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ÅÊÎÑÒÈÊÅÐÈÒÅ ÎÒÏÀÄÀÒ
Транспортното министерство предприема действия за отпадането на автомобилните екостикери. Според ведомството те са
архаизъм и само усложняват преминаването на технически преглед.
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Íîâèÿò êàáèíåò ñ õîðèçîíò 6 ìåñåöà

Мая ЙОВАНОВСКА

След това управляващите ще поискат вот на доверие

Б

Управленската програма
за евентуално бъдещо правителство с премиер Асен
Василев е с хоризонт от 6
месеца. Идеята е след това
да се поиска вот на доверие. Експертните разговори
за приоритетите на кабинета продължиха и вчера.

яхме го позабравили. Но пак е
разгорещен, със събрани вежди и
фалшиво-горестна физиономия. И
нарежда от телевизорите. В последно време се активизира. Готви се за
избори. Надува старите фанфари. И
ни сервира познати номера. И пак
обичайната псевдо-драматична поза.
И отново се опитва да внушава неистини и откровени лъжи.
От вчера се е затръшкал театрално заради решението на Европейската комисия да намали общата сума
на безвъзмездните средства, които
ще бъдат предоставени на страната
ни по Плана за възстановяване и
устойчивост. Корекцията надолу е
за 578 млн. евро, което в български
лева е над 1 милиард. Същевременно ЕК увеличава грантовете на шест
други големи икономики, които са
сред най-засегнатите от пандемията.
“Губят се милиарди от некадърност, от безотговорност”, реди
Борисов от синия екран. Безброй
обвинения бяха отправени към управляващите (в момента в оставка) в
последната година от опозицията, от
т.нар. ново мнозинство, и конкретно от хората на Борисов за това как
се бавело внасянето на плана. Нека
подчертаем дебело, че орязването на
парите няма нищо, ама нищо общо с
това.
Но понеже тази дъвка се издъвка
от всички - ако има виновник за
забавянето, то това е именно последното правителство на ГЕРБ.

За БСП най-важни са
социалните мерки, борбата
с корупцията, съдебната
реформа, икономиката и
енергетиката, обясни Филип
Попов. Според него коалиционното споразумение е
било добро. Социалистите
отчитат като пропуск лип¬

сата на управленска програма. Залагаме срок от половин година, защото това е
минималният срок да бъдат
изпълнени най-належащите
за страната законопроекти
- по Плана за възстановяване и устойчивост, бюджета
за 2023 г. и други, коменти-

ра Попов.
Много хубави неща бяха
направени за шест месеца
управление и условието ни
е те да бъдат продължени,
заяви зам.-председателят на
БСП Атанас Зафиров.
Стр. 3
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Лято с много предизвикателства подарява Регионалната библиотека “Проф. Боян Пенев” на децата на Разград.
За поредна година Детският отдел на културната институция ще бъде място за забавления, игри и изненади през ваканцията
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Âñåêè äåí 514 ïúòè ñå
íàðóøàâàò òðóäîâèòå çàêîíè
Над 1/3 от нередностите в здравословните и безопасни условия
на труд са за работа при неблагоприятен микроклимат
Аида ОВАНЕС

През 2021 г. в централата
на КНСБ са получени 2043
сигнала от структурите на
синдиката за нарушения на
трудовото законодателство,
като този брой е по-висок от
2020 г. Това стана ясно по
време на представянето на
седмия Доклад на КНСБ за
нарушения, свързани с упражняване правото на труд, от

президента на синдиката Пламен Димитров и вицепрезидентите Тодор Капитанов и
Огнян Атанасов. Във всеки от
365-те календарни дни на годината се регистрират 514
нарушения на трудовото законодателство, пресметна Капитанов, позовавайки се на данни от ГИТ. През 2021 г. от
инспекцията са направили 40
788 проверки, а нарушенията
са били 187 712.
Над 27,5% от сигналите
към синдиката са за неплащане на заплати. Често работе-

щите не получават последната
си заплата или дължимата част
от нея при прекратяване на
трудовия договор, коментира
Капитанов. Хората или не
знаят, че могат да сигнализират ГИТ, или съдебните разходи са толкова високи, че не
завеждат иск, а това е предпоставка нарушенията да
продължават. Над 29% от оплакванията са за неплатени
заплати след прекратяване на
договор, а всеки пети сигнал е
за забавени заплати.
На следващо място са жал-

бите за неспазване на работно
време, почивки и отпуски
(22,8%), неспазване на осигурителни права (17,7%), здравословни и безопасни условия на труд
(над 15%), нарушения на колективно трудово договаряне (11%).
Капитанов коментира и проблема на работодателите - недостиг
на работна ръка, най-вече квалифицирана, но и нарушенията
не намаляват.
Най-често сигнализират
работещите на 36-55 г. възрастта, в която хората стават синдикални членове. По-

активни са жените - 55,7% от
сигналите подават те.
Над 36% от сигналите,
свързани с нередности при
спазването на безопасни и
здравословни условия на труд,
са за неблагоприятен микроклимат, 30,3% са за липса и/
или използване на некачествени лични предпазни средства.
Пламен Димитров е категоричен, че колективното трудово договаряне трябва да се
разшири. Такава е практиката
и в Западна Европа. В момента у нас от КТД са обхванати
около 25-30% от дейностите,
но целта на синдиката е да
станат 80%.
Коментар на стр. 8

ÊÑ ðåøàâà äàëè
àäâîêàòèòå
äà äîêëàäâàò
êëèåíòèòå ñè
çà ïðàíå íà ïàðè
Изискванията адвокатите да проверяват и докладват дали клиентите им
перат мръсни пари отиват в Конституционния съд (КС), реши Върховният административен съд (ВАС). Припомняме, че с вътрешни правила на Висшия
адвокатски съвет защитниците се
задължават да правят комплексна проверка на клиентите си, когато извършват
финансови операции или сделки с имоти или регистрират фирми. В тях са
заложени и примерни хипотези, при
които адвокатът трябва да се усъмни в
дадена сделка или клиент.
Върховните съдии приемат, че КС
следва да прецени дали е допустимо, от
гледна точка на действащата конституционна уредба, със Закона за мерките срещу изпирането на пари да се възложи на
Висшия адвокатски съвет да приеме нормативен административен акт, който не е
свързан с осъществяване на правомощията му по Закона за адвокатурата.
Приемането на подзаконови нормативни актове от Висшия адвокатски
съвет, каквито са атакуваните вътрешни
правила, принципно не нарушава конституционното правило на разделение на
властите, уточняват от ВАС. С тях се
създават гаранции за свободна, независима и самоуправляваща се адвокатура, но
това се отнася само до случаите, в които
на Висшия адвокатски съвет му е възложено изрично изпълнение на правомощия по Закона за адвокатурата, в качеството му на висш орган на адвокатурата,
се казва в мотивите на ВАС.
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Съветът за електронни медии организира дискусия на тема “Плурализъм и дезинформация по време
на война”. В нея участва министърът на електронното управление в оставка Божидар Божанов

Çàïî÷íà êàíäèäàòñòâàíåòî â ó÷èëèùàòà ñëåä 7 êëàñ
Подаването на заявления за участие в
първия етап на класирането след 7 клас
започна вчера и ще продължи до 7 юли,
информират регионалните управления по
образованието в страната. Някои от тях
приемат документи и на хартия, а не само
онлайн, на други места кандидатстването
е само онлайн. Учениците трябва да подредят паралелките, в които искат да бъдат
приети, започвайки от най-желаните към
по-малко исканите. Броят на желанията
може да бъде неограничен. За професио-

налните паралелки е необходимо да се
прикачи медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на
ученика, припомнят експертите. Цялата
необходима информация относно оценките ще бъде отразена по служебен път
преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. По традиция сред найжеланите за прием след 7 клас са профилираните гимназии - математически и
езикови. Планираните профилирани паралелки в страната са 964, а професио-

налните - 1477. Първото класиране ще
бъде обявено до 12 юли, като от 13 до
15 юли приетите ученици ще имат
възможност да се запишат, а недоволните - да подадат заявление за участие във
второ класиране. Второто класиране е
до 20 юли, като приетите трябва да се
запишат на 21 и 22 юли. Подаването на
документи за трето класиране, което е
на 29 юли, може да стане между 26 до
27 юли. Попълването на незаетите места продължава до 10 септември.

Äî 3000 ëâ. íà ìåñåö ìîãàò äà ïîëó÷àò ìëàäèòå ó÷åíè
До 3000 лева месечно могат
да получат млади изследователи
в български висши училища и
научни организации, съобщиха
от МОН. Парите се осигуряват
по Национална програма “Млади учени и постдокторанти 2”,
чийто първи етап започна вчера. С общо 7,5 млн. лв. ще бъдат

подпомогнати изследователи в
началото на тяхното кариерното развитие в 25 държавни висши училища, БАН, Селскостопанската академия, ВМА, Националния център по заразни и
паразитни болести и НИМХ.
Това е половината от целия
бюджет на програмата, а пери-

одът й на изпълнение е от 2022
г. до 2025 г.
Програмата е разделена на
два модула. По първия ще се
привличат и назначават млади
учени, които нямат договор за
работа с конкретно висше
училище или научна организация. Могат да бъдат подкре-

пяни и вече назначени асистенти, главни асистенти и докторанти, включително в задочна и самостоятелна форма на
обучение, до 10 години след
придобиване на първа образователно-квалификационна
степен “магистър”. Новоназначените млади учени ще по-

лучават възнаграждение от
1200 лв. на месец. Тези от тях,
които вече са наети по друг
договор в същата организация,
ще вземат допълнително от
200 до 600 лв. месечно. И в
двата случая са включени
средствата за осигуровки за
сметка на работодателя.
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Ñëàâè Òðèôîíîâ
òðÿáâà äà ñâèêíå,
÷å äåïóòàòèòå ìó
íå ñà êðåïîñòíè ñåëÿíè
è âñåêè ìîæå
äà ãîâîðè ñ òÿõ
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Министърът на младежта
и спорта в оставка
Радостин Василев

БОЙКО РАШКОВ:

Áîðèñîâ íÿìà ìîðàëíî
ïðàâî äà ãîâîðè çà èçáîðè
Борисов и такива като Борисов нямат морално право въобще да говорят за избори, защото
това уродливо явление “купуване и продаване на гласове” не е
създадено от МВР, заяви пред
журналисти министърът на
вътрешните работи в оставка
Бойко Рашков. По думите му
това явление е създадено в известни на цялото общество партийни централи.
Те създадоха обръчи от фирми, които да ги финансират, за

да има средства, които да бъдат
разнасяни с чували и куфари и
раздавани на предимно бедно
население, коментира Рашков.
Според него това са бедни избиратели, които са готови за 3040-50 лева да продадат гласа си
и да определят съдбата на много хора. Това е политическият
морал, който създадоха такива
като Борисов, обясни Рашков.
“Обществото дава отлична
оценка на МВР. За първи път
проявихте воля и кураж и да се

СНИМКА БТА

В градинката до църквата “Св. Седмочисленици” в София бяха поднесени
венци пред Паметника на загиналите при изпълнение на служебния
си дълг служители на МВР по случай празника на полицията
противопоставите на забранени
явления по време на изборите”,
похвали полицаите Рашков на
професионалния им празник. “С
действията си снижихте нивото

на купен вот до поносими нива,
това не се беше случвало. Службите на МВР работиха и по
случай със злоупотреба на европари, отпуснати за пътища”,

каза Рашков. Той изрази надежда да се намери друг министър
на вътрешните работи, който за
5-6 месеца да свърши такъв обем
работа от реформата.

Ïëàíúò çà êàáèíåò ïðåäâèæäà
âîò íà äîâåðèå ñëåä 6 ìåñåöà
За БСП приоритет са социалните мерки, борбата с корупцията и съдебната реформа
Управленската програма на новата
коалиция и евентуално бъдещо правителство с премиер Асен Василев се разписва за 6 месеца, защото идеята е след това
да се поиска вот на доверие. Това съобщи съпредседателят на “Демократична
България” Атанас Атанасов.
И вчера продължиха експертните
разговори за програмата на кабинета с
екпертите от “Продължаваме Промяната”, “БСП за България”, “Демократична
България” и независими депутати.
Основен приоритет за нас са социалните мерки, борбата с корупцията и
съдебната реформа, обясни по-рано в тв
интервю зам.-председателят на ПГ “БСП
за България” Филип Попов, който е част

от преговарящия екип на левицата. “Категорично са повече нещата, които ни
събират. В противен случай нямаше
смисъл да правим опит за съставяне на
кабинет и продължаване живота на този
парламент. Политиките, които ни обединяват в голяма част, са борбата с корупцията,
съдебната
реформа,
продължаване на пакета социални мерки в помощ на хората и бизнеса, икономика и енергетика. Тези са основните
теми”, обясни Попов.
Като добра практика той посочи това,
че партиите са имали зам.-министри във
министерствата на своите коалиционни
партньори и изрази надежда тя да
продължи. “Коалиционното споразуме-

ние беше добро, но като липса отчитаме
неприемането на управленска програма.
Сега залагаме срок от половин година,
защото това е минималният срок да бъдат
изпълнени най-належащите за България
законопроекти - по Плана за възстановяване и устойчивост, бюджета за 2023 г.
и редица други”, коментира Попов.
Социалистите са по-скоро оптимисти за съставянето на кабинет с първия
мандат. Длъжни сме да го направим в
името на България, категоричен е Попов.
Много хубави неща бяха направени
за тези шест месеца и нашето условие е
те да бъдат продължени, заяви зам.-председателят на ПГ на левицата Атанас Зафиров. Той коментира, че по време на

консултациите от БСП са поставили
въпросите за енергийните помощи, за
водните помощи, за безплатни учебници
на учениците, за безплатни лекарства на
деца до 14 години и по тях е има разбиране от страна на партньорите. Според
Зафиров 121 депутата не са достатъчни
и трябва да се осигури по-стабилно мнозинство. “Законодателната програма е
амбициозна и за нея трябва работещо
мнозинство. Искрено се надявам част от
народните представители, с които се
водят разговори в момента, да проявят
отговорност и да са на нивото на своите
ангажименти към своите избиратели, защото те са народни представители на
всички граждани”, призова Зафиров.

