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Директорът на Фонд "Земеделие"
Борис Михайлов не е осъждан, об-
виненията на Тома Биков от ГЕРБ
са политическа форма на зловре-
дие. Това заяви на брифинг гово-
рителят на служебното правителст-
во Антон Кутев.

Îïðîâåðãàõà
ëúæà

íà ÃÅÐÁ

Кутев уточни, че срещу Михай-
лов са водени дела, но той е оправ-
дан по всички обвинения, а по-къс-
но и осъжда Прокуратурата да му из-
плати 45 000 лева за вреди. Свиде-
телството за съдимост на Михайлов
е чисто, категорични са от МС. ç

Тома
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днес
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Цветана Пиронкова
направи успешно завръ-
щане на "Уимбълдън" след
четиригодишно отсъствие.
Пловдивчанката преодоля
в първия кръг на квали-
фикациите американката
Усуе Арконада (№172) с
6:1, 6:0. На Цвети й беше
необходим по-малко от
един час, за да победи
съперничката си. Пирон-
кова, която през минала-
та седмица стигна до
полуфинал в Нотингам,
отново показа, че тревата
е нейната любима настил-
ка. В следващия кръг
българката очаква
победителката от мача
между британката Найкта
Бейнс и Река-Лука Яни.
Виктория Томова също
постигна победа в първия
квалификационен кръг -
6:2, 6:2 срещу испанката
Ирене Бурийо Ескориуела.
Елица Костова пък се
справи с Дестани Аява от
Австралия с 6:4. За
влизане в основната
схема на турнира са
необходими три победи. ç

ÌÂÐНад 40-годишен ядрен
реактор отново бе пуснат
вчера в действие в
Япония. Това се случва за
първи път с реактор на
такава възраст, откакто
страната въведе нови
норми за сигурност след
катастрофата във Фуку-
шима през 2011 г.
Третият реактор на АЕЦ в
Михама, Централна
Япония, която бе спряна
изцяло след ядрения
инцидент във Фукушима,
както и всички останали
атомни централи в
страната, бе включен за
първи път от 10 години. ç

У
нгарският парламент
прие закон, гаранти-
ращ нормалността -
забранява разпрост-

ранението на материали в
училищата, които насърча-
ват хомосексуалността и
промяната на пола. Какво
по-правилно - би си казал
всеки здравомислещ човек.
Но не би! Арогантни евро-
чиновници начело с вез-
десъщата Урсула сипят
заплахи срещу Унгария, об-
виняват Будапеща в потъп-
кване на човешките пра-
ва, обясняват ни, че се на-
рушавали основни принци-
пи на ЕС. Вярно ли!? Джен-
дърството и развращава-
нето на деца ли е осново-
полагащ принцип на ЕС?
Кога европейските народи
са гласували за този "прин-
цип"!? Откога европейско е
невинните деца да бъдат
тровени с агресивна гей
пропаганда? Полът е био-
логична категория, а не
концерт по желание. Раж-
даш се мъж или жена -
това го казва майката при-
рода, колкото и да не ис-
кат това еврочиновниците
и гей лобистите. В нормал-
ния свят децата са защи-
тени в медиите и публич-
ния живот (с предупреди-
телните знаци "12+", "18+"
и т. н.) от сцени на секс,
насилие, наркотици, цига-
ри и алкохол, защото не
могат да направят адекват-
на и зряла преценка на по-
ведението си. Дваж по-
нормално и законно е да
бъдат защитени от пропа-
ганда на хомосексуализъм
и смяна на пола, които са
пагубни за детското съз-
нание.

Когато навършат пъл-
нолетие, нека прочетат и
чуят това, което ги инте-
ресува. Но не по-рано! Учи-
лището да е територия, заб-
ранена за джендър изстъп-
ления. Сега и завинаги!

Дано и в България по-
литиците в 46-ия парла-
мент да имат смелостта и
съзнанието да приемат та-
къв закон, защото той от-
говаря на човешките тра-
диции и православието, на
Конституцията и мнението
на може би 90-95% от
българите, защото за нас
детето е свещена ценност.
Пък нека Соросите и Ур-
сулите да пищят и прок-
линат! Няма кой да ги чуе,
защото ние сме си нор-
мални!

Промишленото птицевъдство в
България е в колапс и ако не се
вземат спешни мерки, предстоят
масови фалити в сектора, предуп-
реждават от браншовата асоциа-
ция на птицевъдите. Те казват, че
изкупните цени на яйцата и пи-
лешкото месо падат все по-ниско
и гарантират все по-малко прихо-
ди, за сметка на което обаче раз-
ходите се увеличават заради скока
в цените на фуражите. Заради ло-
шата реколта през 2020 година
поскъпват и зърнените култури, ко-
ито се използват за изхранване на
птиците. От бранша недоволстват
и защото не са включени по ника-
къв начин в програмите за подпо-
магане на бизнеса за щетите от
Covid кризата. От Асоциацията по-
искаха отваряне на държавния ре-
зерв и подпомагане с пшеница и
царевица за изхранване на пти-
ците, както и диференцирана став-
ка на ДДС за яйца и птиче месо,
както е в много страни от ЕС. Ако
не се предприеме нищо, догодина
ще ядем само вносни яйца, пре-
дупреждават от бранша.

Áðþêñåë - Òîé,
Òÿ èëè Òî ñè?
Íèå ïúê ñìå
íîðìàëíè!
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на битка с
купения вот

Íà ìåñòà ñå îêàçâà áåçïðåöåäåíòåí íàòèñê âúðõó
ãðàæäàíèòå çà èçáîðèòå, ïðåäóïðåäè ìèíèñòúð Ðàøêîâ

Ïòèöåâúäèòå
ïðåä êîëàïñ

бластният управител на Смолян ни ин-
формира, че в неговата област в някои
населени места се оказва безпрецедентен
натиск върху обикновения български
гражданин, който ще гласува, по всякак-
ви линии. Ако някой отиде в горското
стопанство да си закупи дърва за огрев,
всичко това се използва за натиск върху
него, което е позорно явление, предупре-
ди вицепремиерът и министър на вът-
решните работи Бойко Рашков след ре-
довното заседание на правителството.

МВР е идентифицирало множество ли-
ца, които започват да създават органи-
зация за купуване на гласове за избори-
те в страната на 11 юли, обяви още Раш-
ков. Спрямо тези лица в определен мо-
мент, който ще бъде избран, ще се пред-
приемат законови мерки, за да няма прес-
тъпления спрямо правата на гражданите
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и замяната на действителния им вот, ка-
къвто тяхната воля не диктува, предупре-
ди вицепремиерът. Той призова тези, ко-
ито се занимават с такава дейност, да са
наясно, че правителството няма да оста-
не безучастно.

Äîãîäèíà ìîæå äà ÿäåì

ñàìî âíîñíè ÿéöà,
ïðåäóïðåæäàâàò îò áðàíøà
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Село Войводово. Младите етнографи при Хасковския младежки център и тан-
цьорите на ансамбъл "Южняче" представиха в двора на храм "Света Петка"
традиционни за региона еньовденски обичаи, сред които "Мълчана вода",
"Еньова буля" - народен момински обичай, и други.

Д-р Теофан
ГЕРМАНОВСнимка Пресфото БТА
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МВР е идентифицирало
множество лица, които
започват да създават
организация за купуване
на гласове за изборите в
страната на 11 юли, обяви
след заседание на Минис-
терски съвет служебният
министър Бойко Рашков.
Той обясни, че това е
споделено днес от област-
ния управител на Смолян,
който заедно с този на
Бургас - са в сградата на
МС, за да докладват за
подготовката на общините
им за изборите, уточни
Нюз.бг. Спрямо тези лица
в определен момент,
който ще бъде избран, ще
се предприемат законови
мерки, за да няма прес-
тъпления спрямо правата

на гражданите и замяната
на действителния им вот,
какъвто тяхната воля не
диктува, каза Рашков. Той
призова тези, които се
занимават с такава дей-
ност, да са наясно, че
няма да останат безучаст-
ни. Министърът отказа да
посочи имена, но бе
категоричен: "спрямо
лицата ще се предприемат
действия само когато се
събере необходимата
информация". А относно
това каква е информация-
та, Рашков обясни, че тя
идва от областния управи-
тел на Смолян и даде
пример "ако някой отиде
да си купи дърва за
огрев, всичко се използва
за натиск върху граждани-

Íà íÿêîè ìåñòà ñå îêàçâà
áåçïðåöåäåíòåí íàòèñê
âúðõó ãðàæäàíèòå çà
èçáîðèòå, ïðåäóïðåäè
âúòðåøíèÿò ìèíèñòúð

ÌÂÐ èäåíòèôèöèðàëî ëèöà, êîèòî ñúçäàâàò
îðãàíèçàöèÿ çà êóïóâàíå íà ãëàñîâå

ÖÈÊ îòõâúðëè æàëáàòà íà
ÃÅÐÁ ñðåùó ñëóæåáíèÿ êàáèíåò

ЦИК отхвърли като неоснова-
телна жалбата на ГЕРБ срещу
премиера Стефан Янев и минис-
три от служебното правителст-
во, съобщи Топновини.бг. От пар-
тията на Бойко Борисов видели
нарушение в "множество изка-
зани и недоказани твърдения и
изявления". Според тях те съдър-
жат призив за подкрепа в полза
на други политически партии,

лия месец. "Служебното прави-
телство се занимава безсрамно
с предизборна пропаганда", ар-
гументира решението тогава То-
мислав Дончев. Той определи наз-
начените от президента минист-
ри като "кръжок по политическа
реторика", които според него не
правят нищо друго, освен да отп-
равят критиките към предходното
управление на ГЕРБ.ç

Министрите одобриха
10 млн. лева за
машините за гласуване
Кабинетът одобри 10 млн.
лв. по бюджета на ЦИК за
осигуряване на машини за
гласуване, съобщи БНТ.
Информационно обслужва-
не и ЦИК ще влязат в
преговори за доставка на
1637 допълнителни машини
за вота на 4 юли, реши
още МС.

МРРБ: Можем да
издадем виза за
строителство на нова
сграда за детската
болница
В кратък срок Министерст-
вото на регионалното
развитие и благоустройст-
вото може да издаде виза
за проучване и проектира-
не на чисто нова сграда за
национална детска болница
в границите на Медицинс-
ката академия, заяви
ресорният министър
Виолета Комитова, съобщи
"Нова телевизия". Припом-
няме, че по-рано през деня
вчера граждани излязоха
на протест пред Министер-
ския съвет срещу намере-
нието за изграждане на
националната педиатрична
болница на мястото на
изоставения от години
строеж в двора на Меди-
цинската академия. Няма
как в един действащ план
да се появи стара сграда.
Нямаме законова норма, с
която да съдействаме да се
случи този проект -
реконструкция и достроява-
не на съществуващата
сграда, обясни министър
Комитова.

Руска рулетка по
пътищата, най-много
загиват на "Тракия"
Институтът по пътна
безопасност отчете ръст на
загиналите по пътя, съобщи
Днес.бг. От началото на
годината до средата на юни
жертвите са 162-ма. Тези,
които управляват транспор-
тната система, не знаят, че
през май - юни вали дъжд.
Изненадаха ни дъждовете,
защото те очакват през
май и юни да е като през
август.  Истината е, че в
България отговорните
институции - Агенция "Пътна
инфраструктура" и Държав-
на агенцията за пътна
безопасност, са тотално
абдикирали да управляват
транспортната ни система,
предупреди инж. Богдан
Милчев от Института за
пътна безопасност в
студиото на "България он
еър". Той информира, че от
май жертвите бележат ръст
от над 40%. Според него
това рязко увеличение на
жертвите се дължи на
неумението да се управля-
ва транспортната ни
система или на статисти-
ческа манипулация.

Правителството прие решение
за освобождаването на Атанас Те-
мелков от длъжността председа-
тел на Държавна агенция "Елект-
ронно управление" и за назнача-
ването на този пост на Красимир
Симонски. Темелков е освободен
предсрочно по негово искане, съ-
общи правителствената информа-
ционна служба. Правителството
одобри План за 2021 г. за изпъл-
нение на Актуализираната нацио-
нална стратегия за демографско
развитие на населението в Репуб-
лика България - 2012 - 2030 г.

В Плана за 2021 г. са предви-
дени мерки и дейности за насър-
чаване на раждаемостта чрез съз-
даване на среда, благоприятна за
отглеждането и възпитанието на
деца, подобряване на репродук-
тивното здраве и общото здра-
вословно състояние на населени-
ето и намаляване на общата,
преждевременната, детската и
майчината смъртност. Предвиде-
ни са и дейности за осигуряване
на заетост и намаляване на бед-
ността, за равен достъп до ка-

те". Това е позорно явле-
ние, категоричен е Раш-
ков. Преди това министъ-
рът разясни, че в поредни
заседания на МС се канят
представители на местна-
та власт, областни управи-
тели.

Причината - всеки
отделен избирателен
район има проблеми,
затова кабинетът акценти-
ра върху тях, за да се
състои нормалното проти-
чане на изборния процес
на 11 юли. Единият от

областните сподели, че в
населените места има
огромен натиск върху
граждани, които ще се
явят да гласуват - по
различен начин и причи-
ни, заяви Рашков. Той
добави, че от областната
дирекция на МВР обсъж-
дат различни аспекти за
честно провеждане на
изборите на 11 април.
МВР ще има доста работа
да се спре купуването на
гласова в нашата страна,
категоричен е той.ç

ÌÑ ðåøè: Êðàñèìèð Ñèìîíñêè å íîâèÿò
øåô íà ÄÀ "Åëåêòðîííî óïðàâëåíèå"

уронват престижа на предходно-
то управление и са директен при-
зив за неподкрепа към ГЕРБ. Ре-
шението на комисията обаче е,
че посочените изявления и ци-
тати съдържат единствено инфор-
мация, оповестена от работата
на служебното правителство пуб-
лично при представянето на не-
говия отчет. Припомняме, че жал-
бата бе внесена от ГЕРБ мина-

Íàêðàòêî



чествено предучилищно и училищ-
но образование. Всички мерки са
насочени към благоприятно пов-
лияване на основните демограф-
ски показатели - раждаемост,
смъртност и миграции, към раз-
витието на качеството на човеш-
ките ресурси и преодоляване на
последиците от разпространени-
ето на COVID-19. Мерките са фи-
нансирани от бюджетите на ком-
петентните ведомства според За-
кона за държавния бюджет на Ре-
публика България за 2021 г., Опе-
ративна програма "Развитие на чо-
вешките ресурси", други опера-
тивни програми, както и по евро-
пейски и международни проекти.ç

Îòñòðàíÿâàò ÌÂÐ øåôà â Ïëîâäèâ
çàðàäè äèñöèïëèíàðíî ïðîèçâîäñòâî

Началникът на пловдивската
полиция е временно отстранен от
длъжност заради образувано дис-
циплинарно производство срещу
него. Това съобщиха от пресцен-
търа на ОДП-Пловдив.

Заповедта за отстраняването
идва от служебния министър на
вътрешните работи Бойко Рашков
и датира отпреди няколко дни.

Старши комисар Йордан Ро-
гачев ще е отстранен, докато не
приключи производството, а ре-
зултатите от него ще решат и бъ-
дещето му в системата. Припом-
ням, че шефът на полицията все
още е в болнични.

Изпълняващ длъжността на не-
говото място е комисар Петър То-
доров.

Преди месец старши комисар
Йордан Рогачев е бил на разпит
в Следствената служба. Висшият
полицай е дал информация по по-
вод арестите в Трето РУ, чийто
началник Самуил Хаджиев беше
арестуван заедно с още шестима
полицаи, които са разследвани за
корупция, участие в наркотрафик

и проституция.
Рогачев беше назначен от ми-

нистър Младен Маринов на 31
юли 2019-а, а преди това огла-
вяваше ОДМВР-Пазарджик.

