвa и обяви, че Турция ще създаде военна база в Северен Кипър.
Коментар на стр. 8

Европейският съюз има намерение да изпрати военна
мисия в Либия, за да засили влиянието си като чуждестранна суперсила в региона, съобщи “ИЮ Обзървър”, позовавайки се на изтекла информация.
“Мирният процес изисква разоръжаване, демобилизация и реинтеграция на бойци, както и реформа в сектора
на сигурността”. Посочва се, че ЕС е на път да спре плановете за мащабни операции в Северна Африка през следващите месеци, целящи да прекратят трафика на хора и
оръжия в региона. “В този контекст трябва да се обмисли
ангажимент за военна ОПСО (Обща политика за сигурност
и отбрана), за да не се остави цялото поле на дейност във
военната област на трети държави”, добавя се в документа.
Самите либийски власти са изразили необходимост от
подкрепа на ЕС по границите, включително на юг. Това
може да отвори възможността за разполагане на средства
за въздушно наблюдение на Съюза над мюсюлманската територия, ако управляващите се съгласят.
Наскоро в Либия имаше положителен пробив, като на
5 февруари враждуващите партии се споразумяха за единна нова изпълнителна власт. Тя ще управлява до националните избори. Местните жители се надяват новото правителство да приключи гражданската война, обхванала страната след убийството на държавния глава Муамар Кадафи
през 2011 г.

Нов взрив в Чехия
Експлозия на боеприпаси се
случи по време на проверка в бивш
военен полигон в Централна Бохемия, съобщи Генщабът на чешката армия. Двама военнослужещи са сериозно ранени. Единият е
получил тежки наранявания на
крайниците, а вторият сериозни
изгаряния на горната част на
тялото. Ранените са откарани в
болница.

Израелски въздушни
удари по Алепо
Самолетите на израелските
ВВС атакуваха в нощта срещу
вторник военни предприятия, разположени в района Ал-Сафир югоизточно от сирийския град Алепо,
съобщи арабската телевизия “Ал
Хадат”, цитиана от ТАСС. Ударите са били извършени и по складове с оръжия, принадлежащи на
проирански шиитски формирования, които се бият на страната
на сирийската армия.

Пожарникари гасят горски пожар
в южната част на американския
щат Орегон. Над 2000 огнеборци
са ангажирани с овладяването на
стихията, която е обхванала площ
от 300 000 акра и е принудила
хиляди жители да се евакуират

ДАТАТА
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Така се прави!
Валентин ГЕОРГИЕВ

Скрит саботаж на
дейността и политиката на МРРБ - така може
да се нарече поведението на новоназначения
(и вече уволнен) шеф
на АПИ Апостол Минчев, позволил си своеволието да спре всички
строителни дейности
на ведомството “до
второ нареждане”. До-

бре, че министър Виолета Комитова е нащрек и действа, без да
се церемони. Дали и
доколко въпросният
шеф е професионалист,
вече няма значение.
Както и обясненията
му. Усилието на министерството е да бъдат
намирани средства, за
да не се спират строежи, а уволненият Минчев е сторил точно обратното, казва Комитова. Странното е, че
скандалната заповед е
издадена часове след
среща между нея и
ръководството
на
АПИ, като тя не е била
уведомена за намеренията му.
Така се прави! Можем да си представим
какво би се случило

само след няколко дни,
ако не бяха взети крути
мерки. Недоволството
по общините щеше да
ескалира с бумерангов
ефект върху служебния
кабинет и президента.
Както впрочем се случва заради друга сфера здравеопазването.
Скандалът между
министър Стойчо Кацаров и уволнения шеф
на “Пирогов” Асен
Балтов ескалира на
личностно ниво и премина в протести на лекари. Едва ли има нормален човек, който да
не е наясно, че големият проблем е системен
и е свързан с финансирането на болничните
заведения, с необходимостта от премахване
на статута им на търга-

шески дружества. Източването на здравната каса с фиктивни пациенти и фалшиви направления е повсеместна практика. Всеизвестна, не от вчера. Това
обаче няма как да се
“изчегърта” за ден-два
и изисква законодателни промени от парламента. Една оставка в
случая не решава нищо,
а взаимните обвинения
между министър и медици не говорят добре
за самото управление.
Което пък дава храна
на такива като Борисов
да тръбят как “всички
видяха, че Кацаров
лъже, а Радев го подкрепя и не го уволнява”. Е, така не се прави, резултатът тук изглежда предизвестен.

Засечка за Ердоган
Юри МИХАЛКОВ

Турският президент
Ердоган бе планирал
триумфално посещение
на 19-20 юли в непризнатата от света Севернокипърска турска република, но то бе помрачено не от кого да
е, а от част от политическия елит на домакините. Самото посещение по повод 47-атa
гoдишнинa oт турcкoтo

нaшecтвиe в Кипър
мина под знака на мерака на Ердоган да увеличи влиянието на Анкара в Източното Средиземноморие и да засили позициите й като
регионална сила, но и с
по-глобална роля.
Кои бяха тези признаци? Най-напред това
е проповядваната от
него теза, че на острова живеят два отделни
народа, има две отделни държави и бъдещите
преговори за съдбата
на Кипър трябва да се
водят от тази стартова
позиция. Ердоган се
опитва да преформулира подхода за разрешаването на кипърския
въпрос - както Гърция
и Република Кипър,
така и ЕС е против
този метод. За тях ост-

ровният Кипър е една
държава. На Ердоган
обаче му трябва отделна турска държава там,
за да трасира влиянието на Анкара в Източното Средиземноморие
и части от Близкия изток.
От торбата на неоосманизма Ердоган извади и нови неща. Едното е създаването на
военноморска база за
безпилотници в Северен Кипър. Това вече
не са безобидни изобретения, а и в бъдеще
базата може да се разшири и за други въоръжения. Втората новост
засяга Сърбия. Ердоган
обяви, че ще лобира
пред САЩ и други
държави за международното признаване на
Косово. И тук лъсва

меракът за по-глобална
роля на регионалната
иначе Турция.
Но ето, че срещу
тази политика се обявиха две лeви кипърcкoтурcки пaртии: нaйгoлямaтa oпoзициoннa
Рeпубликaнcкa турcкa
пaртия и Coциaлдeмoкрaтичecкaтa. Техните депутати (15 от общо
50) бойкотираха речта
на Ердоган в парламента, на която той огласи
посланията си. Не влязоха в залата и бившите
президенти Муcтaфa
Aкънджъ и Мeхмeт Aли
Тaлят. Всички те се
обявяват за федерално
обединение на Кипър и
са против намесата на
Анкара в севернокипърските дела. Дали
в Кипър неоосманизмът
не удари на камък?!

Широко затворени очи
От стр. 1
През последните години Иван Гешев успешно прилагаше тактиката
“широко затворени очи”
за всякакви съмнителни
ходове на ГЕРБ и управляващите. Да напомним,
той не от вчера е част
от върхушката в прокуратурата - беше и заместник на предния главен
прокурор, освен това 2
години бе начело на
спецпрокуратурата.
Ако е искал (или могъл),
да е постигнал така бле-

нуваните резултати в
борбата с престъпността. Уви, рахатът му бе
нарушен и се наложи да
отлепи залепналите си
клепачи. Така ги отвори,
че чак се оцъкли. Защото, оказа се, чадърът на
ГЕРБ взе да се прокъсва. А и мижащото досега българско общество взе да се пробужда.
И да му иска оставката.
Взеха, че се появиха и
“нахални” министри,
които също я искат...
Прокуратурата ни
обяснява: работим мно-

го, не е имало нахлуване в президентството,
не са подслушвани политици и протестиращи,
не сме разследвали предубедено...
Колко още ще са затворени очите на ония,
които могат да сложат
край на тази наглост?
Ще посмеят ли да прозрат най-сетне, че е
време да се сложи край
на сенките и полусенките в прокуратурата,
време е за осветляване
на истината. Дори и да
боли. За всяка болка

