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ГЕРБ топи фискалния резерв
За незапомнения спад и изхарчените от Бойко Борисов 5 млрд.
лева алармира Корнелия Нинова. Тя настоя властта да не пипа
пенсиите от Сребърния фонд.
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Най-висока смъртност
у нас от един век

Велиана ХРИСТОВА

Раждаемостта продължава да намалява, нацията
се стопи с още 35 хиляди души през 2020 г.

Н

яма новина в гръмко разпространеното от медиите съобщение
на НСИ, че населението в страната ни е под 7 милиона. Прогнозите поне от пет години насам ни го
казват. Огромният проблем е, че
пак правим избори, пак партии се
надпреварват за парламента, но
пак не чухме някоя да е извадила
пред скоби демографския ни крах.
Никой не си посипа главата с
пепел, че в годините на прехода е
ликвидирал стотици производства
и е оставил без препитание селищата; че е затрил цветущото ни
селско стопанство; че е обезобразил образованието ни; че е обезчестил културата ни. Напротив пак се бутат към депутатските
банки люде, извършили това
престъпление. И вместо да ги наритаме, ние ги избираме! И само
се вайкаме, че населението ни се
струпва в пет града, че на село
май само попът има работа, че
децата ни са в пуста чужбина.
Като че друг, а не досешните власти, ни е причинил това.
И имат наглостта пак да хулят
социализма. А ние през 1989 г.
бяхме 9 милиона, много от производствата ни цепеха първо място
с конкуренти от велики държави,
земеделието ни изхранваше половината свят, образованието ни бе
признато за еталон в Европа, а
културата ни даваше насъщен
хляб за всекиго. Факт.

2020 година се очертава
сред най-смъртоносните за
България - починали са 124
735 души, което е с 16 652
повече от предходната. От
1920 г. насам това е годината
с най-висока смъртност, само

през 1997 г. цифрите се доближават.
В края на годината населението на страната е 6 916
548 души, което означава, че
нацията се е стопила с още 34
934 души.

Раждаемостта продължава да спада и родените бебета са с 2452 по-малко от
предходната година. По време на пандемията по-малко
двойки са встъпили в брак.
Разводите в страната също са

доста по-малко.
Почти половината от
всички 197 242 преселили се
в рамките на страната са напуснали градовете и са предпочели да живеят на село.
Стр. 3
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СНИМКА БГНЕС

Музеят на авиацията край Крумово посрещна стотици посетители в дните
около 12 април - Международния ден на авиацията и космонавтиката. В него се
съхранява и капсулата от кораба “Союз-33”, с която първият български космонавт
Георги Иванов се завръща от Космоса. Там може да бъде видян и неговият скафандър
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Нов опит за застрояване
зад Гранд хотел „България”
Собственикът иска да издигне две пететажни сгради в историческия център на София
Деси ВЕЛЕВА

Нов опит да се строи зад
Гранд хотел “България” в София предприема собственикът
му. В петък идейният проект за
издигане на обществено- обслужваща сграда ще бъде представен на столичани по време
на онлайн среща. След това ще
се приемат предложения за
проекта до 23 април. Идеята е
да се издигне 5-етажна страда

откъм ул. “Аксаков” и надграждането на съществуваща едноетажна постройка с още 4 етажа
на ъгъла на същата улица и на
“Дякон Игнатий”, става ясно от
приложената виза за проектирането им, издадена от главния
архитект на София още през
юни 2019 г. Повече подробности за инвестиционните намерения обаче не са представени
нито от Столичната община,
нито от район “Средец”, в чиито граници се намира комплексът. От две скици само

става ясно как ще изглеждат
фасадите на двете нови сгради.
Те не са претърпели промени в
сравнение с първоначалните
намерения на собственика отпреди години. Новите сгради ще
са в непосредствена близост до
Софийската филхармония.
Карето е част от стария исторически център на София и
включва неработещия от години “Гранд хотел България”.
Именно този статут и местоположението са причина за
критиките към проекта. Гранд

хотел “България” е групов паметник на културата и попада
в карето между бул. “Цар Освободител”, ул. “Георги Бенковски”, ул. “Аксаков” и ул.
“Дякон Игнатий”, което се намира в границите на историко-археологически резерват
“Централно историческо ядро
на София”. В карето има свободно пространство, в което
ще се издигне една от новите
сгради. Последното раздвижване по въпроса бе в началото
на 2019 г., когато стана ясно,

че арх. Здравко Здравков е
одобрил Работен устройствен
план за комплекса.
Намерението за строеж там
е от години и премина през
редица скандали след първоначалната идея да се надстрои самият хотел, като бъде нарушен
архитектурният стил на ценната сграда. По-късно архитектите, ангажирани с обновлението
на карето, отрекоха да е имало
подобни идеи, като се предвиждало само реновиране на подпокривното пространство.