ÁÑÏ â Ñîôèÿ îñúæäà èçãîíâàíåòî Â äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ
íà ðóñêèòå äèïëîìàòè
ðàáîòÿò ïîâå÷å æåíè
Членовете на ГС на БСП в София
осъждат категорично решението на премиера в оставка Кирил Петков да изгони
70 руски дипломати и служители в посолството. Според социалистите това е безотговорно и вредно за България. “Очевидно е, че то е взето извън всякакви норми и правила, без дори да е консултирано
с партньорите в коалицията, освен това е
неразумно, показва липса на държавническо мислене и по никакъв начин не защитава интереса на страната ни. Подобни
действия изострят ненужно и без друго
обтегнатите отношения между България
и Русия. Засилването на конфронтацията
от наша страна ще доведе до изключително тежки последици за държавата ни”, се
казва в позиция на ГС на БСП.
Според столичните социалисти няма
данни за съществуваща заплаха за националната сигурност от страна на обявените с българската нота за “персона нон
грата” руски дипломати. Те са катего-

рични, че подобно действия от българска
страна е национално предателство в исторически план спрямо изконните интереси на държавата ни.
Докато другите европейски държави
търпеливо изчакват, преосмислят и съобразяват действията си, така че да гарантират доставките и да защитят националния си интерес, на прага на зимата
ще се наложи България отново да почука на вратата на “Газпром”, категорични
са членовете на ГС на БСП. Те настояват
ръководството на партията и на парламентарната група да предприеме решителни и категорични действия за спиране
на конфронтационния публичен дебат по
отношение на Русия. Подкрепяме и предприетите действия от парламентарната
група на “БСП за България” за отмяна на
нотата за изгонване на 70 дипломати и
служители от посолството на Руската
федерация, подчертават столичните социалисти.

Аида ПАНИКЯН

Заетите от жени щатни бройки в държавната
администрация през 2021
г. са 66 787 или с 1604
повече от мъжете, които
са 864. Това става ясно от
Доклада за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2021 г.
Дамите на ръководни
длъжности в МВР са 318,
докато силния пол преоблада с 2828 души. Сред
ръководните дипломатически длъжности съотношението мъже-жени е 68
срещу 53.
В Министерството на
правосъдието заетите по

основно щатно разписание са 239, като от тях
191 с жени. Доминираща
е ролята на дамите в Министерството на земеделието. Жените на ръководни позиции там към
края на м.г. са 56, а мъжете - 26. Въпреки това все
още мъжете доминират
почти във всички сфери в
селското стопанство.
Превес имат жените и
в Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. От
общо 532 души, мъжете са
116. Общо 50 жени в
МРРБ заемат ръководни
длъжности. Началници в
системата на МОСВ са 26
дами, а мъжете на ръководни длъжности са 21.

През м.г. коефициентът на заетост сред 1564-годишните е 72%, като
при мъжете тя е по-висока и е 76,2%. Това показва, че участието на жените на пазара на труда е
по-слабо от мъжете. Като
цяло жените в трудова
заетост работят по-малко
часове и в по-нископлатени сектори и заемат пониски длъжности от
мъжете. През 2021 г. при
коефициент на безработица 5,3%, при мъжете показателят е 5,5%. Това означава, че жените са
склонни да се заемат и с
по-ниско платена работа,
стига да припечелват за
прехраната на семействата си.
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Îáùèíñêè ôèðìè èçãðàæäàò
ïàðêèíã çà 12,7 ìëí. ëâ. â Ñîôèÿ
Сметките за строежа на съоръжението до „Ситняково”
нараснаха почти два пъти за година
Две общински фирми - “Софийски имоти” и “Пазари Изток”, които не се занимават с
паркиране, ще изграждат етажни паркинги в район “Надежда” и на пазара “Ситняково” в
район “Слатина”. Проектите за
тях са почти идентични - 4
нива за паркиране и спортно
игрище на покрива, но цената за изграждането им е различна. Строителството на помалкия от двата на пазара
“Ситняково” струва 1026
лева за кв. м. или с около 200
лева по-скъпо от съоръжението в “Надежда”, където цената е 813 лева за кв. м. Това
показват два доклада за фи-

нансирането на проектите за
общо над 12,7 млн. лева, които СОС разглежда.
Прогнозната цена на паркинга на пазара “Ситняково”
беше критикувана от част от
общинските съветници по
време на обсъждането на документите от комисиите към
общинския съвет. Основните
забележки са свързани с прекалено високата цена и с това,
че паркинги трябва да се изграждат от Центъра за градска мобилност, чиято дейност
е паркирането, а не от фирми,
които не се занимават с това.
Към момента прогнозната
цена за изграждането на пар-

кинга в “Ситняково” е 6,6 млн.
лева. За този проект се говори от 2019 г., а първоначалната прогнозна стойност беше
около 2 млн. лева. Тя обаче
беше определена на око - без
проект и реални сметки за инвестицията. Тази сума обаче
беше използвана като аргумент да се позволи на “Пазари Изток” да продаде апетитни имоти в район “Студентски” и с приходите да се финансира изграждането на
съоръжението. Предстои СОС
да реши дали да позволи на
дружеството да инвестира над
6 млн. лв. в паркинга.
Проектът на бул. “Шипчен-

ски проход” предвижда 4 нива
за паркиране с общо 158 места и 6430 кв. м разгърната застроена площ. Ще има и товаро-разтоварителни съоръжения, зона за публични събития и използваем покрив със
спортно игрище. Последното
ниво ще е с по-голяма етажна
височина, за да може да се
използва за събития. На покрива трябва да има игрище,
обслужващи помещения, кафене, съблекални и 2 зали за тренировки. Фасадата ще е със
стоманени въжета, по които
трябва да се увива зеленина.
Паркингът в “Надежда”,
който ще се прави от “Софий-

ски имоти”, се очаква да струва около 6,15 млн. лв. Предвижда се 4,4 млн. лева от тях
да се осигурят чрез кредит, а
за това се чака и одобрението
на общинския съвет. Съоръжението ще е с разгърната
застроена площ от 7500 кв. м
и 261 места. Той ще се намира на ул. “Кирил Дрангов” в
близост до бул. “Ломско
шосе”. Сградата ще е на 5
нива - 4 за паркиране и едно
за търговски обекти и зала за
тренировки. Бъдещите магазини и залата ще са на партера.
На последното ниво освен
паркоместа трябва да има и
открита спортна площадка.

Áåëîäðîáíàòà áîëíèöà
„Ñâ. Ñîôèÿ” ñå âëèâà â
ÓÌÁÀË „Ñâ. Èâàí Ðèëñêè”
Министърът на здравеопазването взе решение за преобразуване чрез вливане на Многопрофилната болница за активно
лечение по белодробни болести “Св. София” ЕАД в София в
Университетската многопрофилна болница за активно лечение
“Св. Иван Рилски” ЕАД. И двете здравни заведения са с едноличен собственик на капитала държавата, като принципал е
министърът на здравеопазването.
С преобразуването на двете лечебни заведения УМБАЛ
“Св. Иван Рилски” ще поеме дейността на МБАЛББ “Св.
София” Предвид значимостта и медицинската целесъобразност на осъществявания диагностично-лечебен процес в
структурите на МБАЛББ “Св. София”, те ще бъдат съхранени в пълен обем. Оперативното управление ще се осъществява от изпълнителния директор на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” д-р Дечо Дечев.
С така предприетите действия се цели осигуряване на качествена и достъпна медицинска помощ на пациентите, както
и да се постигне в най-пълна степен защита на държавния
интерес и в двете лечебни заведения, а вливането няма да
засегне наличните медицински структури и персонал, твърдят
от МЗ в прессъобщение. Преобразуването на двете болници
е в отговор на водената политика по оптимизиране на лечебните заведения за болнична помощ на територията на София
и търсенето на баланс и ефективно използване на наличните
финансови ресурси, което следва да осигури подобряване на
предлаганите здравни услуги, достъпно, равнопоставено, качествено и всеобхватно здравеопазване на гражданите, обясняват от министерството.

СНИМКА БТА

Децата от ДГ “Чайка” във Варна се запознаха с мултифункционалните
хуманоидни роботи Роби, Роберта и Голямата стъпка. Инициативата
е част от европейски изследователски проект по програмата
“Мария-Склодовска Кюри” на Института по роботика към БАН и има
за цел да се изследва социалният контакт на малчуганите при игрите с роботи

Áåç ãðóïè çà ïðåäó÷èëèùíî
îáðàçîâàíèå â ó÷èëèùàòà â Äîáðè÷
Групи за предучилищно образование в училищата в Добрич няма да
бъдат сформирани през следващата
учебна година. Шестгодишните деца ще
се обучават единствено в детските
градини. Причината е, че директорите
на 12-те общински училища в Добрич
са отказали да откриват такива групи,
тъй като не могат да изпълнят нормативните изисквания.
В началото на тази година кметът
на община Добрич Йордан Йорданов
издаде заповед, според която децата в
предучилищна възраст могат да се

обучават единствено в детските градини. Няколко месеца по-късно след внесена в Административния съд жалба
от родители заповедта беше отменена
и беше дадена възможност на директорите на училищата сами да преценят
дали ще открият или не класове за
шестгодишните деца. До крайния срок
30 юни няма заявено желание за това
от нито едно училище, заяви зам.кметът по хуманитарните дейности др Емилия Баева. По тази причина предучилищното образование остава само
в детските градини.

ÊÎÂÈÄ-19 âçåìà êóðñ êúì ìîðåòî
Областите Варна, Бургас и Софияград са в жълта зона по ниво на заболеваемост от КОВИД-19. Всички останали
са в най-ниската зелена зона. Това сочат
данните на Националния център по заразни и паразитни болести. Двуседмичната заболеваемост в страната е 82,5 на
100 хил. население.
През последните дни на миналата
седмица след София най-много новозаразени бяха регистрирани във Варна и
Бургас. Продължава тенденцията от миналата седмица на ръст на новите случаи.
Във вторник актуалните данни сочеха, че
новите случаи са 942 при направени 6702
лабораторни теста, като повечето от тях
са антигенни, тъй като от 1 април направление за ПСР дават само пулмолози.

Увеличават се настанените в болница с
КОВИД-19 и вчера бяха 396. Има ръст
и на хората в интензивни отделения - 31.
През май 2022 г. два подварианта на
Омикрон - BA.4 и BA.5, бяха обявени от
СЗО и Eвропейския център за профилактика и контрол на болестите за “будещи
безпокойство”. Миналата седмица МЗ
обяви, че в България е засечен нов подвариант на Омикрон - ВА.5.
От МЗ отново препоръчват да се
носят маски в закрити пространства, да
се спазва дистанция и хората да мият
често ръцете си.
ДУМА припомня, че българите над
18 г. вече могат да си поставят и втора
бустерна доза на ваксина срещу КОВИД19 поне 4 месеца след първата.

www.duma.bg
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КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

Öåíèòå íà õëÿáà ïàäàò òðàéíî
çàðàäè ìàõàíåòî íà ÄÄÑ
Инфлацията, доходите и мерките
с грижа за хората са задача
номер едно, заяви
вицепремиерът
Цените на хляба падат трайно заради премахването на
ДДС, съобщиха от Министерството на икономиката и индустрията. Вицепремиерът Корнелия Нинова нареди на Комисията за защита на потребителите да извърши проверки на
цената на хляба в цялата страна. От 2 юли до 5 юли са направени над 100 проверки в над
30 града в различни по големина магазини. От протоколите на
КЗП става ясно, че част от
търговските вериги са намалили цените с 20% на всички видове хляб във всички градове, в
които имат магазини. Това не
се дължи на промоция, тъй като
такава се прави само на определена стока за по няколко дни.
Сегашното намаление е за це-

лия асортимент и то трайно,
съобщиха от икономическото
ведомство.
Резултатите от проверките
показват, че в някои по-малки
хранителни магазини цените са
близки или дори по-ниски от
тези във веригите. Например в
хранителен магазин във Враца
бял хляб от 700 г се продава за
1,40 лв., типов хляб от 700 г за 1,30 лв. В Монтана в малък
магазин бял хляб 700 г струва
1,60 лв., а хляб “Добруджа” 1,50 лв.
“Очевидно премахването на
ДДС на хляба започва да дава
резултат. Всички опити тази
мярка да бъде оспорвана или
злонамерено тълкувана като
промоция се провалиха. Няма
как стотици магазини в цялата

СНИМКА МИНИСТРЕСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Корнелия Нинова
страна да обявят едновременно
промоция на всички видове
хляб с едно и също намаление.
За нас инфлацията, цените, доходите и компенсаторните мер-

ÅÊ îòëè÷è Íàöèîíàëíà êîìïàíèÿ
èíäóñòðèàëíè çîíè
“Национална компания
индустриални
зони” ЕАД премина
успешно процедура по
програма “Цифрова
Европа”. Това съобщи
вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова.
Проектното предложение на НКИЗ предвижда създаване на
Европейски цифров
иновационен хъб с наи-

менованието “Регионален център за дигитални решения и иновации”
на територията на Индустриален парк СофияБожурище. Проектът е
за изграждане на иновативна цифрова инфраструктура, която ще обслужва компаниите-инвеститори в парка, както и бъдещи предприемачи, изследователи,
учени, граждани, администрация.

Проектното предложение на компанията е
получило “Печат за високи постижения”. Това
е знак за висока оценка
от страна на Европейската комисия, разглеждала проектните предложения по инструменти за финансиране от
Европейския съюз. Отличените с този знак
проекти отговарят на
изискванията за най-високо качество.

Ïóñêàò ïîðú÷êè çà íàä
1,7 ìëðä. ëâ. â æï òðàíñïîðòà
Министерството на транспорта
има намерение да пусне обществени
поръчки за над 1,7 млрд лв, става ясно
от информация, публикувана на сайта му. В края на миналия месец изтече крайният срок за получаване на
предложения от всички заинтересовани страни за придобиване на нови
влакове. Това е най-голямата задействана поръчка по Плана за възстановяване и устойчивост. Общият
брой получени предложения по всички пет покани е 32. ДЩе се възползваме в пълна степен от възможностите, които ни дава Законът за обществените поръчки, за да придобием
най-модерните и сигурни влакове и
оборудване при най-добри условия и като цена, и като технологииУ,
каза министър Николай Събев.
До изтичане на крайния срок сво-

ите индикативни предложения са подали големи световни производители
и доставчици на подвижен състав и
бордово оборудване като Alstom,
CAF, Hyundai Rotem, PESA
Bydgoszсz, Siemens Mobility, Skoda
Transportation, Stadler Rail, Fabryka
Pojazdow Szynowych - FPS Poznan,
KONCAR - Electric vehicles Inc.,
Thales, Talgo, Express Service, Vossloh
Locomotives GmbH, CZ LOKO a.s. и
CRRC Corporation Limited.
След подробно разглеждане на
всички предложения, предстои в
кратки срокове транспортното министерство да обяви обществени
поръчки по петте покани на обща
стойност 1,7 млрд. лева. Очаква се
до средата на 2026 г. България да
има обновен железопътен парк от
най-ново поколение.

