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À ÷óâàò ëè
íè äóìàòà?

ÏÐÎÂÀËÈÕÀ ÊÎÌÈÑÈßÒÀ ÇÀ ÐÑ ÌÀÊÅÄÎÍÈß
Новата коалиция в парламента блокира заседанието на
външната парламентарна комисия, на което трябваше да бъде
обсъдена позицията на България по преговорния процес на РСМ.
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123-ìà äåïóòàòè ñâàëèõà
êàáèíåòà „Ïåòêîâ”

Валентин ГЕОРГИЕВ

Срамната коалиция ГЕРБ, ДПС, ИТН и „Възраждане” остави
пенсионерите и децата на България без помощ в кризата

Д

а отпадне правото на вето, да
се премахне изискването за единодушие при вземането на външнополитически решения в ЕС - това
предлага шефката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. А конкретният повод, макар и неспоменат директно, е “препъникамъкът”
България, който, поне засега,
обърква сметките на Брюксел (и
Вашингтон) по отношение на Северна Македония.
Безсмислено е да се изтъкват и
повтарят каквито и да било аргументи защо се стигна до задънена
улица по този важен за страната
ни казус. Тях това не ги интересува. Но не е без значение за нас, пък
и за останалите по-малки държави
в ЕС фриволната лекота, с която
Фон дер Лайен нарежда и се разпорежда. Предложението й се явява неоспорим довод на цяла група
по-малки източноевропейски страни да се ориентират към “прозорец” от възможности за търсене
на алтернативен геополитически
избор. Дори и да не го искат.
Или може би никой не забелязва как лека-полека ЕС се превръща
в диктатура? Как “центърът” си
присвоява непрекъснато нови правомощия, каквито отделните страни не са подписвали при присъединяването си. Taя мания решенията да се спускат “отгоре” от някакво просветлено ядро към периферията знаем от историята как
свършва.

СНИМКИ БТА
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Срамната коалиция ИТН,
ГЕРБ, ДПС и “Възраждане”
успя да свали снощи кабинета, воден от Кирил Петков.
Само пет гласа не стигнаха
на правителството да оцелее
при вчерашния вот на недовение. 123-ма депутати гласуваха “за”, а 116 бяха “против”. Само един народен
представител не присъства в
пленарната зала.
Така новото мнозинство
на практика остави пенсионерите и децата без помощ в
кризата. То зачеркна и актуализацията на бюджета и

всички мерки за противодействие на кризата.
На протеста срещу правителството пред парламента и в пленарната зала се
появи санкционираният по
закона “Магнитски” депутат
от ДПС Делян Пеевски, който излезе с групата си веднага след гласуването.
“За мен беше чест да водя
правителство, което беше свалено от г-н Пеевски, г-н Борисов, Слави Трифонов и гжа Митрофонова. Този вот е
само малка стъпка по много
дълъг път. Те не разбраха, че

така не могат да спечелят
българския народ. Обещаваме, че ще продължим в битката да отвоюваме държавата
си. Да имаме държава без
мафия, да имаме нормална и
европейска България”, каза
веднага след гласуването премиерът Кирил Петков.
“Новото мнозинство успя
да свали и победи едно правителство, което водеше България към по-добри времена.
Предстои да се завърти конституционната процедура, надяваме се разумът у българските депутати да надделее и

България да има работещо правителство в интерес на българските граждани”, заяви председателят на ПГ на БСП Георги Свиленски. Според социалния министър Георги Гьоков
има опасност пенсионерите да
не получат пенсиите в увеличен размер между 7 и 20 юли.
“Някои хора разчитат само на
тях и броят стотинките от
пенсия до пенсия. Не се срамувам от нищо, което е направило това правителство. Водихме последователна и предвидима политика, устойчива
във времето”, допълни Гьоков.
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Íîâàòà êîàëèöèÿ áëîêèðà è
êîìèñèÿòà çà ÐÑ Ìàêåäîíèÿ
Кристиан Вигенин предупреди, че от новото мнозинство
ще си получат заслуженото от българските граждани
Заседанието на външната комисия в
парламента, на което трябваше да бъде
обсъдена позицията на България по преговорния процес на Република Северна
Македония и така нареченото френско
предложение, се провали. Това стана
след липсата на кворум за провеждане и
на сутрешното парламентарно заседание. Провалиха се и всички останали
комисии, предвидени за вчера.
Новото мнозинство - ГЕРБ, ДПС,
ИТН и “Възраждане”, успя да блокира
дейността на външната комисия след
предложение за отлагане на заседанието
й от Станислав Анастасов от ДПС.
Според него комисията е безпредметна
заради липсата на проект за решение по
казуса от Министерския съвет. Предложението бе подкрепено с 9 гласа - на

ДПС, ГЕРБ, ИТН и “Възраждане”, а 8
бяха против. Външният министър Теодора Генчовска присъстваше и трябваше да даде подробности по напредъка
на преговорите със Скопие.
Социалистът Кристиан Вигенин категорично се противопостави на предложението за отлагане и отхвърли тезата, че е несъстоятелно да се говори за
него като излишно. Той призова да се
спре с процедурния дебат, да се
продължи с отворено заседание и след
това да се прецени какви да бъдат следващите стъпки.
Вигенин предупреди, че от новото
мнозинство в парламента ще си получат
заслуженото от българските граждани.
“Опитахте се да злоупотребявате с темата и вместо да продължим с дискуси-

ята, я скрихме от българските граждани.
Скриха я с гласовете си ГЕРБ, ДПС,
ИТН и Възраждане”, възмутен бе депутатът от БСП. Изказването му бе последвано от бурни аплодисменти.
По-рано през деня правителството
отказа предложението на Бойко Борисов първо Министерският съвет да одобри формулата на френското председателство, която да отпуши процеса по
присъединяване на Северна Македония
към ЕС, а решението след това да поеме към Народното събрание и да получи подкрепата на 59-те депутати от
ГЕРБ-СДС. Това стана ясно от думите
на началника на кабинета и говорител
на правителството Лена Бориславова
пред “Дневник”.
Те бяха в отговор на обещанието на

лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че депутатите му ще подкрепят вдигането на
българското “вето” върху началото на
преговорите на Северна Македония за
членство в Европейския съюз. Той призова предложението на френското председателство на ЕС да бъде внесено в
парламента и даде заявка, че депутатите
на партията му ще го подкрепят.
Бориславова обаче каза, че премиерът Кирил Петков няма да отстъпи от
вече многократно обявяваната формула за решението за Македония - да мине
първо през парламентарната комисия
по външна политика, след това през
пленарната зала, където да получи широка подкрепа и след това през Министерския съвет. “Важно е Борисов да
нареди на неговите 59 депутати да отидат на работа за актуализацията на
бюджета и за законите по Плана за
възстановяване и устойчивост”, коментира Бориславова.

ÁÏÖ ïðèçíà êàíîíè÷åñêèÿ
ñòàòóò íà öúðêâàòà íà ÐÑÌ
Светият Синод на Българската православна църква е разгледал писмото на Вселенския патриарх Вартоломей и
Сръбския патриарх Порфирий относно каноническия статут
на Православната църква на Северна Македония и приветства решенията за вдигане на схизмата. Според официалното
съобщение на БПЦ Българска патриаршия с благодарност
към Бога и духовна радост влиза в канонично и евхаристийно
общение с Православната църква на Северна Македония.
Въпросът за името й предстои да бъде разгледан.
В отговор македонският президент Стево Пендаровски
заяви, че има координирана държавна политика между
българските власти и Българската православна църква по
отношение на Северна Македония. “Безобразието отива
дотам, че от Българската православна църква казват, че
признават църквата в Северна Македония, а за името й ще
размислят в следващия период. Кои сте вие да размисляте?”,
коментира Стево Пендаровски в интервю за телевизия “24”,
цитирано от БТА.
По-късно Ловчанският митрополит Гавриил коментира решението на Светия Синод. “На македонския президент не му
е направило впечатление с каква радост и любов приемаме
това, че е снета схизмата, а това, че сме написали нещо, което
самата Сръбска църква го предлага - да има диалог за уточняване на името. Самият сръбски патриарх го пише това
нещо и той не ги нарича с никакво име. Това е истината.
Нищо политическо не е имало в нашето решение”, заяви той.

СНИМКА БТА

Медалистите на бургаската Професионална гимназия по туризъм
“Проф. д-р Асен Златаров” приготвиха обяд от четиристепенно
меню на гостите на специалното събитие “Обяд за шампиони”

Ïðåç 2021 ã. ðàáîòà ñà çàïî÷íàëè
8800 õîðà ñ óâðåæäàíèÿ
8800 души с намалена работоспособност са започнали работа чрез
посредничеството на бюрата по труда през миналата година, става ясно
от годишния отчет за изпълнение на
политиката за правата на хората с увреждания. На субсидирана заетост са
устроени 2931 души. Държавата е
платила обучението на 628 души.
През 2021 г. като безработни в
бюрата по труда са регистрирани 11
996 души с намалена работоспособност, което е с 432 по-малко от предходната година.
За започване на самостоятелен
бизнес са финансирани 19 души през
годината. Финансирането за обезпечаване на разходите по проектите им
е общо 365 646 лв. и e осигуренo от
Агенцията за хората с увреждания.

Със средствата са създадени фирми в
сферата на услугите - заведения за
хранене, хранителни магазини, къща
за гости, козметични, фотографски,
транспортни услуги. Агенцията е финансирала 45 проекта за изграждане
на достъпна жилищна среда, както и 5
проекта за приспособяване на лек автомобил за управление от хора с трайни увреждания или за купуване на приспособено МПС. Междувременно от
МТСП съобщиха, че Комитетът за наблюдение на Програмата “Развитие на
човешките ресурси” е одобрил критериите за кандидатстване на 14 нови
операции на обща стойност над 1,144
млрд. лв. Очаква се операциите да бъдат
отворени за кандидатстване веднага
след одобрението на програмата от Еврокомисията.

ИВАН ТАКОВ:

ÁÑÏ òðÿáâà äà ó÷àñòâà
â óïðàâëåíèåòî íà Ñîôèÿ
Първата среща на Иван Таков, председател на БСП в София, с актива на социалистите в столичния район “Студентски”
се превърна в разгорещена дискусия по
актуални теми от местната власт и политическата обстановка.
“За да реализираме идеите ни в областта на качеството на живота в София,
здравеопазване, социална и жилищна политика, които от години предлагаме, БСП
трябва да участва в управлението на София”. Така Таков очерта основната политическа задача пред столичната организация на БСП на местните избори.
Иван Таков акцентира върху това, че
БСП съумява да запази идеологическата
си основа през годините и това си проли-

чава и в поведението на общинските
съветници в СОС.
Социалистите обсъдиха политическата обстановка и кризата в страната, като
подчертаха, че тя може да се отрази и на
местните избори. Повдигнат беше
въпросът за коалиционната формула за
явяване на местните избори, партньорствата и поведението на БСП в София.
Изказващите се призоваха към засилена
комуникация между местната власт и
правителството.
В основата на разговора бяха и местните проблеми като инфраструктурата
в Студентски град, условията за живот
на студентите, транспорт, места в детските градини и безопасността.
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Êîðóïöèÿòà òðÿáâà
äà ñå áîðè. Òÿ ñå áîðè
â èíñòèòóöèèòå, à íå
â òúìíè ñòàè÷êè
è íÿêúäå íà äîãîâîðêè
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Георги Свиленски

КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

Ïðàâèòåëñòâîòî ïîäêðåïÿ
íàä ïîëîâèí ìèëèîí
áúëãàðè ñ íèñêè äîõîäè
“Новата четворна коалиция от ГЕРБ, ДПС, “Има такъв народ” и
“Възраждане” провали кворума в Народното събрание, провали и
изслушването на министър Генчовска за Северна Македония във
външната комисия. Докато те само провалят, ние работим за хората”.
Това написа във фейсбук лидерът на БСП и вицепремиер и министър
на икономиката и индустрията Корнелия Нинова. Тя съобщи, че
Министерският съвет е взел решение да подкрепи над половин милион българи с ниски доходи, които изпитват тежки материални
лишения и живеят в социална изолация, хора с увреждания.
Подкрепата е в размер на 411 млн. лева. Хората ще получат
целогодишно топъл обяд, бебешки продукти за 10 000 новородени,
пълноценна храна в детски кухни, пакети храни и хигиенни материали. “Социалната политика ни е първостепенен приоритет. Доказваме, че за нас грижата за хората е първа отговорност”, категорична бе Корнелия Нинова.