Регистрираха най-високата
смъртност за последните
100 години
През 2020 г. в България са починали
124 735 души, което е с 16 652 повече от
предходната година, сочат данните на
НСИ. Извън тази статистика, от март до
края на миналата година официално регистрираният брой на починали от КОВИД19 е 7576. От представената от НСИ графика става ясно, че от 1920 г. насам това
е най-високата смъртност, регистрирана
в страната. За век най-ниските стойности
са регистрирани през 1960 г.
Продължава да намалява броят на
живородените деца и през м.г. те са 59
086 - с 2452 по-малко от предходната
година. Коефициентът на детска
смъртност намалява, но намалява и броят на жените във фертилна възраст (1549 г.) с около 13 хил. за година, а в сравнение с 2011 г. - със 199 хиляди.
В сравнение с 2019 г. спадът на населението на страната е с 34 934 души.
Най-много млади има в Сливенска
област, където относителният дял на на-

селението под 15 г. е 18,5%, а най-малък
е в Смолянска - 11,5%. В Сливенска област е и най-ниската средна възраст на
жените с първо раждане - 22,2 години.
Очевидно пандемията е повлияла негативно и на сключването на брак и през
2020 г. те са със 7026 по-малко от преходната година. Над 85% от всичките 22
172 брака са първи. С по няколко месеца
се увеличава възрастта, на която българите встъпват в първи брак, и така средната за мъжете е 32,5 г., а за жените 29,4 г. Има спад и в разводите - те са с
1844 по-малко от предходната година.
През годината близо половината
българи, променили местоживеенето си,
са напуснали градовете и предпочели
селата. Почти всеки втори от преселващите се е между 40 и 59 години. 37 364
души от чужбина са решили да живеят в
България. Близо четвърт от тях са се
преселили от Турция, а по над 9% са
дошли от Германия и от Русия.

60% от училищните
тоалетни в София
са за ремонт
Около 60 на сто от
училищните тоалетни в
София имат нужда от
обновяване и ремонт.
Това означава, че над
160 сгради нямат санитарни помещения на
нужното ниво. В същото време от Столичната
община вчера се похвалиха, че ще могат да реновират между 30 и 60
от тях по програмата
“София избира”, която
се провежда за първа
година. Тя има за цел да
реализира проекти за
подобряване на градската среда, предложени от
гражданите и избрани
от тях с гласуване.
Именно проект за обновяване на училищните
тоалетни спечели наймного гласове на столичани в края на миналата

година. За него ще бъдат
отделени 1,5 млн. лева,
като до 2 май училищните ръководства ще могат
да кандидатстват със
свои проекти за два типа
финансиране.
Школата до 300 деца
ще получат по 25 000
лева, а с над 300 ученика - по 50 000 лева. Така
ще има пари за 30 до 60
училища. Те ще бъдат
избирани според състоянието на санитарните
помещения, текущата им
подръжка и намеренията за опазване на обновените в дългосрочен
план. Предвижда се ремонтите да бъдат направени през лятото, така че
децата да могат да ползват обновените тоалетни през новата учебна
година.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Над 70 гуми задръстиха река Слатинска в столичния квартал
“Сухата река” в неделя. Това стана само дни след като коритото й
е било почистено. Вчера започна акция по изваждане на гумите
от реката. Все още се търси извършителят на замърсяването

Концесионерът
на „Каваците”
„изравни” дюните
Тежка строителна техника разора плажа “Каваците” край Созопол и разруши част от защитените дюни,
но според концесионера е имало само почистване и
изравняване. През почивните дни дюните на плажа са
нарушени и подкопани, констатира фондация “Биоразнообразие”. Терен с размери между 600 и 800 кв.
м е заравнен от булдозер, а на границата му са поставени колчета, показват снимки, разпространени в социалните мрежи и медиите.
Концесионерът на плажа Иван Алексиев твърди, че
преди багерите и булдозерите да влязат на плажа, е била
наета компанията “Шуменски кадастър”, която маркирала границата на дюните с колчета, поставени на 2,5
м от тях. Той очаквал сигнал за ставащото на плажа и
още през март е подал уведомления до кмета на Созопол, до екоинспекцията в Бургас и до Басейновата дирекция за предстоящите действия.
Приблизително по същото време миналата пролет
жители на Созопол отново сигнализираха за работа с
тежка строителна техника на плажовете край града.
Друг сигнал на граждани сочи, че плажната ивица
между къмпингите “Кайт” и “Градина” също се подготвя като терен за строителството на голямо заведение. В момента плажът е заравнен също както на
“Каваците”, поставени са и колчета за маркиране на
строителния терен.

БТА ще популяризира
постиженията
на БАН
Българската телеграфна агенция започва
регулярно седмично разпространяване на информация за научните проекти и достижения на 59те институти и звена на
Българската академия на
науките. Най-атрактивните новини, свързани с
научния живот в България, ще бъдат популяризирани по света и чрез
англоезичното издание на
БТА Daily News. За това
се споразумяха генералният директор на БТА
Кирил Вълчев и председателят на БАН Юлиян
Ревалски.
“Отваряме нова страница в традиционното
партньорство
между
БАН и БТА. Радвам се,
че чрез медийната подкрепа на БТА достиженията

на българските учени ще
достигнат до българската
научна диаспора и ще
мотивират наши учени да
се завърнат в родината”,
каза акад. Ревалски.
“Споразумението ни
е част от политиката на
БТА за поставяне на
акцент върху знанието.
Подписваме го на Международния ден на авиацията и космонавтиката,
защото БАН има голяма
роля в космическите изследвания, България
всъщност е шестата космическа нация в света”,
допълни Вълчев.
През следващите седмици в БТА ще бъде отделена специализирана
редакция “Знание и Култура”, която ще се ръководи от доц. Георги Лозанов.
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ÃÅÐÁ íå èñêàò èçáîðè,
çàùîòî çíà÷àò ñëóæåáåí
êàáèíåò íà ïðåçèäåíòà
Ðóìåí Ðàäåâ. Àêî èìà
íîâè èçáîðè, ëîãèêàòà å
“ãóáåùèÿò ïðîäúëæàâà
äà ãóáè, à ñïå÷åëèëèÿò äà ïå÷åëè”
Политологът Първан Симеонов

