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ÒÀÌÀÐÀ ÊÀËÈÍÊÈÍÀ:
ÒÓÊ ÎÒÍÎÂÎ
ÏÎ×ÓÂÑÒÂÀÕ „ÂÊÓÑÀ
ÍÀ ÌÓÇÈÊÀÒÀ”
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Å ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ
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ÒÎÌÎÂÀ ÁÈÅ
ÍÀ „ÓÈÌÁÚËÄÚÍ”,
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467 ËÅÂÀ ÑÒÀÂÀ ÌÈÍÈÌÀËÍÀÒÀ ÏÅÍÑÈß
В сумата влизат 60 лева от досегашната КОВИД-добавка, както
и 10-процентно увеличение на сегашните 370 лева, решиха депутатите на второ четене на актуализацията на бюджета на ДОО.
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Íèíîâà óëè÷è ñúâåòíèê
íà Ðàäåâ â ëúæà

Нора СТОИЧКОВА

Как сега президентът ще очисти петното, лепнато върху
президентската институция от неговите съветници, попита
вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията

Н
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АКЦЕНТ

НЯКОЛКО ÄÓÌÈ

ово политическо чудовище се
мъти в дълбините на българския
мрак. То вероятно ще изгрее с
мандат на ИТН, връчен от президента Радев, както чуваме от кулоарните клюки в парламента.
Причината е, че някак трябва да
не се стига до предсрочни избори
и служебни кабинети, които
втръснаха на хората.
Затова политическата инженерия е съчинила този доста дяволски
ход, така че да се прескочат всички
партии от досегашното управление
и да се сглоби нещо от типа експертно правителство, с уж нови
лица за премиер и министри, чиито
конци задкулисно ще се дърпат от
ИТН, ГЕРБ, ДПС и “Възраждане”.
Възможно е някои от “Възраждане” да се изтъпанят по-напред, макар че кабинетът ще трябва да изглежда някак евро-атлантически, а
не националистически.
От ПП вече заявиха, че ще съставят второ правителство, само ако
имат поне 121 гласа. Вероятността
то да мине през пленарна зала е
почти нищожна. Но дори и да мине,
нещо, което е на ръба на кворума и
зависи от нечий “златен пръст”,
обикновено пада за 6 месеца.
Справка - кабинетът “Орешарски”.
Повод за тези разсъждения дава и
вчерашното поведение на президента Радев.
Вчера Румен Радев с удивителна лекота и безотговорност прескочи конституционната процедура,
която предвижда връчване на мандат за съставяне на правителство
само след консултации с ВСИЧКИ
парламентарно представени сили.

Като лъжа и манипулация определи вицепремиерът Корнелия Нинова разпространеното от президентския главен секретар
Димитър Стоянов факсимиле на част от документ, в
който се твърди, че оръжейна пратка от България е пренасочена от Афганистан към
Украйна.
Корнелия Нинова реши
да отвори вратата пред истината за въпросната сделка.

Става въпрос за износ
на оръжие за Афганистан,
разрешена през 2021 г. от
служебното правителство
на Стефан Янев. Тогавашният шеф на производителя
ВМЗ-Сопот е поискал да
бъде променена датата на
износа на 21 април 2022 г.,
както и дестинацията - вместо за Афганистан, оръжието да бъде изнесено за
Украйна. Бордът на ВМЗ
одобрява докладната и по¬

дава документи в междуведомствената комисия. По
това време министър на
икономиката и индустрията вече е Нинова. Комисията отказва да разреши
сделката и тя не е осъществена. Бордът на ВМЗ светкавично е освободен.
“Сега питам президента
как ще изчисти това петно,
лепнато на президентската
институция от главния му
секретар, защото това е на-

правено умишлено. Стоянов
има целия документ, щом е
извадил от него три реда.
Той знае, че това е сделка на
служебния кабинет на президента Радев, и въпреки
това вади само част, за да
манипулира обществото. С
тези документи той уличава
държавния глава и служебното му правителство в
търговия с оръжия за Украйна”, категорична е Нинова.
Стр. 3
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Министърът на земеделието Иван Иванов откри жътвената кампания в село Боздуганово,
Старозагорско. Той заяви, че тази година парите за земеделците са безпрецедентно много
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467 ëåâà ñòàâà
ìèíèìàëíàòà ïåíñèÿ
Народните представители приеха актуализирания бюджет
на Държавното обществено осигуряване
Аида ОВАНЕС

Минималната пенсия за трудова дейност става 467 лв., като
в тази сума са включени 60-те
лева досегашна КОВИД-добавка, както и 10-процентно увеличение на сегашните 370 лева.
Това решиха народните представители на второ четене на
актуализацията на бюджета на
ДОО по време на извънредно
заседание. Против минималната пенсия гласува лидерът на
ДПС Мустафа Карадайъ, като
обясни, че неговата партия
предложила тя да стане 481,80
лв., като според него имало
възможност за това.
Вчера бе последната
възможност да бъде приет бюджетът и хората да получат
увеличените си пенсии от юли.
В края на гласуването министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков
благодари на народните представители за гласуването. Направихме каквото зависи от
нас, за да получат хората във
времето на криза пенсиите си
в увеличен размер, каза видимо успокоеният министър. Порано той коментира, че все
пак, ако има забавяне, то в

СНИМКА БТА

рамките или на юли, или през
август хората ще получат като
компенсация разликата в парите. Предстои публикуване в
“Държавен вестник”. Към вче-

ра следобед въпросните плащания все още зависеха от приемането на държавния бюджет,
който предстои да бъде тледан
от депутатите.

Ïðèåõà áþäæåòà íà ÍÇÎÊ,
âäèãàò çàïëàòèòå
íà ñëóæèòåëèòå
Евгения МЛАДЕНОВА

Депутатите единодушно приеха
на второ четене актуализирания бюджет на НЗОК. До края на годината
парите на касата ще бъдат увеличени
с над 65 млн. лв. Изненадващо в зала
от “Възраждане” внесоха предложение да се увеличат парите за заплати
на служителите с още 2 млн. лв. Така

около 10-процентно увеличение на
заплатите на служителите до края на
годината ще е факт. Припомняме, че
занапред Касата ще отпуска помощни средства.
Това не е редакционна поправка
и не трябва да се разглежда в зала,
ако процедираме, така ще катастрофира цялата интервенция, това променя цялостната характеристика на
НЗОК, негодува депутатът от БСП
проф. Георги Михайлов.

ДУМА припомня, че от 1
юли ръстът на минималната
пенсия е 26,2%, максималната
се повишава от 1500 на 2000
лв., което е ръст от 33,3%. От

1 октомври тя ще стане 3400
лева. Всички пенсии, отпуснати до 31 декември м.г., се осъвременяват с 10%. Социалната пенсия се повишава от 170
на 247 лв., както и свързаните
с нея пенсии, които не са за
трудова дейност.
Разликата между стари и
нови пенсии ще се задълбочи
още повече, ако не бъде прието осъвременяването им от 1
октомври, предупреди от парламентарната трибуна порано Гьоков. Вдигането на тавана на пенсиите ще накара
повече хора да се осигуряват
на реалните си доходи, подчерта министърът.
Според последния социален министър от ГЕРБ Деница Сачева нямало принципи за
отпускането на добавките към
пенсиите. Тя упрекна властта
в политически популизъм.
Според Гьоков обаче предложенията на опозицията нито
ще решат проблемите на пенсионната система, нито ще
върнат доверието в нея.
Вие с това ново мнозинство, което сформирахте, наистина се опитвате да диктувате
обстановката в парламента,
обърна се към опозицията депутатът от БСП проф. Георги
Михайлов.

Ðåêîðäíà ñúáèðàåìîñò
íà ìåñòíèòå äàíúöè è òàêñè
îò÷èòàò â îáùèíà Òóíäæà
Рекордна събираемост на местните
данъци и такси отчитат в община Тунджа. Изпълнението към момента е 66
процента, което изпреварва с повече
от два месеца плана за приходите,
съобщи кметът Георги Георгиев.
През миналата седмица данъчните
постъпления в общинската хазна са
близо 81 хил. лева, а от икономически
дейности - наеми, аренди и продажби,
от началото на юни са събрани близо
1,5 млн. лева. При заложени по план

3,5 млн. лева в бюджета на общината
за 2022 г. са събрани над 4,4 млн. лева,
което е над 127 процента изпълнение,
отбеляза Георгиев. По думите му това
дава възможност на общината да планира голяма част от разходите си със
собствени приходи. Предвидени са
ремонти на пътни участъци от
четвъртокласната общинска мрежа,
която е с обща дължина 140 км, както
и включване на още обекти в капиталовата програма.

Àíòèêîðóïöèîííàòà êîìèñèÿ èñêà äàíú÷íèòå
äà ñúáåðàò 100 000 ëâ. îò Àòàíàñ Êàìáèòîâ
Антикорупционната комисия е изпратила уведомление до НАП за образуване на
производство по принудително събиране на вземания от
бившия кмет на Благоевград
Атанас Камбитов от ГЕРБ за
заплащане на сумата от 97
877, 18 лв. Решението е установен конфликт на интереси, потвърдено изцяло по
съдебен ред, съобщиха от
КПКОНПИ.

На 14 март с Решение на
ВАС е оставено в сила решението на Административния
съд в Благоевград за установяване конфликт на интереси
на Атанас Камбитов. Производството пред КПКОНПИ
срещу него е започнало по
сигнал от орган на съдебната
власт за това, че два имота частна общинска собственост,
са продадени на дружество
“Старт 2015” ЕООД с упра-

вител и едноличен собственик
на капитала счетоводителката
на Камбитов. Той е вписан
като едноличен собственик на
капитала и управител. Камбитов е провел извънредно
Общо събрание на фирмата и
е разпределил дивидент за
себе си в размер на 79 800
лв. от натрупаната и неразпределена печалба за 20152016 г. Сумата му е изплатена от счетоводителката на

дружеството по банков път.
В същия ден, в който е взето
решението за изплащане на
дивидента, Камбитов продава
дяловете си. На 17 септември
2020 г. в Търговския регистър е вписана промяна на
едноличния собственик на
“Старт 2015” ЕООД, като
новият е “Старт Груп 2020”
ООД със съдружници Атанас
Камбитов и дъщеря му.
По този начин двата заку-

пени имоти частна общинска
собственост преминават в
собственост на дружество, в
което съдружник е Камбитов.
Като кмет той е издал заповеди и е утвърдил протокол за
продажбата на единия общински имот, сключил е договор
за продажба на другия общински имот, като и двете действия са извършени в частен
интерес на свързано с него
лице
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Съпредседателят на
ДБ Христо Иванов
Като лъжа и манипулация
определи вицепремиерът Корнелия Нинова разпространеното от президентския секретар
Димитър Стоянов факсимиле
на част от документ, в който се
твърди, че оръжейна пратка от
България пренасочва крайната
си дестинация от Ислямска република Афганистан към Украйна.
На извънреден брифинг вчера министърът на икономиката
и индустрията показа цялата
документация по сделката. От
нея става ясно, че тя не е одобрена от междуведомствената

ВМЗ Сопот, назначен още през
2015 г., както и на съвета на
директорите, назначени в последните дни на служебния кабинет от Даниела Везиева”, заяви Нинова.
По думите й Министерството на икономиката и индустрията си е свършило работата.
“Тази сделка е спряна, тя не е
видяла бял свят, изпълнителният директор е уволнен. Как
държавният глава сега ще изтрие това петно върху президентската институция?”, попита Нинова.
Преди дни президенският

Íèíîâà îïðîâåðãà ìàíèïóëàöèèòå
çà èçíîñ íà îðúæèå çà Óêðàéíà
Документът за експорт, показан от главния секретар
на президента, бил за сделка за Афганистан от 2021 г.
комисия, която разрешава износа на българско оръжие.
Става въпрос за сделка за
износ на оръжие за Афганистан,
разрешена през 2021 г. по време на служебното правителство
на Стефан Янев. Впоследствие
тогавашният изпълнителен директор на фирмата-производител ВМЗ Сопот с докладна е
поискал да бъде променена датата на осъществяване на износа на 21 април 2022 г., както и
на дестинацията - вместо за Афганистан оръжието да бъде изнесено за Украйна. Съветът на
директорите на ВМЗ Сопот
одобрява тази докладна и подава документи в междуведомствената комисия по оръжейните
сделки. По това време вицепремиер и министър на икономиката и индустрията вече е Корнелия Нинова. Комисията отказва
да разреши сделката.
“Аз като принципал на
Държавната консолидационна
компания поисках смяната на
изпълнителния директор на

главен секретар публикува във
Фейсбук факсимиле с няколко
изречения от документ и написа: “Някои са абонирани за
лъжата. Ма тя е и заразна тази
болест с лъгането след като се
предава от министър на началник на кабинет”.
“Има си граници. Знайни и
незнайни герои, коментатори,
които не разбират от международни норми за износ на оръжие, лъжат и манипулират общественото мнение. Тази лъжа,
че тайно изнасяме оръжение за
Украйна, вече се институционализира на най-високо ниво”,
каза Корнелия Нинова и обяви,
че ще води докрай “битката за
истината”. По думите й това се
прави, за да се унищожават политически противници.
“Това не е война с президента, а битка за истината и спирането на фалшивите новини. Битка за държава, в която тази истина не се променя, за да унищожиш някой, който не ти е
симпатичен. Президентът ме

призова да говоря, ето говоря,
въпреки че много месеци стискам зъби”, изтъкна левият лидер.
“Сега питам президента как
ще изчисти това петно, лепнато
на президентската институция
от главния му секретар, защото
това е направено умишлено.
Стоянов има целия документ,
щом е извадил от него три реда.
Той знае, че това е сделка на
служебния кабинет на президента Радев, и въпреки това вади
само част, за да манипулира
обществото. С тези документи
той уличава държавния глава и
служебното му правителство в
търговия с оръжия за Украйна”,
категорична е Нинова.
Тя представи и друг документ, от който става видно, че
изпълнителният директор, който е предприел тази сделка, е
назначен от ГЕРБ през 2015 г.
Съветът на директорите на
ВМЗ-Сопот пък е назначен от
служебния министър на икономиката Даниела Везиева през
ноември 2021 г.

