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Áþäæåòúò å ïî-âàæåí îò
êîíñóëòàöèè çà êàáèíåò
Трябва да гарантираме сигурността на семействата
и икономиката, категорични са социалистите

овоназначеният посланик в
САЩ Георги Панайотов се похвали, че “до броени дни” започва и
сглобяването на първия изтребител Ф-16, който платихме изцяло
още преди 2 години.
Доживяхме.
“Събитието на 2019 г.” - визитата на Б.Б. във Вашингтон, поотшумя, но случващото се напоследък
ни кара отново да се върнем към
него. Тогава президентът Тръмп
буквално каза неподготвен: “Те
(България) са поръчали Ф-35 и
други неща.” А страната ни се
бръкна с над 1 млрд. евро, само че
за осем Ф-16.
После, след посещението на
друг премиер във Вашингтон,
гръцкия, се появи информация, че
южната ни съседка купува от САЩ
24 изтребителя Ф-35. Те, заедно с
инфраструктурата, ще струват 3
млрд евро. После Полша купи 32
Ф-35 за 6,5 млрд. евро.
Като сложим чертата, без да
броим закъснението по договора,
се вижда, че и трите държави плащат общо взето еднакво за един
самолет. Въпросът е в бойните
възможности, при които Ф-16 логично е далеч зад Ф-35. Така, за
едни и същи пари, Гърция и Полша
получават “Фолксваген”, а България - индийска “Тата”. А ние се
каним да купим още осем Ф-16.
През април Държавният департамент даде зелена светлина за подобна сделка. И, противно на очакванията, новата оферта е по-скъпа
от първия контракт от 2019 г.
Става дума за 1,673 млрд. долара
или около 3 млрд. лв.
Раболепието никога не се възнаграждава щедро.

GBP:
2.26894

Бюджетната комисия не одобри вдигането на акциза за цигарите от 1 юли. Това обаче не означава, че акцизът няма да се
увеличи след гласуването в пленарна зала.
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1.85001

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
КРАТЪК ДЪЖД

От БСП отказаха да
отидат вчера на консултациите при президента за
ново правителство. Разговорите съвпаднаха със заседанието на парламентарната комисия по бюджет и
финанси,
където
се
обсъждаше
държавният
бюджет.

Най-важна е актуализацията на бюджета, за да се
гарантира увеличението на
пенсиите, данъчните облекчения за младите семейства, помощта за земеделците, ваучерите за работниците, подкрепата за бизнеса и допълнителни средства за транспортния сектор,
¬

категорични са от БСП.
Ще участваме в консултации за съставянето на кабинет, когато сме сигурни,
че сме осигурили семействата и икономиката за следващите месеци, подчертаха
социалистите. По-рано и от
ПП отказаха срещата заради бюджета и обявиха, че
¿ƒ⁄–

CHF:
1.92826
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Огромна опашка от желаещи да закупят златната възпоменателна монета на тема
„Паисий Хилендарски – два златни лева“ се изви пред БНБ. Цената на монетата е 3755 лева

консултациите ще се състоят в края на тази седмица
след връщането на Радев от
Мадрид.
Вчера премиерът Кирил
Петков депозира оставката
на кабинета в Народното
събрание. Предстои тя да
бъде гласувана.
Стр. 3
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Äî 2-3 ñåäìèöè ñå î÷àêâà
ïèê íà ÊÎÂÈÄ-âúëíà
Експерти са притеснени от нов щам наесен,
който ще заобикаля имунитета
Вече сме в нова вълна на КОВИД-19,
потвърди главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев. По думите му процесът в България се движи 34 седмици след Западна Европа. Според
него засегнатите в момента едва ли ще са
тежки случаи, които да се нуждаят от
болнично лечение. “Страхуваме се от нов
щам наесен, който ще заобикаля имунитета”, коментира доц. Кунчев.
“В момента има 5 подварианта на
Омикрон и вече преболедувалите могат
да се заразят и втори, и трети път. Но
някои дори може да не разберат”, каза
пред “24 часа” експертът по безопасност
на ваксините и ръководител на лаборатория в Берн д-р Аспарух Илиев. Според

него здравните заведения и лабораториите трябва да се подготвят отново да
разделят потоците. Той също прогнозира
лятна вълна като в Германия, Гърция,
Франция, но предупреждава, че там ваксинацията на населението е добра. “За
съжаление, ние тестваме малък процент
от хората. Не всеки, който е позитивен
на бърз тест, отива да направи ПСР и
така не влиза в официалната статистика”,
коментира д-р Илиев.
ДУМА припомня, че от 1 април личните лекари не издават направления за
ПСР тест, а само за пулмолог и ако той
прецени, може да даде направление за
ПСР. По-рано пулмолози споделиха пред
ДУМА, че са притеснени, че това много

ще затормози работата им през есента и
ще имат проблем да се справят с потока
пациенти, тъй като останалите белодробно болни, мнозина от които са диспансерни, също непрекъснато имат нужда
от лекарите си. Отпадането на възможността личните лекари да назначават ПСР
тестове срещу КОВИД-19 не е добро
решение, коментира още в средата на май
председателят на Българското научно
дружество по клинична вирусология и
съветник на премиера Кирил Петков
проф. Радка Аргирова. Вчера тя заяви,
че “ако говорим за мерки, които са като
дистанция, дезинфекция и маски, най-вероятно ще се върнат по-късно през септември или октомври, когато ще има КО-

БОЙКО РАШКОВ:

ВИД-19”. Проф. Аргирова не скри притеснението си от скритата заболеваемост, тъй като хората не могат да свикнат, че щом имат неразположение, трябва да се обърнат към лекар. Тя е категорична, че ръстът на случаите се дължи
на новия подвариант, при който симптомите са по-малко загуба на вкус и
мирис, а втрисане, силно главоболие,
силна умора. Малко по-дълго се влачи
новият подвариант на коронавируса може да минат и две седмици, докато
човек се възстанови, уточни тя.
От вчера у нас се прилага четвърта
доза КОВИД-ваксина. Министерството на здравеопазването одобри ваксинирането при всички над 18-годишна
възраст. Вторият бустер може да се
постави най-малко 4 месеца след
първата допълнителна доза.
Имунизацията е силно препоръчителна за хора с компрометиран имунитет, трансплантирани, пациенти с
онкологични заболявания, потребители и персонал в социални заведения,
медицински специалисти и възрастни
хора на и над 65 години.
Втора бустерна ваксина срещу коронавирус може да бъде поставена във ваксинационните пунктове на РЗИ, кабинетите на общопрактикуващите лекари,
както и в лечебни заведения за болнична
и извънболнична медицинска помощ.

Ðóñå óäâîè ïàðèòå
çà ÷èòàëèùàòà

Äîñúäåáíèÿò ïðîöåñ
å ïðåâúðíàò â áåçñðî÷åí

За първи път през тази година и по предложение на кмета
на Община Русе Пенчо Милков и с решение на Общинския
съвет в града общинската субсидия за читалищата беше удвоена
от 20 хиляди на 40 хиляди лева.
В общината се проведе работна среща с представители на
читалищата, в която участваха заместник-кметът на Русе Енчо
Енчев, директорът на дирекция “Хуманитарни дейности” Катя
Петрова, началникът на отдел “Култура” Ива Чавдарова и секретари на русенски читалища.
Сред обсъжданите въпроси бяха разширяването на дейността и поддържането на материалната база на читалищата. Енчо
Енчев предложи от следващата година да бъдат направени промени в правилника на Програма “Култура” и тя да започне в
началото на календарната година преди приемането на общинския бюджет. Така одобрените проектни предложения на кандидатстващите организации, сред които и читалищата от Русе
и региона, ще имат по-дълъг срок за изпълнение на дейностите,
заложени в тях.

Â Ñèíåìîðåö ïîâå÷å
îò ãîäèíà ñà áåç ëåêàð
СНИМКА БТА

“Срочността на досъдебния процес е
превърната в безсрочност. На пръсти се броят
делата, които са приключили в двумесечен срок”,
заяви министърът на вътрешните работи в оставка Бойко Рашков в лекция пред студенти и курсанти в Академията на МВР. Според него е
невъзможна задача прокурорът постоянно да контролира разследването. По думите на Рашков не
е ясно защо някой трябва да грабне 5-6 папки и
да тича в прокуратурата, вместо да бъде обратното. “В МВР има около 2000 разследващи, над 400
следователи, няколко десетки разследващи митничари и няколко военни разследващи. Никога не е

имало толкова много хора, които се занимават с
разследване. А броят на делата показва, че натовареността им е два пъти по-ниска спрямо края на
90-те години”, възмути се Рашков.
Министърът припомни, че има предложение за промяна в Наказателно-процесуалния
кодекс, която касае и искането за специални
разузнавателни средства (СРС). Целта е редакция на текстовете, които се отнасят за това кой
може да иска прилагане на подслушването.
Рашков е категоричен, че намалява броят на
исканията за използване на СРС в последните
години, което е положителна тенденция.

В Синеморец здравеопазването се извършва на доброволен принцип. Кметът Костадин Диков неведнъж е помагал на туристи, като им
съдействал да получат помощ
от лекари, почиващи в района. Селцето, което се намира
на около 80 км южно от Бургас, има здравен кабинет, но
без лекар. В съседния Ахтопол доскоро също нямало лекар, пише БНР. Отскоро има
интерес към Ахтопол от два-

ма лекари. Отвори ли там кабинетът с общопрактикуващ
лекар, проблемът и за Ахтопол би се решил, смята Диков.
В Царево има денонощен
кабинет, но той е само да ти
измерят кръвното, твърди
кметът Георги Лапчев. Той не
се е отказал от проекта за болница съвместно с най-голямата за спешна помощ у нас. Той
за момента е в застой, но Лапчев продължава преговори с
още две здравни заведения.

Ñîöèàëèñòèòå âúâ Âåëèêî Òúðíîâî
ñåçèðàõà ïðîêóðàòóðàòà çà êà÷åñòâîòî íà âîäàòà
Общински съветници от БСП във
Велико Търново сезираха прокуратурата за неправомерно начислявани и
събирани от ВиК-Йовковци пари за
пречистване на питейната вода.
От 1 юни питейната вода във Велико Търново поскъпна с рекордите 45%,
като компонентата за пречистване на
отпадните води е с най-голямото уве-

личение от 62 на сто. Във Велико
Търново 60% от отпадните води директно се вливат в реката, без да преминават през пречиствателна станция.
Цената на водата е 3,46 лв. с ДДС за
кубически метър, от които за пречистване се плащат 82 стотинки.
“Всеки четвърти лев по този начин
влиза в дружеството, без да има осно-

вание, т.е. гражданите са ограбени, а
дружеството е обогатено, без да има
дейност за пречистване”, посочи общинският съветник от БСП Петко Тюфекчиев. Той и колегите му, които са подали сигнал до прокуратурата за фактуриране и инкасиране от ВиК-Йовковци
на суми за неизвършени услуги, настояват прокуратурата да направи провер-

ка и да излезе със свой акт, който да
спре порочната практика. “Това е може
би най-бруталното ощетяване на граждани, в случая на община Велико Търново, но проблемът е и национален”, заяви общинският съветник Стоян Витанов и подчерта, че за проблема ще бъдат
информирани МРРБ, КЕВР, ВиК асоциацията и холдинг ВиК.
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Ген. Атанас Атанасов
За БСП е най-важна актуализацията на бюджета, за да се
гарантира увеличението на
пенсиите, данъчните облекчения за младите семейства, помощта за земеделците, ваучерите за работниците, подкрепата за бизнеса и допълнителни средства за транспортния
сектор. Ще участваме в консултации за съставянето на
кабинет, когато сме сигурни,
че сме осигурили семействата
и икономиката за следващите
месеци, категорични са депутатите от ПГ “БСП за България”, които вчера не отидоха
при президента Румен Радев на
разговор за новото правителство. От БСП уточниха, че
консултациите съвпадат със заседанието на комисията по
бюджет и финанси, която гледа на второ четене държавния
бюджет, по който има направени десетки предложения.

доверие, внесен от ПГ на ГЕРБ
с мотиви за провал във финансово-икономическата политика. “За” оставката бяха 123
депутати, 116 бяха против, нямаше въздържали си.
С фалстарт започнаха консултациите, които президентът
Румен Радев започна с парламентарните групи преди да
връчи мандат за съставяне на
ново правителство. Първата
среща беше планирана за 13
часа и на “Дондуков” 2 бяха
поканени представители на
“Продължаваме промяната”.
Малко преди началния час обаче от партията отказаха срещата заради заседанието на комисията по бюджет и финанси.
Председателят на ПГ на ПП
Андрей Гюров коментира, че
разговорите ще се състоят в
края на тази седмица след
връщането на държавния глава
от Мадрид. Гюров обясни, че

Представители на Младежкото обединение на БСП в район “Оборище”
взеха участие в семинар “Прогресивните политики в сферата
на екологията на местно, национално и международно ниво”

БСП:

Áþäæåòúò å ïî-âàæåí îò
êîíñóëòàöèè çà íîâ êàáèíåò
Трябва да гарантираме сигурността на семействата и икономиката
за следващите месеци, категорични са социалистите
По-рано сутринта премиерът Кирил Петков депозира в
НС оставката на правителството. От деловодството на парламента обявиха, че оставката
е била донесена по куриер.
Към момента не е ясно кога
ще бъда гласувана. Припомняме, че кабинетът падна на 22
юни след гласуван вот на не-

след заседание на Националния
съвет на ПП днес ще се проведат консултации с коалиционните партньори на партията.
От ГЕРБ и ДПС откликнаха на поканата за консултации.
След тях бившите управляващи от партията на Борисов
отново бяха категорични, че
ще върнат веднага мандата.