Първата пресконференция на
ГЕРБ след изборите направи
впечатление единствено с отсъствието на Бойко Борисов. Той
отново не се яви пред медиите,
за да поеме отговорност за изборния резултат, който изхвърля
партията му от властта. Томислав Дончев, Цветомир Паунов,
Костадин Ангелов и новия гербаджия и бивш член на ДСБ
Даниел Митов се впуснаха да се
хвалят с изборните резултати.
Дончев оправда липсата на Борисов с международни разговори, но отказа да даде конкретика.
Според него ГЕРБ като първа
политическа сила и на тези избори били длъжни да предложат
правителство. Партията имала

че това трябва да е лидерът на
партията. “В предложението за
кабинет ще има и приемственост,
и промяна. Не може да получите
всички отговори. Днес е само понеделник”, отсече Дончев.
“Победителят е един, откъдето и да го погледнете - като брой
гласове, като това кой е на първо
място по общини, области, брой
депутати. Това е победа въпреки
всичко - въпреки горещото политическо лято на миналата година, въпреки ествения ефект на
изхабяването заради престоя във
властта, пандемията, икономическата криза, опитите да бъде
омаскарен изборният процес, тоталната консолидация на няколко политически сили, които не

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Военната академия в София отбеляза 200 години от рождението на българския
революционер Георги Стойков Раковски с тематична научна конференция. Всички
материали от събитието ще бъдат включени в специално издание на академията
и ще бъдат публикувани в електронна книга и в сайта на учебното заведение

ГЕРБ скриха Борисов от
обяснения за резултатите
Без конкретни отговори за липсата му и кой ще понесе
отговорност, гербаджиите се заканиха да наредят кабинет
достатъчно квалифицирани кадри, а съставът на проектокабинета щял да бъде обявен до дни.
Всички отказаха да отговорят
кой ще бъде предложен за премиер, единствено Митов заяви,

ги разбрахме за какво се борят,
а споделяха единствено целта да
изметат някого”, смята Дончев.
Паунов настоя, че за ГЕРБ са
гласували пенсионерите, висшистите, младите, интелигентните,

градовете и селата. Митов
натърти, че изборите са коректно проведени и честни. И четиримата настояваха за стабилно
правителство и заплашваха, че
иначе няма кой да изведе държа-

вата от пандемичната и финансова криза и да следва европейската интеграция.
ГЕРБ нападнаха президента
Румен Радев, че “управлявал някои задкулисни и не толкова зад-

кулисни процеси”. Очевидно е
желанието му за служебен кабинет, то избива от всяка пора на
президентското тяло, каза Митов, който по-рано вмъкна и заплаха за “комунистите, които ще
влязат във властта през задния
вход”. Дончев отрече да има уплах от служебен кабинет, но се
застрахова, че “политическият реваншизъм не е добра технология”.

Нинова призова за край на конфликтите в БСП
“Не допускайте напрежение и конфликти. Затворете противоречията. Следващите месеци са важни за нас и за България. В тази несигурна и непредсказуема
обстановка ние трябва да стоим стабилно, да решаваме разумно и хладнокръвно”.
За това призова председателят на БСП
Корнелия Нинова на среща с общински и
областни лидери на партията, която се
проведе в събота и неделя. Ръководството
на партията инициира разговорите, за да
чуе структурите за необходимите дейст-

вия оттук нататък както във вътрешнопартиен план, така и по отношение поведението на парламентарната група при
формиране на правителство.
Мнозинството е подкрепило водената от Нинова политика и е изразило
мнение, че тя не бива да подава оставка,
обобщиха от “Позитано” 20.
Партийни структури са заявили, че
евентуални предсрочни избори няма да
са полезни за страната и не биха дали
възможност за трайно разграждане на мо-

дела на управление. Те са се обединили
около становището, че не е нужно да се
свиква конгрес.
На противоположното мнение е председателят на БСП в София Калоян Паргов. “Трябва да свикаме спешно заседание
на висшия партиен форум, на който да
обсъдим три много важни въпроса. Първият е за оставките. Вторият е свързан с
присъствието на БСП в парламента - какво ще подкрепя и какво не групата на
социалистите в Народното събрание. И

най-вече да обсъдим въпроса за подкрепата на президентската двойка Румен Радев
и Илияна Йотова”, смята Паргов.
Областният председател на БСП във
Враца Иво Лилов свика спешна пресконференция преди планираната за вчера
конференция на структурата и обяви, че
подава оставка. Социалистите там вкарват само един депутат в НС, а местните
се възмущаваха, че в листата няма нито
един врачанин, и упрекваха Лилов, който
бе втори в нея, за подредбата.

ГЕРБ са изхарчили 5 млрд. лева
от фискалния резерв

Пак хаос с ваксината
на „Астра Зенека”

Бойко Борисов е изхарчил от
фискалния резерв 5 млрд. лева,
като го е оставил в незапомнен
спад, алармира председателят на
БСП Корнелия Нинова в социалната мрежа. Тя се позовава на
официална информация на Министерството на финансите. Нинова призовава Борисов да спре
с харчовете и да не посяга на
пенсиите в Сребърния фонд. Тя
припомня, че той е създаден
през 2008 г. от правителство на
БСП. Във фонда се събират 50%
от приходите от приватизация,
25% от излишъка на републиканския бюджет и приходите от
концесии, които могат да се

България е получила становище от португалското председателство на ЕС, според което Съюзът ще ограничи изцяло ваксината на “Астра Зенека” да се прилага при хора под
60 г. Здравният министър Костадин Ангелов обяви, че до
седмица и нашите експертни
съвети трябва да дадат становище. Интересът към препарата на “Астра Зенека” е спаднал “до символични нива”, но
според него от медицинска
гледна точка ваксината е изпитана, ефикасна и безопасна.
Ако продължава да няма интерес към ваксината, наличните