До този момент са сменени
директорите в Шумен, Благоевг-
рад, Пазарджик, Перник, Монта-
на, Кюстендил, Кърджали, Русе,
Хасково, Габрово, Стара Загора,
ОДМВР-София, СДВР, Ловеч и Раз-
град.ç

Йордан Рогачев
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ÁÑÏ ïðåäëàãà ñúçäàâàíå íà ìèíèñòåðñòâî íà
åëåêòðîííîòî óïðàâëåíèå è âèñîêèòå òåõíîëîãèè

БСП ще настоява за промяна
на структурата на бъдещия каби-
нет и създаването на специално
министерство, което да отговаря
за електронното управление и ви-
соките технологии. В момента за
развитие на сектора на инфор-
мационните технологии отговаря
Министертвото на транспорта и
информационните технологии, а
за електронното управление - дър-
жавна агенция към Министерския
съвет. Ефективното въвеждане на
е-управлението и развитието на
сектора на високите технологии

Председателят на ДПС Муста-
фа Карадайъ, заедно с Йордан Цо-
нев, зам.-председател на ДПС и пре-
зидента на европейските либерали
Илхан Кючюк пристигнаха в Сли-
вен, за да се срещнат с членове и
симпатизанти на ДПС. Те се обър-
наха за подкрепа към своите изби-
ратели и ги призоваха с №7 да под-
крепят водача на сливенската лис-
та Хатидже Георгиева.

В едноименната зала в Сли-
вен председателят на Движение-
то за права и свободи очерта
основните проблеми в българс-
ката политика, като заяви:
"Проблемът на управлението в
България за последните 12 годи-
ни, е липса на ценности, на цел,
на приоритети, липса на посока,
от което следва и липса на ин-
вестиции. Те изискват сигурност

Êàðàäàéú: Ïðîáëåìúò íà óïðàâëåíèåòî â
Áúëãàðèÿ å ëèïñà íà öåííîñòè è ïîñîêà

и стабилност, предвидимост".
Той продължи своето изказ-

ване: "В България някои от пар-
тиите основават своята политика
на принципа на омразата. Така
влизат в управлението, така се
създават, така стават забележи-
ми, така стигат и до властта и
така си отиват от политическата
сцена. А най-лесно е да се мрази

- другия, различния, малцинствата.
Тези, които нямат приоритети, ня-
мат програми, те правят политика
и кампания на принципа на омра-
зата. С анти-ДПС кампания стават
забележими, влизат във властта, но
и с анти-ДПС кампания изчезват
от политическия терен", заключи
председателят на ДПС.

Карадайъ каза още, че "ДПС е

една от онези партии, която има
ценности, на които сме верни. Ед-
на от ценностите е заедността. Все-
ки със своето различие да отстоя-
ва идентичност и заедно да пра-
вим политика в името на бъдеще-
то на нашата Родина България."

Зам.-председателят на ДПС
Йордан Цонев изрази своите при-
теснения относно бъдещето на
България и предупреди: "Да не ста-
не да имаме промяна чрез под-
мяна. И нека ДПС да предупреди
за това Цонев и допълни че ис-
тинският критерий, по който ДПС
иска, ще настоява и ще го пос-
тигне, е да се състави кабинет по
програми - кабинет, който изпъл-
нява точно определена програма.
Това е истинският критерий, а дру-
гото е опит за подмяна" бе кате-
горичен той.ç

обаче са тясно свързани и след-
ва да бъдат приоритет на бъде-
щото управление на страната.

Новото министерство следва
да работи в няколко ключови при-
оритета като промяна на Закона
за електронното управление, та-
ка че то реално да заработи, въ-
веждането на дигитални трудови
книжки, както и нормативна про-
мяна, така че да се въведе по-
добра защита на интелектуалната
собственост. Ключова задача пред
предлаганото министерство е и
начертаването на пътна карта за

развитие чрез Национални страте-
гия като "Цифрова България 2025".

В момента България заема ед-
но от последните места в Европей-
ския съюз по индекс за иновации
и е трайно на едно от последните
места в ЕС по дигитална трансфор-
мация на икономиката. Едновремен-
но с това секторът на информаци-
онните и комуникационните техно-
логии е най-бързоразвиващият се
сектор у нас, като ръстът за пос-
ледните 3 години е 22%.

"До 2024 г. се очаква прихо-
дите на софтуерния бизнес да дос-

тигнат 7,6% като дял от БВП,а
постъпленията в хазната от пла-
тени данъци и осигуровки ще
надскочи 1,4 млрд. лв. годишно.
Заетите в сектора ще надхвър-
лят 60 хил. души.

Това е критичен вертикален
сектор на икономиката, от който
са зависими всички останали. Не
може да е поставен като добаве-
ни последни думи към Министер-
ството на транспорта", заяви кан-
дидатът за народен представител
и втори в листата за 23-ти МИР
Благовест Кирилов.ç

"Сигналът до  главния
европейски прокурор
Лаура Кьовеши за спука-
ната тръба, която предиз-
вика екологична катастро-
фа във Варненското
езеро, е подписан и
изпратен заедно с цялата
събрана документация по
случая", съобщи председа-
телят на Областния и на
Градския съвет на БСП в
морската столица, и втори
в листата за 3-ти МИР,
Борислав Гуцанов. Той
уточни, че заради авария-
та в продължение на
повече от година в езеро-

Ñïóêàíàòà êàíàëèçàöèîííà òðúáà å
èçãðàäåíà êàòî ÷àñò îò ïðîåêò çà
âîäíèÿ öèêúë íà Âàðíà, âúçëèçàù íà
ñòîéíîñò 5 000 000 åâðî áåç ÄÄÑ, êàòî
75% îò òÿõ ñà ôèíàíñèðàíå îò ÅÑ ïî
ïðîãðàìà ÈÑÏÀ

Ñîöèàëèñò ñåçèðà Êüîâåøè
çà åêîêàòàñòðîôàòà âúâ
Âàðíåíñêîòî åçåðî

то се изливат по над 8
хил. куб. м. фекални води
дневно. И допълни, че
канализационната тръба
е изградена като част от
проект за подобряване
на водния цикъл на
Варна, възлизащ на
стойност 5 000 000 евро
без ДДС, като 75% от тях
са финансиране от ЕС по
програма ИСПА.

"Адвокатите ни комп-
лектуваха наличните
данни и факти. Катего-
рични сме, че се касае
за извършени корупцион-
ни действия и измами с

финансови средства от ЕС
от страна на длъжностни
лица, отговорни за изграж-
дането на канализационна-
та тръба, която трябва да
отвежда отпадните води на
кварталите "Аспарухово" и
"Галата" през Варненското
езеро в пречиствателната
станция на северния бряг
на езерото. Молбата ни

към прокурор  Кьовеши е
за бърза проверка и
произнасяне. В случай че
бъдат установени извър-
шени престъпления,
засягащи финансовите
интереси на ЕС, настоя-
ваме виновните лица да
понесат своята наказател-
на отговорност", обясни
още Гуцанов.ç

Íà òîçè äåí



Събития
 217 г. - Втора пуническа

война: състои се битката при
Тразименското езеро, в която
картагенците, ръководени от
Ханибал, организират една от
най-големите и успешни заса-
ди във военната история и раз-
громяват римляните.

 1509 г. - Хенри VIII е ко-
ронован за крал на Англия.

 1717 г. - В Лондон, Анг-
лия, е създадена първата Ве-
лика масонска ложа.

 1893 г. - Норвежкият из-
следовател Фритьоф Нансен се
отправя към Северния полюс
с кораба "Фрам".

 1901 г. - Открита е пър-
вата самостоятелна изложба
на 19-годишния Пабло Пикасо
в Париж, което е началото на
неговата световна известност.

 1941 г. - Втора светов-
на война: Централният коми-
тет на Българската работничес-
ка партия взема решение за
създаването на партизанско
движение в България.

 1941 г. - Втора светов-
на война: посолството на Бъл-
гария в Москва поема интере-
сите на нацистка Германия, Ру-
мъния и Унгария в СССР.

 1945 г. - На Червения
площад в "Москва" се провеж-
да Парад на победата под ко-
мандването на Георгий Жуков,
при който се хвърлят плене-
ните германски бойни знаме-
на.

 1947 г. - За първи път е
регистриран официално доклад
за поява на НЛО и е използ-
ван терминът "летяща чиния".

 2002 г. - При най-теж-
ката в Африка влакова катаст-
рофа, станала в Танзания, за-
гиват 281 души и над 400 са
тежко ранени.

Родени
 1911 г. - Хуан Мануел

Фанджо, аржентински пилот от
Формула 1

 1937 г. - Венец Димит-
ров, български кинооператор

 1957 г. - Пламен Нико-
лов, български футболист

 1959 г. - Петя Буюклие-
ва, българска певица

 1987 г. - Лионел Меси,
аржентински футболист, игра-
ещ за FC Barcelona

Починали
 1241 г. - Иван Асен II,

цар на България
 1893 г. - Жельо войво-

да, български революционер
 2000 г. - Антон Горчев,

български театрален и кино-
актьор

Борислав Гуцанов
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Ïòèöåâúäñòâîòî
å ïðåä êîëàïñ

 Браншът на птицевъдс-
твото в момента е пред
колапс, ако няма директни
мерки за подкрепа, произ-
водителите ще фалират.
Това обяви в сряда, цити-
ран от БТА, Даниел Божан-
ков, председател на упра-
вителния съвет на Асоциа-
цията на промишленото
птицевъдство (АПП). АПП
обединява микро-малки и
средни фирми от цяла
България, като основните
направления на Асоциаци-
ята са кокошки носачки за
яйца, пилета бройлери за
месо и родители на брой-
лери и на стокови носач-
ки. При себестойност на
яйцето от стокови носачки
14-16 стотинки, производи-
телите са принудени да
продават на търговците и
на магазините на цени,
които са с 50 процента по-
ниски от себестойността.
Това става от октомври
досега. За птицевъдите не
е ясно какво става с
цената до крайния потре-
бител, който купува за 25-
30 стотинки с ДДС.

Птицевъдите в България
в момента образуват
огромни загуби, особено
при яйцата за прясна
консумация, каза Божан-
ков. По думите му от
началото на 2020 година,
когато започна пандемия-
та, пазарните цени на
яйцата и месото са започ-
нали да падат, а цените на
суровините за фуражите
(пшеница, царевица,
слънчоглед, соев шрот и
олио) са започнали да се

Äîãîäèíà ìîæå äà ÿäåì
ñàìî âíîñíè ÿéöà,
êàçâàò îò áðàíøà

покачват. Слабата реколта
през миналата година на
тези суровини е покачила
допълнително цената за
периода от миналата
година досега с близо 50
процента.

Птицевъдите не могат
да спрат своята дейност,
защото процесът на отг-
леждане на стокови носач-
ки и бройлерите е с
продължителност повече
от година. Загубите за
това време стават огром-
ни, а производителите са
обвързани с договори и
ангажименти към други
фирми, както и ангажимен-
ти по бизнес планове по
европроекти и планове за
извършване на допълни-
телни дейности за хуман-
ното отношение, посочи
Божанков.  Отрасълът на
птицевъдството не беше
взет под внимание за
подкрепа със средства за
борба с коронавируса,
каза Божанков. По думите
му птицевъдите единствено
са имали възможност да
бъдат подпомогнати по
мярка COVID 2 , която е с
таван 7000 евро. Мярката
е базирана на броя персо-
нал в стопанството, а в
малките и средните предп-
риятия хората са малко.
Стопанство с 50 000 носач-
ки се обслужва от 5-6
души персонал, каза
Божанков и посочи, че за
много от птицевъдите това
е единствен бизнес и
семействата се изхранват
от него.

Те предлагат сектор

"Индустриално птицевъдст-
во" да бъде включен във
всички нотифицирани до
момента мерки за предот-
вратяване на икономичес-
ките загуби от коронакри-
зата, както и в пакета от
мерки за възстановяване с
евросредства за следва-
щия програмен период.
Настояват още да има
специална мярка за про-
изводителите на пилешко
месо и яйца за консума-
ция и разплодни яйца,
като това да се случи в
най-кратък срок от време,
за да се предотврати
невъзможността на стопа-
ните да изхранват живот-
ните си. Птицевъдите
искат и по-специална
мярка за птицевъдство и
свиневъдство за закупува-
не на фуражи и суровини
за производство на фура-
жи за собствени произ-
водствени нужди, като
механизмът да се опреде-
ли на база продадена
продукция в килограми за
минал период.

От нея да се възполз-
ват регистрирани земедел-
ски производители и
животновъди. Нашият най-
голям проблем в момента
е изхранването на живот-
ните, каза Божанков. Те

настояват и за безвъзмез-
дно финансиране по Covid
мерките, базирани на
оборота на предприятието.
Предлагат да има безлих-
вени кредити за оборотни
средства или фуражи,
които да бъдат предоста-
вени от ДФ "Земеделие",
ББР или др. финансова
институция. Птицевъдите
искат да бъдат включени в
мерките за дигитализиране
на секторите, тъй като
земеделието също има
нужда от това. Имат и
конкретни идеи как да
стане. Настояват да се
продължи схемата за
хуманно отношение към
птиците за още един
програмен период, тъй
като средствата от мяр-
ката са от жизнено
значение, за да сме
конкурентоспособни на
пазара в ЕС.

Птицевъдите предлагат
да се намали ДДС на
произведените първични
продукти от земеделски
произход (месо, яйца) със
ставка под 10 процента или
да се приложи обратно
начисляване на цялия ДДС.
Добър пример затова са
зърнените култури. Така ще
се осветли и сивият сек-
тор, смятат те.ç

Òðåâîãà:
Ùå ïîïðå÷àò ëè
äúæäîâåòå íà
æúòâàòà íà
ëàâàíäóëà?

 "Лавандуловите насажде-
ния в Добричка област вече
започнаха да цъфтят. Много е
важно в периода на цъфтеж
да няма валежи, за да се по-
лучи по-добро опрашване",
коментира Петър Христов,
председател на Асоциацията
на производителите на етерич-
ни масла. По думите на екс-
перта всичко е в ръцете на
природата. Към момента със-
тоянието на площите с ете-
ричномаслената култура е
добро, но има редица клима-
тични фактори, които могат да
сринат добивите от масло.

Първото условие е добро-
то време по време на цъф-
теж, което да спомогне за по-
добро и качествено опрашва-
не. Второто - по време на жът-
ва също не трябва да има дъж-
дове. "Когато лавандулата е го-
това, са необходими 15-20
дни, в които да не вали и да
няма ниски температури", до-
пълни фермерът. Билката изис-
ква горещини и тогава масло-
то ще се качи в съцветията.
Най-вероятно прибирането на
лавандулата в Добруджа ще се
забави. Кога и как ще старти-
ра жътвата, ще се определи
от климатичните условия през
следващите седмици. Все още
в Добричко вали всеки ден, ка-
то в отделни землища стопа-
ните отчитат, че от началото
на юни се е изсипало коли-
чество, равно на годишната
норма на валежите.

Хладно е и лавандуловите
растения не са получили нуж-
ните часове слънчево греене.
Затоплянето на времето след
обилните дъждове в Добрич-
ка област може да има сери-
озни последствия. Опасения-
та на производителите са за
бързо развитие на патогени и
разпространение на болести.
"Всеки трябва да наблюдава
посевите си и да следи за
проблеми, за да предприеме
навременни мерки", обобщи
още Петър Христов.  Близо 79
000 дка с лавандула бяха ре-
колтирани в Добричка област
през лятото на 2020 г. Въпре-
ки проблемите и ниските до-
биви през последните 2 годи-
ни в региона продължи съз-
даването на нови насаждения
с лилавата билка.ç

Няколко животновъдни орга-
низации настояват за свикване на
спешен консултативен съвет към
Министерство на земеделието,
храните и горите, научи Агри.БГ.
Причините са няколко - липсата
на информация, която да достиг-
не до тях по схемите и мерките,
които ще се прилагат за Кампа-
ния 2021 в сектора, както и ви-
зията на България относно стра-
тегическия план, наред с интер-
венциите и критериите, които ще
залегнат в него.  Фермери комен-
тират пред Агри.БГ, че е "недопус-
тимо да се информират от меди-
ите за въпроси, засягащи техния
сектор, които са решени на ниво
земеделско министерство, но не
са дискутирани с бранша".