има лечение, понякога
се налага отстраняване
на вредните образувания. Стига сме си затваряли очите за някои
предубедени
лица,
само тогава ще ни просветне пред погледа и
кои са виновни България да е в положението, в което е.
А след това процедурите са ясни и законово
разписани - разследване, обвинение, дело и
присъда при наличие на
необходимите неоспорими доказателства.
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1789 - РАЖДА СЕ ВАСИЛ АПРИЛОВ, ПРОСВЕТЕН ДЕЕЦ И КНИЖОВНИК (УМИРА 1847
Г.). Има голям принос за развитието на модерната българска
просвета и книжнина. Инициатор е за създаването на Габровското светско взаимно училище
през 1835 г. По негово настояване български младежи са изпращани да се учат в Русия. Бори се
за въвеждането на българския
език в църковното богослужение и за замяната
на гръцките свещеници с български.
1921 - УМИРА ВЕЛА БЛАГОЕВА, ОБЩЕСТВЕНИК И ПУБЛИЦИСТ (Р. 1858 Г.). Виктория
Атанасова Живкова е
съпруга на Димитър
Благоев (на снимката
са двамата). Заедно
с него през 1885 г. издава първото социалистическо списание
в България - “Съвременний показател”.
През 1905 г. по нейна инициатива е основана
първата социалдемократическа женска група,
поради което се смята за основателка на женското социалистическо движение у нас. Автор е
на стихове, разкази, повести, романи, студии
върху българската литература и др.
1921 - РАЖДА СЕ ВЕСЕЛИН ТРАЙКОВ, ПРОФЕСОР, ДОКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ НАУКИ
(УМИРА 2011 Г.). Сътрудник
на БАН, автор на над 600 изследвания по история на балканските народи, библиограф,
преподавател, учен с международна известност. Сред
най-ценните му трудове са
“Георги Стойков Раковски. Биография” (1974), “Идеологически течения и програми в националноосвободителните движения на Балканите до 1878 г.” (1978) и др. Носител е на найвисокото отличие на БАН - “Марин Дринов”.
1921 - СЪЗДАДЕНА Е ДЪРЖАВНАТА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ. На
тази дата в “Държавен вестник” е обнародван указ на
цар Борис III, с който се
създава Държавна музикална академия (дн. Национална музикална академия
“Проф. Панчо Владигеров”).
През 1954 г. се преименува в
Българска държавна консерватория, а на 17 септември 1990 г. си възстановява името Държавна музикална академия. През март 1995 г. става
ДМА “Панчо Владигеров”. С решение на 37-то
НС от 21 юли 1995 г. получава статут на академия, а от 19 май 2006 г. е НМА “Проф. Панчо
Владигеров”.
1981 - УМИРА ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА, ПОЛИТИК И ДЪРЖАВНИК (Р. 1942 Г.). Дъщеря на Тодор Живков. Изиграва
важна роля за отварянето на България в културно отношение към
света - прокарва и реализира идеята за създаване на Галерията за
чуждестранно изкуство в София, съдейства
за посещения у нас на
изтъкнати писатели, композитори, художници.
Забележителен е приносът й за популяризирането на българската култура и историческо наследство зад граница. Съдейства българи - учени
и културни дейци, да излизат и работят в Западна Европа и САЩ. По нейна инициатива са
организирани честването “1300 години България”, Международната детска асамблея “Знаме
на мира” под егидата на ЮНЕСКО и др.
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ПРОФ. АНТОНИЙ ТОДОРОВ:

В парламента ще им трябва
подкрепата на БСП
Правителство, което пренебрегне социалните
неравенства, рискува да се сблъска с нови упорити
протести, казва известният политолог
Интервю на Велиана ХРИСТОВА

 Какво очаквате от този парламент, който се открива днес, проф.
Тодоров? Ще се задържи ли поне?
- От този парламент очаквам да излъчи редовно правителство и то да не е
краткотрайно, за няколко месеца само,
а малко повече. За да може това редовно правителство, продължавайки започнатото от служебното, да реформира
една ситуация, която познаваме от последните 11 години, а именно - политическата хегемония и почти политическия монопол на ГЕРБ. Разбира се, заедно с това, поправяйки наследството,
правителството ще трябва както да управлява текущите дела, така и да обърне
посоката на развитието на България към
интегрирана и социална държава - която интегрира своите граждани и се грижи за тях и за обществото.
 Лесно ли ще бъде формирането на такова правителство, след
като видяхме вече досегашните
предложения на победителите в
изборите, в които прозира една не
социална, а крайно дясна и неолиберална политика?
- Правителство със сигурност трудно ще се формира. Партиите в парламента са същите като след 4 април,
броят на депутатските места е малко
по-различен, но не съществено. Отново
очакванията са към “Има такъв народ”,
към т.нар. партии на протеста и коалиция “Демократична България”. Но тези
три формации заедно нямат мнозинство и ще се наложи подкрепата на друга
партия. А от останалите в парламента
най-очакваното и най-логичното би било
подкрепа да се потърси от БСП като
партия, която твърдо бе опозиция на
ГЕРБ през всичките тези години и през
последните особено. Казвам това, но
допълвам: много трудно ще се формира
кабинет, защото между самите т.нар.
партии на протеста има трудност в комуникацията, те като че ли не си говорят, не преговарят, като че ли “Има
такъв народ” желае просто да постави
на масата поредното си предложение,
което другите да приемат или да
отхвърлят и, ако го отхвърлят, да бъдат
обвинени, че са против промяната. Това
го видяхме с предложеното правителство, в което толкова много се налагаше
министрите да бъдат добре образовани,
по възможност в чужбина.
Само че те пропуснаха основния
въпрос на всяко правителство - каква
програма то осъществява. И наистина
видяхме поведение, сякаш говорим за
бизнес модел, сякаш се предлага не
правителство, а управителен съвет на

корпорация. Имаше какви ли не предложения, които съпътстваха персоналния състав на правителството, но общо
взето основното, което блестящо липсваше, с изключение само на това, че
пенсиите щели да бъдат подпомагани и
в бъдеще, беше социалната политика,
социалната сфера. Също така - нищо за
гигантските социални неравенства, засилени от КОВИД-кризата.
 Няма ли точно това да бъде
основният проблем при формирането на кабинет?
- Това със сигурност ще създава
проблем и правителство, което ще неглижира социалните неравенства, рискува да се сблъска с поредица от много
по-упорити протести и демонстрации,
отколкото досега видяхме. Това може
да бъде препъни камък.
Но хубаво е в очакванията към
новия парламент да разграничаваме
нещо, което бихме нарекли краткосрочна перспектива, от дългосрочната. В
краткосрочен план трябва да се решат
няколко неща, свързани с управлението на КОВИД-кризата и с всички
съпътстващи социални и икономически мерки за подпомагане на хората в
тази ситуация. Това е най-належащото.
Повече време трябва за по-дълбоки
съдържателни реформи, свързани с
икономическата политика, данъчната
система, която определено трябва да
стане по-справедлива, защото плоският данък бе по начало несправедлив.
Някой може да каже: какво плащат, едни
10 процента! Само че 10 на сто върху
600 лв. не са 10 на сто върху 30 000,
колкото се разбира, че получават месечно хората в някои сфери.
 Проблем не е ли и искането да
се вдигне таванът на пенсиите, т.е.
повече да получават пак богатите?
- Да, несъмнено. Но да не забравяме, че това с тавана на пенсиите беше
свързано най-вече с едно желание
представители на някогашната найвисша номенклатура да не получават
толкова високи пенсии. Всъщност,
най-добре платените категории в нашето общество все още са далеч от
пенсиониране. И вдигането на тавана
на пенсиите по-скоро ще облагодетелства много малко хора.
 У мен последните избори оставиха два въпроса. Как така партия,
която не представи никаква програма пред обществото, спечели, а БСП,
която представи подробна програма,
падна надолу?
- Има множество причини за това.
Реализира се нещо, което наричаме
протестен вот. На хора, които протестират срещу всичко и срещу всички.
Които нямат партийна лоялност, защото ИТН е току-що съставена партия, тя дори не е съвсем партия.

“
Ñàìèòå ò.íàð. ïàðòèè
íà ïðîòåñòà èìàò òðóäíîñòè
â êîìóíèêàöèÿòà ïîìåæäó ñè

АНТОНИЙ ТОДОРОВ е роден на 19 декември 1957 г. в София.
Завършил е столичната 9-а Френска гимназия и международни отношения в УНСС (ВИИ “К. Маркс”). Доктор на политическите науки,
в момента е професор по политология в НБУ. Бил е гост-професор
в Бургундския университет в Дижон (Франция), в Югоизточноевропейския университет в Тетово (РС Македония), в Свободния университет
в Брюксел. Бил е съветник при президента Георги Първанов.