ползват единствено и целево
само за пенсии. Изправени сме
пред опасност Борисов да погази закона, както вече се случи с
резерва на Здравната каса през
2010 г., предупреждава Нинова.
Лидерът на БСП посочва
официална информация на финансовото министерство, според която във фискалния резерв
са останали “свободни” едва 1,4
млрд. лв. (без салдата на НОИ,
НЗОК, Сребърния фонд и средствата от ЕС). “Такъв спад не е
имало от 2010 г. Тогава правителството на ГЕРБ национализира резерва на НЗОК, над 1,3
млрд. лева се вляха в републи-

канския бюджет и потънаха в
незнайни харчове. Въпреки
жалбата на БСП до КС и всичките ни битки да спасим здравните вноски на хората, парите
не бяха върнати в бюджета на
НЗОК. Ситуацията днес е сходна. Резервът е празен и на премиера може да му хрумне да
прибере до парите от Сребърния фонд”, коментира Нинова.
Борисов, не го правете, защото това са парите за заслужения труд на нашите бащи и майки и са възможност за преизчисляване на всички пенсии, обръща се към премиера Нинова.

количества ще бъдат изтеглени
и съхранявани в складовете на
РЗИ и “БулБио”. Предстои да
се реши какво ще се случи с
хората, които са получили
първа доза от препарата и им
предстои прием на втора. Ще
дадем ясен отговор дали втората да е базирана на информационна РНК или да е векторна - това е ваксината на
“Янсен”, поясни Ангелов.
Имунологът акад. Богдан Петрунов бе категоричен, че не
може да се смесват двата вида
ваксини - иРНК и векторна.
Същото становище изрази и
Ангелов.
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Над 40% срив в приходите
на хотелиерите
Туристическият бранш иска да бъдат разрешени автобусните екскурзии в страната
През февруари работещите хотели са били с 11,1% помалко в сравнение със същия
месец на предходната година,
показват данните на Националния статистически институт (НСИ).
С 40,4% по-малко са нощувките в тях през февруари в
сравнение със същия месец на
предходната година. Най-голям
спад - 47,6%, има в местата за
настаняване с 4 и 5 звезди.
Обичайно в тях отсядат чуждестранните туристи, чийто
брой заради пандемията тази
зима рязка спадна - със 75,2%
за месеца. В тези хотели са
осъществени 77,2% от общия
брой нощувки на чужди граждани и 42,1% на българи.
В местата за настаняване с
3 звезди са осъществени 15%

от нощувките на чужди граждани и 29,6% на българи, докато в останалите места за
настаняване с 1 и 2 звезди те
са съответно 7,8 и 28,3%.
Броят на пренощувалите намалява с 38,4% в сравнение
със същия месец на 2020 г.
Намаление е отчетено и при
пренощувалите българи - с
20,8%. Приходите от нощувки достигат 35,2 млн. лв. или
с 42,1% по-малко в сравнение
с февруари 2020 г. Регистриран е срив на приходите от
чужди граждани с 69,5%, а
приходите от български граждани намаляват с 13,6%.
Организираните автобусни
екскурзии в страната и в чужбина за Великден и майските
празници ще бъдат анулирани,
предупреди Павлина Илиева,

председател на Сдружението
на туроператорите и туристическите агенти “Обединение
Бъдеще за туризма”. Причината е в продължаването на забраната в излязлата миналата
седмица нова заповед на здравния министър проф. Костадин
Ангелов, посочва тя. Държавата планира поетапното отваряне на ресторанти, молове,
барове и дори дискотеки. Автобусните линии в страната
също си вървят и возят по 4050 човека. Но ако туроператорите возим туристи, е проблем
за здравните власти, в което
няма логика, коментира Илиева. Според нея може да се отпуснат мерките за вътрешния
туризъм, за да могат туроператорите да работят поне в
страната.

Бизнесът очаква 15,5% спад
Властта продължава да бави
на инвестициите в промишлеността цената на газа за април
През 2021 г. промишлените предприятия очакват, че инвестициите в
сектора ще бъдат с 15,5% по-малко
спрямо 2020 г. Това става ясно от
наблюдението на НСИ върху инвестиционната активност сред промишлените предприятия. От данните става ясно
още, че в общия обем на очакваните
разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи
през тази година делът на частния сектор е 85,2%, като мениджърите от
този сектор предвиждат намаление на
инвестиционните си програми със
17,5% спрямо 2020 г. По данни от
изследването разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността
през 2020 г. са с 8,7% по-малко спря-

мо 2019 г.
Най-голям относителен дял в инвестициите през 2021 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление - 38,2%, при което
обаче се предвижда понижение от
13,8% в сравнение с предходната година. На второ място по прогнозен
обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с
относителен дял от 31,1%), при които
се очаква увеличение с 4,7% спрямо
2020 г. Следва производството на
недълготрайни потребителски стоки,
което е с относителен дял от 15,8%,
като предвижданията на мениджърите
са за свиване на инвестиционните програми с 30,8% в сравнение с предходната година.