Днес са планирани консултациите с ИТН от 9 ч., с “Демократична България в 10,15 ч. и
с “Възраждане” от 11,30 ч.
След подаването на оставка следват няколко процедурни стъпки. Президентът връчва
първия проучвателен мандат
на “Продължаваме промяната”
като най-голяма парламентар-

КРИСТИАН ВИГЕНИН:

на група. От партията заявиха,
че отново ще номинират Кирил Петков за министър-председател. Ако новият кабинет
не бъде одобрен от парламента, Радев ще връчи втория мандат на ГЕРБ-СДС.
След това президентът ще
избере на коя от останалите
парламентарни групи да връчи

третия мандат. Лидерът на
“Възраждане” Костадин Костадинов обяви, че ако държавният глава избере тях, веднага ще
върне мандата. Ако и третият
опит за съставяне на правителство се окаже неуспешен, Радев ще трябва да разпусне НС,
да назначи служебен кабинет и
да насрочи нови избори.
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Основните очаквания на БСП са
свързани с актуализацията на бюджета, изработване на план или програма
на правителството, приемане на законите, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост, заяви председателят на НС Кристиан Вигенин в тв
интервю. За социалистите е важно да
продължи силния ангажимент в сферата на социалната политика, да започне
реалната реформа в здравеопазването,
включително промяната на статута на
болниците - да не бъдат повече търговски дружества, образованието.
Вигенин е категоричен, че е изключено взаимодействие с ДПС и ГЕРБ.
Той подчерта, че БСП е готова да започне преговори с “Продължаваме
промяната” за формиране на ново
правителство. “Искаме да се гарантират газовите и енергийните доставки
за България на възможно най-добрата
цена. Мисля, че това всяко едно прави-

Няма обезличени червени линии на
БСП с това, което сме казали или направили, заяви председателят на ПГ”БСП за
България” Георги Свиленски по време на
заседанието на НС на партията. По думите
му мнозина обаче продължават да говорят
по този начин. Свиленски припомни думите на президента Румен Радев, че България
изнасяла оръжие за Украйна. “Ако главнокомандващият и държавен глава не знае, че
не изнасяме или как се изнася, то кой друг
ще знае? Каква червена линия сме прескочили при гласуването си за РС Македония?
В решението на НС е записано, че докато
не бъдат изпълнени условията, преговорите няма да стартират”, посочи Свиленски.
“Продължаваме промяната” са отрочета на Румен Радев и не го казваме ние, а
Стефан Янев. Президентът обяви, че това
са хората, които ще променят България, и
застана зад тях. Янев се разграничи от Радев. Надявам се по същия начин и бъдещите
отрочета на държавния глава да се разгра-

телство трябва да търси. Ако това е
“Газпром”, защо да не бъде договорът
и с тях? Търсенето на диверсификация не означава прехвърляне на един
монопол от едната посока в другата.
Нека търсим най-добрите за България
решения”, коментира Вигенин.
“Много от хората, с които се срещам, настояват да са се върне възможността за гласуване и с хартиена бюлетина. Почти навсякъде казват, че
мнозина не са успели да гласуват поради липсата на възможност да го
направят с хартиена бюлетина. Много
е важно, че при едни предстоящи избори те няма да бъдат организирани
от машината на ГЕРБ. Ние видяхме, че
когато имаме правителство, което се е
ангажирало с това вотът да бъде честен, то се получава. Ако това се запази
и занапред, хартиените бюлетини няма
да бъдат проблема, който бяха преди
това”, коментира Вигенин.

ничават от него, защото всичко, каквото се
прави, е за сметка на БСП”, категоричен е
Свиленски.
“Много хора работеха за това БСП да
няма 40 или 50 народни представители. С
26 депутати няма как да предложиш прогресивно подоходно облагане, размер на
минималната заплата, нито необлагаем минимум. Това сега ни се вменява като нещо,
което не сме свършили както трябва. Трябва да бъдем откровени с избирателите. Ако
те искат прогресивно облагане, нека да гласуват за БСП и ще го получат”, призова
Свиленски.
“Ролята на държавата във времена на
социално-икономическа криза като сегашната всъщност е да помага на най-уязвимите. Бюджетът е балансиран и да има повече
разходи, но сега е момента за това. Надявам
се той да бъде приет максимално бързо, за
да не закъсняват и антикризисните мерки”,
каментира в тв ефира депутатът от “БСП
за България” Благовест Киров.
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Бюджетната комисия не одобри вдигането на акциза за цигарите от 1 юли
Депутатите от бюджетната
комисия одобриха на второ четене по-широка дефиниция за
хляба, който от 1 юли ще бъде
с нулева ставка на ДДС. Между първо и второ четене на законопроекта за актуализация
на държавния бюджет от
“Продължаваме промяната”
предложиха данъкът да отпадне за хлябове “бял”, “Добруджа” и “типов” по утвърдените
стандарти на БАБХ. Преди
това в гласувания на първо четене законопроект не беше
уточнено кои видове хляб ще
бъдат с данъчна преференция.
“От Браншовия съюз на
хлебарите и сладкарите заявиха, че с това ограничение с
нулева ставка ще се окажат
само 1 процент от хлябовете
в магазините, т.е. антикризисната мярка ще има нулев
ефект”, посочи председателят
на бюджетната комисия Любомир Каримански. Той предложи да остане в сила само
предложената дефиниция за
хляб, а именно: продукт, който се получава от изпичането
на тесто, получено от смесването на пшенично брашно или
от друга зърнена култура, самостоятелно и в комбинация,
и вода, със или без добавяне
на сол, втасало с помощта на
хлебна мая или закваска и технологични добавки (при необходимост).
Депутатите от всички парламентарни групи се съгласиха с мотива му и не подкрепиха ограниченията, свързани
със стандартите на БАБХ.
Така комисията прие 0% ДДС

СНИМКА БТА

“Да променим завинаги облагането на адвокатите
заради два-три месеца затруднения в пандемията,
не го приемаме. Много други професии понесоха загуби”,
заяви депутатът от БСП проф. Румен Гечев.
за всички видове хляб.
Голяма част от предложенията за промени при второто
четене на актуализацията на
бюджета бяха отхвърлени.
Не бе прието предложението на Пламен Абровски от
ИТН да се въведе 9% за плодове, зеленчуци и слънчогледово олио, както и 0% на
брашното. Финансовият министър Асен Василев обяви,
че подобна мярка ще струва
на хазната 100 млн. лв. помалко приходи от ДДС.
По същата причина бе
отхвърлено и искането на Десислава Танева от ГЕРБ за 9%
за плодове, зеленчуци, мляко,
месо, яйца и други продукти
от първа необходимост. Сметките на МФ бяха, че това ще
намали приходите с 345 млн.

лв. само за останалите 6 месеца на годината.
Не бе прието и предложението на Ива Митева от ИТН
значително да се намалят нормативно признатите разходи за
адвокатите, които са на свободна практика - от 25 на 40%,
с което на практика ще бъде
намален и дължимият налог.
Мотивите са, че те дълго време били лишени от работа
покрай ограниченията на КОВИД-кризата, а сега заради повсеместната инфлация не можели да си покриват разходите. От БСП обаче категорично
се противопоставиха. “Да променим завинаги облагането на
адвокатите заради два-три месеца затруднения в пандемията, не го приемаме. Много
други професии понесоха за-

губи”, посочи Румен Гечев. Да
се отделят адвокати от архитекти, инженери и други професии е нарушение на европейското законодателство за неправомерна държавна помощ,
заяви и министър Асен Василев. Той обаче се съгласи, че е
добре да се обмисли данъчният режим за всички свободни
професии.
Спор в комисията предизвика вдигането на акциза за цигари, тютюн и въвеждането на
акциз за течностите, с които
работят електронните цигари.
Увеличението от 1 юли не
успя да мине на второ четене.
С 11 гласа “за”, 3 “против” и
8 “въздържали се” новите разпоредби бяха отхвърлени.
Както вече бе гласувано на
първо четене от 1 юли налогът
за класическите цигари трябваше да се увеличи от 177 на
187 лв. на 1000 къса, което
щеше да доведе до оскъпяване
на кутията с между 20 и 25 ст.
Отхвърлено бе и предложението на ГЕРБ намалената 9%
ставка на ДДС за бира и вино
в заведения да продължи да е в
сила до края на 2022 г. С актуализацията на бюджета се предвижда ставката да се върне на
20% от 1 юли. От БСП също
обявиха, че не е морално за
лекарства да не се допуска намаляване на ДДС, но за “биричката” да може.
Комисията подкрепи предложението на Мартин Димитров от “Демократична България” и група депутати, свързано с премахването на някои
ограничения за по-широкото

разгръщане на даряването на
храни у нас. Предложението е
с два компонента - отпадането
на маркирането при даряването на храни и заместването му
с електронно проследяване,
както и увеличаване на прага
от 0,5 на един процент на допустимите дарения. Финансовият министър каза, че ведомството му няма възражения
срещу това да се улесни дарението на храни, като допълни,
че с НАП е обсъждано и има
съгласие да не трябва да се
прави допълнителната маркировка на стоката при условия,
че предварително е подадена
информация за нея, за да може
да се осъществява контролът.
Прието бе и предложението на група депутати в актуализацията на бюджета да се
включи и предложението за
промени в Закона за акцизите и
данъчните складове, с което
лицензираните складодържатели, включително тези, които
нямат достатъчен складов капацитет за съхранение на собствените си енергийни продукти,
да се задължат да оповестяват
наличието на свободен складов
капацитет и до 19 ч. на всеки
работен ден да изпращат по
електронен път уведомление с
актуални към часа на изпращането данни до Агенция “Митници”, която да ги публикува
до 9 ч. на следващия работен
ден в нов ресорен регистър на
агенцията. Според вносителите
предложението е и мярка, допринасяща за справяне с последиците от кризата с енергийните продукти и горивата.
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Световният индекс за цените на
храните на Организацията на
ООН по прехрана и земеделие
FAO през май се понижи с 0,6%
на месечна основа до 157,4 пункта, отбелязвайки втори пореден
месец на спад. Низходящият импулс дойде основно от поевтиняването на растителните масла - с
3,5%, предвид по-ниските котировки на палмовото, слънчогледовото, соевото и рапичното масло,
след като Индонезия отмени забраната си за износ на палмово масло, съобщава БТА.
Млечните продукти поевтиняха също с 3,5% - първи спад от
осем месеца, който се дължи предимно на намалелия интерес сред
купувачите заради несигурността
около КОВИД-ограниченията в
Китай. От началото на годината
до началото на юни цената на
млякото се е повишила с близо
40% до около 25 долара за центнер (50 килограма). Сега котировките обаче отстъпват с 10% и на
фючърсния пазар млякото (с доставка през юли) се търгува за
22,97 долара.
Индексът за зърнените храни
S&P GSCI Grains Spot, който сле-

ди развитието на цените на пшеница, царевица и други зърнени
култури, спадна с 16,5% в рамките на месец, макар да остава значително над равнището отпреди
година. От началото на годината
до пика, отчетен през май, цената
на пшеницата се повиши с 66% до
1278 щатски цента за бушел (около 27 килограма). През последните седмици обаче котировките
падат и пшеницата вече се търгува
при 947 щатски цента за бушел
или с една четвърт под майския
пик. Причината е, че загрижеността за ограничените доставки намалява, отбелязва германското икономическо издание “Виртшафтсвохе”. Очаква се, например, горещата вълна във Франция да не е нанесла значителни щети на реколтата. Освен това Русия и ЕС изглежда засега успяват да компенсират недостига, който украинската пшеница остави на пазара.
Макар да е възможно през следващите месеци пшеницата отново да
се търгува на малко по-високи
цени на фючърсния пазар, контрактите все пак вероятно ще останат доста под границата от 1000
щатски цента за бушел.