БСП:

Êîíñóëòàöèèòå ñà âàæíè, äà íå ñå áúðçà ñúñ ñëóæåáåí êàáèíåò
Юлия КУЛИНСКА

Консултациите са важни, защато те
са записани в Конституцията като част
от процеса за съставяне на кабинет, заяви организационният секретар на ИБ
на БСП и депутат от “БСП за България” Борислав Гуцанов пред журналисти. Според него не е нормално някой
да ти казва “яви се в толкова часа” в
същия момент, в който се прави бюджетът на държавата. “Един месец всички коментираме, че това е най-важното
нещо за уязвимите слоеве на населението и за икономиката”, поясни Гуца-

нов. Коментарът му бе по повод приключилите консултации на президента
Румен Радев с политическите сили за
съставяне на нов кабинет. Припомняме, че в понеделник ПГ на ПП и на
БСП отложиха разговорите си него,
защото поканите съвпадаха със заседанието на комисията по бюджет и финанси. От двете формации помолиха
срещите с тях да се проведат по-късно.
Вчера Радев обаче след среща с ИТН,
ДБ и “Възраждане” обяви, че консултациите са приключили и предстои връчването на първия мандат.
За нас най-важното нещо е действително да има изход от тази ситуация, а
не с цената на всичко да се бърза към

служебен кабинет, отбеляза Гуцанов.
Той призова Радев да не забравя, че е
станал президент благодарение на БСП.
“Като говорим за консултации, говорим за диалог, но такъв диалог в момента с президента няма. Определените
часове и дни на президента не са разписани в Конституцията и консултации
могат да се проведат в ден и час, удобен
за всяка парламентарна група”, подчерта депутатът от ПП Милен Матеев.
Според него прекратяването на разговорите е странно тълкуване на Конституцията, тъй като мандатът за съставяне
на правителство се връчва след провеждане на консултации с парламентарните
групи. Такива консултации не са прове-

дени с всички парламентарни групи,
обясни Матеев. По думите му не се е
получило разминаване. Поканата не е
призовка, на която трябва да се явим, а
покана, подчерта Матеев.
И съпредседателят на ДБ Христо
Иванов е разочарован от проведените
консултации при президента за съставяне на правителство. Той ги определи
като провал, което било безотговорно.
“Конституционната цел на разговорите е при политическа криза, макар и
сложно, да се намери изход, но той не
може да върви по график “хайде всички
на плаца в първия възможен момент,
без подготовка, раз-два-три и готово”,
разкритикува Иванов.

4

СРЯДА
29 ЮНИ

БЪЛГАРИЯ

2022

Ñòîëè÷íàòà îáùèíà ïóñêà
ðîäèòåëè â ÿñëèòå
Посещаемостта на децата спаднала
с 50 на сто след премахването на таксите
Столичната община е на път да направи революция в организацията на
детските ясли в София, като допусне
родители в тях за няколко часа на ден
и в същото време разреши назначаването на педагози вместо медицински
сестри. И двете теми са много чувствителни и злободневни за родителите
и ръководствата от години, но досега
не намираха разрешение.
Заради трудната адаптация на наймалките деца родителите настояваха
да бъдат допускани в занималните, но
това не беше разрешено. Сега те не
само ще имат право да влизат, но ще
се включват в работата за 4 часа на

ден. Предложението е дошло от директорите на самостоятелни детски ясли,
които са били на среща със зам.-кмета
Дончо Барбалов и д-р Моника Чеуз,
директор на дирекция “Здравеопазване” в Столичната община.
Ако желаещите родители са много,
ще бъде изработен график за редуването им от есента. “Така те ще могат
отблизо да видят как преминава един
ден в детската ясла и какви са задълженията на персонала. Ще са по-спокойни, като видят действителната грижа
за техните деца”, коментира Чеуз.
На срещата е била обсъдена и друга актуална тема, която изисква спеш-

Áîëíèöè â ñòðàíàòà
ñå çàäúõâàò
îò íåäîñòèã
íà ñïåöèàëèñòè
Втора година област Добрич е на предпоследно
място в страната по лекари на глава от населението,
показват данните на НСИ. Водещи по показателя са
областите, в които има медицински университети,
на последно място е област Кърджали.
Най-чувствителна е липсата на специалисти по
хематология, инфекциозни болести, ревматология,
ендокринология.
“Това е тенденция от доста отдавна. Според мен
се дължи на дълго продължило неправилно регулиране на процесите в здравеопазването - тежка, инертна система. Когато там се направят грешки, те много дълго след това не могат да бъдат оправени”,
коментира д-р Валери Веселинов, председател на
Регионалния лекарски съюз. Той е категоричен, че
държавата неглижира здравеопазването като приоритет. Д-р Веселинов определя като пагубно разбирането, че след като всяка година се отделят все повече пари за здравеопазване, проблемите се решават
от само себе си.
Според директора на МБАЛ в Добрич д-р Георги
Желязков има отделения, които продължават да
функционират благодарение на работещите пенсионери. По думите му всеки малък областен център
има такива затруднения. Няма урология, отделение
по очни болести, лабораторните специалисти са
дефицитни, изтъква д-р Желязков. За последната
година и половина ръководството на областната
болница е привлякло над 15 млади специализанти.
“Бяхме гледани като просяци на пари, всичко
обръщаха в пари. А ние не искахме пари, искахме
организация, която да позволи да спечелим пари.
Ние сме търговски дружества и трябва да печелим,
за да можем да се издържаме”, коментира д-р Неделчо Тотев, директор на болницата в Чирпан и председател на Сдружението на общинските болници.

обсъждане бяха подложени промени в
същата наредба, които позволяват в яслите да работят и лекарски асистенти
и фелдшери. Родителските организации
обаче не бяха удовлетворени от това
и са категорични, че за здрави деца
могат да се грижат и педагози.
На съвещанието в общината е станало ясно, че посещаемостта на децата в яслена възраст е спаднала с 50 на
сто, откакто забавачките станаха безплатни. “Не е редно да пазиш мястото,
а детето ти да не посещава градината.
В същото време родителите на други
деца са принудени да плащат за частни
забавачки поради недостиг на места в
общинските”, коментираха специалистите. Те се оплакаха, че средствата,
отпускани от държавата за издръжка
на детските заведения, не са достатъчно.

„Ñïåøíà ïîìîù” â Ãîðíà Îðÿõîâèöà
îò 4 ãîäèíè î÷àêâà ðåìîíò
Филиалът на “Спешна
помощ” в Горна Оряховица от 4 години очаква
ремонт. Средствата по
оперативните програми са
заложени, но медиците
продължават да работят в
мизерни условия. Това е
най-големият филиал в Северна България и един от

най-натоварените в страната. Той обслужва над 70
хиляди души от 2 общини,
помага и на съседната
община Стражица.
Д-р Деян Георгиев,
началник на “Спешна помощ” в Горна Оряховица, сигнализира, че реално няма осъществяване

на заложените проекти и
той няма информация на
какъв етап са те. Според
него е належащо всичко
да се подмени. Досега с
помощта на дарители са
сменени леглата и са подобрени някои битови
условия. В района се намира военен завод в Ля-

сковец, държавен резерв
в Поликраище, Централната гара на Северна
България - възлови обекти, които се нуждаят от
покритие, от човешки ресурс. На директора на
“Спешната помощ” му е
изключително трудно да
поддържа и три екипа.

Повече от 90 русенски ученици от 9 до 12 клас на СУ “Христо Ботев” присъстваха на
иновативните обучения, организирани от “Креативен център Русе”. Лекторите представиха
обучителната програма по основи на гейм дизайна, като по време на срещата запознаха
възпитаниците на учебното заведение с основните етапи в разработването на игри

Êàíäèäàòñòâàíåòî ñëåä
VII êëàñ çàïî÷âà íà 5 þëè
От 5 до 7 юли тази година
се подават заявления за участие в първия етап на класирането в училищата след VII
клас. Това ще става само по
електронен път. Всеки ученик има персонален профил
в електронната платформа и
индивидуален код за достъп.
От Регионалното управление

но решаване заради острия недостиг
на медицински сестри в яслите. От общината подготвят промени в изискванията към работещите там. Експертите са на мнение, че с промените в
Наредба 26 и възможността в яслите
да работят и педагози има шанс да се
преодолее кризата с персонала в детските заведения.
Наскоро въпросът бе повдигнат и
от здравната министърка Асена Сербезова, която каза, че при невъзможност да се осигурят достатъчно медицински специалисти на незаетите места ще може да се назначат педагози,
които трябва да са преминали обучение по ранно детско развитие, комплексна промоция на здравето и първа
помощ по утвърдена от министъра на
здравеопазването програма.
През април пък на обществено

по образованието в София
обръщат внимание, че за
професионалните паралелки
е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия
лекар на ученика.
Цялата необходима информация относно оценките ще
бъде отразена по служебен

път преди да се пристъпи към
балообразуването и класирането. Поради огромния обем
информацията се прехвърля
поетапно и е възможно все
още да не е видима в момента
на попълване на заявлението
за участие в първия етап на
класирането.
Допълнителни документи
се подават от учениците, които кандидатстват за профила
“Физическо възпитание и
спорт”. Такъв има в 28 СУ
“Алеко Константинов” и в
132 СУ “Ваня Войнова”.

Ïðîâåðÿâàò çà íàñèëèå
Öåíòúðà çà äåöà â Äðåí
Областният управител на Перник Кирил Стоев настоява за
спешна проверка в Центъра за настаняване от семеен тип в
радомирското село Дрен. В писмо до кмета на община Радомир
той посочва, че в публичното пространство се тиражира отново информация за системен тормоз върху децата в Центъра за
настаняване от семеен тип. Той е разбрал за налични записи, от
които се чувало как децата са подложени на унижения и тормоз
от директора. Затова областният управител призовава институциите да си свършат работата. С проблема е запознат и омбудсманът Диана Ковачева.

www.duma.bg
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Ïàðèòå çà çåìåäåëöèòå
ñà áåçïðåöåäåíòíî ìíîãî
Очертава се добра година за реколтата от пшеница, каза аграрният министър
“Очертава се добра година
за реколтата от пшеница и очакваме средните добиви да са
близки до миналогодишната
реколта”. Това заяви министърът на земеделието Иван
Иванов, който откри жътвената кампания в село Боздуганово, област Стара Загора, заедно със заместник-министър
Стефан Бурджев. Там вчера бе
направено и традиционното
зажънване на ръжта по международния проект “Хляб на
мира”. Домакин на събитието е
Националната асоциация на
зърнопроизводителите.
Министър Иванов каза, че
основен приоритет на ръководството на Министерството на
земеделието е осигуряването на
продоволствената сигурност на
страната. “В складовете за
съхранение на зърно са налични достатъчни количества пшеница за преходен запас и се

СНИМКА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Министър Иванов откри жътвената кампания
в село Боздуганово, област Стара Загора
очертава безпроблемно осигуряване на нуждите в България,
достатъчна както за вътрешна
консумация, така и за износ”,
каза министърът. Той беше категоричен, че в момента стра-

ната не е застрашена от продоволствена криза по отношение
на зърното.
“Днес, на фона на КОВИДпандемията, на продължаващата война в Украйна, ръководст-

Öåíèòå íà ñåëñêèòå
êúùè âúðâÿò íàãîðå

вото на Министерството на земеделието успяхме да постигнем много. В резултат средствата, които ще получат тази
година българските земеделски
производители, са безпрецедентно много и те ще се разпределят не само по-прозрачно, но по по-справедлив за земеделските стопани начин.
Пример за това са средствата,
изплатени по СЕПП, в размер
на близо 643 млн. лв., “Зелени
плащания” - над 451 млн. лв., и
преразпределителни - над 104
млн. лв. Тези мерки бяха насочени за целия сектор “Земеделие”, включително сектор
“Зърнопроизводство”, каза министър Иван Иванов.
По думите му земеделското
министерство работи за цялостно подпомагане на аграрния
сектор. Стопаните ще получат
подпомагане от извънредната
мярка на Европейската комисия,

от която за България е предвидена помощ от 10,6 млн. евро с
възможност да бъде увеличена
с национални средства до 200%
или общо 62 млн. лева.
Във връзка с Временната
рамка за мерки за държавна
помощ при кризи в подкрепа на
икономиката, по която е предвидена помощ до 35 000 евро на
стопанство, министърът посочи,
че необходимите средства предстои да бъдат гласувани от парламента. “Очаква се преразпределение на 5% от неизразходваните средства от Програмата за
развитие на селските райони от
средствата за 2021 г. и 2022 г.
Надявам се промяната да стане
факт през юли, за да се изплатят 33 млн. евро на стопаните”,
каза министърът. Той поясни,
че след промяната на регламента министерството ще внесе
нотификация за изменението на
програмата.

Êîëåêòèâíèòå èñêîâå çà
îáåçùåòåíèÿ ùå ñà áåçïëàòíè

Пандемията накара много хора да предпочетат да променят начина
си на живот и от големия град да заживеят на село. Най-честият
отговор, който получаваме, когато попитаме някой защо е предпочел
селото, е, че там е по-хубаво, по-тихо и далеч по-спокойно от града.
Готовите къщи в селата са най-търсени предимно от млади семейства,
каза брокерът Юлия Хвърчилкова.
Много млади варненски семейства щурмуват авренското село
Царевци след настъпването на пандемията. “Имахме свободни 18 къщи
в селото, но те се изкупиха за отрицателно време от млади семейства
от Варна”, каза кметът Младен Манолов пред БНР.
Засиленият интерес се наблюдава и на фона на поскъпването на
селските имоти и най-вече на къщите, поясни Хвърчилкова. “Цените
на имотите в близките до Варна села се увеличиха осезателно напоследък. С доста по-ниски темпове растат цените на по-отдалечените от
града селски имоти”, каза тя.
“Ако допреди 2020 г. човек имаше възможност да купи хубава
къща за четиричленно семейство в рамките на около 50 000 евро, то
сега това е невъзможно. Цените достигат до около 60-70 000 евро, че
и повече”, поясни брокерът. Най-често се търсят къщи с ток и канализация, които почти не се нуждаят от ремонт. Те са и по-скъпи,
според Хвърчилкова.

Ïóñêàò äâà äîïúëíèòåëíè íîùíè
âëàêà çà Áóðãàñ ïðåç ëÿòîòî
Два допълнителни нощни влака
ще пътуват през летния сезон от
София до Бургас през Подбалканската железопътна линия и в обратното направление, както и от Горна
Оряховица до Бургас през Шумен,
Карнобат и в обратната посока,
съобщиха от БДЖ. Тези влакове ще
се движат от 1 юли.
Чрез новата композиция от Горна Оряховица за Бургас има
възможност за пътуване от Северна България до Бургас и обратно.
Към този влак ще пътува директен
вагон от Русе за Бургас и в обратното направление, както и ще осигури удобна възможност за директ-

но пътуване до черноморския град
от Плевен, Търговище и Шумен,
като ще има възможност и за връзка
с влаковете от Видин и Враца. По
този начин на пътуващите с влак до
Бургас от Северозападните райони
на страната няма да се налага да
пътуват до София, за да се придвижат до Бургас. Композицията на
този влак ще бъде съставена от три
вагона със седящи места и един
кушет вагон. Нощният бърз влак от
София за Бургас и обратно, който
ще пътува през Подбалканската
железопътна линия, ще се движи в
състав от пет вагона със седящи
места и един спален вагон.