На Събора на овцевъдите жи-
вотновъди също изказаха своето
притеснение относно предложе-

Æèâîòíîâúäè èñêàò ñïåøåí êîíñóëòàòèâåí ñúâåò

нието на служебния земеделски
министър проф. Христо Бозуков
за праг от 7,5% по схемата за
преразпределително плащане
(ПРП). И те като нас се питат за-
що България предлага подобно не-
що на фона на предложенията,
идващи от другите страни, които
са в рамките на 10-12%.  Този
въпрос отнесохме и към зам.-ми-

нистърът с ресор ПРСР Георги Съ-
бев, но той отказа да коментира
предложението на проф. Бозуков.

За българската позиция относ-
но преразпределителното плаща-
не стана въпрос по време на Съ-
вета по селско стопанство и ри-
барство на 26 и 27 май в Брюк-
сел. Тогава министър Бозуков спо-
дели, че "страната ни може да под-

крепи задължителен праг от 7,5%
като "балансирано решение" с от-
разяване на спецификите в струк-
турата на стопанствата". Тогава той
изрази и опасения, че паралел-
ното увеличаване на процента за
екосхеми и за ПРП в Първи стълб
"ще доведат до намаляване на ба-
зовото плащане, което е основ-
ната форма за подкрепа за дохо-
дите на фермерите".

Други теми, които вълнуват
животновъдите, са договорена ли
е наистина обвързана подкрепа в
размер на 13+2 за новия програ-
мен период на ОСП, както и как-
ва е визията на ресорното ве-
домство за държавните помощи
в сектор "Животновъдство", като
тук най-вече става въпрос за то-
ва дали се предвиждат извънред-
ни държавни помощи, във връзка
с пандемията от Covid-19.ç
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 България е втора в ЕС
с най-ниски цени като цяло
- 56% от средните стойнос-
ти за Съюза, но със срав-
нително скъпи храни - 81%
от средното за Европа.
Това става ясно от статис-
тика на Евростат, която
сравнява ценовото равни-
ще в държавите от Съюза
през 2020 г. Румъния е
държавата с най-евтини
стоки и услуги, като държи
55% от средното ценово
равнище, при това с
чувствително по-високи
доходи от българските. На
втора позиция е България,
а третата държава, където
се живее сравнително
евтино, е Полша - 58% от
средноевропейските цени.
В сравнение с Румъния и
Полша обаче, където
цените на храните са
съответно 66% и 68%, в
България те са сравнител-
но скъпи - 81% от средно-
европейското ниво, сочат
данните на Евростат.

Статистиката не дава
обяснение за това разми-
наване. От една страна, то
вероятно се обяснява с

Â Ðóìúíèÿ îñíîâíèòå ñòîêè è
óñëóãè ñòðóâàò ïî-ìàëêî, à
äîõîäèòå - ïî-âèñîêè

Åâðîñòàò: Â Áúëãàðèÿ õðàíàòà
å ñêúïà, à àëêîõîëúò - åâòèí

Банките продължават да взи-
мат парите на хората и да ги па-
зят, но при срочните депозити, ко-
гато лихвите са по-високи, банки-
те имат интерес да привлекат сред-
ства за по-дълго време. Това зая-
ви банкерът Левон Хампарцумян
в сутрешния блок на БНТ. По ду-
мите му банките и финансовите
институции са част от финансова-
та структура на икономиката. По-
неже няма голямо търсене на кре-
дити заради потиснатата икономика
и кризата, породена от коронави-
руса, един от ефектите е, че няма
срочни депозити, защото никой не
се нуждае от толкова много пари,
обясни Хампарцумян.

Според него всяка инвестиция,

Õàìïàðöóìÿí: Ïàðè èìà, âúïðîñúò å êàê ñå èçïîëçâàò

високата ставка на ДДС за
храните у нас - 20%, при
положение че много дър-
жави в Съюза прилагат
намалена до 5% или нуле-
ва ставка на данъка за
основни храни. От друга
страна, Румъния и Полша
са големи пазари за
производителите на храни,
което вероятно оказва
влияние върху цените.

В България доста скъпа
в сравнителен план е също
потребителската електрони-
ка - 93% от средноевропей-
ското ниво, както и транс-
портните услуги - 87%.
Облеклата у нас са сред
най-евтините в ЕС - 78% от
средноевропейските цени.

България предлага най-
евтините хотели и ресто-
ранти, като държи едва
46% от средноевропейски-
те цени. У нас се прода-
ват също най-евтините
алкохол и цигари (61%) -
вероятно поради поддър-
жането на минимални
нива на акциза, който
заедно с ДДС е половина-
та от цената на тези
продукти. В ЕС все още

която носи по-висока доходност,
включва по-малък или по-голям
риск. В момента има повече де-
позити, отколкото кредити. В мо-

мента, в който икономиката от-
лепи и тръгне нагоре, тези пари,
които са във формата на депози-
ти, ще бъдат използвани, уточни

Близо 1 млн. души - 916 хил.,
пенсионирани преди началото на
тази година, няма да получат
осъвременяване на пенсиите си
от 1 юли. Това показва справка
на Националния осигурителен ин-
ститут, изготвена след запитва-
не на в. "Сега". Увеличението от
юли ще бъде 5% според швей-
царското правило, което опре-
деля процент, равен на сбора от
50% от нарастването на осигу-
рителния доход и 50% от индек-
са на потребителските цени през
предходната календарна година.
Осъвременяването с 5% се из-
вършва върху действителния или
запазен размер на пенсията към
30 юни 2021 г., без изплащани-
те към нея добавки, напомнят
от осигурителния институт. Ко-
гато осъвремененият размер е
под минималния размер на пен-
сията, той се приравнява на не-
го, а ако е над максималния, се
ограничава до този размер. За
малка част от тези 916 хил. пен-
сионери - 18 900 души, причи-
ната да останат без увеличение
е, че действителният размер на
пенсията им е ограничен от та-
вана и няма накъде повече да
расте. Таванът бе увеличен от
1200 на 1440 лв. на 1 януари и
повече няма се променя тази го-
дина.

За повечето възрастни, ос-
таващи без увеличение обаче -
897 100 души, причината е по-
неприятна - техните реални пен-
сии са толкова ниски, че дори с
5-те процента по швейцарското
правило остават под размера на
минималната пенсия у нас. Ми-
нималната пенсия също бе уве-
личена на 1 януари от 250 на
300 лв., поради което сега няма
да се променя.

Пълното увеличение от 5%
ще получат 1 092 900 пенсио-
нери. Това е около 52% от всич-
ки 2 079 900 пенсионери в стра-
ната, показва справката на НОИ.
От тази група пенсионери 59 100
души получават пенсии, несвър-
зани с трудова дейност. Остана-
лите получават пенсии за тру-
дова дейност с размер между
минималната пенсия и 1372 лв.

71 000 възрастни ще полу-
чат увеличение от 1 юли, но то
ще е по-малко от определения
размер по швейцарското прави-
ло. 5600 от тях сега получават
между 1372 и 1440 лв., т. е. с
пълното увеличение действител-
ният размер на пенсията им над-
хвърля максимума. Над макси-
мума обаче имат право да полу-
чават само някои хора, заемали
висши длъжности - президенти,
вицепрезиденти, премиери, пред-
седатели на Народното събра-
ние и конституционни съдии.

Любопитна е ситуацията с ос-
таналите 65 400 души, за които
увеличение ще има, но то ще е
по-малко от 5%. Тези хора сега
получават минимална пенсия, но
след увеличението действител-
ният размер на пенсията им ще
надхвърли 300 лв. Така за тях
това може да е второ увеличе-
ние за тази година, макар че фак-
тът, че действителният размер на
пенсията им не е толкова далеч
от 300 лв., подсказва, че не са
били от хората, за които през
януари имаше 20% увеличение.ç

Áëèçî  1 ìëí.
ïåíñèîíåðè
îñòàâàò áåç
óâåëè÷åíèå îò 1 þëè

Хампарцумян. "Пари има, но въп-
росът е как се използват", изтък-
на банкерът и добави, че иконо-
миката в света все още се пре-
нарежда. Устойчивостта започва
да става ключов елемент в ико-
номическото планиране на ком-
паниите. Устойчивост е една от
ключовите думи, освен растеж, от-
беляза финансистът.

Левон Хампарцумян подчерта,
че банките са подготвени за взи-
мането на лошите кредити. Ако има
затруднения, банките няма да уду-
шат клиентите си, а ще намерят
начин да се предоговорят и да си
вземат парите, като покачването
на сумите би било нещо нормал-
но, каза още Хампарцумян.ççççç

Ñúäúò ñïðÿ ñìÿíàòà íà ðúêîâîäñòâîòî íà "Àâòîìàãèñòðàëè"
Софийският градски съд е

спрял производството по вписва-
нето на ново ръководство на дър-
жавната фирма "Автомагистрали"
ЕАД. Това е станало след иск на
настоящия изпълнителен директор
на дружеството Стоян Беличев и
другите двама членове на съвета
на директорите - Александър Фи-
лев и Иван Коларов. Основният
аргумент за решението е, че слу-
жебният министър на регионалното
развитие Виолета Комитова, коя-
то като принципал на "Автомагис-
трали" иска да смени ръководст-

вото, не е провела конкурс за пос-
товете. Освен това съдът отбеляз-
ва, че по закон членовете на бор-
да трябва да са петима, а не три-
ма, както тя предлага и както е

сегашното положение. Съдът пос-
тановява, че вписването на ново-
то ръководство и заличаването на
старото може да стане, след като
се реши по същество спорът меж-
ду страните.

Комитова поиска да смени ръ-
ководството на "Автомагистрали",
след като проверка откри, че дър-
жавната фирма е платила авансо-
во над 180 млн. лева на външни
фирми за проекти за обезопася-
ване на свлачища и срутища, а
шест месеца преди крайния срок
почти нищо от възложените дей-

ности не е свършено. Заради тези
договори Комитова смени цялото
ръководство на Агенция "Пътна ин-
фраструктура".

В допълнение проверка на
"Сметната палата" откри, че дър-
жавното дружество е получило по-
ръчки за над 4 млрд. лв. в нару-
шение на изискванията на зако-
на. От общо 14 договора с държа-
вата за период от пет години, шест
са сключени, без да се изисква
провеждане на процедура за въз-
лагане на обществена поръчка
(т. нар. in house възлагане).ç

има големи различия в
доходите и цените, което
го прави доста нехомоге-
нен по отношение на
богатството, става ясно от
данните.

На второ място по
разлика в ценовите равни-
ща са алкохолът и цигари-
те. Най-ниски нива на
цените са регистрирани в
България (61% от средното
за ЕС), следвана от Унга-

рия (69%) и Полша (70%).
Най-високи нива са наблю-
давани в Ирландия (187%
от средното за ЕС), след-
вана от Финландия (158%),
Швеция (136%) и Франция
(133%). "Трябва да се
отбележи, че големите
ценови различия се дължат
основно на различното
данъчно третиране на тези
продукти в държавите от
ЕС", отбелязва Евростат.ç
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Уважаеми читатели, продължаваме рубриката „130 кооперативни следи“, в която ще Ви запознаваме с любопитни
факти от кооперативната история, които разказват за присъствието на кооперациите в живота на хората.
Днес ще Ви разкажем за появата на водните синдикати в България.

130 кооперативни следи в българската история

90. Първите водни синдикати в България
са изградени по кооперативен модел

Природните условия на Бъл-
гария се характеризират с ог-
раничени водни източници, не-
достатъчни и неравномерно
разпределени валежи и пери-
одични засушавания. Това на-
лага рационално използване на
водните ресурси за енергодо-
бив, водоснабдяване, промиш-
лени нужди и напояване на зе-
меделските култури. До нача-
лото на XX в. проучванията на
режима и корекцията на реки-
те, напояването и отводнява-
нето са слабо застъпени, като
основната причина е липсата
на цялостна законодателна ос-
нова, направляваща развитие-
то на водното дело.

На 6 октомври 1920 г. На-
родното събрание гласува За-
кон за водите, заедно с обща
държавна програма за водите.
Всички въпроси, свързани с во-
дите, се централизират в Ми-
нистерство на земеделието и
държавните имоти, ккоето има
за цел да постави началото на
правилното изграждане и из-
ползване на водните ресурси.
Според тогавашните изчисления
в страната е имало възможност
да се напояват общо 8 млн.
дка обработваема площ, както
и да се изградят водноелект-
рически централи с мощност над
1 млн. конски сили. По това
време държавата няма финан-
сови възможности да осигури
осъществяването на поставените
цели, затова прибягва до коо-
перативния принцип в областта
на водното стопанство. Това се
постига чрез създаване на вод-
ни синдикати, обединяващи
всички ползватели по дадено
поречие. Със Закона за водни-
те синдикати се отнемат пра-
вата на частни лица и предп-
риятия да ползват водни из-
точници, добити по-рано по За-
кона за насърчение на местна-
та индустрия. Подчертано е, че
държавата е собственик и раз-
поредител на водите в страна-
та, като при даване правото на
ползване предимството е в
следната последователност:
� за държавни нужди;
� за синдикални меропри-

ятия;
� за общински нужди;
� за дружества, частни

мероприятия и лица.
Мотивите за тази подредба

са били, че за разлика от час-

тната инициатива, която винаги
търси печалба, синдикатите се ръ-
ководят от обществени интереси.
Законодателят изхожда от мисъл-
та, че водите са обществено бо-
гатство, право за ползване на ко-
ето имат всички членове на об-
ществото.

Водните синдикати се приб-
лижават много до кооперативна-
та форма, но по редица поста-
новки и организационна структу-
ра имат своите различия. Общес-
твените интереси и държавната
политика в значителна степен на-
лагат да бъде изоставен коопе-
ративният принцип на добровол-
но членство. На практика синди-
катите са сдружения на еднолич-
ни и колективни членове, които

въз основа на солидарността и
взаимопомощта се заемат с пос-
трояване, поддържане и експлоа-
тация на водни съоръжения, под
непосредствения контрол на дър-
жавата. По своето значение вод-
ните синдикати са широкообхва-
тен и смел опит за използване
енергията на множеството пръс-
нати и буйни, но непостоянни и
урегулирани реки, опит за пре-
сушаване и оздравяване на бла-
тистите места, за канализиране
на реките, за напояване и добив
на електрическа енергия. При-
лагането на кооперативния прин-
цип във водните синдикати, въп-
реки смесения им състав, поз-
волява те да бъдат ръководени
съгласно интересите на заинте-
ресованите обществени и стопан-
ски среди. В Закона за водните
синдикати изрично се спомена-
ва, че за да се създаде воден
синдикат, трябва предварително да
се установи обществения харак-
тер на проектираното водно ме-
роприятие и че то има за цел
постигане на определена общес-
твена полза. Законът допуска при-
нудително членство в синдиката
на тези притежатели на имоти,
за които е установено, че промя-
на в режима на водите ще дове-
де до увеличаване на производи-
телността и подобряване систе-
мата на стопанисване.

За изграждането на водни съ-
оръжения, било за напояване, за
корекция на реки или за елект-
родобив, са необходими значи-
телни средства, които трудно мо-
гат да бъдат събрани само от
дялов капитал. Затова държава-
та участва с 30% от стойността

на строителството, осъществя-
вано от водния синдикат. След
1921 г. вместо помощ държа-
вата започва да внася дялов
капитал в същия размер.

Уставът на водния синдикат
се одобрява от Министерство-
то на земеделието и държавни-
те имоти. Върховният орган на
синдиката е общото събрание.
То се състои от всички члено-
ве и се провежда поне веднъж
годишно. Събранието определя
синдикатните вноски и дяловия
капитал на всеки член на база,
правопропорционална на полза-
та, която извлича или ще изв-
лича от синдикалното сдруже-
ние. Общото събрание избира
синдикален съвет, който поема
функциите му. То избира и Уп-
равителен съвет от три до пет
души, който представлява син-
диката и ръководи цялата дей-
ност. Председателят има доста
по-широки права от тези на
председателя на традиционно
кооперативно сдружение. Конт-
ролната власт се упражнява от
органи по водите при Минис-
терството на земеделието и дър-
жавните имоти.