Поредна вълна на увеличение на банкови такси
започна в началото на лятото. Част от финансовите
институции вдигат двойно
тарифата си за услугите,
които извършват при посещение на клиентите в офис.
Проверка
на
businessnovinite.bg показва, че поскъпването е найвече за откриване на банкови сметки и внасянето на
пари по тях, както и месечните такси за поддържане
на банкови сметки. Някои
банки въвеждат нови такси
за услуги, които доскоро са
били безплатни.
От 8 юни една от големите банки - ДСК, вдигна
двойно таксата за откриване на разплащателна
сметка в офис на банката.
Така вместо 2 лв. ще се
заплаща 4 лв. за стандартна разплащателна сметка
с диференцирано олихвяване. Същата е промяната
и за откриване на сметка
в пакет с дебитна карта.
Откриването на безсрочен влог вече се таксува с

6 лв. при доскорошни 2 лв.
Първа инвестиционна
банка обяви, че ще повиши внасянето на пари на
каса и месечните такси по
разплащателни сметки и
междубанковите преводи
на суми. Месечната такса
по разплащателните сметки в лева или чуждестранна валута се с 0,50 лв. и от
5 юли става 4,50 лв. От
2,00 лв. на 2,50 лв. се вдига комисионата за безсрочен спестовен влог. Внасяне на пари в брой до
3000 лв. в офис на ПИБ
ще поскъпнат от сегашните 1,50 лв., тъй като се
въвежда таксуване с 0,20%
от сумата, но не по-малко
от 2 лв.
От 1 юни Райфайзен
банк вече вдигна редица

свои услуги. Таксата за
поддържане на разплащателна сметка е увеличена с
0,50 лв. и тя стана 4,50 лв.
Тегленето в брой от разплащателни, спестовни и
специални сметки за суми
до 2000 лв. вече струва
0,5% или мин. 6 лв. на
транзакция. Досега този
комисиона беше 5 лв. на
транзакция. С 0,1% се вдига и таксата за теглене над
2000 лв., така тя вече ще
бъде 0,7%.
Такси вдигат и някои от
малките банки, които доскоро се въздържаха от това
за разлика от големите
финансови институции с
многобройна клентска
маса.
Коментар на стр. 5
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1712 - РАЖДА СЕ ЖАН-ЖАК РУСО, ФРЕНСКИ ПИСАТЕЛ И ФИЛОСОФ (УМИРА 1778 Г.).
От позициите на деизма осъжда
официалната църква и религиозната нетърпимост. Обявява се
против социалното неравенство
и деспотизма на кралската
власт. Държавата според него
може да възникне само в резултат на договора на свободни
хора. Идеите му оказват съществено влияние върху обществената мисъл и литературата в много страни.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Безумие на наш гръб
Мая ЙОВАНОВСКА

Инфлацията стремително се е запътила към
20%. Тя обаче отчита
средното повишение на
потребителските цени, а
т.нар. лична инфлация, и
то на основната част от
българското население,
е много по-голяма. В
пъти. Инфлацията да те

стигне - така би звучала
съвременната клетва.
Известен банкер,
който шета из телевизорите, обаче не спря да
повтаря, че инфлацията
в никакъв случай не е катастрофална. Била поносима. За хора с неговите
финансови възможности
вероятно е напълно поносима, дори незабележима. Но за огромната
част от българите това
въобще не е така.
Поскъпна буквално
всичко. Дори такива
стоки и услуги, за които
трудно може да се намери смислен аргумент за
вдигане на цената. Наймного повишението хората усещат чрез масовите стоки, основно

хранителните, които са
от първа необходимост,
и услуги - като банковите, например. Защото
повечето заплати и всички плащания на държавата, но не само, минават по банков път. Но и
в тази скъпотия банките
не пропускат през някой
и друг месец да ни “сурвакат” с нови, по-високи
такси, без каквото и да
било основание.
Някои банки предваканционно вдигнали таксите за откриване на
разплащателни сметки.
Откриване на сметка в
пакет с дебитна карта също вече било с двойна
цена. Откриването на
безсрочен влог пък става тройно по-скъпо.

Въвежда се и дневна
такса за внасяне на пари
по платежна сметка в
офис на банка. Какви ли
не такси измислят. В
някои банки се плаща
включително за броене
на пари. Безумие!
Но това безумие, срещу което постоянно роптаем, защото допълнително натоварва и без това
изтънелите ни кесии,
носи на банките все поголеми и по-големи печалби. С всеки месец и
година те отчитат нови
рекорди. Към март например се похвалиха с
годишен ръст от над
60%. Тях тази болест, наречена инфлация, не ги
застига. Нито пък клетвата. Тя тръшка само нас.

Пак ли закъсняваме?
Аида ПАНИКЯН

Неоспорим факт е, че
КОВИД-19 дори не си е
помислил да си отиде.
Обмисля нови варианти,
с които да умори и онези, които не успя.
Да, маските са препоръчителни, но няма ли
глоба - кел файда от препоръката? Не избързахме ли със свалянето на
маските? Да, Европа ги

свали, но с 60-80 дори до
90% ваксинирани. Докато у нас са има-няма 1/3
от населението.
От 1 април личните
лекари не дават направление за ПСР. Кой ще си
позволи 70-80-100 лева
за тест?
Починалите за 2 години и 3 месеца според
официалната статистика
37 250 не са единствената следа от КОВИД-19.
Но да оставим “досадните” спомени с липсващите предпазни средства
за медици, недостатъчните болнични легла, изтощените лекари и сестри,
дефицитните лекарства и
кислород, умиращите
пред болницата... Да погледнем напред.
Готова ли е здравната
система за новия шамар

на КОВИД-19? А за пренебрегваната засега маймунска вариола? Ами за
морбили? За грипа, който промени “графика” си
заради КОВИД-19...
Дано този път експертите, чиито прогнози винаги досега са били точни, да грешат. Но надали.
Все още е загадка
защо българинът, който
по доходи иска да е като
останалите европейци,
така и не преодоля ината
си и не се ваксинира...
Като всички европейци,
вместо държавата да
унищожава ваксини, за
които е платено с нашите данъци.
Комай юли се очертава като месеца за рекапитулация - как тестовете да
станат отново достъпни,
как хората да станат по-

отговорни към здравето
си и здравето на околните, каква да е държавната
политика за превенция на
КОВИД-19 и други опасни инфекциозни болести,
как здравните власти да
убедят хората да се предпазват, вместо да се разболяват и да хулят лекарите и сестрите. Комай е
време и за инвентаризация - болнични легла, подсигурени с оборудване,
апаратура и медицински
екипи, лекарства, спешна
мрежа и прочее неща,
които знаят здравните
власти.
Да, лятото е време за
ваканция, но за болестите няма почивка. А заразите нямат нужда нито от
виза, нито от международен паспорт, за да минават държавните граници.

1919 - ПОДПИСАН Е ВЕРСАЙСКИЯТ ДОГОВОР. Той официално слага
край на Първата световна
война между победителите от Антантата - Великобритания, Франция, Русия, САЩ и техните съюзници, и победените - Германия, Австро-Унгария,
Османската империя и България. Договорът е подготвен на Парижката мирна конференция, която
работи от януари 1919 г. под председателството
на френския министър-председател Жорж Клемансо. Влиза в сила на 10 януари 1920 г.
1946 - ПРОИЗВЕДЕН Е ПЪРВИЯТ АВТОМОБИЛ “ПОБЕДА”. През
февруари 1943 г., след
победата при Сталинград по време на Втората световна война, Горковският автомобилен
завод (ГАЗ) получава правителствена поръчка за разработка на нов лек
автомобил. “Победа” е родоначалникът на следвоенното поколение автомобили с марка ГАЗ.
За 12 години са направени 235 999 автомобила
в чест на победата във Великата отечествена
война.
1981 - УМИРА ТЕРИ ФОКС, КАНАДСКИ АТЛЕТ И АКТИВИСТ В БОРБАТА С РАКА (Р. 1958
Г.). През 1980 г., след като ампутират единия му крак над
коляното заради рак на костите, решава да покаже, че
болестта не може да го сломи, и да събере 1 млн. долара
за изследвания в областта на
рака. Така започва “Маратонът на надеждата”. Фокс пробягва по 42 км
на ден. На 143-тия ден състоянието му се влошава, а зад гърба му са 5373 км. Година по-късно
умира. Сумата, която събира с бягането си, е 24
млн. долара. Към днешна дата името Тери Фокс
е събрало над 500 млн. долара за борба с рака.
“Маратонът на надеждата” се провежда всяка
година и продължава да събира пари за каузата.
1991 - РАЗПУСНАТ Е СЪВЕТЪТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ (СИВ). Междуправителствената организация
за многостранно икономическо сътрудничество на социалистическите страни е
създадена на 5 януари 1949
г. Договорът за дружба,
сътрудничество и взаимна помощ, известен като
Варшавския договор, е подписан на 14 май 1955
г. във Варшава от Албания, България, ГДР, Полша, Румъния, СССР, Унгария и Чехословакия. На
28 юни 1991 г. в Будапеща е подписан протокол
за закриването му.
1992 - УМИРА МИХАИЛ ТАЛ, ЛАТВИЙСКИ
ШАХМАТИСТ (Р. 1936 Г.). Осмият световен шампион по
шах, най-младият за времето
си. Известен е с атакуващия си
стил. По време на игра гледал
противниците си в очите и измислял някои от най-великите
жертви и тактики в шахматната игра. Наричан е “Моцарт
на шахматното изкуство”.
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АТАНАС ЗАФИРОВ:

Áúäåùîòî óïðàâëåíèå äà
ñòúïè íà ÿñíà ïðîãðàìà
БСП гласува против френското
предложение, защото това беше една
от нашите червени линии - че България не бива да вдига ветото, докато не
бъдат изпълнение всички условия, постигнати в трите най-важни документа
- договора за добросъседство от 2017
г., рамковата позиция от 2019 г. и
Декларацията на 44-ото Народно
събрание. Това заяви зам.-председателят на БСП и председател на парламентарната Комисия по отбрана Атанас Зафиров пред Дарик радио.
Във френското предложение са заложени двустранни форми на контрол,
което изисква и двустранни протоколи. Именно фактът, че не можахме да
видим какво съдържат тези двустранни протоколи, е една от причините да
не го подкрепим. Няма как да се даде
доверие на тъмно. Втора причина са
недостатъчните гаранции, които в този
вид на документа се дават за т.нар. македонски език и българската позиция.
Въпреки че отчитаме, че е добро
предложението, заради тези и други
причини, преценихме, че то не защитава в пълна степен българския национален интерес. Създаде се усещането за прибързаност и че нещо се
прави на тъмно. Можеше да се на-

прави спокойна дискусия и да се
видят всички аспекти.
В момента на дневен ред трябва да
бъде актуализацията на бюджета, а не
темата със Северна Македония.
Българските граждани основно се
вълнуват от доходите, неравенствата,
предстоящата актуализация на бюджета. Затова, колкото и да е кратък оставащият живот на този парламент,
първата му задача трябва да е именно
актуализацията. В момента има опит
да се измести акцентът от тези вътрешнополитически проблеми към външнополитически, което да оправдае вота
на недоверие и напускането на един
от коалиционните партньори.
Всеки народен представител представлява българския народ и за важните решения би трябвало да се гласува по съвест и разбирания. Така че
едно такова работещо мнозинство би
могло да бъде сформирано, но това
трябва да стане при много ясно предварително записани приоритети. Това
беше и една от слабостите на нашето
правителство - че не успяхме да сформираме обща управленска програма.
Затова сега сме готови да предложим
добре разписана и ясна във времето
формула на работа. Тя ще има четири
ясни приоритета, като първият е актуализацията на бюджета. Ако няма
бюджет, ще оставим редица категории без помощи - пенсионерите,
социално слабите, майките с
малки деца, бизнесът.
Втората стъпка е спешна законодателна промяна, свързана
с приемането на над 20 закона
за въвеждане на Плана за възстановяване и устойчивост. Част от
тези средства са включени в
бюджета, така че дори и да бъде
приет, няма да може да
бъде изпълнен
във всичките

си параметри. За да бъде направена
тази промяна, трябва проектна готовност, което е третата стъпка. Четвъртата е още от другия месец да започнем
работата на Бюджет 2023.
Изненадан съм от критиките на
президента към това управление, които са започнали буквално от първия
месец. Тогава беше казано, че нямаме
и 100 дни. Не е тайна, че “Продължаваме промяната” беше проект, който
до голяма степен беше насърчен от
президентската институция. Може би
там има разминавания в очакванията
и от това управление се е очаквало да
продължи курса на служебните правителства. Факт е, че от един сценарий със служебен кабинет най-добре
се възползва президентската институция, защото президентът става водещ
политически фактор.
Това правителство имаше две задачи - да даде сигурност на българското общество и това е постигнато.
Колкото и критики да търпи бюджетът, това беше най-социалният
бюджет за последните 30 години - 20
млрд. от 60 отидоха за социални дей-

ности, и БСП има основна заслуга за
това. Втората задача бе разграждането на модела “Борисов” и ГЕРБ - всичко това, за което хората излязоха по
улиците. Това е по-трудното и коалицията се пропука. И тук стана ясно,
че някои субекти влизат с една заявка,
а изпълняват други.
БСП бяхме най-последователната, най-честната и най-откровена
партия - както с нашите партньори,
така и с нашите избиратели и
българското общество. Застанахме с
програмата си и казахме червените
си линии, не сме отстъпили и крачка
назад от нашите ангажименти, защитавали сме позициите си.
Не е работа на левицата да казва
на най-голямата политическа сила кой
ще бъде техният кандидат за премиер.
Спазвали сме това правило, ще го спазим и сега. По-важното е при бъдещи
преговори управлението да стъпи на
ясна програма и приоритети, в това
число - разположени във времето.
Един хоризонт до местните избори
следващата година може да бъде разписан в такава програма.

ПРОФ. РУМЕН ГЕЧЕВ:

Íîâ êàáèíåò íà îñíîâàòà
íà áúëãàðñêèÿ èíòåðåñ
Българската социалистическа партия има претенции за джентълменско отношение към нея от
страна на президентството и нищо повече. Ние
не се бъркаме в работата на президента и нашите
претенции са той също да не се бърка в нашите
вътрешнопартийни дела. Това заяви народният
представител от “БСП за България” проф. Румен
Гечев пред Нова телевизия.
Триморието е проблем. Ето, имаме разминаване
по отношение на Димитър Стоянов от президентството, който извади някакви бележки за доставката на оръжия. БСП е против износа на оръжия нито за Русия, нито за Украйна. Корнелия Нинова
като министър отговаря за износа на оръжия, но тя
подписва последна. Там се подписват и шефовете
на ДАНС, които са назначени от президентството.
Несериозно е, когато имаш представители в комисията, да твърдиш, че нещо не е редно.
Пример за намеса са и думите на вицепрезидента
Илияна Йотова. Тя каза още в първите дни на новото правителство, че то няма да получи и 100 дни,
макар това да е международна практика. И, второ,
тя каза, че социалната политика на кабинета е про-

вал, а това не е вярно. Благодарение на БСП в
бюджета ще има над 23 млрд. лева за социални придобивки. И не ми се връзва точно Йотова да каже,
че социалната политика на правителството е провал.
В България протичат процеси, които са
свързани с геополитическите конфликти и размествания в света. Конфликтите не са лични, както
някои се опитват да ги представят. Тук става дума
за много сериозна политическа битка. Някои хора
не се примиряват с принципната позиция на БСП,
които искаме да се поддържа един добър баланс.
Много важно е да приемем бюджета, за да
отидат средствата до работещите български семейства и българските пенсионери. Мисля, че
здравият разум надделява. Според мен няма партия, която в условията на предизборна ситуация
да провали бюджета и да лиши над 2 милиона
пенсионери и стотици хиляди български семейства от данъчни преференции, както и от
допълнителни средства за здравеопазване. След
като е взето решението за пенсиите, то средствата ще стигнат до възрастните хора, дори това да
е с натрупване през август.