Тепърва ще видим дали ще стане партия с хора, които са лоялни към нея,
свързват живота си с нея. Ясно е, че
преливат гласове от ГЕРБ към Слави
Трифонов - избиратели, разочаровани
от тази партия. Това е една и съща, да
кажем, социална среда.
Колкото до БСП, причините за
нейните проблеми са от друг порядък.
Да не търсим краткосрочни причини,
свързани с малко колебливото й поведение по време на протестите - имаше
толкова много социалисти там, особено в началото на тези протести. И
малко колебливото й поведение по
отношение на кандидатурата на Румен Радев, при положение, че той беше
неин кандидат и бе подкрепен много
по-широко. Има нещо по-стратегическо - БСП има програма за управление и в същото време през последните
години направи програмни промени,
които останаха неразбираеми за пошироката публика. БСП се отказа от
някои свои стари позиции, които отстояваше, за да ги замени с нови. Известен завой към публика, настроена
националистически и консервативно,
не е подходящ за социалистическата
партия в България и за която и да е
социалистическа партия. Нейният завой трябваше да бъде към зелени и
либерални движения, по-социални и
по-леви, а не по-консервативни и понационалистически. Това не е типичният терен на БСП. Сред избирателите намаляват по-носталгически настроените хора. Става въпрос и за
съвсем ново политическо поколение,
за родените в прехода, те вече са първи
и втори курс студенти...
 И са с доста ощетени възмож-

ности за мислене поради допуснатото тотално промиване на мозъци, с
“орязано” познание...
- И орязано, и подвеждащо, и какво
ли не. Но ето, те припознаха Слави, не
толкова БСП.
 Наложи се напоследък внушение, виждаме го и в действията на
Слави Трифонов - че тези, които са
се обучавали в чужбина и там са се
реализирали, са много качествени. Те
са готови веднага да управляват. Не
трябва ли да е обратното - да разберем, че в България имаме много знаещи, мислещи и можещи хора и те
да бъдат изведени напред, за да се
създаде у младите хора убеденост,
че тук можеш да се реализираш, не
само в чужбина?
- Това е пак проява на популизъм.
Защото в случая имаме едно не само
разделение, но противопоставяне. Поумните и красивите учат в чужбина,
по-глупавите - в България. Като преподавател искам да кажа, че имаме изключително качествени студенти. Но това
нищо не значи само по себе си. Такова
противопоставяне е израз на чувство
за малоценност. Значи, останалите в
България са втора категория, а найдобрите са напуснали! Не, няма такова
нещо. Но бих казал, че трябва да има
политика, която да насърчава българите, получили своето образование в
чужбина, да се връщат, за да работят в
България. И, разбира се, да са част от
нашето българско общество. Това не
значи, че те трябва да бъдат противопоставяни на тези, които са останали
тук. Ето, моите деца приеха да останат
тук, реализират се добре, доволни са и
аз съм доволен за тях.
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Дела трябват, а не думи

Заглавието е взето назаем
от тефтерчето на Васил Левски, защото през юли е роден Апостола на свободата.
Добре, че тази година чествахме рождението му, защото, забързани в предсрочни
и редовни избори, обикновено отбелязваме предимно
обесването му...
Дела трябват, а не думи...
Сега си припомнете горещите обещания на партии, коалиции, съюзи, партийни лидери и обикновени кандидати за народни представители, участвали в състезанието за 46-ия парламент.
Напълниха ни пак ушите с
имена на експерти, с нови
модели за какво ли не, с
предложения за данъчни облекчения, подоходно облагане, преизчисляване на пенсии, път към нови достойни
доходи в европейска България...
От екрана кандидати за
парламентарна слава дори
прекалиха с обилни обещания за нова икономика, за
ново здравеопазване, по-добро образование, национални приоритети и ценности за
добруването на българина.
Отново ще отглеждаме родни плодове и зеленчуци, отново ще радваме експорта с
български стоки, домати,
краставици, чушки и... тикви!
Малкият и средният бизнес ще помогнат да дойде и
средната класа у нас някой
ден!
Ще се оживят пазарите, а
селските райони ще върнат
старата си слава. Обществените поръчки ще бъдат под
окото на избирателя и няма
да се хвърлят милиарди безотчетно, а джипката на новия премиер ще има платена
винетка и застраховка “Гражданска отговорност”...
Магистралите ще бъдат
наистина качествени, а пътищата - европейски. Пълна
прозрачност в политиката ще
освежи гражданското ни об-

Явно едни хора обещават, а други влизат в Народното събрание...
Лозан ТАКЕВ

щество, след като някои бивши първи хора станат гражданина Борисов, гражданина
Гешев, гражданина Пеевски и
т.н.
Купуването и продаването на гласове, корпоративният вот ще останат в миналото.
Дела трябват, а не думи,
но и думите, освен че отлитат, се помнят... Ще се сменят механизмите и социалният модел, ще има промяна, а
не подмяна, законотворчеството и суверенът ще бъдат
взаимообвързани, а не разминаващи се. Ще се смени статуквото, ще се смени доверието, ще дойдат нови управленци и нови кадри за политиката...
И никой, забележете, не
обеща нови калинки и нови
мисирки, никой не се похвали с бъдеща шуробаджанащина, с “Хасковгейт”, със “Суджукгейт”, с “Апартаментгейт”, с нови чекмеджета и
златни кюлчета и пачки в
евро за еврозоната...
Чак да не повярваш!
Всички тези думи не са от
днес, не са и от вчера. Вече
над тридесет години ги чува-

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 21 юли 2021 г. се навършват
24 ГОДИНИ от смъртта
на нашия скъп баща, дядо и прадядо

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ
ГЕОРГИЕВ

(1906 - 1997)
Да си спомним с обич
и признателност за него!
От семейството

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

ме от екрана, виждаме ги по
листовките, плакатите, брошурите и билбордовете.
Явно, едни хора кандидатстват, а съвсем други влизат в
Народното събрание. И след
думите делата ги няма. А
България продължава да е
сред най-бедните, водим по

смъртност и нещастие във
всякакви класации, не е
твърдо дори мястото ни по
свобода на словото и медиите - ту е 111-о, ту е 112-о...
Очевидно е, че желание
има, но няма воля. Явно, амнезията ни помага отново да
изберем почти същите, кои-

то вероятно пак няма да се
съобразят с обещаното от
други политици под прикритие. А думите на великия
българин Васил Левски остават в тефтерчето му. Дела
трябват, а не думи! И после
“Народе” с четири въпросителни...

Излезе новият брой на „Ново време”
Излезе от печат бр. 5-6 на сп.
“Ново време” за 2021 г. Водещите материали в него са обединени
от темата “Бузлуджа е началото.
130 години и 30 от тях” и са подчинени на призива “Да останем
верни на завета на Бузлуджанци!”
Книжката се открива с есето
на Велислава Дърева “СВОБОДАТА. За името на идеята”. Статиите на Юрий Асланов и Таня
Турлакова, както и главата от книгата “Ален мак самотен. Биография на Димитър Благоев” на Мерсия Макдермот са посветени на
165-ата годишнината от рождението на Димитър Благоев и на 130ата годишнината на организираното социалистическо движение в
България. 30-годишнината от приемането на Конституцията на Република България е отбелязана с
материали на Гиньо Ганев, проф.
Пенчо Пенев, д-р Ана Ананиева и
Велислава Дърева.
Представени са дискусията и
основните документи, приети от
учредителната среща на идейнополитическото обединение в БСП
Платформа “Социализъм ХХI

век”. Продължава съвместната
публикация на сп. “Ново време”
и сп. “дВерсия” “Компас за социалисти” с материали от Фаза I и
Фаза II по темата “Социалистически партии и движения”.
За първата пленарна сесия на
Конференцията за бъдещето на