ки с грижа за хората си остават
задача номер едно”, заяви вицепремиерът Нинова.
На пазара преобладават
българските плодове и зеленчу-

ци. Цената на захарта спря да
расте, млечните продукти също
задържат цените си. Това заяви
пред БНТ Владимир Иванов от
Държавната комисия по стоковите борси и тържища. По негови данни има стабилизация в
рамките на три месеца, а пазарът се урегулира. Европейският пазар е доста конкурентен, а напрежението у нас идва
от ниските доходи. До септември-октомври той не очаква
промени в цените на храните.
Проблемите ще дойдат, ако
видим нова ескалираща криза на
енергийния пазар, предупреди
Иванов.
“Ако войната приключи,
може да има и спад на цените.
Нищо в момента не обуславя
скок на цените. Не се очертава
продоволствена криза в Европа”, смята Иванов. “Имаме изключително добра реколта на
зърно, очакваме рекордни стойности, добре върви и реколтата
на слънчоглед. Няма рискове за
българската реколта”, успокои
Иванов.

Èíòåðêîíåêòîðúò ñ Ãúðöèÿ
÷àêà áúðçî àêò 16
На 98% е завършено строителството
на газовата връзка на България с Гърция,
100% е готова газовата станция в Стара
Загора, 96% - газовата станция “Комотини”. Това каза пред БТВ Теодора Георгиева, изпълнителен директор на фирматастроител. Направени са успешни тестове
на цялото трасе, включително и с газ.
По думите й азерският газ започва
да тече през юли. “Има нужда от институционална и политическа воля, за
да се съкратят всички процедури за
акт 16 в България и Гърция, нужна е
сертификация на проекта, без която не
може да се пренася газ”, каза Георгиева. Тя се надява предсрочни избори и
служебен кабинет да не попречат на
процесите. Георгиева съобщи, че в
момента се строи и компресорна станция на Комотини, която се очаква да

бъде пусната около 2023 г.
Миналата седмица КЕВР и Регулаторният орган за енергия на Гърция (RAE)
окончателно сертифицираха “Ай Си Джи
Би” АД като независим преносен оператор на междусистемната газова връзка
Гърция-България (IGB). Съвместното
решение на българския и гръцкия регулатор официално дава възможност интерконекторът да бъде въведен в търговска
експлоатация. От КЕВР тогава отбелязаха, че газовата връзка е от стратегическо
значение, а чрез интерконектора през
втората половина на 2022 г. България ще
може да получава в пълен обем договорените 1 млрд. куб. м природен газ по
договора с Азербайджан. Проектният
капацитет на българо-гръцкия газов интерконектор позволява пренос на 3 млрд.
куб. м природен газ.

Äàíú÷íèòå çàïî÷âàò êàìïàíèè
ñðåùó óêðèâàíåòî íà îñèãóðîâêè
НАП започва две информационни кампании: “Заплата в плик” и “Данъчно-осигурителни рискове”, съобщиха от приходната агенция. Целта им е да насърчи гражданите и бизнеса да спазват доброволно
своите задължения и да запознае работниците и служителите с рисковете, ако се
съгласяват да се осигуряват на по-нисък
от реалния си доход, като вземат част от
възнаграждението си в брой.
През последните години приходната
агенция отчита трайно повишаване на
доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство. Наблюдава се
намаляване на броя на рисковите лица и
на потенциалната щета за фиска, като

приходите от данъци и осигуровки за
първите 6 месеца на 2022 г. достигнаха
близо 15 млрд. лв. - с над 1,6 млрд. лв.
повече в сравнение с миналата година.
Всеки може сам да изчисли колко би
загубил през следващите години, ако не се
осигурява върху заплатата, която получава в действителност, чрез т. нар. “калкулатор на загубите” в сайта: https://
zaplatavplik.bg. Приложението дава
възможност на потребителите да разберат от колко средства ще се лишат в бъдеще под формата на неизплатени пари от
болнични, майчинство, обезщетения за
безработица, както и пенсии. Кампаниите
ще продължат 3 месеца.
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Åêîñòèêåðèòå íà êîëèòå
èçäúðæàõà ñàìî ãîäèíà
Лепенките отпадат, защото били архаични
Точно година след въвеждането на
екостикерите на автомобилите
Изпълнителна агенция “Автомобилна
администрация” започва акция за тяхното премахване. Идеята е на министъра на транспорта в оставка Николай
Събев. Според нея поставянето на отличителен стикер на предното стъкло
оскъпява и утежнява процедурите при
преминаването през пунктовете за проверка за техническа изправност. Предстои промяна в наредбата, с която бяха
въведени лепенките. Замерването на количеството изхвърлени вредни газове в
пунктовете се запазва.
В момента у нас има два вида стикери. Единият се слага на предното
стъкло при първоначална регистрация
в “Пътна полиция”, където е и първият
технически преглед. След това при все-

ки годишен се поставя и стикер с екокатегория. Вторите стикери бяха въведени миналото лято. Те указват екокатегорията на колата в пет степени.
Идеята на допълнителния стикер бе да
могат да се ограничават замърсяващите
коли в дните с мръсен въздух.
“В приетите разпоредби, свързани с
новите стикери, т. нар. “екостикери”, се
създава възможност за реализирането на
корупционни практики чрез неефективно разходване на публични средства. По
информация от официалната интернет
страница на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за изработването на “Знак за периодичен преглед
за проверка на техническата изправност
на ППС” за годишен тираж от 1 500 000
бр. е зададена единична цена от 6,80 лв.
Това потвърждава идентифицирания

риск от разходване на значителен размер публични средства. Отделно са и
всички други разходи по въвеждане в
действие на цялостната система за контрол”, заявиха тогава от Антикорупционната комисия.
Сега Събев предлага да отпадне и
първият стикер, който се поставя от
МВР. За да се случи това обаче ще трябват промени и в наредба на силовото
ведомство. Затова е изпратено писмо
до вътрешния министър Бойко Рашков.
Ограничаването на достъпа на замърсяващи коли до определени зони в дни с
мръсен въздух е инициатива на Столичната община. За обществено обсъждане беше пусната наредба, с която се
въвеждат т. нар. нискоемисионни зони.
Те обхващат широкия център на София, където през зимата не би трябвало

да се допускат замърсяващи автомобили от най-ниските три категории - Евро
1, 2 и 3. Забраната трябва да се прилага
поетапно. Контролът ще е дистанционен - с камери. Първоначалната идея на
общинарите беше те да “четат” стикерите, залепени на колите. След София и
други градове прегърнаха идеята за екостикерите.
Подобни обозначения са архаични,
при положение че цялата информация
за автомобилите и техническите им прегледи се вкарва в електроннни бази данни и е достъпна онлайн. Въпреки това
кабинетът “Борисов” ги въведе. Още
като пое поста, сегашният транспортен
министър обяви, че ненужните стикери
ще бъдат премахнати. Осем месеца покъсно обещанието още е в “процес на
изпълнение”.

Îòñòúïêàòà çà ãîðèâàòà - â ñèëà îò ïåòúê
В “Държавен вестник” вчера
бяха публикувани измененията
в Закона за държавния бюджет
за 2022 г., които трябваше да
влязат в сила от 1 юли. Провалените няколко заседания в парламента след гласувания вот на
недоверие към кабинета отложиха влизането в сила на редица разпоредби в актуализацията
на бюджета. Сред тях са част от
антикризисните мерки, свързани с инфлацията, които ще влязат в сила в тридневен срок от
обнародването - 8 юли.
От петък влиза в сила
отстъпката от 25 стотинки от
отстъпка за всеки зареден
литър бензин A95, дизел или
пропан-бутан (LPG), както и за
всеки зареден килограм метан.
Няма лимит на зарежданията
нито като брой на месец, нито
като количество, но всяка бензиностанция сама ще избира
дали да се включи в схемата.
От петък започва да действа и
нулевата ставка на ДДС за

хляб и брашно. В тридневен
срок от обнародването, т.е. от
8 юли, в сила влиза и намалението от 20 на 9% на ДДС за
доставка на централно отопление и на природен газ.

Също оттогава започва да
действа и нулевият акциз за
моторните горива като втечнен нефтен газ (LPG), природен газ, както и 0 лв. акциз на
произведената топлинна и еле-

ктрическа енергия.
Намаленият данък върху
доходите на адвокатите, които
упражняват свободна професия,
ще е в сила от догодина. От 1
януари 2023 г. се променя про-

центът на нормативно признатите разходи за дейността им той се завишава от 25 на 40%.
Още от 1 юли със задна дата
започват да действат новите,
по-високи данъчни отстъпки за
деца, които вече ще може да се
ползват авансово на всяко тримесечие от родителите. Единият от родителите ще може да
намалява данъчната основа на
годишните си доходи с 6000 лв.
за едно дете (вместо с 4500 лв.).
За две деца преференцията скача от 9000 на 12000 лв., а за
три и повече - от 13 500 лв. на
18 000 лв. Това означава на семействата да бъдат възстановени данъци в размер 600 лв. за
едно дете за една година, 1200
- за две и 1800 лв. за три и
повече деца. Тези данъчни облекчения ще може да се ползват още през втората половина на 2022 г. Така за периода
юли-септември единият родител ще получи 150 лв. за едно
дете, а за октомври-декемри още 150 лв. За целта обаче
трябва да представи декларация пред работодател.

Òúðãîâèÿòà ó íàñ
ñ íàé-ãîëÿìà ïå÷àëáà

Áèçíåñúò íåäîâîëåí,
÷å íå çíàå öåíàòà íà ãàçà

Най-печелившият бранш у нас през 2020
г. е бил търговията (5,9 млрд. лв. печалба),
следван от преработващата промишленост
(5,2 млрд. лв.). В същото време бизнесът с
ток е отчел приходи от продажби в размер
на 24 млрд. лв. за периода януари-ноември
2021 г., сочи докладът за дейността на НАП
за миналата година. Това е ръст от 85%
или 11 млрд. лв. спрямо същия период на
кризисната 2020 г., сочат данните.
Драстичният скок на постъпленията започва към май-юни миналата година и се
дължи на значителния ръст на цените на
свободния пазар на електроенергия през
есента. Компаниите, занимаващи се с производство на електроенергия, са отчели
продажби за 8,5 млрд. лв., което е ръст от
4 млрд. лв. спрямо януари-ноември 2020 г.
Търговците обаче са завъртели доста поголеми обороти. Те отчитат продажби за
15,5 млрд. лв., което е със 7,1 млрд. лв.
повече в сравнение с 2020 г.
Ръстът на приходите и печалбите в
енергетиката до голяма степен е допри-

И в момента нито на уебсайта на
Комисията за енергийно и водно регулиране, нито на уебсайта на “Булгаргаз” ЕАД има информация за подадено заявление от страна на обществения доставчик до Комисията за
утвърждаване на цена на природния
газ за юли 2022 г. Датата е 5 юли,
посочват четирите работодателски
организации БСК, АИКБ, БТТП и
КРИБ в писмо до енергийния министър от вчера.
Те припомнят реда, че според договорите за доставка, сключени между
“Булгаргаз” ЕАД и промишлените потребители, цената се формира ежемесечно въз основа на заявената за
утвърждаване цена.
“Липсата на заявление за пореден
път оставя българската индустрия без
цена за природния газ. Нещо повече,
нарушава се установената практика на
подаване на заявление в края на предходния месец и на коригирано заявле-

несъл за изпълнението на плана за приходите на НАП миналата година, става ясно още
от отчета. През ноември 2021 г. се отчита
драстичен скок на постъпленията от корпоративен данък - 1,1 млрд. лв., което е с
около 600 млн. лв. повече от плана за месеца, най-вероятно заради високи авансови
вноски в енергетиката. През трудната в политически план 2021 г. НАП е събрала общо
28,2 млрд. лв. приходи, което е с около 770
млн. лв. или 2,8% над заложения план.
Част от ръста на постъпленията миналата година се дължи и на бума на официално декларираните печалби в строителството през кризисната 2020 г. Именно
това е секторът, който е обявил пред
данъчните най-висок ръст на печалбата
през 2020 г. в сравнение с предкризисната 2019 г. в абсолютна сума. Декларирана
е печалба в размер на 2,5 млрд. лв., което
с 810 млн. лв. повече в сравнение с 2019
г. От друга страна, операциите с недвижими имоти са отчели спад на печалбата
с 3,9% до 995 млн. лв. през 2020 г.

ние на първо число на месеца, която
даваше възможност за известно планиране на разходите за природен газ”,
посочват организациите и подчертават,
че липсата на яснота не се случва за
първи път, а за пореден месец.
Така реално българските производства ще работят в ситуация, в която не
е известна цената на природния газ.
Както е известно, Комисията за
енергийно и водно регулиране определи цената на природния газ за юни
2022 г. едва на 10 юни. Цената от
141,36 лв./MWH беше с 13% по-ниска в сравнение с май и е под цената за
април. Намалението бе обяснено с
осигурените доставки на втечнен природен газ. Преди това от работодателските организации са настояли, по
думите на вицепремиера и министър
на икономиката Корнелия Нинова, да
се проведат преговори за дългосрочен договор за доставка на природен
газ с “Газпром”.
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НАКРАТКО

Малки бензиностанции
в Хърватия затварят
240 бензиностанции в Хърватия ще затворят в следващите
дни заради решението на правителството да замрази цените на
горивата още 14 дни. Представители на малкия бизнес предупредиха, че така фирми са заплашени от
фалит, а много хора ще останат
без работа. На бензиностанциите
извън магистралите цената на наймасовия дизел ще остане 13,08 куни
или 3,40 лева за литър, а цената
на основния бензин - 13,50 куни или
3,51 лева за литър.