СНИМКА БТА

ÁÑÏ: Ïðîâàëúò íà
çàñåäàíèåòî å ñàáîòàæ
Парламентарните групи, които претендират да управляват държавата, нямат
никаква отговорност към бъдещето на България, заяви Георги Свиленски
“Ставаме свидетели на поредния саботаж на работата на
българския парламент. Стана
ясно, че тези парламентарни групи, които претендират да управляват държавата, нямат никаква
отговорност към бъдещето на
България.” Това заяви председателят на парламентарната група
на “БСП за България” Георги
Свиленски по време на пресконференция в Народното събрание. Поводът бе проваленото заседание на парламента след три
неуспешни опита да се установи
кворум в пленарната зала. В залата не влязоха за регистрация
депутатите от ГЕРБ-СДС, ДПС,
“Има такъм народ” и “Възраждане”. При първата регистрация
системата отчете 110 депутати
от минимум от 121, необходим
за начало на пленарно заседание.
При втория опит се регистрира-

ха 113 народни представители, а
при третия - 115 депутати.
Междувременно стана ясно,
че и “Продължаваме промяната”
няма да издигнат кандидатура за
председател на Народното събрание и ще оставят на следващите
по големина парламентарни групи да направят своя ход. Според
партията няма никакъв процедурен проблем Мирослав Иванов
да изпълнява тази длъжност, като
има 14-дневен срок за избор на
нов председател.
В отговор на действията на
опозицията Георги Свиленски
припомни, че в програмата за
работа като първа точка трябваше да влезе изборът на председател на Народното събрание институцията, която е поставено най-високо в българската
държава. “Тези колеги, които не
се регистрираха, показаха, че не

искат българският парламент да
има легитимно избран председател”, обясни той.
Втората точка от дневния
ред включваше изменения и
допълнения на Закона за европейската структура и инвестиционни фондове. Според Свиленски това са всички средства
по Плана за възстановяване и
устойчивост и европейските
програми. “И когато застанат и
ви говорят, че са граждани за
европейско развитие на България, питайте ги защо саботират
гледането на тези законопроекти. Това са средствата, които
трябва да стигнат до всеки един
български гражданин”, заяви
още депутатът от БСП.
Като трета и четвърта точка
трябваше да се разгледат промени в Закона за енергетиката и
приемането на правила за избор

ИРЕНА АНАСТАСОВА:

Âèäÿõìå ëèöåìåðèå
Като недостоен за българския парламент определи дебата за вота
на недоверие председателят на Комисията по образование и наука в
Народното събрание и заместник-председател на БСП Ирена Анастасова. Тя заяви, че в него е видяла лицемерие както в аргументите,
така и в поведението изобщо на опозиционните партии, и в коментарите на Костадин Костадинов. “Трябва да има морал в политиката и
не може по такъв елементарен начин да се лъже”, допълни Анастасова и подчерта, че от страна на опозицията както икономическите,
така и финансовите аргументи за вота на недоверие не издържат.
Анастасова каза, че разчита на отговорно поведение от всички
народни представители. Тя отрече да е имало разговори с президента през изминалата година относно връчването на мандат, не са
водени такива разговори и сега. “Ако се стигне до връчване на
мандати и ние получим такъв, ще направим усилието да обединим
партиите от сегашната коалиция”, обясни Ирена Анастасова.

на председател на КПКОНПИ.
Свиленски коментира, че опозицията не иска да има избран председател на Комисията за противодействие с корупцията.
Депутатът призова тези 125
народни представители, които
свалиха Минчев, да влизат в зала
и да гласуват законите, тъй като
българската държава очаква решения, а не скандали.
“Има ли някой в тази държава, който да не разбира как
“Възраждане” и ДПС гласуват
заедно? И как ИТН и ДПС гласуват заедно, а ГЕРБ стои и ги
подкрепя доволно? Трябва да е
ясно на българските граждани
какво идва след това управление,
което е в момента”, посочи депутатът от левицата.
Социалистът не приема изказването на лидери на други
парламентарни групи, че кво-

румът е ангажимент на мнозинството. Той припомни, че от
четвъртък в българския парламент има друго мнозинство и
ангажимент не е нито на ПП,
нито на БСП, нито на ДБ да
осигуряват кворум.
По-късно премиерът Кирил
Петков заяви, че проваленото
заради липса на кворум заседание е подложило на риск получаването на 2,6 млрд. лв., които са
първите средства по Плана за
възстановяване и устойчивост,
които трябва да получи страната
ни. “Новото мнозинство от
ГЕРБ, ДПС, “Възраждане” и останалите депутати от “Има такъв
народ” не можаха да направят
дори предложение за председател на Народното събрание. Това
ли са принципните ходове, които тези партии предприемат?”,
попита министър-председателят.

ПРОФ. РУМЕН ГЕЧЕВ:

Âîòúò íà íåäîâåðèå ïî ôèíàíñîâè
ïîêàçàòåëè èçäèøà
“В определени страни може да се управлява на ръба на мнозинството и към момента в Европа има няколко кабинета, които са
правителства на малцинството, но България е малко по-специален случай и тук това
може да се реализира много трудно.” Това
заяви народният представител от парламентарната група на “БСП за България” проф.
Румен Гечев в ефира на БНТ.
Според него в момента всяко българско семейство и представителите на бизнеса се интересуват какво ще стане с тех-

ните доходи, както и бизнесът ще получи
ли и до каква степен компенсации от
държавата.
Гечев е на мнение, че опозицията е избрала грешна карта при вота на недоверие,
като атакува правителството с фискални и
икономически показатели. “Всеки непредубеден човек, който отвори статистиката
на ЕС, ще види, че България стои добре по
фискални показатели, а бюджетният ни дефицит е един от най-ниските за Европейския съюз”, обясни Гечев.
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Ïîðú÷êàòà çà óëè÷íèòå ëàìïè
â Ñîôèÿ ïúëíà ñ íàðóøåíèÿ
АДФИ написа 11 акта, два от които са за Столичната община
Агенцията за държавна финансова
инспекция (АДФИ) откри редица нарушения в скандалната обществена поръчка
на Столичната община за уличното осветление на града. Тя е с 4 обособени
позиции и прогнозна стойност от 73,6
млн. лв. без ДДС. Агенцията е проверила изпълнението на 4 договора, всеки
със срок на действие от 2 години и с
възможност за удължаване с още 2 години. Проверката обхваща периода от
началото на март 2021 г. до началото на

февруари 2022 г.
Казусът излезе на дневен ред в началото на годината, когато гражданската инициатива “Спаси София” и независимият общински съветник Борис
Бонев изнесоха данни със съмнения за
надути цени между 3 и 77 пъти. Тогава стана ясно, че едната спечелила
фирма може да направи 1043 лампи за
5755 лева всяка, а другата - 3781 нови
лампи на цена от 1587 лева. Имаше и
примери за фрапантни разлики в цени-

те за едни и същи дейности между
двете спечелили фирми.
При проверката на АДФИ са установени седем нарушения на Закона за
обществените поръчки и правилника
за неговото прилагане. В стойността
на договора за строителство по всяка
обособена позиция са включени услуги, които не са необходими за изпълнение на строителството.
Наред с това методиката за оценка
на офертите не дава възможност да

бъдат сравнени и оценени обективно
техническите предложения от офертите и не осигурява достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по
всеки показател. Не е спазен и срокът
за изпращане на обявление за изменение на договор за публикуване в Регистъра на обществените поръчки.
За установените нарушения са
съставени общо 16 акта за административни нарушения, от които два на
възложителя - Столичната община, и
по два на всеки участник в 7-членната
комисия.

Íàä 330 áåçðàáîòíè íàìåðèõà
ïðåïèòàíèå çà ñåäìèöà
Аида ОВАНЕС

Постъпилите на работа безработни през миналата седмица са 3812,
което е с 334 повече от
предходната седмица, сочат данните на НСИ. Наймного са в област Пловдив - 273 души, в Бургас
и в София са по 235. Наймалко са безработните,
намерили препитание
през миналата седмица, в
област Габрово - 43 души.
В периода 13-19 юни
работодатели са пратили
на борсата 4788 души,
което е с 976 по-малко от
започналите работа, но е
със 778 по-малко от уволнените в предходната
седмица. Най-много осво-

бодени са регистрирани в
София - 491, Благоевград
- 398, Пловдив - 383.
Въпреки значително
подобрените параметри
на пазара на труда през
последните месеци, от
началото на пандемията
от КОВИД-19 освободените от работа са повече
от намерилите трудов
ангажимент. От 30 декември 2019 г. до 2 януари
2022 г. регистрираните
безработни са 697 224, а
постъпилите на работа са
472 409, става ясно от
данните на НСИ. За
продължаващата благоприятна тенденция преди
дни съобщи Агенцията по
заетостта. През май регистрираните в бюрата по
труда в страната безработни са 147 477, което е

с 3070 по-малко от април.
През месеца са регистрирани нови 19 699 безработни, което е с 1052
повече от април, а на годишна база се наблюдава
ръст от 1734 души, уточниха от АЗ. В същото
време над 73% от безработните, устроени на работа, са в реалната икономика. Над 3080 безработни от рисковите групи са назначени на субсидирани работни места.
През май работодателите
са заявили 12 951 свободни работни места. Наймного работници се
търсят в преработващата
промишленост, в хотелиерството и ресторантьорството, търговията, ремонта на автомобили и
мотоциклети.

СНИМКА БТА

В горещото време варненските плажове
се изпълниха с летовници, търсещи прохладата на морето

1000 ðóñåíöè ñïîäåëèõà
âèçèÿòà ñè çà ðàçâèòèåòî íà ãðàäà
Над 1000 анкети и повече от 80 проектни
фиша са попълнили русенските граждани и организации във връзка с разработването на Плана
за интегрирано развитие на община Русе. Това
стана ясно от преминалото обществено обсъждане на проекта на стратегическия документ.
Зам.-кметът Златомира Стефанова, директорът на дирекция “Международно сътрудничество и проекти” Ивайло Кадишев и експертите от отдел “Европейско развитие”, участвали в съставянето, разясниха значението на документа и изслушаха предложенията на гражданите в залата.

Визията е свързана с всеки от основните стратегически документи в сферата на туризма, екологията, икономиката и иновациите, образованието,
здравеопазването, социалните услуги и градската
мобилност. Конкретните мерки, които ще бъдат
предвидени, са за повишаване на енергийната
ефективност на сградния фонд, реконструкция на
ключови улици за влизане в града, закупуване на
електрически превозни средства за обществения
транспорт, изграждане на Младежки център, реконструкция на Доходното здание и ремонт на
сградата на Художествената галерия, залесявания
и изграждане на музей на р. Дунав.

Ñîöèàëèñòêè ñ ïðèçèâ
çà áåçîïàñíî äåòñêî ëÿòî
Жените-социалистки в старозагорска област излязоха с
призив към институциите и
общините за осигуряване на
безопасно лято за децата. Те
настояват да се осигури защитена и здравословна среда, която и сега е приоритет на общинските стратегии и програ-

ми за закрила на децата.
Изпълняването им започва с
предоставянето на пълноценна информация по различни канали за деца и родители относно зоните за игри, охраняемите водни обекти, безопасните
открити кътове и спортни площадки, сочи позиция на Обла-

стния съвет на Обединението
на жените-социалистки.
Активистките се надяват,
че институциите своевременно ще поставят забранителни,
предупредителни и информационни табели, сочещи ограниченията за къпане в неохраняеми водоеми, правила за
ползване на басейни, работно
време, следене ежедневно за
чистотата на водата, указания
за достъпност в планинските
местности, планове за действие при спешни ситуации и т.н.

www.duma.bg
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Ïðîìåíè ïðåäâèæäàò äúðæàâíèÿò òîòàëèçàòîð äà ñòàíå áóêìåéêúð
Напуснали ИТН, подкрепени от депутати от “Продължаваме промяната” и БСП, са
внесли законопроект в Народното събрание за промени в
Закона за хазарта. Основно те
са свързани с дейността на
Българския спортен тотализатор, като депутатите предлагат да се премахнат някои ограничения пред дейността му,
разширяването на мрежата,
продажбите, видовете хазартни игри, които предлага. Найобщо целта е да се улесни
достъпът на населението до
мекия хазарт, става ясно от мотивите към законопроекта.
Държавният тотализатор
стана монополист в лотарийните игри след сътресенията в
хазартния бизнес в началото на

2020 г. Тогава правителсвото
на Бойко Борисов отне лицензите на фирмите на основния
играч Васил Божков. С обясненията, че трябва да се ограничи зависимостта на българите от търкането на талони, на
държавното тото бе забранено да преотдава на други
търговци тази дейност и бе
въведено изискването да организира този вид хазарт само в
собствени или наети пунктове
със свой персонал.
Вносителите на промените в Закона за хазарта отбелязват, че БСТ не може да
извършва дейността си в
пълен обем и да реализира
достатъчно приходи, с които
после да финансира спорта и
културата. От мотивите ста-

ва ясно, че през 2020 г. БСТ
е имал 1507 пункта, като един
пункт покрива 4613 души население, а продажбите са
били на стойност 125 млн.
евро. Дават се примери с някои европейски страни като
Белгия, Гърция, Хърватия,
Финландия, в които наситеността от лотарийни пунктове е в пъти по-голяма, а оттам
и приходите от хазартните
игри в тях. Средно за Европа

един пукт покрива 1725 души
и ако това съотношение се
постигне и у нас, приходите
на БСТ ще да скочат с 35%,
посочват вносителите. Те предлагат от началото на август
тази година да отпадне изискването БСТ да предлага игрите си единствено в собствена
приемателна мрежа, тъй като
това е финансово необосновано - разходите за поддръжка
на собствен пункт и персонал
са 7 пъти по-големи от тези за
поддръжка на “несобствена
точка за продажба”. В противен случай броят на тото
пунктовете в страната щели да
намалеят до 600, а оттам и
приходите, които се разпределят за спорт и култура.
Предлага се изплащането на

печалби да се извършва не само
в банки, но и в офисите на
други доставчици на платежни
услуги. Предлага се още разширяване на портфолиото на
БСТ - да се допусне държавният оператор да организира онлайн моментна лотария, както
и да влезе на пазара на спортните залози. Освен това се
предвижда БСТ да стане и букмейкър - да организира спортни залагания и пряко да конкурира компании като “Ефбет”,
“Уинбет”, “Бет365”, “Буин” и
“Палмсбет”. Лицензът на пионера в тази сфера у нас “Еврофутбол” бе отнет преди година, а друга от фирмите на Васил Божков - 7777.bg, загуби
възможността да организира
игри заради наложени запори.