“Булгаргаз” прогнозира с над 3% по-скъп природен газ за юни, макар че
от 1 април и в навечерието на изборите българският пазар остана без цена
за синьото гориво.
35,74 лв./MWh е прогнозната цена на природния газ за юни 2021 г.,
съобщиха от държавната
компания. В цената не са
включени цени за достъп,
пренос, акциз и ДДС.
Окончателно предложение за утвърждаване на
цената ще бъде депозирано за утвърждаване от
КЕВР на 1 юни, отчитай-

ки котировките на ценообразуващите компоненти към 31 май 2021 г.
Прогнозната цена на природния газ за май 2021 г.
е 34,44 лв./MWh.
От 1 април българският пазар остана без
цена на природния газ.
Предизборно Министер-

ството на енергетиката
удължи назначената на 26
март проверка в държавния газов доставчик “Булгаргаз” за това как са направени разчетите за исканото от дружеството
поскъпване на цената за
следващия месец с около
13 на сто.

Авиацията поиска от парите за концесията на летището „Български
пощи” алармират
30 до 50 млн. лв. от 660- бъде пагубно за самия туте млн. лв. първоначална ризъм. 20 години съществувноска за концесията на ле- ва асоциацията, през това
за нова измама
тище София да отидат за време авиацията мина през
подпомагане на българската авиация, която е в критична ситуация. За това настояват авиокомпаниите,
каза председателят на Асоциацията на българските
авиокомпании Светослав
Станулов. “Тези 660 млн. лв.
като първоначална вноска
за концесията на летището
са пари, които ще бъдат изработени от авиацията и е
много справедливо част - 3050 млн., да бъдат насочени
към авиокомпаниите. Тази
помощ ще им даде глътка
въздух. Българската авиация вози с чартърите си
поне половината от туристите и, ако я няма, това ще

много трудности и кризи, но
това наистина е най-тежкото изпитание след краха на
авиокомпания “Балкан”,
каза той.
Данните на Международната асоциация за гражданската авиация сочат 89%
спад за февруари. По информация от туроператорите в последните 2-3 седмици има сериозен отлив на
записванията за летния сезон и пренасочване на традиционни за България гости
от Германия и Великобритания към Гърция и Турция.
Южните ни съседки правели масирана реклама, основно с участието на държава-

Светослав Станулов
та, на прилаганите антиковид мерки.
Авиокомпаниите настояват спешно да се организира от страна на държавата
целева информационна кампания, за да може да се спа-

си, ако все още е възможно,
този голям отлив. Сигналите са, че сезонът за България ще започне във втората
половина на юни или началото на юли, за ранен сезон
никой не говорел.

За нов вид измама от името на
“Български пощи” алармират от
държавната компания. През последните дни се наблюдава масово разпращане на нов вид фалшиви електронни
съобщения от името и/или с логото на
дружеството. В тях се информира “получателят на пратка”, че е заявен грешен адрес на доставка и, за да се коригира адресът, клиентът трябва да заплати определена сума.
От “Български пощи” отново обръщат внимание, че не изпращат тези
съобщения, не изискват по имейл заплащане на такси за доставка, освобождаване от митница, корекция на
адрес и др., не провеждат анкети или
игри, не раздават награди и при никакви поводи не изискват лични данни от
дебитна или кредитна карта.

www.duma.bg
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Цената на джипката
Евгени ГАВРИЛОВ

В навечерието на изборите народният представител от БСП Румен
Гечев каза, че премиерът
е превърнал прословутата си джипка в изнесено гише на Министерството на финансите,
откъдето щедро се раздават пари. Изборите
отминаха и е логично да
видим колко ни излезе

джипката. Без да е финансов експерт, човек
може да усети, че тя се
оказва доста скъпичка.
Разбира се, властта намира основното оправдание - пандемията и героичната битка на отиващото си правителство
с нея. В тази борба,
оказва се - според различни изчисления - Той
е хвърлил близо 7 милиарда лева! Някой да ги е
усетил?
Какво показват числата според официалната информация от
МФ и БНБ? В края на
март миналата година,
след като бе въведено
извънредно положение,
държавният дълг бе
23,547 млрд. лв., или
20,1% от БВП. Близо
година по-късно - в края
на февруари 2021 г. -

дългът на сектор “Централно управление”
вече е 28,935 млрд. лв.,
или 23,2% от БВП. Реално дългът е нараснал
с 5,388 млрд. лв. Това
се дължи на пуснатите
на международните пазари облигации на стойност 2,5 млрд. евро през
септември 2020-а. Парите се използват за покриване на бюджетния
дефицит.
През последната година не само нараства
държавният дълг, но наличните пари в хазната
- т.нар. фискален резерв
- намалява. Това са нещо
като спестените пари
на правителството. В
края на февруари фискалният резерв е 8,813
млрд. лв. В края на март
2020 г. той бе нараснал
до 10,297 млрд. лв.

Оказва се, че за около
година спестяванията
на кабинета са намалели с близо 1,5 млрд. лв.
Разходите по консолидираната фискална
програма бележат сериозен ръст през първото
тримесечие на тази година. Към края на миналия месец те са 11,870
млрд. лв., при 9,551
млрд лв. за същия период на 2020 г. Само през
март, последния месец
от управлението на Борисов, са изхарчени
близо 4,6 млрд. лв.
Намалението на фискалния резерв и увеличението на държавния
дълг от началото на
пандемията досега показват, че джипката ни
струва поне 6-8 млрд.
лв. Задава се нов дълг.
Честито на електората!