За да се насърчи изграж-
дането на водни синдикати, се
предвиждат следните привиле-
гии:
� синдикатните вноски, те-

гоби и обезщетения се полз-
ват с привилегии при събира-
не на данъци;
� освобождават се от ми-

то всички вносни машини и
части;
� освобождават се от ми-

то всички материали, които са
нужни за водните синдикати;
� безплатно ползване на

държавни и общински земли-
ща и вадене на всички видове
строителни материали;
� безплатно ползване на

дървесина от държавните, об-
щинските и манастирски гори;
� превоз по Българските

държавни железници с 50% на-
маление.

След приемането на Закона
за водните синдикати настъпва
период на тяхното организира-
не. Върховният съвет по водата
издава редица наредби и ука-
зания по тяхната организация.
Съгласно Закона, в страната се
образуват три вида синдикати:
� за напояване;
� за корекция на реки

и отводняване на заблатени
места;
� за добиване на електро-

енергия.

Дирекция "КООП медии
и реклама"

Построяване на ел. централа - Воден синдикат "Въча", 1921 г.

Пловдив, парна електрическа централа "Въча" (част от водния синдикат,
носещ същото име), разположена южно от Централната гара

на Пловдив, 1926-1927 г.

Основаният през 1921 г. воден синдикат "Янтра" е един
от най-големите производители на електроенергия в страната

през 20-те години на XX век
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Çàáðàâåíèòå óðîöè íà èñòîðèÿòà
íåèçáåæíî âîäÿò äî ïëàùàíåòî
íà âèñîêà öåíà
Ïðîòèâ ìîùíàòà, âúîðúæåíà äî çúáè, õëàäíîêðúâíà õèùíè÷åñêà ìàøèíà
íà íàöèñòèòå ñå å íàäèãíàëà ãèãàíòñêàòà ñèëà íà ñúâåòñêîòî îáùåñòâî,
îáåäèíåíî îò ñòðåìåæà äà çàùèòè ðîäíàòà çåìÿ

Çàáðàâåíèòå óðîöè íà èñòîðèÿòà
íåèçáåæíî âîäÿò äî ïëàùàíåòî
íà âèñîêà öåíà

На 4 октомври 1939 г. в Кама-
рата на лордовете външният ми-
нистър на Великобритания Едуард
Халифакс заявява: "…Трябва да
напомним, че действията на съ-
ветското правителство се заклю-
чават в преместването на грани-
цата по същество до тази линия,
която беше препоръчана по вре-
ме на Версайската конференция
от лорд Кързън… Аз само избро-
явам историческите факти и смя-
там, че те са неоспорими".

Известният британски полити-
чески и държавен деец Дейвид
Лойд Джордж подчертава: "Руска-
та армия зае територии, които не
са полски и които са били окупи-
рани със сила от Полша след Пър-
вата световна война… Би било акт
на престъпно безумие да поста-
вяме под един знаменател руско-
то напредване с германското".

А в неофициалните разговори
със съветския пълномощен пред-
ставител Иван Майски високопос-
тавените английски политици и
дипломати говореха още по-отк-
ровено. Заместник-министърът на
външните работи Ричард Бътлър
споделя на 17 октомври 1939 г.:
"… В английските правителствени
кръгове смятат, че не може да ста-
ва и дума за връщането на За-
падна Украйна и Беларус на Пол-
ша. Ако успеем да създадем ет-
нографска Полша със скромни
размери с гаранции не само от
СССР и Германия, но също от Ве-
ликобритания и Франция, то бри-
танското правителство би смет-
нало това за напълно удовлетво-
рително". На 27 октомври 1939 г.
главният съветник на Невил Чем-
бърлейн Харолд Уилсън заявява:
"Полша трябва … да бъде възста-
новена като самостоятелна дър-
жава въз основа на своята етног-
рафия, но без Западна Украйна и
Беларус".

Струва си да се отбележи, че
по време на тези разговори е сон-
дирана почвата и за подобрява-
не на съветско-британските отно-
шения. Тези контакти до голяма
степен заложиха основата на бъ-
дещия съюз и антихитлеристка ко-
алиция. Сред отговорните дално-
видни политици изпъкваше Уинс-
тън Чърчил, който, въпреки извес-
тната си антипатия към СССР, и
по-рано се обявяваше за сътруд-
ничества с него. Още през март
1939 г. в Камарата на общините
той заявява: "Ние ще се окажем

в смъртна опасност, ако не мо-
жем да създадем съюз против аг-
ресията. Би било най-великата
глупост, ако отхвърлим естестве-
ното сътрудничество със Съветс-
ка Русия". А вече след началото
на бойните действия в Европа -
на среща с Иван Майски на 6 ок-
томври 1939 г. - той заявява дове-
рително: "… Между Великобрита-
ния и СССР няма никакви сери-
озни противоречия, а следовател-
но, няма основания за напрегна-
ти и неудовлетворени отношения.
Британското правителство … би
желало да развива… търговски от-
ношения. То дори е готово да об-
съди всякакви други мерки, мо-
жещи да съдействат за подобря-
ването на взаимоотношенията".

Втората световна война
не избухва изведнъж,
не започва неочаквано.

И агресията на Германия сре-
щу Полша не е внезапна. Тя е ре-
зултат от много тенденции и фак-
тори в световната политика през
този период. Всички предвоенни
събития се подреждат в една съд-
боносна верига. Но без съмнение,
главното, което предопределя
най-голямата трагедия в човешка-
та история, са държавният егои-
зъм, страхливостта, заиграване-
то с набиращия сила агресор, лип-
сата на готовност сред полити-
ческите елити за намиране на
компромис.

Затова не е честно да се твър-
ди, че двудневната визита в Мос-
ква на нацисткия министър на
външните работи Рибентроп е
главната причина, довела до Вто-
рата световна война. Всички во-
дещи страни в една или друга сте-

пен носят своята част от вината
за нейното начало. Всяка е нап-
равила непоправими грешки, са-
монадеяно смятайки, че може да
надхитри останалите, да си оси-
гури едностранни предимства или
да остане на страна от надига-
щата се световна беда. И за тази
недалновидност, за отказа от съз-
даването на система за колектив-
на сигурност, се е платило с ми-
лиони животи и колосални загу-
би.

Пиша това без най-малкото на-
мерение да ставам съдия, да об-
винявам някого или да оправда-
вам, още повече да инициирам
нов етап на международното ин-
формационно противопоставяне
на историческото поле, което мо-
же да доведе до сблъсък между
народи и държави. Смятам, че
академичната наука, с широкото
участие на авторитетни учени от
различни страни, трябва да се за-
нимава с намирането на преме-
рени оценки за отминалите съби-
тия. Всички се нуждаем от исти-
ната и обективността. От своя
страна винаги съм призовавал и
призовавам колегите към споко-
ен, открит, доверителен диалог,
към самокритичен и непредвзет
поглед към общото минало. Такъв
подход ще позволи да не се пов-
торят извършените тогава греш-
ки и да се осигури мирно и бла-
гополучно развитие за дълги го-
дини напред.

Но много наши партньори за
момента не са готови за съвмес-
тна работа. Напротив, преслед-
вайки свои цели, те увеличават
против нашата страна количест-
вото и мащаба на информацион-
ните атаки, искат да ни принудят
да се оправдаваме, да изпитва-

ме чувство на вина, приемат про-
пити с лицемерие политизирани
декларации.

Така, например, одобрената на
19 септември 2019 г. от Европей-
ския парламент резолюция

"За важността за запазването
на историческата памет за бъде-
щето на Европа" директно обви-
нява СССР - заедно с нацистка
Германия - за избухването на Вто-
рата световна война. Естествено,
там по никакъв начин не се спо-
менава Мюнхен.

Смятам, че подобни "хартии",
не мога да нарека тази резолю-
ция документ, приети с ясното
съзнание да предизвикат скандал,
носят опасни реални заплахи. Тя
е приета от много уважаван ор-
ган. И какво показва? Колкото и
да е жалко - осъзната политика
за разрушаването на следвоен-
ното устройство на света, чието
създаване беше работа на честта
и отговорността на държавите, ре-
дица представители на които
гласуваха днес за тази лъжлива
декларация. И по този начин вдиг-
наха ръка върху изводите на Нюр-
нбергския трибунал, на усилията
на световната общност, създала
след победната 1945 г. универсал-
ни международни институции. В
тази връзка ще напомня, че са-
мият процес на европейска ин-
теграция, в хода на който са би-
ли създадени съответните струк-
тури, включително и Европейски-
ят парламент, е станал възможен
само благодарение на уроците,
почерпени от миналото, неговите
ясни правови и политически оцен-
ки. И тези, които съзнателно пос-
тавят под съмнение този консен-
сус, разрушават основите на ця-
ла следвоенна Европа.

Освен заплахите за фундамен-
талните принципи на световния
ред тук съществува и моралната,
нравствена страна. Подигравки-
те, издевателството над паметта
е подлост. Подлостта бива пред-
намерена, лицемерна, напълно
осъзната, когато в изявленията по
повод на 75 години от края на
Втората световна война изброя-
ваш всички участници в антихит-
леристката коалиция, освен СССР.

Подлостта e страхлива,
когато се премахват памет-
ници, издигнати в чест на
борците с нацизма,

оправдавайки срамните си дейс-
твия с лъжливите лозунги за бор-
ба с неугодната идеология и уж
окупация. Подлостта може да бъ-
де кървава, когато тези, които се

Владимир ПУТИН
19 юни 2020
В. "Российская газета"

На стр. 8
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обявяват срещу неонацистите и
наследниците на Бандера, биват
убивани и изгаряни. Повтарям
подлостта се проявява по разли-
чен начин, но от това тя не прес-
тава да бъде омерзителна.

Забравените уроци на истори-
ята неизбежно водят до плаща-
нето на висока цена. Ние твърдо
ще защитаваме истината, основа-
ваща се на документално потвър-
дени исторически факти, ще про-
дължим честно и непредвзето да
разказваме за събитията от Вто-
рата световна война. Това е цел-
та и на мащабния проект за съз-
даването в Русия на най-голяма-
та колекция от архивни докумен-
ти, кино- и фотоматериали за ис-
торията на Втората световна вой-
на и предвоенния период.

Работата в тази посока вече
тече. Използвах много нови, не-
отдавна открити, разсекретени
материали и при подготовката на
тази статия. И във връзка с това
мога да заявя отговорно, че не
съществуват архивни документи,
които да потвърждават версията
за намерението на СССР да за-
почне превантивна война против
Германия. Да, съветското ръковод-
ство се е придържало към докт-
рината, че в случай на агресия
Червената армия бързо ще даде
отпор на врага, ще премине в нас-
тъпление и ще води война на те-
риторията на противника. Но те-
зи стратегически планове въоб-
ще не означават намерение пър-
ви да нападнем Германия.

Естествено, днес историците
разполагат с документи за воен-
ното планиране, директивите на
съветските и германските щабо-
ве. В крайна сметка, знаем как
са се развили събитията в реал-
ност. От височината на това зна-
ние мнозина разсъждават за дей-
ствията, грешките на военно-по-
литическото ръководство на стра-
ната. Във връзка с това ще кажа
едно нещо: заедно с големия по-
ток от различен вид дезинформа-
ция съветските лидери са полу-
чавали и реални сведения за гот-
вената агресия на нацистите. И в
предвоенните месеци са предп-
риели стъпки, насочени към по-
вишаването на бойната готовност
на страната, включително таен
призив на част от подлежащите
на военна служба, предислокация
на съединенията и резервите от
вътрешните военни окръзи към за-
падните граници.

Войната не е била внезапна,
тя е била чакана, за нея са се
готвили. Но ударът на нацистите
наистина е бил с невиждана в ис-
торията разрушителна мощ.

На 22 юни 1941 г.

Съветският съюз се е
сблъскал с най-силната,
мобилизирана и обучена
армия в света,

за която е работил индустриал-
ният, икономически и военен по-
тенциал на почти цяла Европа.

В това смъртоносно нашествие
е взел участие не само вермах-
тът, но и сателитите на Германия,
военни контингенти от много дру-
ги държави от европейския кон-
тинент.

Тежките военни поражение
през 1941 г. поставиха страната
на ръба на катастрофата. С из-
вънредни методи, всеобща моби-
лизация и напрежение на всич-

ките сили на държавата и народа
бе възстановена боеспособност-
та и управляемостта. Още през
лятото на 1941 г. под огъня на вра-
га започна евакуация на изток на
милиони граждани, стотици заво-
ди и производства. В най-кратки
срокове в тила започна производ-
ството на оръжия и боеприпаси,
които бяха доставени на фронта
още през първата военна зима, а
към 1943 г. Германия и нейните
съюзници бяха изпреварени по
военно производство. За година
и половина съветските граждани
направиха невъзможното и на
фронта, и в тила. И до ден-дне-
шен трудно можем да разберем
и да си представим какви неве-
роятни усилия, мъжество, само-
жертва е изисквало това най-ве-
лико постижение.

Против мощната, въоръжена до
зъби, хладнокръвна хищническа
машина на нацистите се е надиг-
нала гигантската сила на съветс-
кото общество, обединено от стре-
межа да защити родната земя, да
отмъсти на врага, който е унищо-
жил и стъпкал мирния живот, не-
говите планове и надежди.

Естествено, в периода на тази
страшна, кръвопролитна война ня-
кои са били обхванати от страх,
объркване, отчаяние. Имало е пре-
дателство и дезертьорство. Чувс-
твали са се жестоките пропасти,
създадени от революцията и Граж-
данската война, нихилизмът, изде-
вателското отношение към нацио-
налната история, традиции, вяра,
които са се опитвали да насаж-
дат болшевиките, особено през
първите години след идването им
на власт. Но общото настроение
на съветските граждани и нашите
сънародници, оказали се в чуж-
бина, е било друго - да опазят и
спасят Родината. Това е бил ис-
тински неудържим порив. Хората
са търсили опора в истинските пат-
риотични ценности.

Нацистките "стратези" са били
убедени, че лесно ще смажат ог-
ромната многонационална държа-
ва. Разчитали са, че внезапната
война, нейната безпощадност и
непоносимите тежести неминуе-
мо ще изострят междунационал-
ните отношения, и СССР може да
бъде разчленен на части. Хитлер
директно е заявявал: "Нашата по-
литика по отношение на народи-
те, населяващи широките просто-
ри на Русия, трябва да се състои
в следното - да се поощряват вся-
какви форми на разногласия и
разделения".

Но още в първите дни е стана-
ло ясно, че тези планове на на-
цистите са се провалили.

Брестката крепост до послед-
ната капка кръв е била защита-
вана от воини от над 30 нацио-
налности. В течение на цялата
война - и в големите решаващи
битки, и при защитата на всеки
плацдарм, на всеки метър родна
земя - ние виждаме примерите на
това единство.

За милионите евакуирани По-
воложието и Урал, Сибир и Да-
лечния Изток, републиките в
Средна Азия и Закавказието се
превръщат в роден дом. Техните
жители споделят последния си за-
лък, подкрепят се един друг с как-
вото могат. Дружбата между на-
родите, тяхната взаимна помощ
се превръщат в истинска несък-
рушима крепост за врага.

В разгрома на нацизма - как-
вото и да се опитват да докажа
днес -

основният, решаващ
принос има Съветският
съюз, Червената армия.

Героите, които до край се сра-
жават край Белосток и Могильов,
Уман и Киев, Вязма и Харков. За-
едно тръгват в атака край Моск-
ва и Сталинград, Севастопол и
Одеса, Курск и Смоленск. Осво-
бождават Варшава, Белград, Ви-
ена и Прага. Превземат с щурм
Кьонигсберг и Берлин.