СНИМКА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Министерството на икономиката и индустрията
представи Закон за представителните искове за защита
на колективните интереси
на потребителите. Това стана по време на среща на министър Корнелия Нинова,
зам.-министър Димитър
Маргаритов и председателя
на КЗП Иван Френкев с
представители на неправителствени организации в
областта на потребителската защита, съобщиха от министерството.
“Вместо всеки да търси
обезщетение сам, да плаща
такси и да наема адвокат,
сега вече ще има възмож-

ност КЗП или потребителските организации да водят
колективни искове от името
на много хора и те ще бъдат
безплатни за тях”, каза министър Нинова и допълни:
“Във всяко наше действие
работим за хората”. “Изведохме потребителските проблеми в абсолютен приоритет за екипа на министерството”, каза още Нинова.
Зам.-министър Маргаритов апелира към потребителските организации за съвместно сътрудничество на
всички етапи до приемането
му, за да е налице максимално прецизиране и усъвършенстване на текстовете.

От страна на неправителствените организации бе
поставен въпросът за организирането на съвместна
инициатива между тях,
Министерството на икономиката и Комисията за защита на потребителите
(КЗП), която да засегне и
разработи темата за “енергийно бедния” потребител.
Представителите на неправителствените организации
благодариха на министър
Нинова и екипа й, че за
толкова кратко време са
успели да изготвят законопроекта, и адмирираха желанието и усилията им в
тази посока.
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Íîâîòî ìíîçèíñòâî ìèíèðà
áþäæåòà
Депутати гласуваха увеличение
на приходите със 760 млн. лв.
Новото парламентарно мнозинство от ГЕРБ-ИТН-ДПС”Възраждане” прекрои бюджета за 2022 г. и разду приходната
му част със 760 млн. лв., независимо от предупрежденията на
финансовия министър в оставка
Асена Василев, че има реален
риск такива приходи от ДДС да
не бъдат постигнати и при такава развръзка може да се стигне
дори до замразяване на плащания към бизнеса. Това стана на
заседанието на бюджетната комисия късно в понеделник. Така
залаганите приходи в бюджета
се увеличават до 33,353 млрд.
лв. Допълнителните 760 млн. лв.
идват над заложените от правителството 2 млрд. лв. очаквания
за повече приходи. По-големите
приходи ще дойдат от ДДС заради по-висока инфлация, нарасналия внос и по-голям номинален размер на БВП до края на
годината, твърдят депутатите от
новото мнозинство.
“Новите управляващи започнахте тук да приемате някакви
стотици милиони, кой ще ги
изпълнява”, попита риторично
зам.-председателят на комисията проф. Румен Гечев от “БСП
за България”. “760 млн. лв. повече ДДС са напълно постижими. Миналата година при аку-

тализацията на бюджета завишихме приходите с 300 млн. лв.,
а в края на годината се оказаха
с 800 млн. лв. повече, без да е
имало такъв темп на инфлацията”, посочи председателят на
бюджетната комисия Любомир
Каримански от ИТН.
Финансовият министър
Асен Василев изказа притеснение дали може да се разчита на
допълнителен приход от ДДС
от 760 млн. лв., както и 155
млрд. лв. БВП. “Ако този приход не се реализира, МФ ще
трябва да наложи лимити за
изплащане
на
заплати,
издръжка, плащания към бизнеса може да бъдат замразени.
Под риск са фирмите, които
работят с правителството, то
може да се окаже лош платец
през последното тримесечие”,
посочи Василев. От “Демократична България” също предупредиха, че няма как да постъпят повече приходи по вече
актуализираните пера. “По-добре е да заложим по-консервативна основа, а ако приходите
бъдат преизпълнени, ще намалим дефицита”, предложи Георги Ганев. Въпреки това новото
мнозинство в лицето на ГЕРБ,
ИТН, ДПС и “Възраждане”
гласуваха за повишение на

СНИМКА БТА

Новото мнозинство почти безпрепятствено приемаше
предложенията си за допълнителни харчове
постъпленията от ДДС.
“За мен е огромно учудване
фактът, че през пролетта при
гласуването на бюджета се късаха ризи как страната изпада в
нестабилност заради висок дефицит. Поискахте оставката на
правителството заради лоша
бюджетна политика. А сега изведнъж предлагате 1 милиард
лева отгоре за харчове?! И обяснявате, че България е с най-ниския бюджетен дефицит в ЕС?!”,
възнегодува Искрен Митев от
“Продължаваме промяната”.
Финансовият министър
Асен Василев обяви като цинично говоренето за затягане на
събираемостта от ДДС, при
положение че бюджетната комисия отхвърли повишението
на акцизите за тютюневите из-

делия, което е трябвало да донесе 100 млн. лв. повече приходи в хазната. При гласуването
на разходната част на актуализирания бюджет новото мнозинство почти безпрепятствено
приемаше предложенията си за
допълнителни харчове за различни ведомства и сектори,
внесени между първо и второ
четене на законопроекта за актуализация на бюджета. Едно
от най-големите увеличения в
разходите е за сектор “Сигурност” и по-точно за вдигане на
заплатите в МВР. За 20% ръст
от ГЕРБ поискаха 180 млн. лв.
повече, ИТН - 175 млн., а ДПС
- 172 млн. лв. “Възраждане”
поиска 130 млн. лв. за 15%
увеличение на възнагражденията. Накрая се реши да се гласу-

ва осреднената сума от 175
млн. лв. за 20% ръст на заплатите и за изплащане на обезщетения при съкращения. Източникът за този допълнителнителен разход са парите за структурни реформи в администрацията.
Докато гласуваха нови и
нови допълнителни разходи,
депутатите от бюджетната комисия се усетиха, че никой не
следи с колко е набъбнала общата сума и как ще бъде покрита. Финансовият министър
Асен Василев поиска да се даде
време на МФ да систематизира
новите разходи и да се види за
сметка на кои други разходи
може да се направят.
Коментар на стр. 8

„Áóëãàðòðàíñãàç” ïîäïèñà
Àêöèÿ íà ÍÀÏ çà æèëèùàòà çà ãîñòè
14 млн. лв. доходи от наем са полу- приходната агенция. Спрямо наемодателиçà ðàçøèðåíèåòî íà „×èðåí” чилиНадбългари,
собственици на недвижими те, които въпреки информационната кампаимоти, които ги предоставят за краткосрочно настаняване на туристи чрез Airbnb, съобщиха от Националната агенция за приходите. Данните се отнасят за втората половина
на 2021 г. и са подадени към приходната
агенция от Airbnb, като от НАП очакват
информация и от Booking. Платформите
изпращат периодично данни към приходната агенция за лицата, които отдават чрез тях
своите имоти под наем, и средствата, които
получават за тази услуга.
Българските лица, които са получили
доходи от краткосрочно отдаване на имоти
под наем, но не са внесли дължимите върху
тях данъци и осигуровки, ще получат напомнящ имейл или телефонно обаждане от
Държавният газов оператор
“Булгартрансгаз” подписа грантовото споразумение за до 78 млн.
евро финансиране от Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна
среда (CINEA). Това стана в рамките на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика. Изпълнителният директор
на компанията Владимир Малинов
получи споразумението от еврокомисаря по енергетика Кадри
Симсон.
Безвъзмездната помощ бе одобрена в началото на годината за
финансиране по Механизма за
свързване на Европа (CEF), след
като година по-рано Европейската комисия включи разширението
на подземното газово хранилище
(ПГХ) Чирен в петия списък на

проекти от общ интерес за ЕС.
Разширението на ПГХ Чирен
е един от одобрените пет енергийни проекта и единственият от
областта на природния газ за финансиране със средства от ЕС.
Очаква се увеличаването на капацитета му от сегашните 550 млн.
куб. м на 1 млрд. куб. м да приключи до края на 2024 г., като
строителните дейности няма да
пречат на експлоатацията на
съоръжението и нагнетяването и
черпенето на запаси. След приключването газохранилището ще
може да се използва едновременно и за нагнетяване, и за теглене
на природен газ - в момента може
само едното или другото. Предвижда се дневните капацитети на
добив и нагнетяване да стигнат до
8-10 млн. куб. м.

ния на НАП не декларират приходите от
тази дейност, ще започнат проверки и ревизии, заявяват от приходната агенция.
Физическите и юридическите лица трябва
да знаят, че дължат данък, когато отдават
имоти под наем дългосрочно или краткосрочно през чуждестранни онлайн платформи.
НАП разполага с информация за тяхната
дейност и приходите от нея и въпреки това
усилията са насочени не към проверки и
ревизии, а към доброволно деклариране.
“Уверени сме, че е много по-лесно да бъдат
коректни данъкоплатци, отколкото да търсят
варианти за заобикаляне на данъчното и осигурително законодателство”, каза изпълнителният директор на НАП Румен Спецов.

Ãåðìàíèÿ çàáðàíÿâà áåíçèíîâèòå
è äèçåëîâèòå êîëè ñëåä 2035 ã.
Правителството
на Германия планира
да подкрепи плана на
Европейския съюз за
борба с климатичните промени, който
предвижда спирането на продажбите на
нови моторни превозни средства с
бензинови и дизелови двигатели през
2035 г., предаде Ройтерс. “Ако пакетът
на ЕС за борба с климатичните промени
включва това, което

ЕК предлага - забрана от 2035 г. на новите автомобили,
които отделят въглероден двуокис, то
ние ще го подкрепим”, заяви германският министър на
околната среда Щефи
Лемке пред телевизия
ZDF. Германският
финансов министър
Кристиан Линднер
каза през миналата
седмица, че правителството на Федералната република няма да

подкрепи този план.
Европейският
парламент одобри на
8 юни проектодокумент за забрана на
продажбите на автомобили с двигатели с
вътрешно горене, която да влезе в сила от
2035 г. Предстои ЕП
да започне преговори със страните
членки на общността, след като те приемат обща позиция,
което означава, че
все още е възможно

окончателният текст
да бъде изменен или
“разводнен”. Проекторазпоредбите са
част от пакета на ЕС
за борба с климатичните промени, наречен “Готови за 55”
(Fit for 55). С него
блокът цели да намали парниковите емисии с 55% до 2030 г.
спрямо нивата от
1990 г., а до 2050 г.
да бъде постигната
климатична неутралност.
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Крадци хвърлиха
400-килограмов сейф
от шестия етаж
Крадци са хвърлили на улицата
400-килограмов сейф при обир на
апартамент на шестия етаж в
Солун, съобщават гръцките медии.
Вътре е имало 300 000 евро и
часовници на стойност половин милион евро. При падането сейфът е
причинил щети на по-нисък етаж,
както и на пътната настилка,
където се образувала дупка.
Извършителите, които все още се
издирват, го натоварили на собственото си превозно средство.

Аржентина и Иран
са подали молби
за приемане в БРИКС

СНИМКИ БТА

Привърженици на Индийската комунистическа партия участват в протест срещу
арестуването на Теста Сеталвад - борец за човешките права. Предполага се,
че тя е засегнала интересите на важен политик и затова е задържана

Американски въздушен
удар срещу джихадистки
лидер в Сирия

„Òðàíñôîðìèðàùà”
ñðåùà íà ÍÀÒÎ
Ердоган не е готов да отстъпи за Швеция и Финландия
“Трансформираща среща
на върха” - така генералният секретар на НАТО Йенс
Столтенберг определи форума, който се провежда в
испанската столица Мадрид
до 30 юни, веднага след срещата на Г-7 в Германия.
Сред основните теми са
ситуацията в Украйна, натискът върху Русия, увеличаването на броя на силите
за бързо реагиране от
40 000 на 300 000, развитието на алианса в следващите
десет години и др.
“Предстои и предислоциране на тежко въоръжение, на системи за противовъздушна отбрана в защи-

та на отделни страни членки на НАТО по Източния
фланг”, съобщи Столтенберг, но не даде допълнителна информация как ще бъдат
разположени силите за
бързо реагиране. “Новата
ни концепция ще ни ръководи в ера на стратегическа
конкуренция. Очаквам, че в
нея ясно ще е заложено, че
съюзниците смятат Русия за
най-значимата и директна
заплаха за нашата сигурност”, допълни той.
За пръв път Китай ще
бъде включен в списъка
като “предизвикателство за
бъдещето”. Служител на
Белия дом потвърди, че нов

стратегически документ ще
включва “силен” език относно Пекин.
Междувременно турският президент Реджеп Тайип
Ердоган не показа готовност да направи компромис
с позицията на Анкара преди разговорите му с шведския премиер Магдалена
Андершон и финландския
държавен глава Саули Нинистьо, за да обсъдят блокираните кандидатури на
Швеция и Финландия за присъединяване към НАТО.
Столтенберг също ще присъства на срещите.
От Гърция дойдоха призиви за единно въздействие

Аржентина и Иран са подали
молби за приемане в БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай, ЮАР).
Това съобщи говорителката на
руското външно министерство
Мария Захарова, цитирана от
ТАСС. “Докато в Белия дом мислеха какво още да изключат, забранят или развалят по света, Аржентина и Иран подадоха молби
за приемане в БРИКС”, написа тя.

на страните от НАТО срещу
провокациите и заплахите на
Турция към егейските острови. Премиерът Кириакос
Мицотакис заяви преди срещата, че Атина е в готовност
за всякакъв вид провокации
от страна на Анкара. Опозицията настоява премиерът да
поиска страните от пакта да
въведат военни ограничения
срещу “експанзивната политика” на Турция.
Гърция очаква общо решение на всички страни от
НАТО за овладяване на
евентуална бежанска криза.
Същевременно около 220
мигранти бяха спасени от
кораб край гръцки остров.

Áðîÿò íà æåðòâèòå â
Êðåìåí÷óê äîñòèãíà 16

Áåç ñàíêöèè
çà ðóñêèòå õðàíè

Броят на загиналите при удара по търговски център в
украинския град Кременчук достигна 16, ранените са 59.
Ръководителят на украинската служба за извънредни ситуации Сергей Крук заяви, че 25 от пострадалите са настанени в болници. Пожарникарите са успели да локализират
избухналия след удара пожар в сградата. Президентът Володимир Зеленски определи ракетния удар като “един от
най-мерзките терористични актове в Европа”. По думите
му атаката е била съвсем преднамерена и е извършена от
“безнравствени терористи, които не трябва да имат място
на Земята”. Руският зам.-представител в ООН Дмитрий
Полянски определи станалото като нова украинска провокация в стила на Буча и подчерта, че има много несъответствия, “които се набиват на очи”.

Последните санкции срещу Русия няма да са насочени
към вноса на руски храни и на други селскостопански
продукти, стана ясно от изявление на Г-7 в края на 48-ата
среща на върха.
Световните лидери призоваха всички западни партньори да избягват “неоправдани рестриктивни търговски мерки, които биха могли да изложат на риск глобалната продоволствена сигурност”.
Лидерите на Г-7 обещаха 4,5 милиарда долара за борба
с глобалния глад, с което общата сума, отпусната тази
година, надхвърли 14 милиарда долара. “Големите” се
съгласиха да увеличат усилията си, за да помогнат на украинските фермери да продължат да работят и да се справят с недостига на торове.