Европа информира съвместната
публикация със сп. “ПарламентиСолидарност”.
Сп. “Ново време” поставя началото на перспективно сътрудничество със списание “The
Progressive post” на Фондацията
за европейски прогресивни изследвания (FEPS) на Партията на
европейските социалисти с публикуваните в броя три статии по
актуални за европейската политика проблеми.
В рубриката “Култура” представяме проф. д-р Аксиния Джурова и нейния седемтомен труд
“Изчезващата памет. Срещи по
пътя”, а в рубриката “Юбилей”
отбелязваме 85-годишнината на
проф. д-р Петър-Емил Митев, член
на редколегията на списанието.
В рубриката “Документи” са
публикувани стратегическите
приоритети на БСП за предсрочните парламентарни избори на 11
юли т.г. и позицията на Инициативния комитет на ИПО в БСП
Платформа “Социализъм ХХI век”
- “Борбата с корупцията не е
предизборен трик”.
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Инициативата “Три морета” се
включи в опасна игра с Китай. Отново, отстоявайки американски интереси, а не тези на ЕС, тя се зае да стопира отношенията между Китай и
ЕС, да блокира китайския проект
“Един пояс, един път”. Най-вероятно
намерението на инициативата “Три
морета” да излезе на гръцките пристанища в Егейско море е продиктувано от усилието й да минимализира
китайското влияние в Гърция, където
китайският бизнес е собственик на
пристанището в Пирея.
Премиера на Унгария Виктор Орбан пък го критикуват и иронизират
медийни източници, близки до задкулисието на инициативата, заради тесните икономически и търговски отношения на Унгария с Китай. В случая с

отношението на Виктор
Орбан към Китай
се сблъскваме с няколко антиномии.
Докато блокът на държавите участници в инициативата “Три морета”
прави опити за ограничаване на
търговската инвазия на Китай в Европа, Брюксел е за фактическо укрепване на икономическите и търговските връзки с комунистически Китай. В инициативата - което би трябвало да е отново парадокс - има “пробойни”. Такава “пробойна” е Унгария, в по-широк план - Австрия.
Днес Унгария свободно и без
“указания” от чужбина развива
външната си политика в свой интерес. От години унгарците търгуват с
Русия, там изнасят голяма част от
селскостопанската продукция на
страната си, откриват съвместни
руско-унгарски предприятия. Руската федерация, от своя страна, строи
най-голямата атомна електроцентрала в Унгария, тази в град Пакш (с
руски изгоден заем). Белязани с взаимно уважение са периодично провежданите срещи на унгарския премиер Виктор Орбан с президента на
Руската федерация Владимир Путин.
Що се отнася до Китай, базата му
за делови контакти със Средна Европа се намира на унгарска територия.
Сега Унгария осъществява с Китай
проект за изграждане на жп линия от
Будапеща за Белград и по-нататък до пристанището на Пирея.
България, за съжаление, остава
отново в ролята на губещ (в икономиката и търговията), но предан до
смърт съюзник на САЩ.
Тук възникват немалко въпроси?
Ще успее ли инициативата “Три
морета” да се справи с провежданата
от Унгария независима външна политика? Ако лидерите на проекта решат да санкционират Унгария, ще се
съгласи ли тя да поднесе безропотно
шията си на дръвника? Специфичното в случая е, че, предоставяйки като
член на ЕС част от суверенитета си
на Брюксел, Унгария успя да опази
изцяло правата си върху “остатъчния
суверенитет”.
На България й беше наложен друг
модел. Като член на ЕС нашата страна също “връчи” част от суверенитета си на Брюксел, но в отличие от
Унгария родните управляващи свикнаха да отдават “остатъчния ни суверенитет” ту на Брюксел, ту на Вашингтон. Ставайки участник в инициативата, България, така да се каже,
се раздели изцяло с “остатъчния си
суверенитет”

в интерес на Вашингтон
Този акт едва ли ще направи отечеството ни по-уредено и по-благоденстващо, едва ли ще го “отлепи” от
последното място по развитие в ЕС.
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Инициативата
„Три морета” такава, каквато е
Пропагандираните и прикриваните цели
ПРОДЪЛЖЕНИЕ
ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
Чавдар ДОБРЕВ

В замяна на това се добрахме до положението да бъдем команден натовски център на Балканите. Да сме
страна, в която властта поредно при-

Пред погледа ни растат противоречията и конфликтите между западноевропейците и водещите фигури
на инициативата. Неотдавна канцлерът Меркел и президентът Макрон отправиха призиви за подобряване на общоевропейския климат и
за сътрудничество с Москва. Инициативата “Три морета” се противопостави рязко на такъв тип мислене и действия.
Онова, което днес проличава
като напрежение между Западна
Европа и инициативата, е възможно
утре да премине в изострена конкуренция. Нищо чудно, ако вътрешновидовата борба доведе или до налагане на западноевропейската концепция за диалог между държавите
(въз основа на равноправието), или
до тежък разкол в ЕС.

само отделни обекти, свързани директно с придвижването, дислокацията, транспортирането на натовски
войски в огромното пространство
между трите морета. Американците
явно не възнамеряват да заделят
необходимите средства за изпълнение на икономическата програма на
инициативата, не са се запътили да
осъществяват втори “план Маршал”
върху територията на Източна и
Централна Европа.
В известен смисъл те са прави.
Регионът ни е несигурен, земетръсен, уж верноподанически настроен
към Големия брат, а затлачен от политики, които не се съобразяват с
волята на Белия дом. Не е известна
позицията, която след няколко години ще заемат Германия, Франция или
Италия. Защо САЩ да субсидират

България и в двете ситуации

икономическото преуспяване на
страните от Източна и Централна
Европа, щом е възможно да реализират военните си цели с по-малко разходи?
Дано не съм черноглед, но ние,
българите, пак сме на път да останем
с пръст в устата!
Трудно ми е да прогнозирам как
ще продължи животът на проекта
“Три морета”. Иначе добре би било,
ако всеки читател на този текст реши
сам какво представлява тази инициатива, кой в нея е брат и кой сват?
Дали тя действително ще е в състояние да изпълни обещаната икономическа програма и до каква степен?
Какви ще са ползите за България?
Лично за мен инициативата “Три
морета” представлява преди всичко
“дубъл” на военния план на поляка
Пилсудски срещу Русия, позакърпен и
“снабден” с икономически примамки!
Нека всеки сам реши за себе си.

Опасни игри в Черно море...
надлежи на едно или друго политическо и бизнес лоби на САЩ в България.
Все още остават недоизяснени отношенията между инициативата “Три
морета” и Брюксел. Западна Европа,
която продължава да бъде зависима
от САЩ във военен и икономически
план, на този етап е принудена да
подкрепя американо-полската инициатива (на Софийския форум тя бе
приветствана от президента на Германия). Няма как обаче далновидните и недотам далновидните германски политици и държавници да не
разбират, че чрез проекта “Три морета” американците им отнемат Източна и Централна Европа, че по
същество се създават две паралелни
междудържавни обединения в Европа: едното, защитаващо интересите
на Западна Европа, другото - на САЩ
и Великобритания (чрез члена на ЕС
Полша).

ще остане пешка
в голямата борба на световните политики и култури.
Ще споделя нещо, което все още
премислям. Моето мнение е, че САЩ
не възнамеряват да влагат сериозни
пари в икономическата програма на
инициативата. Както се вижда, в течение на изминалите цели седем години, те не са субсидирали истински
нито един от предложените икономически проекти. Капиталът на Инвестиционния фонд на инициативата
надхвърля едва 1,2 милиарда, и то
благодарение на това, че Бордът на
Корпорацията за международно развитие (DFC) преди време е внесъл
300 милиона долара в него.
Едно такова прекалено скромно
натрупване на финанси в “касата”
на инициативата подсказва, че САЩ
ще субсидират (ако субсидират!)
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Колко губиш, когато
„печелиш”?
Благоденствието и сега е цел на (псевдо)елита.
Но не благоденствието на народа
Славчо КЪНЧЕВ*
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За предотвратяването на постреформаторските отрицателни последици
е необходимо още в стадия на подготовка на реформаторските проекти да
бъдат извършени експертни оценки за
възможните загуби, които ще понесат
едни или други слоеве от населението.
При това трябва да се отчитат не само
материалните загуби, но и възможния
ущърб на неимуществените компоненти на човешкия капитал.
Социалната реалност понастоящем в
България изтласква на преден план незаобиколим въпрос: може ли държавата да
увеличава своя потенциал от всякакъв вид
(демографски, морален, икономически и
пр.), ако основната маса от гражданите,
вместо да умножава своя жизнен капитал, постоянно рискува да се окаже в
пробита лодка, като извади късата клечка
от лотарията на съдбата заради поредната малоумна “реформа”? Въпросът е с
очевиден отговор и затова е чисто риторичен. Но по същество той се отнася
изцяло към областта на социалния инженеринг и е свързан с неговата методология. Като подава SOS-сигнал за необходимостта от нейното трансформиране.
Проведената като цяло по бандитски
начин масова приватизация нанесе