Кипър с минимална
заплата 950 евро

СНИМКИ БТА

Хеликоптери и дронове продължават издирването над италианските Алпи на 14 души, изчезнали
след свличането на част от ледник по планински склон. Според експерти свлачището,
предизвикало смъртта на 7 души, е в резултат на климатичните промени

ШАРЛ МИШЕЛ В СКОПИЕ:

Ïðåãîâîðè âåäíàãà ñ
ôðåíñêîòî ïðåäëîæåíèå
Протестите на опозицията в Република
Северна Македония се радикализират
“Европейското предложение за старт на преговори с Република Северна
Македония включва всички
македонски позиции и забележки и преговорите могат
да започнат веднага след
одобрението му”, са подчертали на срещата си в
Скопие председателят на
Европейския съвет Шарл
Мишел и премиерът на
страната Димитър Ковачевски, съобщиха от правителствената пресслужба.
Шарл Мишел отново е
подчертал подкрепата и ангажираността на Европей-

ския съюз за започване на
преговори с РСМ.
“ЕС ще продължи да
подкрепя Северна Македония в следващите стъпки,
ако тя приеме френското
предложение”, заяви нидерландският премиер Марк
Рюте на съвместна пресконференция с албанския
му колега Еди Рама. Той
уточни обаче, че ако Скопие не го приеме, “Албания ще има по-голяма подкрепа от другите страни да
продължи по пътя сама”.
Протестите в Скопие
срещу френското предложе-

ние не секват. В понеделник вечерта певецът Ламбе
Алабаковски, който в началото на юли подпали входната врата на българския
клуб “Иван Михайлов” в
Битоля, изгори демонстративно договора с България,
Преспанското споразумение и френското предложение, съобщи МКД.
Участници в протеста
събориха металните ограждения, хвърляха яйца, бутилки и цветя по сградата
на правителството и скандираха “Оставка”, “Никога
Северна, само Македония”

и пееха патриотични песни. Изгорено бе знамето на
ЕС, четирима полицаи са
ранени.
“Имаме нужда от масовост, така че елате пред
сградата на правителството, планираме да посетим
и президента Пендаровски”, заяви лидерът на “Левица” Димитър Апасиев.
Той е един от организаторите на протеста срещу
предложението на ЕС за
преговорна рамка и обяви
радикализиране на безредиците пред сградата на
правителството.

Ñèðèÿ îòêðèâà ñâîè
ïîñîëñòâà â ÄÍÐ è ËÍÐ

Âåëèêîáðèòàíèÿ ñòðàäà
îò ëèïñà íà ðàáîòíèöè

След като призна самопровъзгласилите се Донецка народна република (ДНР) и Луганска народна република
(ЛНР), Дамаск обмисля откриването на свои посолства в
тях, заяви в интервю за ТАСС сирийският посланик в
Москва Рияд Хадад.
“Проучва се въпросът за предприемането на конкретни
стъпки за откриване на посолства и за обмен на дипломатически представители”, каза той.
Дипломатът отбеляза, че Сирия е готова да работи за
изграждане и укрепване на отношенията с ДНР и ЛНР на
основата на взаимното уважение и общите интереси.
“Решението да се изградят отношения с ДНР беше взето
с оглед на това, че украинската криза представлява проблем, създаден от западните страни, начело със САЩ, които искат да разделят народите и да подкопаят националната сигурност на Русия. Противопоставянето на политиката на Запада е от общ интерес за всички народи, които
се изправят срещу хегемонията и се борят с нея с всички
възможни средства”, отбеляза Хадад.

Недостигът на сезонни работници във Великобритания, породен първоначално от Брекзит, а сега - и от войната в Украйна, струва на британските фермери стотици
хиляди паунда загуби от неприбрана реколта, съобщи
“Скай нюз”.
Липсата на работна ръка във фермите остави тонове
гниещи храни по полетата и тласна инфлацията към 20% в
хранително-вкусовата индустрия. Фермерите се оплакаха
от малкия брой визи за сезонни работници, издадени от
МВР, от големите забавяния при издаването им и резкия
спад на украински работници.
Данни от миналата година показват, че 60% от работниците са били украинци и 8% - руснаци. Тази бройка сега
сериозно е намаляла поради невъзможността на много
украинци да напуснат страната си. Руснаците посочват, че
техните молби за визи са били отхвърлени без обяснение.
В същото време Брекзит ограниченията пречат за връщането на източноевропейците, най-вече българи и румънци,
които предишни години бяха движещата сила в сектора.

Кипър се подготвя да въведе до
края на годината национална минимална работна заплата. Според
неофициални изказвания първоначално тя може да бъде около 950
евро. Само за девет професии е
въведено минимално стартово
възнаграждение от 870 евро, което се повишава до 924 след шест
месеца непрекъсната работа.

В Дания работодателите
няма да питат за
възрастта
В Дания работодателите вече
нямат право да питат за възрастта на кандидатите за работа. А
те не са длъжни да я вписват в
документите за кандидатстване.
Това гласи нов закон, който влезе
в сила от 1 юли. Така ще се акцентира върху качествата им.

Задържаха стрелеца
на парад в Чикаго
Американската
полиция
задържа 22-годишен мъж за убийството на най-малко шестима
души и раняването на други 24 в
Чикаго по време на парад за
Деня на независимостта на САЩ.
Всички събития за празника са
отменени.

Северен Китай с жеги
над 40 градуса по Целзий
Горещи вълни се очаква да обхванат северната част на Китай
през следващите две седмици. Прогнозните температури са над 40
градуса по Целзий. В южната част
се очакват проливни дъждове и
наводнения.

28-годишен мъж излиза от кофа
за боклук в аржентинската
столица Буенос Айрес.
Икономическото положение
в страната се влошава с всеки
изминал ден. Бедността и
престъпността драстично
са се увеличили

ДАТАТА
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СВЕТОВЕН ДЕН НА ЦЕЛУВКАТА. Отбелязан е
за първи път във Великобритания,
а през 1988 г. е признат официално и от ООН. Ескимосите (в условията на арктически студ) вместо целувка си търкат носовете. В
Югоизточна Индия и в Лапландия
е прието притискане на носа към
бузата, едновременно с дълбока въздишка. В Япония целуването пред свидетел се смята за крайно
неприлично. В щата Индиана (САЩ) действа закон, според който “на мъжа с мустаци е забранено да целува човешко същество”. В щата Кънектикът (САЩ) е забранено жените да бъдат целувани в неделя. А в Седар Рапид (щата Айова, САЩ)
местният шериф може да арестува всеки, който
целува непознат.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Стига спекулации
От стр. 1
Което половин година и повече твърдеше, че
планът е “готов”, но в
последния момент рязко
се отказа да го изпрати в
Брюксел за одобрение.
Сега Борисов реве в
стил кой ми... Как “губим готовите пари, които благодарение на европейската солидарност
имахме”.
Орязването на българския план по никакъв
начин не е свързано със

забавеното изпращане, а
с икономическите щети
от КОВИД-19. Толкоз
по този въпрос.
Миналия месец статистическата служба на
Европа “Евростат” извади окончателните данни
за спада на икономиките
през кризисната 2020-а.
За България и още немалко страни се оказа, че
спадът не е толкова сериозен, колкото в други
държави, и размерът на
общите средства по плана бе актуализиран спря-

мо реалното отражение
на пандемията върху
страните.
Корекцията беше заложена в регламента на
програмата за възстановяване на ЕС. Защото
той беше приет, преди да
има статистически данни за реалния икономически удар от пандемията, в правилата беше заложено до 30 юни 2022
г. ЕК да актуализира данните, на база на които
се изчислява формулата,
определяща окончател-

ния размер на безвъзмездната помощ.
Именно по тази причина средствата за
България са орязани,
както и на повечето
страни членки. Най-сериозни са корекциите
при Белгия, Франция и
Унгария. За сметка на
това значително са увеличени безвъзмездните
средства за Чехия, Германия, Испания, Италия,
Австрия и Португалия.
Така че, Бойко, стига
спекулации!

Мълчанието на каските
Аида ПАНИКЯН

Да сте виждали в
Австрия, Германия или
Дания строител без каска, ръкавици и предпазни очила? Може би някои от тях са български
строители... А по скелетата на колко български
строежи сте виждали
строители със споменатите лични предпазни

средства? Може би някои от тях са работили
по строежи в Австрия,
Германия, Дания...
Почти всеки трети
сигнал към КНСБ за нарушения на безопасните и здравословни условия на труд е свързан
с липсата или използването на некачествени
лични предпазни средства. Защо? В работодателя ли е вината?
Много работодатели
осигуряват предпазни
средства, но работниците не ги ползват пречели им да работят.
Проблемът спорадично става видим, когато медиите съобщят
за сериозна трудова
злополука или трагичен
инцидент. Разследване,

съд... И - всяко чудо за
3 дни! Само не и за семействата на загиналите.
А колко по-евтино
би било да се носят
предпазните средства,
та ако ще и да бъдат
глобявани работници,
неспазили изискването
на закона и на работодателя. Защото вероятността, макар и глобен
и бесен на чорбаджията, работникът да бъде
жив и да осигурява
препитание на семейството си е значително
по-голяма. Строежите
са онова, което всеки
от нас вижда всеки ден.
Но още десетки производства изискват използването на лични
предпазни средства.

Само за първите три
месеца на тази година
двама души са загинали
по строежите, други
осем - в други дейности. През 2021 г. със
смърт са завършили
68 трудови злополуки,
а година по-рано 89! Защо?
Прикриването на
трудовите злополуки е
друг проблем. Едва 6,6
на сто от сигналите към
синдиката са за недеклариране на трудови
злополуки. Е, завършилите със смърт не може
да бъдат скрити.
А кой да ни каже
дали Законът за движение по пътищата или
Кодексът на труда са
най-често нарушаваните у нас?

1415 - ЯН ХУС Е ИЗГОРЕН НА КЛАДА КАТО
ЕРЕТИК. Хус е национален герой на чешкия народ, философ и
идеолог на чешката
Реформация. Последователите му са известни като “хусисти”. Заради еретични проповеди е отлъчен от църквата. Отказал да
се покае. Когато палачът запалил кладата, огънят не се разгорял бързо. Тогава една старица
хвърлила сухи съчки в огъня, за да го разпали. Виждайки това, Ян Хус, чийто съзнателен живот преминал в защита на бедните, произнесъл фразата
“О, свещена простота!”.
1893 - УМИРА ГИ ДЬО МОПАСАН, ФРЕНСКИ ПИСАТЕЛ (Р. 1850 Г.). Смятан за най-големия френски майстор на късия разказ. През 80-те
години на ХIХ век под неговото
перо излизат около 300 кратки
разказа, шест романа, три пътеписа и един сборник с поезия.
Една от най-известните му
творби е “Бел Ами” (1885), в която се разказва
за безскрупулен журналист.
1913 - РАЖДА СЕ ЖИВКО ОШАВКОВ, СОЦИОЛОГ И ФИЛОСОФ, ПРОФЕСОР (УМИРА
1982 Г.). Основоположник на
социологическата наука в
България. Учи социология в
Сорбоната, Париж. Завежда
групата за социологически изследвания при Президиума на
БАН, която през 1968 г. се
превръща в Институт по социология, на който Ошавков става пръв директор. Един от основателите и пръв председател
(1965-1982) на Социологическото дружество,
преименувано на Българска социологическа асоциация. Вицепрезидент на Международната социологическа асоциация (1970-1974).
1971 - УМИРА ЛУИС АРМСТРОНГ, АМЕРИКАНСКИ ДЖАЗ МУЗИКАНТ (Р. 1901 Г.). Известен с прякора Сачмо.
През 1929 г. записва и
широко популяризира
песента “Когато се усмихваш”. В нея призовава притиснатите от
икономическа криза
американци да се усмихват. Изпълнението му завършва с тромпетно
соло, в което няма импровизации, но то внушава
убедително, че ако човек вложи усилие, ще победи.
2020 - УМИРА ЕНИО МОРИКОНЕ, ИТАЛИАНСКИ КОМПОЗИТОР И ДИРИГЕНТ (Р. 1928 Г.).
Написал е музиката към повече от
570 филма, само 30 от които
уестърни. Една от най-известните му творби е музиката за
превърналия се в класика филм на
Серджо Леоне “Добрият, лошият
и злият”. Носител на четири “Оскар”-а за музика, а през 2007 г. - и
за цялостно творчество.

СРЯДА
6 ЮЛИ

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ:

Íàé-òåæêàòà ÷àñò
å íàöèîíàëíàòà
ñèãóðíîñò
“Най-вероятно БСП ще
подкрепи втория кабинет на
“Продължаваме промяната”,
но това ще е ясно окончателно след финала на преговорите.” Това обяви организационният секретар на левицата
и народен представител от
“БСП за България” Борислав
Гуцанов пред Euronews.
“Най-големият сблъсък е за
националната сигурност. Ние
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искаме отговор - наистина ли
има шпионаж и шпиони, при
положение че няма нито един
арестуван българин? Какво
престъпление е извършено?
Има два ключови момента.
Ако има шпионаж - какво реално е извършено? Ако обаче
няма - кой еднолично е взел
това решение и защо?”, подчерта социалистът.
“Ние не настояваме за до-

ставки на газ от “Газпром”
непременно, а за доставки на
газ на най-добра цена, при
пълна предсказуемост. А това
еднолично решение пречи. На
закритото заседание на парламента, на което бяха изслушани службите, не станаха
ясни данни в тази посока. Защото шпионаж е едно, а реципрочност е друго. Не може
да набедиш някого в шпионаж и да се окаже, че такъв
няма. Надявам се да не се
стигне до закриване на руското посолство”, допълни
Борислав Гуцанов.
Според него при успех на
преговорите БСП най-вероятно ще подкрепи и следващ кабинет на ПП. Но при ясни ангажименти. “Аз смятам, че
121 депутати ще се намерят,
макар че ние в БСП не говорим за математика, а за реални политики. Днес например
е сектор “Здраве”. Смятам, че
се налага да се промени системата, защото от нея години
наред се източват милиарди.
Имаме добри сигнали и в социалната политика, което е
друг важен ресор за БСП. До
момента успяхме да увеличим
пенсиите, да помогнем и на
младите семейства. За нас не
броят на министерствата е
важен, а какво постигаме”,
категоричен бе народният
представител от левицата.
“Корнелия Нинова постигна много и като вицепремиер,
и като министър на икономиката, и според мен е логично
и важно да запази този пост.
А хоризонтът от шест месеца
е за да се фокусираме върху
конкретни задачи и приоритети, които са ключови”, обобщи Борислав Гуцанов.