Американските военни съобщиха,
че са осъществили “кинетичен удар”
срещу лидера на джихадистката групировка Хурас ал Дин, клон на международната терористична мрежа
“Ал Кайда”, в сирийската провинция
Идлиб. САЩ са “уверени до голяма
степен”, че ударът, извършен от дрон,
е убил Абу Хамза ал Йемени.

Десетки мъртви
мигранти са открити
в камион в Тексас
Най-малко 46 мъртви мигранти
са открити в и около камион, изоставен на пътя в околностите на
град Сан Антонио, щата Тексас. 16
души са транспортирани в болница
живи и в съзнание - 12 възрастни
и четири деца, съобщи шефът на
местната пожарна служба. Трима
души са задържани за инцидента.

Рекордни жеги в Япония
Япония е обхваната от невиждана жега. Електрозахранването
остава ограничено. Жителите на
Токио и околностите са помолени
да пестят енергия. Голям брой
хора са хоспитализирани заради
получен топлинен удар.

Трима загинаха, а десетки бяха
ранени при инцидент с дерайлирал
пътнически влак след сблъсък
с боклукчийски камион
в американския щат Мисури,
съобщиха властите. Във влака
са пътували над 240 пътници
и 12 души персонал.
Катастрофата е станала на
неохраняем жп прелез без бариери
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ПЕТРОВДЕН. На този ден църквата чества
паметта на двамата Христови апостоли Петър и
Павел. На Петровден се
принася жертвено животно в чест на светеца обикновено се коли “петровско пиле”. Рано сутринта жените носят в черквата колак и ранни
ябълки - петровки. Осветени от свещеника, те
носят здраве. Днес е Денят на българските занаятчии. Жителите на Белоградчик, Етрополе,
Лясковец, Павликени и Своге също празнуват.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Новото чудовище
От стр. 1
Поигра си на прескочи кобила с ПП и БСП,
но, виж, с ИТН и
“Възраждане” сладката
приказка за предстоящото се състоя надълго и
нашироко.
Което налива вода в
мелницата на горното
предположение. Президентът пак бабува на новата си политическа
рожба. Но ако цената да
няма предсрочни избори
сега е сглобяване на управление тип “Преоблякъл се Илия - пак в
тия”, по-добре да ходим
на избори. Да не се водим по нездравите президентски амбиции да се
командва държавата
изотзад.

Новото политическо
чудовище просто ще ни
изяде главите. Само си
представете как тази част
от кабинета, защитаваща
евро-атлантическите
ценности, се блъска с
патриотарите
от
“Възраждане” по болезнената тема с оръжията
за Украйна. Или пък за
енергийното ембарго.
Мислите ли, че подобно
чудовище, плод на политическата инженерия, ще
започне преговори с
“Газпром”, за да нормализира доставките на газ,
жизнено важни за функционирането на държавата тази есен и зима? Или
пък ще преизчисли пенсиите от 1 октомври.
Вчера се разбра, че на
ГЕРБ им се види много

да се вдигнат пенсиите с
повече от 10%, а добавките от 60 лв. да не са
част от пенсията, а да се
дават дотогава, докато им
е кеф. Че да може по-лесно да дръпнат заден, като
се установи новото старо статукво отново на
власт.
А пък експертното
тяло на депесето, свикнало да пазарува народната любов, скачаше по
трибуната с предложение за 120 лв. отгоре на
калпак. Че ако има избори, да има и някакви прилични опорки за пред избирателите.
Удивително тежък
период се задава на хоризонта. Нито пенсии ще
преизчислят, нито ще
вдигнат доходите. Ще се

разплатят със строителната мафия, ще вдигнат
пак заплатите на държавната администрация и ще
пускат на наши и ваши
обществените поръчки.
Ще пуснат оръжията към
Украйна, ще скачат в
полза на енергийното
ембарго срещу Русия в
Брюксел и уж, че са баш
българи, а пък ние - глупаците, ще проспят и
македонския въпрос.
Колко дълго ще
продължи живота на това
чудовище, ще зависи
само от търпението на
хората. Със сигурност
обаче ще кажем, че протести ще има до дупка
срещу мафията и прилежащата й политическа
инженерия. А БСП ще е
в авангарда на тая борба.

Миниране
Евгени ГАВРИЛОВ

Законът за държавния
бюджет по правило е
един от най-важните закони за всяка страна по
ред причини. Първо, чрез
него се разпределят средствата, с които могат да
разполагат всички сектори на обществено-икономическия живот. Освен
това промените в сметките на държавата винаги
предизвикват политическо напрежение. Не направи изключение и обсъжда-

ната в момента актуализация на бюджета.
Късно миналата вечер новото парламентарно мнозинство ГЕРБИТН-ДПС-”Възраждане” прекрои предлаганите промени и с решение
на ресорната комисия
разду приходната му
част със 760 млн. лв. за
2022 г. Не бяха чути
предупрежденията, че
има реален риск такива
приходи от ДДС да не
бъдат постигнати. Така
залаганите приходи в
бюджета се увеличават
до 33,353 млрд. лв.
Допълнителните 760
млн. лв. идват над заложените от правителството 2 млрд. лв. очаквания
за повече приходи. Тези
допълнителни пари обаче могат да минират действията на властта, която и да е тя, през следващите месеци. Защото,

ако парите останат само
на хартия, ще трябва да
бъдат наложени лимити
върху заплатите, идващи
от хазната, например, а
плащанията към бизнеса
ще спрат. Под риск ще
са и фирмите, които работят с правителството,
което и да бъде то. “Новите управляващи започнахте тук да приемате
някакви стотици милиони, кой ще ги изпълнява”, попита риторично
зам.-председателят на
парламентарната Комисия по бюджет и финанси Румен Гечев.
Иначе основният дял
в предлаганите от Министерството на финансите мерки заемат увеличението на пенсиите и
намалението на някои
данъци. Под въпрос е
оспорваното индексиране на строителните договори. То не е предви-

дено изрично в проекта
за актуализация, но
може да се окаже пореден повод за скандали
при дебатите.
Какъв ще бъде ефектът
от актуализацията на бюджета вероятно ще проличи след няколко месеца.
При неговото отчитане
трябва да се вземе под
внимание обаче и още
един факт - как мерките са
се отразили върху социалното неравенство у нас.
Както е известно, при него
сме първенци в ЕС.
Причините за социалното неравенство са
много, но и с невъоръжено око се вижда, че сегашната данъчна система не може сама да се
справи с проблема. Това
означава, че въпросът за
нейната основна промяна и за въвеждане на необлагаем доход не спира да бъде актуален.

ДЕН НА РЕКА ДУНАВ. Отбелязва се от 2004
г. по инициатива на Международната комисия за
опазване на р. Дунав. Реката минава през десет
държави - Германия, Австрия, Словакия, Унгария,
Хърватия, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна. Басейнът й
заема общо 817 000 кв. км. Втората по дължина
река в Европа (след Волга) е включена в списъка
на няколкото най-застрашени реки в света, изготвен за Световния ден на водата през 2007 г.
1882 - В СОФИЯ Е ИЗДИГНАТ РУСКИ ПАМЕТНИК. Това е първият паметник, построен
в столицата на освободеното от османско владичество Княжество
България. Намира се на
пътя, по който Осман Нури паша бяга от София
към Перник на 22 декември 1877 г. Издигнат е
със средства, събрани от руския народ. Не е известен проектантът, но предположенията са
за арх. Вокар или акад. В. Йосифов Шервурд.
1947 - ОТКРИТА Е ПЪРВАТА РЕДОВНА
ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ У НАС СОФИЯ-БУРГАС.
Това става на летище Враждебна в присъствието на министър-председателя Георги Димитров. Редовните полети
започват от 1 юли. Месец по-късно започват
полети по линията София-Варна и временни
полети по линията София-Пловдив за обслужване на гостите на Международния панаир.
Закупени са три броя “Юнкерс” Ju52/3М, модернизирани и произведени от френската фирма Atelier d’Avion Coulombe. На 13 февруари
1948 г. е открита международна линия с маршрут София-Белград-Будапеща-Прага.
1951 - ОБЯВЕН Е РЕЗЕРВАТ “КАМЧИЯ”.
Създаден е с цел да бъде съхранена уникалната
за Европа лонгозна гора,
намираща се на десния
бряг на р. Камчия и простираща се до пясъчната ивица на Черно море.
Резерватът обхваща
842,1 ха. На територията му са установени 245 вида висши растения.
Регистрирани са 14 вида земноводни и влечуги,
включени в Бернската конвенция за опазване на
дивата европейска флора и фауна. Установени
са още 26 вида дребни бозайници и 258 вида
птици. Общо 47 вида гръбначни животни от
фауната на резервата са включени в Червената
книга на България.
2007 - ОТКРИТ Е МУЗЕЙ НА КИСЕЛОТО
МЛЯКО В БЪЛГАРИЯ.
Организиран е в
центъра на с. Студен
извор, община Трън,
близо до родната къща
на д-р Стамен Григоров. Българският микробиолог е първият учен, описал бактерията
Lactobacillus delbureckii subsp. bulgaricus - един от
микроорганизмите, предизвикващи образуването
на кисело мляко. Микроорганизмът е наречен така
в чест на родината на неговия първооткривател.
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Столичната община се опитва да им помогне
с по 300 000 лева на година, но засега неуспешно
Деси ВЕЛЕВА

СНИМКИ АВТОРКАТА

Опазването на недвижимото културно наследство все още е обречена
кауза в цялата държава и
със сигурност в София. За
оцеляването му трябва
много желание и още повече пари. А те трудно се
намират.
Но дори когато се
намират, се оказва, че
се усвояват много бавно. Пример за това е започналата преди три
години специална програма на Столичната
община “Културно наследство”. Тя бе организирана от управляващите на ул. “Московска” 33
след серия от драматични примери на унищожени сгради - паметници на
културното и архитектурно наследство. Част
от тях бяха съборени от
частните им собственици, други - като Царските конюшни, все още са с
проблемен статут.
Затова програмата
“Културно наследство”
бе замислена да подкрепи
опазване на недвижимото
културно наследство в
София, като основно
насърчи собствениците
на ценните сгради да се

Жилищна сграда на ул. “Лавеле” с читалище

Жилищно-търговската сграда, здание на Калпакциев,
е на бул. “Христо Ботев” 101 и е част от зоната на Старите пазарища.
Обявена е за ценност с местно значение през 1978 г.

Студентският дом на пл. “Народно събрание”
задействат и да започнат
реставрация и консервация. Три години след
старта видими резултати
от помощта на общината
липсват. По нито една
сграда не е започнал ре-

Жилищно-търговската сграда Соломон Кокашвели
също е част от зоната на Старите пазарища

монт, а с това темпо на
работа е съмнително дали
от програмата ще има
някаква полза, тъй като
междувременно ценните
сгради се рушат.
Общината утвърди
бюджет от около 300 000
лева на година, с който да
се финансира обследване
на сградите, съставяне на
технически паспорт и изготвяне на инвестиционните проекти, заедно със
заплащане на такси за
съгласуването им и издаване на разрешение за
строеж. Програмата поема и разходите по авторски надзор на проектантите по време на строителството. Самите реставрационни дейности обаче трябва да бъдат предприети от собствениците.
Право да кандидатстват за
финансиране пък имат
притежателите на частна,
общинска и държавна
собственост - недвижима
културна ценност с категория “национално значение”, “местно значение”,
“ансамблово значение” и
“за сведение”.
Дали заради ниска
информираност, дали заради липса на лична ини-

логия при БАН отново на
ул. “Московска”. По една
от тях има вече постигнато съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство, а другите две са в
процес на съгласуване. За
всички има изготвени за-

Жилищно-търговската сграда на ул. “Леге” 3
е част от зоната на исторически
развилия се градски център и е обявена
за ценност през 1978 г.
циатива или вродено недоверие към общуването
с администрацията на
общината, но през първата година бе засвидетелстван слаб интерес към
финансирането. Според
главния архитект на София Здравко Здравков
причина за това е условието, че ако до три години
не бъдат извършени необходимите ремонти, всички средства, дадени от общината, трябва да й се
върнат.
Затова и едва девет
заявления с желание за
дейност бяха подадени
към главния архитект
през първата година на
програмата. Само пет от
тях бяха одобрени, но
впоследствие двама собственици се отказаха.
Така бяха подписани
само три договора за обновление на сгради - на
Националния студентски
дом на пл. “Народно
събрание”, административна сграда на БАН на
ул. “Московска” и сграда
на Института по балканистика с център по трако-

дания за проектиране,
след като са преминати
фазите на
техническо
обследване, заснемане,
изготвяне на паспортите.
Колко крачки остават към
същинската дейност не е
много ясно.
През втората година
на програма “Културно
наследство” интересът
действително се засили и
21 собственици на културни и архитектурни недвижимости се престрашиха да поискат пари от
кметството. Трима бяха
отстранени
заради
непълна документация, а
седем бяха одобрени.
Сградите са основно жилищно-търговски, намират се предимно в центъра на столицата - ул.
“Княз Борис I”, бул.
“Христо Ботев”, бул.
“Княгина Мария-Луиза”,
ул. “Леге”, ул. “Лавеле”.
За всички тях стартът
формално е даден, но финалът още е много далеч.
Поддържането и оцеляването на емблематични стари сгради неизменно е свързано с пари,

които обикновено липсват, но в случая те са налице. Засега обаче почти
не се използват. За кандидатствалите през първата
година на програмата са
изразходвани едва 6300
лева от финансовите
средства и те са отишли
за изплащане на хонорари по договори с членовете на експертната комисия. През 2021 г. са
усвоени близо 61 900
лева. Основната част от
тях са за плащания по договори, за членовете на
Експертната комисия за
оценка и класиране на
заявленията за кандидатстване и за такси за съгласуване на документация.
При положение, че за
запазване на архитектурното наследство на столицата е усвоена само
една трета от осигурените от бюджета средства,
не е трудно да си представим какво бъдеще
очаква недвижимите ценности на града. Амбициозна програма без амбициозни действия е едно
голямо нищо. 1700 са
сградите - паметници на
културата в София, които се намират основно в
историческия център.
Според данни отпреди
близо 10 години над 80
на сто от тях не се
поддържат. Какво ли е положението с тях сега може би процентът вече
е 90? В същото време в
началото на годината от
Столичната община обявиха, че ще обявят нови
сгради за паметници на
културата.
Единственият шанс за
успех на общинската програма засега изглежда
опитът да се направи договорка с Министерството на културата то да
поеме средствата по реставрационно-консервационните работи по проблемните сгради. Така ще
се получи цялостно,
пълно финансиране на
всеки проект и собствениците може би ще станат по-активни.
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ПРОФ. ПЕТЪР ЧЕРВЕНЯКОВ:

Ìåäèöèíàòà å ïðèçâàíèå
Научните институти станаха специализирани болници и от небостъргачи направихме
колиби, казва гръдният хирург, прекарал над 70 години в операционната
Аида ПАНИКЯН

Има хора, които, срещнеш
ли веднъж, помниш цял живот. Дали заради скрития
чар, дали заради познанията,
будещи респект, дали заради
човещината, заради високия
и несравним професионализъм или нещо друго. Проф.
Петър Червеняков е от тях.
Грабва със сърдечната усмивка в очите, а със здравото
ръкостискане те кара да му
се довериш незабавно. Грижовен към пациентите, но и познаващ медицината в дълбините й. Лекар и Човек! Всяка
среща с него е вдъхновяваща
и незабравима.
Той не просто влиза в операционната, а държи уверено
скалпела и оперира допреди
няколко години. Пръстите на
едната ръка са много, за да
се преброят хирурзите по света, които са оперирали на
тази възраст.