пряк ущърб на мнозинството

“
Çà ìàëêèòå õîðà
ìàëêèòå íåùà
ñà ãîëåìè.
Оливър Голдсмит (1728-1774),
английски писател
От какво зависи ефективността на
законите, както и на реформаторските
програми, осъществявани на държавно
ниво? Важно условие за успехите или
неуспехите при тяхното приложение е
доколко са адекватни интерпретациите
на социалната реалност, на които те са
основани. Не по-маловажна е и логиката
на социалните оценки и мотивации, породени в съзнанието на гражданите, относно законите, както и спрямо реформаторските програми, които те са предназначени да осъществяват.
Хронологията на периода след 10
ноември 1989 г. досега категорично свидетелства, че когато в мисленето на управляващото малцинство, макар и настроено реформаторски с цел промяна на
обществото, преобладават макроикономическите постановки, то във вътрешната политика са неизбежни сериозни недомислия и грешки.
В публичното пространство, през
цялото време на т.нар преход, в предизборните платформи от пълния политически спектър преобладаваха такива базови за съвременното общество понятия като “реформа”, “пазар”,
“права на човека” и др. Но всяко от
тези понятия по време на преходния
период е неразривно свързано с едно
друго понятие - “човешки капитал”.
Това понятие играе съществена
роля при приобщаването или при отчуждението спрямо мобилизационните постановки за обществени преобразувания. Неговият положителен ефект
се обяснява с наличието на хуманистична нотка: хората - това е голяма
ценност от гледна точка на тази полза,
която те могат да допринесат за обществото, в неговите различни сфери.
Когато като цяло гражданите подкрепят конкретна реформа, то човешкият
фактор играе положителна роля при нейното осъществяване. И обратно, когато
гражданите имат отрицателно отношение, то те по един или друг начин, активно или пасивно, противодействат на ре* Авторът е председател на УС
на Асоциацията за борба против
корупцията в България

формата. Така че човешкият капитал е
своего рода математически измерима
величина - със знак плюс или минус.
Как изгражда отделният гражданин
своето отношение към законите и спрямо реформите? Определящо е обстоятелството дали спазването на законите и
провеждането на реформите има положителен резултат за увеличаването на
жизнения капитал на отделния индивид.
Жизненият капитал на човека, освен
неговите материални потребности,
включва неговото образование, кариера,
социалния статус, семейно-родствените
и приятелските връзки, любовта към родината и увереността в нейното устойчиво процъфтяване - всичко това, което
съставлява основата на човешкото съществуване. Именно то служи за съхранение на разширението на социалните
връзки на човека, на удовлетворяването
на неговите интереси.
Недостатъците в социалната и икономическата стабилност, постоянната
спорадична смяна на базовите правила
на обществения живот, на ценностните
приоритети дезориентира гражданите,
прави нестабилни и разрушава техните
поведенчески модели за устройството на
собствения им живот. И тъй като общественото благополучие е органично цяло
от благоденствието или неблагополучието в отделните човешки съдби, то при
катаклизми в социалната и икономическата стабилност, то се нарушава.

Социалната действителност
през периода след 10 ноември 1989 г.
досега изведе на преден план основния
управленски недостатък - извършените
социални експерименти, когато провежданите реформи засягат множество човешки съдби. Главното правило, което би
могло да се яви като гарант за истинското влияние на реформите, се състои в
елиминирането на радикализма при

тяхното извършване. Този радикализъм
имаше разнообразен произход. Налице
излязоха копирания на рецепти, съдържащи се в лабораторно създадени чуждестранни съчинения по транзитология набързо създадена научна дисциплина за
прехода от една обществено-политическа система към друга, в конкретиката на
преустройството на държавния социализъм в Централна и Източна Европа в
капиталистически строй. Тези програмни идеологически съчинения в своето
множество бяха продуцирани от автори,
принадлежащи към неолиберални
“мозъчни тръстове”, с корпоративно
финансиране. Които автори аксиоматично бяха приели тезата за линейното прогресивно развитие на “либералната демокрация” като антипод на обществото
на солидарността, строено върху съветската интерпретация на научния комунизъм. Немалко бяха и случаите на социопатна поведенческа мотивация на местни индивиди, породена от амбициите за
личностна изява в областта на обществените науки, която (уж!) била абортирана
в условията на установената “паричнодогматична схоластичност” в България.
Този процес обикновено беше придружаван с несръчни опити за пренаписване
със задна дата на автобиографии, продуциране на псевдофакти и/или прикриване на други.
Ето защо извършването на реформи в
България по време на т.нар. преход беше
стихийно, без необходимото критическо
отношение спрямо възможните отрицателни социални последици. Добре би
било, ако нестабилността на пазарната
икономика в условията на преходния
период беше компенсирана със своевременни конструктивни реформи, за да
бъдат смекчени последиците. Но хронологията на промените демонстрира, че
реформите една след друга внасяха по
болезнен начин допълнителна дестабилизация в обществото.

от гражданите (с изключение на тези,
които ловко се обогатиха от нея). В икономиката на България поколенията, които се бяха трудили по време на т.нар.
социалистическо строителство, притежаваха принос в изградената база на тежката и лека промишленост, в инфраструктурата, стотиците построени язовири,
националната напоителна система и пр.
Беше справедливо при промяната на
обществено-политическата система от
общонародна собственост към частна
този индивидуален принос в икономиката да се материализира за отделните граждани и да допринесе в новите условия
към увеличаването на техния индивидуален жизнен капитал.
В новосъздадените условия на социалдарвинистко общество понятието “социална справедливост” беше плътно посипано с пепелта на забравата. Извършен беше
процес на първоначално натрупване на
капитал по хищнически, бандитски начин.
Именно затова в новата, т.нар. демократична Конституция на България, обнародвана в Държавен вестник на 13.07.1991 г.,
изчезнаха член 59 и член 60 от предишния
ни основен закон. Защо ли?
Чл. 59, ал. 1 от него утвърждаваше:
“Всеки работоспособен гражданин е
длъжен да се занимава с общественополезен труд съобразно със своите
способности и квалификация”. А пък
ал. 2 на същия член гласеше: “Изпълнението на трудовите задължения е
въпрос на чест за всеки член на социалистическото общество”.
Член 60 на предишната конституция
постановяваше: “Гражданите са длъжни
да пазят и увеличават социалистическата
собственост като неприкосновена основа на социалистическия строй, да съдействат за укрепването на политическата,
икономическата и отбранителната мощ
на родината, за развитието на културата
и за благоденствието на народа”.
Благоденствието и сега е цел на (псевдо)елита. Но не благоденствието на народа. За да бъде осигурен свободен терен за разгула на частното капиталистическо предприемачество, задължението
според предишния основен закон за
общественополезен труд трябваше да
бъде пратено по дяволите, още по-малко да остане въпрос на чест. Както и да
бъде изтръгнато от корен колективистичното начало у българския народ.
Като му бъде внушено, че това са именно онези промени, които са алфата и
омегата за неограниченото увеличаване на неговия жизнен капитал.
Френският писател Стендал (17831842) саркастично беше отбелязал, че
“Овчарят винаги се опитва да убеди
овцете, че техният интерес и неговият
са еднакви”.
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Голям успех за ученичка
на Райна Кабаиванска
Александрина Михайлова е сред победителите
в конкурса за млади оперни певци на „Ла Скала”
Александрина Михайлова, сопрано на 23 години от
Школата на Райна Кабаиванска, се пребори в три тура с
430 кандидати за място сред
победителите в конкурса за
млади оперни певци на “Ла
Скала” в Милано. Елитното
жури, оглавявано от директора на оперния театър Доминик Мейер, избра десет
млади дарования, които да се
обучават в Академия “Ла
Скала” в следващите 2 години, научи ДУМА от Елена
Гюрова, директор отдел
“Външни комуникации” на
Нов български университет.
Този конкурс през 1960 г.
печели и самата Райна Кабаиванска. Именно от “Ла Скала” започва нейната дълга и
блестяща световна кариера.
Първата среща на Александрина с Райна Кабаиванска е през 2016 г. Тогава
осемнадесетгодишната ученичка от Шумен пристига в
столицата на прослушване за
XVI международен майсторски клас на маестра Кабаиванска, организиран от НБУ.
Кураж за тази стъпка й
вдъхват вокалната педагожка
от родния град Недка Телбизова и пианистката Вивиана
Груданска. Безспорните вокални качества на Александрина й печелят място в класа.
Завършва го успешно, участва в галаконцерта на лауреатите в Софийската опера.