СПОРЕД „ЕВРОСТАТ”

Öåíèòå íè ñà áèëè íàé-íèñêèòå
â ÅÑ ìèíàëàòà ãîäèíà
Заедно с Румъния сме на ниво от 56% от средните за общността
Потребителските цени в България и
Румъния са били най-ниски в Eвросъюза през 2021 г., сочат най-новите данни
на “Евростат”. Двете балкански държави са отчели 56 процента от цените
спрямо средното равнище на страните
от ЕС, за което се определя ниво от 100
пункта. Според утвърдената методика
цените се определят от индекса на равнищата на цени (ИРЦ), който осигурява
сравнение на паричната стойност на
стоките и услугите на страните спрямо
средните за ЕС и се изчислява спрямо
паритета на покупателната способност.
През 2021 г. Дания и Ирландия регистрират най-високи ценови равнища
по 140 на сто за всяка спрямо средното
ниво за ЕС. След тях се нареждат Люксембург (132 на сто), Швеция (128 на
сто) и Финландия (126 на сто).
На другия край на скалата с найниските нива на цените са Полша (60
на сто), както и Румъния и България
(56 на сто за всяка).
За сектор “хотелиерство и ресторантьорство” ценовите нива варират от 46,4
на сто от средното за ЕС в България, 54
на сто в Румъния и 62 на сто в Унгария,
до 155 на сто в Дания, 137 на сто в

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

Çåìåäåëöèòå ùå èìàò íîâî
çàêîíîäàòåëñòâî çà ñóáñèäèðàíåòî
За малко повече от
три месеца работна група трябва да изготви законодателството, което
да урежда прилагането на
Стратегическия план за
новия програмен период,
става ясно от заповед на
земеделския министър
Иван Иванов.
Като нейни председатели са посочени Аделина Стоянова, директор на
дирекция “Директни плащания”, и Елена Иванова,
директор на дирекция

“Развитие на селските
райони”. В екипа ще участват над 60 експерти от
Министерството на земеделието и Държавен фонд
“Земеделие”. При необходимост за участие в работната група да бъдат
привлечени и други експерти както и представители на други заинтересовани страни.
Работната група трябва да изготви проектите
на нормативни актове,
които уреждат условията

и реда за прилагане на
Стратегическия пан за
2023-2027 и включват
правила за контрол на условията за подпомагане
по предвидените интервенции и правни последици при тяхното неспазване. Срокът за изготвянето на проектодокументите е 30 септември, като
контролът по изпълнението на заповедта се възлага на зам.-министрите
Иван Христанов и Момчил Неков.

Швеция и 133 на сто във Финландия.
Секторът “алкохолни и тютюневи изделия” се нарежда на второ място по разлика в ценовите нива сред страните, като
най-ниските нива са регистрирани отново в България (64 на сто), а след родината ни се нареждат Полша (72 на сто) и
Унгария (79 на сто). В посочения сектор
най-високи нива на цените през 2021 г.
са записали Ирландия (205 на сто), Финландия (173 на сто), Швеция (136 на сто)
и Дания и Франция (134 на сто за всяка).
Голямата разлика в цените се дължи
главно на разликите в данъчното облагане на тези продукти.
При “храна и безалкохолни напитки” през 2021 г. най-евтини са били
стоките в Румъния (69 на сто) и Полша
(72 на сто), докато най-скъпи - в Люксембург (125 на сто), Дания (120 на сто)
и Ирландия (119 на сто). Статистиката
сочи, че българските ценови равнища в
сектора са на ниво от 79,3 на сто от
средното за ЕС.
За същата година при сектор “облекло
и обувки” цените на стоките варират послабо сред страните от ЕС. Най-ниски са
били в България (76 на сто), а най-високи
- в Дания (134 на сто).

Òúðãîâöèòå: Íÿìà óñëîâèÿ
ãîðèâàòà äà ïîåâòèíåÿò
“В този момент няма
възможност за по-ниски
цени на пазара. Цената
на колонките е оптимална. Друг е въпросът как
се съставя тя, когато
имаме икономически субект, който държи 80%
от пазара и се получава
лек дъмпинг.” Това заяви пред БНТ Димитър
Хаджидимитров, зам.председател на Асоциацията на българските
търговци, производители, вносители и превоз-

вачи на горива.
По думите му когато
цената на едро е изравнена с цената на дребно, няма никакъв търговски марж, а реално
се работи без никаква
печалба. Той добави, че
не очаква фалити, но
изтъкна, че е възможно
временно затваряне на
бензиностанции в малките населени места.
“Държавата трябва да
си влезе в ролята и да
види защо се получава

този дъмпинг. Когато
има толкова оплаквания
в КЗК и то от малки обекти, това трябва да се провери. Лошото е, че се
работи със заплахи. Това
не са коректни практики.
Ние сме партньори на
държавата, а работим
под стрес, под заплаха
непрекъснато”, обясни
Хаджидимитров. Той заяви, че ситуацията на
пазара за малките търговци на горива е доста
стресираща в момента.
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È ìàëêè ñãðàäè ùå ñå ñàíèðàò
ïî Ïëàíà çà âúçñòàíîâÿâàíå
Подалите документи до март догодина ще ползват 100% финансиране,
след това трябва да осигурят 20 на сто от парите
Големите и малки жилищни
сгради да имат равен достъп
до финансиране за саниране се
предвижда в Плана за възстановяване и устойчивост. Това
обясни в Стара Загора заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова. Тя
уточни, че за да има равнопоставеност, жилищните сгради,
които кандидатстват, ще бъдат
категоризирани на малки и
големи. И за двете групи ще
бъде разпределен отделен бюджет от общо 1,4 млрд. лв. В
категорията “малки жилищни
кооперации” ще са тези с между 3 и 36 апартамента, а големи - с над 36 жилища.
“За разлика от предишната
национална програма за саниране, сега поправихме редица
ограничителни несправедливости. Вече допустими за саниране ще бъдат и сгради с 3
жилища. Ще бъде резервиран
ресурс от 30% за по-малките

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

сгради, това са тези с 3 до 36
апартамента, а останалите
70% ще бъдат разпределени за
по-големите жилищни сгради.
Освен това решение за участие в програмата ще се взима
с 50% съгласие на собствени-

Ïåòè áëîê â ÀÅÖ ñïðÿ
çàðàäè íåèçïðàâíîñò
â ãåíåðàòîðà
Рано вчера сутринта пети блок на АЕЦ “Козлодуй”
спря работа за непланов престой, съобщиха агенциите.
По-късно от централата информираха, че блокът е изключен от енергийната система на страната вследствие на
неизправност в системата за възбуждане на генератора и
задействане на електрическа защита в конвенционалната,
неядрена част.
Реакторът е спрян със сработване на аварийна защита.
Всички системи на блока са сработили в съответствие с
проектните алгоритми. Няма опасност от изтичане на радиация. Инцидентът е станал далеч от реакторната зала.
След отстраняване на причините пети блок ще бъде
включен в паралел с електроенергийната система на страната. Шести енергиен блок на АЕЦ “Козлодуй” работи с
пълно натоварване на мощността в съответствие с графика на Електроенергийния системен оператор.
До един месец трябва да се направи анализ на причините за възникването на аварийната ситуация. През май
имаше друг инцидент в ядрената централа, който беше
оценен с ниво 0 на опасност.

ците. Това ще бъде възможно
след одобрение на промени в
Закона за етажната собственост, които да намалят общия
брой гласове на собственици,
нужен за кандидатстване. Ще
се позволи и сдруженията да

могат да разкриват банкови
сметки. Промените трябва да
бъдат приети от Народното
събрание до октомври-ноември, за да стартира програмата. Въвеждаме и обслужване
на едно гише, което ще улесни гражданите”, обясни регионалният заместник министър.
От думите й стана ясно, че
няма да се следва принципът
“първи подал, първи класиран”, а ще бъде извършван
конкурентен подбор.
“От сдруженията на собствениците ще се изисква да
имат технически паспорт, както и да са направени техническо и енергийно обследване,
което те ще трябва да платят”,
обясни Иванова. Изискването
е обновяването да осигури
минимум 30 на сто спестяване на енергия и “клас B” на
енергийно потребление, при
положение че по националната програма се изискваше
“клас C”. В община Стара

Загора има 180 сдружения на
собственици, които са с готови документи, но не са финансирани по приключилата национална програма за саниране, каза директорът на дирекция “Инвестиции и Европейски програми” към община
Стара Загора. Те ще трябва да
кандидатстват отново, тъй
като програмата е изцяло
нова, уточни Иванова.
Всички сдружения на собствениците, които подадат документи за саниране до края
на март 2023 г., ще имат
възможността да ползват
100% грант за изпълнение на
мерките за енергийна ефективност. За сдруженията, които се включат между март и
декември 2023 г., безвъзмездната помощ ще е 80 на сто,
като останалият ресурс от
20% трябва да се осигури от
собствениците.
Коментар на стр. 9

„Ìèíè Ìàðèöà Èçòîê” çà ïúðâè ïúò
çàïî÷âà èçíîñ íà âúãëèùà
За пръв път в 70-годишната
си история “Мини Марица Изток” ЕАД ще изнася въглища за
централи извън територията на
комплекса “Марица Изток”. От
дружеството информираха, че са
подписали договор със сръбска
компания, която ще доставя
българските въглища до електроцентрали в близост до Белград.
Договорът е с действие до 30
април 2023 г., като е предвидена
клауза за удължаване. За срока
на договора се предвижда да
бъдат продадени 1,750 млн. тона
лигнитни въглища на по-висока
цена от тази, на която купуват
централите в комплекса “Марица Изток”. Въглищата ще се предават на площадката на “Мини
Марица Изток” и дружеството
няма ангажимент за транспортирането им до сръбските центра-

ли. Гарантирането на плащанията е осигурено чрез неотменяем
акредитив.
“Реализацията на български
лигнитни въглища извън територията на комплекса “Марица
Изток” досега беше немислима и
едва ли някога се е допускало, че
е възможен техният износ, особено при създадените през последните години мрачни прогно-

зи за скорошно затваряне на
“Мини Марица Изток”, коментира инж. Илза Чинкова, изпълнителен директор на дружеството.
Договорът за износ на български
лигнитни въглища няма да се отрази на гарантираните доставки
за централите от комплекса “Марица Изток” и е сериозно постижение и добра перспектива, посочи Чинкова.

Ðóñèÿ ñå êàíè äà ñïðå èçöÿëî ãàçà çà Åâðîïà äî çèìàòà
Европа трябва спешно да се подготви за пълно прекратяване на доставките на руски газ през зимата, предупреди Международната агенция по
енергетика (МАЕ), която е автономен
международен орган в рамките на
ОИСР. “Колкото повече се доближаваме до зимата, толкова повече разбираме руските намерения. Мисля, че
сегашното намаляване на доставките
има за цел да попречи на Европа да
запълни хранилищата си за природен
газ и така да увеличи влиянието на
Русия през зимните месеци”, заяви
председателят на МАЕ Фатих Бирол.
Намаляването на доставките на газ по
газопровода “Северен поток 1” е ико-

номическа атака срещу нас, заяви министърът на икономиката Роберт Хабек в реч пред конференция на германската индустрия, предаде АФП.
Миналата седмица “Газпром” заяви,
че ще намали доставките на гориво за
Германия по тръбопровода поради
забавени ремонти, а германското правителство нарече решението “политическо”. В резултат на намаленото газоподаване Германия, Австрия и Нидерландия решиха да възобновят работата на спрените въглищни електроцентрали, за да ограничат потреблението си на газ.
Германия нареди също да се
запълнят газовите резерви до 90%

преди зимата, за да се подсигури срещу по-нататъшно намаляване на доставките. “Когато навлезем в зимата с
наполовина пълни газови запаси и крановете бъдат затворени, тогава говорим за тежка икономическа криза в
Германия”, каза Хабек. Понастоящем
капацитетът на газовите хранилища в
Германия е запълнен малко под 60%.
“Вече многократно сме виждали този
модел”, каза Хабек по време на конференцията.
Както е известно, Брюксел има
правила за предотвратяване и реагиране при прекъсване на доставките на
газ, които идентифицират три нива на
криза: ранно предупреждение, преду-

преждение и извънредна ситуация. От
държавите членки се изисква да разполагат с планове за това как ще се справят с въздействието на прекъсване на
доставките на трите кризисни нива.
Според енергийни експерти самият факт, че от “Газпром” е обявен планов ремонт от 21 до 28 юни на “Турски поток” и заради годишното техническо обслужване на газопровода по
тръбата се спира газът, е достатъчно
притеснителен.
Не са оптимистични и новините от
обявения търг от “Булгаргаз” на 20
юни, тъй като по неофициална информация са постигнати доставки за минимални количества.
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Франция пред нова
КОВИД-вълна
Франция е изправена пред нова
вълна от КОВИД-19. Причина са
новите варианти на вируса, съобщи координаторът на ваксинационната кампания в страната проф.
Ален Фишер. Новите случаи
надхвърлиха 95 000, което е найвисока стойност за последните два
месеца. Фишер смята, че предпазните маски трябва отново да
станат задължителни в обществения транспорт.

Алармени бутони
за канадските депутати

Заради най-голямата жп стачка от десетилетия във Великобритания милиони хора избегнаха
услугите на обществения транспорт, работиха от вкъщи или използваха лични автомобили за придвижване.
Около 80 на сто от влаковете не се движеха 24 часа. Днес и в събота се очакват нови протести

Канадските депутати ще бъдат
екипирани с алармени бутони, за да
сигнализират директно силите на
реда при нужда. Това съобщи правителството след нова вълна от
тормоз, опити за сплашване и
заплахи срещу политици. Премиерът Джъстин Трюдо, ударен с
чакъл в лицето на митинг по време
на последната предизборна кампания, заяви, че “срещу правителството и неговите членове са насочени значителен гняв и фрустрация, които ни заобикалят”.