Днес проф. Петър Червеняков - едно от най-големите
съкровища на българската медицина, става на 97 години. И
продължава да гледа на живота
и с намигане, и сериозно, и
мъдро. Защото знае
цената му. Твърди,
че е щастлив, когато прави хората щастливи, а
те са такива, когато са здрави.
От невръстен познава
мъката на семейството по
разстреляния
без съд и
присъда

през 1923 г. чичо - учител. От
малък осъзнава какво оръжие са
познанието и образованието. Родителите му не се спират пред
бедността, за да го изучат. Потомък на чипровски въстаници и
Ботев четник, арестуван на
16 г. за антифашистка дейност, в полицейските
подземия на Лом юношата е пребиван до
безсъзнание 14 пъти.
Никой не вярвал, че
може да оживее. Макар
и пълен отличник, бил
изключен от всички
училища заради политическите си
убеждения.
“Ни-

СНИМКА МАРИЕТА ТОМОВА

Проф. Петър Червеняков

кога не съм пил и пушил. Парите
ми трябваха за учебници”, казва
проф. Червеняков.
Болестта няма почивен ден,
споделя още професорът. Често
след тежка операция се прибирал у дома, сядал да вечеря, но...
оставял всичко и се връщал в
болницата. При пациента.
За всичките си над 70 години в операционната хирургът
има поне 30 хиляди операции в
54 болници в България, Либия,
Русия, Македония. 12 години е
главен консултант и хирург в
Либия, лекувал е сина на Кадафи. Световната медицина е признала и въвела в практиката две
негови изобретения, 12 рационализации, над 40 оперативни
метода, някои от които са без
аналог в света.
За проф. Червеняков това е
статистика. За него са важни
хората. Знае по име пациентите
си, поддържа връзка с повечето.
Един от основоположниците на
българската гръдна хирургия и
на Европейската асоциация по
гръдна хирургия е над 35 годи-

СИМЕОНКА СИМЕОНОВА:

Òîé ìè å êàòî áàùà
“Бях на 19 г. Работех като химик лаборант във
ВМЗ. Изпих капка солна киселина”, разказва
Симеонка Симеонова. Капката почти й коства
живота, трудния път през няколко операции до
1982-1983 г. в Пловдив, “храненето” през
тръбичка в стомаха заради пробив на хранопровода. След неимоверни усилия пловдивските
лекари казали, че само проф. Червеняков може
да се справи. И той прави чудо! След нова
поредица от операции момичето се храни

нормално, живее нормално, работи като лаборант металограф във ВМЗ до пенсионирането
си преди 3 години. Среща прекрасен младеж, за
когото се омъжва, имат щастлив живот.
Съпругът й е бил лекар. “Станаха 36 години,
откакто проф. Червеняков ме оперира. След
като той ми върна живота, толкова хубави
неща ми се случиха”, казва Симеонка, която
чака с нетърпение утрото на 29 юни, за да се
обади на своя Спасител.

ТОДОР КОЛЧЕВ:

×åðâåíÿêîâè ñà àíãåë ïàçèòåë
“Бях на 12 г., сбихме се пред киното с мой връстник и той ме
прободе в гърдите с нож. Тогава в селото ни Бачево, на 6 км от
Разлог, имаше здравна служба. Закараха ме там, а после - в Разлог”, спомня си Тодор Колчев. След рутинните изследвания го
оставят за наблюдение. Вечерта детето започва да се задушава
и разложките лекари търсят помощ от София. Решението е
проф. Червеняков! А той около 22 ч. приключва сложна белодробна
операция във Видин, продължила часове. Веднага се качва на
медицинския хеликоптер, но поради мъглата каца в Благоевград.
24 декември е. С линейка тръгва към Разлог, но от преумора
шофьорът задремва и катастрофират. Пращат втора линейка.
Проф. Червеняков е гръден, а не сърдечен хирург, но... за детето
няма много време. “Тогава в Разлог не са се правили сърдечни
операции и не е имало оборудване. Професорът взел комплект за
АГ-операции и ме оперирал. След години ми разказваше, че за пръв
път държал в ръце туптящо сърце - моето сърце”, спомня си
развълнуваният 63-годишен мъж. След като се възстановява от
животоспасяващата операция, спортува, става волейболист.
“Никога след това не съм имал проблем със сърцето, не съм се
чувствал като опериран. Вече повече от 50 години”, казва Тодор.
След години съдбата праща бащата на Тодор в ръцете на проф.
Александър Червеняков от “Пирогов” (големият син на проф.
Петър Червеняков - б.а.). “Диагнозата” била: “Абе, оставете човека
да си изкара последните дни...” Но явно за проф. Червеняковмладши дните не били последни. “14 години по-късно баща ми е на
86 и е много добре”, разказва Тодор. Не крие щастието си съпруга, две деца с успешни професии, дарили го с петима внука.
“За нашето семейство Червенякови са ангел пазител”, казва той.

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

Тодор Колчев с внука си Теодор

ни национален консултант по
коремна и гръдна хирургия.
Носител е на орден “Стара планина” - първа степен, за постижения в областта на гръдната и
сърдечно-съдовата хирургия, на
орден “Св. Св. Кирил и Методий” и много други. Зад всяко
отличие вижда единствено спасени човешки животи. Да добавим - и благодарни семейства.
Пари от болен не е вземал така му заръчал неговият баща!
За хирургията казва, че не е
професия, а вдъхновение - “прави те човек и те кара да обичаш
човека”. Твърди, че е изключително богат. И пояснява: “Семейството е моят капитал”.
С усмивка си спомня 4 март
1953 г. - първия си работен ден
като лекар. И пътя от София
през Септември, Добринище,
Гоце Делчев, селата Копривлен
и Илинден до заставата. Последната отсечка минава на кон.
Оказва се сляп. Но очевидно и
на сляп кон всеотдайният лекар
може да стигне до върховете на
световната медицина.

Ìåäèöèíñêàòà
íàóêà å
îáåçöåíåíà
Много са факторите, които
определят нашето здравеопазване
като хаос. Медицинската наука е
обезценена. Превърнаха научните
институти в специализирани
болници. От небостъргачи направихме колиби. Липсата на перспектива прогонва младите лекари
в чужбина. Три години, докато
внукът ми специализираше в
Англия, му викали “докторче”. Едва
като взе специалност, се обръщат
към него със “сър”, споделя рожденикът проф. Петър Червеняков.
Онкологичният институт бе с
международно значение и слава,
организираше конгреси, на които
присъстваха водещи медици от
Европа. Такива авторитети бяха
“Пирогов”, ИСУЛ. Днес медицинските конгреси се организират
за рекламиране на фирми. Това
подценява капацитета на българските лекари и научни работници,
обидно е, казва проф. Червеняков.
И добавя, че това превръща
лекаря в търговец. “Медицината
не е професия, тя е призвание.
Не може да бъде приравнена
към търговията. Не може един
професор да преподава в 2 или
3 университета и да не познава
болните си. Здравеопазването ни
се нуждае от ръководство, което
мисли за българския народ”, казва
проф. Червеняков.
“У нас се ликвидира профилактиката. Няма я и здравната просвета.
Това е безобразие! Не е нормално
44 хиляди деца да не ходят на
училище. Ако човек не е образован,
той не се грижи и за здравето
си”, отбелязва мъдро проф.
Петър Червеняков.
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ТАМАРА КАЛИНКИНА:

Òóê îòíîâî ïî÷óâñòâàõ
„âêóñà íà ìóçèêàòà”
Благодарна съм на колегите от Старозагорската
опера, че ни приеха топло и ми дадоха възможност
пак да пея на сцена, казва украинската оперна прима
Интервю на
Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА

 Госпожо Калинкина,
преди 3 месеца пристигнахте от Киев със семейството и двегодишната си
дъщеря. Как се чувствате в
състава на многонационалната трупа на Старозагорската опера?
- България ни посрещна
много гостоприемно, в частност Стара Загора. Пътувахме близо пет дни, пристигнахме късно вечерта... Посрещна ни директорът на
операта Огнян Драганов, веднага почувствах колко топла
и открита душа има. И че тук
сме били очаквани. Това е
нещо много ценно... Следващия ден, малко отпочинали от
пътя, със семейството ми излязохме на разходка из града.
Оказа се, че Стара Загора е
“компактен”, уютен, красив и
зелен град. С прекрасен голям парк, недалеч от нашия
дом, където сега обичаме да
се разхождаме. След това се
запознах с театъра и трупата. Театърът веднага ми хареса - в него цари приятелска и творческа атмосфера.
Дължа специална благодарност на Сийка Лапачка, Силвия Томова, Славчо Николов
- удивителни хора, готови да
разтворят големите си сърца,
за да ни окажат помощ и подкрепа във всеки момент.
 Още първите дни се
включихте в благотворителния концерт в Народния
театър “Иван Вазов” в София заедно със Смесения хор
и Биг бенда на БНР в подкрепа на пострадалите от
войната в Украйна. Как усетихте тогава солидарността на българските музиканти и на публиката за каузата на мира?
- Благодарна съм за поканата и възможността да участвам в това събитие. В днешно време това е много важно
за Украйна и нейните граждани - да чувстват подкрепата и солидарността на другите страни. Беше затрогващо
до сълзи да получавам съобщения след изпълнението ми
от публиката и телевизионните зрители, познати и непознати, с благодарност...
Особено за “Журавка” на
Олександър Билаш и Борис
Юхимович. Смятам, че сега
всеки е длъжен да прави за
страната си това, което умее
и има възможност.
 Приехте да участвате в спектакъл на “Бохеми”

в Стара Загора в нелек за
Вас момент. Имахте ли колебания? Какво е за Вас да
бъдете отново на сцена и
да правите това, което
умеете и обичате?
- Поначало съм доста рисков, понякога и импулсивен
човек, взимам бързо решения,
по интуиция. Когато Огнян
Драганов ми предложи да
изпълня ролята на Мими, в
началото се колебаех да приема или не. Почти месец “не
си бях отваряла устата” като
певица, трябваше основно да
си припомня партията на
Мими, а някои сцени направо да уча от нулата - специална благодарност към корепетиторите на театъра Светлана Денева и Мирослав Георгиев за високия професионализъм! Нервната ми система
беше изтощена и вътрешното
напрежение не ме отпускаше.
Просто реших да се доверя
на Бог и на безкрайното си
желание отново да почувствам “вкуса на музиката”, отново да стъпя на сцената.
Само на сцената умея истински да се разкривам, да
разгръщам чувствата и емоциите си чрез своите героини. В живота съм твърде затворен човек, който дори
понякога не успява навреме
да каже нещо важно.
 Вече сте играли ролята на Мюзета в “Бохеми”
като солистка на Националната опера на Украйна,
а сега, в Стара Загора, бяхте Мими в същата творба.
- На 4 февруари пях на
родна сцена в Националната
опера на Украйна партията
на Мюзета. Това е ексцентрична жена-фойерверк. В тази
роля моят темперамент се
развихря (шегувам се). Именно заради това образът на
Мими ми беше още по-интересен. Изобщо обичам процеса на “дълбоко актьорско
търсене”. В моята представа
Мими не е някаква сдържана,
образована жена, лишена от
обаяние - в много постановки тя изглежда вяла и безжизнена на фона на ярката, разкрепостена и жизнелюбива
жена със свободни възгледи
Мюзета. Тя е фина, елегантна
натура, способна да види красотата във всекидневните,
дребните неща. И да им се
радва абсолютно искрено.
Крехка, ранима, но в същото
време неотстъпваща по красота и сила на темперамента
на Мюзета.
 Вие сте на сцената
вече 17 години - имате ли
любими образи, които
преъздавате с най-голяма
радост, или героини, кои-

то са Ви най-близки по характер?
- Ако трябва да бъда
напълно искрена, нямам любими образи. Имам само любими постановки. Еднакво
обичам всичките си роли. И
ги преживявам по един и същи
начин. Старая се да избягвам
щампите, както “общоприетите”, така и своите собствени. Новата роля винаги е откритие, нова история, нов
живот.
 Коя от досегашните
Ви роли е била най-голямо изпитание за Вас? Има ли
роли, за които певецът трябва търпеливо да изчака подходящия момент или които
изискват определен житейски или творчески опит?
- За мен беше изпитание
партията на Виолета в “Травиата” - струва ми се, че много сопрани ще споделят това
мое усещане. На всички майсторски класове в чужбина
ми казваха: “Хайде! Това ще
бъде твоята звездна роля!
Започвай веднага да я пееш!”
А аз все не можех да се
реша, особено заради първата ария - “Е strano...”, която
във втората част изисква филигранна колоратурна техника. Сигурно още дълго нямаше да се реша, ако не беше
Негово величество случаят.
Предложиха ми да изпея
“Травиата” на известния летен фестивал Musica Riva
Festival в Италия (Рива дел
Гарда). Казах си, че щом италианците вярват в мен, значи
е време да проверя силите
си. После имаше постановка
и пет спектакъла в Бразилия.
И едва след това реших, че
съм готова да изпея Виолета
у дома, в Киев. Единствено
артистът може да почувства
и определи готов ли е в дадения момент психологически
и физически, а също и технически, за една или друга роля,
или още не й е дошло времето. Трябва само да се научиш
да бъдеш обективен спрямо
себе си и да вярваш на интуицията си.
 Печелили сте престижни конкурси. По какъв
начин участието в тях и наградите помагат за развитието на певеца?
- Успешната кариера е резултат от много фактори. В
моя случай победата на Международния конкурс за млади
оперни певци “Рикардо Дзандонаи” в Италия беше едно
от най-щастливите събития в
живота ми. Председателката
на журито - знаменитата италианска оперна певица и педагог Миета Сигеле, тогава
ми подари крила и вяра в моя

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

ТАМАРА КАЛИНКИНА е Заслужила артистка на
Украйна. Завършила е Киевския държавен музикален
колеж на името на Р. Глиер (2005) и Националната
музикална академия на Украйна “П. И. Чайковски”
(2009). От 2004 до 2011 г. е водещ солист на Киевския национален академичен оперетен театър. От
2011 г. е солист на Националната опера на Украйна,
където дебютира в ролята на Татяна от операта
“Евгений Онегин” на Чайковски. Сред най-значимите
роли, които постоянно изпълнява, са Виолета от
“Травиата”, Мими и Мюзета от “Бохеми”, Маргарита от “Фауст”, Татяна от “Евгений Онегин”, Йоланта от едноименната опера на Чайковски, Лаурета
от “Джани Скики”, Наталка от “Наталка-Полтавка”, Ксения в “Борис Годунов” от М. Мусоргски
и др. Носителка е на награди от престижни конкурси. Гостувала е в оперни театри и концертни зали
в родината си и в други страни.