Спрямо БВП България има един от най-ниските
външни дългове. Несъстоятелни са обвиненията на
ГЕРБ за натрупването на колосални дългове. Когато те поеха властта през 2009-а, имахме дълг в размер на 13,5%, т.е. при тях нашият дълг беше удвоен.
С “Продължаваме промяната” имаме външнополитически различия, някои от които са със силно икономическо въздействие. Това, което бихме
настоявали при преговорите, е да сме внимателни с външнополитическите оценки. Това, което
правят европейските страни, е да продължават да
държат “Газпром” като конкурентен доставчик.
Нека има конкуренция, така че българският бизнес да получи добри цени. БСП има решение на
своя Национален съвет и настояваме да бъдат
водени преговори с “Газпром”.
В тези условия България има нужда да бъде
сформирано правителство, но това не може да е
на всяка цена и все пак трябва да има определени
граници. Тези принципи трябва да бъдат на основата на българския интерес. ИТН пращат сигнали, че са готови да водят разговори и там трябва
да се търси потенциал.
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СЪДБОНОСЕН ФОРУМ НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ПАКТ В МАДРИД

ÃÎÒÂÈ ËÈ ÑÅ ÍÀÒÎ
ÇÀ ÂÎÉÍÀ Ñ ÐÓÑÈß?
ВЛАДИМИР ПУТИН:

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ:

Разширяването на военната
инфраструктура на пакта във Финландия
и Швеция със сигурност ще
предизвика отговор от наша страна
Сътрудничеството между Русия и
НАТО започва през 1992 г., когато Русия се присъединява към програмата
“Партньорство за мир”. През 2002 г. е
създаден Съветът “Русия-НАТО”, който разглежда въпросите по сигурността и съвместни проекти - борба с тероризма, военно и хуманитарно
сътрудничество в Афганистан, нераз-

2011 г. Италианският адмирал
Джампаоло Ди Паола, тогава
председател на военната комисия
на НАТО, и генерал Николай
Макаров, тогава началник на
Генералния щаб на руската армия,
подписват документ за
задълбочаване на сътрудничеството

пространение на ядрените оръжия.
През 2009 г. полският външен министър Радослав Сикорски предлага
включването на Русия в НАТО. Година по-късно това е повторено в отворено писмо на германски експерти по
отбраната, начело с бившия военен министър Фолкер Рюе. В писмото се
твърди, че “Русия е нужна, за да може
пактът да неутрализира надигащите се
Азиатски сили”...
Отговорът на постоянния представител на Русия в НАТО Дмитрий Рогозин е недвусмислен: “Великите сили
не се присъединяват към коалиции, те
създават коалиции. Русия смята себе
си за велика сила.”
След 2014-а, когато в Киев е свален президентът Янукович и в отговор на преврата Русия присъединява
Крим, отношенията “Русия-НАТО” са
замразени.
На 16 май т.г., в отговор на планираното приемане в пакта на Финландия и Швеция, Владимир Путин заяви:
“Разширяването на военната инфраструктура на НАТО във Финландия и
Швеция със сигурност ще предизвика
отговор от наша страна”...

Русия вече няма как да е наш
партньор. Не участваме пряко
във войната в Украйна,
но изпращаме оръжия

2022 г.
Военният съюз
на двама
президенти на Украйна
и на НАТО
На 29 и 30 юни Испания ще е домакин на среща на върха на НАТО, която
ще е крайъгълен камък в историята на
пакта, защото ще приеме нова стратегическа концепция.
В навечерието на мадридския форум
генералният секретар Йенс Столтенберг
заяви: “Руската агресия промени правилата на играта и НАТО трябва да запази
своите способности за надеждно възпиране и отбрана. Ние обсъдихме мащаба
и дизайна на бъдещата ни позиция. Това
ще означава разполагане на повече жива
сила, за да бъдат засилени бойните подразделения на Източния фланг, по-масирана военновъздушна и военноморска
отбрана и защита в киберпространство-

то. Русия вече няма как да е наш партньор, НАТО не участва пряко във войната
в Украйна, но изпраща оръжия, всички
страни членки търпят икономически загуби заради санкциите, а предупрежденията на тези от източния фланг по отношение на Русия се оказаха оправдани”.
Срещата в Мадрид ще обсъди новата
вълна на разширяване на север - с Швеция
и Финландия. Но тук решаваща дума ще е
на Турция, която все още е против членството на Стокхолм и Хелзинки заради
“кюрдския проблем”. По този повод министърът на отбраната на САЩ Лойд
Остин добави, че двете страни са “много
способни” и споделят същите основни
ценности като останалите съюзници.

РЕДЖЕП ЕРДОГАН:

МИРЧА ДЖОАНА:

Ñòîêõîëì
è Õåëçèíêè
íå óâàæàâàò
îïàñåíèÿòà íè

Ìàäðèä íîñè
„äîáðè íîâèíè”
çà Áóêóðåù
è Êèåâ

На стр. 9

На стр. 9
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В Румъния раздават
йодни таблетки
Тази седмица започва раздаването на таблетки с калиев йодид на
населението в Румъния, съобщава в.
“Адевърул”. Те ще се дават безплатно в общински аптеки, посочени на уебсайта на Министерството на здравеопазването. Властите
предупреждават, че се прилагат
само в случай на ядрено събитие или
инцидент.

Още по-високи цени
от 1 юли в Гърция
Всяка седмица кафето в Гърция
е с по-високи цени. Собствениците
на кафенета, барове и таверни
съобщават, че разходите се увеличават. Кафето, което миналото
лято се продаваше на плажа за 2
евро, вече е 4. В заведенията цените
са различни и все по-високи, оплакват се клиенти. Производители на
облекла и обувки информират, че са
принудени да повишат цените. Те
очакват спад на оборота.

Хиляди протестираха в Мадрид, където ще се проведе срещата на върха на НАТО. Те се обявиха против военния пакт
и призоваха за мир. Междувременно от Алианса смятат да повишат силите за бързо реагиране до 300 000 бойци

Ïðîòåñòè áåëÿçàõà
ñðåùàòà íà Ã-7
Япония е против облекчаване на санкциите срещу Русия
Стотици протестиращи
излязоха по улиците в южния германски град ГармишПартенкирхен, близо до мястото, където се срещат лидерите на страните от Г-7, настоявайки за действия срещу
изменението на климата, а не
да се обсъжда войната в Украйна, съобщиха световните
агенции. Недоволните носели плакати с надписи “Глобално правосъдие, спасяване
на климата вместо въоръжаване” и “Спрете да изгаряте
нашата планета”.
Около 4000 души се
събраха в Мюнхен, призовавайки лидерите на Г-7 да

предприемат действия за
борба с бедността и глада в
света.
След първия ден от срещата на върха, участниците в
нея решиха само малка част
от 600-те милиарда долара,
които ще отделят, да бъде от
бюджетите на САЩ и партньорските им държави. Останалите пари ще трябва да
бъдат събрани от частни инвеститори, а правителствата
от Г-7 ще трябва само да осигурят необходимите стимули
за това.
Средствата трябва да послужат за проекти в конкуренция с инициативата на

Китай “Един пояс, един път”.
Пекин вече има години преднина, но Г-7 ще предложат на
потенциалните страни получатели инвестиции, които реално спомагат за икономическото им развитие, без да ги
поставят в дългов капан.
“Трябва допълнително да
засилим единството си, за да
защитим живота на хората,
засегнати от покачващите се
цени”, заяви японският премиер Фумио Кишида. Той бе
категоричен, че санкциите
срещу Русия не могат да
бъдат облекчени.
Г-7 ще обяви още санкции
срещу Русия, се казва в изяв-

ление на Белия дом. Държавите партньори ще поемат
“безпрецедентен, дългосрочен ангажимент за предоставяне на Киев на финансова,
хуманитарна, военна и дипломатическа подкрепа, колкото е необходимо”, включително навременното предоставяне на модерни оръжия.
Украинският президент
Володимир Зеленски се присъедини към разговорите
чрез видеовръзка и поиска
системи за противовъздушна
отбрана, помощ за износа на
зърно, още санкции срещу
Русия и помощ във възстановяването на страна.

Ïóòèí ñ ïúðâà
âèçèòà â ÷óæáèíà

Êîíñåðâàòîðèòå íåäîâîëíè,
Äæîíñúí èñêà òðåòè ìàíäàò

Руският президент Владимир Путин ще направи първите
си посещения в чужбина след началото на военната операция
в Украйна. Той ще посети тази седмица Таджикистан и Туркменистан.
В таджикистанската столица Душанбе държавният глава
ще се срещне с колегата си Емомали Рахмон, който е близък
съюзник на Москва.
В Ашхабад руският лидер ще участва в среща на лидерите
на страните от Каспийския регион. Там ще бъдат още президентите на Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркменистан.
Путин планира да посети беларуския град Гродно на 30
юни и 1 юли, за да участва във форум заедно с беларуския
президент Александър Лукашенко, предаде РИА Новости.
Последното официално посещение на руския президент в
чужбина бе в Пекин в началото на февруари, когато бе обявен
стратегическия съюз между двете страни в навечерието на
операцията в Украйна.

Противниците на британския премиер Борис
Джонсън в собствената му
Консервативна партия отговориха гневно на твърденията му, че ще се стреми към
трети мандат на поста.
Един от водещите бунтари във формацията Тим
Лаутън заяви, че негови колеги са се посмели на амбициите на лидера да бъде подълго премиер от Маргарет
Тачър. “Да си популярен в
Украйна не означава, че си
популярен у дома”, заявил
депутатът, цитиран от “Ин-

дипендънт”.
Бившият заместник на
Тереза Мей - Деймиън
Грийн, пък призова министрите на бунт. Според него
сега е времето да докажат,
че някой от тях е по-добър
за поста.
Борис Джонсън обяви
решението си в събота в
Руанда. В неделя в Германия на срещата на Г-7 се
опита да поясни, че целта
му е била да изтъкне, че е
фокусиран върху дългосрочните предизвикателства
за Великобритания.

Левите коалиции надделяха
на местния вот в Италия
В балотажа на местния вот в
Италия надделяха левите коалиции. Избирателната активност бе
ниска, едва надхвърли 42%. От 142
големи общини в 52 спечелиха кандидатите на левите политически
коалиции, 40 са на десните, 31 - на
граждански листи, 3 - на “Пет
звезди” и 16 - на други формации.

Аржентина иска
да влезе в БРИКС
Президентът на Аржентина Алберто Фернандес обяви на XIV среща на върха на държавните глави
на БРИКС, че страната му иска да
се присъедини към асоциацията. “Ние
се стремим да бъдем пълноправни
членове на тази група нации, която
вече представлява 42% от световното население и 24% от световния брутен вътрешен продукт”,
каза той. По-рано Владимир Путин
посочи, че авторитетът на БРИКС
на световната сцена се увеличава.
Това се дължи на страните в групата, които имат колосален политически, икономически, научен, технологичен и човешки потенциал.

СНИМКИ БТА

Четирима са загинали, а 70 са
ранени след срутването на част
от трибуна по време на корида
в централна Колумбия, съобщиха
властите. Няколко души, обявени
за изчезнали, вече са намерени.
Инцидентът станал по време
на т.нар. коралеха - събитие, при
което зрителите могат да се
включат в битката с биковете
на стадиона. Едно от животните
избягало и предизвикало паника
в населеното място
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ЕЗИКОВА ПОЛИТИКА

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ:

ÅÑ è ÍÀÒÎ ñà âîåííà êîàëèöèÿ
Европейският съюз сформира коалиция с НАТО
за война с Русия, обяви Сергей Лавров след разговорите
с външния министър на Азербайджан Джейхун Байрамов

Сергей Лавров разменя подписани двустранни документи с азербайджанския външен министър
Джейхун Байрамов в Баку. Москва е готова да помогне на Армения и Азербайджан за постигане
на мирен договор. Това би сложило край на конфликта между Ереван и Баку след войната през 2020 г.

Ñòîêõîëì è Õåëçèíêè
íå óâàæàâàò îïàñåíèÿòà íè

“Когато започна Втората световна
война, Хитлер събра под знамето си
значителна част, ако не и повечето, от
европейските страни за войната срещу Съветския съюз. Ето и сега, по
същия начин, включително ЕС и
НАТО, те събират подобна съвременна коалиция за война. Ще разгледаме
всичко това много внимателно”, каза
външният министър Сергей Лавров.
В кулоарите на Икономическия
форум в Санкт Петербург той даде
интервю на кореспондента на Би Би
Си в Москва Стив Розенберг. Лавров
отговори и на въпрос за британските
затворници, осъдени на смърт в Донбаската народна република, като предположи, че ООН, докладвайки за предполагаеми престъпления на руските
военни, разчита на фалшификати.
“Знаете ли, ние не нахлухме в Украйна. Обявихме специална военна
операция, когато вече нямахме начин
да обясним на Запада, че той се занимава с престъпни дейности, привличайки Украйна в НАТО”, каза Лавров.