Не искайте отговори...
Ростислава ИВАНОВА

Осем дни след червения картон ГЕРБ дадоха
пресконференция. Говориха 40 минути и не
казаха нищо. Единствената новина бе отсъствието на Вожда... Но
и това е спорно при все,
че Бащицата не излиза от
джипката, където му е
най-безопасно. Но, как-

то се казва - за липсващия или добро, или
нищо.
Вождът прати други
да се червят - едно вице,
един послушен партиец,
един пристанал ренегат
и един доктор, станал по
случайност министър.
За първи път не заложи
на партийните каки да му
предават заветите. Горките глашатаи имаха неприятната задача да оповестят “безспорната поредна победа” на ГЕРБ.
Клетите обаче нямаха вид на победители, а
по-скоро на пораженци,
които бързаха да си изпеят репертоара и да избягат от журналистите.
“Това е победа, въпреки
всичко”, декларира заучено Томислав Дончев и
започна да се оплаква от

протестите, лъжите и
изборните манипулации
срещу ГЕРБ. Да, щели да
съставят правителство,
ама с кого начело - още
не знаят. Това медиите
ще научат, като му дойде
времето, щото “на въпроси в понеделник не отговарят”. Иначе за партията на Борисов гласували
високообразованите, интелигентните, градските
и... селските хора. Упс,
пропуснаха умните и
красивите.
Ренегатът пък обяви
изборите за честни. И
нищо не разбиращият от
политика здравен гуру
подкара песента за
лъжите в кампанията.
После зареди и дитирамби за лидера - велик политик и държавник.
“Пандемията е още тук

и за да управляваш
България, трябва да управляваш пандемията - в
болниците, в линейките
и РЗИ”, рече министърът. Ама забрави,
че шефът управлява от
джипката. “Да вземаш
решения е трудно”,
включи се в сценария и
вицето. И на свой ред
заплаши “гаргите”, че
след тях идвала нова
тройна коалиция, която
тайно щяла да пусне и
БСП. Гербаджийското
дрънкане не мина и без
атаки срещу президента
- бил конспиратор и разединител.
“Не искайте отговори в понеделник!”, отсече накрая вицето и тотално обезсмисли безсмисления брифинг на
ГЕРБ.

Точка на топене
От стр. 1
Апропо, през 1989 г.
у нас се родиха над 128
хиляди деца и за последен път те бяха повече
от починалите. Миналата година се родиха 59
хиляди.
Нали уж щяхме да
живеем сред благини,
като се освободихме от
“оковите на тоталитаризма”?! Що тогава над 2
милиона българи се
пръснаха по света - само
в Европа са 1 милион?
Още миналата година се
видя, че българите в Германия са се увеличили с
820%! Прехваленото сво-

бодно движение на хора
е с “уан уей тикет”. Младите българки раждат децата си някъде там и нямат никакво намерение да
ги връщат у дома, учейки
ги носталгично да кажат
“мамо” на български.
А тук си приказваме
за възрожденци и чакаме КОВИД-19 да пусне
самолетите, та да докарат внуците на баба за
месец в някога цветущите села, превърнати в
махали с 5-6 олюпени
къщи. Само че за баба
скоро и пенсия няма да
има, понеже няма работещи да й я съберат. И
лекарите се изнизаха

към Англия, та няма кой
да я лекува. Честните
частници вече му намериха колая - щели да
внасят занзибарци да им
работят. Ами да, дори
младите занзибарци едва
ли бъркат Мария Кюри
с Марайа Кери като
българчетата, понеже
тук и образованието го
скопиха. Ще трябва да си
внесем и американци да
посрещнат ония Ф-16,
дето ще насочим срещу
Русия. Щото вече не
само летищата, не само
полезните ни изкопаеми,
а цялата ни национална
сигурност е под чужбински чехъл. По света ни

се смеят на дупедавството и ни презират, та чак
Кристо се срамуваше да
каже, че е българин...
Да чухте нещо от
това по изборите? Не
сте. Няма и да чуете.
Защото същите, дето са
виновни за него, пак напират за парламента.
Тяхната демография стига до личните кюлчета и
пачки.
Сега има прогнози,
че след още 30 години
ще сме под 4 милиона...
Тая точка на топене някои няма да я доживеем.
Дали, дорде е време,
да не се сменим със занзибарците?!
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814 - УМИРА ХАН КРУМ, БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛ (Р. 755 Г.). Управлява в
периода 803-814 г. С неговото
име са свързани първите процеси по централизацията на управлението. Като далновиден
държавник започва да приобщава славяните към властта, прокарвайки първите общовалидни
закони в Първото българско
царство. Започва провеждането на административна реформа. С неговото управление е свързано създаването на първото официално законодателство т.нар. Крумови закони. Те съдържат разпоредби
относно кражбата, клеветата, пиянството,
просията и др.
1519 - РАЖДА СЕ КАТЕРИНА МЕДИЧИ, КРАЛИЦА НА ФРАНЦИЯ (УМИРА 1589 Г.). Съпруга
на един крал от династията
Валоа - Анри II, и майка на други
трима - Франсоа, Шарл и Анри
III. Името й се свързва от повечето историци с организирането
на Вартоломеевата нощ (24 август 1572 г.). Тогава само в Париж са убити около 3000 хугеноти (френски протестанти). Общият брой на жертвите според различни източници варира между 5000 и 30 000. След Вартоломеевата нощ религиозните войни във Франция
се възобновяват.
1835 - В ТЪРНОВО СА ОБЕСЕНИ ВОДАЧИТЕ
НА ВЕЛЧОВАТА ЗАВЕРА. През
1834 г. заможният търговец
Велчо Атанасов-Джамджията
започва организирането на
въоръжено въстание, като привлича съмишленици от Елена,
Горна Оряховица, Лясковец,
Трявна, Габрово. Те установяват тесни връзки с Георги Мамарчев, комендант на Силистра под руско командване. Родолюбците изработват план за въстание, което да бъде обявено на
Великден. Основната цел е образуване на автономно княжество - база за бъдещите освободителни борби. Извършено е предателство, а водачите на Велчовата завера са заловени и обесени.
1906 - РАЖДА СЕ САМЮЪЛ БЕКЕТ, ИРЛАНДСКИ ПИСАТЕЛ, ПОЕТ И ДРАМАТУРГ (УМИРА
1989 Г.). Носител на Нобелова
награда за литература за 1969
г. Някои от най-известните му
пиеси са “В очакване на Годо”,
“Катастрофа”, “Краят на играта”. Автор е на романа “Молой” и на сборниците “Разкази и
текстове за нищо” и “Обезселителят и други разкази”.
1963 - СИДНИ ПОАТИЕ СТАВА ПЪРВИЯТ
АФРОАМЕРИКАНЕЦ, СПЕЧЕЛИЛ “ОСКАР”.
Освен актьор, той е режисьор и
дипломат. Печели “Оскар” за
филма “Полски кринове”. През
1967 г. излизат три негови филма, които се превръщат в класика на американското кино - “На
учителя с любов”, “В топлината
на нощта” и “Познай кой ще
дойде на вечеря”. С тях той става кинозвезда от световен мащаб.
2007 - УМИРА ЗЛАТИНА ТОДЕВА, АКТРИСА
(Р. 1926 Г.). Известна е като
Мама Злата. Има над 200 роли в
театъра и киното. Работила е в
театрите в Стара Загора, Пазарджик, Димитровград, Хасково, Пловдив и Смолян. Известна
е с множество филми, сред които “Хайка за вълци”, “Мила от Марс”, “Рапсодия в бяло”, “Опашката на дявола”. Носител е
на национални награди и държавни отличия.
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Възходът на Остап Бендер
Последиците от порочни закони разяждат морала на обществото ни
Велиана ХРИСТОВА