ИРЕНА АНАСТАСОВА:

ÁÑÏ íå ïîñòàâÿ óñëîâèÿ
çà ìèíèñòåðñòâà
“Изгонването на 70 руски дипломати от
България може да рефлектира върху доставките на ядрено гориво за АЕЦ “Козлодуй”.”
Това коментира народният представител от
“БСП за България” и заместник-председател
на БСП Ирена Анастасова пред Нова нюз.
“Имената нямат значение, има значение
какво се върши. За нас обаче беше недопустимо Кирил Петков да е премиер, защото
изгонването на руските дипломати ще има
сериозни последствия”, каза Анастасова.
Според нея БСП успява да отстои важните си приоритети, включително повишението на доходите.
“Имаме консенсус за борба с корупцията. Коалицията се случи основно заради промяна на модела на управление, който ни
докара докъдето сме. Петков свърши добра
работа като министър на икономиката”,
смята тя.
По думите й БСП никога не е поставяла
условия за конкретни министерства. “При
предишните преговори ИТН имаха позиции,
на които много държаха. Част от исканията
им бяха удовлетворени”, разкри Анастасова.
И допълни, че твърденията на Борисов за
купуване на депутати може би се обуславя
от неговите виждания, но тя не смята, че
това се случва.

ПРОФ. РУМЕН ГЕЧЕВ:

Äà çàïàçèì òåìïîòî
â ñîöèàëíàòà îáëàñò
“За БСП е важно да запазим темпото в социалната
област. Като социална партия
искаме да защитим интереса
на широк кръг от българската
общественост. Беше прието да
продължи политиката по реорганизация на пенсионната
система. В коалиционното
споразумение първата стъпка
е извършена сега от юли, а
следващата ще бъде от октомври.” Това заяви народният
представител от “БСП за
България” проф. Румен Гечев
пред “България Он Еър”.
“При разработката и приемането на бюджета за 2023
г. тази политика ще продължи,
тъй като искаме да направим
българската пенсионна система европейска и тя да отговаря на принципите на справедливостта. И второто основно
направление е да продължим
политиката за работещите
родители и семействата с
деца”, каза проф. Гечев.
Според него българският
народ така е подредил парламента, че е нямало как да се
сформира правителство без
леви и десни партии в него.
“Най-вероятно сега споразумението ще бъде общо, но
това ще решат членовете на
коалицията плюс независимите депутати. Все още не е
решено технически и под каква форма ще бъде подписано
коалиционното споразумение,
но е много възможно то да
бъде общо такова и е важното
да отговаря на интереса на
българите”, допълни социалистът.
“Червените линии са основните цели, които поставихме и в предишното коалиционно споразумение, и,
както казах, социалната и
икономическата политика на
правителството. Това, за което настояваме и имаме проблем, е в преценката за
външната политика на някои
от нашите партньори - ние
остро осъдихме и по никакъв
начин не можем да приемем
изгонването на 70 дипломати и технически персонал на
руското посолство. Ние сме

български граждани и, ако
настояваме за по-умерен тон
и дипломатичност в международните отношения, то е в
интерес на България. Когато
се говори за доставките на
газ и петрол няма значение
коя е фирмата, защото никоя
партия не следва да е търговски представител на когото
и да било”, обясни Румен
Гечев и подчерта, че за левицата е важно да има конкуренция и сигурност в доставките на горива.
Гечев бе категоричен, че от
БСП общуват със своите колеги, но имат принципи и техен основен критерий е интересът на България: “Ако някой нарушава този принцип и
нанася вреди на българския
бизнес, той ще загуби веднага
нашата подкрепа”.
“Постовете не са най-важното нещо, но е естествено те
да се разпределят спрямо парламентарната тежест на партньорите, защото е съвсем естествено като имаш отговорност, тя да е свързана с представителност в изпълнителната власт. Радвам се, че партньорите ни изразиха задоволство от работата на четиримата
министри от БСП. Ние сме
националноотговорна партия
и за нас е важно кое е по-полезно за държавата ни. Защото някои казват, че за социалистическата партия щеше да
е по-добре да скъса конеца и
да отиде на избори, но това
щеше да означава хвърляне на
страната в хаос”, коментира
депутатът.
Проф. Румен Гечев каза,
че се работи за съставяне на
нов кабинет, което по думите му е искането на по-голямата част от българите.
“Това е основна отговорност
на “Продължаваме промяната”, тъй като те са мандатоносител и ни уверяват, че са
на финалната права. Нека да
видим какви ще бъдат резултатите. Ако бъде избран новият кабинет - започваме да
работим. Ако не - отиваме
на избори”, каза проф. Румен
Гечев.
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Кризата на неолибералния капитализъм носи войни и смърт
Войната в Украйна раздели
българското общество на две
групи, всяка от които вижда в
другата “образа на врага”, който обслужва интересите на
чужди сили, представлява
“агент на влияние”, слуга е на
чуждо посолство. У нас евроатлантическата хегемония води
до доминацията на единия образ на врага и призиви за уволнение на говорещите различно
в официалните медии. Говори
се, че светът вече става друг, че
може да се употреби дори ядрено оръжие. И това не е поради ставащото в Украйна, което
е само израз на вече съществуващи тенденции. Още в края на
2021 г., преди да се заговори за
перспективи на война в Украйна, в статия под заглавие “Нещо
се счупи: Защо 2022 г. е пълна
с потенциални заплахи” британският вестник “Индипендънт”
написа: “Сега в света назряват
повече военни конфликти, отколкото когато и да било след
Втората световна война”.
Отново навлизаме в света
на големите войни, в които ще
загинат стотици милиони
хора. За това се пише и говори всекидневно с нарастващ
страх навсякъде по света.
Тръмп, Байдън, Сорос, Медведев, Рогозин, Лукашенко и
стотици други политици и аналитици говорят за нарастваща
вероятност от Трета световна
война. Неслучайно в англоезичното пространство на интернет фразата “трета световна война” се среща 1 милиард
и 920 милиона пъти.
Във времена на икономически кризи на капитализма
войните в цялата му история
са инструмент за излизане от
тях чрез рязко засилване на
ролята на държавата и насочване на производството и потреблението във военната
сфера. В тези периоди

Проф. Васил ПРОДАНОВ

бежанци; геополитическа и геоикономическа криза, свързани с
отслабване на световния хегемон и появата на нови глобални
играчи, разместващи световното съотношение на силите.
За това, че

Украйна е само едно
от проявленията

гигантското неравенство и поляризация в страната-хегемон и
се стигне до промени в глобалното съотношение на силите,
които САЩ отчаяно се опитва
да спре. Затова и войната се превръща в
основен инструмент на кризисния американизиран неолиберален капитализъм. Това, което наблюдаваме в момента, са опитите

на глобална милитаризация през
последните години, говорят
много факти. Все повече международни договори, свързани с
разоръжаване, не работят още
преди това. През 2020 г. САЩ
решиха да напуснат споразумението за открито небе. Те излязоха от Договора за противоракетна отбрана още през 2002 г.
по времето на Джордж У. Буш
и от Договора за ядрени сили
със среден обсег при
Тръмп. Глобалните институции, създадени през изминалите десетилетия,
стават все по-неспо-

страната е отрицателен, а потреблението не е достатъчно за
решаване на проблема. Неслучайно и преди Байдън, през 2017
г. Тръмп започна своята дейност
по превръщането на САЩ отново във “Велика Америка”,
отивайки в Саудитска Арабия
и сключвайки най-голямата
оръжейна сделка в американската история за 110 млрд. долара и допълнителни продажби
за 10 години за 350 млрд. долара. Байдън подписа законопроект за ленд-лийз от типа на този
през Втората световна война с
Русия и Великобритания - даване на оръжия на Украйна на
лизинг. Според Стокхолмския
международен институт за изследване на мира САЩ са найголемият износител на оръжие
в света, получили печалба от
38,6% от продадените оръжия в
периода между 2017 и 2021 г.,
което е увеличаване с 32,2% в
сравнение с периода между
2012 и 2016 г. Продали са оръ-

2020 г. нарастват до 1,5 трлн.
долара през 1989 г. След разпада на източноевропейския социализъм намаляват до малко
над 1 трлн. през 1990-те години. След 2000 година противоречията на неолибералния капитализъм се засилват и разходите за война започват отново
да растат. През 2021 г. 132
държави в света имат по-големи военни разходи в сравнение
с предишната година. Общо
светът е похарчил над 2 трилиона долара за война и подготовка на война - най-голямата
сума в историята на човечеството. САЩ вече харчат значително повече за военни средства, отколкото в разгара на Корейската, Виетнамската и всеки друг момент от предишната
Студена война. Годишният бюджет за тази цел вече е около
800 млрд. долара, но анализите
говорят, че през следващите години той вероятно ще стигне
до 1,6 трлн. долара.

обществата
са силно разделени
засилват се вътрешните борби и
противоречия, радикализацията
на масовото поведение и политическата поляризация. Това се
вижда днес например при глобалния хегемон САЩ, където
американците масово купуват
оръжие, за да се защитават от
опасностите на едно все по-разделено общество - последните
две години са рекордни в броя
на новозакупените оръжия от
тях, по около 20 милиона годишно. Колкото повече оръжия
се купуват вътре в една страна,
толкова по-силни са страховете
и противопоставянията. В такива ситуации капиталистическите държави излизат от кризата
чрез вътрешно обединение с помощта на създаване образа на
врага - евреите, комунистите,
руснаците, китайците и пр.
Неолибералният американизиран и глобализиран капитализъм изостри всички тези противоречия - като се почне от

През 2021 г. светът е похарчил над 2 трилиона долара за война и
подготовка на война - най-голямата сума в историята на човечеството
чрез образа на врага и милитаризацията на икономиките да се
преодолеят нарастващите класови противоречия вътре в
държавите, приемащи множество най-различни форми.
Както при предишните войни имаме съчетание на серия от
кризи, които сега са дори повече и взаимно се подсилват - поскоростно от всякога нарастване на социалното неравенство,
икономическа криза и икономически войни с техните инфлационни, стагфлационни, енергийни, продоволствени кризисни
следствия; биологическа криза,
свързана със световни пандемии; екологическа криза, предвещаваща опустошаване на големи региони от планетата и
десетки милиони климатични

собни да реагират на кризите и
проблемите. Войната се завърна
като легитимен инструмент на
международните отношения и
светът, в който живеем, все повече е свят с нарушени правила.
Ускорено се създават и нарастват по разходи и дейност нови
видове армии - кибервойски и
космически войски.
САЩ се опитват да намалят
гигантския си търговски дефицит и скоростно нарастващ дълг
чрез т.нар. военно кейнсианство - увеличаване на производството и продажбата на оръжие, тъй като са в отчаяното
положение на скокообразен
ръст на държавния дълг, надвишаващ вече 30 трилиона долара
и продължаващ да расте, тъй
като търговският баланс на

жие на над 100 държави в света.
Оръжието, което се купува
и продава в света, се увеличава
скоростно и с това той не става по-сигурен, а се превръща в
гигантски барутен погреб. През
март 2022 г. България е продала в чужбина само за един месец оръжие за 8 млрд. долара,
което е повече от всяка друга
продажба на оръжие в нашата
история. Светът се нуждае от
все повече оръжия и купува все
повече оръжия.

По време
на предишната
надпревара
във въоръжаването през 1980те години световните разходи
за въоръжаване по цени от

Сумата, похарчена от оръжейната индустрия за лобиране
в ЕС, почти се удвои още между
2012 и 2017 г. и оттогава настъпи огромно увеличение на европейските военни разходи. Бюджетите за отбрана нарастват:
нов Европейски фонд за отбрана от 8 милиарда евро, например, за първи път ще предостави публични пари на ЕС за научни изследвания и разработване на високотехнологично военно оборудване, докато звучащият по Оруел Европейски
фонд за мир финансира предоставянето на смъртоносни оръжия на страни извън ЕС.
Следва
Клуб 24 май
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Преди да се гонят 70 служители,
да бяхме провели двустранни преговори
за оптимизиране на личния състав на
основание член 11 от Виенската конвенция,
казва дипломатът пред агенция „Фокус”
 Г-н Николов, как определяте
експулсирането на руски дипломати
на фона на политическата обстановка у нас, а и насред войната, водена
от Русия?
- От една страна, практиката на експулсиране на дипломати преди или
по време на военни действия е познат
похват за ограничаване на противодействието на съответните страни и ограничаване на дипломатическите отношения, защото не е тайна, че разузнаванията на всички страни използват своите
представителства за прикриване на част
от дейността си.
От друга страна, изпълнението на
тази крайна, рядко прилагана, в единични случаи и рядко публично оповестявана стъпка, беше като на слон в
стъкларски магазин - некомпетентно,
недалновидно, грубо изпълнено и еднолично, което е противозаконно и нередно. Не познават основни документи и процедури, механизмите на функциониране на държавата, разпореждат
устно, вземат еднолични решения.
А всъщност МВнР има задължението само да обявява решението, не да
го взема, докато правителството го взема на базата на докладваните от органите за сигурност резултати. И прависти веднага отбелязаха, че щом няма
решение на МС представеното такова
е нищожно.
Освен това отсъства политическата отговорност от предприемането на
такава мащабна мярка - изгонването на
70 служители на дипломатическа мисия. И страшното е неспособността на
вземащите решение да преценят последствията от хвърлянето ни в конфронтационна спирала в този сложен
момент от много кризи. Който иска
мир оставя отворени дипломатическите канали. Ние война ли искаме?