Ìàäðèä íîñè „äîáðè íîâèíè”
çà Áóêóðåù è Êèåâ

АНКАРА НАСТОЯВА ДВЕТЕ СКАНДИНАВСКИ СТРАНИ
ДА ЕКСТРАДИРАТ КЮРДИ И ДА ВДИГНАТ ОРЪЖЕЙНОТО ЕМБАРГО
От стр. 7
Турският президент Реджеп Тайип
Ердоган заяви в телефонен разговор с
генералния секретар на НАТО Йенс
Столтенберг, че Швеция и Финландия
все още не са предприели “конкретни и
искрени” стъпки, за да разсеят опасенията на Турция.
Коментарът на Ердоган идва часове
преди срещата на върха на лидерите на
НАТО в Мадрид. Турция е единственият член на НАТО, който публично блокира началото на процеса на приемане
на Швеция и Финландия в алианса, като
обвинява двете страни в подкрепа за
забранената Кюрдска работническа партия (ПКК). Двете скандинавски държави
отхвърлят обвиненията на Турция.
Анкара все още очаква Швеция и

Финландия да “променят позицията си”
по отношение на ПКК, заявил Ердоган
според съобщение на неговия кабинет.
Двете скандинавски страни също така
трябва да “гарантират” и вдигането на
оръжейното ембарго спрямо Турция,
като обещаят да не прибягват до подобна тактика в бъдеще.
В отделен телефонен разговор с
шведския министър-председател Магдалена Андершон турският президент е
повторил искането си за екстрадиране
или депортиране на някои лица. Но не е
ясно за кои лица става въпрос.
Независимо от изхода на срещата в
Мадрид, би било невероятна сензация,
ако Швеция и Финландия задоволят искането на турския президент за екстрадиция на живеещи в двете страни кюрдски политически емигранти.

Румънският президент посреща Еманюел Макрон във военната
база “Михаил Когълничану”. Президентът на Франция посети
френските военни, разположени в румънската база в рамките
на мисията за подсилване на Източния фланг на НАТО

От стр. 7

2018 г. Върховният главнокомандващ на Турция, облечен в камуфлажна
униформа, награждава военнослужещи на границата със Сирия. “Ще
смажем главата на ПКК. Няма да позволим нови поделби “Сайкс-Пико”
в нашия регион”, заяви Ердоган. Президентът визира договора “СайксПико” - тайно споразумение между Великобритания и Франция след
края на Първата световна война. Британско-френският план
разделя на зони на влияние арабските владения на Османската империя

Заместник генералният секретар на
НАТО Мирча Джоана заяви, че срещата
на върха на НАТО в Мадрид ще е историческа и ще донесе добри новини за
Румъния, но и за Украйна, за трансатлантическите отношения и за самия алианс, предаде Аджерпрес. “Форумът ще
доведе до дълбоки промени. Ще се съсредоточим върху засилването на присъствието на НАТО на източния фланг, а
лидерите ще обявят размера и конкретния принос на съюзниците. Това ще бъде
среща на върха, на която ще приемем
стратегическата концепция.” “В същото
време очакваме с голямо удоволствие
участието на президента Володимир
Зеленски, а подкрепата към Украйна в
справедливата война, която тя води срещу руския агресор, трябва да продължи.
Приветстваме изключителната новина от

Брюксел, която дава на Молдова и Украйна перспектива и статут на кандидати за европейска интеграция - това е
нещо, което ние също приветстваме”,
заяви Джоана, отговаряйки на журналистически въпроси. “И може би по-далеч
от нашата география, за първи път в историята на срещите на върха на НАТО
лидерите на Япония, Австралия, Нова
Зеландия и Южна Корея ще присъстват
заедно с нас на срещата на върха. Това
е изключително важна среща на върха,
добра новина за Румъния, добра новина
за НАТО, добра новина за трансатлантическите отношения, добра новина за
Украйна и, надяваме се, много лоша новина за Руската федерация”, каза Мирча Джоана. Той добави, че се очаква
войната в Украйна да продължи дълго,
тъй като нито една от двете страни няма
достатъчно сили да спечели категорично битката на терен. Очакванията са
конфликтът да се превръща все повече
във война на изтощение, която ще доведе до значителни загуби и от двете страни, много насилие, жестокости и загуби
на човешки живот.
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АНДРЮ БИЙТИ:

Êèòàé îòâàðÿ
íîâ ôðîíò
ïðîòèâ ÑÀÙ

Американска Тихоокеанска ескадра

Íàïðåæåíèå
â Òèõèÿ îêåàí
САЩ, Великобритания, Австралия,
Нова Зеландия и Япония създадоха
политически съюз с военен
привкус, възпиращ тихоокеанските
аспирации на Пекин
Австралия, Обединеното кралство,
Нова Зеландия, САЩ и Япония сформираха нов съюз в Тихоокеанския регион,
се посочва в съвместно изявление, пуб-

ликувано на сайта на Белия дом.
В него се отбелязва, че инициативата “Партньори в синия Тих океан” е
насочена към развиване на ефективно

сътрудничество и подкрепа за островните държави от региона.
Президентът на САЩ Джо Байдън
поясни, че САЩ са “индо-тихоокеанска сила”.
Австралия и Нова Зеландия се
обединяват срещу заплахата от Китай в Тихия океан, обявиха премиерът на Австралия Антъни Албанезе
и новозеландската му колежка Джасинда Ардърн. Мелбърн и Уелингтън
имат обща политика към тихоокеанските острови, където влиянието на
Китай расте.
Страните в инициативата “Партньори в синия Тих океан” се опасяват, че пактът за сигурност между
Пекин и Соломоновите острови ще
доведе до създаването на китайска
военна база там.
Големият въпрос е дали светът не е
свидетел на създаване на тихоокеански
военен пакт по модела на НАТО?
И дали Пекин ще даде военен отговор на пакта, и то на фона на перманентната криза между Китай и Тайван?

Åäèí ÷åðâåí êîíòèíåíò
В Латинска Америка все по-често
избират ляв президент
Таня ГЛУХЧЕВА

Миналата неделя за пръв
път в историята на Колумбия ляв кандидат за президент
спечели изборите. Бивш партизанин, осъден на затвор,
впоследствие амнистиран и
освободен, успял да стане
кмет на столицата Богота това е Густаво Петро, новият държавен глава.
Животът му е като изваден от роман. И напомня на
латиноамериканските сериали, с които преди години
бяхме свикнали. Вероятно
това е една от причините да
бъде избран - съвсем обикновен човек от народа, преминал през трудности и постигнал успех. Поредният в
Южна Америка. Нещо като
постигане на американската

мечта, но извън Холивуд,
дори извън САЩ.
След Куба, Венецуела,
Боливия, Мексико, Аржентина, Уругвай, Хондурас, Чили
и Перу, вече и Колумбия се
обагри в червено. През октомври се очаква Бразилия
също да избере левия кандидат за президент. Мечтата на
революционера Че Гевара
постепенно се сбъдва. Въпре-

Густаво Петро

ки че всички тези държави са
с различни нюанси на червеното, общото между тях е
желанието за борба с несправедливостта, еднакви права
за населението и противопоставянето на общия враг в
лицето на САЩ.
Петро обеща още на 7
август да встъпи в длъжност
“правителство на живота,
мира, социалната и екологич-

ната справедливост”. Колумбия ще поеме водеща роля в
борбата срещу климатичните промени и опазването на
Амазонската джунгла. Преди
изборите той обеща дълбоки
социални и икономически
промени в Колумбия, включително безплатно висше образование, пенсионна реформа и високи данъци върху необработваната земя. Също
така стресна някои инвеститори с предложения - например да не допусне нови петролни проекти.
Густаво Петро вече разговаря с венецуелския си колега
Николас Мадуро за намерението им да възстановят движението през границата, силно ограничено от 2019 г. поради прекъсването на дипломатическите отношения между двете страни. Границата
между Колумбия и Венецуела, преди време най-оживената в Латинска Америка, бе
затворена изцяло, след като
движението на транспортни
средства през нея бе вече ограничено през 2015 г.
Това е поредният нож в
сърцето на Щатите, които,
заети с “изнасянето на демокрация” по цял свят, изпуснаха контрола над съседите
си. Засега от Вашингтон привидно приемат победата на
Петро, дори са го поздравили, което е странно, защото
обикновено, когато ляв кандидат спечели изборите, те
бързат да ги обявят за фалшифицирани. Сега подозрително мълчат...

Десетдневната обиколка на китайския външен министър в Южния Тихи океан - регион, който исторически е част от сферата на
влияние на Запада - демонстрира
желанието на Пекин да отвори
нов фронт в стремежа си за глобално влияние.
На пръв поглед обиколката на
Ван И претърпя неуспех. Неговото главно предложение - регионален пакт, който да даде на Китай
ключова роля в сигурността в Тихия океан - бе отхвърлен от лидерите в региона.
Десет островни държави разкритикуваха амбициите на Китай
да наложи толкова важен проект,
без изобщо да се консултира с тях.
Но Ван не напуска региона с
празни ръце. Той подписа двустранни споразумения със Самоа и
Папуа-Нова Гвинея, които, макар
и скромни, могат да позволят на
китайски полицаи, кораби и служители да посещават по-често
тези държави.
Соломоновите острови, разтърсени от размирици през 2021 г.,
вече подписаха пакт, който може
да позволи на китайската полиция
да пристига там, за да възстановява реда.
Това е много по-амбициозна геополитическа програма, целяща
отслабване на американското влияние, промяна на отбранителния
баланс в Азия, дори подготовка за
инвазия в Тайван.
“САЩ продължават да обкръжават и изолират Китай в международен план. В определена степен ние трябва да контраатакуваме”, каза Чжао Шаофън, директор на изследователски център за
тихоокеанските островни държави в Университета “Ляочън”.
Пекин желае да установи постоянно военно присъствие в
Южния Тихи океан. И ако разположи една-единствена база в
Южния Тихи океан, тя ще бъде
“много уязвима” заради значителните американски сили в региона,
смятат експерти във Вашингтон.
Със съкращения

Китайски самолетоносач
в Тихия океан
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Âîò íà íåäîâåðèå 2022:
Àðãóìåíòè?
Кабинетът падна не по съдържателни, а по субективни причини
Проф. Гарабед МИНАСЯН

26,7%! Тази позитивна за
България динамика обаче едва
ли ще продължи в следващите
няколко години.

година. В това отношение напредъкът през текущата година е повече от явен!

2. Доходи

В средата на юни 2022-ра
ГЕРБ внесе в НС вот на недоверие към Министерския
съвет “заради провала на правителството в сферата на публичните финанси и икономическата политика”. Вотът
беше гласуван на 22 юни и
правителството на Кирил
Петков бе бламирано. В такива случаи е прието да се
представят безспорни аргументи, но в конкретния случай доминираше заиграването с доминиращите в обществото настроения, произтичащи от понасяните трудности,
свързани с предприетия преход в развития свят към зелена икономика, но най-вече с
безподобната и непредизвикана военна агресия на Русия
срещу Украйна.
Макар и post factum си
струва да се направи опит за
проследяване на развитието
“...в сферата на публичните
финанси и икономическата
политика”.

1. Преки чуждестранни
инвестиции
В първите четири месеца
на 2022 г. в страната са постъпили нетно 1302 млн. евро
преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ, Фигура 1). Като
обем те са най-високи от 2010
г. насам. Постъпленията на
ПЧИ в страната за първите
четири месеца на годината за
2010-2020 г. са средногодишно 616 млн. евро, т.е. повече
от два пъти по-малко от
постъпленията през първите
четири месеца на текущата

Фигура 1

Националната статистика
следи различни показатели за
доходи на населението и домакинствата. За целите на
настоящата съпоставка се
проследява динамиката на
общия доход на лице от домакинство в съответствие с
анкетните проучвания на Националния статистически
институт (НСИ).
През първото тримесечие
на 2022 г. НСИ отчита годишен темп на прираст на общия доход на лице от домакинство (спрямо първо тримесечие на 2021 г.) от 10,8%!
През последните девет години единствено през 2020 г.
дискутираният показател е
по-висок (12,5%). Годината
2020-а беше последна за управлението на ГЕРБ, както и
предизборна, така че фиксираният прираст е логичен и
разбираем.

6. Заключение

Фигура 3
таналите страни. Средно
аритметичната безработица в
страните в дерогация (Полша,
Румъния, Унгария, Чехия) е
3,8%, докато за страните членки в еврозоната (Естония,
Латвия, Литва, Словакия) тя е
6,2%! Видимо еврозоната
въздейства по определен начин върху новоприсъединилите се страни.

3. Безработица

4. Инфлация

Коефициентът на безработица у нас в съответствие с
регистрираните безработни
(по данни на Агенцията по
заетостта) за м. май е 4,5% и
тя е най-ниската през последния четвърт век.
Евростат отчита коефициент на безработица в България през април 2022 г. от 4%
(сезонно изгладени, календарно неизгладени данни, Фигура
3). Той може да се оцени като
среден за страните, които
бяха членки на СИВ преди
1990 г. и по-късно се включиха в ЕС (условно наричани
страни СИВ-ЕС). Същевременно безработицата средно
в еврозоната (означена с ЕА
на Фигура 3) е значително повисока (6,8%). Нещо друго
впечатлява на Фигура 3, а
именно, че страните СИВ-ЕС,
които са членки на еврозоната, регистрират чувствително
по-висока безработица от ос-

По данни на Евростат, която следи т.нар. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ), към м. май
годишната (12-месечна) инфлация у нас е по средата

членки на еврозоната (Естония, Латвия, Литва, Словакия) - 16,8%!

