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Прокурорски син преби
ветеран на футболния
клуб "Миньор" /Перник/,
настанен е в "Пирогов"
със счупена челюст

35 години след
строителната епопея в 3380 лв. заплата, 300 л гориво на
Благоевград Л. Причкапов месец и 4000 лв. представителни си
издейства кметът на Кресна, учителите
проговори и за интригите, с официално позволение да
папките с доноси... паркират в двора на училището
Ветеранът футболист от
близкато минало на "Миньор" /Перник/ Румен Андонов е нападнат и пребит в
събота посред бял ден. Инцидентът е станал в центъра
на града, когато е нападнат
на стр. 6
от млад мъж

Откровена
изповед!

Румен Андонов

На 26 юни 2022 г. се навършват 35 години от идването на Дипломатическия
корпус в Благоевград. Тогавашният Първи секретар на
ОК на БКП Лазар Причкапов,
който застава начело на
строителната епопея, в откровена изповед пред
в. "Струма" разкрива цената
на успеха, но за първи път
проговаря и за интригите,

лът е успешен. За размаха
на грандиозното строителство, преобразило Благоевград след дълги години застой под сянката на "македонския въпрос", за съзидаЛазар Причкапов
нието и подмолните удари
папките с доноси, обвине- четете интервюто с Лазар
ния за авторитаризъм, ри- Причкапов, което публикутуали за провал...
ваме в два последователни
Залогът е голям, но фина- броя на в. "Струма".
Интервюто с Л. Причкапов на стр. 12-13

Н. Георгиев

M. Божинова

3380 лв. заплата, 300 литра гориво на месец и 4000
лв. представителни за годината успя да си издейства
кметът на малката община
Кресна Николай Георгиев за
2022 г. Председателят на ОбС
Мая Божинова също получи
2000 лв. за представителни,

но не и безплатно гориво.
С нови заплати, считано
от 1 април, са и тримата избираеми селски кметове - на
Долна Градешница, Сливница и Горна Брезница. С
10-процентното увеличение
техните трудови възнагражна стр. 6
дения поне до

По-ниски цени за наем на открита
Футболистът на "Места" /Хаджидимово/ площ в идеален център предлага
Ангел Кюмурджиев откри кметът на Благоевград Илко Стоянов
сезона с 4-килограмов шаран
Едрият екземпляр клъвнал на
хляб още на първото мятане в
язовира в Ловча

Ил. Стоянов

Намаление на цената за наем на
1 кв.м открита площ в идеалния център на Благоевград предлага кметът
Илко Стоянов. Сред мотивите му за
промяна на таксите за ползване на
открити общински площи е, че те не
са пипани от 2008 г., а по време на
пандемията през последните близо
3 г. бяха наложени куп рестрикции и

Уволнената в петък зам. областна управителка
А. Коцелова възстановена на поста часове
след като премиерът я
изгони като кадър на ИТН

Футболистът на "Места"
(Хаджидимово) Ангел Кюмурджиев откри нова страница в своята риболовна кариера с поредния уловен екземпляр, предизвикал немалко коментари. Халфът,
който е върл привърженик на
"Левски" и на въдичарството, при поредния си излет
улови на куката си шаран с
тегло 4180 г.
на стр. 6
Шаранът, уловен от Ангел Кюмурджиев

С ПИСМО ДО ЗАМ. КМЕТА ИВ. ГЮРОВ

К. Петков

А. Коцелова

Анита Коцелова отново е
заместник областен управител на Благоевград. Заповедта за възстановяването й на

МБАЛ - Разлог се отказа от одобрен и Неврокопчанинът
пуснат в действие проект от общината Крум Томчев №2
в света по натурален
културизъм

След решение на Медицински съвет към "МБАЛРазлог" до зам. кмета на Община Разлог Иван Гюров бе
внесено писмо за отказ от
процедура, предвиждаща

ограничения на бизнеса за извършване на търговска дейност. Предложението на градоначалника, отправено към общинските съветници, е да
се намали от 7 лв. без ДДС на 5 лв.
на месец цената на 1 кв.м открита
площ в идеален център. За да не намалеят обаче приходите в общинската хазна от наеми на
на стр. 6

ПЪЛЕН ХАОС

вътрешно преустройство на
част от стационара на разложката болница. Основната
дейност по проекта, със
стойност на финансиране в
размер на 307 832 лв.,

включваше изграждане на
инсталация за медицински
газове със станция за сгъстен въздух. Плановите реформи целяха създаване на
изолирани
на стр. 6

на стр. 22

24-2

СКАНДАЛЕН ИНЦИДЕНТ

поста била получена в областната управа след края на работния ден в петък, когато
на стр. 6
обаче