успех като оперна певица.
Благодаря на Бога за моите
педагози, които вложиха и
продължават да влагат в мен
не само знанията и майсторството си, но и своята душа:
Тамара Сергеевна Калустян
- известната камерна певица
мецосопран, и Константин
Иванович Фесенко - корепетитор в Националната опера на Украйна, който буквално “износваше” с мен всяка от моите партии. Те не са
пропускали почти нито една
моя изява. След всеки спектакъл в театъра ме очакваше
подробен “разбор на полета” и много рядко - похвала.
“Не беше зле. Но можеш подобре.” Това е една от любимите фрази на Тамара Сергеевна. Така ми провървя и с
педагога в консерваторията
- проф. Александър Николаевич Дяченко, който стана
мой приятел и наставник в театъра.
 Изявявали сте се в постановки и на концерти в
много страни - различна ли
е публиката?
- Струва ми се, че реакцията на публиката не зависи
от страната, в която пееш, а
от това доколко “истински”,
правдиво се превъплъщаваш
на сцената; колко искрено и
без остатък се отдаваш на
този процес. Ако си честен с
публиката, и тя ще започне да

трепти с теб на същите вибрации, да съпреживява и да
се радва заедно с твоя персонаж. Сцената и зрителната
зала се сливат в едно.
 Ще Ви видим ли скоро
отново на сцената на Старозагорската опера?
- Сега активно работя
върху две партии, които са
напълно различни по музика
и характер. И съвсем скоро
- на 23 юли, ще направя своя
дебют тук, в Стара Загора, в
ролята на благородната, чиста, духовно извисена Дездемона (в “Отело” на Джузепе
Верди). Партньори ще ми
бъдат внушителният италиански тенор Джанкарло Монсалве и световноизвестният
блестящ баритон Желко Лучич. Надявам се, че това ще
бъде интересно и професионално обогатяващо сътрудничество. И само седмица
след “Отело” ще имам (дай
Боже!) още един дебют - в
ролята на страстната, фатална дива на Джакомо Пучини
(засега ще го запазя в тайна,
макар че не се смятах за суеверна преди) в Италия, в любимата ми, вълшебна красота на Рива дел Гарда. Всеки
ден работя до изтощение и с
голямо удоволствие с корепетиторката Светлана Денева, тя е отличен професионалист в своята област и очарователен човек.
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Êàê ñå çàðîäè ãåîïîëèòèêàòà
„Чергари на Морето” vs. „чергари на Сушата”
Славчо КЪНЧЕВ*

“Които знаят истината,
не са равни на ония, които я
обичат, а тия, които я обичат, не са равни на ония,
които й се радват.”
Конфуций (551-479 г.
пр.н.е.), древнокитайски
просветител и философ
На малцина е познато името
на Фредрих Ратцел (1844-1904),
който формира предпоставките
за възникването на геополитиката като научна дисциплина. Той
издава серия програмни работи,
откриващи сами по себе си нова
наука - “антропогеография” или
“политическа” география. Малко
известно е името и на друг предтеча на геополитиката - адмирал
Алфред Мехън (1840-1914), американски стратег. Той разработва темата за “морското могъщество” (“Sea Power”), която според него представлява постижение на военното, стратегическото, политическото и икономическото превъзходство за сметка
на използването на морските
пространства и съобщителните
маршрути, а също за сметка на
охраната на собствените брегови граници и установяване на
контрол над бреговите зони, отнасящи се към “неутралните” територии или към териториите на
“противника”. За адмирал Алфред Мехън съдбата на САЩ се
състои в пълно отъждествяване
с “морското могъщество”, а главният й стратегически, исторически и политически противник винаги е била сухопътна и континентална Русия.
През цялото по-нататъшно
развитие на геополитиката тази
идея е водеща.

Противопоставянето
е на “цивилизацията на Морето”
срещу “цивилизация на Сушата”.
Дълъг е списъкът на западните
учени, които теоретично обосновават това противопоставяне.
Превратният момент в историята на геополитическата дисциплина е публикуването през 1904
г. в английското списание “The
Geographical Journal” на статията на Халфорд Макиндер (18611941) “Географската ос на историята”. В нея всъщност са заложени основите на методологията и е описано полето на цялата
* Авторът е председател
на УС на Асоциацията
за борба против
корупцията в България

Карикатура на съперниците в “голямата игра” от 1878 г.,
изобразяваща афганския емир, притиснат от Великобритания и Русия
геополитическа наука, обосновани са нейните принципи, показани са формите и мащабите на
приложението й.
Халфорд Макиндер е не само
учен, но и деен политик. От 1910
до 1922 г. той е член на английския парламент от шотландската Партия на юнионистите.
През 1919-1920 г. изпълнява
функциите на висш британски
комисар за Украйна във войските на Антантата. Своята мисия
той осмислял като обезпечаване
на материалната, политическата, техническата и финансовата
помощ на “бялото движение” на
Деникин и Врангел.
По този начин геополитиката за Халфорд Макиндер била
не само сфера на неговите теоретични интереси, но и дело на
неговия живот: той се стремял
да реализира своите идеи на
практика.
Всъщност в своята фундаментална статия “Географската ос на
историята” (1904 г.) авторът излага нещо по-значително, отколкото практическото наблюдение
за това, което по негово време
било наричано “Голямата игра”
(“Great Game”). Под “Голямата
игра” (в края на ХIХ - началото
на ХХ в.) се разбирало противопоставянето между Англия и
Руската империя за контрол над
много важни стратегически пространства на евразийския материк, на първо място Индия,
Афганистан, а също Кавказ и
Близкия изток. По цялото пространство на Евразия от Средиземно море до Тихия океан се простирала територия, контролът
над която бил ключът за запазването на световното господство
на Британската империя, а за Русия - възможност за превръщането й във велика световна
държава със свободен излаз към
топлите морета. Руската империя от време на време се опитвала да отхвърли англосаксон-

ското доминиране - на първо
място над азиатските колонии откъм сушата, за да стане самата
тя пълноценна планетарна геополитическа сила. Именно този
процес носел името “Голямата
игра”.
Халфорд Макиндер сформира

три постулата
в геополитиката. Първият може
да бъде изложен така: политическото пространство (т.е. държавите, империите и т.н.) придобиват своите черти, граници и форми под въздействието на импулсите на чергарските народи. Историята неоспоримо свидетелства, че именно чергарите осъществяват историческата динамика:
те или създават основните политически образования - империи,
държави, политически съюзи,
или тези образования се появяват за защита от техния натиск.
Вторият постулат, формулиран от Макиндер, демонстрира
една неотслабваща историческа
жизненост, като присъства с
пълна сила и в настоящето. Той
постулира разделянето на чергарските култури на две фундаментални категории - чергари
на Сушата и чергари на Морето. Макиндер ги нарича иронично “бандити на Сушата” и “бандити на Морето” (the briganas).
Предизвикателствата на
“чергарите на Сушата” и “чергарите на Морето” притежават
различни качествени характеристики. В двата типа чергари е
различен стилът в стратегията,
тактиката и ценностната система. Това, което попада под влиянието на “чергарите на Сушата”, се стреми към йерархичногероичния тип цивилизация и
култура, а това, което се оказва
в сферата на интересите на
“чергарите на Морето”, попива
в себе си динамизма на “търгов-

ското”, технологично изобретателното, “прогресисткото” начало, устремено към “демокрация” и “открит пазар”.

Историческото
развитие
постепенно извършва оформяне
на двата типа чергарски народа в
два типа цивилизации, организирани по различни модели, преследващи противоположни стратегически цели и основани на алтернативни цивилизационни и
културни принципи. Едната от
тях може да бъде назована “цивилизация на Морето”, а другата
- “цивилизация на Сушата”.
“Голямата игра” не е началото на сблъсъка между тези две
цивилизации. Той започва още
от противопоставянето на “морската” Атина и “сухопътната”
Спарта, получило ярък израз в
продължителната Пелопонеска
война (431-404 г. пр.н.е.) и Пуническите войни на Рим (Суша)
и Картаген (Море) от 264 до
146 г. пр.н.е.
Третият постулат на геополитиката, формулиран от Макиндер, е районирането на територията на планетата в зависимост
от принципите на цивилизационния дуализъм “Суша-Море”.
Първоначално Макиндер в “цивилизацията на Морето” включва единствено Британската империя, тъй като по това време
(1904 г.) той счита САЩ за периферия на света, сухопътна
държава и второстепенна сила.
Но няколко десетилетия покъсно той променя своя възглед.
Като противоположна геополитическа зона е определена
“Сърцевината” или “сърдечната земя” (Heartland), в която
Макиндер разполага ядрото на
“цивилизацията на Сушата”.
През 1904 г. това е била Руската империя, по-късно, от 1917
до 1991 г. - Съветският съюз.

От 1991 г. и понастоящем, в
редуциран вид, това е Руската
федерация. Сменят се идеологиите, режимите, политическите
системи, но геополитическият
смисъл на политическото пространство остава неизменен.
Неизменна остава и динамиката на геополитиката. Описвайки основните геополитически
задачи, Халфорд Макиндер
предлага да бъде затворена “Сушата” колкото е възможно подалеко от южните и западните
морски пътища, като бъде укрепено влиянието на атлантическите държави по цялата дължина на “бреговата зона”, която
представлява географския бряг
на евразийския континент на Западна Европа през Средиземноморието, Близкия изток, Турция,
Кавказ, Иран, Централна Азия,
Индия, чак до Китай, страните
на Далечния изток, Япония и Тихоокеанския регион. Контролът
на крайбрежните ивици осигурява сдържането на Сушата в
нейните отдалечени от топлите
морета граници, позволява да
бъде създадено и поддържано
планетарно господство от океански характер.
За да бъде постигната тази
цел, Макиндер предлага да бъде
създаден в пограничните области

„санитарен кордон”
от марионетъчни и зависещи от
цивилизацията на Морето нови
“национални” държави. Самата
Русия е желателно да бъде разчленена от Запада и от Изтока,
на мястото на Австро-Унгарската империя да бъдат създадени
нови политически единици,
враждебни на руснаците, да бъде
установен англосаксонски контрол над територията на Кавказ
и Южна Русия, да бъдат укрепени позициите на Морето в Афганистан и Тибет за предотвратяване на възможно експанзия на
руснаците на Юг и Изток.
Но докато пионерите на геополитическата наука схващат
противопоставянето между “цивилизацията на Морето” и “цивилизацията на Сушата” като
процес, неограничен напред във
времето, то американският учен
от нидерландски произход Николас Джон Спикман (18931943) защитава тезата, че при
провеждане на съответната геополитика, подплатена посредством благоприятна за осъществяването й държавна дейност и
финансови ресурси, “битката”
може да бъде спечелена от “цивилизацията на Морето”. Окончателно и необратимо!
Голям е приносът за реални
резултати в тази насока в по-ново
време на проф. Збигнев Бжежински (1928-2017) и на проф. Хенри Кисинджър (р. 1925 г.).
Именно за да не бъде България пионка в игра на чужди интереси, като загубите в тази
игра се социализират тук, в нашето Отечество, а печалбите се
приватизират зад граница, е необходимо добре да се познава
Историята.
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Ðàéíà Êàáàèâàíñêà ïîëó÷è â Ðèì
íàãðàäàòà „Êàðëîòà Áîëîíèíè”
Райна Кабаиванска получи поредно
признание в Рим. Оперната актриса беше
отличена с наградата “Карлота Болонини” на тържествена церемония по случай
100 години от рождението на големия
италиански режисьор Мауро Болонини.
Той е заснел шедьоврите “Травиата”, “Веселата вдовица” и “Адриана Лекуврьор” с
участието на Райна Кабаиванска. Режисирал е и историческата “Тоска” в Рим от
1991 г., в която оперната прима е на сцената с Лучано Павароти.
В неделя (26 юни) в Дома на киното в сърцето на Вила Боргезе се
състоя и международната премиера на
документалния филм “La Scuola
Kabaivanska”, посветен на 20-ата го-

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¿À≈ —¿Õƒ⁄– –¿ƒŒ—À¿¬Œ¬, ÔÓÎËÚËÍ
»¬¿Õ ¬⁄À≈¬, ÔÓÂÚ Ë ÔÂ‚Ó‰‡˜
–»—“»≈À¿ —»Ã≈ŒÕŒ¬¿, ÊÛÌ‡ÎËÒÚÍ‡
œÓÙ. ‰- œ≈“⁄– ◊≈–¬≈Õﬂ Œ¬,
„˙‰ÂÌ ıËÛ„

дишнина на майсторския клас на Райна Кабаиванска в Нов български университет, научи ДУМА от Елена Гюрова. Събитието беше организирано от
Българския културен център в Рим, а
публиката у нас ще има възможност да
види филма на фестивала “Мастер оф
арт” през август в София.
През септември Райна Кабаиванска
идва в България за своя 22-ри Международен майсторски клас, организиран
от НБУ. Той ще се проведе в зала
“България” и ще започне с прослушване на 8 септември. На 2 октомври лауреатите ще изнесат тържествен галаконцерт със Софийската филхармония
с диригент маестро Найден Тодоров.