Ние защитаваме истинската, не
фризираната или лакирана, исти-
на за войната. Тази народна, чо-
вешка истина - сурова, горчива и
безпощадна - е описана от писате-
лите и поетите, преминали през
огъня и ада на фронтовите изпита-
ния. За моето, както и за другите
поколения, техните честни, дълбо-
ки повести, романи, проникваща-
та "лейтенантска проза" и стихове
завинаги са оставили следа в ду-
шата, станали са завещание - ува-
жавайте ветераните, направили за
Победата всичко, което са могли,
помнете тези, които са оставили
живота си на бойните полета.

И днес шокират обикновените
и велики по своята същност редо-
ве на стихотворението на Алексан-
дър Твърдовски "Аз съм убит край
Ржев…", посветено на участници-
те в кръвопролитното, жестоко
сражение от Великата Отечестве-
на война в централния участък на
съветско-германския фронт.

Само в боевете край Ржев от
октомври 1941 до март 1943 г. Чер-
вената армия е загубила, вклю-
чително ранени и безследно из-
чезнали, 1 милиона 342 хиляди 888
души. Съобщавам тези, събрани
от архивните източници страшни,
трагични и все още непълни циф-
ри за пръв път, отдавайки почит
на подвига на известните и неиз-
вестни герои, за които в следво-
енните години заради различни
причини се е говорило незаслу-
жено и несправедливо малко или
въобще се мълчало.

Ще цитирам още един документ.
Това е докладът на Международ-
ната комисия за репарациите от
Германия начело с Иван Майски,
подготвен през февруари 1945 г. В
задачата на комисията влиза оп-
ределянето на формулата, според
която победена Германия трябва
да обезщети нанесените щети на
държавите-победителки. Комисия-
та е стигнала до следния извод:
"Времето, което Германия е загу-
била на съветския фронт е десет
пъти повече, отколкото времето на
всички останали съюзни фронто-
ве. Съветският фронт е ангажирал
също така четири пети от герман-
ските танкове и две трети от гер-
манските самолети". Като цяло на
СССР се падат около 75% от всич-
ки военни усилия на антихитлерис-
тката коалиция. Червената армия
за годините на войната е "пречу-
пила" 626 дивизии на страните от
Оста, от които 508 - германски.

На 28 април 1942 г. президен-
тът Франклин Делано Рузвелт в
своето обръщение към американ-
ската нация заявява: "Руската ар-
мия унищожи и продължава да
унищожава повече жива сила, са-
молети, танкове и оръдия на на-
шия общ неприятел, отколкото
всички останали обединени нации
взети заедно".

Чърчил в посланието си до Ста-
лин от 27 септември 1944 г. пише,
че "именно руската армия е раз-
била германската военна маши-
на…"

Тази оценка е намерила отг-
лас в целия свят. Защото в тези
думи се съдържа онази голяма ис-
тина, която никой тогава не е под-
лагал на съмнение. Почти 27 ми-
лиона съветски граждани са за-
гинали на фронтовете, в герман-
ски плен, починали са от глад и
бомбардировки, в гетата и пещи-
те на нацистките лагери на смърт-
та. СССР е загубил всеки седми
свой гражданин, Великобритания
- един на 127, а САЩ - един на
320. За съжаление, тези числа на
най-тежки, незаменими загуби на
Съветския съюз не са окончател-
ни. Предстои да се продължи
усърдната работа за възстановя-
ването на имената и съдбите на
всички загинали бойци на Черве-
ната Армия, партизаните, нелегал-
ните, военнопленниците и затвор-
ниците в концлагерите, мирните
граждани, унищожени от окупато-
рите. Това е наш дълг. И тук важ-
на роля играят участниците в из-
дирвателните движения, военно-
патриотичните и доброволчески
обединения, такива проекти като
електронната база с данни "Па-
метта на народа", основаваща се
на архивни документи. За реша-
ването на тази общохуманитарна
задача е необходимо тясно меж-
дународно сътрудничество.

Победата беше спечелена с уси-
лията на всички страни и народи,
които се бориха с общия враг. Бри-
танската армия защитаваше своя-
та родина от нахлуване, воюваше с
нацистите и техните сателити в Сре-
диземно море, Северна Африка.
Американските и британските вой-
ски освободиха Италия, откриха
Втория фронт. САЩ нанесоха мощ-
ни, съкрушителни удари на агресо-
ра в Тихия океан. Ние помним ко-
лосалните жертви на китайския на-
род и неговата огромна роля за раз-
грома на японските милитаристи.
Няма да забравим бойците на "Сра-
жаваща се Франция", които не приз-
наха позорната капитулация и про-
дължаваха борбата с нацистите.

Ние също така винаги ще бъ-
дем благодарни за помощта, коя-
то ни оказваха съюзниците, оси-
гурявайки Червената армия с бо-
еприпаси, суровини, храни, тех-
ника. И тя бе съществена - около
7% от общия обем на военното
производство на Съветския съюз.

Ядрото на антихитлеристката ко-
алиция започна да се изгражда
веднага след нападението срещу
Съветския съюз, когато САЩ и Ве-
ликобритания го подкрепиха безус-
ловно в борбата с хитлеристка Гер-
мания. По време на Техеранската
конференция през 1943 г. Сталин,
Рузвелт и Чърчил създадоха съюз
на великите държави, договориха
се за изработването на коалици-
онна дипломация, съвместна стра-
тегия в борбата срещу общата
смъртоносна заплаха. Лидерите на
Голямата тройка ясно разбираха,
че обединението на индустриални-
те, ресурсни и военни потенциали
на СССР, САЩ и Великобритания
ще създаде неоспоримо превъзход-
ство над противника.

Съветският съюз изцяло
изпълняваше своите
ангажименти към
съюзниците, винаги
е протягал ръка за помощ.

С мащабната операция "Багри-
тион" в Беларус Червената армия
подкрепи англо-американския де-
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сант в Нормандия. През 1945 г.,
пробивайки си път към Одер, на-
шите бойци сложиха кръст на пос-
ледното голямо настъпление на
вермахта на Западния фронт в Ар-
дените. А три месеца след побе-
дата над Германия СССР, в пълно
съответствие с Ялтенските спора-
зумения, обяви война на Япония
и нанесе поражение на милион-
ната Квантунска армия.

Още през юли 1941 г. съветс-
кото ръководство заяви, че "цел-
та на войната срещу фашистките
угнетители е не само ликвидира-
не на заплахата, надвиснала над
нашата страна, но и помощ на
всички народи на Европа, стене-
щи под игото на германския фа-
шизъм". Към средата на 1944 г.
врагът беше изгонен от почти
всички съветски територии. Но
той трябваше да бъде доубит в
бърлогата му. И Червената армия
започна освободителна мисия в
Европа, спасяваше цели народи
от унищожения и поробване, от
ужасите на Холокоста. Тя ги спа-
си с цената на стотици хиляди жи-
воти на съветските воини.

Важно е също така да не заб-
равяме за огромната материална
помощ, която СССР оказваше на
освободените страни при ликви-
дирането на заплахата от глад,
при възстановяването на иконо-
миките и инфраструктурата. Той
правеше това във време, когато
на хиляди километри от Брест до
Москва и Волга се простираха са-
мо пепелища. Така, например,
през май 1945 г. правителството
на Австрия се обърна с молба към
СССР да окаже продоволствена
помощ, защото "не знаеше как да
изхрани своето население през
следващите седем седмици до но-
вата реколта". Съгласието на съ-
ветското ръководство да изпрати
храни бе определено от австрий-
ския канцлер К. Ренер като "спа-
сителен акт…", който "австрийци-
те никога няма да забравят".

Съюзниците заедно създадоха
Международен военен трибунал,
който трябваше да накаже нацис-
тките политически и военни прес-
тъпници.

В неговите решения се съдър-
жа ясна юридическа квалифика-
ция на такива престъпления сре-
щу човечеството, като геноцид, ет-
нически и религиозни прочиства-
ния, антисемитизъм и ксенофобия.
Ясно и недвусмислено Нюрнбер-
гският трибунал осъди и помага-
чите на нацистите, различните ви-
дове колаборационисти.

Това позорно явление имаше
място във всички европейски
страни. Такива "дейци" като Пе-
тен, Куислинг, Власов, Бандера,
техните съмишленици и последо-
ватели, макар и да се кипреха в
дрехите на борци за национална
независимост или свобода от ко-
мунизма, са предатели и палачи.
По безчовечност те много често
превъзхождаха своите господари.
Стараейки се да се отличат, в със-
тава на специалните наказател-
ни групи те изпълняваха най-вар-
варските поръчения. Дело на тех-
ните кървави ръце са разстрели-
те в Бабий яр, Волинските клане-
та, опожаряването на Хатин, уни-
щожаването на евреите в Литва
и Латвия.

И днес нашата позиция оста-
ва непроменена: престъпленията
на помагачите на нацистите ня-
мат оправдание, нямат срок на

давност. Затова предизвиква не-
доумение, когато в редица дър-
жави тези, които са се опетнили
със сътрудничеството с нацисти-
те, изведнъж се приравняват с ве-
тераните от Втората световна вой-
на. Смятам за недопустимо да се
поставя знак за равенство меж-
ду освободителите и окупатори-
те.

А героизацията на помагачите
на нацистите може да се разглеж-
да единствено като предателство
спрямо паметта на нашите бащи
и деди.

Предателство на тези идеали,
които обединяваха народите в
борбата им с нацизма.

Тогава пред лидерите на СССР,
САЩ и Великобритания стоеше
без преувеличение историческа
задача.

Сталин, Рузвелт и Чърчил
представляваха страни с
различни идеологии, дър-
жавни стремежи, интереси,

култури, но проявиха огромна по-
литическа воля, издигнаха се над
противоречията и пристрастията
и поставиха в центъра на внима-
ние истинските интереси на све-
та. В резултат на това те успяха
да стигнат до съгласие и да пос-
тигнат решения, от които спече-
ли човечеството.

Държавите победителки ни ос-
тавиха система, която се превър-
на в квинтесенция на интелекту-
алните и политически търсения в
продължение на няколко столетия.
Серията от конференции - Техе-
ранска, Ялтенска, Сан францис-
ка, Потсдамска - поставиха осно-
вата на това, че светът вече 75
години живее без световна вой-
на, въпреки острите противоре-
чия.

Историческият ревизионизъм,
чието проявление наблюдаваме в
момента на Запад, при това пре-
ди всичко по отношение на тема-
та Втора световна война и ней-
ните резултати, е опасен с това,
че грубо и цинично изопачава
разбирането на принципите за
мирно развитие, заложени през
1945 г. от конференциите в Ялта и
Сан-Франциско. Главното истори-
ческо постижение на Ялта и дру-
гите решения от онова време се
състои в съгласието да се създа-
де механизъм, който би позволил
на водещите държави да останат
в рамките на дипломацията при
разрешаването на възникналите
помежду им разногласия.

ХХ век донесе тотални и все-
обхватни световни конфликти, а
през 1945 г. на сцената излезе и
ядреното оръжие, способно да
унищожи физически Земята. С
други думи разрешаването на спо-
ровете със силови методи стана
твърде опасно. И победителите
във Втората световна война раз-
бираха това. Разбираха и осъз-
наваха собствената си отговор-
ност пред човечеството.

Печалният опит от Общество-
то на народите беше отчетен през
1945 г. Структурата на Съвета за
сигурност беше разработена та-
ка, че да превърне гаранциите за
мира в максимално конкретни и
действащи. Така се появи инсти-
тутът на постоянните членове на
Съвета за сигурност и правото на
вето като тяхна привилегия и от-
говорност.

Какво означава правото на ве-
то в СС на ООН? Говорейки ди-
ректно, това е единствената ра-

зумна алтернатива на прекия
сблъсък между най-големите стра-
ни. Това е изявление на една от
петте държави, че едно или друго
решение не е приемливо за нея,
противоречи на нейните интере-
си и представи за правилни дей-
ствия. И останалите държави, до-
ри и да не са съгласни с това,
приемат тази позиция като даде-
ност, отказвайки се от опитите да
реализират своите едностранни
стремежи. Т.е. така или иначе е
необходимо да се търсят компро-
миси.

Новото глобално противо-
поставяне започна веднага
след приключването на
Втората световна война

и от време на време приемаше
много ожесточен характер. И то-
ва, че Студената война не пре-
расна в Трета световна, убедител-
но потвърди ефективността на
споразуменията, сключени от Го-
лямата тройка. Правилата на по-
ведение, съгласувани при създа-
ването на ООН, позволиха и за-
напред да се сведат до минимум
рисковете и да се държи проти-
вопоставянето под контрол.

Естествено, ние виждаме, че
системата на ООН работи в мо-
мента с напрежение и не така
ефективно, както би могла. Но
ООН както и преди изпълнява
своята основна функция. Принци-
пите на работата на СС на ООН
са уникален механизъм за пре-
дотвратяване на голяма война или
световен конфликт.

Чуващите се доста често през
последните години призиви за от-
мяната на право на вето, да се
премахнат специалните привиле-
гии на постоянните членове на СС
на ООН са безотговорни. Ако та-
кова нещо се случи, ООН по съ-
щество ще се превърне в онова
Общество на народите - събрано
за празни разговори, лишено от
каквито и да било лостове за въз-
действие върху световните про-
цеси. Всички много добре знаем
как завърши всичко това. Имен-
но по тази причина държавите-
победителки подходиха с изклю-
чителна сериозност към форми-
рането на нова система на све-
товен ред, за да предотвратят
грешките на предшествениците.

Създаването на съвременна
система на международни отно-
шения е един от най-важните ре-
зултати от Втората световна вой-
на. Дори най-неприемливите про-
тиворечия - геополитически, иде-
ологически, икономически - не
пречат на намирането на форми
на мирно съвместно съществува-
не и сътрудничество, ако за това
има желание и воля. Днес светът
преживява доста неспокойни вре-
мена. Променя се всичко: от гло-
балното разположение на силите
и влиянието до социалните, ико-
номически и технологични осно-
ви на живота и обществата, дър-
жавите, цели континенти. През из-
миналите епохи промените от та-
къв мащаб никога не са минава-
ли без големи военни конфликти,
без силов сблъсък за изгражда-
нето на нова глобална йерархия.
Благодарение на мъдростта и дал-
новидността на политическите
дейци на съюзните държави ус-
пяхме да създадем система, коя-
то възпира от крайни прояви на
такова характерно за световното
развитие съперничество.

Нашият дълг на всички, които

поемат политическата отговор-
ност, преди всичко на представи-
телите на страните-победителки
във Втората световна война, да
гарантираме, че тази система ще
се зарази и усъвършенства. Днес,
както и през 1945 г., е важно да
се прояви политическо воля и за-
едно да обсъдим бъдещето.

Нашите колеги - господата Си
Цзинпин, Еманюел Макрон, До-
налд Тръмп, Борис Джонсън - под-
крепиха предложената руска ини-
циатива да се проведе среща на
лидерите на петте ядрени държа-
ви постоянни членки на СС на
ООН. Ние им благодарим и раз-
читаме, че такава среща може да
се състои при първа възможност.

Какъв според нас трябва да бъ-
де дневният ред на предстояща-
та среща? Преди всичко трябва
да се обсъдят стъпките за разви-
тие на колективните начала в све-
товните дела, откровено да пого-
ворил по въпросите за запазва-
нето на мира, укрепването на све-
товната и регионална сигурност,
контрола над стратегическите
оръжия, общите усилия в борба-
та с тероризма, екстремизма, дру-
ги актуални предизвикателства и
заплахи.

Отделна тема на срещата е си-
туацията в световната икономика,
преди всичко преодоляването на
икономическата криза, възникна-
ла от пандемията от коронавирус.
Нашите страни предприемат без-
прецедентни мерки за защитата на
здравето и живота на хората, под-
крепа на гражданите, попаднали
в трудна житейска ситуация. Но
колко тежки ще бъдат последици-
те от пандемията, колко бързо све-
товната икономика ще излезе от
рецесията - зависи от нашата спо-
собност да работим заедно и съг-
ласувано, като истински партньо-
ри. Още по-недопустимо е да прев-
ръщаме икономиката в инструмент
за натиск и противопоставяне.
Сред важните теми е опазването
на околната среда и борбата с кли-
матичните промени, а също така
осигуряването на безопасността
на глобалното информационно
пространство.