СТРУМА

СВЯТ
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Бивш премиер на Путин: Боевете ще продължат до две години,
ако Украйна падне, следващите ще бъдат балтийските държави
Михаил Касянов смята, че руският президент ще бъде заменен
от „квазинаследник“, контролиран от службите за сигурност
Михаил Касянов, министър-председател на Русия от
2000 до 2004 г., заяви, че
очаква войната да продължи
до две години, но е убеден,
че Русия може да се върне
на демократичния път. Той
беше първият министърпредседател на Владимир
Путин. Но Михаил Касянов и
в най-лошите си кошмари не
си е представял, че бившият
му шеф ще отприщи пълномащабна война в Украйна.
Касянов разговаря с агенция
„Франс прес“ във видеоинтервю.
64-годишният Касянов,
който като министър-председател се застъпваше за
тесни връзки със Запада,
заяви, че подобно на много
други руснаци не е вярвал в
седмиците преди войната, че
тя действително ще се случи. Касянов разбрал, че Путин не блъфира, едва когато
видял как той свиква висшето ръководство на страната
на театрално заседание на
Съвета за сигурност три дни

преди инвазията на 24 февруари. „Когато видях заседанието на Съвета за сигурност на Русия, разбрах: да,
война ще има“, казва Касянов. Той добави, че според
него Путин вече не мисли
правилно. „Просто познавам този тип хора и като го
гледах, видях, че Путин вече
не е на себе си. Не в медицински смисъл, а в политически“, каза той. „Познавах
един различен Путин“.
След като е уволнен от
Путин, Касянов се присъединява към руската опозиция и става един от найяростните критици на Кремъл. Сега той е лидер на опозиционната партия „Народна свобода“, или „Парнас“.

„ПЪЛНО БЕЗЗАКОНИЕ“
Касянов заяви, че Путин,
бивш агент на КГБ, който
през октомври навършва 70
години, е успял през последните 20 години да изгради
система, основана на безнаказаност и страх.
„Това са постиженията на

Михаил Касянов

една система, която с насърчаването от Путин като държавен глава започна да функционира дори по по-циничен, по-жесток начин, отколкото в последните етапи
на Съветския съюз“, каза
той. „По същество това е
система на КГБ, основана на
пълно беззаконие. Ясно е,
че те не очакват никакво наказание“.
Касянов заяви, че е напуснал Русия заради войната и живее в Европа, но отказа да разкрие местонахождението си от опасения

за сигурността си.
Неговият
близък
съюзник и колега
опозиционен политик
Борис Немцов беше
застрелян близо до
Кремъл през 2015 г.
Най-известният критик на Путин, 46-годишният Алексей Навални, беше отровен
с нервнопаралитично
вещество през 2020
г., а сега е в затвора.
Касянов прогнозира, че
войната може да продължи
до две години, и заяви, че е
наложително Украйна да победи. „Ако Украйна падне,
следващите ще бъдат балтийските държави“, каза
той. „Изходът от войната ще
определи и бъдещето на Русия“, каза Касянов.
Касянов заяви, че „категорично“ не е съгласен с
предложението на френския
президент Еманюел Макрон,
че Путин не трябва да бъде
унижаван. Той също така отхвърли призивите към Ук-

райна да отстъпи територия,
за да се сложи край на войната.
„Какво е направил Путин,
за да заслужи това?“, каза
той. „Това е прекалено прагматична позиция. Смятам, че
това е погрешно, и се надявам, че Западът няма да
тръгне по този път“.

„ОГРОМНИ ЗАДАЧИ“
Касянов смята, че в крайна сметка Путин ще бъде заменен от „квазинаследник“,
контролиран от службите за
сигурност. Но един наследник няма да може да контролира системата дълго време
и в крайна сметка Русия ще
проведе свободни и честни
избори, каза бившият премиер.
„Сигурен съм, че Русия
ще се върне по пътя на изграждането на демократична държава“, каза той. По
негова оценка ще е необходимо около десетилетие, за
да се извърши „декомунизация“ и „депутинизация“ на
страната.

„Това ще бъде трудно,
особено след тази престъпна война“. Той заяви, че ще
трябва да се възстанови доверието на европейските
страни, които той нарече
„естествени партньори на
Русия“.
В миналото критиците
обвиняваха руската опозиция, че е безнадеждно разделена, но Касянов изрази
увереност, че сега нещата
ще бъдат различни. „Не се
съмнявам, че сега, след трагедията, на която всички
сме свидетели, опозицията
ще се обедини. Руснаците
ще бъдат изправени пред
огромна задача да възстановят страната си“, каза
той.
„Всичко ще трябва да се
изгради наново. По същество целият набор от икономически и социални реформи трябва да започне отначало. Това са огромни по
мащаб и трудни задачи и те
ще трябва да бъдат изпълнени“, заключи Касянов.