Точно преди три години с
много оптимизъм бе посрещната промяната на порочния
Закон за развитието на академичния състав (ЗРАС), действащ от 2011 г. по волята на
тогавашния министър Сергей
Игнатов, даващ възможност
безконтролно да се роят доктори на науките, професори и
доценти без всякаква връзка с
науката. Пак по онова време
публикувах разследването
“Великият Остап Бендер на
българската наука” - за уникален в световната практика случай на български бизнесмен,
който за 4 години бе успял да
стане доктор, три пъти доктор
на науките, четири пъти професор и преподавател по
15 учебни дисциплини в 4 вуза
( h t t p s : / / w w w. d u m a. b g /
velikiyat-ostap-bender-nabalgarskata-nauka-n170053).
Лицето Венелин Терзиев (род.
1970 г.) бе преминало “на ура”
през всички т.нар. оценяващи
журита във всички споменати
висши училища и цялата му
шеметна “научна” кариера
илюстрираше прекрасно до
какви низини са се сринали
висшето ни образование и академичният морал в него. Напомням съвсем накратко.

„Чудото на
българската наука”
“човек от първата десетка на
българските учени”, както го
величаеше неговият пиар в.
“Труд”, се дипломира през
1997 г. като инженер-химик и
като учител по химия в Бургаския университет “Проф. Асен
Златаров”. Същата година специализира счетоводство и контрол в Стопанската академия в
Свищов, според написаното в
някои рецензии за него - специализирал и в ТУ-Габрово. Започва да работи в русенското градче Ветово, в Службата по заетостта, която оглавява след
11 месеца. След това става директор на Службата по заетостта в Русе, а не след дълго - зам.директор на Националната
служба по заетостта в София.
През 2003 г. е бил и кандидат за
кмет на Русе от ПП “Гергьовден”. Оглавява фирмата “Скални материали” АД в Русе плюс
още 6 фирми и три НПО с дейности от медицина до строителни материали, работи за кратко
във Великотърновската болница, след което прокуратурата
разследва как негова фирма е по-

лучила там блага обществена
поръчка за 260 хиляди лева.
От 2014 г. започва фантастичният му “научен възход”.
Терзиев защитава докторантура
по икономика във Варненския
свободен университет, пет месеца по-късно защитава първата
си голяма докторска дисертация
и става “доктор на науките” (с
тема за “социална адаптация на
военнослужещите”) - в Националния военен университет “Васил Левски” във Велико Търново. След още 11 месеца геният
защитава втора голяма докторска дисертация в Стопанската
академия в Свищов - по финанси. За трети път “доктор на науките” Венелин Терзиев става
на 17 януари 2018 г. в Бургаския свободен университет (“политики в социалните дейности”).
За първи път навлича професорската тога в Русенския университет през 2015 г. в направление “Архитектура, строителство и геодезия”. В интернет се
появяват информации, че бил
получил благославящо становище от Божидар Лукарски (министър във второто правителство на Борисов), който пък след
3 години учил при Терзиев! Светилото на науката Терзиев се
сдобива за втори път с длъжност
професор - във Висшето училище по пощи и далекосъобщения
(ВУПД), на 13 февруари 2017 г.
На 23 февруари 2018 г. героят
заема длъжността професор и в
Бургаския свободен университет. Хвали се с научната си продукция от общо 1673 статии,
участва в десетки конференции
у нас и в чужбина. Сам казва, че
е в редакционните съвети на над
50 научни издания в България,
Русия, Беларус, Лаос, Румъния,
Украйна, Турция, Чехия, Северна Македония, Косово, Сърбия,
Гърция, Черна гора, Албания,
САЩ и др. Научните му интереси са разнообразни: образователни политики и технологии, развитие и управление на
културно-историческо наследство, социално управление, социални политики, пазар на труда, управление на човешките
ресурси, геополитика, национална сигурност и пр.
Пред 2017 г. сайтът на Русенския университет съобщава
възторжено, че Терзиев е станал “член-кореспондент” на Руската академия по естествознание и там е награден с ордени.
Елементарна справка показа, че
тази академия е частна НПО, за
която официалният руски Портал на докторантите и аспирантите предупреждава, че раздава
измислени титли и медали, че е