ЕВРОБАРОМЕТЪР:

Горски пожар
край Мармарис

СНИМКИ БТА

Ñàìî 22% îò áúëãàðèòå
îäîáðÿâàò ñàíêöèèòå
Половината ни сънародници са с отрицателно отношение към САЩ
Одобрението на санкциите срещу Русия, които ЕС
наложи заради войната в Украйна, е най-ниско в България, показват данните от
пролетното проучване на
Европейския парламент Евробарометър, проведено в
периода 19 април - 16 май.
Само 22% от българите, участвали в изследването, одобряват категорично санкциите срещу Русия. Още 22% са
склонни да одобрят мерките. Същевременно 20% от
респондентите по-скоро не
са съгласни със санкциите,
други 22% изобщо не ги
одобряват, а 14% не са си-

гурни какво да отговорят
(делът на последните също е
най-висок в целия ЕС).
Като цяло в ЕС категорично одобрение на санкциите
срещу Русия заради войната в
Украйна изразяват 51% от
анкетираните, а други 29% са
по-склонни да ги одобрят.
Само 9% не са склонни да
одобрят санкциите, а 6% изразяват категорично неодобрение. Най-високо одобрение
санкциите срещу Русия имат
в Швеция, Дания, Португалия,
Полша, Ирландия, Нидерландия, Финландия. Другите
държави с чувствително слабо одобрение на санкциите са

Кипър и Словакия.
49% от българите имат
положително виждане за ЕС,
което е спад с 2 пункта спрямо края на 2021 г., показват
данните от проучването.
Почти всеки втори наш сънародник оценява положително Китай и Русия, а 53%
имат отрицателно отношение към САЩ, докато само
40% ги харесват.
Почти две трети от европейците смятат членството в
ЕС за нещо добро, което е найвисокият резултат от 2007 г.
насам. Изключение правят
Гърция и Словакия, където
повече респонденти го смятат

за “нито добро, нито лошо”.
Русия се оценява положително от 10% от анкетираните европейци. Китай е с
втория най-нисък резултат
от 22%. Европейците имат
по-положителна нагласа към
Великобритания - 65%, следвана от САЩ - 58%. Българските респонденти също
имат висока положителна
нагласа към Обединеното
кралство - 62%.
Две трети от анкетираните у нас смятат, че поддържането на цените и разходите
на живот е по-важен приоритет от защитата на свободата
и демокрацията.

Ìàêðîí çàïî÷íà
ðàçãîâîðè çà êàáèíåò

Ñëîâàêèÿ äàâà
íà Óêðàéíà ÌèÃ-29

Френският президент Еманюел Макрон започна разговори с представители на основните политически сили във
Франция, за да намери път към политическо решаване на
сложния парламентарен казус, в който неговата коалиция
загуби мнозинството си на парламентарните избори.
Пръв в Елисейския дворец отиде лидерът на десницата
“Републиканците” Кристиан Жакоб. “Отново казах на президента, че не може и да става въпрос за нас да влезем в
пакт, който би бил нещо като предателство към нашите
избиратели. Ние водихме кампания като опозиция, ние ще
останем опозиция по един решителен, но отговорен начин”, каза той след срещата.
Социалистът Оливие Фор заяви, че “ако Макрон е готов
минималната заплата да стане 1500 евро, ние сме на разположение”.

Словакия възнамерява да даде на Украйна своите изтребители МиГ-29 от времето на СССР. Прехвърлянето на
самолетите може да се осъществи, след като правителството се договори с Полша и Чехия за съвместна охрана на
въздушното пространство, съобщиха световните медии.
По-рано стана ясно, че Словакия ще изпрати и 30 танка
Т-72, а в замяна ще получи от Германия Leopard 2A4. На
страната са предложени само 15 германски танка. Според
Министерството на отбраната това било неравностойна
размяна, така че планираната сделка е пропаднала.
Преди това Словакия е дарила на Киев друго военно
оборудване и боеприпаси, включително системата за противовъздушна отбрана С-300. Украинските военни получиха пет хеликоптера и боеприпаси за РСЗО “Град”. Освен
това Словакия се съгласи да продаде осем нови самоходни
гаубици Zuzana 2 на Киев.

Голям горски пожар бушува в
района на турския курортен град
Мармарис, съобщи турската
държавна телевизия ТРТ Хабер. В
района са изпратени подкрепления
от огнеборци от близки окръзи.
Борбата с огъня се извършва и по
въздух с хеликоптери. Евакуирани
са обитателите на 30 къщи в
близост до пожара. Жителите
извеждат и животните, за да ги
спасят от пламъците.

Гореща вълна в Гърция
Гръцките власти предупреждават за вълна от много топло време
с температури между 39 и 42 градуса до края на седмицата. Гражданска защита и лекарите приканват хората да избягват пътувания
в топлите часове на деня. Във всички общини са осигурени климатизирани зали за хората, които нямат
възможност да пуснат климатиците в домовете си.

В Канада честваха Деня
на коренното население.
Представители на различни
индиански племена се събраха
в провинцията Онтарио.
По-младите развяваха знамето
на “Шестте нации”
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Ãúðöèÿ óâåëè÷àâà áîíóñèòå
çàðàäè ñêúïèòå ãîðèâà
Около три милиона шофьори ще бъдат компенсирани
Три милиона шофьори в Гърция ще получат бонус от държавата заради скъпите горива. Това разкрива в. “Имерисия”, цитирайки правителствената
инициатива “Чек за гориво-2”. Нейният прогнозен
бюджет е 200 милиона евро.
Субсидията за гориво е 44 цента на литър за
континенталната част на страната (80 евро за 180
литра гориво на тримесечие) и 56 цента на литър
за островите (100 евро за 180 литра гориво на
тримесечие).
Основно изискване за получаване на субсидията е през тримесечието юли-септември доходът на
семейството да е до 30 000 евро с допълнителни
3000 евро за всеки допълнителен член на домакин-

ството и общо до 45 000 евро.
Семейство с две деца ще има лимит на доходите
от 39 000 евро, докато семейство с три деца ще има
лимит от 42 000 евро. Максималният доход на многодетно семейство с 4 деца е 45 000 евро.
Министърът на финансите Христос Стайкурас
очаква платформата за подаване на заявления да
бъде отворена в края на юли.
Променя се и бонусът за тези, които изберат
дигитална банкова карта. Сега бонусът ще бъде 15
евро в сравнение с тези, които изберат директен
кредит по банковата си сметка. Това означава, че
бонусът се утроява, тъй като в “Чек за гориво-1”
бонусът за субсидия беше 5 евро. Поради това

размерът на субсидиите в новата схема е, както
следва:
* Автомобил в континентална зона - 80 евро с
цифровата карта и 65 евро без картата.
* Автомобил на островите (включително Крит)
- 100 евро с картата и 85 евро без картата.
* Мотоциклети в континенталната част на страната - 60 евро с цифрова карта и 45 евро без карта.
* Мотоциклети на островите - 70 евро с карта
и 55 евро без карта.
Увеличаването на бонуса очевидно е било сметнато за необходимо, тъй като в “Чек за гориво-1”
над 80% от бенефициентите са избрали директен
кредит по банкова сметка.

Ðóñèÿ ñ
ïðàêòè÷åñêè
îòãîâîð
êúì Ëèòâà
Отговорът на Москва на решението на Литва да наложи забрана на
транзита на стоки, които попадат в
санкционния списък на ЕС, до руския
ексклав Калининград няма да бъде
единствено дипломатически, но и от
практическо естество. Това заяви говорителят на МВнР Мария Захарова.
“Един от основните въпроси
беше дали отговорът ще е единствено от дипломатическо естество. Отговорът няма да бъде дипломатически, а по-скоро практически. Какъв
ще бъде той и кога ще настъпи зависи на първо място от нуждата от
промяна на предприетите стъпки, за
което са уведомени ЕС и Литва. Ако
това не се случи, отговорът ще бъде
приложен”, каза Захарова.
Тя не разясни какви точно практически мерки планира Москва срещу Литва.
Калининград е свързан с Русия посредством жп мрежа през Литва, която е член на ЕС и НАТО. Миналата
седмица Вилнюс затвори пътя на стоманата и други цветни метали, както
се изисква в европейския санкционен
списък заради войната в Украйна.

СНИМКА БТА

Руският президент Владимир Путин присъства на церемонията по полагане на венец пред Паметника на
незнайния воин в Москва по повод 81 години от нападението на хитлеристка Германия над Съветския съюз
и началото на Великата отечествена война. В Русия датата се отбелязва като Ден на скръбта и паметта

Ãåðìàíèÿ ãîòâè ïëàí
çà ïåñòåíå íà ãàç
Германското правителство възнамерява да въведе план за действие при
извънредни ситуации в
рамките на пет до десет
дни, за да осигури доставките на газ, съобщиха медиите, позовавайки се на
източници от енергийния
сектор на страната.
Министерството на
икономиката е уведомило
промишлеността за стъпките, които трябва да се предприемат, и че властите скоро ще обявят “ниво на тревога” за ситуацията с доставките на газ. Има опас-

ност това решение значително да увеличи цените на
газа за всички потребители. Според различни оценки при сегашната ситуация
тричленно семейство в Германия може да се сблъска
с допълнителни плащания
в размер на 2000 евро.
Министърът на икономиката и опазването на климата Роберт Хабек призна,
че ситуацията с газа в страната през зимния период
все още е сериозна, и призова за икономии и по-широко използване на въглища за електроцентралите.

Âúíøíèÿò ìèíèñòúð
Ñòîòèöè æåðòâè
íà Èòàëèÿ ñ íîâà ïàðòèÿ íà òðóñ â Àôãàíèñòàí
Италианският външен министър Луиджи Ди
Майо обяви, че прави нов политически проект, който се нарича “Заедно за бъдещето”. Той уточни, че
не възнамерява да създава “лична” политическа сила:
“Целта е насочена към нуждите на страната, без
място за омраза, популизъм и екстремизъм”.
Ди Майо напусна движението “Пет звезди”, което ръководеше от 2017-а до 2020 г. Причината са
разногласия с настоящия лидер на формацията и
бивш премиер Джузепе Конте.
Решението бе обявено на специална пресконференция в Рим. “Това е болезнен избор”, каза той и
уточни, че негови колеги и приятели не са си представяли, че може да стигне до подобна ситуация,
както и че “Пет звезди” вече няма да бъде водеща
сила в парламента.
Ди Майо се срещна с президента на страната Серджо Матарела, за да го информира по случая.

Най-малко 1000 са
загинали в Афганистан
след земетресение от
6,1 по Рихтер, съобщиха световните медии,
позовавайки се на високопоставен представител на една от засегнатите от труса провинции - Пактика. Ранените само там са около
1500, заяви ръководителят на отдела за информация и култура на провинцията
Мохамад
Амин Хузайфа.
Епицентърът
на
труса е бил на около

44 км от югоизточния
град Хост, близо до границата с Пакистан. Найтежко са пострадали четири окръга в провинция Пактика. В ход е
спасителна операция, в
която са включени и хеликоптери за превозване на ранените.
Европейският средиземноморски сеизмологичен център посочва, че
земетресението е усетено в Пакистан и Индия.
Има данни за разрушения на пакистанска територия.

ДАТАТА
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МЕЖДУНАРОДЕН ОЛИМПИЙСКИ ДЕН. Чества се с Решение на
Международния олимпийски
комитет
(МОК) от януари 1948
г. От 1989 г. за популяризиране на масовия
спорт на 23 юни се организират състезания
по бягане. На тази
дата през 1894 г. в Сорбоната (Париж) по инициатива на барон Пиер дьо Кубертен е основан МОК.
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТСКИТЕ СЕЛИЩА SOS. На тази дата през
1919 г. е роден Херман Гмайнер
(умира 1986 г.), австрийски социален педагог. През 1949 г.
той създава модела “SOS детски селища” за отглеждане на
изоставени деца и сираци.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Закъсняхме
Евгени ГАВРИЛОВ

С пълна сила набира
скорост информационна
кампания на МРРБ за задаващия се пореден етап
на програмата за саниране. За нея по Плана за
възстановяване и устойчивост са заделени 1,4
млрд. лв. За разлика от
предишната национална
програма, сега допустими за саниране ще бъдат

и сгради с три жилища.
Неотдавна бе публикуван доклад на “Българо-австрийска консултантска компания”. Според него над 700 хиляди
обитавани
жилищни
сгради у нас трябва да
бъдат санирани през
следващите незнайно
колко години. Броят на
обитаваните жилищни
сгради е 1 365 898, като
една четвърт от тях са
напълно амортизирани и
подобни мерки не са целесъобразни. Нужда от
саниране имат 645 756
еднофамилни къщи, 54
533 блока, 3200 сгради
от семеен тип и 500 общежития.
Основният
недостатък на санирането бе
пределно ясен още на
старта - няма пари за всич-

ки. Изхарчените до момента по програмата 2
млрд. лв., които всички
данъкоплатци ще трябва
да платят в следващите
години, стигнаха за жилищата на 340 705 души
(общо 2020 сгради), което обхваща около 5% от
населението на България
и 4% от жилищата. Няма
как тази програма да е
социално справедлива,
когато с парите на всички данъкоплатци се осигурява благото на минимална част, и то подбрано на принципа “кой превари, той натовари”, а не
след оценка на потребностите. Неофициални изчисления показват, че ако
трябва да се санират жилищата на всички хора у
нас, ще са необходими
приблизително 40 млрд.