5. Сравнителна
икономическа динамика
По такъв основен икономически показател като БВП
на глава от населението в текущи евро България е на
опашката на ЕС и хронически
изостава от сравнимите страни СИВ-ЕС. Ситуацията обаче не е твърда и фиксирана. В
Таблица 1 може да се проследи сравнителното състояние
по цитирания икономически
показател между България и
Румъния. За 2010-2019 г. пре-

Фигура 4
сред разглежданите страни
(13,4%, Фигура 4). Тя е пониска в еврозоната (8,1%), но
при всички останали страни
се наблюдава процес на изпреварващ прираст на цените. Този процес е очакван и
естествен, доколкото ценовото равнище в разглежданите
страни изостава от това в еврозоната, т.е. в ход е процес
на ценова конвергенция. И
тук заслужава да се отбележи, че средноаритметичният
ХИПЦ за страните извън еврозоната (Полша, Румъния,
Унгария, Чехия) е 12,8% и е
чувствително по-нисък от
същия показател за страните

вишението на БВП на човек
от населението в Румъния
спрямо България нараства от
22,6% на 30,6%. Две години
по-късно обаче то спада на

Таблица 1

Изучавайки състоянието на
текущото макроикономическо
управление следва да констатираме, че не всичко е толкова
добро, колкото би ни се искало, но и далеч не всичко е толкова зле, колкото нерядко ни се
струва, че е. Причините са немалко и немалки, както екзогенни, така и ендогенни. Световната икономическа конюнктура е по своему уникална и вероятно неповторима, и поставя
неочаквани и трудно преодолими предизвикателства.
При такава ситуация спецификата на вътрешната за
страната управленска среда
придобива много по-голяма
важност, а тя е определено
недружелюбна и не подбира
средства за саботиране на каквото и да е приемливо и успешно справяне с проблемите.
В Народното събрание доминира късогледството, неподбираният реваншизъм, безотговорността и печалбарството.
Прeценявам, че текущото
НС се състои основно от две
групи хора: първо, изпечени
безскрупулни кариеристи,
при които личният интерес е
“вся и всe” и доминира над
всичко останало, и второ, от
амбициозни, но неподготвени
новаци, с високо самочувствие без никакво покритие.
В конкретния случай мотивите за вота на недоверие
бяха безразлични, вотът бе
предопределен не по съдържателни, а по субективни причини.
И отново възниква вечният въпрос: Защо такива хора
изпълват НС? Отговорът е:
Защото българският народ ги
изпраща в НС! Такъв народ е
политически и икономически
недостатъчно грамотен. А
тези, които са длъжни да го
ограмотяват, стоят встрани,
подсмиват се високомерно,
мислят за джобовете си и непрекъснато се тюхкат.
Докога?
Икономически живот
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Äæîâàíè Äîäçèíè îòêðè
„Äèëìàíî, äèëáåðî”
Италианският писател направи
кратко литературно турне в България
Най-голямата изненада,
която очакваше италианския
писател Джовани Додзини в
България, се оказа, че любима негова песен, която години наред е смятал за италианска, е българска, при това народна песен, научи ДУМА от
ИК “Персей”.
Джовани искаше да се
похвали пред българския си
издател, че се пее за България
от времето на промяната в популярна италианска песен и
му я пусна от ютюб на мобилния си телефон. И когато
издателят му я запя, писателят беше страшно изненадан:
“Ама ти я знаеш?! Откъде?”
Отговорът на този въпрос
заличи дългогодишната му

илюзия, че този хит от 90-те
години на ХХ век, със заглавие “Pipero”, е роден в Италия. Защото става дума за
популярната “Дилмано, дилберо” от шопския фолклор.
Джовани Додзини направи кратко литературно турне
в България, за да представи,
както ДУМА писа, българското издание на най-успешния си роман - “И Бабукар
водеше колоната” (изд.
“Персей”,
превод Весела Лулова
Цалова).
Премиерата
на книгата
му, отличена

с Наградата за литература на
ЕС през 2019 г., беше в литературния клуб “Перото” в
НДК. След това писателят
участва във фестивала “Пловдив чете”. Имаше и среща в
библиотеката в Костенец.
Гостуването му беше със
съдействието на Италианския културен институт.
Романът “И Бабукар водеше колоната” е изключител-

СНИМКИ СТЕФАН ТОТЕВ

но актуален с темата за мигрантите, поднесена чрез четивен сюжет - два дни четирима
мигранти вървят в индианска
нишка по пътищата на провинциална Италия.
“Съдбата на емигрантите
е една и съща навсякъде по
света. Трудностите, с които

се сблъскват моите герои,
приличат на тези, с които се
сблъскват и българите в Италия, но има една разлика - те
са чернокожи. Това е голяма
разлика! Много сериозен проблем за италианското общество е постколониализмът.
Италианският колониализъм е
по-малко коментиран от този
на Англия и Испания, защото
е бил в по-лека форма - от
края на XVIII век до Втората
световна война. В африкански
страни като Сомалия и Либия
италианците са донесли много разрушения и смърт. Разбира се - и експлоатация.
Всичките тези ужасни неща
сега се опитват да бъдат представени в Италия като нещо
смешно, забавно, защото италианците се възприемат като
смешни, весели хора, които
не биха могли да убиват и да
изнасилват жени в Етиопия.
Но този проблем започва да
се осветлява в Италия в последно време - има интелектуалци и писатели, които
обръщат внимание на този
тъмен период от историята на
Италия. За мен това е особено важно, защото това минало започва да се чете по различен начин. Или както казва
Бертолт Брехт в едно свое
стихотворение, аз не се срамувам от песните на другите,
аз пея моя собствена песен”,
споделя Джовани Додзини.

„Íåâèäèìî äåòå” ïðåäñòàâÿò
â Êóêëåíèÿ òåàòúð â Ñòàðà Çàãîðà
Показ на резултатите от втория по
рода си театрален уъркшоп, организиран от Асоциацията на куклените театри УНИМА - България, ще се проведе
на 28 юни от 19,30 ч. на сцената на
Кукления театър в Стара Загора, с вход
свободен.
През 2021 г. бе поставено началото на това ново начинание на АКТУНИМА - България, което продължаваме да реализираме и поддържаме като
мисия на организацията, съобщават домакините. Лабораторният процес позволява колективна работа на участници от
цялата страна, творчески запознанства и
обмяна на професионален артистичен
опит. Плод на първия уъркшоп е спек-

такълът “Самотата в съвременния човек/
свят” по текстове на поетесите Антония
Антонова и Цветелина Вътева.
Вторият национален уъркшоп, който
се провежда от 15 до 28 юни в Кукления
театър в Стара Загора, е на тема “Невидимо дете”. Ръководители отново са
утвърденият тандем - режисьорката Веселка Кунчева и сценографката Мариета
Голомехова. Музикален ръководител е
Иван Велков от група “ПИФ”. Темата е
вдъхновена от творчеството на покойния Димо Стоянов и група “ПИФ”. Музикантите са неразделна част от целия
процес, като и специалните гости - визуалният артист Полина Герасимова, композиторът Милен Апостолов и певците

ми на човешкото съществуване, нравствените
устои и ценностите на
родовата принадлежност, надмогването на
житейските изпитания
и болка, силата и волята на духа.
Галерия “Лоранъ”
представя камерна колекционерска изложба,
наречена “Превъплъщения”. В нея влизат цветни и черно-бели рисунки, подготвителни проекти и композиции от

Глава Парижанката,
акварел, хартия

¬⁄« –≈—»ﬂ ¬»’⁄–Œ¬¿, ÂÊËÒ¸ÓÍ‡
√¿À»Õ¿ »¬¿ÕŒ¬¿ (√ÀŒ–»ﬂ), ÔÂ‚Ëˆ‡
√≈Œ–√» œ⁄–¬¿ÕŒ¬,
ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ (2002-2012)
Õ» ŒÀ¿… Ã»’¿…ÀŒ¬,
ÙÛÚ·ÓÎÂÌ Ì‡ˆËÓÌ‡Î
Œ√ÕﬂÕ √≈Œ–√»≈¬, ÔÓÂÚ Ë ÍÓÏÔÓÁËÚÓ
œÓÙ. ’–»—“Œ ’¿–¿À¿Ãœ»≈¬, ÒÍÛÎÔÚÓ
НАКРАТКО

„Весел зоопарк”
от Михаил Лъкатник
излиза в ново издание

С хитрия крокодил, кресливия папагал, сърдитото марабу, красивия
паун и още много други животни ще
се срещнат днешните деца във вълнуващата стихосбирка на Михаил
Лъкатник. “Весел зоопарк” излиза с
оригиналните илюстрации на Борис
Димовски. Михаил Лъкатник, с рождено име Михаил Арнаудов, е поет и
писател, познат с творбите си за
деца, отличаващи се със силно чувство
за хумор. “Весел зоопарк” е новото
попълнение в поредицата “От библиотеката на мама” на изд. “Ентусиаст” след “Мимето” от Асен Босев,
“Топлата ръкавичка” и “Майчина
сълза” от Ангел Каралийчев. Целта е
малките читатели да се запознаят с
емблематични произведения от детството на техните майки и бащи.

Фотоизложба
на Антон Даскалов
в Ателие „Пластелин”

Владимир Михайлов и Керана.
“В този лабораторен процес бихме
искали да изследваме тънката граница
между реалността и съня. Онова междинно състояние, в което Духът се чувства свободен. Благодарение на текстовете и музиката на група “ПИФ”, ще
имаме възможността да приемем живота като едно необятно приключение в
търсене на самите нас”, посочва Веселка Кунчева.

„Ïðåâúïëúùåíèÿ” íà Àòàíàñ ßðàíîâ ïîêàçâà „Ëîðàíú”
Атанас
Яранов
(1940-1988) е едно от
големите имена в
българската живопис
от втората половина на
ХХ век. Характерно с
неповторимия си творчески стил, могъща образност, респектиращо
като обем, творчеството му е съизмеримо с
високите постижения
на европейския модернизъм. Изкуството му
е концентрирано върху основните пробле-

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

различни периоди. Голяма част от произведенията са изпълнени
в авторски смесени техники с акварел, темпера, туш, перо, пастел,
сангин и др. Въпреки че
повечето са цветни, в
тях преобладава рисунъчното начало и
цветът има второстепенна роля. Подобно на
строго живописните
произведения, и тук авторът следва ясни принципи. Експресивният

рисунък се редува със
смели, окрупнени експресивни линии, които,
освен че изграждат
формата, усилват усещането за движение и
ритъм в композициите.
Творбите заслужават
внимание като моменти от раждането и материализирането на
идеята. Като работилница за многократни
варианти, повторения
и опити и преддверие
към Ярановия свят.

Първата самостоятелна изложба на фотографа Антон Даскалов, която е част от “Месец на
фотографията 2022”, ще бъде открита в Ателие “Пластелин” в София, ул. “Цар Симеон” 48, на 28 юни
в 18,30 ч. и ще продължи до 11 юли,
научи ДУМА от Сатиричния театър. В последните сезони снимките
на неговите постановки са дело на
Даскалов. По време на изложбата
“Живот на ръба” ще се осъществи
благотворителна кампания в подкрепа на “Розовата къща” - ниско
прагов център за хора със зависимости. Изложбата и книгата към нея
разкриват как хората без дом се
справят с базовите си житейски
потребности. Те са там - на ръба!
Отритнати от обществото, което
твърди, че знае отлично за тяхното
съществуване. Те обаче биват заобикаляни от разстояние в момента,
когато попаднат дори бегло в полезрението ни. Знаем ли къде живеят,
как се хранят, какво правят през
деня? Защото те имат същите базови нужди като всички нас. Те са
там - на ръба, и се справят, както
могат! А ние къде сме? Така Антон
Даскалов представя идеята на изложбата.

ВТОРНИК
28 ЮНИ

2022

13

ГУБИВРЕМЕ

Œ“√Œ¬Œ–» Õ¿ –⁄—“Œ—ÀŒ¬»÷¿“¿
Œ“ ¡–Œ… 111

ƒË‡ÎÓ„ Ì‡
·Â„‡:
‡Í
Â
Ë·‡Ú‡,
ÍÓÎÂ„‡?
Ã˙Î˜Ë.
- ¿ ÚË?
¿Á?
—ÎÛ¯‡Ï!