СНИМКА КРУМ ПОПОВ

Получава стипендия, с която
да завърши средното си образование и да научи италиански език. Получава и заръка да отслабне, тъй като
“в наши дни по световните
сцени, освен даровит и гласовит, трябва и да си слаб и
красив”. Година по-късно на
прослушването за следващия
майсторски клас Александрина се явява с диплома, с основни познания по италиан-

ски и минус 20 кг. Пухкавото малко момиче се е преобразило в елегантна, одухотворена девойка с отчетливо
сценично присъствие.
Освен участие в майсторските класове в НБУ, от 2017
до 2021 г. младото сопрано
учи целогодишно с Райна
Кабаиванска в Музикалния
институт “Веки-Тонели” в
Модена. Фокусът е върху
усъвършенстване на певчес-

ката техника, развитие на
артистичната интерпретация
и подбора на подходящ репертоар. Успоредно с обучението си в Италия, Александрина печели награди от конкурсите “Гена Димитрова”
(Плевен) и “Premio Etta e
Paolo Limiti” (Милано). Дебютира в зала “България” в
концерта “Тенорите на Райна Кабаиванска”, във Филхармоничния театър на Верона с концертно изпълнение на “Бохеми” и в Театър
“Лучано Павароти” в Модена в концерт, посветен на
великия тенор. “Преживяването да съм ученичка на Райна Кабаиванска е уникално!
Тя е истинска Дива и ни води
по пътя към съвършенството”, споделя Александрина.
През септември Райна
Кабаиванска идва в София за
двадесет и първото издание на
Международния си майсторски клас. Прослушването на
кандидатите е на 6 септември
в Софийската опера. На конкурсен принцип за участие в
класа ще бъдат избрани до 13
млади оперни певци. Заключителният галаконцерт, който
ще чества и 30-та годишнина
от създаването на НБУ, ще е
на сцената на Националната
опера на 1 октомври. Тогава
ще бъдат обявени новите стипендианти на дарителския
фонд “Райна Кабаиванска”,
които ще получат възможност
да продължат обучението си
в Италия. Майсторският клас
е част от Календара на културните събития на Столичната община за 2021 г.

Възпитаници на 15 училища
по изкуствата показват
творбите си в НДК

СНИМКИ НДК

Изложба, в която участват със
свои произведения ученици от
15 училища по изкуствата от цялата страна от VIII до XI клас, се
открива на 21 юли от 18 ч. в Арт
галерията на НДК. Тогава ще бъдат
връчени и грамотите на наградените ученици в Националния младежки конкурс за изящни, приложни
изкуства и дизайн. Настоящото му
17-о издание се организира съвместно от Министерството на културата и Националния дворец на културата, който е и традиционен домакин на събитието.
По време на откриването ще
бъдат представени номинираните
и наградените произведения, които са селектирани за конкурса. Наградите са 48 и ще бъдат присъдени в 16 специалности - живопис,
графика, скулптура, художествена
керамика, силикатен дизайн, художествена дърворезба и мебел, художествена обработка на метали,
художествена тъкан, моден дизайн, рекламна графика (графичен

дизайн, илюстрация и оформление
на книгата), анимация, детски играчки, иконопис (стенопис, пространствен и промишлен дизайн,
сценичен костюм, театрален, кино
и телевизионен декор), театрална
кукла.
Конкурсът е включен в Програмата на мерките за закрила на
деца с изявени дарби за 2021 г.,
приета от Министерския съвет.
Учениците от училищата по изкуствата до 18-годишна възраст, класирани на първо, второ и трето
място, ще получат едногодишни
стипендии в размер на 135 лева
месечно. Те имат възможност
също така да кандидатстват за еднократно финансово подпомагане
за участие в майсторски клас или
пленер.
Изложбата ще продължи до
30 юли в Арт галерията на НДК и
зала 4 на Двореца. Събитието е
част от инициативите по повод
40 години от създаването на НДК.
Входът е свободен.

НАКРАТКО

Изложба и поетична
среща в Народната
библиотека
Изложба в поредицата на Народната библиотека “Свети Кирил и
Методий” “Български библиографи и
библиотекари”, посветена на
100-годишнината на проф. Веселин
Трайков, историк и библиограф, се
открива на 21 юли от 11 ч. в централното фоайе на НБКМ. В нея са
представени оригинални документи
от фонда на библиотеката. Част
от личния архив на проф. Трайков е
включен в експозицията благодарение на Държавния архив в София. На
22 юли в 19 ч. клуб “Писмена” на
библиотеката ще срещне почитателите на съвременната българска
поезия с поетите Валери Валериев,
Иван Ланджев, Йорданка Белева и
Марианна Георгиева. Четиримата
имат различни поетични почерци и
пътища към литературата. Обединява ги това, че издават първите
си поетични книги през новото хилядолетие. Литературното четене
с възможност за автографи на
терасата е с вход свободен.

Отиде си поетът
Ивайло Балабанов

Именитият поет Ивайло Балабанов почина на 76-годишна
възраст, съобщи БНР. Роден е на
28 август 1945 г. в с. Хухла, Ивайловградско. Първите си стъпки в
литературата прави във в. “Нов
живот”. После живее в Хасково и
в Свиленград. Носител е на престижни награди и литературни
отличия, сред които и орден “Св.
Кирил и Методий”. Почетен гражданин е на Ивайловград, Кърджали
и Свиленград. Поклонението е на
21 юли от 9 ч. в храм “Св. Преображение Господне” в Ивайловград, а погребението - от 10 ч. на
гробищния парк.

Сбогуваме се
с Мери Кокарешкова

СНИМКА ФБ/ФЕН КЛУБ
МИХАИЛ ВАСИЛЕВ

Поклонението пред известната
народна певица Мария (Мери) Кокарешкова, която почина на 87 години, ще бъде на 22 юли от 12 ч. на
Централните софийски гробища.
Дълги години Кокарешкова бе част
от хора на БНР със записи на обичани песни, свързва името си и с
предаването “Къдрава антена”,
което през 60-те години на миналия век превръща радиоизлъчването
в спектакъл с публика.

14

СРЯДА
21 ЮЛИ

СПРАВОЧНИК

2021

ДНЕС

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

33

o

С

32

o

С

32

o

С

ВИДИН
28 c

ПЛОВДИВ
33 c

СОФИЯ
27 c

РУСЕ
31 c

САНДАНСКИ
33 c

ВАРНА
32 c

ПЛЕВЕН
30 c

БУРГАС
32 c

32

o

С

33

o

С

34

o

С

Времето ще е ветровито. Над Западна и Централна България ще е предимно слънчево, а над Източна облачността
ще е значителна. В крайните североизточни райони ще
превали и прегърми. Максималните температури ще са
между 27 и 33 градуса. Над северното Черноморие ще се
развива купеста облачност, на отделни места ще превали и
прегърми. Над южното крайбрежие ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са 30-32 градуса.
Температурата на морската вода е 27 градуса.
НИМХ/БТА
ХОРОСКОП

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 ÌË„‡ Ì‡ ÍÌË„ËÚÂ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
09.35 ¬ÓÈÌ‡Ú‡ Ì‡ Ú‡‡ÎÂÊËÚÂ Ú‚
ÙËÎÏ /3 ÒÂËˇ/
10.45 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
11.00 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
11.55 œÂÔÓ˜ËÚ‡ÏÂ ¬‡ÁÓ‚
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œ‡˜ÂÌˆ‡ ÒËÂÌÂ 6-ÒÂËÂÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /
‡Ì‡‰‡, 2005„./, ÂÊËÒ¸Ó Ã‡ÈÍ˙Î –Ó·ËÌÒ˙Ì
13.30 Œ·ÂÚÓ‚‡Ì‡ ÁÂÏˇ Ú‚ ÙËÎÏ
/3 ÂÔËÁÓ‰/
14.30 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.45 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.15 ¬˙Î¯Â·ÌÓÚÓ ‰˙‚Ó Ú‚ ÙËÎÏ
/7, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ /Ô/
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 «‡‚˙˘‡ÌÂ ÓÚ –ËÏ Ú‚ ÙËÎÏ
/3 ÒÂËˇ/
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ¡ËÁÌÂÒ.¡√
21.30 ¬ Í‡‰˙ /Ô/
22.00 ’˙ÚÍ‡Ú‡ Ú‚ ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ, 4 ÂÔËÁÓ‰/ (14)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 —˙·ÓÚ‡ ‚Â˜Â Ò ¡Õ“ /Ô/
00.30 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
01.30 œ‡˜ÂÌˆ‡ ÒËÂÌÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ/Ô/
01.55 ’˙ÚÍ‡Ú‡ Ú‚ ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ, 4 ÂÔËÁÓ‰/Ô/ (14)
02.45 ¬Â˜Ì‡Ú‡ ÏÛÁËÍ‡ /Ô/
03.15 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡ /Ô/
04.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/