лв., ако бюджетът харчи
по 1 млрд. лв. на година в
следващите 40-50 години.
Ако има някаква полза от милиардната програма за саниране, тя е, че бе
проумяна максимата, че
на този свят безплатен
обяд няма. Затова в новия й вариант се предвижда някакво самоучастие.
А иначе се оказа, че
обновяването на старите
панелки е безвъзвратно
закъсняло. То щеше да има
някакъв смисъл, ако бе
направено в началото на
90-те години, както стана
в други бивши соцстрани.
Тогава панелните сгради
не бяха още толкова стари и имаше някакъв резон животът им да бъде
удължаван. Сега това на
практика е леко безсмислено.

А чуват ли ни думата?
От стр. 1
На какви ли не глупости и щуротии на евробюрократите станахме свидетели през годините, коя от коя по-екзотични и в ущърб на европейските граждани.
Забрани, рестрикции,
ограничения.
По едно време им
пречеха кривите краставици, домашната ракия,
шкембе чорбата и прахосмукачките над 1600 вата.
После на “мода” стана

грижата за... правата на
животните и въведоха
изисквания за отглеждане
на “щастливи кокошки и
прасета”. Ех, ако така се
грижеха и за щастието на
хората, както за кокошото... Например, да въведат задължителни стандарти в здравеопазването,
образованието и заплащането на труда в ЕС. Но
какво се размечтах и аз
като някаква несвободна
кокошка!
Да се върнем на новата идея за отпадане на

ветото. Хубаво би било
някой да обясни на Фон
дер Лайен, че това, което
предлага, е промяна на
Лисабонския договор и
на Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС),
което става с единодушие
на държавите членки (а в
някои от тях и с референдум).
Но ако в Брюксел решат да погазят и тези
правила, нека направо
спуснат директива Германия и Франция да решават вместо всички ос-

танали. Защото това е
скритият замисъл. Тежестта на техните гласове прави “дребните
риби” безгласен фон,
което няма нищо общо с
приказките за демократични принципи, равнопоставеност и всякакви
други напудрени постулати, които ги има вече
само на хартия.
Още ли вярваме, че се
присъединихме
към
съюз, в който думата ни
се чува и има някакво
значение?

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. Отбелязва се от 2003 г. с Резолюция
на ООН, приета на 20 декември 2002 г., за утвърждаване приноса на държавното управление в развитието на обществото. България
се присъединява към инициативата през 2006 г.,
когато с решение на МС 23 юни става Ден на служителя в държавната администрация.
930 - В ИСЛАНДИЯ Е УЧРЕДЕН НАЙ-СТАРИЯТ
ПАРЛАМЕНТ В СВЕТА.
Според традиционната
историография първите
заселници на Исландия
са скандинавските викинги, които се установяват на острова в периода 870-930 г. През 930
г. се създава първият парламент на Исландия (Алтинг), който се смята за най-старата парламентарна институция в Европа, съществуваща и до
днес (с малки прекъсвания). Законодателната
власт в страната принадлежи на президента и на
еднокамарния Алтинг. (На снимката - Тингвелир мястото, където заседава Алтингът)
1868 - АМЕРИКАНЕЦЪТ КРИСТОФЪР ШОЛС
ПОЛУЧАВА ПАТЕНТ ЗА ПИШЕЩА МАШИНА.
Първата идея за създаването й е на английския
изобретател Хенри Мил.
През 1829 г. британецът
Уилям Остин Бърт патентова машина, която нарича типограф и която в
Музея на науката (Лондон) е определена като първата пишеща машина.
От практическо значение за производството на
пишещи машини обаче е разработката на Шолс.
На 1 март 1873 г. “Ремингтън и синове” започва
производство за масова употреба.
1911 - РАЖДА СЕ ДЕЙВИД ОГИЛВИ, АНГЛИЙСКИ РЕКЛАМЕН СПЕЦИАЛИСТ (УМИРА 1999 Г.).
“Баща на съвременната реклама”, а през
1975 г. сп. “Тайм” го
определя като “найтърсения магьосник в
рекламната индустрия”. Името му се
свързва с изграждането на търговска марка на
компании като American Express, Ford, Shell, Dove,
IBM и Kodak. Огилви пръв набляга на марката, а
не на фирмата.
1993 - УМИРА ДЖОНАС СОЛК, АМЕРИКАНСКИ ИМУНОЛОГ (Р. 1914 Г.).
Един от създателите на първата ваксина срещу полиомиелита (26 март 1953 г.). Основава
института Солк, превърнал се
във водещ изследователски
център. В последните години
от живота си се посвещава на
разработването на ваксина
срещу СПИН.
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ДОЦ. БАКИ ХЮСЕИНОВ:

Èìà îãðîìåí ïðîáëåì
ñ äîñòúïíàòà ñðåäà
Въпреки положителните примери и общия консенсус,
много частни, държавни и общински обекти са недостъпни
за хората с увреждания, казва зам.-председателят на КЗД
Интервю на Аида ПАНИКЯН

 Доц. Хюсеинов, за какво найчесто бе сезирана Комисията за
защита от дискриминация (КЗД) в
последните две години, в разгара
на пандемията?
- КОВИД-19 е едно от предизвикателствата на новото време и
носи след себе си промени в начина на съществуване на човека, които бяха непознати досега. Те неминуемо засягат и вътрешните му
убеждения, създават у него усещане за неравно третиране чрез осъществяване на противоепидемичните мерки в различни сфери на обществения живот, достъпа до услуги и др. Кризата с пандемията постави на изпитание баланса между
въвеждането на ограничения и реализирането на права.
КЗД отдели специално внимание
на запитванията и жалбите в условията на извънредна епидемична обстановка и по редица от тях са образувани производства за защита от
дискриминация. Имаше оплаквания
срещу заповед на министъра на здравеопазването, според която право да
посещават паркове имаха само деца
до 12 г. и задължително с родителите си.
КЗД установи дискриминация по
сигнал за отказан кредит от две банки по Програма за гарантиране на
безлихвени кредити в защита на
хора, лишени от възможността да
полагат труд поради пандемията.
КЗД направи предписание на министъра на икономиката да предприеме необходимите мерки за равен
достъп за целево кредитиране на
лишените от възможност да полагат
труд поради пандемията.
През последната година и половина на КОВИД-кризата при регионалните ни представители постъпваха много запитвания, свързани с
твърдения за дискриминация на работното място при прекратяване на
дейността на фирма или учреждение,
натиск да се ползва платен или неплатен отпуск в условията на извънредно положение, отказ служител
да бъде пуснат да работи дистанционно, намаляване на трудовите
възнаграждения с оправдание КОВИД-кризата и спаднал обем на работа.
 По какво се различаваше работата на комисията в този период?
- През 2021 г. КЗД работи на
пълни обороти, независимо от трудностите и ограниченията около
КОВИД-19. Не спря да приема жалби и сигнали, да образува преписки,
провеждахме заседания, макар и с
прекъсвания и променен график,
постановяваха се решения. Анализът
на дейността на КЗД във връзка с
оплаквания за дискриминация във
всичките й форми и различни при-

Зам.-председателят на Комисията за защита от дискриминация
доц. БАКИ ХЮСЕИНОВ е на поста от 2012 г. и е преизбран. Той
е бивш зам.-министър на труда и социалната политика. Възпитаник
е на Стопанската академия в Свищов, завършил е “Счетоводство
и контрол”. Доктор по икономика. Гл. асистент е в Института
за икономически изследвания към БАН. Преподавател е в УНСС
и в Европейското висше училище по икономика и мениджмънт.
Преди дни излезе от печат монографията му “Социално-икономически
детерминанти за активен живот на възрастните хора”.

знаци, включително КОВИД-19,
сочи тенденция във високия ръст на
самосезирания по доклади на членове на комисията и последващо решение на 9-членен състав. През 2021 г.
се наблюдава ръст на жалби и сигнали за дискриминация по различни
признаци в сферата на заетостта,
тормоз на работното място, неравнопоставеност на заплащане на еднакво положен труд.
Преобладават, както е от години,
оплакванията за дискриминация при
упражняване на правото на труд по
различни защитени признаци - увреждане, пол, възраст, образование,
етнос, лично положение, синдикална, политическа или етническа принадлежност и други.
 Кои решения на КЗД дадоха
тласък за законодателни промени?
- През 2021 г. КЗД постанови 822
решения - най-голям брой решения
от създаването си. От тях 692 са
влезли в сила. С превес са потвърдените. Те са с общeственозначим резултат в сферата на здравеопазването, достъпната архитектурна среда,
предоставянето на социални услуги.
Касаят както нормативна уредба,
създаваща предпоставки за непряка
дискриминация, така и необходимостта от позитивни мерки и еднакви критерии при прилагането на
правни норми. Ще спомена само
едно. То доведе до промяна в реимбурсен списък.
Производството бе образувано
по жалба от Сдружение “Спина

Бифида и Хидроцефалия-България”.
Ненавременната и некачествена урологична грижа към децата с неврогенен пикочен мехур пряко застрашава техния живот. Около 10-годишните усилия на сдружението са били
безрезултатни. В крайна сметка Надзорният съвет на НЗОК включи диагнозата “спина бифида окулта” в
Списъка на заболяванията, за които
касата плаща за домашно лечение
лекарства и медицински изделия.
 Работи ли кампанията на
КЗД за достъпна среда?
- Оплакванията на хората с увреждания с твърдения за неравното
им третиране в различни сфери на
обществения живот преобладават, а
най-често са заради недостъпна архитектурна среда. Съгласно закона
КЗД има правомощия да решава този
проблем и в края на 2017 г. започна
своята Национална кампания
“Достъпна България”. По нея работим пета година, тя е безсрочна.
Осъществява се без външно финансиране и чрез усилията на членовете
и администрацията на КЗД.
От март 2021 г. КЗД започна да
проверява достъпността на училищата и детските градини. През 2021 г.
наблюдаваме положителни резултати. Най-много доклади за самосезиране са изготвени именно в рамките
на “Достъпна България”. Образуваните производства по нея от началото й до края на 2021 г. са над 1495.
Постановените решения са 1289,
като от тях 1125 са влезли в сила.
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През първите 4 години от провеждането й в съда са отменени само 10
наши решения.
През 2019 г. е създаден и Съвет
за наблюдение на хората с увреждания. Целта му е наблюдение по
прилагането на политиките за защита на правата на тази уязвима група, както и да съблюдава изпълнението в най-пълна степен на Конвенцията на ООН за хората с увреждания. Дейността му се администрира чрез администрацията на
омбудсмана и на КЗД на ротационен принцип за срок 2 години.
 Смятате ли, че е лесен
достъпът на хора с увреждания,
майки с колички или възрастни в
учреждения, лечебни заведения, обществени пространства?
- И преди кампанията, и сега е
ясно, че страната ни има огромен
проблем с достъпната среда. Въпреки положителните примери, общото
впечатление е, че множество частни
обекти, както и немалко държавни и
общински, продължават да остават
недостъпни за хората с увреждания.
В началото на кампанията съотношението между недостъпните и
достъпните обекти бе поне 8:1. Затова КЗД обяви код “Червено” за
недостъпна среда в цялата страна.
Редица общински сгради, банки, читалища, пощенски станции, офиси на
частни кредитори, книжарници, аптеки и т.н. са недостъпни, но в процеса на производството ответната
страна предприема необходимите
действия и мерки, за да осигури
поддържането на достъпна архитектурна среда. Такъв резултат също е
удовлетворяващ и в съответствие с
целите на кампанията.
 Сега как е?
- Към момента няма точно обобщение, но, предвид множеството преписки и най-вече изпълнените решения, бих казал, че нещата значително
се подобриха. Тревожно е, че въпреки голямата чуваемост за проблемите на хората с увреждания, решенията в сферата на достъпността се
бавят. Има ясно законодателство,
има очевидна политическа воля от
всички, съществува и ясен обществен консенсус по този въпрос. Никой не спори, че достъпност трябва
да се изгради. Спори се по методите
и способите за реализиране на тази
достъпност.
 Как работи комисията в областта на превенцията?
- Част от превенцията на КЗД се
осъществява с помощта на нейните
регионални представители. Те са в
22 от 28 области в страната. Институцията законово дава становища по
проекти на нормативни актове за
съответствието им със законодателството за предотвратяване на дискриминацията, както и препоръки за
приемане, отменяне, изменение и
допълнение на нормативни актове.
КЗД продължава да бъде стабилен партньор при осъществяване на
външната политика на България във
връзка с изготвянето на позициите и
докладите на страната по линия на
международни механизми за наблюдение, свързани с равенство и недискриминация.
 От социална гледна точка,
достъпна ли дейността на КЗД за
гражданите?
- Българският законодател справедливо е предприел формулата на
социална насоченост на производството пред комисията. Подателите на
жалби или сигнали са освободени от
държавни такси при завеждането им.
По закон разноските в хода на производството са за сметка на бюджета на КЗД, а жалбоподателят не плаща нищо. Не на последно място е
законодателно регламентираното
задължение на КЗД да оказва независима помощ на жертвите на дискриминация.
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Òàëèñìàíúò, êîéòî íå ðàçáðàõà...
Зад определението „липса на художествени достойнства” на едно
произведение днес много често се крият политически мотиви
Боян БОЙЧЕВ

Не си спомням изпит по
български език и литература,
независимо дали за седми или
дванадесети клас, когато ученици и родители да са били доволни от темата за есе/интерпретативно съчинение или от текста
за преразказ. Тази година не
прави изключение, само че този
път под ударите на злобата, завистта и вулгарната политкоректност попадна не само
текстът, но и самият автор.
Действително, разказът “Талисманът” на Красимир Бачков,
който преразказваха седмокласниците тази година, можеше и
да мине само с традиционното
мрънкане (колко е труден за
преразказ, видите ли!), ако не
беше излязла наяве политическата позиция на автора. Един
бърз поглед към профила му във
фейсбук и всички соросоиди писатели, журналисти и какви
ли още не, гракнаха, че не отговаряла на правилната линия.
Защо разказ на писател като
него, хулещ НАТО и Европейския съюз и призоваващ за излизане от тях, стига до подраства-