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

¬ŒƒŒ–¿¬ÕŒ: ¬˙‰Ëˆ‡. »ÒÎ‡Ì‰Í‡. —ËÎÂÁËˇ.
¿‡‡Ú. √Ó‡ÌÓ‚ /ŒÎËÌ/. ﬂ„ÓË‰‡. √ÂÌÓ‚ /
¿ÌÚÓÌ/. Œ·. ì≈ÎÍ‡î. ≈Ï‡ÈÎË‡ÌÂ. ≈Ú. ¿·‡.
”‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂ. ŒÒÚ /’ÂÏ‡Ì/. —‡ÏÓÚ‡. «ÂÌËÂ.
—ÚËÏÛÎ. ì–ÂÌÂî. ì¿.œ.—.î. œÎÓ˜‡. ≈Ú‡ÏËÌ. ’Ó·Ë.
¡ËÒ. ÕËÍÂ. ìŒÂ‡î. Ã‡˜. Õ‡Ú /Ã‡Ë-ΔÓÁÂ/.
Ã‡Ò. ÀË. ¡Â‰ÌÓÚËË. —ËÏË‰. » ¿Œ. »ÎË. œÓÎ‡.
ΔËÎË. —.¬. ≈Ù. »ÎË˜ /ÃËÓÒÎ‡‚/. “Ë. ƒË„Ë.
ƒ‡˜‡. ¿ÌÂ‚ /¿Ì‡ÌË/. √Ó·‡. –ÂÓÚ‡ÌË. ¬‡Ú‡.
»ÌÍ‡Ò‡ÚÓ. »‰ËÎËˇ. ¿ÏÂËÍ‡.
Œ“¬≈—ÕŒ: ˙ÒÓ„ÎÂ‰ÒÚ‚Ó. ¿ÒÓ. »„Ë. ƒËÂÍÚÓË. ¡ÓÒËÎÂ„‡‰. ìÃËÎ‡Ì‡î. ¬‡ÏÔË. Ã‡ÙËÓÚË. ÷ÂÌÓ. –ÓÏÛÎ. ≈ÎË. ¡‡Î. √‡ÁÓ‚Â. ÀÓÎÓ·Ë‰ÊË‰‡ /ƒÊËÌ‡/. »‚ /¿Ú˙/. ÃÓÒÚ. ◊Ë‡.
»Î‡Ëˇ. ÿËˇ. ì“¿î. “‡‡Ò /î—ÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
“‡‡Òî/. ¡ËÎË˜ /—Î‡‚ÂÌ/. ì…Ó‚î. ÃÂÍË˜‡Í‡.
√Î‡„ÓÎ. »ÁÌÂÌ‡‰‡. ≈¿Ã. ¿Ó·Ë. ≈ÂÚË˜ÌÓÒÚ.
ŒÒÂ. »Ì‡ /√˛ÒÚ‡‚/. ì–‡î. ¿Í. ¬‡Ú‡. ƒË /
ƒÊÓ‡Ì/. ¿·ÓÌ‡ÏÂÌÚË. »Ì‡ÚË. ¿Í‡‰. Õ‡ÒËÔË.
¿ËÎË. ≈ÌÓÍ. ¿Ú‡¯Â. “ÂÒÌÓÚËË. ¿‚Ë‡.
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o
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o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

С

С

С
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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˜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
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
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 –ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ Ò ƒÓ·ËÌ‡
◊Â¯ÏÂ‰ÊËÂ‚‡
22.00 ìŒÚ‚˙‰ ¿ÚÎ‡ÌÚËÍ‡î - Ú‚
ÙËÎÏ /5 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ì’‡ÌË·‡Îî - 13-ÒÂËÂÌ
Ú‚ ÙËÎÏ —¿Ÿ, 2015 „.,
3 ÒÂÁÓÌ, 1 ÂÔ. (16)
00.10 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ/Ô/
00.30 100% ·Û‰ÌË/Ô/
02.15 ÛÎÚÛ‡.¡√/Ô/
03.10 ¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ú‡/Ô/
03.40 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚ ÙËÎÏ
04.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò/Ô ÓÚ
20.00 ˜‡Ò‡/
05.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ - ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ /Ô/
05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
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00.15 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
01.25 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
/Ô/
02.20 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
03.15 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡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 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î /Ô/
09.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î /Ô/
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî /Ô/
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î /Ô/
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
18.00 ìÀÂ‚ËÚÂ Ë‰ÂËî Ò˙Ò —ÚÓËÎ –Ó¯ÍÂ‚
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
/Ô/
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ /Ô/
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî /Ô/
23.05 ìÀÂ‚ËÚÂ Ë‰ÂËî /Ô/
23.15 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î /Ô/
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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
13.20 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
14.20 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.60
21.00 œÂÏËÂ‡: ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî
- ÒÂË‡Î, ÂÔ.79
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.15
00.00 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî
- ÒÂË‡Î, Ò.13 ÂÔ.8
01.00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.5 ÂÔ.5
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./

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЧЕСТИТА 95-ГОДИШНИНА
НА

ИВАН КАРЧЕВ КОСТОВ

Роден на 28.06.1927 г. в с. Изворово, област Хасковска, жител на гр. Харманли.
Член на РМС от 1944 г. и на БКП/БСП от 1954 г.
Пожелаваме му крепко здраве, дълголетие и достойни старини!
От син, дъщеря, снаха, зет, внуци, правнуци и приятели

ОВЕН

ВЕЗНИ

Ако сте недоволни от
работата си и мислите, че заслужавате
нещо по-достойно, вземете решение.

Очакват ви радостни
открития и попадения
в личния живот. Всичко се оказва толкова
просто.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Очертават се емоционални кризи, отношенията зациклят. Възможни са нежелани присъствия.

Причини за безпокойство ще има, но те не са
така сериозни. Побързо си набележете
нова цел.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

15.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

Никой не е казвал, че
любовта е букет от две
дузини красиви рози.
Никога не се отчайвайте обаче.

Преоценете
своите
възгледи за общуване с
любимия човек и премахнете всичко, което
ви пречи.

18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË /Ò˙Ò

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Трябва да се усмихвате
колкото може повече и
по-широко, и то не
само на своя любим
човек.

Денят е изключително
подходящ, за да разширите своя кръг от познати. Може би е време за нова стъпка.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Всичко ще се подрежда
доста успешно. Ще постигате всичко, макар
че нищо няма да предприемате.

Няма да има нищо притеснително в това, че
ще поискате да балансирате. Успокойте душата си.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Денят е много благоприятен за отдих и отдалечаване от проблемите. Иска ви се да се
усамотите.

Да се промени миналото е невъзможно. Трябва да го приемете и да
свикнете с него. Внимавайте.

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
12.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/
12.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
15.00 ÕÓ‚ËÌË /Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË/

ÒÛ·ÚËÚË/
18.20 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
21.45 ìÃËÒËˇ ì¿ÏÂÚËÒÚî ÒÂË‡Î, ÂÔ. 2
22.45 ì√ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡î - Ú‚
¯ÓÛ
23.45 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
01.20 ìÃ˙ÊÍÓ/ΔÂÌÒÍÓî
02.05 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî Ú‚ ¯ÓÛ
02.55 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
04.45 ìÃËÒËˇ ì¿ÏÂÚËÒÚî ÒÂË‡Î, ÂÔ. 2

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 28 ˛ÌË œÂÌ‡ÒˇÌÂ ÏÓ˘ËÚÂ Ì‡
Ò‚. ·ÂÁÒÂ·ÂÌËˆË Ë ˜Û‰ÓÚ‚ÓˆË Ë Ë …Ó‡Ì
—‚ÂÚË ·ÂÁÒÂ·ÂÌËˆË
Ë Ë …Ó‡Ì ÎÂÍÛ‚‡ÎË Ò ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌË ÏÓÎËÚ‚Ë ÚÂÎ‡Ú‡
Ë ‰Û¯ËÚÂ Ì‡ ıÓ‡Ú‡
—‚. ·ÂÁÒÂ·ÂÌËÍ Ë ˜Û‰ÓÚ‚ÓÂˆ Ë ·ËÎ Â„ËÔÚˇÌËÌ. –Ó‰ËÎ ÒÂ ÔÂÁ ‚ÚÓ‡Ú‡
ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Ì‡ III ‚. ‚ ‡ÌÓÔ Ë
ÒÂ ÔÓ˜ÛÎ Í‡ÚÓ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ
ÎÂÍ‡ ‚ ÒÎ‡‚ÌËˇ „. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ëˇ. “ÓÈ ·ËÎ ‰˙Î·ÓÍÓ
‚ˇ‚‡˘ ıËÒÚËˇÌËÌ Ë ÌÂ
ÔËÂÏ‡Î ÌËÍ‡Í‚‡ Ì‡„‡‰‡ Á‡
Ò‚ÓËÚÂ ÚÛ‰Ó‚Â. ÀÂÍÛ‚‡Î
ÔÓ‚Â˜Â Ò ˜Û‰ÓÚ‚ÓÌ‡ ÏÓÎËÚ‚‡, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Ò ÚÓ„‡‚‡¯Ì‡Ú‡
ÏÂ‰ËˆËÌ‡.
Ó„‡ÚÓ ÔÎ‡ÏÌ‡ÎÓ ÔÓ
‚ÒË˜ÍË Í‡Ë˘‡ Ì‡ –ËÏÒÍ‡Ú‡
ËÏÔÂËˇ ‰ÂÒÂÚÓÚÓ „ÓÌÂÌËÂ
(ÔË ËÏÔÂ‡ÚÓ ƒËÓÍÎÂÚË‡Ì), ‡ÎÂÍÒ‡Ì‰ËÈÒÍËˇÚ ÎÂÍ‡
Ë ËÁ·ˇ„‡Î ‚ ¿‡‚ËÈÒÍ‡Ú‡
ÔÛÒÚËÌˇ. ‡ÚÓ ÏÓÊ‡Î ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë ÏÓÌ‡¯ÂÒÍÓ ÔÓÒÚËÊÂÌËÂ ‚ ¿‡·Ëˇ Ë ‰‡ ËÁ·‡‚Ë

ÏÌÓÁËÌ‡ ÓÚ Ë‰ÓÎÒÍ‡Ú‡ Ô‡„Û·‡, Ò‚. Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ Ë ‰‡‡
Ì‡ ˜Û‰ÓÚ‚ÓÒÚ‚ÓÚÓ. —Î‡‚‡Ú‡
ÏÛ ‰ÓÒÚË„Ì‡Î‡ …ÂÛÒ‡ÎËÏ,
Í˙‰ÂÚÓ ·ËÎ ÔËÒÚË„Ì‡Î ÓÚ
≈‰ÂÒ‡ ÏÎ‡‰ËˇÚ ‚ÓËÌ …Ó‡Ì.
“ÓÈ ÒÚ‡Ì‡Î ÌÂ„Ó‚ ÌÂ‡Á‰ÂÎÂÌ ÒÔ˙ÚÌËÍ Ë Ì‡È-ÛÒ˙‰ÂÌ
ÔÓ‰‡Ê‡ÚÂÎ.
œÓ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ ‚ ÌÂ„Ó‚Ëˇ
Ó‰ÂÌ „‡‰ ‡ÌÓÔ ·ËÎ‡ Á‡Ú‚ÓÂÌ‡ Á‡‡‰Ë ıËÒÚËˇÌÒÍ‡Ú‡ ÒË ‚ˇ‡ Â‰Ì‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì‡ ÊÂÌ‡ ¿Ú‡Ì‡ÒËˇ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÚËÚÂ ÒË ‰˙˘ÂË: “ÂÓÍÒËÚ‡, “ÂÓ‰ÓÚËˇ Ë ≈‚‰ÓÍÒËˇ.
¬‰˙ıÌÓ‚ÂÌËÚÂ Ë ·Ó„ÓÏ˙‰Ë
ÒÎÓ‚‡ Ì‡ Ë Ë …Ó‡Ì ÛÍÂÔËÎË Ú‚˙‰ÓÒÚÚ‡ Ì‡ ’ËÒÚÓ‚ËÚÂ ËÁÔÓ‚Â‰ÌË˜ÍË.
√‡‰ÓÌ‡˜‡ÎÌËÍ˙Ú Ó·‡˜Â
ÒÍÓÓ ‡Á·‡Î Á‡ ‰Ó¯ÎËÚÂ ‚
‡ÌÓÔ ‰‚‡Ï‡ ˜ÛÊ‰ÂÌˆË, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰ÚËÍÌ‡ÎË ÚËÚÂ ıËÒÚËˇÌÒÍË ‰Â‚ËˆË Ë Ï‡ÈÍ‡ ËÏ ‰‡
ÌÂ ÒÂ ÔÓ‰˜ËÌˇ‚‡Ú Ì‡ ËÏÔÂ‡ÚÓÒÍ‡Ú‡ Ì‡Â‰·‡. –‡ÁˇÂ-

ÌËˇÚ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ —ËË‡Ì Â¯ËÎ ÊÂÒÚÓÍÓ ‰‡ ÒÂ ‡ÁÔ‡‚Ë Ò Úˇı Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÚˇıÌÓÚÓ ËÁÚÂÁ‡ÌËÂ Á‡ ‚‡ÁÛÏˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ˜ÂÚËËÚÂ ıËÒÚËˇÌÍË. “ÓÈ ÔÓ‰ÎÓÊËÎ Ì‡ Ì‡ÈÛÊ‡ÒÌË Ï˙ÍË Ò‚ÂÚËÚÂ ·ÂÁÒÂ·ÂÌËˆË ˜Û‰ÓÚ‚ÓˆË Ë
Ë …Ó‡Ì Ë ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ Ó·ÂÁ„Î‡‚ËÎ Ë Úˇı Ì‡ Ò˙˘ÓÚÓ ÏˇÒÚÓ
Ì‡ 31 ˇÌÛ‡Ë. “‡ÈÌË ıËÒÚËˇÌË ‚ÁÂÎË ÚÂıÌËÚÂ Ò‚Â˘ÂÌË
ÓÒÚ‡ÌÍË Ë „Ë ÔÓ„Â·‡ÎË ‚ ‰‚‡
ÓÚ‰ÂÎÌË „Ó·‡ - ‰‚‡Ï‡Ú‡
Ï˙ÊÂ ‚ Â‰ËÌËˇ, ˜ÂÚËËÚÂ
ÊÂÌË ‚ ‰Û„Ëˇ.

ВТОРНИК
28 ЮНИ
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Феновете на ЦСКА няма да подкрепят отбора групово в Сектор “Г”.
Решението е взето по време на мини
турнира по футбол, организиран в
памет на известния фен Младен Алексиев - Чика Дени.
Позицията на Сектор “Г”:
Армейци,

Ñåêòîð „Ã” áîéêîòèðà ÖÑÊÀ
По време на турнира през уикенда
се проведе среща между основните софийски групи и повечето провинциални
такива.