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

06.00 ìƒÊË ¿È ƒÊÓ: –ÂÌÂ„‡ÚËî
- ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î,
ÂÔ.14
06.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./
07.00 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
(Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ)
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ (2014 „.)
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.79
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.30
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.5 ÂÔ.8,
9
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.5
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.38
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ (2013 „.)
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.19
00.00 ì«‡ÍÓÌ Ë Â‰: —ÔÂˆË‡ÎÌË ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇî - ÒÂË‡Î, Ò.19 ÂÔ.8
01.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.17
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.29, 30

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
09.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
12.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
15.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
16.10 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
19.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ìœÂÁÛÏÔˆËˇ Á‡ ÌÂ‚ËÌÌÓÒÚî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ
ÒÂË‡Î
23.25 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - Á‡·‡‚ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
00.10 «‡ 75-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡
ËÏÂÌËÚËˇ ıÓÂÓ„‡Ù.
ìœÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ ¡ÓËÒ ≈ÈÙÏ‡Ìî
01.05 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
03.25 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
04.10 ìœÂÁÛÏÔˆËˇ Á‡ ÌÂ‚ËÌÌÓÒÚî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ
ÒÂË‡Î
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ìœÂÁÛÏÔˆËˇ Á‡ ÌÂ‚ËÌÌÓÒÚî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ
ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Денят отново е прекрасен, весел, приятен,
затова смело рискувайте със значителни промени.

Ще получите неочаквано предложение за почивка в чужбина. Изправяте се на любовен
кръстопът.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Отдайте се на хубави
емоции, пътувания и
срещи с приятели. Всяко ваше решение е вярно.

Емоционален, ползотворен от страна на
придобивки ден. Почивка на плажа или в планината.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Не спирайте да се усмихвате през целия ден.
Възможно е в службата да получите неочаквано пари.

Възможни са сериозни
разочарования. Търсете
съюзи, за да ги избегнете. Харчете разумно,
без емоции.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Големи успехи в службата. За бизнесмените
денят се свързва със
застой или със сериозна
измяна.

Настроени сте за лятна почивка. Тя скоро ще
дойде. Очаквайте много добри финансови постъпления.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Много хубав ден за почивка в провинцията.
Очертава се нов финансов успех и успехи в работата.

През деня ще се наслаждавате на спокойствие. Хубави предпоставки за любов, доверете се.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Напрегнат и психически
натоварен, но успешен,
радостен ден. Не си
п о з в о л я в а й т е никакви
емоции.

Обстоятелствата са
благоприятни, стига да
се възползвате. Нарастват възможностите
за изява.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Отоплителните уреди в автомобилите, съдомиялните
машини, шоколадовите бисквити и хартиените торбички
с правоъгълно дъно са изобретени от креативни жени.

“ÓÎÍÓ‚‡ ÒÂ ı‡ÂÒ‚‡ Ì‡ÔÓÒÎÂ‰˙Í, ˜Â
ıË˜ ÌÂ ÏÛ Â ‰Ó ÊÂÌË...
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¿Õ–» ”À≈¬, ıÛ‰ÓÊÌËÍ,
‡ÌËÏ‡ÚÓ, ÂÊËÒ¸Ó
œÓÙ. ¬¿À≈–» —“≈‘¿ÕŒ¬,
ÎËÚÂ‡ÚÛÓ‚Â‰, ÔËÒ‡ÚÂÎ
¬À¿ƒ»Ã»– ¿ÃœŒ¬-√–¿‘¿,
ÏÛÁËÍ‡ÌÚ, ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ
ƒ–¿√ŒÃ»– ÿŒÀ≈¬,
ÍËÌÓÂÊËÒ¸Ó
–¿ƒŒ—¬≈“ –¿ƒ≈¬,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ¡—
—À¿¬» ¿Õ√≈ÀŒ¬, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ,
„Î‡‚ÂÌ Â‰‡ÍÚÓ Ì‡ ì168 ˜‡Ò‡î
”ÀﬂÕ¿ œ–⁄ÃŒ¬¿,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ, ÔÓ‰ÛˆÂÌÚ

По време на сън човек изгаря средно 40 kcal в час.

Музеят на Виена
търси доброволци
Одобрените след конкурс кандидати ще разчитат
написаното върху колекция от пощенски картички
Музеят на Виена (Wien Museum) обявява конкурс за доброволци, които ще разчитат написаното върху пощенски картички,
ще го транскрибират и ще превеждат текстовете, ако са на чужд език. Целта е тази
специална колекция, която обхваща периода от 1885 г. до близкото минало, да стане
достъпна за широката общественост.
На някои картички е написано просто
“Поздрави от Виена”. Често обаче посланията съдържат ценна в исторически план
информация и съобщават повода за изпращане на картичката. Пишещите разказват
за най-интересните и привлекателни за тях
места в града. По този начин пред съвременния човек се разкриват вкусовете и
различните видове комуникация във всекидневието на хората от миналия и поминалия век. В рамките на проекта ще се
обърне специално внимание на адресите,
съдържанието на написаното и начина на

СНИМКА WIEN MUSEUM

Всички пощенски картички
са публикувани на страницата
на Музея на Виена
изпращане.
Текстовете ще бъдат запазени в музейно
досие, след което ще се дигитализират, за да
бъдат достъпни и онлайн за широката пуб-

лика. Проектът ще продължи една година, а
изложбата на разчетените пощенски картички е планирана за 2023-та, уточниха за
ДУМА от Ойроком-ПР София, част от
мрежата за международни връзки на община Виена.
В емблематичния за австрийската столица музей се съхраняват около 2000 топографски пощенски картички с лични съобщения. От тях 250 не са на немски, а на
английски, чешки, хърватски, унгарски, словенски, словашки и холандски. Дълго време
музейните работници и учените са обръщали внимание на съобщенията върху пощенските картички почти единствено в случай,
че те са част от кореспонденцията на известни личности. Сега този вид епистоларно
творчество ще бъде разчетено и достъпно за
всички желаещи, а специалистите ще имат
възможност да го включат в своите изследвания.

Клинт Истууд напуска киното Двата концерта на Графа
в София - с нов начален час
Американският актьор и режисьор
Клинт Истууд обяви, че се оттегля от филмовия свят на 91-годишна възраст и повече няма да се занимава с кино. “Вярвам, че
способността да остаряваш достойно е
ценно умение. За мен е твърде късно”,
написа легендата на седмото изкуство в
туитър. В социалната мрежа кинозвездата
публикува и колаж със снимки от различни периоди на кариерата си, продължила
повече от шест десетилетия.
От известното му превъплъщение в
“За шепа долари” до “Момиче за милион
долара”, Истууд е изиграл безброй запомнящи се роли. И всичките му герои на
големия екран са били на най-високо ниво,
смятат експерти и почитателите на именития творец.

СНИМКА БГНЕС

Носител е
на престижни
отличия за
актьорско
майсторство
и режисура

Двата концерта на Влади Ампов-Графа в столицата ще бъдат
с нов начален час. Изпълнителят, който има рожден ден на
21 юли, е решил да запази тази
дата само за близките си. А с
феновете в София ще сподели
две вечери на 22 и 23 юли с
новата си концертна програма.
Изпълнителят ще се качи в
20 ч., вместо в 21 ч., на сцената
на Sofia Summer Fest (Южен
парк II, зад музея “Земята и хората”). Талантливите младежи от
Junior Band ще подгреят публиката за голямото шоу.