Предлаганият от Русия дневен
ред на предстоящата среща на "пет-
те" е изключително важен както за
нашите страни, така и за целия
свят. И по всички точки ние имаме
конкретни идеи и инициативи.

Не може да има съмнение, че
срещата на Русия, Китай, Фран-
ция, САЩ и Великобритания ще
изиграе важна роля за

намирането на общи отгово-
ри на съвременните предиз-
викателства и заплахи

и ще демонстрира обща привър-
заност към духа на сътрудничест-
вото, към онези високи хуманис-
тични идеали и ценности, за кои-
то рамо до рамо се сражаваха
бащите и дедите ни.

Опирайки се на общата исто-
рическа памет, ние можем и тряб-
ва да се доверяваме един на друг.
Това ще послужи като стабилна
основа за успешните преговори
и съгласувани действия в името
на укрепването на стабилността
и безопасността на планетата, в
името на процъфтяването и бла-
гополучието на всички държави.
Без преувеличение, в това се със-
тои нашият общ дълг и отговор-
ност пред целия свят, пред днеш-
ните и бъдещите поколения.

Публикувано във в. ЗЕМЯ
през 2020 г.

От стр. 8

9



ÑÂßÒ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß10 24.06.2021

Ïóòèí ðàç÷èòà ÍÀÒÎ äà ðàçãëåäà
ïðåäëîæåíèÿòà çà íàìàëÿâàíå
íà íàïðåæåíèåòî

Русия не може да не
се притеснява от продъл-
жаващото изграждане на
НАТО на военни способ-
ности и инфраструктура в
близост до границите й,
но Москва очаква Алиан-
сът да обмисли инициати-
вите й за намаляване на
напрежението. Това заяви
държавният глава на
Руската федерация Влади-
мир Путин във видеопос-
ланието си към участници-
те и гостите на IX москов-
ска конференция по
международна сигурност,
публикувано в сряда на
уебсайта на Кремъл,
предава Епицентър.

"Разбира се, не можем
да не сме загрижени от
продължаващото изграж-
дане на военните способ-
ности и инфраструктура
на НАТО в близост до
руските граници, както и
от факта, че Алиансът
отказва да разгледа
конструктивно нашите
предложения за деескала-
ция на напрежението и
намаляване на риска от
непредсказуеми инциден-
ти", каза руският лидер.
Той подчерта, че руската
страна "очаква, че здрави-
ят разум и желанието за
развитие на конструктив-
ни отношения с нас в

Ðóñêè âîåíåí êîðàá ñòðåëÿ ïðåäóïðåäèòåëíî áðèòàíñêè
åñêàäðåí ìèíîíîñåö â ×åðíî ìîðå

Ìîñêâà å
çàãðèæåíà îò
èçãðàæäàíåòî íà
èíôðàñòðóêòóðà
íà Àëèàíñà
â áëèçîñò äî
ðóñêèòå ãðàíèöè

Руски военен кораб про-
изведе предупредителни из-
стрели срещу британския ес-
кадрен миноносец "Дифен-
дър", който навлезе в руски
териториални води в Черно
море, а руски боен самолет
хвърли бомби на пътя му. То-
ва съобщи агенция Интер-
факс, позовавайки се на
изявление от вчера на рус-

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия развива своя
отбранителен потенциал въз основа на принципа на разумната достатъч-
ност и не се стремим към решаващо, едностранно военно предимство и
превес на баланса. Но никога няма да позволим на никого да прехвър-

ли този баланс за себе си, каза президентът на Русия.

:
Íàêðàòêî
Русия
ще работи със САЩ за открива-
не на киберпрестъпници, заяви
директорът на Федералната
служба за сигурност (ФСС)
Александър Бортников, след като
миналата седмица лидерите на
двете страни се споразумяха да
засилят сътрудничеството в
определени области. Бортников
каза, че ФСС ще следва
договореностите, постигнати от
руския президент Владимир
Путин и американския му колега
Джо Байдън при обсъждането на
въпроси за киберсигурността на
срещата им в Швейцария. "Ще
работим заедно (за откриването
на хакери) и се надяваме на
взаимност", заяви Бортников на
конференция по сигурността в
Москва. Друг висш служител
каза, че Русия чака отговор от
САЩ за провеждането на
консултации по въпросите на
киберсигурността. Отделно
руският министър на отбраната
Сергей Шойгу заяви, че Москва
настоява за мерки за увеличава-
не на прозрачността за разпола-
гане на ракети в Европа. По
думите му Путин е предложил
мерки като мораториум върху
разполагането на ракети със
среден и малък обсег в Европа,
за да се изгради взаимно
доверие.
Иран
вероятно е извършил неуспешно
изстрелване на ракета, носеща
сателит, през последните дни и
сега изглежда, че подготвя нов
опит, предаде АП. Сателитни
снимки, американски служител и
ракетен експерт потвърдиха
неуспешното изстрелване,
извършено по-рано този месец в
космическия център "Имам
Хомейни" в иранската провинция
Семнан. Космическата програма
на Иран претърпя редица
сериозни загуби напоследък, а
Корпусът на гвардейците на
ислямската революция изпълня-
ва своя паралелна програма,
при която миналата година беше
изведен в орбита сателит.
Земен трус
с магнитуд 6 удари перуанската
столица Лима и други части на
перуанското крайбрежие.
Епицентърът е бил на стотина
километра от града. Мнозина от
жителите на столицата уплашени
са излезли от домовете си,
съобщава журналист на АФП.
Трусът е регистриран в 21,54
минути местно време. Епицентъ-
рът е бил на дълбочина от 10
км. Засега не се съобщава за
щети и пострадали.
Четирима саудитци
участвали в убийството през
2018 г., на журналиста от в.
"Вашингтон пост" Джамал
Хашоги, са били предишната
година на паравоенно обучение
в САЩ по договор, одобрен от
Държавния департамент, пише
в."Ню Йорк таймс". Обучението
е било "отбранително", за да
се изградят умения, необходи-
ми за охраната на саудитски
лидери, пише вестникът. От
компанията, непосредствено
осъществила обучението, са
казали, че то няма никаква
връзка със "злодеянията,
извършени впоследствие" от
саудитците. Хашоги бе извес-
тен като критик на саудитския
престолонаследник Мохамед
бин Салман. Той бе убит, а
тялото му бе разчленено от
оперативна група в Истанбул,
свързана с престолонаследни-
ка. Според американското
разузнаване Салман е одобрил
операция за залавянето или
убийството на журналиста.

Снимки Пресфото БТА

Британският премиер Борис
Джонсън заяви, че решението
на Обединеното кралство да

напусне ЕС  на референдума на
23 юни 2016 г. ще помогне да

се разкрие потенциалът на
страната. През 2016 г. Джон-
сън беше един от лидерите на
движението за Брекзит. Тогава
51,9 % от британците гласува-
ха за прекъсване на отношени-

ята с ЕС.

кото министерство на отбра-
ната, цитирано от Ройтерс.

Скоро след инцидента
корабът "Дифендър" напус-
на руските териториални во-
ди, след като бе навлязъл
на 3 км навътре, съобщи ми-
нистерството.

"В 11.52 ч. (местно вре-
ме) на 23 юни ескадреният
миноносец "Дифендър" на

военноморските сили на Ве-
ликобритания, действайки в
северозападната част на
Черно море, пресече дър-
жавната граница на Руска-
та федерация и навлезе в
териториалните й води в ра-
йона на нос Фиолент на три
километра навътре", заяви
руското министерство на от-
браната, цитирано то ТАСС.

"В 12.06 ч. и 12.08 ч. (местно
време) кораб на гранична-
та охрана произведе предуп-
редителни изстрели. в 12.19
ч. (местно време) самолет
Су-24 извърши предупреди-
телна бомбардировка по
курса на движение на бри-
танския ескадрен миноно-
сец "Дифендър", уточниха от
ведомството. ç

крайна сметка ще надде-
леят".

Президентът отбеляза,
че усилията на Русия са
насочени към намаляване
на рисковете, осигуряване
на предсказуемост и
разрешаване на различия-
та чрез диалог и конкретни
споразумения, включител-
но в областта на контрола
на оръжията. В тази връзка
той подчерта, че новото
"уравнение на сигурността"
трябва да вземе предвид
всички фактори, влияещи
върху стратегическата
стабилност в отношенията
им. "По-рано Русия предс-
тави предложение за
разработване на ново
"уравнение на сигурността".
В него трябва да се вземат
предвид всички фактори,
влияещи върху стратегичес-
ката стабилност в тяхната
взаимовръзка", поясни
Путин.

Руският лидер изрази
убеждението си, че "поли-
тическата воля и готов-
ността за компромис
могат да дадат положите-
лен резултат". Според
него ясно доказателство
за това е удължаването от
Русия и САЩ на Договора
за намаляване на страте-
гическите нападателни
въоръжения до 2026 г.

Путин припомни, че на
22 юни Русия отбеляза  80
години от нападението на
Нацистка Германия над
страната. "Уроците от
Великата отечествена
война имат специална
цена за нас и ние ще
направим всичко, за да
гарантираме мир и сигур-
ност за хората в Русия, да
подобрим нашите въоръ-
жени сили и, разбира се,
да използваме възмож-
ностите на дипломацията,
да проведем смислен

диалог с всички заинтере-
совани партньори", увери
президентът.

Той постави специален
акцент върху факта, че
Москва не диктува волята
си на други държави,
готова е да разговаря на
равни начала, използвай-
ки политически и дипло-
матически методи, да
участва в решаването на
глобални и регионални
проблеми, да разшири
творческото сътрудничест-
во с всички държави. ç
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Åêèïàæúò îò òðèìà ìúæå èçãðàæäà êèòàéñêàòà êîñìè÷åñêà ñòàíöèÿ è
ùå îñòàíå â îðáèòà òðè ìåñåöà

Президентът на КНР
Си Цзинпин поздрави
вчера чрез видеовръзка
тримата астронавти
(известни като "тайконав-
ти"), които строят в мо-
мента китайската косми-
ческа станция, като
приветства "новите хори-
зонти за човечеството",
разкриващи се в косми-
ческата надпревара,
предаде АФП.

Екипажът от трима
мъже стартира в четвър-
тък от пустинята Гоби,
Северозападен Китай.
После корабът се скачи с
"Тянхъ", единствения от
трите модула на бъдещата
станция, който вече е в
орбита. Те ще останат в
космоса три месеца.

Успехът на мисията
"Шънчжоу-12" е въпрос на
престиж за Пекин, който
ще чества на 1 юли стот-
ната годишнина от създа-
ването на Китайската
комунистическа партия.
"Построяването на косми-
ческа станция е жалон в
китайската космическа

Китайският президент Си Цзинпин поздрави чрез видеовръзка тримата астронавти,
които строят китайската космическа станция

Ñè Öçèíïèí êúì òàéêîíàâòèòå:

Îòâàðÿòå íîâè õîðèçîíòè

Върховният съд на Япо-
ния отхвърли вчера обжал-
ване, подадено от три двой-
ки, искащи да запазят фа-
милните си имена след
брака, като постанови, че
законите, изискващи япон-
ските семейни двойки да
изберат едно фамилно име,
са конституционносъобраз-
ни, предаде Ройтерс.

Трите двойки настоява-
ха, че разпоредбите са дис-
криминационни, изтъквайки

Ñåìåéíèòå äâîéêè â ßïîíèÿ òðÿáâà äà èçïîëçâàò
åäíî è ñúùî ôàìèëíî èìå

като аргумент нарастваща-
та обществена подкрепа за
разрешаване на сключили-
те брак хора да използват
различни фамилни имена.

Дебатите по въпроса се
превърнаха в гореща тема
сред политиците, след ка-
то миналата година Йоши-
хиде Суга замени на пре-
миерски пост Шиндзо Абе,
за когото се смята, че под-
държа по-консервативни
възгледи в тази област. Ня-

кои депутати от управлява-
щата коалиция подкрепят
идеята да се позволи на се-
мейните двойки да реша-
ват какви имена да изпол-
зват, но това среща съп-
ротива от консервативно-
то крило в управляващата
Либералнодемократическа
партия, което настоява, че
подобна стъпка ще навре-
ди на семейното единство
и противоречи на традици-
ята. ç

Деветима помилвани от
испанското правителство
лидери на катлунските се-
паратисти се бяха пуснати
от затворите, където изле-
жаваха дълги присъди за
организиране на опит за от-
цепване на Каталуния пре-
ди близо 4 години, предаде
АП.

Испанският кабинет ги
помилва във вторник с на-
деждата, по думите на ис-
панския премиер Педро
Санчес, за начало на тол-
кова необходимото помире-

Ìàäðèä ïóñíà îò çàòâîðà ëèäåðè íà
êàòàëóíñêèòå ñåïàðàòèñòè

ние в неспокойната севе-
роизточна област.

Бившият каталунски ви-
цепремиер Ориол Жунке-
рас, пет бивши членове на
неговия кабинет, бившият
председател на парламен-
та на областта и двама ак-
тивисти за независимост на
Каталуния се очакваше да
излязат на свобода, след
като изтърпяха между три
и половина и четири годи-
ни от затворническите си
присъди.

Указът отмени остатъка

от присъдите им, вариращи
от 9 до 13 г., заради проти-
водържавна дейност и зло-
употреба с обществени
средства, свързани със заб-
ранения референдум от
2017 г. Деветимата помил-
вани са лишени от правото
да заемат обществени
длъжности до изтичане на
присъдите си и могат отно-
во да бъдат върнати в зат-
вора, ако пак предприемат
действия, нарушаващи ис-
панските закони, се посоч-
ва в указа. ç

Силна буря във вторник вечерта нанесе значителни материални щети
в Кресие, Швейцария. Силните дъждове предизвикаха сериозни

затруднения в кантона Нюшател.

Помилвани от испанското правителство лидери на катлунските
сепаратисти бяха пуснати от затворите, където излежаваха присъди за
организиране на опит за отцепване на Каталуния преди близо 4 г.

Снимки Пресфото БТА

програма", заяви Си
Цзинпин на астронавтите
във видеоразговор от
Аерокосмическия контро-
лен център в Пекин,
излъчен по телевизията.
"Този принос отваря нови
хоризонти за човечество-
то в използването на
космоса за мирни цели.
Вие представлявате онези
безбройни трудови хора,
които в нашата нова ера
се борят за развитието на
китайската аерокосмичес-
ка индустрия", каза той.
Освен това Си разпита
тримата за здравословно-
то им състояние и услови-
ята за работа, като доба-
ви, че те са "спечелили
сърцата" на китайците.

Четирийсет и пет
годишният Чен Хонбо, за
когото това е първият
престой в космоса, отвър-
на, че бързо се е адапти-
рал към живота в безтег-
ловност. Храната, всекид-
невието, условията за
работа... Всичко е наред.
Успяхме и да се обадим
на семействата чрез

видеоразговор. Хубав е
животът в нашия малък
космически дом, заяви
той.

Командващ мисията е
56-годишният ветеран Ни
Хейшан, летял вече два

пъти в космоса. Много се
гордеем с нашата велика
партия и с нашата роди-
на, каза той на президен-
та. И тримата астронавти
са военнослужещи от
армията на Китай.

"Това е втората ми
космическа мисия. Имам
чувството, че този път
мисията е още по-важна и
че това е огромна чест",
заяви 54-годишният Лю
Бомин. ç
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Âåíöè Ñòåôàíîâ: Ïåòúð Âåëè÷êîâ å
îïèòåí áèçíåñìåí, íî çàëàãà íà êóö êîí

Президентът на Славия
Венцеслав Стефанов,
който е и член на Изпъл-
нителния комитет на БФС,
коментира пред Sportal.bg
изявата на Димитър
Бербатов на стадион
"Българска армия". Леген-
дарният голмайстор беше
поканил столичните клубо-
ве на дискусия относно
проблемите в българския
футбол, като заяви разпа-
лено, че е ядосан и може
да стане радикален. Както
е известно, бившата
звезда на ЦСКА, Тотнъм и
Манчестър Юнайтед е
кандидат за шеф на
родната футболна центра-
ла.