Виталий Кличко: Войната ще почука и на вратата на Германия
Путин има претенции към всички територии, принадлежали в миналото на страната му,
интересът му не се изчерпва с Киев, нито с полската граница, предупреди кметът на Киев
Кметът на Киев Виталий
Кличко призова Германия за
допълнителна подкрепа на
страната му, за да може тя
да отблъсне руските атаки.
Апелът бе отправен преди
очаквана визита на германския канцлер Олаф Шолц в
Украйна, предаде ДПА.
В медиите се появиха
съобщения, че Шолц планира по-късно този месец да
посети Киев заедно с френския президент Еманюел
Макрон и италианския премиер Марио Драги.
"Нуждаем се от силната
подкрепа на тримата лидери на най-важните страни,
от налагане на санкции и
доставка на оръжия", каза

Виталий Кличко

Кличко пред германския
вестник "Билд" и отново
призова за още боеприпаси и модерни оръжия. Киев
многократно е искал помощ
от Германия, но Берлин се
бави с отговора си.
Кличко каза, че от разговори с военни научава, че

обещаните
оръжия
пристигат,
но не и в
очакваните
от украинците количества. "Това означава, че ние
губим част
от територията си, губим животи",
заяви Кличко.
Според него визитата в
Украйна на тримата лидери
ще даде повече яснота за
ситуацията в Украйна.
"Мисля, че бихте могли да
разберете ситуацията подобре, ако видите с очите

Ердоган ще обсъди зърнени
коридори с Путин и Зеленски
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че
планира да обсъди „проблема с износа на зърно“ в телефонни разговори с руския
президент Владимир Путин и
Владимир Зеленски тези дни.
Планът на ООН за транспортиране на зърно от черноморските пристанища е найподходящ, заяви по-рано
турският външен министър
Мевлют Чавушоглу.
„Планираме да обсъдим
този въпрос (за сигурни зърнени коридори) с г-н Путин и
г-н Зеленски“, каза Ердоган
на среща с млади хора във
Ван.

Реджеп Ердоган

ООН многократно е заявявала заплахата от продоволствена криза поради недостиг на зърно, а Западът
обвини Русия, че възпрепятства доставките на украинско зърно на световните па-

зари - обвинение, което Москва категорично отрича.
В същото време самите
киевски власти създадоха
многобройни пречки за износа на зърно - украинските войски минираха Черно
море, което пречи на зърното да достигне с кораби до
световните пазари. Руският
президент Владимир Путин
заяви, че няма проблеми с
износа на зърно от Украйна
и че Русия не пречи на това.
"Ако Украйна освободи
пристанищата си, корабите
със зърно ще могат да ги напускат без проблеми", каза
той.

си градове като Буча", обясни Кличко.
"Вярно, че не е като през
март, когато руските войски
тъкмо се изтеглиха от градовете. Но когато тримата
държавни ръководители
видят положението със
собствените си очи и разговарят с хората, те ще
усетят колко е важно да ни
подкрепят. С всичко - с оръ-

жия, с пари, с хуманитарна
помощ", допълни той.
В същото време, макар
да се вижда, че руските сили се фокусират върху Южна и Източна Украйна, кметът на украинската столица
предупреди, че тя изобщо
не е в безопасност. "Киев
беше и си остава мишена",
посочи той.
Руският президент Вла-

димир Путин има претенции
към всички територии, принадлежали в миналото на
страната му, допълни Кличко. "Интересът му не се изчерпва с Киев, нито с полската граница. Той ще стигне толкова далеч, колкото
му позволим", прогнозира
той. "Войната ще почука и
на вратата на германците",
заключи кметът на Киев.

НУ "АРХИМАНДРИТ ЗИНОВИЙ" - ГР. РАДОМИР
РАБОТИ ПО НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"
В НУ "Архимандрит Зиновий" в периода 09.06.-10.06.2022 г. се проведе мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации по НП "Иновации в действие". Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни
училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в избрано
училище партньор.
В проведената мобилност взеха участие 17 учители и 52-ма ученици от Начално училище "Архимандрит Зиновий", гр. Радомир - домакин, ОУ "Д-р Петър Берон"
- с. Желю войвода, община Сливен, което е иновативно, Средно училище "Отец
Паисий" - с. Медковец и Основно училище "Христо Ботев"- с. Съдиево, които не са
вписани в списъка на иновативните училища.
Целта на мобилността беше гостите да се запознаят с опита в прилагане на
иновативни методи на обучение. На срещата всички имаха възможност да наблюдават открити уроци на "Ателие по изкуствата" - изобразително изкуство, Танцов състав - народни хора
и народен хор "Мрачанче".
Беше представена и презентация, чрез която се запознаха със същностна на
иновацията в училището.
Училищата гости също
споделиха своята иновативна практика и дейности.
С много настроение
във формални и неформални разговори учителите от четирите училища обмениха мнения и идеи във връзка с образователната иновация. Всички участници получиха удостоверения за участие и рекламни
материали, свързани с иновацията и НП "Иновации в действие".
Специален гост на срещата беше г-жа Мария Стефанова - старши експерт по природни
науки и екология в РУО - Перник, която извърши мониторинг по изпълнение на дейностите.