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

Рожденикът ще си направи
тридневно парти
»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¿

Домашен
Домашен
сладолед
сладолед за
за
животните
животните
вв зоопарка
зоопарка
С домашен сладолед глезят
животните в Софийския зоопарк.
Приготвени на място ледени изкушения, пълни с плодове и зеленчуци, получават всеки ден
обитателите на зоокъта в столицата. Служителите осигуряват
всичко необходимо на любимците на малки и големи посетители, за да спасят представителите
на фауната от летните жеги. Краставички, пъпеш, диня и ябълки
са сред основните съставки за
замръзналите изкушения.
Мецаните, например, получават ледени блокчета с плодове
и зеленчуци, но без подсладители. Замразените топки служат и
за игра, както и за предотвратяване на така нареченото стереотипно поведение при мечките,
обясниха от зоопарка. Цели
ледени дини и пъпеши също са
вариант за забавление и борба
за мечоците в горещините.
Някои животни имат езера с
достатъчно вода, в които намират спасение срещу високите
температури.

Българите пият
по бира на ден
През летните месеци всеки ден
пълнолетният българин изпива по една
бира, сочат най-актуалните маркетингови изследвания. За избора на родния
консуматор на кехлибарената напитка
най-важен е вкусът, нейната опаковка и
видът или стилът, а едва след това се
нареждат цената и марката. Почти 90%
от сънародниците ни дават изключително висок рейтинг на бирения бранш в
страната, разкриват от Съюза на пивоварите в България. Според най-новото
репутационно проучване за бирената
индустрия, проведено в 31 европейски
страни, българските пивовари са с найвисока репутация на Стария континент.
На европейската карта на индустрията
по обем на продажбите на бира страната ни вече е на 11-о място.
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71 са с КОВИД-19
в Токио
$15,4 милиарда струва
Олимпиадата на Япония
Два дни преди откриването
на Олимпиадата броят на заразените с КОВИД-19 нарасна до 71 въпреки строгите
мерки за сигурност, прилагани
от японското правителство.
На този етап последният е
чешкият състезател по плажен
волейбол Онджей Перушич,
който е подложен на карантина и ще пропусне началния мач
на 24 юли срещу Япония.
Чехът е ваксиниран с две дози
и е асимптоматичен. В списъка на изолираните са и американките Кара Ийкър и Лийн
Уонг, резерви в женския отбор по художествена гимнастика на САЩ.
Организаторите потвърдиха още девет нови инфекции в
Япония сред хора, свързани с
Игрите. Южноафриканските

футболисти Табисо Моняне и
Камохело Махлаци бяха
първите участници на Игрите,
които дадоха положителен
тест за КОВИД-19 в Олимпийското село, както и видеоаналитикът на отбора.
18 души са идентифицирани като близки контактни лица
и според действащите разпоредби трябва да се хранят в
стаите си, да тренират отделно
от останалите, да ползват индивидуален транспорт и да се
подлагат на ежедневни тестове.
Олимпийският отбор на
бежанците отложи пътуването си до Токио, след като един
от членовете на делегацията
им също се оказа положителен. От заминалите български
спортисти засега официално
няма заразен.

Сестрите Габриела и Стефани Стоеви, треньорът им Михаил Попов,
Линда Зечири и сестра й Джема Зечири вече тренират в основната зала в Токио
Общите разходи на Япония
за Олимпийските игри в Токио
възлизат на $15,4 милиарда,
призна генералният секретар
на Организационния комитет
Тоширо Муто на 138-ата сесия на МОК. Той отбеляза, че
бюджетът за Игрите е ревизиран след отлагането, а $900
милиона допълнително са похарчени за създаване на безопасна среда. Олимпийските
игри бяха отложени с една
година заради пандемията, но

вече всичко е готово, а церемонията по откриването е в
петък от 14.00 ч. и ще бъде
предавана по БНТ 1.
Бадминтонистките ни Габриела и Стефани Стоеви се
подготвят усилено за своя
първи мач. Хасковлийките
проведоха занимание в залата
“Мусашино Форест Спорт
Плаза”. Двукратните ни европейски шампионки ще започнат първи участието си от
нашите олимпийци. Те изли-

ГЛЕДАЙТЕ

Венци Стефанов охули Диксън и Левски
Президентът на Славия Венцеслав
Стефанов се подигра с Джоузеф Диксън,
който бе спряган за бъдещ собственик
на Левски, но сделката тотално се провали. Членът на Изпълкома на БФС предупреждаваше още в началото, че британецът е пълно менте.
“Диксън? Само като го видиш... Той
дава документ, че разполага с еди колко
си милиона и 301 долара. И 301! Само
от това ти става ясно, че измамата е
грозна.
Предишната година същата двойка ги
е спасил Славчо Георгиевски (б.р. - играл в Славия 2007-2008 г.). Бяхме на ла-

гер в Турция и ми го разказа от Македония Гьорче Петров. Славчо им казал да
бягат, че ще им трошат кокалите. Пратиха ми клип какво прави този гном Диксън
на нашето море. Този милионер. Смешно
е да разчитаме на такъв човек да оправя
клуб като Левски. Пръстенът на ръката
му беше като ментетата, които продаваха румънците.
Държавата трябва да обърне сериозно внимание на спорта. Едно време имаше един лозунг - “Масов спорт, здрав народ”. Смеем се на тия лозунги, ама знаете ли колко истина има в тях”, заяви
Венцеслав Стефанов.

Лудогорец се изплаши
от Мура
Лудогорец се изплаши
от Мура преди битката със
словенците от II предварителен кръг на Шампионската лига. Първата среща е
довечера от 21.00 часа на
ст. “Фазанерия” в Мурска
Собота.
На заминаване техническият директор на “орлите” Козмин Моци призна,
че очаква тежък мач, но се
надява футболистите да
издържат на напрежението. “Надявам се момчетата
да играят и по-добре, отколкото срещу ЦСКА за
Суперкупата (4:0). Добре
е, че реваншът е в Разград
с нашите фенове до нас.
Отиваме с мисълта да
бием. Лудогорец винаги
излиза за победа. Сигурен
съм обаче, че няма да е

лесен мач”, каза Моци.
Треньорът Валдас Дамбраускас призна, че не
било лесно решението да
остави Клаудиу Кешерю
извън групата на картотекираните. “Всички знаем
какъв е приносът на Кешерю за клуба и какъв играч
е той, но сега трябва да
взема най-доброто решение
и да намеря правилния баланс за всяка позиция.
Нуждаем се от футболисти, които са на най-високо
ниво. Избрахме състава,
който е в най-добра форма
и с който да спечелим и
двете срещи”, каза литовецът.
При крайна победа “орлите” ще играят в III кръг с
по-добрия от Олимпиакос
(Гър) и Нефтчи (Азер).

зат рано сутринта в събота,
когато от 5.40 часа ще се изправят срещу корейките Ким
Со-йон и Кон Хи-йон, които
са №5 в света.
В Токио тренира и участничката в женския турнир
Линда Зечири със сестра си
Джема, която е неин мениджър. А за Олимпиадата
няма да пътува председателят
на БОК Стефка Костадинова,
която е получила травма в коляното при редовния крос.

Левски представи кипърския
защитник Христос Шелис

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
21.00 Мура - Лудогорец
ПО ЕВРОСПОРТ 1
ТОКИО 2020, ФУТБОЛ
11.30 Швеция - САЩ (жени)
14.00 Замбия - Нидерландия (жени)
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
7.00 и 3.00 Турнир в Лос Кабос
11.30 Турнир в Гщаад (мъже)
ПО МАКС СПОРТ 2
17.00 Турнир в Умаг (мъже)

Американски фигурист взе български паспорт
Лари Луполовър
вече ще се състезава
като български гражданин. Американският
фигурист получи паспорт с указ на вицепрезидента Илияна Йотова.
Луполовър живее и
тренира в страната ни

от 3 години, като в последните две е и национален шампион. През
миналата година, макар
и американски гражданин, се състезава за
България на европейското първенство и зае
23-то място, а през тази

на световното в Стокхолм завърши 33-ти.
“Искам изключително много да благодаря
на българското правителство и специално на
вицепрезидента Йотова
за възможността да
представям България на

международната сцена.
Надявам се да накарам
хората да се гордеят с
представянето ми”, заяви 22-годишният Луполовър.
За олимпийския сезон той ще се подготвя
под ръководството на
Найден Боричев, който
участва на световните
първенства по фигурно
пързаляне през 2007 и
2008 г.
Луполовър е роден
в Бруклин и започва да
се пързаля на 6 години.
Едва 10-годишен участва на шампионатите на
САЩ. Преди да дойде в
България, е многократен участник на европейски и световни
първенства при подрастващите.
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