щите? Освен това бил и учител!
Така ли ще ги възпитаваме: в
евроскептицизъм и антиатлантизъм? Макар че в самия разказ
няма никакви политически послания, а само състрадание към
едно дете в инвалидна количка...
Но върхът беше гостуването в предаването “Култура.БГ”
по БНТ на Емануил Видински
и Радослав Бимбалов. Толкова
много помия се изля през екрана... Със самочувствието на недостижими литературни корифеи те успяха да охулят и автора на текста, и МОН, и българското училище, и 9 септември,
и в. ДУМА... И сред всички изговорени слова за слаби художествени достойнства на разказа, за липса на критерии, в
предаването се стигна до ключовия момент, обясняващ всичко - политическите възгледи на
автора (при това учител!) били
притеснителни.
Човек има правото да харесва или не творчеството на даден поет или писател и оценката често пъти е доста субективна. Да, въпросният текст не е
най-гениалното творение. И
това си има обяснение. Писан е
по поръчка, специално за банката с текстове за изпита след
седми клас, по предварително
зададени критерии. Всеки писател знае колко трудно е това.
Още повече, че на учениците бе
предложен в редактиран вариант и под друго заглавие (оригиналният разказ се казва “Обсидиан”). Не може заради това да
бъде охулван даден писател.
Целта на текста след седми клас

не е да разкриеш художествени
достойнства, а да покажеш умения по български език - да преразказваш правилно с всичките
изисквания, да спазваш книжовните норми при писане... Още
повече това са деца, които преживяха две години пандемия, а
да преразказваш онлайн някак не
се получава добре, не мислите
ли? Иначе прекрасни класически разкази има включени в учебната програма по литература,
където вече говорим за литературен анализ.
И понеже стана дума за
учебна програма, как биха реагирали въпросните апологети
на либерализма, ако там бе останало например стихотворението “Червените ескадрони”
на гениалния Христо Смирненски, по което учениците да
пишат есе? И как би разстроило русофобските чувства на
господата да се напише интерпретативно съчинение по
“Москва” (пак на Смирненски)?
Или да се анализира пламенна-

та публицистика на Ботев? От
години знакови творби на класици на българската литература са отхвърляни, преиначавани, премълчавани заради политически възгледи. Спомням си,
преподавах Вапцаров, когато
ученик се изцепи от задния чин:
“Тоя защо го учим, като е
мръсен комунист?”
Между другото, Красимир
Бачков не е случаен автор, както се опитаха да го изкарат.
Утвърден през годините писател, има издадени книги със
стойностни разкази, романи,
носител на литературни награди, редактор в сп. “Антимовски
хан”. Да, не е в светлината на
медиите, не е сред натрапените
“модерни” автори, не разчита на
масирана реклама и чужди грантове, не следва “правилната” политическа линия, не е защитник
на неолибералните ценности
(каквото и да значи това лишено
от смисъл понятие) и поради
тази причина не е чест гост на
културни предавания.

Както не са гости на такива
предавания много талантливи
автори, създали стойностни
произведения, но останали днес
в забрава само защото върху
творчеството им някой е сложил клеймото “соцреализъм”.
Вината на Красимир Бачков
беше, че засегна соросоидите,
които са “вечно в прожекторите и новините”, и те скочиха
като ужилени... Да жилят...
Удобното оправдание “липса на художествени достойнства” днес много често скрива
политическа разправа с автора
на дадено произведение заради
възгледи, неотговарящи на “светлото евроатлантическо бъдеще”.
Извинете, но това не ви ли намирисва на тежка диктатура, на
обикновен фашизъм?
Казват, че днес имало свобода на словото. Но за какво е тя,
когато няма чуваемост?!
В разказа момичето оздравява благодарение на талисмана.
Ала има случаи, когато и талисман не може да помогне...

Åäèí îò ìíîãîòî îò íåäàëå÷íîòî ìèíàëî...
Пламен БОЕВ

В следващите редове най-вероятно ще
има много идеализъм. Такова беше времето, в което живяха моите родители. И,
струва ми се, трябва да са били щастливи
хора, защото техните идеали се сбъдваха. Искам да опиша щрихи от живота на
моя баща. С пълното съзнание, че всичко
в неговия живот не е изключение, като
него са били хиляди. Затова името на
моя баща ще спомена в края.
Тридесетте години на миналия век.
Хубаво детство, грамотна майка, баща
учител. Живеят в истински български
места - Ловеч и Къкрина.
Като ученик в Ловеч (негов преподавател е бил и Панайот Пипков) баща ми
е стоял с гръб към черната дъска. Записвали четирицифрени числа на нея, той
ги поглеждал и по памет ги казвал. Можеше винаги да каже колко прясна вода
има в езерото Байкал, какъв е обемът на
язовир “Искър”, колко стомана сме произвеждали през 1975 г., колко жилища са
построени през 1980-а...
След Ловешката гимназия - казарма в
София. Ремсова дейност. После пак в
родното село. Има желание да учи, но
няма пари. Идва Народната власт. Едва
на 22 години е, но вече прякорът му е

Винаги делови...
Дядо Бойчо. Така съселяните показвали
уважението си към него.
После е доброволец в Отечествената
война. Сърцето на ротата. Награден е с
орден за храброст. Идват свободните
години. Жени се за мама. На село създават ТКЗС, той е член-основател. Софийската политехника. И пак на предния
фронт, този път в строителството на
новата държава. Участва в бригадирското движение. Още като студент работи в

ателиетата на най-добрите архитекти.
Създава се нова структура - Държавната планова комисия. Той е там.
Завършва второ висше - икономика. Отговаря за тежък отрасъл - капитално строителство. Държавният комитет за планиране е един от най-авторитетните органи
на изпълнителната власт. Наричаха го
“първа цигулка” в оркестъра от инструменти за осъществяване на социално-икономическата и културна политика на

държавата. В създаването му голяма роля
имаше моят баща.
След това на работа в СИВ в Москва. Татко е там, когато се изграждат нов
тип икономически отношения между определен кръг държави - подобие на сегашния общ пазар в ЕС. Създава се т.нар.
международно разпределение на труда.
Сега в ЕС на това му казват “квоти” нищо ново. Само че тогавашното разпределение беше значително по-справедливо и благоприятно за нашата страна.
Създава се, пак по подобие на сегашната Световна банка, Международна банка за икономическо развитие на социалистическите страни. Баща ми е неин
председател от българска страна.
След СИВ, отново в Държавната
планова комисия, в Министерството на
металургията и минералните ресурси.
Тогава родната металургия преживява
разцвет. Четвърт от приходите на
държавата са от износ на цветни и черни метали. И към всичко това е причастен моят баща.
Може да съм субективен, но е бил
добър икономист, специалист и организатор. Такива бяха хиляди. Търсеха го за
приятелство, за компания. Търсеха неговата ерудиция, скромност, компетентност, шеговитост.
Името на моя баща е Борис Радоев
Боев от село Стефаново, Ловешко.
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×åðíà ñòðàíèöà, áåëÿçàíà
ñ ìíîãî êðúâ è ãåðîèçúì
81 години от вероломното нападение на Хитлерова Германия над СССР
Веселина ГРУЕВА

Навършиха се 81 години
от вероломното нападение на
Хитлерова Германия над
Съветския съюз. 22 юни 1941
година е една от най-съдбовните дати в историята на човечеството. Започва Отечествената война на Съветския
съюз, която на следващия ден
Сталин нарича Велика. Поставя се началото и на антихитлеристката коалиция.
Съдбовно зазвучава “Вставай, страна огромная!”. И огромната съветска страна се
вдигна на смъртен бой 1418
дни и нощи. Близо 27 милиона
са убитите, цели градове и
села са напълно разрушени,
милиони майки и вдовици са с
черни забрадки, милиони са
осиротелите деца. А в същото
време всички народи на бившия Съветски съюз, сплотени
и единни, показват нечуван исторически и нравствен героизъм, изумителна сила на духа,
желязна твърдост, огромна
всеотдайност и саможертва в
името на Родината.
И на 9 май 1945 година се
развя знамето на победата не
само за Съветския съюз, но и
за народите на Европа.
Войната свърши. Започваше мирът.
Достоен принос за победата има и българската антифашистка Съпротива. Само два
дни след нападението на Хитлерова Германия - на 24 юни
1941 г., Политбюро на ЦК на
БКП (тогава БРП) взема историческото решение за възприемане на курс на въоръжена
борба против фашистките
окупатори и монархофашистката диктатура. Задачата е “да
се сплотява всичко честно,
всичко човечно, всичко антифашистко в страната и да се
вдигне на борба срещу германските фашисти и техните
български слуги и съучастници”. Тактическата максима е
“който помага на СССР във
войната, той е наш съюзник,
без разлика на партийна и
социална принадлежност”.

Въоръжените форми
на борба
заемат главно място в новия
курс на партията, а сред тях организирането на партизанското движение за водене на
бойни партизански действия.
Излизат първите партизани в
Балкана, създават се чети и
отряди, формират се нови партизански единици, а в градовете - бойни групи. Постепенно партизанското движение
става основно в курса на
въоръжената борба, добива
голям размах и силно нараст-

ва през пролетта на 1942 г.
Провеждат се смели нападателни акции, които създават
несигурност за хитлеристките войски в България; саботажни и други действия, за да
не може да функционират
нормално инфраструктурата и
икономиката на нашата страна, предоставени в услуга на
Германия с присъединяването
на България на 1 март 1941 г.
към Тристранният пакт на
Германия, Италия и Япония;
провежда се и конкретна работа с войниците и офицерите в казармите; засилва се
политико-пропагандната дейност сред населението. Започват редовните си предавания
и двете радиостанции - “Христо Ботев” и “Народен глас”.
Бойните партизански действия оказват силно морално
въздействие върху българския
народ, повишават неговата
подкрепа, готовността и активност за борба. В съпротивителното движение се вливат
по-широки кръгове от антифашистката общественост.
В средата на 1942 г. се

рил 1943 г. в България е създадена единна Народоосвободителна въстаническа армия
(НОВА), която координира и
организира действията на
партизанските отряди и бой-

та, десетки хиляди антифашисти преминават през затворите и концлагерите. Трагизъм и величие на подвига
бележат равносметката на
тази борба.

Антифашистката
Съпротива

създава Отечественият фронт
- коалиция на патриотичните
и демократични структури в
България. Програмата на Отечествения фронт, оповестена
на 17 юли 1942 г., включва и
излизане на България от Тристранния пакт, сътрудничество със Съветския съюз, Великобритания и Съединените
щати, с вече формиралата се
Атлантическа коалиция.
Главната задача е “да се
смъкне фашистката власт и да
се формира правителство,
опиращо се на доверието на
народа”.

Историческите победи
на Червената армия
при Сталинград (Волгоград) и
Курск през 1943 г. и все поуспешните действия на съюзниците от антихитлеристката коалиция на всички фронтове стимулират българската
Съпротива. През март и ап-

ните групи, мотивирани и от
програмата на Отечествения
фронт. Страната е разделена
на дванадесет въстанически
оперативни зони (ВОЗ).
Българската партизанска
армия се радва на нарастваща
всенародна подкрепа. Тя е
призната и от съюзническите
войски като въоръжена сила и
те я включват в своите стратегически планове.
Фашистката власт в България, в усилията си да се справи с разрастващото се партизанско движение, проявява нечувана жестокост: за убит или
предаден партизанин се изплаща награда, извършват се публични екзекуции, ятаци и помагачи се разстрелват на място, домовете им се опожаряват, близките им се интернират. Не се спират и пред
убийства на деца.
Хиляди партизани, ятаци
и помагачи загиват в борба-

включва и участието на
Българската армия в заключителния етап на Втората световна война - от септември
1944 г. до май 1945 г. След
победата на Девети септември
1944 г., новото отечественофронтовско правителство на
България изпраща своята армия, в която са включени и
много участници в Съпротивата, и доброволци, да се бие
на бойното поле, като част от
Червената армия, под ръководството на щаба на Трети
украински фронт, командван
от маршал Фьодор Иванович
Толбухин.
Паметни остават в историята боевете и удържаните победи при Ниш, Страцин, Стражин, Крива паланка, Дравската епопея. Българите проявяват изключителен героизъм и,
по думите на маршал Бирюзов, “желязна дисциплина”.
Стимулира ги вярата, че проливат кръвта си за една справедлива общочовешка кауза и
за бъдещето на България. Показаха и защитиха антифашисткия характер на българското общество и неговата борба
срещу пронацисткото управление на България. Убитите
във войната са 8337, безследно изчезнали - 9155, ранени 22 958.
Българската антифашистка
Съпротива има свое достойно
място в европейската и световна антифашистка съпротива. Това по достойнство е оценено и на Парижката мирна
конференция от 1945 г. и

България запазва предвоенните си граници.