Фактът, че на преден план се
изтъква аргумента “непропорционална представителност”, поражда съмнения за преднамереност, защото това е
стар проблем, който не е ясно формулиран в член 11 на Виенската конвенция и се урежда двустранно. Впрочем,
по член 11 от Виенската конвенция
при ратифицирането й сме изразили
резерва, че не искаме спор за намаляване на дипломатическия състав да се
решава едностранно от приемащата
страна, а искаме да се урежда двустранно. А днес правим точно обратното. Невежество блика отвсякъде. Поумно беше, преди да се гонят 70 служители, да бяхме провели двустранни
преговори за оптимизиране на личния
състав на основание член 11 от Виенската конвенция и много хора щяха да
си заминат.
Вторият аргумент (за “нерегламентирана дейност”) би трябвало да е посъществен, но тук просто боде очите
механичното изпълнение на сведена
за изпълнение задача. Защото към заподозрените, вероятно някои от тях
справедливо, са “прикачени” готвач,
учителка в детската школа, шофьори и
т.н., да не говорим за пристигнал преди 12 дни директор на културен
център. Съществува особеност в международната практика, че в случай на
доказана “нерегламентирана дейност”
на дипломат, засягаща националната
сигурност, се уведомява съответната
държава, за да отзове служителя си,
без да даваме гласност за това. Всичко
друго има други политически и пропагандни цели. В случая, освен
външнополитически, можем да говорим и за разпалване на противопоставяне в българското общество в момент на пренареждане на политическите пластове и вземане на важни
държавни решения. А това лесно може
да прерасне в разправа с инакомисле-

щи. Не си спомням по повод на това,
че някои обвиняват политици в контакти с дипломати, в дългогодишната
си дипломатическа практика някой
немски политик например да е отказвал да говори с мен. Ако няма диалог
между дипломата и политика, по-добре ли е да се върнем във времената на
лъковете и копията?
 Уместни ли са призивите за
промяна на българското решение и
как кореспондират с националните
интереси на страната ни?
- Няма съмнение, че езикът на руската посланичка е несъвместим с дипломатическите норми и практики. Ако
тя не беше поставила ултиматум със
срок от 24 часа за оттегляне на нотата,
то диалогът щеше да се развие към
възможен политически изход. Няма как
уважаваща себе си държава да позволи
да й се поставят ултиматуми! В дипломацията няма място за агресивност!
Безспорно е обаче, че България
трябва да коригира своите прибързани
и прекомерни мерки, вкарвайки искането си в руслото на процедурите и
дипломатическия подход. Това не би
означавало, че прави отстъпление, а че
подхождаме прагматично. Едни преговори са успешни тогава, когато и двете
страни са удовлетворени.
 Чуваме различни теории, но
какво действително се крие зад решението за експулсирането на дипломатите - споменахте шофьор, градинар и т.н.?
- Можем само да спекулираме.
Ако идеята е дошла отвън, то авторът
й е имал най-малко два аргумента:
първо, действително да се осигури в
контраразузнавателно отношение
предстоящата фаза на рязко укрепване на Източния фланг на НАТО с
въоръжени сили и бойна техника,
както бе решено на срещата на върха
в Мадрид преди дни. Второ, решително да се повлияе на обществените
настроения в антируска насоченост
и да се утвърди едно дясно и прозападно управление. Причината и за
двата аргумента е, че България винаги е била считана за най-слабия член
от веригата от Балтика до Черно
море, очертаваща Източния фланг на
НАТО. В ситуация на война обаче
няма да е изненада крута мярка за
заздравяването й. Тук в скоби може
би да отбележа една новина - от Канада, че отварят нови посолства в Европа, за да спомогнат “за париране
дестабилизиращата дейност на Русия”, което си е почти откровено признание за разширяване на разузнавателния и контраразузнавателния
фронт. Тоест дипломацията и разузнаването ще останат завинаги неразделни братя и сестри.
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А ако идеята е от българска страна, което е по-малко вероятно, то тя
има политически корени, но издава и
политическо късогледство, недалновидност, аматьорство и склонност
към демонстриране на някакво “бабаитство”, без да си дават сметка, че
ние не сме толкова значими и с такава тежест като страна.
Формулировката на службите пред
българските депутати за “обосновани
предположения” говори по-скоро за
липса на доказателства, но може да се
интерпретира и в посока, че от тях е
поискано да уличат определен брой
служители на руското посолство, а решението на премиера в оставка не е по
повод на конкретни случаи и доказателства от конкретни разработки на лицата. Но ако управляващите са млади и
неопитни, то специалните служби, които подават информацията и имат поголям експертен потенциал, би трябвало да имат и политическата смелост да
ги предупредят за последствията.
 Съобразено ли е това взето
решение с дългосрочните интереси
на България?
- Изгонването на дипломати е недружелюбен политически акт, който се
отразява на двустранните отношения,
разбира се. На първо място, следва
реципрочно действие от другата страна. Ерозира доверието. Намалява диалогът. Предупрежденията от руска
страна за “асиметричен отговор” означава, че скандалът няма да се размине
само с изгонване на български дипломати от посолството и консулствата
ни в Русия. Щетите ще бъдат предимно
икономически, и то тежки. И това ще
се отрази на връзките и общуването на
нашите народи във всички области. Не
ни отиваше да бъдем ястреби и дано не
стигаме до горене на книги и забрана
на концерти, както в други страни, но
не помислихме и за последствията в
геополитически план. Турция и Русия
взаимно се ограничават или подкрепят.
Известни са амбициите им и на Балканите. Разумно е да имаме добри отношение с двете регионални сили. Гърция
и Турция завинаги ще останат в два
различни лагера.
Въпреки че ние осъждаме руската агресия, защото, каквито и да са
причините, само на масата на дипломатическите преговори е редно да се
решават проблемите, но правило е
винаги да се остави отворен дипломатически канал за в случаи на необходимост. И най-голямата грешка е,
че отиваме към риск, все още само
риск, но от скъсване на отношенията
с Русия. А в такова напрегнато време
задължително трябва да оставим канал за договаряне, защото по време
на война, а и след като приключи, ще
трябва да седнем заедно на масата и
възстановим отношенията си.
 Какво означава дадена държава да остане без дипломатическо
представителство?
- Тъй като с лекота се използват
различни понятия, водещи до погрешни заключения, нека да е ясно, че “закриване” на посолство не означава прекратяване на дипломатическите отношения между държавите. В редица случаи посланици са акредитирани като
такива и в други съседни страни.
А за прекратяване на дипломатическите отношения е необходимо решение на една от двете страни. Такова е
възможно, когато е отпаднал стратегически интерес към другата държава или
й е обявена война.
Заявлението от българска странна
за “временно закриване на генералното консулство на България в Екатеринбург” бе отново резултат от липса на
професионализъм, тъй като за такава
стъпка се иска пак решение на МС. И
да се надяваме, че няма да се стигне до
прекратяване на дипломатическите отношения, защото има още други стъпки
до тази крайна мярка.
Със съкращения
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Âàÿòåëèòå íà çàêîíà-âîñúê
Крайно време е прокуратурата да се ориентира, че времето
на сляпото доверие е безвъзвратно отминало
Славчо КЪНЧЕВ*

“Народът никога не се
лъже в своите симпатии и
антипатии към живата
власт: неговата любов или
неговата омраза към нея е
върховен съд!”
Висарион Григориевич
Белински (1811-1848), руски
литературен критик,
философ-материалист,
революционер
Една от шлагерните теми в
публичното пространство е за
несправяне с корупционните
практики при тръжните процедури. И изобщо за източването
на публичните финансови ресурси. Оттук, като основен виновник за тази ситуация, с оглед на
конституционното й задължение да бди за опазването на законността, бива сочена прокуратурата. Затова е и ниското обществено доверие към нея.
За практиката е много важно
не само да бъде констатирано
нивото на доверие или недоверие към дадена социална институция, но и да бъдат набелязани

пътищата за
формиране на доверие
Извършените в различни
държави изследвания на фокусгрупи и анкетиране на експерти
очертават общите мерки, които
са способни да повишат доверието и да намалят недоверието
към различните социални институции. Като действени са квалифицирани следните мерки за повишаване на доверието към социалните институти:
- информиране на гражданите за принципите и правилата за
работа на социалния институт
и обосноваване на неговата
обществена значимост;
- предоставяне на гражданите възможност да влияят върху
дейността на социалния институт;
- поддръжка и поощряване
на отговорното отношение на
гражданите към дейността на
института;
- усъвършенстване на правилата и нормите за дейността на
института;
- повишаване на нивото на
организация на работата на служителите и усъвършенстване на
* Авторът е председател
на УС на Асоциацията
за борба против
корупцията в България

технологията на дейността на
института;
- повишаване на оперативността на работата на служителите и поделенията на института;
- повишаване на професионалното ниво на служителите на
социалния институт;
- внимание към моралния
облик на представителите на
института;
- засилване на държавния
контрол за дейността на сътрудниците и поделенията на института;
- предоставяне на гаранции
за безопасността за здравето и
свободата на личността на гражданите;
- откритост и прозрачност
на дейността на служителите и
подразделенията на социалния
институт спрямо обществените
организации и гражданите;
- индивидуален подход към
всеки гражданин;
- реална възможност да
бъдат оспорвани и преразглеждани решенията на служителите
на института;
- нарастване на личния опит
на взаимодействие на гражданите с института;
- демонстрация на дело на
общността на целите на социалния институт и гражданите;
- формиране позитивен облик на социалния институт.
Списъкът на предложените
мерки включва както мероприятия по усъвършенстване на
структурата на организацията
на института и подобряване на
качеството на неговата работа,
така и информационната
поддръжка.

Крайно време е прокуратурата, в лицето не само на нейното ръководство, да се ориентира, че времето на сляпото (или
още по-лошо, на привидното,
наложено посредством внушаване на страх) доверие, е безвъзвратно отминало. Поне в обозримо бъдеще. Деловото, хуманистично или “зряло” доверие,
основано на опита от взаимодействието на социално отговорните групи от граждани, е по-прогресивно.

Какво е уместно
да бъде променено?
За да получат гражданите възможност да влияят върху дейността на прокуратурата с оглед
оптимизиране на нейната дейност за опазване на законността,
е целесъобразно от определено
йерархично ниво нагоре изборът
на магистрати да бъде не елитарен - т.е. от Висшия съдебен
съвет, а мажоритарен, посредством съответно районно или национално гласуване.
Колкото се отнася до нарастването на личния опит на взаимодействие на гражданите с прокуратурата, то Асоциацията за
борба против корупцията в
България от пет години предлага
у нас да бъде приет действащият
в Съединените американски щати
т.нар. Закон за фалшивите претенции. Приет е от Конгреса на
САЩ през 1863 г., по време на
Гражданската война (1861-1865),
като противодействие на измамите, извършвани от частните доставчици на оръжие, боеприпаси и друго снаряжение за федералните войски. Същността на
закона е, че предвижда значител-

ни материални стимули за лицата, които подадат към властите
сигнали за “фалшиви претенции”
за извършване на плащания, които ощетяват държавата.
Колкото се отнася до засилването на държавния контрол
върху прокурорите и прокуратурата като цяло, това е подчертано наложително по отношение на прекратените прокурорски преписки поради “липса на
доказателства” за повдигане на
обвинение. Един от възможните и уместни варианти за

засилване на
държавния контрол
е произнасянето от страна на
съда спрямо прекратените прокурорски преписки. Като бъдат
въведени кариерни стимули - при
правилно прекратени прокурорски преписки, и отрицателни
последици - за необосновано
прекратени прокурорски преписки. Като при рецидив на професионална некомпетентност е целесъобразно наказателната санкция да е с напълно осезаеми последици за кариерното развитие
на конкретния магистрат.
Що се отнася до повишаването на оперативността на работата на магистратите и поделенията на прокуратурата, с
оглед да бъдат спазвани законово регламентираните срокове за
работата по прокурорските преписки, то е подходящо да бъде
обсъдена възможността част от
постъпленията в националния
бюджет вследствие на разкрити
крупни стопански престъпления
от прокуратурата да бъдат пренасочени към нейния бюджет.
Когато решението на един

проблем е комплексно, то променя самото естество на проблема. Ето защо към самата прокуратура, съвместно с неправителствени организации, е наложително да бъде учреден експертен
съвет, който да изработи комплексно предложение за оптимизиране дейността на прокуратурата. Уместно е да бъде проучен
и добрият чуждестранен опит.
Дотолкова, доколкото дейността
на прокуратурата е на основата
и изцяло в рамките на Закона за
съдебната власт, Наказателнопроцесуалния кодекс и Наказателния кодекс, то са наложителни и известни промени в тях.
Един пример: чл. 225, ал. 4 от
НК предвижда лишаване от свобода до една година или пробация (само! - б.а.) за лице, “което
съзнателно състави неверни сведения или представи неверни
данни за определяне цена на стока или услуга и от това са последвали или са могли да последват
щети за държавно учреждение
или предприятие, за обществена
организация или за граждани... “
Но нали точно неверните, но
надути в пъти, прогнозни цени
при обществените тръжни процедури са трикът, чрез който се
източват публичните финансови ресурси! И какво наказание само пробация!!!
Как прокуратурата да противодейства на източването на
държавния бюджет, когато
търгът е “законно” проведен, на
базата на надута прогнозна
цена?! Така че да не прехвърляме цялата вина за неуспехите в
борбата срещу корупцията
върху прокуратурата. Къде сме
ние, гражданите?
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Ìàðòèí Ïàíòåëååâ äàâà
íà÷àëîòî íà ñúáîðà
„Â ñúðöåòî íà Ãðàîâî”
Традиционни занаяти и обичаи
ще бъдат представени
на 9 и 10 юли на събитието
край Църногорския манастир
„Св. св. Козма и Дамян”
Известният диригент,
цигулар, композитор, носител на престижни награди
Мартин Пантелеев дава началото на тазгодишното издание на Църногорския
събор “В сърцето на Граово” със солов концерт цигулка, на Фиалата на
Църногорския манастир
“Св. св. Козма и Дамян”,
научи ДУМА от пресцентъра на Областната администрация на Перник. Маестро
Пантелеев се прибира от
Германия на 8 юли, специално за да озвучи манастирския двор на Светата обител с произведения на Й. С.
Бах, Антонио Вивалди, Жул
Масне, авторски компози-

Мартин Пантелеев

ции и български класически
аранжименти.
Мартин Пантелеев е изнасял концерти с цигулка в
емблематични катедрали в
Европа и предстоящата му
изява е своеобразен мултикултурен пренос на родна
земя. Да звучи класическа
музика в български манастири и храмове на вярата не е
прецедент, но е впечатляващ
фокус за началото на подобно културно събитие, класически привкус към църковно-християнската култура и
вероятно - идея с развитие,
посочват организаторите.
За четвърти път край
Църногорския манастир
“Св. св. Козма и Дамян” при
брезнишкото село Гигинци
ще има народен фолклорен
събор. Тазгодишното издание ще се проведе на манастирските ливади на 9 и 10
юли.
Акцентът ще бъде поставен върху народното творчество, занаяти и обичаи,
които представят огромното

СНИМКА СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ

та възпитаничка на Виенската консерватория и водачка на втори цигулки в
Софийската филхармония, застава на
мястото на досегашния примариус на
състава Стоимен Пеев, научи ДУМА от
Надежда Герова, пиар на формацията.
През годините членове на София
квартет са били проф. Ангел Станков,
Васил Вълчев, Джефри Дийн, доц. Николай Гагов, проф. Нанко Димитров,
Николай Беспалов и др.
В момента квартетът събира Йордан Димитров (втора цигулка в квартета) - концертмайстор на “Софийски солисти”, Любомир Ников (виолончело) концертмайстор на Софийската филхармония, а за доайена на състава Валентин Геров няма да е пресилено, ако ка-

Белослава
Ешкенази
гости на
на Графа
богатство на Граовския
край. Събитията ще започнат
на 8 юли, когато традиционно се организира научна
конференция с представители на държавната власт, духовенството, медии, неправителствени организации, на
местния и регионалния бизнес. Тази година темата ще
бъде свързана с развитието
на туризма в региона. Идеята е Църногорският събор
да възроди духа на народното веселие, родовите срещи
и празниците по селата, както са се събирали хората в
миналото. Препоръчителният дрескод за посетителите е
“шевица”. Друг акцент на
събора е Алеята на занаятите, както и изложение на земеделци, производители и
животновъди.