НАКРАТКО

Забавни и откровени
разкази на един баща

СНИМКА MARCO BONANNI

ÍÃÏÈ „Òðåâíåíñêà
øêîëà” ãîñòóâà
â ãàëåðèÿ „Àêàäåìèÿ”
Изложбата представя пълния учебен
цикъл в трите специалности на училището

СНИМКА НГПИ “ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА”

С избрани творби Националната гимназия за приложни изкуства “Тревненска
школа” представя пълния
учебен цикъл в трите специалности - “Художествена
дърворезба”, “Интериорен
дизайн” и “Иконопис”. Традиционната годишна излож-

ба, която е представителна
за училището, е експонирана в галерия “Академия” в
НХА и събира на едно място работи на ученици от
VIII до XII клас. Изложените
дипломни работи на випуск
2021 и 2022 ще допълнят
представата за цялостния

процес на обучение - от
създаването на проекта до
изпълнението му в материал. Икони, пластики от
дърво, резбовани пана, проекти за интериорен дизайн и
мебели уникати обхваща експозицията, която ще бъде
открита на 29 юни от 18 ч.,
научи ДУМА от Диди Спасова, връзки с обществеността на НХА.
Националната гимназия
за приложни изкуства
“Тревненска школа” в Трявна е държавен културен институт към Министерството на културата. Училището съхранява и развива традициите на Тревненската
възрожденска иконописна и
дърворезбарска школа, като
дава професионална подготовка на ученици от цялата
страна. Тя дава възможност
за директна реализация на
пазара на труда в сферата
на изкуството, културните и

творческите индустрии.
Училището развива широкоспектърна извънкласна и
извънучилищна дейност,
чрез която се търси разширяване на подготовката на
учениците в редица области
на съвременната култура.
Отличната материална и
техническа база дава възможност за обучение с най-съвременните технологии в областта на 3D моделирането,
вкл. CNC машини, лазарен
скенер, кътер и гравир, както
и дигитална арт лаборатория,
оборудвана с 3D принтери.
НГПИ “Тревненска школа” е иновативно училище от
учебната 2017-2018 г. и работи по системата на Проектно базираното обучение,
насърчаващо интердисциплинарния подход, екипната
работа, креативността и
творчеството. Училището
разполага с обширни ателиета, работилници и кабинети, модерно оборудвани
класни стаи, уникална библиотека, художествена галерия, арт магазин, както и
собствено общежитие.

Çîðíèöà Èëàðèîíîâà è Ñòîé÷î Ñòîÿíîâ
ïðåäñòàâÿò „Éîâàíî, Éîâàíêå”
Всеки е чувал народната песен
“Йовано, Йованке”, в която се разказва за невъзможната любов на момче и момиче. Но едва ли повечето
хора могат да си я представят с акустично класическо звучене. Само с
китара и цигулка.
Златното момиче на цигулката, както я наричат, Зорница Иларионова и
китаристът Стойчо Стоянов са решили да докажат, че комбинацията между
фолклор и класическо звучене може да
се получи добре. Идеята е на Стойчо
Стоянов, който създава аранжимента
на песента с желанието да вдъхне нов
живот на българските песенни тради-

ции. Той избира да покани цигуларката Зорница Иларионова за продукцията и чрез нейната дълбочина, чувствителност, перфектен тон да ни разкажат любовната история в песента
“Йовано, Йованке”, научи ДУМА от
Маргарита Тошева, артистичен и събитиен мениджър.
Режисьор и оператор на видеото е
Михаил Янакиев. Монтажът и постпродукцията са на Михаил Янакиев и
Стойчо Стоянов, а продуцент на видеоклипа е развиващата се музикална
школа XS Artists music school, чийто
основател е Стойчо Стоянов.
Зорница Иларионова можем да гле-

даме на живо на 29 юни от 19 ч. в зала
“България” заедно с Плевенската филхармония под палката на маестро Йордан Камджалов. В събитието от програмата на 53-тия МФ “Софийски музикални седмици” ще звучат Концерт
за цигулка и оркестър от Брамс и сюитата “Жар птица” от Стравински.

Новата книга на издателство
“Мусагена” - “Мама - Ачо” от
Ангелин Балсамаджиев, ще бъде
представена на 29 юни от 19 ч. в
клуб “Сити стейдж” в София, в
подлеза на НДК. Забавни и откровени разкази на един баща за многодетното му семейство. В премиерата ще участват Илиян Любомиров и Петя Дикова, Наум Шопов и Теа Минкова, Дарин Ангелов,
Ромина Тасевска, Георги Блажев.
Ангелин Балсамаджиев носи невероятния артистичен дух на баща
си - обичания артист Иван Балсамаджиев. Работи повече от 10
години като сценарист и редактор
в сутрешното шоу “На кафе” и
има публикувани текстове в сайтовете “Майко мила” и Webcafe.

Йордан Славейков
поставя важни въпроси
за живота в „Ембриони”
“Ембриони” е документален
текст за театър от Йордан Славейков, който се състои от десет
истории на жени, избрали да направят аборт. Премиерният спектакъл е на 29 юни от 19 ч. на
независимата сцена на I AM Studio
в София (ул. “Г. С. Раковски” 149).
Какви са причините една жена да
направи аборт? Оказват ли влияние на решението им политическият, културният и социалният
контекст? Какво мислят мъжете
за абортите? Защо България е
страната в ЕС с най-много аборти на глава от населението? Има
ли повод за оптимизъм? Това са
важните въпроси, които ще звучат от сцената на I AM Studio.
“Темата за абортите е важна за
мен отдавна. Майка ми е отказала да ме абортира, нищо че е
имала вече две по-големи деца.
Нямах трудности при намирането на тези документални истории. Оказва се, че жените не
разказват за преживените от тях
аборти не от срам или страх, а
защото не са питани... Целта ми
е спектакълът да се среща с публиката си регулярно, да задава
въпроси, без да посочва отговори”, споделя Йордан Славейков. В
постановката участва Августина-Калина Петкова, актриса в
Младежкия театър. “Ембриони”
е първият им взаимен проект,
подкрепен от НФ “Култура”.
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05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ - ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
Ë —ËÏÂÓÌ »‚‡ÌÓ‚
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ìœËÌˆÂÒ‡ ÀËÎËÙÂÂî ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
14.30 ìœËÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÏÎ‡‰Ëˇ Ã‡ÍÓ œÓÎÓî -‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚ ÙËÎÏ
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
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 Ã‡ı‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÔÂıÓ‰‡:
ŒÚ Ã‡‚ÁÓÎÂˇ ‰Ó Õ¿“Œ Ë
≈— - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
22.00 ìŒÚ‚˙‰ ¿ÚÎ‡ÌÚËÍ‡î - Ú‚
ÙËÎÏ /6 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ì’‡ÌË·‡Îî - Ú‚ ÙËÎÏ /3
ÒÂÁÓÌ, 2 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.10 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ/Ô/
00.30 100% ·Û‰ÌË
02.15 ÛÎÚÛ‡.¡√/Ô/
03.10 ƒÊËÌÒ/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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00.10 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
01.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
/Ô/
02.15 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
03.10 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·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 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î /Ô/
09.00 œÎÂÌ‡ÌÓ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Ì‡
Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇì
20.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî
21.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
/Ô/
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ /Ô/
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî /Ô/
23.10 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /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
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.61
21.00 œÂÏËÂ‡: ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî
- ÒÂË‡Î, ÂÔ.80
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.16
00.00 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî
- ÒÂË‡Î, Ò.13 ÂÔ.9
01.00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.5 ÂÔ.6
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì¡Ûˇ ÓÚ Î˛·Ó‚î /Ô./ ÒÂË‡Î, Ò.12
05.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./

ОВЕН

ВЕЗНИ

Партньорът ви може
да е в лошо настроение, поради което се
отнася скептично към
идеите ви.

Ще получите удар с
емоционален
заряд.
Стегнете се и се постарайте да бъдете
спокойни.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Всички около вас завиждат колко красиво
и хармонично се гледате със своя любим човек. Не спирайте.

Върви ви във всичко,
свързано с пари. По
другите въпроси нещата не са толкова блестящи.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

15.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

Всичко ново и необичайно лесно ще привлича
вашето внимание. Ще
ви бъде трудно да успявате.

Ще ви се случи нещо,
което ще повлияе на
личния ви живот. Очакват ви незначителни
промени.

18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË /Ò˙Ò

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Трябва правилно да си
разпределяте времето.
Ако не успеете, личният ви живот ще се
срине.

Занимавайте се с ангажиментите си по своя
дисциплиниран маниер.
Старайте се да сте на
ниво.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Трябва да поддържате
приятелски отношения
с хората, близки на
вашия любим. Бъдете
искрени.

Каквото и да чувствате, веднага ще бъде
забелязано, но за вас
това няма никакво значение.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

На близкия ви ще му се
иска да направи така,
че да ви бъде нужен. Ще
трябва да се пребори
бързо.

Ще се появи възможност да сключите изгодни сделки. Изберете
тази, която е по-надеждна.

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. 3
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. 3

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 29 ˛ÌË —‚. Ô˙‚Ó‚˙ıÓ‚ÌË ‡ÔÓÒÚÓÎË œÂÚ˙ Ë œ‡‚ÂÎ
œÂÚÓ‚‰ÂÌ
—‚ÂÚËÚÂ ‡ÔÓÒÚÓÎË ÏÌÓ„Ó ÒÂ ÔÓÚÛ‰ËÎË Á‡ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ÒÎÓ‚ÓÚÓ ¡ÓÊËÂ
—‚ÂÚ‡Ú‡ ˆ˙Í‚‡ ˜ÂÒÚ‚‡ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ
Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ ‚ÂÎËÍËÚÂ ‡ÔÓÒÚÓÎË œÂÚ˙ Ë
œ‡‚ÂÎ, ÍÓËÚÓ Úˇ Ì‡Ë˜‡ Ô˙‚Ó‚˙ıÓ‚ÌË
Ô˙‚ÓÔÂÒÚÓÎÌËˆË Ë ‚ÒÂÎÂÌÒÍË Û˜ËÚÂÎË.
“Â ÏÌÓ„Ó ÒÂ ÔÓÚÛ‰ËÎË Á‡ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ÒÎÓ‚ÓÚÓ ¡ÓÊËÂ, ÔÂÚ˙ÔÂÎË ÏÌÓ„Ó
ÒÚ‡‰‡ÌËˇ Ë „ÓÌÂÌËˇ Ë Ò‡ ÌË Á‡‚Â˘‡ÎË ‚
Ò‚ÓËÚÂ ÔÓÒÎ‡ÌËˇ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ô‡‚ËÎ‡ Ì‡
ıËÒÚËˇÌÒÍ‡Ú‡ ‚ˇ‡ Ë ÊË‚ÓÚ.
Õ‡È-‚‡ÊÌËÚÂ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡ Ì‡ ÚÂıÌËˇ
ÊË‚ÓÚ Ò‡ ÓÔËÒ‡ÌË ‚ ÍÌË„‡Ú‡ ìƒÂˇÌËˇ Ì‡
Ò‚ÂÚËÚÂ ‡ÔÓÒÚÓÎËî, ‡ Á‡ ‡ÔÓÒÚÓÎ œÂÚ˙ - Ë
‚ Ò‚ÂÚÓÚÓ ≈‚‡Ì„ÂÎËÂ.
¡Ó„Ó‚‰˙ıÌÓ‚ÂÌËÚÂ ÔËÒ‡ÚÂÎË Ì‡ ÚËˇ Ò‚Â˘ÂÌË ÍÌË„Ë ÌÂ Ò‡ ÒÍËÎË ÓÚ Ì‡Ò „Â¯ÍËÚÂ
Ë Á‡·ÎÛ‰ËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ Ò‡ ËÁÔ‡‰Ì‡ÎË: œ‡‚ÂÎ
- ÔÂ‰Ë Ó·˙˘‡ÌÂÚÓ ÒË, ‡ œÂÚ˙ - ÔÂ‰Ë ‰‡
·˙‰Â ÛÍÂÔÂÌ ÓÚ —‚ÂÚËˇ ƒÛı. «‡ÚÓ‚‡ ÚÂıÌËˇÚ ÔËÏÂ Â ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÓÛ˜ËÚÂÎÂÌ Á‡ Ì‡Ò. ¬
‡Ô. œÂÚ˙ ÷˙Í‚‡Ú‡ ‚ËÊ‰‡ Ó·‡Á Ì‡ Â‰ËÌ
ÓÚÂÍ˙Î ÒÂ ÓÚ ’ËÒÚ‡ Ë ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÔÓÍ‡ˇÎ
ÒÂ, ‡ ‚ ‡Ô. œ‡‚ÂÎ - Ó·‡Á Ì‡ Â‰ËÌ, ÍÓÈÚÓ

ÒÂ ÔÓÚË‚ËÎ Ì‡ √ÓÒÔÓ‰‡ Ë ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÔÓ‚ˇ‚‡Î.

Ì‡ÏÂËÎ Ï˙˜ÂÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÒË ÒÏ˙Ú. –ËÏÓÍ‡ÚÓÎË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ˆ˙Í‚‡ ˜ÂÒÚ‚‡ Ò‚ÂÚÂˆ‡ Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ Ì‡ –ËÏÒÍ‡Ú‡ ıËÒÚËˇÌÒÍ‡ Ó·˘ËÌ‡.
—‚ÂÚË ‡ÔÓÒÚÓÎ œ‡‚ÂÎ

—‚ÂÚË ‡ÔÓÒÚÓÎ œÂÚ˙
·‡Ú Ì‡ ‡Ô. ¿Ì‰ÂÈ œ˙‚ÓÁ‚‡ÌË, ·ËÎ ÌÂÛÍ Ë
·Â‰ÂÌ Ë·‡ ÓÚ „. ‡ÔÂÌ‡ÛÏ Ì‡ ·Â„‡ Ì‡
√‡ÎËÎÂÈÒÍÓÚÓ ÂÁÂÓ. ≈‚ÂÈÒÍÓÚÓ ÏÛ ËÏÂ ·ËÎÓ
—ËÏÓÌ, ‡ ËÏÂÚÓ œÂÚ˙, ÍÓÂÚÓ Ì‡ „˙ˆÍË ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ìÍ‡Ï˙Íî, ÏÛ ‰‡Î —‡Ï »ËÒÛÒ ’ËÒÚÓÒ.
–Â‚ÌÓÒÚÂÌ ‚˙‚ ‚ˇ‡Ú‡, ÍÓ„‡ÚÓ ’ËÒÚÓÒ Á‡ÔËÚ‡Î: Á‡ ÍÓ„Ó √Ó ÏËÒÎˇÚ ˜Ó‚ÂˆËÚÂ, œÂÚ˙ ÓÚ„Ó‚ÓËÎ, ˜Â “ÓÈ Â —ËÌ Ì‡ ΔË‚Ëˇ ¡Ó„.
¿Ô. œÂÚ˙ ·ËÎ Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-Î˛·ËÏËÚÂ
Û˜ÂÌËˆË Ì‡ —Ô‡ÒËÚÂÎˇ Ë ·ËÎ ‚˙Á‰Ë„Ì‡Ú ÓÚ
√ÓÒÔÓ‰‡ ‰Ó ‡ÔÓÒÚÓÎÒÍÓ ‰ÓÒÚÓÈÌÒÚ‚Ó. —ÎÂ‰‚‡Î ÌÂÓÚ‰ÂÎÌÓ —Ô‡ÒËÚÂÎˇ ‰Ó ‰ÂÌˇ Ì‡ ¬˙ÁÌÂÒÂÌËÂÚÓ ÃÛ. œÂ‰Ë Á‡Î‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ —Ô‡ÒËÚÂÎˇ œÂÚ˙ ÒÂ ÓÚÂÍ˙Î ÓÚ ’ËÒÚ‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
Ò˙‰‡, ÌÓ Ë „Ó˜Ë‚Ó ÒÂ ‡ÁÍ‡ˇÎ. —ÎÂ‰ ¬˙ÁÌÂÒÂÌËÂÚÓ Ì‡ »ËÒÛÒ Ë ÒÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ —‚ÂÚËˇ ƒÛı
‡Ô. œÂÚ˙ ÔÓÔÓ‚ˇ‰‚‡Î Ë ‚˙¯ËÎ ÏÌÓ„Ó ˜Û‰ÂÒ‡ Ë ËÁˆÂÂÌËˇ ‚ œ‡ÎÂÒÚËÌ‡, Ã‡Î‡ ¿ÁËˇ,
√˙ˆËˇ Ë ‰Û„Ë ÒÚ‡ÌË.
ŒÚË¯˙Î ‚ –ËÏ ÔË „ÓÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÕÂÓÌ Ë
·ËÎ ÓÒ˙‰ÂÌ Ì‡ ‡ÁÔ˙‚‡ÌÂ. ŒÚ ÒÏËÂÌËÂ ÔÓ
ÌÂ„Ó‚Ó ÊÂÎ‡ÌËÂ ·ËÎ ‡ÁÔÌ‡Ú Ò „Î‡‚‡Ú‡ Ì‡‰ÓÎÛ ‚ 67 „Ó‰ËÌ‡ - „Ó‰ËÌ‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ Ë ‡Ô. œ‡‚ÂÎ