"Бербатов щял да се
ядоса... Олеле, майко! Да
не вземе да се откаже от
България пак? Явно това
момче не може да разбе-
ре, че светът не се върти
около него. Той трябва да
се съобразява и да ува-
жава хората. Не може да
говориш така. Какъв ще
станеш? Това ли е спаси-
телят? Той повтаря едни и
същи банални неща - да
се отдели Професионална-
та лига, той ще открие
Америка. Хората не са
прости, не можеш да ги
заблуждаваш. Бил управ-
лявал фондация? Да каже
колко лични пари е дал за

Димитър Бербатов ако имаше капацитет
щеше да е на ръководна длъжност в
Манчестър Юнайтед или Тотнъм, заяви
членът на Изпълкома на БФС

WINBET: Äîãîâîðúò ñ ÖÑÊÀ å ðåêëàìåí

тази фондация? С платени
данъци. Ние 27 години
даваме лични пари, от
нашите фирми, за да
издържаме клуб с 600
деца и футболен отбор,
поддържаме стадион.
Същото го правят и оста-
налите колеги. Правим го
за бъдещето на децата.
Ако някой каже, че е
спечелил от футбола, като
е издържал футболен
клуб, той е лъжец. Хората
не вярват на Бербатов,
крайно време е да го
разбере. Пак повтарям -
да каже колко лични пари
е дал на тази фондация
за тези 12 години? Да
покаже с документи!
Защото при нас всичко е
с документи, правят се
ревизии. Да видим какво
е дал той?", за пореден
път Венци Стефанов
направи опит да се заяде
с Бербатов.

"Застанал нашият пред
хората, разхожда се
насам-натам като волна
птица, дай да те видим
като си толкова лош. Да,
беше добър футболист, но
не можеш да застанеш
пред хората и да се
перчиш, че можеш да се
ядосаш и да станеш много
лош. Ами хайде, стани
лош!  Това за парите от
ФИФА и УЕФА, което

Маркетинг мениджърът на
WINBET Десислава Колева-Ивано-
ва заяви, че компанията за зало-
зи няма намерение да влиза в уп-
равлението на ЦСКА. Това стана
по време на презентацията на но-
вия договор между WINBET и "чер-
вените". Логото на компанията ве-
че е на централно място върху фла-
нелките на столичния клуб.

"Параметрите по договора са
конфиденциални. Те остават за две-
те страни. Продължаването на кон-
тракта между WINBET и ЦСКА за
пет години говори за професио-
нално сътрудничество. Щастливи
сме, че ЦСКА има желание да ра-
боти с нас. Успех им желаем, стис-
каме им палци.

Нямаме желание да влизаме в
различна конфигурации в спортни
клубове, договорът с ЦСКА е за
реклама. Дали WINBET ще спонсо-
рира юношеската школа на "чер-
вените"? Ние сме компания, която
се занимава с хазарт и това не е
възможно", заяви Десислава Ко-
лева-Иванова.ç

пиеш кафе и кола, да
платиш три лева.  Много
уважавах Петър Величков,
но като виждам с какъв
човек се е обвързал, ми
пада в очите. Не може да
не вижда, че този човек
няма капацитет. Бербатов
ако имаше голям капаци-

За пореден път Венци Стефанов обяви Димитър Бербатов за предател,
защото отказал да играе за националния отбор

тет, щеше да е на ръко-
водна длъжност в Манчес-
тър Юнайтед или поне в
Тотнъм. Само едни и същи
фрази, общи приказки.
Говори: "плашат ви, късат
ви документите". Дай един
такъв случай да го видим,
защо само говориш? Това
са простотии.  Ако картон-
четата с картотеките
оправят българския фут-
бол, ще му сваля шапка.
Просто трябва коренно да
се променят нещата в
държавата, в училищата.
Хората, които се занима-
ват в момента в нашия
футбол, са герои. Борим
се с вятърните мелници
като Дон Кихот. Помощ
няма отникъде. Бербатов
е заблуден човек, меко
казано. Хората го виждат
колко струва. Пешо Ве-
личков е сериозен биз-
несмен, но е избрал куц
кон", заяви Венцеслав
Стефанов.ç

Ïðîìÿíà â ðúêîâîäñòâîòî
íà ôóòáîëà òðÿáâà äà èìà,
òâúðäè Ïëàìåí Ìàðêîâ

Изпълнителният директор на ЦСКА Пламен Марков коментира
пред медиите, че промяна в българския футбол трябва да има.
"Промяна в ръководството на българския футбол трябва да има,
в този живот нещата се измерват с резултати.Какво се промени
в нашия футбол в последните десет години? Промяна трябва да
има, друг е въпросът от какво клубовете имат нужда, за да
подобрят своята дейност . Виждате страни-съседни нам, които
участват на европейско първенство, развиват се. Но при нас
клубовете ще решават проблемите на бъдещия конгрес. Привет-
ствам Бербатов и екипа му, че правят срещи с представители на
футболните клубове", коментира Пламен Марков битката за пре-
зидентското място в БФС.

казва, може да го каже
само неосведомен човек,
който... Хайде да не
казвам коя дума ми идва
на акъла... Аз съм си
казал мнението за Дими-
тър Бербатов вече. Един
предател, който се отказа
от националния отбор,
беше сърдит и си тръгна.
Как да повярват хората на
такъв човек? Утре ще се

Áîòåâ (Ïä) è Íåäåëåâ
îòíîâî ñå ðàçìèíàâàò

Продължават преговорите
между Ботев (Пловдив) и Тодор
Неделев, като засега двете стра-
ни се разминават, съобщава
Sportal.bg. Договорът на звезда-
та на "канарчетата" изтича в края
на юни, като в продължение на
няколко месеца двете страни
преговарят за удължаването му.
Едно нещо обаче пречи да бъде
постигната договорка. Предста-
вителите на Тодор Неделев са по-
желали включването на откупна

клауза в договора на играча.  Не-
що, което засега "канарчетата"
не желаят да удовлетворят и пре-
чи на двете страни да финализи-
рат проговорите.

В момента Неделев е на лагер
с Ботев в Бурдур, където тренира
отделно от основната група заед-
но с Димитър Тонев и Кевин Ян-
сон. Националът на България дълго
време лекуваше травма, която го
извади за мачовете от пролетния
дял на изминалия сезон.ç

разсърди и ще си тръгне
от футболния съюз. Моите
уважения към Мартин
Петров и Стилиян Петров,
но с какво са доказали,
че могат да се грижат те
за стотици деца и футбо-
листи. Това не е като да
седиш в кафенето и да

Десислава Колева-Иванова, маркетинг мениджър на WINBET, и Любос-
лав Пенев - старши треньор на ЦСКА, показаха екипа, с който "черве-

ните" ще играят през новия сезон
Снимка Пресфото БТА

Ëåâñêè îáÿâè 6 êîíòðîëè,
âñè÷êèòå ñà íà "Ãåðåíà"

Отборът на Левски ще изиграе
шест контроли по време на лятна-
та си подготовка, обявиха от клу-
ба. Първата проверка е насроче-
на за 26 юни срещу Локомотив
(Пловдив). На 3 юли "сините" из-
лизат срещу Ботев (Пловдив).  На

7 юли се изправят срещу Локомо-
тив (София). На 10 юли е предви-
ден спаринг с Пирин (Благоевград).
На 14 юли противник на Левски е
Септември (София). Последната
контрола е на 17 юли срещу Етър
(Велико Търново).ç
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Англия финишира на
първо място в група "D"
на Евро 2020, след като
надигра с 1:0 Чехия на
"Уембли".  Гола отбеляза
Рахийм Стърлинг в 12-ата
минута. Двата отбора
имаха по четири точки
преди този двубой и вече
си бяха осигурили участи-
ето в елиминационната
фаза, но трябваше да
определят кой ще е лиде-
рът. "Трите лъва" изиграха
най-добрия си мач до
момента на Европейското,
особено през първото
полувреме, и опровергаха
теориите, че ще се задо-
волят с "хикс", за да
завършат на второ място
и така да избегнат сблъ-
сък срещу отбор от "гру-
пата на смъртта" на 1/8-
финалите. При това поло-
жение Англия ще срещне
в следващия си двубой

Àíãëèÿ îïðîâåðãà
êîíñïèðàòèâíèòå
òåîðèè è çàâúðøè
ïúðâà

Хърватия
превзе
Глазгоу и се
класира на
осминафи-
налите

Още в началото на срещата  Рахийм Стърлинг отбеляза ефектен гол,
но и след това англичаните бяха по-активни в атака

Снимки Пресфото БТА

Селекционерът на
Италия Роберто Ман-
чини няма да знае до
последно дали ще
разчита на опитните
защитници Алесандро
Флоренци и Джорджо
Киелини за осмина-

Капитанът на Хърва-
тия Лука Модрич запи-
са втори удивителен
рекорд срещу името
си. Полузащитникът на
Реал (Мадрид) се раз-
писа при победата с
3:1 над Шотландия в

Ãðèøî ïîñòàâåí ïîä ¹1 íà
òóðíèðà â Ìåêñèêî

Григор Димитров
ще бъде поставен под
№1 в основната схе-
ма на предстоящия
ATP 250 турнир в Лос
Кабос (Мексико) меж-
ду 19 и 25 юли. Бъл-
гарският тенисист,
който понастоящем е
№21 в световната ран-
глиста, ще бъде водач

Ïðîáëåìè çà Ìàí÷èíè è Èòàëèÿ
ïðåäè äâóáîÿ ñ Àâñòðèÿ

Ëóêà Ìîäðè÷ âå÷å äúðæè äâà
óäèâèòåëíè ðåêîðäà

финала срещу Авст-
рия на Евро 2020 на
26 юни в Лондон .
"Скуадра адзура" спе-
чели категорично гру-
па "А" след три побе-
ди и голова разлика
7:0, а вчера играчите

подновиха трениров-
ките си в Коверчано.

Капитанът Джор-
джо Киелини може да
пропусне срещата с
Австрия, след като
получи контузия в
бедрото по време на
двубоя с Швейцария
(3:0), а според Sky
Sports 36-годишният
футболист най-веро-
ятно ще бъде замес-
тен от Франческо
Ачерби.

Алесандро Флорен-
ци лекува травма в
десния  прасец ,  а
Джовани ди Лоренцо
може да го замести
срещу Австрия. ç

на схемата, като след-
ващите трима топ пос-
тавени са Джон Ис-
нър, Камерън Нори и
Тейлър Фриц. Сред
първите осем в схема-
та са още Адриан Ма-
нарино, Себастиан
Корда, Гуидо Пея и
Сам Куери.

До момента Димит-

ров е участвал в тур-
нира в Лос Кабос са-
мо веднъж. Това се
случи през 2019 г., ко-
гато първата ни раке-
та победи Стив Джон-
сън на старта (7-6, 4-
6, 7-6), но след това
отстъпи пред Гуидо
Пея на осминафинали-
те (4-6, 2-6). ç

двубой от група "D" на
Евро 2020 и стана най-
възрастният автор на
попадение за Хърватия
на европейски първен-
ства - 35 години и 286
дни.

Любопитното е, че

Модрич все още е за-
писан и като най-мла-
дият автор на гол за
"ватрените" на еврофи-
нали. Той вкарва във
вратата на Австрия на
Евро 2008, когато е на
22 години и 273 дни. ç

именно втория от групата
на Франция, Германия,
Португалия и Унгария.
Чехия пък в крайна смет-
ка завърши на трето
място в групата, но про-

дължава в следващата
фаза.

Хърватия надигра с 3:1
Шотландия в решаващ за
двата тима мач от послед-
ния трети кръг на групова-

та фаза на Евро 2020.
Двубоят от група "D" бе на
"Хемпдън Парк" в Глазгоу,
което даваше домакинст-
во предимство на шотлан-
дците, но развоят на
срещата бе в полза на
гостите. Братът на леген-
дарната хърватска лекоат-
летка Бланка Влашич -
Никола Влашич, даде
аванс на сребърните
медалисти от Мондиал
2018 в резултата с гол в
17-ата минута. В 42-рата
минута Калъм МакГрегър
изравни, но в 62-рата
капитанът на "ватрените"
Лука Модрич върна пред-
нината на тима си от един
гол в резултата. В 78-ата
минута Иван Перишич бе
точен с глава за 3:1 и на
практика сложи точка на
спора. Равенството щеше
да е пагубно и за двата
отбора, които влязоха в
мача с по една точка след
първите си две срещи. В
крайна сметка обаче
воденият от Златко Далич
тим събра 4 точки и зае
второ място в крайното
класиране в групата. ç

Êðàéíî êëàñèðàíå â ãðóïà "D"
1. Англия 2-0 7
2. Хърватия 4-3 4
3. Чехия 3-2 4
4. Шотландия 1-5 1

:
Íàêðàòêî

Капитанът на Хърватия Лука Модрич (номер 10) порази вратата на Шотландия
и изведе своя отбор напред в резултата

Един от талантите
на школата
на ЦСКА - Мартин Смолен-
ски, ще играе под наем от
новия сезон в Царско
село. "Червените"  са
преценили, че младият
нападател трудно ще
пробие в първия отбор и
за него ще бъде по-добре
да трупа опит в друг
елитен тим.

Любопитно
име се появи
на стадион "Георги Аспару-
хов" вчера. Фенове
разпространиха снимка в
социалните мрежи, на
която се вижда как
нападателят Преслав
Боруков е на "Герена".
Известно е, че Левски се
опитва да си върне своя
юноша. За последно
Боруков игра в Етър, но
след изпадането на
"виолетовите" стана
свободен агент.
Локомотив (Сф)
си върна опитен
футболист. Защитникът
Пламен Крачунов е подпи-
сал договор с новака в
елита за една година. 32-
годишният Крачунов идва в
"Надежда" от Етър. Брани-
телят, който е носил и
екипа на ЦСКА, се раздели
с "виолетовите" след
изпадането от елита на
тима от Велико Търново.
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ÁÍÒ 1

05.10 Туризъм.бг /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
08.40 Сутрин с УЕФА Евро 2020
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
11.55 Препрочитаме Вазов
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Днес на УЕФА Евро 2020
13.15 Телепазарен прозорец
13.30 Истинското Киото - документален

филм
14.00 Бързо, лесно, вкусно
14.30 Телепазарен прозорец
14.45 Малки истории /п/
15.00 Влакът на динозаврите - анимаци-

онен филм
15.30 Мили Бате!... Писма на един дакел

- детски тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Парламентарни избори 2021: Дис-

пут
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня - коментарно преда-

ване
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.30 Парламентарни избори 2021: Гла-

совете на България
20.45 Спортни новини
21.00 Избори 2021: Надпреварата
22.00 Денят - тв филм /9 епизод/
23.00 По света и у нас
23.30 Смяна на местата
00.30 Светът и ние /п/
00.45 100% будни /п/
02.40 Култура.БГ /п/
03.35 Извън играта /п/
04.05 Бразди /п/
04.40 По света и у нас /п от 20:00 часа/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещи Златимир Йо-
чев и Биляна Гавазова

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" - комедий-

но шоу (2014 г.)
13.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п./
14.30 Премиера: "Обещание" - сериал,

с. 3, еп. 61
16.00 Премиера: "Малки убийства" - се-

риал, с. 2, еп. 11
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 "Двама мъже и половина" - сери-
ал, с. 3, еп. 17, 18

19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" -

сериал, еп. 122
21.00 "Скъпи наследници" - сериал, еп.

19

22.00 "Комиците и приятели" - комедий-
но шоу (2013 г.)

23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Домашен арест" - сериал, еп. 24
00.00 "Седем часа разлика" - сериал,

еп. 26
01.00 "Истинска любов" - сериал, еп. 96
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.10 "Втори шанс" - сериал, с. 2, еп. 64

bTV Action

05.15 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 2
06.00 Анимационен блок: "Приключени-

ята на котарака в чизми" - сериал,
с. 3, еп. 22 - 25

08.00 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 2
09.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 4, еп. 4
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 6, еп. 1
11.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3,

еп. 15
12.00 "Изчезнали" - сериал, еп. 3
13.00 "Непробиваем" - екшън, комедия,

криминален (САЩ, 1996), режи-
сьор Ърнест Дикерсън, в ролите:
Адам Сандлър, Деймън Уейънс,
Джеймс Кан, Бил Нън, Зандър
Бъркли и др.