След промените
през 1989 г.
в годините на т.нар. демокрация, станахме свидетели на
жестоко настъпление срещу
истината за Великата отечествена война и антифашисткото движение в България.
България е единствената
страна в Европа и света, в която държавното ръководство не
признава, че е имало фашизъм
и антифашистка борба. Фалшифицира се и се пренаписва историята, пренаписват се учебници, подменят се исторически
факти, охулват се участниците
в Съпротивата, разрушават се
братски могили, премахват се
паметници и паметни плочи,
преименуват се улици и площади, поругават се гробове.
Управляващата десница реабилитира виновниците за
участието на България на
страната на хитлерофашистката коалиция, отмени присъдите на Народния съд, обяви
партизаните за терористи, за
престъпници. Участниците в
антифашистката Съпротива не
са признати за ветерани от
Втората световна война.
Осъждат се на забрава.
Младото поколение, родено и израснало след 1989 г., не
може да знае историческата
истина за антифашистката борба у нас и в Европа, както и за
саможертвата на тези мъже и
жени, младежи и девойки, които не пожалиха сили и младост
за една свободна, независима,
демократична България.
Българският антифашистки
съюз, партиите и организациите от лявото пространство
работят системно и отговорно срещу надигащия се фашизъм и няма да спрат да разкриват истината за този исторически период.
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Íîâîòî ïîêîëåíèå
áúëãàðñêè êîìïîçèòîðè
Концертна програма с творби от автори
от последната генерация ще представи
Русенската филхармония в София и Русе
Концертна програма с творби от
български композитори от последната
генерация на родното композиторско
творчество, озаглавена “Ново поколение”, ще бъде представена от Русенската филхармония на
Международния фестивал “Софийски музикални седмици”,
научи ДУМА от Диана Димитрова, пиар
на ДО - Русе. Културното събитие от висока класа ще се
състои на 24 юни от
19 ч. в зала “България”. А на 27 юни от
19 ч. програмата ще
бъде изпълнена в
зала “Филхармония”
в Русе.
Специалният подбор е осъществен от
Димитър Косев - главния диригент на
Държавна опера Русе. Проектът демонстрира приемствеността в творческите среди на българската композиторска
школа и показва тен-

СНИМКИ ДО - РУСЕ

денциите в търсенията на композиторите
от новото поколение
на България.
Интересно е, че

тези творци, които са
от новото поколение,
но вече навлизат във
времето на своята
творческа зрелост, са

запазили стремежа да
се утвърждават в различни музикални жанрове. Те вече са се
отдалечили във време-

то и в своите творчески проекции от момента на експериментирането в изявата си
в необятните територии на жанровото
многообразие. С натрупването на творчески и професионален
опит те имат вече
утвърден почерк и
техните цели и намерения намират ясни
хоризонти, посочват
от Русенската опера.
Солисти в концерта са Борислав Йоцов
- кларинет, Явор Гайдов - сопран саксофон, Горан Ташев алт саксофон, Димитър Бакърджиев тенор саксофон, и
Атанас Хаджиев - баритон саксофон. Програмата включва произведения на Ангел
Заберски-син, Румен
Бояджиев-син, Васил
Бележков, Георги
Стрезов, Минко Ламбов, Георги Андреев
и Добромир Кисьов.
Очакват ни и две
световни премиери на
симфоничната
увертюра “Ледената
кралица” от Румен
Бояджиев-син и “Ръченична фантазия” от
Добромир Кисьов.
Концертмайстор е
Смиляна Лозанова.

карикатурист на ДУМА организира
заедно с ДКИ Културен център “Двореца” в Балчик за трета година, ще бъде
представена от 1 до 14 юли в галерия
“Тихото гнездо” в Белия град.
Станкулов е поканил за участие свои
приятели - проф. Стефан Алтъков,
проф. Лаура Димитрова, доц. Мариета
Конова, Силвия Артамонцева, доц.
Красимира Дренска, Генчо Симеонов,
Иван Гоцев, Цветанка Грънчарова,
Кирил Божкилов, Петко Дурмана, Стоян Божкилов, д-р Юлиан Станкулов,
Андрей Янев, Дарина Янева, Живко
Желязков, Николай Колев, Владимир
Цоневски, Хрисанд Хрисандов, Виолета Илиева. Те са автори на 100 живописни миниатюри, които ще бъдат разпродадени, а със средствата ще бъде
подпомогната дейността на фондация
“Имеон Балкани”, която има център за
обучение на талантливи деца в неравностойно положение.

Àíàòîëèé
Ñòàíêóëîâ
ñúáèðà
ïðèÿòåëè
â èçëîæáà
â ïîäêðåïà
íà òàëàíòëèâè
äåöà
Традиционната благотворителна
изложба “Анатолий Станкулов и приятели”, която известният художник и

Ïåòÿ Àëåêñàíäðîâà â äðóãà ñâåòëèíà
Популярната и
обичана от малки и
големи писателка
Петя Александрова
наскоро изненада
своите почитатели с
първата си книга с
разкази - дръзки, закачливи, проницателни, “Любовни

драскотини” (ИК
“Хермес”).
Петя Александрова е позната на
българските читатели със своите стихосбирки и книги с
любопитни истории
от нашето минало,
както и с множество-

то сборници с детски
приказки и стихове.
Носителка е на Наградата на МОН
“Петко Р. Славейков” за цялостно
детско творчество,
Националната награда “Константин Константинов” за принос

в детското книгоиздаване и много други. Нейни произведения са включени в
училищните читанки,
а стиховете й са преведени на английски,
полски, румънски,
руски, словашки и
турски език.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ
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Сайлъс Шорт пристига
на София лайв фестивал
Музикални сензации на София лайв
фестивал тази година няма да липсват, сред тях е най-новото попълнение на прочутия лейбъл “Stones Throw”
- Сайлъс Шорт, певец и музикант,
роден в Милуоки, базиран в Чикаго,
който продуцира своя собствена музика, синтезирайки влияния от соул и
класически арендби. Той ще се качи на
сцената преди “Чилдрен оф Зеус” и
Акуа Нару на 26 юни на “Арена София” (Колодрума) в Борисовата градина. В същия ден единственото българско участие е наскоро нашумялото
дуо “Молец”. Любимците “Хайс енд
Уай” отново ще оглавят един от
дните на фестивала - 25 юни, на
“Арена София”. Към тях и “Лола
Марш” ще се присъединят “Дед менс
хет” и най-младото попълнение в
програмата - Виан. Новозеландското
дуо “Акриликс” ще участва с диджей
сет, за да закрие вечерта на 24 юни
в “София лайв клуб”, когато ще
слушаме “Каке?”, “Кобрас” и “Нова
генерация”. А към “Луник”, Бейб Сила
и Дена - на 23 юни в клуба, се включва
талантлива изпълнителка Яна.

„Джазче” кани
в село Лозенец
любители на джаза
Село Лозенец на Южното Черноморие ще се превърне в столица на
джаза от 24 до 26 юни, на първото
издание на единствения морски джаз
фестивал у нас - “Джазче”. Негов
организатор e Hacienda Beach - Лозенец, под патронажа на кмета на
община Царево. Специалният фокус е
върху развитието на младите таланти в областта на поп и джаз пеенето. “Джазче” ще осигури публичност
на талантливите студенти от класа
на Михаил Йосифов в НМА “Панчо
Владигеров”. Хедлайнери на първото
издание са джаз дивата Белослава и
известният контрабасист Димитър
Карамфилов. Основната сцена ще бъде
изградена на главната улица на село
Лозенец, която ще бъде затворена за
превозни средства, но с вход свободен.
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05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ - ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡
’ËÒÚÓ‚‡ Ë —ËÏÂÓÌ »‚‡ÌÓ‚
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ìœËÌˆÂÒ‡ ÀËÎËÙÂÂî ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
14.30 ìœËÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÏÎ‡‰Ëˇ Ã‡ÍÓ œÓÎÓî - ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚ ÙËÎÏ
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ÃÛÁËÍ‡ ·ÂÁÍ‡È /Ô/
22.00 ìŒÚ‚˙‰ ¿ÚÎ‡ÌÚËÍ‡î - Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ì’‡ÌË·‡Îî - Ú‚ ÙËÎÏ /2 ÒÂÁÓÌ, 11 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
0.10 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
0.30 100% ·Û‰ÌË /Ô/
2.15 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
3.10 “ÛËÁ˙Ï.·„ /Ô/
3.40 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î - Ú‚
ÙËÎÏ
4.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
5.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ /Ô/
5.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ

00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
01.15 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î /Ô/
02.10 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
/Ô/
03.10 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
/Ô/
04.10 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î /Ô/
05.10 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 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
09.00 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌÓ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Ì‡ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ
Ò˙·‡ÌËÂ - ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ /Ô/
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî /Ô/
23.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
/Ô/

СКРЪБНИ ВЕСТИ
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06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.30 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
14.30 ìœÓ-Í˙ÒÌÓÚÓ ¯ÓÛ Ì‡
ÕËÍÓÎ‡ÓÒ ÷ËÚËË‰ËÒî
/Ô./
15.00 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.4
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ
ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
Ò.3 ÂÔ.58
21.00 œÂÏËÂ‡: ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî
- ÒÂË‡Î, ÂÔ.77
22.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
22.30 ìœÓ-Í˙ÒÌÓÚÓ ¯ÓÛ Ì‡
ÕËÍÓÎ‡ÓÒ ÷ËÚËË‰ËÒî
/Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ/
23.00 ìƒÓ·ËˇÚ ‰ÓÍÚÓî ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.12
00.00 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî
- ÒÂË‡Î, Ò.13 ÂÔ.5
01.00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.5 ÂÔ.2
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì¡Ûˇ ÓÚ Î˛·Ó‚î /Ô./ ÒÂË‡Î, Ò.12
05.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./

ОВЕН

ВЕЗНИ

Време е да разширите
знанията си. Моментът
е добър за уреждане на
служебни и лични проблеми.

На околните ще им се
струва, че искате да ги
обидите и унизите.
Докажете им, че не е
така.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Любимият ви човек се
нуждае от повишеното
ви внимание, на първо
място ще се окажат
чувствата.

Вероятни са запознанства с хора, които ще
ви помогнат да погледнете по нов начин на
живота.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

12.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

12.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

Бъдете търпеливи. Ако
успеете да проявите
издръжливост, старанията ще бъдат възнаградени.

Вашият любим ще ви
признае колко ви обича
и как не може да си
представи живота без
вас.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Ще си дадете сметка,
че вашият човек не е
това, което си мислите. Приемете го и
продължете.

Ще се наложи да се
намесите в семейни
проблеми и конфликти
между роднини и близки.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

“Ако той си тръгне,
това ще е завинаги, не
му давай да си тръгне!”
- това е ръководството.

Може радостно да потривате ръцете си,
защото всичко ще върви
съобразно вашите планове.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Може би ще усетите,
че вашият любим не ви
разбира от половин
дума и трябва да обяснявате.

Ще разберете, че ви
очакват весели, радостни и светли моменти, животът е очарователен.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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05.35 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË
09.20 ì¿ÌÚË‘ÂÈÍî
10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
10.45 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

15.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
15.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË /Ò˙Ò
ÒÛ·ÚËÚË/
18.20 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
21.45 ì«‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î
22.45 ì ÂÔÓÒÚî - ÒÂË‡Î,
ÒÂËˇ 3,4
00.25 ìÕÂ‚ÒÍË ÔˇÚ‡˜ÓÍ. œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎî ÙËÎÏ
01.25 ìÃ˙ÊÍÓ/ΔÂÌÒÍÓî
02.10 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî Ú‚ ¯ÓÛ
03.00 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
04.45 ì«‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 23 ˛ÌË Ò‚. Ï˜ˆ‡ ¿„ËÔËÌ‡. —‚. ÔÂÔ. ¿ÌÚÓÌËÈ Ë …Ó‡ÌËÍËÈ