Бяха обсъдени актуалните процеси, свързани с ЦСКА, и изводът е ясен
- съществена промяна в аматьорското
управление на любимия ни клуб не се

забелязва. Обявеният от нас по-рано
бойкот продължава, а нашата позиция
остава непроменена - Сектор “Г” остава извън стадиона, а последващи действия и мерки от наша страна ще бъдат
взети и обявени съобразно ситуацията”, отбелязаха “червените” ултраси
от основните фракции.

Ëóäîãîðåö ñãàçè
Íþðíáåðã íà ñáîãóâàíå
УЕФА повери мачовете със Сутиеска на португалец и унгарец
Лудогорец победи с 3:0 Нюрнберг в последната си контрола по
време на лятната предсезонна подготовка. Неизменните шампиони
на България трябваше да изчакат втородивизионния си германски
съперник, който закъсня и срещата започна с половин час по-късно.
Нисичкият Спас Делев (9) откри с глава след асистенция на
Антон Недялков. Кипърският голмайстор Пиерос Сотириу (35)
също вкара, но попадението му бе отменено заради тънка засада.
Малко преди паузата Доминик Янков влезе остро в краката на
противник и защитникът Флориан Хюбнер му налетя. Стана меле
на терена, но съдията укроти страстите, а българският национал
получи жълт картон. Нюрнберг започна второто полувреме с впечатляващите 9 смени, но и това не бе от особена полза на баварците, които в миналото имат 9 титли на Германия. Все пак при
тяхна атака се наложи капитанът на Лудогорец Антон Недялков
(47) да чисти топката от голлинията.
Клод Гонзалвеш (77) вкара втори гол за Лудогорец след левашка
грешка на вратаря на Нюрнберг, а в добавеното време Рик Джонатан направи резултата класически.
“Орлите” кацнаха късно снощи в София и имат цяла седмица за
подготовка преди старта на квалификациите в Шампионската лига
с първенеца на Черна гора Сутиеска.
УЕФА определи на мача в Разград рефер да е 33-годишният
португалец Витор Перейра. На реванша ще свири 30-годишният
унгарец Герго Богар.

СНИМКА СПОРТАЛ

Играчите на Лудогорец и Нюрнберг си налетяха
в края на първото полувреме на мача, спечелен от “орлите” с 3:0
РЕЗУЛТАТИ

СЕП БЛАТЕР:

Èñêàì äà èç÷èñòÿ èìåòî ñè, íå ñúì êðàäåö

Бившият президент на
световната футболна централа (ФИФА) Сеп Блатер
заяви, че няма проблеми с

настоящия шеф на организацията Джани Инфантино
и иска единствено да изчисти името си.
“Искам да изчистя името
си. Когато дойдох, ФИФА
беше нищо. Когато си
тръгнах, бяхме международна организация, силна икономически, социално, културно и дори политически.
Не знам защо, но Инфантино е против мен. Дори се
опитва да изфабрикува дело
срещу мен. Той иска да унищожи не само мен, но и

всичко, което съм направил,
защото си мисли, че е подобър във всичко”, каза Блатер в интервю за RTS.
“Обвинен съм в престъпления, в това число и че съм
крадец. Това е абсурдно. Не
знам защо се озовах в съда.
Сигурен съм, че хиляди, ако
не и милиони, футболисти
също не разбират това. Не
съм отмъстителен човек, но
искам да бъда оправдан. Става въпрос за моята чест и
честта на футбола, който
създадох. Не го създадох сам,

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

а заедно със стотици хора,
които работиха, за да направят футбола това, което е
днес. Футболът има над два
милиарда фенове. Никой друг
спорт няма толкова много”,
добави Блатер, който стана
шеф на ФИФА преди Мондиал 1998 във Франция, но бе
свален от поста пpез 2015 г.
по обвинение в корупция.
Очаква се съдът в Швейцария да се произнесе по
обвиненията срещу Блатер и
бившия шеф на УЕФА Мишел Платини на 8 юли.
»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
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

¡⁄À√¿–»ﬂ: ¿Ë‰‡ œ‡ÌËÍˇÌ - 218; ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ ¬ÂÎÂ‚‡
- 230; –ÓÒÚËÒÎ‡‚‡ »‚‡ÌÓ‚‡ - 233; ﬁÎËˇ ÛÎËÌÒÍ‡ 224
» ŒÕŒÃ» ¿: Ã‡ˇ ‡ÎÔ‡˜Í‡-…Ó‚‡ÌÓ‚ÒÍ‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 246; ≈‚„ÂÌË √‡‚ËÎÓ‚ - 246
—¬ﬂ“: “‡Ìˇ √ÎÛı˜Â‚‡ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232
◊≈“»¬Œ: ¡ÓˇÌ ¡ÓÈ˜Â‚ - ìœÂ„‡Òî - 244; √ÂÓ„Ë √˙ÎÓ‚
- ìœ‡‰ÓÌî; ’Û‰ÓÊÌËÍ: ¿Ì‡ÚÓÎËÈ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚
—œŒ–“: ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 245; Ã‡ËÌ ÃËÎ‡¯ÍË - 245
≈À≈ “–ŒÕÕŒ »«ƒ¿Õ»≈: –ÓÒËˆ‡ ¿Ì„ÂÎÓ‚‡
‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206

√–¿‘»◊≈Õ ƒ»«¿…Õ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿„ËÓ‚,
≈‚„ÂÌËˇ Û¯Â‚‡, œÂÚˇ –Ó„‡˜Â‚‡, —Ô‡ÒÍ‡ ¬ÂÌÂ‚‡
–≈ À¿Ã» » Œ¡ﬂ¬»: ﬁÎËˇ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚‡ - 205;
0879326034; e-mail: reklama@duma.bg, obiavi@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg, ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË

duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ
‰‡ ÌÂ ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂ‰Ó
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

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

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

Контроли
Нюрнберг (Гер) - Лудогорец 0:3
0:1 Делев (9) 0:2 Гонсалвеш (77) 0:3
Джонатан (90); Спортист - ЦСКА
1948-2 1:2; Созопол - Ботев Пд-2 2:0.
Снощи: ЦСКА - Сепси (Рум); Славия
- Арда; Родопа См - Лудогорец-2.
ГЛЕДАЙТЕ

ВОЛЕЙБОЛ
ПО МАКС СПОРТ 3
17.00 Бразилия - Сърбия
20.00 България Доминиканска република
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
19.00 ЦСКА - Ференцварош
ПО МАКС СПОРТ 4
18.00 Копа Судамерикана (Обзор)
19.00 Копа Либертадорес (Обзор)
20.00 Мейджър Лийг Сокър (Обзор)
ПО ЕВРОСПОРТ 2
ТЕНИС
12.00-0.00 “Уимбълдън”,
първи кръг
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОНЕН СПОРТ
22.00 Купа на нациите
в Ротердам
ПО БНТ 3
МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ
8.30 СК в Анкара
ПО МАКС СПОРТ 2
ЛЕКА АТЛЕТИКА
21.00 Диамантена лига
в Париж

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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ВТОРНИК
28 ЮНИ

И Дер

Стр. 15

„Ëúâîâåòå” íå ñå îçúáèõà
íà Áðàçèëèÿ, Ãîöåâ
å íàé-äîáúð áëîêèðîâà÷
Волейболистите записаха
трета поредна и общо седма
загуба в Лигата на нациите. В
последния си мач в “Арена
Армеец” отборът на Николай
Желязков загуби с 0:3 гейма (21, -19, -22) от актуалния
първенец в надпреварата Бразилия. Пред най-голямата
агитка (7000 зрители) “лъвовете” бяха равностойни на
“селесао” само в началото на
първата част, в която играта
вървеше точка за точка, но в
крайна сметка отстъпиха с
21:25. Втория гейм българите
загубиха с по-солидна разлика - 6 т., а в последната част
силите им стигнаха до 22 т.
Така те остават предпоследни

с 1 победа и 6 т. Зад тях е
единствено Австралия също с
1 победа и 2 т.
Най-резултатен за нашите
бе Мартин Атанасов с 12 т.,
Аспарух Аспарухов завърши
с 9, Радослав Парапунов - с 8,
и Стефан Чавдаров - със 7.
За “селесао” Йоанди Леал
също реализира 12 т. (1 блок),
а по 11 добавиха Исак Сантош и Рикардо Лукарели (по 2
блока, 1 ас).
След края на срещите от
вторите турнири Светослав
Гоцев е най-добър блокировач
с 20 т. от блокада (средно 2,5
на мач), следван от аржентинеца Агустин Лосер, който има
същия брой, но с повече неус-

СНИМКА FIVB

Мартин Атанасов забива през тройна бразилска
блокада при загубата с 0:3 гейма в “Арена Армеец”
пешни опити. Трети е олимпийският шампион от Рио
2016 Флавио Жуалберто (Браз)
с 19 блока.
Мартин Атанасов е втори
при посрещачите с 53 перфектно посрещнати топки от 155

опита, след аржентинското либеро Сантиаго Данини, който
също има 53 отлично посрещнати топки от 148 насочени.
Трети е 18-годишният
Александър Николов, отразил
50 топки от 209 опита.

Последният турнир за нашите е в Гданск, където срещаме поред на 6 юли Италия (3ти с 6 победи, 19 т.), на 7 юли
Словения (10-и, 3, 9), на 8 юли
Нидерландия (7-и, 5, 14) и на 9
юли Китай (13-и, 2, 6).

Âîëåéáîëèñòêèòå èñêàò
äâå ïîáåäè â Ñîôèÿ
Лоренцо Мичели се надява отборът да израства с всеки мач
СНИМКА БТА

Лоренцо Мичели се надява
женският отбор на България
да запази мястото си
в Лигата на нациите
Селекционерът на женския национален отбор по волейбол Лоренцо Мичели
се надява избраничките му да направят
поредна стъпка в развитието си като
състав по време на турнира от Лигата на
нациите в София, който стартира днес.

“Това е огромна емоция. По време
на мъжкия турнир се видя, че българските фенове обичат тима и застават
зад него. Дано да видим същата подкрепа и в нашите мачове. На последния
турнир показахме високо ниво. Искаме
да го задържим, това е целта ни. Надявам се да се представим още по-добре
и да направим нова крачка в развитието ни като състав”, заяви Мичели. Целта пред състава му е да вземат минимум две победи - срещу Полша и Доминиканската република, което ще гаран-

5 ìåäàëà
çà áîêñà
îò Ðóìúíèÿ
Българските боксьори
спечелиха 1 златен, 3
сребърни и 1 бронзов
медал от силния турнир
“Джурджени Оупън” в
Румъния. В надпреварата
участваха 250 състезатели от 13 държави.
Шампион на турнира
стана Ангел Димитров (48
кг), който на финала победи Давид Варга (Рум).
Останалите ни трима
финалисти претърпяха загуби в последните си боеве. Викторио Илиев (57)
отстъпи на Газимзаде
Мухамадали (Азер). Константин Костов (60) загуби от Стефан Ставри
(Рум), а Ивайло Петров
(80 кг) допусна поражение
от Козмин Булеу (Рум).
Татяна Любенова (70
кг) спечели бронзов медал
при жените.

тира запазване на мястото ни в елита.
“В срещите с Бразилия и Италия ще
опитаме да откраднем нещо, но срещу
Полша и Доминиканската република
трябва да спечелим. Тези отбори имат
нашия статут. Силвана Чаушева остава
под въпрос, но се надяваме да играе.
Ще решим това според ситуацията”,
каза италианският специалист.
“Срещу Белгия не успяхме да използваме нашите шансове. Трябва да развием
убийствения инстинкт, когато са разиграванията за спечелване на мача или за

приключване на гейма. Настройката и
агресията не бяха на необходимото ниво
в този двубой. Задължително трябва да
променим това”, завърши италианецът.
Тимът ни е 14-и с 2 победи и 6 т. пред
Нидерландия - 1 (6 т.), и РКорея - 0 (0).
В София довечера “лъвиците” срещат Доминиканската република (10-а с
3 победи и 9 т.), в петък - Бразилия (3а с 6 победи и 18 т.), в събота - Италия
(4-а, 6, 17 т.), и в неделя - Полша (9-а, 4,
11 т.). Като домакини всичките ни мачове са от 20 ч.

Êîëîðàäî Àâàëàí÷ ïàê âäèãíà
êóïà „Ñòåíëè” ñëåä 21 ãîäèíè
Колорадо Аваланч отново е шампион на Националната хокейна лига
след 21 години чакане.
“Лавините” спечелиха
купа “Стенли” в залата на
първенеца от предходни-

те два сезона Тампа Бей
Лайтнинг. Те победиха с
2:1 в мач №6 и с 4-2 в
серията са новите крале на
хокея. Капитанът Габриел
Ландеског вдигна третата
купа “Стенли” за тима от

Денвър, след 1996 и 2001
г. Руснак с №13 и име Валерий отново стана шампион с “Лавините” - Валерий Ничушкин. С13-ката,
през 90-те години игра
Валерий Каменски .
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СНИМКА БТА

Томи Пол връща топката на
Фернандо Вердаско. Американецът
стана първият тенисист, преминал
във II кръг на “Уимбълдън” след успех
с 3:0 сета над испанеца само за 105 минути

СНИМКА НХЛ

Хокеистите на Колорадо Авеланч заслужиха
трета купа “Стенли” и първа след 2001 г.