15.00 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 3
16.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 4, еп. 5
17.00 "Изчезнали" - сериал, еп. 4
18.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3,

еп. 16
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата"

- сериал, с. 6, еп. 2
20.00 "Закон и ред: Специални разслед-

вания" - сериал, с. 20, еп. 14
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Маями Вайс"

- екшън, криминален (САЩ,
2006), режисьор Майкъл Ман, в
ролите: Джейми Фокс, Колин
Фарел, Гонг Ли, Джон Ортиз,
Джъстин Дероу, Кирън Хайндс,
Наоми Харис и др.

00.30 "Закон и ред: Специални разслед-
вания" - сериал, с. 20, еп. 14

01.30 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3,
еп. 16

02.30 "Стрелата" - сериал, с. 6, еп. 2
03.30 "Изчезнали" - сериал, еп. 4
04.30 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 4, еп. 5

bTV COMEDY

05.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
06.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 15
07.00 "Круд" - сериал, еп. 39, 40
08.00 "Корени" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "На гости на третата планета" /п./

- сериал
10.00 "Котки и кучета: Отмъщението на

Кити" - комедия, семеен, фентъзи,
анимация (САЩ, Австралия, 2010),
режисьор Брад Пейтън, в ролите:
Крис О`Донъл, Джак Макбрейър,
Малкълм Стюарт, Доун Чубай, Кийт
Далас и др.

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
14.00 "На гости на третата планета" /п./

- сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал

17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -
вечерно токшоу

18.00 "Приятели" - сериал, с. 8, еп. 15,
16

19.00 "Корени" - сериал, еп. 14
19.30 "Новите съседи" - сериал, с. 11,

еп. 6
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с.

11, еп. 8
22.00 "На гости на третата планета" -

сериал, еп. 9, 10
23.00 "Двама мъже и половина" - сери-

ал, с. 9, еп. 4, 5
00.00 "Котки и кучета: Отмъщението на

Кити" /п./ - комедия, семеен, фен-
тъзи, анимация (САЩ, Австралия,
2010)

02.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п./
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Добрият доктор" /п./ - сериал, с.

2, еп. 3, 4
08.00 "Приключения с привидения: Про-

кълнатата къща" - фентъзи, хо-
рър, семеен (САЩ, 2016), режи-
сьор Рон Оливър, в ролите: Кори
Фогелманис, Софи Рейнолдс,
Джейми Кенеди, Андрю Хър и др.

09.45 "Добрият доктор" - сериал, с. 2,
еп. 5, 6

11.45 "Заедно на Коледа" - драма (тв
филм, Канада, 2018), режисьор
Майкъл Скот, в ролите: Сара Лан-
кастър, Карън Холнес, Джина Хол-
дън, Джейми Калика, Тейлър Ро-
бинсън, Ейва Телек и др.

13.30 "Бърз и яростен" - екшън, крими-
нален (САЩ, Япония, 2009), режи-
сьор Джъстин Лин, в ролите: Вин
Дизел, Пол Уокър, Мишел Родри-
гес, Джордана Брустър, Джон Ор-
тиз, Лаз Алонсо, Гал Гадот, Шей
Уигъм, Сун Кан и др.

15.45 "Агора" - драма, исторически, ро-
мантичен (Испания, 2009), режи-
сьор Алехандро Аменабар, в ро-
лите: Рейчъл Вайс, Макс Мингела,
Оскар Айзък, Рупърт Евънс, Ошри
Коен, Ашраф Бархом, Майкъл Лон-
сдал, Сами Самир и др.

18.15 "Хакер" - екшън, криминален
(САЩ, 2015), режисьор Майкъл
Ман, в ролите: Крис Хемсуърт,
Вайола Дейвис, Тан Вей, Уилям
Мейпотър, Холт Маккалъни, Джон
Ортиз и др.

21.00 "Бързи и яростни 5: Удар в Рио" -
екшън, трилър (САЩ, 2011), режи-
сьор Джъстин Лин, в ролите: Вин
Дизел, Пол Уокър, Джордана Брус-
тър, Тайрийз Гибсън, Лудакрис,
Мат Шълц, Сунг Канг, Гал Гадот,
Тего Калдерон, Дон Омар, Дуейн
Джонсън, Жоаким де Алмейда, Ел-
са Патаки и др.

23.30 "Източни обещания" - кримина-
лен, драма, трилър (Великобри-
тания, Канада, САЩ, 2007), ре-
жисьор Дейвид Кроненбърг, в
ролите: Джоузеф Алтън, Наоми
Уотс, Виго Мортенсен и др. [14+]

01.30 "Реката" - драма (САЩ, 1984),
режисьор Марк Ридел, в ролите:
Мел Гибсън, Шейн Бейли, Сиси
Спейсек, Скот Глен и др.

04.00 "Коледа по дяволите" - фентъзи,
хорър, комедия (САЩ, 2015), ре-
жисьор Майкъл Доърти, в ролите:

Адам Скот, Тони Колет, Дейвид
Кекнър, Кончата Феръл, Емджей
Антъни, Алисън Толман и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.10 "Черният списък" - сериал, сезон 2
/п/

06.00 "Здравей, България" - сутрешен
блок

09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Дъщеря ми" - сериен филм
13.30 "Изпитанията на живота" (премие-

ра) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - се-

риен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм
18.00 "Семейни войни" - телевизионна

игра
19.00 Новините на NOVA - централна

емисия
20.00 "Черешката на тортата" (нов се-

зон) - риалити
21.00 "Хавай 5-0" (премиера) - сериал,

сезон 10
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Ню Амстердам" - сериал, сезон 1
23.30 "Черният списък" - сериал, сезон 2
00.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон

4
01.30 "Играчът" - сериал
02.30 "Сияйна луна" - сериал
03.30 "Изпитанията на живота" - сериал

/п/
04.30 "Дъщеря ми" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

06.15 "От местопрестъплението: Маями"
- сериал, сезон 3 /п/

07.00 "Мистериите на Ема Фийлдинг: По-
горчиво от смъртта" - мистери с
уч. на Кортни Торн-Смит, Джеймс
Тъпър, Адам ДиМарко и др. /п/

09.00 "Цветарница на мистериите: Мъл-
чание" - мистери с уч. на Брук
Шийлдс, Бренън Елиът, Бю Бри-
джис, Кейт Дръмънд и др.

11.00 "От местопрестъплението: Маями"
- сериал, сезон 3

12.00 "Скелети близнаци" - комедия с уч.
на Бил Хадер, Кристен Уиг, Люк
Уилсън, Тъй Бърел и др.

14.15 "Като стана дума за снощи" -
комедия с уч. на Кевин Харт,
Майкъл Ийли, Реджина Хол, Джой
Брайънт, Кристофър Макдоналд,
Пола Патън, Адам Родригес и др.
/п/

16.15 "По склоновете на любовта" -
романтична комедия с уч. на Кат-
рина Боудън, Томас Будоа, Елизия
Ротару, Антъни Конечни и др. /п/

18.00 "Господарка на злото" - приклю-
ченски филм с уч. на Анджелина
Джоли, Ел Фанинг, Имелда Стаун-
тън, Шарлто Копли, Лесли Манвил
и др. /п/

20.00 "Палавата класна" - комедия с уч.
на Камерън Диас, Джъстин Тим-
бърлейк, Джейсън Сийгъл, Люси
Пънч, Джон Майкъл Хигинс и др.

22.00 "Мама знае най-добре" - комедия
с уч. на Мария Жоао Абреу,
Жоана Пайс дьо Брито, Филипе
Варгас и др.

23.50 "22-ра миля" - екшън с уч. на Марк
Уолбърг, Джон Малкович, Ико
Увайс, Лорън Коан и др. /п/

Тв програма - четвъртък, 24 юни ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.

Горещо
Днес ще бъде слънчево и горещо, с температури от 34 до

40 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат с ня-
колко градуса по-ниски, до около 30. Там ще се развие
купеста облачност и  на места ще превали краткотрайно.

В петък ще остане горещо, с температури от 35 до 40
градуса. Привечер срещу събота на места в северозападни-
те райони, а преди полунощ  в северните и западни части
ще превали и прегърми.

В събота температурите ще се понижат с няколко градуса
и ще са от около 32 до 38. Следобед неустойчива ще бъде
атмосферата над планините и в източната част на Южна
България. Там ще има гръмотевични бури, възможни са и
градушки.

В неделя и понеделник температурите ще бъдат от 30 до
35 градуса, ще има и отделни места с краткотрайни прева-
лявания.

Към средата на следващата седмица температурите пак
ще се повишават и  в много райони ще достигнат 36-37
градуса.

bTV Cinema, 23.30 ч., "Източни обещания" -
криминален, драма, трилър, в ролите: Джоузеф Алтън,

Наоми Уотс, Виго Мортенсен и др. [14+]



ÊÓËÒÓÐÀ 24.06.2021
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

16

Навършват се 1770 годи-
ни от битката при Абритус на
римския император Траян Де-
ций с готите, в която той за-
гива. Годишнината отбеляза-
ва РИМ с възстановка. Битът,
облеклото и въоръжението на
древните римляни и готи ще
оживеят в готските и рим-
ските военни лагери, до Се-
верната порта на Абритус.
Връщането към атмосферата
на античните времена става
с групите "Скития Минор" от
Добрич и "Абритус" от Разг-
рад. Жителите и гостите на
града ще видят преглед на во-
енен строй, ще бъдат пока-
зани римски и варварски кос-
тюми от III век.

През юли 251 година, в
битка с готите са загинали
римският император Траян
Деций и първородният му син
Херений Етруск, когото той е
провъзгласил за съимператор.
Решителната битка се разиг-
рала недалеч от стените на
древния Абритус, край сегаш-
ното село Дряновец. ç

1770 ãîäèíè îò
áèòêàòà ïðè
Àáðèòóñ ìåæäó
ðèìëÿíè è ãîòè

Ïîåçèÿ íà ïðèãëóøåíèòå èçïîâåäè
Има поети, чиито изяви

напомнят избухването на
бенгалския огън - фойер-
верки, шум, евтина пре-
ходна слава и след това
забрава. Тяхното име днес
е легион. Но има и твор-
ци, които не обичат фан-
фарните шумотевици и
панаирджийската суета, а
работят тихо и съсредото-
чено с отговорност пред
Словото и създават свои-
те оригинални поетически
светове.

Боян Бойчев е от
втория тип поети. Той е
автор на няколко книги
поезия, в които виждаме
как постепенно се разгръ-
ща и развива неговият
лирически талант. В
новата си сбирка - "Ра-
дост печална да бъдеш…"
Боян Бойчев отново
разчита на приглушената
изповед. Лирическото
повествование излъчва
носталгия по безвъзврат-
но отминалото време на
патриархалното спокойст-
вие, златните спомени от
детството, юношеските

Уроци по родолюбие
в музея с бусинската
керамика
Уроци по родолюбие в
Регионалния исторически
музей в Перник запознават
учениците с една от
емблемите - бусинската
керамика. В обновената
експозиция децата научават
историята на занаята,
датиращ от ХVI век.
Малките перничани разг-
леждат стомни, делви,
гювечи, гърнета, чаши,
поници и други трапезни
съдове от глина. Сред
древния асортимент са и
оканичета - ритуални малки
стомни за вино и ракия,
украсени с пластични
фигури, рукатки, в които се
носели ястията. Бусинските
майстори се славели с
умението си да изработват
съдове, които издават
звънливи звуци.

Марко Белокио с почетна
„Златна палма“ в Кан
Италианският режисьор
Марко Белокио ще предс-
тави документалния филм
"Маркс може да почака",
на кинофестивала в Кан 6-
17 юли. Той ще получи
заслужено почетна "Златна
палма" за продължилата му
пет десетилетия кариера,
предаде Франс прес. За
филма си "Китай е близо",
1967 г. той получава спе-
циалната награда на жури-
то на Фестивала във Ве-
неция, а през 2011 г. е
награден отново там със
"Златен лъв" за цялостно
творчество. В 1991 г. взе-
ма приза "Сребърна мечка"
на Берлинския кинофест за
филма "Осъждане".

Íàêðàòêî

�

Галерия "Васка Емануи-
лова" представя "Измерения
на героичното. Михаил Ми-
хайлов (1900-1945). Открива-
нето е днес от 17-20 ч., га-
лерия "Васка Емануилова"
- филиал на СГХГ, бул. "Ян-
ко Сакъзов" 15. Изложбата
е част от програмата "Рес-
тавриране на паметта", ка-
то началото се постави
през 2012 г. за неизвестни
или забравени имена от
българското изкуство. Скул-
пторът Михаил Михайлов е
едно от тях - важен автор
от европейска величина, чи-
ето име не се споменава,
произведенията му са част
от публичното пространст-
во в столицата.

Знаем емблематичната
фигура на лъв, пред сгра-
дата на Министерството на
вътрешните работи на ул.
"6 септември" в София и

Èçìåðåíèÿ íà ãåðîè÷íîòî - Ìèõàèë Ìèõàéëîâ

другата, на мястото на въз-
становения паметник на
Първи и Шести пехотен
полк в градинката пред
НДК.

Михаил Михайлов е ро-
ден през 1900 г., завършва
скулптура при професори-

блянове и копнежи. В
едно свое стихотворение
Боян Бойчев заявява, че
пише под светлината на
мълнии и мисли между
два техни проблясъка. В
друга знакова творба
декларира:

Стъпвам бос по звездите,
Разпилени по черния път,
Като стъкълца се забиват
И болят стъпалата, болят…

В новата стихосбирка
на Боян Бойчев
"Радост печална да бъ-
деш…" добиват ново
развитие някои от най-
сполучливите негови
качества - непринуденост
и изящество на лиричес-
кия рисунък, органичност
на образите и сравнения-
та. Многократното позова-
ване на морето, на морс-

ката стихия, на вълните,
на безлюдния плаж
символизират порива
на лирическия герой
към свобода, волност,
безкрайност, мечтател-
ност.

Тази лирическа сбирка
излъчва благородни и
топли внушения.

Иван

ГРАНИТСКИ

те Марин Василев и Жеко
Спиридонов, а след това
специализира в Париж. Ра-
боти в областта на портре-
та, фигуралната компози-
ция, монументалната скул-
птура, голото тяло. Най-ак-
тивен творчески период за

него е дейността му като во-
енен скулптор, а след 1940
г. той е и преподавател в
Художествената академия.
Добре запознат с европей-
ската традиция и повлиян
от модернистичните фор-
мални решения на Антоан
Бурдел, Аристид Майол,
Иван Мещрович и други, в
България Михаил Михайлов
е един от основните предс-
тавители на стилистичния
синтез - реализъм, свързан
с традицията и фолклора,
академично издържан, със
собствен пластичен ритъм.
Важен е неговият принос в
осъвременяването на кон-
цепцията за националното
изкуство през 30-те г. на
миналия век. Мястото му е
сред най-иновативните и
оригинални творци от този
период, за съжаление, лип-
сват монографии за него. ç

Близо десетилетие, след
като се срещат на снимачната
площадка на филма "Тя" на
Спайк Джонзи, Финикс и
годеницата му Мара ще снимат
заедно за трети път. Лентата е
"Поларис" на режисьорката
Лин Рамзи. Новината стана
ясна от изданието "Ел Еспа-
ньол". Финикс и Рамзи работят
заедно по трилъра от 2017 г.
"Никога не си бил действително
тук", като за ролята си Финикс
получи "Златна палма". Мара и
Финикс имат син Ривър, който
носи името на покойния брат
на актьора Ривър Финикс. ç

Õîàêèí Ôèíèêñ è Ðóíè
Ìàðà ñå ñíèìàò çàåäíî