(ÓÚ Î‡ÚËÌÒÍÓ Ô‡ÛÎÛÒ - Ï‡Î˙Í), Ò Í˙˘ÂÎÌÓÚÓ
ËÏÂ —‡‚ÂÎ, ÌÂ Â ÓÚ Í˙„‡ Ì‡ ’ËÒÚÓ‚ËÚÂ Û˜ÂÌËˆË. –Ó‰ÂÌ ‚ Ã‡Î‡ ¿ÁËˇ, ÚÓÈ ·ËÎ Ù‡ËÒÂÈ Ë
‚ ‰Ûı‡ Ì‡ ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚ÌËˇ ˛‰ÂËÁ˙Ï Û˜‡ÒÚ‚‡Î
‚ „ÓÌÂÌËˇÚ‡ ÒÂ˘Û ıËÒÚËˇÌËÚÂ Ë ‚ Û·ËÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚË Ô˙‚ÓÏ˙˜ÂÌËÍ —ÚÂÙ‡Ì.
Œ·˙˘‡ÌÂÚÓ ÏÛ Í˙Ï ’ËÒÚÓÒ ÒÚ‡Ì‡ÎÓ
ÌÂÌ‡‰ÂÈÌÓ, ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÌÂÓ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
‚Ë‰ÂÌËÂ. ¬ ÍÌË„‡Ú‡ ƒÂˇÌËˇ Ì‡ Ò‚. ¿ÔÓÒÚÓÎË
(XI „Î‡‚‡) ÒÂ ‡ÁÍ‡Á‚‡, ˜Â Ì‡ Ô˙Ú Á‡ ƒ‡Ï‡ÒÍ
—‡‚ÂÎ ‚Ë‰ˇÎ ÌÂÓ·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡ Ë ˜ÛÎ
¡ÓÊËˇ „Î‡Ò ÓÚ ÌÂ·ÂÚÓ: ì—‡‚ÎÂ, —‡‚ÎÂ, Á‡˘Ó
ÏÂ „ÓÌË¯?... ¿Á Ò˙Ï »ËÒÛÒ, ÍÓ„ÓÚÓ ÚË „ÓÌË¯î. »ÁÎÂÍÛ‚‡Ì, ÚÓÈ ÒÂ ÔÓÍ˙ÒÚËÎ Ë ÒÚ‡Ì‡Î Ì‡È-Â‚ÌÓÒÚÌËˇ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌËÚÂÎ Ì‡
ıËÒÚËˇÌÒÍ‡Ú‡ ‚ˇ‡. œÓÔÓ‚ˇ‰‚‡Î ‚ ¿ÌÚËÓıËˇ, ËÎËÍËˇ, ËÔ˙, √‡Î‡ÚÂˇ, ≈ÙÂÒ, ¿ÚËÌ‡, Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ, ÓËÌÚ, »ÒÔ‡ÌËˇ, Á‡ÚÓ‚‡ Â
Ì‡Â˜ÂÌ ì‡ÔÓÒÚÓÎ Ì‡ ÂÁË˜ÌËˆËÚÂî.
ŒÍÓÎÓ 67-‡ „Ó‰ËÌ‡ œ‡‚ÂÎ ·ËÎ ÓÍÓ‚‡Ì Ë
ËÁÔ‡ÚÂÌ ‚ –ËÏ Ì‡ Ò˙‰. «‡„ËÌ‡Î Ï˙˜ÂÌË˜ÂÒÍË Ì‡ 29 ˛ÌË 67 „. Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò Ò‚ÂÚË
‡ÔÓÒÚÓÎ œÂÚ˙. —Ï˙ÚÚ‡ ÏÛ Ò˙ÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎË
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ˜Û‰ÂÒ‡.
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ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

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

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

Œ“√Œ¬Œ–» Õ¿ –⁄—“Œ—ÀŒ¬»÷¿“¿
Œ“ ¡–Œ… 118

¬ŒƒŒ–¿¬ÕŒ: œÓÎÍÓ‚ÌËˆË. ‡Ó. ΔË‚ÓÚÌÓ‚˙‰ÒÚ‚Ó. Ã‡ı‡ÎÓ. ƒÂÂ. ¿Ï. “ËÂ.
“Ò‚‡Ì‡. ì¿Ìî. ŒÚËÚ. ¿·‡ÚË. »ÔËÚ. ¡ÓÎËÒ /
ÃË¯ÍÓ/. ì¿Í‡Ëî. ≈ÎÂÌ. ‡ /◊Ë˜Ú‡Ï‡Ì/.
¿‚‡ÌÚ‡. »Ï‡Ï‡ÚË. ËÎÂ. ÷ËˆÂ. ¿Ì‡Í. “ËÚËÍ‡Í‡. ‡Ì‡ÔË. Œˇ /¡ÛÌÓ/. »ÓÒ. √Ó‡ÌÓ‚ /
–ÛÏˇÌ˜Ó/. ¿‚. œË‚ÎË˜‡ÌÂ. √‡‰. ŒÌË. ÀËÌ‰
/ƒÊÂÌË/. ƒÂÌÂ·. “‡Ì¯Ó. »‚‡ÌÓ‚‡ /ÀËÎË/
. ìŒ“≈î. ¬‡Ì‡. Œ‚ÂÚ /¿ÌË/. ¿‚Ëˇ. ¿Ò. ¿ÁÂ.
–‡.
Œ“¬≈—ÕŒ: œÓÊ‡ÌËÍ‡. ¿‚ÓÓ‚ /œ‡‚ÂÎ/. ÀËı. œ‡‚Ë‡Ì. »Ì‡ÚË. ≈Í‚‡ÚÓË‡ÎÌ‡
√‚ËÌÂˇ. ŒÓÎËÚË. ÕÂ‡ÔÓÎ. ¿‚ÚÓËÚÂÚ. ËËÎÓ‚‡ /–ÓÒËˆ‡/. Õ.Õ. ≈Ú. À‡Í. ¿˜Ë‡Ò. ƒËÓ‰.
¡Â. “‡Ì‡Ì. ÷‚ÂÚ‡ÌËˆË. ŒÌ‰ËÌ‡. œË˙Ò /
ÃÂË/. ÃËÚÓ‚Â. ì¬¿«î. ƒÂ‚‡Î‚‡ˆËˇ. ƒ‡.
≈ÍÒ. ¿·Ë. ÃÂÍ /Õ‡‰ÂÊ‰‡ ÙÓÌ/. ¿„ÂÌÓ. ¿Ú‡Ì‡Ò ‡‡Ë‚‡ÌÓ‚. œÓ‚‡Ú. ¿Ú. Ó. –Â‚Â.
–ÓÏ. ì»„Ë Ì‡ Ò˙‰·‡Ú‡î.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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Åäè Íàçàðÿí íà åâðîôèíàë â Ðèì
Едмонд Назарян (63 кг)
се бори на финала на Европейското първенство за
юноши по борба, класически стил в Рим. Негов
съперник за златото бе
състезаващият се за Полша Арсланбек Салимов. В

полуфиналната схватка
българинът, който е шампион на континента за
мъже от 2020 г., се наложи с технически туш (9:0)
над французина Янис
Нирфи само за 1,45 мин.
Преди това той туши-

ра за 2,12 мин. Давид
Маник (Унг) след атрактивни хвърляния, а на
четвъртфинала преодоля
турчина Азат Сариар,
който бе дисквалифициран
при 0:8 за спъване и непозволена борба.

Òîìîâà ñ âòîðè
óñïåõ â Øëåìà
Гришо се отказа на “Уимбълдън”

Виктория Томова (№110) за втори
път в кариерата си записа победа в основна схема на турнир от Големия
шлем. На старта на “Уимбълдън” първата ракета на България надви със 7:5,
3:6, 7:5 участващата с “уайлд кард”
Дария Савил (Авл, №98). Дебютната й
победа в турнир от Шлема бе отново
на “свещената трева” през 2018 г.
Мачът й в “Ол Ингланд клъб” бе
отложен от понеделник заради дъждо-

вете в Лондон, които объркаха програмата.
Томова започна отлично срещата и
проби съперничката си, която преди
се състезаваше с рождената си фамилия Гаврилова, още в първия гейм. При
5:4 и свой сервис българката пропусна 2 сетбола и Савил успя да върне
пробива в последния момент, но Томова отново направи пробив и го
затвърди с гейм на 0.

1755 ëâ. îò åêèï
íà Áåðáàòîâ çà Ïåíàòà

СНИМКА БФ БОРБА

През втората част отново Томова
първа проби, но “върна жеста” срещу
родената в Москва Савил, която постигна пробив и в осмия гейм и изравни
сетовете.
Във финалния сет Томова поведе с
3:0, бе застигната при 5:5, но с нов
пробив измъкна мача.
27-годишната българка изигра седмия си мач в основна схема в турнири
от Шлема. Тя има 2 загуби на “Аустрелиън Оупън” - 2018 и 2022 г., 1 на
“Ролан Гарос” - 2018, и 2 на “US Open”
- 2020 и 2021 г.
Във II кръг Вики ще срещне Мария
Сакари (Гър, №5).
Първата ни ракета Григор Димитров (№21), също трябваше да играе в
понеделник, а вчера завърши злощастно участието си още на старта на
“Уимбълдън”. Българинът поведе срещу Стив Джонсън (САЩ, №93) с 6:4
след първия сет, но в началото на втория получи разтежение в лявото бедро. Той опита да продължи на корта,
но при 2:5 болките го принудиха да се
откаже въпреки повторната медицинска намеса.
“Не исках да продължа напред по
този начин. Григор е страхотен боец и
е много жалко, че трябваше така да
завърши участието му. Имайки предвид начина, по който изглеждаше, вероятно е нещо сериозно. Изпитвам огромен респект към него. Последните
няколко гейма не бяха лесни за мен.
Опитах се да остана концентриран, но
е трудно, тъй като виждаш какво се
случва със съперника ти, но същевременно не трябва да се влияеш от това.
Крайно неприятно е случилото се, защото Григор е феноменален човек и е
страхотно, че имаме такъв като него в
тениса. Беше ужасно да видя как се
контузи по време на изпълнението на
сервис”, коментира късметлията
Джонсън след мача.

Ôèëèï Êðúñòåâ
îñòàâà â Ëåâñêè
Изпълнителният директор
на Левски Иво Ивков обяви,
че националът Филип Кръстев
остава и през следващия сезон
“Снощи трансферът стана
факт след двумесечни преговори със „Сити груп” и белгийския Ломел. Благодаря за
професионализма на ме-

Фланелка на Монако с №9 и името на Димитър Бербатов бе откупена на търг от тартора на “червената” агитка
Росен Петров - Животното за 1755 лв. Парите бяха преведни на почетния президент и легендарен защитник и треньор
на ЦСКА Димитър Пенев.
Бившата звезда на ЦСКА и Манчестър Юнайтед Бербатов посети десетото юбилейно издание на фенския турнир
“Героите не умират” в памет на известния привърженик на
ЦСКА Младен Алексиев - Чика Дени, проведен на стадион
“Българска армия”.

ниджъра му Николай Жейнов.
Филип Кръстев вече си е левскар”, обяви синът на легендата Кирил Ивков. Той разкри, че юношата на Славия се
е съгласил на заплата, която е
по възможностите на клуба,
като е отказал далеч по-примамливи възнаграждения.

Спортният директор на Арда Ивайло Петков
представи бразилеца Жозе Едералдо Да Силва Жуниор

ГЛЕДАЙТЕ

ПО ЕВРОСПОРТ 2
ТЕНИС
12.00 - 0.00 “Уимбълдън”
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
21.00 Сезонът на Лудогорец
22.00 Сезонът на Левски
23.00 Сезонът на ЦСКА
0.00 Сезонът на Ботев Пд
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
18.00 Левски - Локо Сф
ПО МАКС СПОРТ 4
12.00 “Най-добрите
голове в Ла Лига”
20.30 “Талантите на Ла Лига”
Копа Либертадорес, 1/8-финали
1.15 Серо Портеньо - Палмейрас
3.30 Велес Сарсфилд - Ривър
Плейт
ПО МАКС СПОРТ 3
ВОЛЕЙБОЛ
Лига на нациите (жени)
20.00 Италия - Полша
РЕЗУЛТАТИ

КОНТРОЛИ
ЦСКА - Сепси (Рум) 0:4; Славия Хебър 1:2; Славия - Арда 1:0; Родопа
См- Лудогорец-2 0:5. Снощи: Раднички Ниш (Сърб) - Марица; Берое Янтра; НСА - Локомотив СЗ (Финал
за Купата на България за жени).
НАКРАТКО

ЦСКА отнесе 4 от Сепси
ЦСКА загуби с 0:4 от носителя
на Купата на Румъния Сепси в
последната си контрола на лагера
в Австрия. Още преди нея “червените” отказаха набелязаната като
последна проверка с шампиона на
Унгария Ференцварош, който отнесе Лудогорец с 3:0. За румънците,
които са 10-и в миналия шампионат, титуляр бе екснационалът
Радослав Димитров. Още в началото българските вицешампиони получиха 2 бързи гола. Вратарят Димитър Евтимов не се намеси добре
в опит да изчисти топката, тя
попадна у Козмин Матей (4) и той
прехвърли стража за 1:0. После
Бранислав Ниняй (9) намери с глава топката след корнер и я прати
в мрежата. Матей (44) получи пас
вляво от вратата, финтира бранител на ЦСКА и преодоля Евтимов за втория си гол. След пас от
фланга Каталин Голофка (71)
преодоля Евтимов за крайното 4:0.
В края удар с глава на Виталие
Дамаскан премина над гредата.
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