ВЪЗПОМЕНАНИE

¿„ËÔËÌ‡ ‰˙ÁÌÓ‚ÂÌÓ Ë Ï˙ÊÂÒÚ‚ÂÌÓ
Á‡˘ËÚ‡‚‡Î‡ ‚ˇ‡Ú‡ ÒË ‚ ’ËÒÚ‡

15 ГОДИНИ
от смъртта на брат ни

—‚ÂÚ‡ ¿„ËÔËÌ‡ ÒÂ Ó‰ËÎ‡ Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ‡
‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÂ ‚ ‰Â‚ÌËˇ –ËÏ. ŒÚ ‡ÌÌ‡ ‚˙Á‡ÒÚ
Úˇ ÓÚ‰‡Î‡ ÒÂ·Â ÒË Ì‡ ¡Ó„‡ Ë ·ËÎ‡, Í‡ÍÚÓ Í‡Á‚‡
‡ÔÓÒÚÓÎ˙Ú, ì’ËÒÚÓ‚Ó ·Î‡„ÓÛı‡ÌËÂ ÔÂ‰ ¡Ó„‡
Á‡ ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÒÔ‡Òˇ‚‡Úî. ‡ÚÓ ‡ÓÏ‡ÚÌ‡
ˇ·˙ÎÍ‡ ËÎË Í‡ÚÓ ·Î‡„ÓÛı‡ÌÂÌ ˆ‚ˇÚ, Ò˙Ò Ò‚Óˇ
ˆÂÎÓÏ˙‰ÂÌ Ë ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎÂÌ ÊË‚ÓÚ Úˇ ÌÓÒÂÎ‡
Ì‡ Ò˙ˆ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÂÌËÚÂ ÒÎ‡‰ÓÒÚ Ë ·Î‡„ÓÛı‡ÌËÂ, Ò ÍÓËÚÓ ÔÓ„ÓÌ‚‡Î‡ ÒÏ‡‰Ú‡ Ì‡ ÒÚ‡ÒÚËÚÂ. “ˇ ÛÍ‡ÒËÎ‡ ‰Û¯‡Ú‡ ÒË Ò ‰Â‚ÒÚ‚ÂÌ‡ ˜ËÒÚÓÚ‡ Ë ÒÂ ‚ÂÌ˜‡Î‡ Á‡ ’ËÒÚ‡, Á‡ Ó„ÓÚÓ ‚
ˆ‡Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¬‡ÎÂË‡Ì ‰˙ÁÌÓ‚ÂÌÓ Ë Ï˙ÊÂÒÚ‚ÂÌÓ, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ ÛÔÎ‡¯Ë ÓÚ Ï˙˜ÂÌËˇÚ‡, ÒÂ
ÔÂ‰‡Î‡ Ì‡ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‡ÌË. “ˇÎÓÚÓ È ·ËÎÓ
ÔÂ·ËÚÓ Ò ÚÓˇ„Ë Ú‡Í‡ ÊÂÒÚÓÍÓ, ˜Â ·ËÎË Ò˜ÛÔÂÌË ÍÓÒÚËÚÂ È, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ˇ ‡ÁÒ˙·ÎÂÍÎË Ë
Á‡ÍÎ˛˜ËÎË ‚ ÓÍÓ‚Ë.
ÕÓ ‡Ì„ÂÎ √ÓÒÔÓ‰ÂÌ Ò ÌÂ‚Ë‰ËÏ‡ ˙Í‡ ˇ
‡Á‚˙Á‡Î ÓÚ ‚ÂË„ËÚÂ Ë ˇ ÔÓ‰ÍÂÔËÎ, ‡ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Úˇ, Í‡ÚÓ ÔÓÚ˙ÔÍ‡Î‡ ‚ÒˇÍÓ ÌÂ˜ÂÒÚËÂ,
‚ Ï˙ÍË ÔÂ‰‡Î‡ ¡Ó„Û Ò‚Óˇ ‰Ûı. ’ËÒÚÓ‚ËÚÂ
‡·ËÌË ¬‡Ò‡, œ‡‚Î‡ Ë ¿„‡ÚÓÌËÍ‡ Ú‡ÈÌÓ ‚ÁÂÎË
ÚˇÎÓÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡Ú‡ Ï˙˜ÂÌËˆ‡ Ë „Ó ÓÚÌÂÒÎË ‚
–ËÏ. ‡ÚÓ ÔÂÏËÌ‡‚‡ÎË ÓÚ ÏˇÒÚÓ Ì‡ ÏˇÒÚÓ,
ÒÎÂ‰ ‰˙Î„Ó ÔÎ‡‚‡ÌÂ, ÚÂ ÒÚË„Ì‡ÎË ‰Ó ÓÒÚÓ‚

АТАНАС ПЕЕВ
ЧУНЧЕВ
28.04.1937 г. - 23.06.2007 г.
Дългогодишен кмет на град Елхово,
депутат в 7-то ВНС.
Ще останеш завинаги с нас!
Незабравим и непрежалим!
Георги, Димитър

—ËˆËÎËˇ, Í˙‰ÂÚÓ Ú‡ÈÌÓ ÔÓ„Â·‡ÎË Ò‚ÂÚÓÚÓ
ÚˇÎÓ. Ó„‡ÚÓ ÓÒÚÓ‚˙Ú ÒÂ ÒÔÓ‰Ó·ËÎ ‰‡ ÔËÂÏÂ
˜ÂÒÚÌËÚÂ ÏÓ˘Ë Ì‡ Ò‚ÂÚ‡Ú‡ Ï˙˜ÂÌËˆ‡, ÒÂ ËÁ·‡‚ËÎ ÓÚ Ï‡˜Ì‡Ú‡ ·ÂÒÓ‚ÒÍ‡ ÁÎÓ·‡ Ë ÔË‰Ó·ËÎ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ‡„‡ˇÌËÚÂ ÔÓ ÏÓÎËÚ‚ËÚÂ Ì‡
Ò‚ÂÚ‡ ¿„ËÔËÌ‡. Ó„‡ÚÓ ‡„‡ˇÌËÚÂ Ì‡Ô‡‰Ì‡ÎË
„‡‰‡, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ Ì‡ÏË‡Î‡ ˆ˙Í‚‡Ú‡ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡Ú‡ Ï˙˜ÂÌËˆ‡, Ë ÒÂ ÓÒÏÂÎËÎË ‰‡ „Ó Á‡‚Ó˛‚‡Ú, ·ËÎË ÔÂ‰‡‰ÂÌË Ì‡ Í‡ÈÌ‡ ÔÓ„Ë·ÂÎ.
¬ÒË˜ÍË ·ÓÎÌË Ë ÔÓÍ‡ÊÂÌË, ÍÓËÚÓ Ë‰‚‡ÎË
Ò ‚ˇ‡ ÔË ˜ÂÒÚÌËˇ „Ó· Ì‡ Ï˙˜ÂÌËˆ‡Ú‡, ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÎË ËÁˆÂÎÂÌËÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÌÂ‰˙ÁË ÔÓ
ÌÂÈÌËÚÂ ÏÓÎËÚ‚Ë Ë Ò ·Î‡„Ó‰‡ÚÚ‡ Ì‡ ’ËÒÚ‡,
Ì‡¯Ëˇ ¡Ó„.

ЧЕТВЪРТЪК
23 ЮНИ
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ГУБИВРЕМЕ
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ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ –‡‰ÓÒÚËÌ‡ ¡Î‡„ÓÂ‚‡

œ˙‚Ë Á‡Ï. „Î‡‚ÂÌ
Â‰‡ÍÚÓ
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡
«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
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И ДерГЛЕДАЙТЕ

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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ЧЕТВЪРТЪК
23 ЮНИ

Стр. 15

ПО БНТ 3
ПЛУВАНЕ
10.00 и 19.00 СП в Будапеща

ÌÂÐ ðàçïèòâà
Áîáè Ìèõàéëîâ
МВР викна на разпит Борислав Михайлов. Шефът на БФС
е получил призовката от ГДБОП заради жалба срещу него за
отправени заплахи от бившия член на Изпълкома Петър Величков. Адвокатът е част от екипа на Димитър Бербатов, конкурент за шефския пост във футбола ни. Преди време МВР разпитва и самия Бербатов. Сега органите на реда са викали само
Михайлов.
Възможно е Боби Михайлов да е бил питан и за “черно
тото”. Наскоро министърът на спорта в оставка Радостин Василев каза, че е получен сигнал от Брюксел за манипулиран мач
в България. От БФС все още не са излезли с официална информация.

ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
13.00 Турнир в Истборн (мъже)
ПО МАКС СПОРТ 2
14.00 Турнир в Майорка (мъже)

Тодор Неделев бе прибран от Грузия. Националът
изкара цяла седмица в болница заради операция
на главата. Халфът пострада тежко, след като
автобусът на “лъвовете” катастрофира в Грузия

„Ëúâîâåòå” ñ ïúðâà
ïîáåäà â Ñîôèÿ
до 14:14, след което избраниците на Николай Желязков поведоха с 24:21, но
пропуснаха три мачбола. После нашите
спечелиха две поредни точки, за да се
поздравят със заслужен успех след поредна успешна блокада. Топреализатори станаха Александър Николов и Мартин Атанасов с по 20 т. За Иран със 17
т. приключи Амин Есмаеилнеджад.
“От първия мач гоним този успех.
Сигурен съм, че това няма да бъде последната ни победа. Имахме нужда от
този импулс. Благодаря на публиката и
на хората, които помогнаха. Момчетата
се радваха изключително много. Представихме се добре в атака, Георги Сеганов организира добре играта. Неутрализирахме техните силни страни. Посрещахме добре. На високите топки се по-

добрихме, а това беше изключително
важно. Показахме добър волейбол. Можем да сме по-силни на начален удар,
блокада и атака. Важното е да повярваме в нашите сили. Притеснявах се да не
сме прекалено пренавити пред родна
публика. Трябва да победим и Австралия, а срещу САЩ и Бразилия сме
длъжни да демонстрираме най-доброто”,
каза Желязков.
“Важно е да сме търпеливи. Нападателите ни играеха повечето пъти на единична и разкъсана блокада, което е добре. Отборът е единен, радвам се за успеха. Даваме всичко от себе си и се опитваме да зарадваме публиката”, обяви
Александър Николов. Младокът е син
на бившия капитан на “лъвовете” Владо
Николов.

Åïèòðîïîâ íà ïîëóôèíàë
íà 200 ì áðóñò â Áóäàïåùà
Любомир Епитропов влезе в топ 16 на света на 200
м бруст. Българският плувец
се класира за 1/2-финалите

на шампионата в Будапеща.
Националният рекордьор в
дисциплината
фиксира
2:11,52 мин., с които фини-

шира пети в най-силната
пета серия. Така българинът,
който има лично постижение
2:09,68 мин., намери място

на 1/2-финалите с 14-и резултат.
В серията на българина
победи олимпийският шампион от Токио 2020 Зак
Стъблити-Кук (Авл) с
2:09,09 мин. Това беше и
най-силният резултат в сериите. 1/2-финалите бяха
късно снощи.

Ïîëÿêèíÿ ïîñòàâè
ðåêîðä â Áóðãàñ

СНИМКА БТА

Полякинята Юлия Козерска подобри световния рекорд
в дисциплината динамична апнеа и с 209 м изпревари
шампиона при мъжете на първенството в Бургас

ПО МАКС СПОРТ 3
ВОЛЕЙБОЛ
14.00 Аржентина - Словения
17.00 Сърбия - Бразилия
20.00 САЩ - Иран
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
14.00 и 16.30 Шампионат
на Франция
СПОРТНО КАТЕРЕНЕ
20.30 СК в Инсбрук
ПО ЕВРОСПОРТ 2
ФЕХТОВКА
17.00 ЕП в Анталия
РЕЗУЛТАТИ

Волейболистите сразиха шампиона на Азия
България постигна първа победа в
Лигата на нациите по волейбол. В “Арена Армеец” “лъвовете” сразиха Иран с
3:0 гейма (19, 23, 24). Така беше спряна
серията от четири поредни поражения.
В класирането България е на 13-о място
с 5 т., а утре нашите срещат Австралия.
Мачът е пряк дуел за оставане в елита.
Срещу персийците, които са актуален шампион на Азия, българите поведоха с 10:7 т. Последваха нови силни
изяви, за да се стигне до 16:13, след
което геймът приключи при 25:19. Иранците живнаха и взеха аванс от 11:9 и
23:20 във втората част. Петте поредни
точки за България обаче направиха резултата 2:0 след неуспешна атака на
Мортеза Шарифи.
Третата част вървеше точка за точка

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
21.30 ЦСКА - КЕМАТЕН (П)

По време на втория ден на 28-ото Световно първенство
по свободно гмуркане в Бургас Юлия Козерска подобри
световния рекорд за жени в дисциплината динамична апнеа
без плавници и с това си осигури златния медал.
Полякинята преплува 209 м хоризонтална дистанция на
един дъх още в първа серия на състезанието и постави
летвата много високо. Нейната най-голяма конкурентка и
бивша световна шампионка в дисциплината - сънародничката й Магдалена Солич-Таланда, също направи силно плуване и със 180 м спечели среброто. Бронзовото отличие
заслужи Катерина Садурска (Укр) - 171 м.
При мъжете шампион е Гийом Бордила (Фр) със 193 м,
пред поляците Карол Карц - 185 м, и Михал Боченек - 169 м.
Бяха поставени национални рекорда - на Латвия при
жените и на ОАЕ при мъжете.
Днес шампионатът ще продължи с дисциплината статична апнеа - в нея участниците ще премерят сили за постигане
на максимално задържане на въздух в статично положение.
Това е и единствената дисциплина в състезателното свободно гмуркане, при която се отчита време. Световният рекорд
при мъжете е 11:35 мин., а при жените - 9:02 мин.

ПРЕДПРЕДВАРИТЕЛЕН КРЪГ
ИНТЕР ЕСКАЛАДЕС (Анд) - Ла
Фиорита (СМар) 2:1; ВИКИНГУР
РЕЙКЯВИК (Исл) - Левадия (Ест) 6:1.
Финал в Рейкявик утре: Интер - Викингур и победителят ще играе в I предварителен кръг срещу Малмьо (Шв).
КОНТРОЛИ
Арда - Септември Сф 2:0 Т. Йорданов (7 и 58); ЦСКА - Кематен (Ав)
5:3 0:1 Абфалтерер (20) 1:1 Морено
(41) 2:1 Калинович (авт-44) 3:1 Туфегджич (46) 3:3 Гатахер (53 и 75)
4:3 Папазов (85) 5:3 Туфегджич (88);
ЦСКА 1948 - Локо Пд 4:1 0:1 Д.
Илиев (28) 1:1 Бастунов (60) 2:1 Русев (62) 3:1 Перейра (74) 4:1 Цонков
(89); Черно море - Академия Пандев 1:2 0:1 Шарковски (29) 0:2 Велиновски (43) 1:2 Беншаа (80). Снощи:
Гройтер Фюрт (Гер) - Лудогорец;
Левски - Пирин; Созопол - Добруджа; Литекс - Дунав; Ботев Вр - Спартак Вн; Етър - Янтра.
НАКРАТКО

Суперкомпютър
прогнозира Франция
пак да е шампион
Суперкомпютърът The Analyst,
който се занимава със спортни
анализи, прогнозира, че световният шампион от Русия 2018 Франция ще защити титлата си на
Мондиала в Катар 2022. Той е
направил прогнози за целия шампионат, като е използван алгоритъм,
симулирал мачовете 1000 пъти.
Франция е големият фаворит за
Световната купа с шанс 18%.За
Бразилия шансът да бъде за шести
път шампион е 15,73%, а за втора
титла на Испания - 11,53%.
Шансът на Камерун, Саудитска
Арабия и Коста Рика за титлата
е 0, а за Канада, Мароко, Тунис и
Австралия - 0,01%.
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