жем, че е първата виола на България,
водач на виолите в оркестъра “СИФ 309”
за записи на филмова музика, посочва
Надежда Герова.
София квартет активно подготвя
новия си сезон, а първият концерт, на
който кани любителите на камерната
музика, е на 10 юли от 18,30 ч., на открито, в атриума на Националната галерия Квадрат 500. Ще прозвучат изпълнения на Струнен квартет 12 и 13 от
Моцарт, валсове от Щраус - баща и син,
танга и евъргрийни (Карлос Гардел,
Астор Пиацола и др.).
Всеки, закупил билет за концерта,
ще има възможност безплатно да посети експозицията на галерията от 10 до
18 ч. същия ден.

Âèðòóàëíàòà êíèæàðíèöà „Ëèáðàðèÿ”
ïðåäëàãà âñè÷êè çàãëàâèÿ íà „Êîëèáðè”
Единствената българска
книжарница с имплементирана 360-градусова виртуална реалност - “Либрария”,
h t t p s : / / w w w. c ol i b r i. b g /
libraria/, вече е интегрална
част от уебстраницата на
издателство “Колибри”. До
виртуалната книжарница се
стига чрез посочения линк
или от менюто на colibri.bg.
Освен че ще предлага изключителна възможност за подбор и закупуване на книги
във виртуална среда за
първи път в България, тази
интегрирана функционал-

ност към уебсайта на издателството ще предоставя
10% допълнителна отстъпка
върху абсолютно всички
текущи намаления на основния сайт, научи ДУМА от
издателите.
Пресъздавайки интериора на физическа книжарница, триизмерната визуализация осигурява опит, който е
максимално близък до сетивния. Благодарение на
технологията VR интерактивното преживяване позволява 360-градусова разходка в отлично построено

СНИМКА ИЗД. “КОЛИБРИ”

≈À ¿ Õﬂ√ŒÀŒ¬¿, ÔÓÂÚÂÒ‡
Õ≈¬≈Õ¿ Ã¿Õƒ¿ƒΔ»≈¬¿,
‡ÍÚËÒ‡
œ≈“⁄– –¿…Δ≈ Œ¬, ‡ÍÚ¸Ó
–≈Õ≈“¿ »ÕƒΔŒ¬¿,
ÏËÌËÒÚ˙-ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ
‚ ÒÎÛÊÂ·ÌÓÚÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó
Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
(17.10.1994-26.01.1995)
–ŒÃ¿Õ »—‹Œ¬,
ÔÓÂÚ Ë ıÛ‰ÓÊÌËÍ
—≈–¿‘»Ã “ŒƒŒ–Œ¬,
ÓÎËÏÔËÈÒÍË ‚ËˆÂ¯‡ÏÔËÓÌ,
ÚËÍ‡ÚÂÌ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ë
Â‚ÓÔÂÈÒÍË ¯‡ÏÔËÓÌ ÔÓ ·ÓÍÒ
НАКРАТКО

Ïúðâàòà æåíà â Ñîôèÿ êâàðòåò å Êðèñòèíà Õèíîâà
Първата жена, която влиза в състава
на квартета с над 40-годишна история,
се казва Кристина Хинова. 31-годишна-

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

виртуално пространство,
фактически достъп до всеки
продукт, реален избор на
книги и оптимизиран процес на покупка.
“Либрария” е същинска
литературна вселена, в която всеки обект е своеобразен микрокосмос. Покана за
смислено развлечение, адресирана към всеки буден ум,
но и към подрастващите
читатели, инстинктивно устремени към голямата литература. На разположение
ще бъдат всички налични
заглавия на издателството.

и Веско
са специални
концерта
във Варна

Музикално вълшебство и красиви споделени моменти обещава Влади Ампов-Графа на публиката на
концерта си във Варна, като “щипка
магия” ще добавят специалните
гости Белослава и Веско Ешкенази.
На 15 юли Летният театър ще
стане домакин на третия концерт
от акустичната поредица “Утре
отново”, която вече омая публиката в Пловдив и Бургас. От “Монте
мюзик” добавят, че планират видеозапис на събитието. В концерта
Влади Ампов разкрива още от себе
си като артист - в голяма част от
песните се наслаждаваме и на
изпълненията му на китара и пиано.
С него на сцената ще бъдат музикантите Борислав Бояджиев-Борче,
Венци Трифонов, Александър Обретенов и Мирослав Иванов. През
последните години Графа реализира
дуета “Ванилия” с участието на
виртуозния цигулар Веско Ешкенази
и “Да” с магнетичната Белослава.
Преди дни Влади Ампов разкри, че
подготвят нова песен с Белослава,
а премиерата й пред публика ще бъде
на концерта на 15 юли.

СНИМКА “МОНТЕ МЮЗИК”

„Литературни маршрути”
и фотоизложба през юли
Зелена литературна разходка из
Курубаглар (Лозенец) с автор и
водещ Радослав Чичев ще се състои
на 6 юли от 18,30 ч. с начална точка
парк “Славейковите дъбове” (бул.
“Св. Наум” 41). Литературният
маршрут “Шишманови в София” с
авторка и водеща Лора Шумкова
тръгва на 13 юли в 18,30 ч. от дома
на Шишманови, ул. “Шипка” 11.
“Пет писателки” е насловът на
Литературния маршрут на Катя
Зографова - на 21 юли от 18,30 ч.
от градинката на църквата “Св.
Георги”. Изложбата “Литературна София” с фотографии на Иван
Шишев и Екатерина Калугина “Етюд-и-те на София”, видео Екатерина Минкова, се открива на
21 юли в 20 ч. в галерия “Credo
Bonum”. Всички маршрути са със
свободен достъп и без предварително записване.
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СРЯДА
6 ЮЛИ

СПРАВОЧНИК
ДНЕС

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

2022

СЪБОТА

ХОРОСКОП
ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

С

С

С

С

30

05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ - ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
Ë —ËÏÂÓÌ »‚‡ÌÓ‚
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË - Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ìœËÌˆÂÒ‡ ÀËÎËÙÂÂî ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
14.30 ìœËÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÏÎ‡‰Ëˇ Ã‡ÍÓ œÓÎÓî - ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 ì–‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î - Ú‚
ÙËÎÏ
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 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‰‡:
÷ÂÌ‡Ú‡ Ì‡ Ô‡ËÚÂ
22.00 ì¬ËÍËÌ„ËÚÂî - Ú‚ ÙËÎÏ /5
ÒÂÁÓÌ, 12 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
22.45 ”ÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ: »ÒÚÓËË Ì‡
ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ô‡‚ˇÚ ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ - œ‡ÎÂÒÚËÌ‡, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ì’‡ÌË·‡Îî - Ú‚ ÙËÎÏ /3
ÒÂÁÓÌ, 7 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.10 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.30 100% ·Û‰ÌË /Ô/
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‡/
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00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
01.15 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î /Ô/
02.10 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
/Ô/
03.10 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
/Ô/
04.10 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î /Ô/
05.10 ì¿ÌÚË‰ÓÚî /Ô/
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î /Ô/
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî /Ô/
08.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî /Ô/
09.00 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌÓ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Ì‡ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ
Ò˙·‡ÌËÂ - ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ /Ô/
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî /Ô/
23.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
/Ô/
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06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: ¿Í‡‰ÂÏËˇ –ÂÒÍ˛ ¡ÓÚÒî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, ÂÔ.1
06.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./ - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
07.00 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.64
21.00 œÂÏËÂ‡: ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.83
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.5 ÂÔ.1
00.00 ì‘ÂÈÒ¡Ó„î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.1
01.00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.5
ÂÔ.11
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 ìƒÂˆ‡Ú‡ Ì‡ ‰Û„‡Ú‡ ¡˙Î„‡Ëˇî - ‰ÓÍ. ÔÓÂ‰Ëˆ‡
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05.35 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
09.20 ì¿ÌÚË‘ÂÈÍî

ОВЕН

ВЕЗНИ

Справяйки се със задачите и възможните
затруднения, ще следвате програмата си
успешно.

Бъдете по-отворени
към
онези,
които
търсят внимание, споделете опита и знанията си с тях.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Тъй като критериите
ви за професионализъм
са високи, ще се конфронтирате с доста
колеги.

Не
пренебрегвайте
важни неща, погрижете се за това, което ви
вълнува. Бъдете гъвкави.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Проблеми със здравето
и други затруднения ще
ви създават напрежение в работата и общуването.

Ще работите за решаване на проблем, който
може да се задълбочи.
Бъдете дипломатични.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Внимателният ви подход в деликатна ситуация ще ви спести главоболия и доста неприятни емоции.

Вслушвайки се във
вътрешните си усещания, ще намерите отговори на въпроси, които
ви вълнуват.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Бъдете внимателни и
не се поддавайте на
провокации. Отдайте
заслуженото на партньора си.

С подкрепата и доверието на повече хора ще
ви бъде лесно, особено
на работното място.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Без излишна суета и
губене на време ще се
заемете с бизнеса си.
Доверете се на колегите.

Ще поставите началото на по-добър период
за вас както в професионален, така и в личен план.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

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/
15.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË /Ò˙Ò
ÒÛ·ÚËÚË/
18.20 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
21.45 ìÃËÒËˇ ì¿ÏÂÚËÒÚî ÒÂË‡Î, ÂÔ. 7
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. 7

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 6 ˛ÎË œÂÔ. —ËÒÓÈ ¬ÂÎËÍË. —‚. Ò‚˘Ï˜Í ¬‡ÎÂÌÚËÌ, ÔÂÁ‚ËÚÂ –ËÏÒÍË
—ËÒÓÈ ¬ÂÎËÍË ÔÓÎÛ˜ËÎ Ú‡Í‡‚‡ ·Î‡„Ó‰‡Ú ÓÚ ¡Ó„‡, ˜Â ‰ÓË ‚˙ÁÍÂÒˇ‚‡Î Ï˙Ú‚Ë
ŒÚ ÏÎ‡‰ËÌË Ó·ËÍÌ‡Î ¡Ó„‡, ÔÂÔÓ‰Ó·ÌËˇÚ —ËÒÓÈ ÔÓÂÎ Ë„ÓÚÓ Ì‡ Í˙ÒÚ‡ Ë Ò ÛÒ˙‰ËÂ
ÔÓÒÎÂ‰‚‡Î ’ËÒÚ‡, ÔÓ‰‚ËÁ‡‚‡ÈÍË ÒÂ ‚ Â„ËÔÂÚÒÍËÚÂ ÔÛÒÚËÌË Ò ÔÓ‰‚ËÁËÚÂ Ì‡ ÔÓÒÚ‡. ¡Î‡ÊÂÌËˇÚ —ËÒÓÈ ÔÂ·Ë‚‡‚‡Î Ì‡ ÔÛÒÚËÌÌ‡ ÔÎ‡ÌËÌ‡, Í˙‰ÂÚÓ ÔÂ‰Ë ÒÂ ÔÓ‰‚ËÁ‡‚‡Î ÔÂÔÓ‰Ó·ÌËˇÚ ¿ÌÚÓÌËÈ ¬ÂÎËÍË, Ë ·ËÎ ÔÓ‰‡Ê‡ÚÂÎ
Ì‡ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ÊËÚËÂ. «‡ Ò‚ÓÂÚÓ ÒÏËÂÌÓÏ˙‰ËÂ ÚÓÈ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ú‡Í‡‚‡ ·Î‡„Ó‰‡Ú ÓÚ ¡Ó„‡,
˜Â ‰ÓË ‚˙ÁÍÂÒˇ‚‡Î Ï˙Ú‚Ë.
œÂÔÓ‰Ó·ÌËˇÚ ÓÚÂˆ ËÏ‡Î Û˜ÂÌËÍ Ì‡ ËÏÂ
¿ÔÓÎÓÒ. œÓ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ ‚‡ÊÂÒÍÓÚÓ ÍÓ‚‡ÒÚ‚Ó ÒÂ‰ ‰Û„ËÚÂ ËÁÍÛ¯ÂÌËˇ Û ÌÂ„Ó ÒÂ ÔÓˇ‚ËÎÓ ÊÂÎ‡ÌËÂÚÓ ‰‡ ÔË‰Ó·ËÂ Ò‚Â˘ÂÌË˜ÂÒÍË
Ò‡Ì. ¿ÔÓÎÓÒ Ú‡ÈÌÓ ËÁ·ˇ„‡Î Ë ÒÂ ÓÚÔ‡‚ËÎ
ÔË Ò‚ÓË Ó‰ÌËÌË ‚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ëˇ, Á‡ ‰‡
ÏÓÊÂ Ò ÚˇıÌÓ Ò˙‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÔÓ-ÒÍÓÓ ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë ÔÂÁ‚ËÚÂÒÍË Ò‡Ì. Ó„‡ÚÓ ‚˙‚ˇÎ ÔÓ
Ô˙Úˇ, ÒÂ˘Ì‡Î ·ˇÒ ‚ Ó·‡Á‡ Ì‡ ÌÂÓ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚ËÒÓÍ ˜Ó‚ÂÍ. ¡ÂÒ˙Ú ÒÂ ı‚˙ÎËÎ Ì‡
‚‡Ú‡ ÏÛ, ÔÂ„˙˘‡Î „Ó Ë ˜ÂÒÚÓ „Ó ˆÂÎÛ‚‡Î.
¿ÔÓÎÓÒ ÒÂ Ó„‡Ê‰‡Î Ò Í˙ÒÚÌÓÚÓ ÁÌ‡ÏÂÌËÂ
Ë ÒÂ ÓÔËÚ‚‡Î ‰‡ ÒÂ ÓÚÒÍÛ·ÌÂ ÓÚ ˙ˆÂÚÂ ÏÛ.
Œ·ÁÂÚ ÓÚ ÒËÎÂÌ ÒÚ‡ı, ¿ÔÓÎÓÒ ÒÂ ‚˙Ì‡Î
ÔË ÒÚ‡Âˆ‡, ËÁÔÓ‚ˇ‰‡Î ÏÛ ‚ÒË˜ÍÓ Ë ÏÓÎÂÎ

— ÔÓÔÓ‚Â‰ËÚÂ ÒË ÂÔËÒÍÓÔ ¬‡ÎÂÌÚËÌ
Ó·˙Ì‡Î ÏÌÓ„Ó ÏÎ‡‰ÂÊË Í˙Ï ‚ˇ‡Ú‡ ‚
’ËÒÚ‡

Á‡ ÔÓ¯Í‡. –‡ÁÍ‡Á‡Î Ë Ì‡ ·‡ÚˇÚ‡ Í‡Í‚Ë
ÒÚ‡‰‡ÌËˇ Â ÔÂÚ˙ÔˇÎ ÓÚ ‰ˇ‚ÓÎÒÍ‡Ú‡ ÔÂÎÂÒÚ Ë Í‡Í ÏÛ ÔÓÏÓ„Ì‡ÎË ÏÓÎËÚ‚ËÚÂ Ì‡ ÒÚ‡Âˆ‡.
œÂÔÓ‰Ó·ÌËˇÚ —ËÒÓÈ ÊË‚ˇÎ ‚ ÔÛÒÚËÌˇÚ‡ ¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË. œÓ˜ËÌ‡Î ÓÍÓÎÓ 429 „.

—‚Â˘ÂÌÓÏ˙˜ÂÌËÍ ¬‡ÎÂÌÚËÌ ÂÔËÒÍÓÔ Ë
Û˜ÂÌËˆËÚÂ ÏÛ - Ò‚. Ï˙˜ÂÌËˆË œÓÍÛÎ, ≈ÙË‚,
¿ÔÓÎÓÌËÈ Ë Ô‡‚Â‰ÌËˇÚ ¿‚ÛÌ‰ËÈ, ÊË‚ÂÎË ÔÂÁ
III ‚ÂÍ. —‚. ¬‡ÎÂÌÚËÌ ·ËÎ ÂÔËÒÍÓÔ ‚ „‡‰
»ÌÚÂ‡ÏÌ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ ”Ï·Ëˇ (»Ú‡ÎËˇ). “ÓÈ
ËÏ‡Î ÓÚ ¡Ó„‡ ‰‡·‡Ú‡ ‰‡ ÎÂÍÛ‚‡ ‡ÁÎË˜ÌË
·ÓÎÂÒÚË Ò ÏÓÎËÚ‚‡ Í˙Ï √ÓÒÔÓ‰ »ËÒÛÒ ’ËÒÚÓÒ.
“ËÏ‡Ú‡ ÏÎ‡‰Ë ÂÁË˜ÌËˆË œÓÍÛÎ, ≈ÙË‚ Ë
¿ÔÓÎÓÌËÈ ‰Ó¯ÎË ‚ –ËÏ ÓÚ ¿ÚËÌ‡, Á‡ ‰‡ ÒÂ
Á‡ÔÓÁÌ‡ˇÚ Ò Î‡ÚËÌÒÍÓÚÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë ÂÁËÍ.
“Â ÒË Ì‡ÏÂËÎË Û˜ËÚÂÎ Ì‡ ËÏÂ ‡ÚÓÌ Ë
ÊË‚ÂÂÎË ‚ ÌÂ„Ó‚Ëˇ ‰ÓÏ. ‡ÚÓÌÓ‚ËˇÚ ÒËÌ
’ÂËÏÓÌ ÒÂ ‡Á·ÓÎˇÎ ÚÂÊÍÓ Ë ‡ÚÓÌ Á‡ÏÓÎËÎ ÂÔËÒÍÓÔ ¬‡ÎÂÌÚËÌ ‰‡ ÏÛ ÔÓÏÓ„ÌÂ. —‚ÂÚÂˆ˙Ú ‰Ó¯˙Î ‚ –ËÏ, Á‡ÍÎ˛˜ËÎ ÒÂ ‚ ÒÚ‡ˇÚ‡
Á‡Â‰ÌÓ Ò ·ÓÎÌËˇ ÏÎ‡‰ÂÊ Ë ÒÂ ÏÓÎËÎ ÛÒ˙‰ÌÓ
ˆˇÎ‡ ÌÓ˘. Õ‡ ÒÛÚËÌÚ‡ ’ÂËÏÓÌ ·ËÎ Ì‡Ô˙ÎÌÓ
Á‰‡‚. —Ï‡ˇÌËÚÂ ˘‡ÒÚÎË‚Ë Ó‰ËÚÂÎË ÔÓ‚ˇ‚‡ÎË ‚ ’ËÒÚ‡ Ë ÒÂ Í˙ÒÚËÎË Á‡Â‰ÌÓ Ò ˆÂÎËˇ
ÒË ‰ÓÏ. » ‡ÚÓÌÓ‚ËÚÂ Û˜ÂÌËˆË œÓÍÛÎ, ≈ÙË‚
Ë ¿ÔÓÎÓÌËÈ ÔËÂÎË Ò‚ÂÚÓÚÓ ˙˘ÂÌËÂ Ë Á‡Â‰ÌÓ Ò ËÁˆÂÂÌËˇ ’ÂËÏÓÌ ÒÚ‡Ì‡ÎË ÔÂ‰‡ÌË
Û˜ÂÌËˆË Ì‡ Ò‚ÂÚËÚÂÎˇ ¬‡ÎÂÌÚËÌ.

—Î‡‚‡Ú‡ Ì‡ ˜Û‰ÓÚ‚ÓÂˆ‡ ÒÂ ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡Î‡ ·˙ÁÓ Ë ÏÌÓ„Ó ÏÎ‡‰ÂÊË Ë ‰Âˆ‡ ÒÂ
Ó·˙Ì‡ÎË Í˙Ï ‚ˇ‡Ú‡ ‚ ’ËÒÚ‡. —Â‰ Úˇı ·ËÎ
¿‚ÛÌ‰ËÈ, ÒËÌ Ì‡ „‡‰ÒÍËˇ ÔÂÙÂÍÚ, ÍÓÈÚÓ
ÒÎÂ‰ ÔÓÍ˙ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ ÒË ÒÂ ‡ÁÔ‡ÎËÎ ‰ÛıÓ‚ÌÓ
Ë ËÁÔÓ‚ˇ‰‡Î ÓÚÍËÚÓ ÔÂ‰ ‚ÒË˜ÍË, ˜Â Â ıËÒÚËˇÌËÌ. √ÌÂ‚˙Ú Ì‡ ·‡˘‡ ÏÛ Ë ‰Û„ËÚÂ ‚Ë‰ÌË
ËÏÎˇÌË ÒÂ Ì‡ÒÓ˜ËÎ Í˙Ï ÂÔËÒÍÓÔ ¬‡ÎÂÌÚËÌ.
—ÎÂ‰ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ï˙˜ÂÌËˇ „Ó ı‚˙ÎËÎË ‚
Á‡Ú‚Ó‡, ‡ ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ „Ó Ó·ÂÁ„Î‡‚ËÎË. ”˜ÂÌËˆËÚÂ Ì‡ Ò‚ÂÚËÚÂÎˇ œÓÍÛÎ, ≈ÙË‚ Ë ¿ÔÓÎÓÌËÈ
‚ÁÂÎË ÚˇÎÓÚÓ ÏÛ Ë „Ó Á‡ÌÂÒÎË ‚ »ÌÚÂ‡ÏÌ‡,
Í˙‰ÂÚÓ „Ó ÔÓ„Â·‡ÎË Ò ˜ÂÒÚ.
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Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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Áàñêåòáîëèñòèòå
àóò îò Ñâåòîâíîòî
Без Везенков и Маринов
нашите загубиха с 3 т. в Сараево
Мъжкият национален отбор на България по баскетбол
няма да играе на Световното
първенство през 2023 г. “Лъвовете” на Росен Барчовски се
опълчиха, но загубиха злощастно от Босна и Херцеговина
със 73:76 (18:19, 18:21, 26:18,
11:18) в Сараево. Звездата на
босненците и MVP на сезона в
испанската Лига Ендеса Джанан Муса им донесе победата
с тройка в последния миг. Така
нашите приключиха участието
си в Група F на последната
четвърта позиция с пасив 1:5.
Първи е тимът на Литва с 5:1,

пред Чехия и Босна и Херцеговина - по 3:3.
Късметът изцяло обърна
гръб на националите ни, след
като в решителния мач заради
контузии не играха най-добрият ни баскетболист Александър
Везенков и Станимир Маринов.
При това Чехия спечели като
гост в Литва и “лъвовете” трябваше да победят минимум с 10
т. За капак Йордан Минчев контузи глезена си в третата
четвърт, след като стъпи върху
крака на съперник.
При 60:63 за нашите съдиите подпряха домакините с

СНИМКА FIBA.COM

Натурализираният американец Дий Бост атакува
коша на Босна при загубата на България
отсъдено спорно нарушение
на Деян Карамфилов срещу
Джон Робърсън, а американецът вкара и двата си фаула.
Павлин Иванов и Чавдар Костов не улучиха коша за тройки, но Дий Бост намали разликата - 70:69, а после надбяга
пазача си и изведе България
напред - 70:71. Александър
Лазич отвърна с тройка, но
Димитър Димитров върна равенството - 73:73, 32 секунди

преди края. Лидерът на домакините Джанан Муса сложи
край на интригата със страхотна стрелба зад дъгата и бошняците триумфираха със 76:73.
За тях Миралем Халилович
завърши с 16 т. и 8 борби.
Александър Лазич добави 14
т., Джанан Муса - 13 т. и 6
асистенции. Един Атич
завърши с 12 т. и 7 борби, а
Джон Робърсън - с 11 т.
Дий Бост бе над всички на

Ñòàäèîíúò
íà ÖÑÊÀ - áåç
äúðæàâíè
ñðåäñòâà

СНИМКА BFUNION.BG

Шефът на БФС Боби Михайлов (вдясно) награди селекционера на
националите по минифутбол Николай Михов. През миналия месец тимът
ни заслужи бронзовите медали на Европейското първенство в Кошице

ЦСКА няма да получи държавна помощ за изграждането на ст. “Българска
армия”. Всичките 80-90 млн. лв. ще
бъдат инвестирани от Гриша Ганчев.
Той трябва само да предостави банкова гаранция, че разполага с парите.
Спортното министерство ще предостави единствено земята.
“До края на годината трябва да са
подготвени всички документи. Има устройствен план, но все още няма разрешителни документи. Топката е в тяхното
поле. Не е ясно какво предвижда проектът, защото такъв още няма. Това е
едно от основните задължения на ЦСКА.
Те трябва да представят пред нас подробен проект. Държавата иска гаранции за
изграждането на стадиона, за да не стане
така, както прави Бойко Борисов в Пловдив. Събориха двата стадиона на пловдивските отбори и години наред те страдат и се чудят как да си ги построят”,
обяви пред бТВ спортният министър в
оставка Радостин Василев.

Êîáðàòà èñêà äà
íîêàóòèðà ×èñîðà

„Ëúâîâåòå” ñòàðòèðàõà
ñ Èòàëèÿ â Ïîëøà

Кубрат Пулев се закани да нокаутира Дерек Чисора в
Лондон. Двамата ще кръстосат ръкавици в събота в “O2
Арена” в битка в тежка категория. Победителят ще извоюва правото да се опита да спечели световна титла.
“Пълните трибуни не ме плашат. Важно е съдиите да
присъждат обективно. Имам опасения единствено от съдиите, защото сме в Лондон”, обяви на заминаване Кобрата.
“Готов съм да докажа, че съм значително по-добър. Казах
му, че не може да обещава неща, които не може да изпълни.
Еди Хърн да гледа за неговото поприще. Не мисля, че това
е реално - който загуби, да трябва да се пенсионира. Чисора
е винаги интересен, скандален - не трябва да се пенсионира.
Фаворит съм, защото съм го побеждавал”, добави Кобрата.
“Ще нокаутирам Пулев пред моите фенове. Видяното
ще им хареса. Феновете ми знаят какво ще се случи и аз
няма да ги разочаровам”, каза Чисора.

Волейболистите от националния отбор на България
излязоха снощи срещу европейския шампион Италия в
“Ерго Арена” в Гданск в
първия си мач от Група 6 в
последния уикенд в Лигата на
нациите. В Полша нашите ще
срещнат още Словения (в
четвъртък), Нидерландия (в
петък) и Китай (в събота).
Старши треньорът Николай Желязков не може да разчита в този мач на контузените Георги Сеганов, Светослав
Гоцев и Александър Николов.

“Скуадра адзура”, която е
домакин на финалите на Лигата в Болоня, ще разчита на
най-добрите си волейболисти.
Селекционерът Фердинандо
де Джорджи за първи път
включи в състава и звездата
Иван Зайцев, но той може да
остане резерва срещу България, за сметка на Юри Романо. България има до момента
само една победа (над Иран с
3:0) в Лигата на нациите и се
нуждае от поне още един успех, за да си гарантира оставането в турнира.

терена с 24 т. (9/13 стрелби от
игра), 5 борби и 4 асистенции.
Чавдар Костов добави 15.
“Горд съм с момчетата.
Имахме много кадрови проблеми с Везенков, Маринов и
Минчев. Загубихме 3 мача в
последните секунди - с Чехия,
с Литва и сега. От групата ни
може би само Литва ще се класира за Мондиал 2023”, коментира селекционерът Росен
Барчовски.

ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО БНТ 3
Евро 2022 за девойки
до 19 г. в Чехия
16.00 Испания - Швеция
19.00 Норвегия - Франция
ЕП за жени в Англия
22.00 Англия - Австрия
ПО МАКС СПОРТ 4
1.15 Колон - Талерес де Кордоба
3.30 Ривър Плейт - Велес
Сарсфилд
ПО МАКС СПОРТ 3
ВОЛЕЙБОЛ
9.40 Бразилия - Германия
21.00 Словения - Сърбия
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
14.25 Тур дьо Франс (V етап)
ПО ЕВРОСПОРТ 2
ТЕНИС
14.00 “Уимбълдън”
НАКРАТКО

Руснак спечели турнира
на претендентите
Ян Непомняшчи спечели турнира
на претендентите и достигна до
битка за световната титла по
шахмат. Руснакът ще се изправи
срещу норвежеца Магнус Карлсен за
втори пореден път за световната
титла. Преди година Карлсен победи със 7,5:3,5 т. Сега Непомняшчи
събра 9,5 т., като не загуби нито
една партия в Мадрид. В последния
XXIV кръг руснакът направи реми с
черните фигури на 48-ия ход с ЯнКшищоф Дуда (Пол). Втори в испанската столица се нареди Дин Лижън
(Кит) с 8,0 т., който в последния
кръг победи с белите Хикару Накамура (САЩ), с което го изпревари.
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