мошеническо
формирование
и че Европейската организация за противодействие на мошеничествата и корупцията
(ЕОПМК) издирва всички, получили награди от тази НПО със
символика на Евросъюза.
След тази публикация в

ДУМА образователното министерство назначи проверка. Тя
констатира, че няма нарушения
на процедурите, но че “При
изследване на четирите дисертационни труда на Венелин
Терзиев (един за придобиване на
образователната и научна степен “доктор” и три за придобиване на научната степен “доктор на науките” в четири различни висши училища) чрез прилагане на системата за откриване на плагиатство Strike
Plagiarism е установено, че във
всеки следващ дисертационен
труд на Венелин Терзиев процентът автоплагиатство се увеличава. Предвид това е сезирана
Комисията по академична етика
за проверка по собствена инициатива относно висока степен
на автоплагиатство и плагиатство в дисертационните трудове
на Венелин Терзиев.” Тази комисия бе създадена с промените
в ЗРАС и според закона при
установено плагиатство научните степени се отнемат. Справка
в сайта на въпросната Комисия
по академична етика показва, че
до момента в нея “случаят Терзиев” не е разгледан...
А последиците от абсурдното окичване с титли и длъжности продължават да

тровят научната и
академичната среда
Терзиев не само че не е пипнат с пръст, но продължава да
просперира. В момента той е
редовен професор във Военна
академия “Г.С. Раковски” в София и в Русенския университет,
главен научен секретар в Университетска многопрофилна
болница “Канев” АД в Русе,
издава научно електронно списание “Общество и здраве”!
През миналата година получава
награда “Учен на годината” от
International Achievements
Research Center, Чикаго, САЩ.
В интернет справката за него на
този център четем, че научните
му публикации вече са станали
2193, а проектите му - 155!
Айнщайн ряпа да яде.
Пак миналата година Венелин Терзиев е назначен за... шеф
на държавната фирма “Реставрация” ЕАД, чийто собственик
е Министерството на културата! А през ноември министър
Боил Банов го награждава с
почетна значка “Златен век” заради значимия му принос към
развитието и популяризирането
на българската култура. За наградата е номиниран от: Регионална библиотека “Любен Каравелов в Русе, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив,
Университетска болница “Канев” в Русе, Военна академия
“Г.С. Раковски” в София. Шефове на тези организации го
наричат възрожденска личност
и твърдят, че той участва в над
1100 научни и организационни
комитети на международни научни форуми. В едно интервю

Венелин Терзиев
Терзиев заявява: “Ръководната
ми позиция в МК е част от това
житейско амплоа, което допълва
и осмисля сегашния ми делник”.
А от хвалебствени статии в няколко медии, каквито не са писани дори за най-големите светила на нашата наука, става
ясно, че “името на проф. Венелин Терзиев се нарежда сред
големите благодетели на Международното биенале на хумора и сатирата в изкуствата в
Габрово. Подпомага популяризирането на българската култура в емигрантските общности в Молдова и Украйна, популяризира образци на малко
известно, но значимо, книжовно културно наследство, помага активно на Русенската библиотека “Л. Каравелов”.
Е, появяват се все пак медии,
които алармират за абсурда на
този шампион по скорострелни
научни титли в 4 различни професионални направления, този
величав Микеланджело, който
пише стотици научни публикации за година, преподава 15 дисциплини, учи докторанти, прави
проекти, участва в хиляди форуми, издава десетки списания,
върти фирми... В научната общност кипи гняв и омерзение, интернет е пълен с протестни реплики. А Терзиев коментира: завиждат - злоба и завист от хора,
които не могат да постигнат високия смисъл на гениалната му

дейност. Иначе в Русенския
университет тече атестация, но
не се е чуло да са атестирали
“чудото на науката”...
Буквално в момента Венелин
Терзиев, редом с големи имена
на нашата историческа наука, с
апломб участва с доклад в научната конференция по повод 200
години от рождението на Георги Раковски, която се провежда
на 12-13 април във Военна академия “Г.С. Раковски”! В писмо
до началника на академията с копия до МОН и МО бившият
министър на науката и образованието и бивш ректор на Русенския университет проф.
Марко Тодоров пише за проваления в България “академичен
морал” и прилага статии на
Терзиев, от които става ясно как
с един и същи текст и с плагиатство може да се множат до
стотици научните публикации
на едно лице. Всуе се надява
някой да го чуе.
България е рай за остапбендеровци. Мошениците просперират, а честните, почтените,
знаещите учени са просто наивници. Сегашният министър Красимир Вълчев е решил да изгони
от вузовете 1000 от тях насила
- иска “да им стори изпъдица и
да ги прати в пенсионно пустовремие”, както би казал Александър Балан. Били над 65 години. И правилно. Я каква напориста и млада смяна настъпва!
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Военно-театрална
тревога
Покачването на напрежението в Донбас
и заплашителната реторика едва ли ще
доведат до пълномащабни бойни действия
Георги ГЕОРГИЕВ

4 март 2014 г. Двеста и петдесет
украински военни начело с полковник
Юлий Мамчур от летище Балбек в
Крим вървят решително и с песен на
уста срещу руски пост. Развяват едно
до друго съветското и украинското
знаме. Червеният флаг е бойното знаме на частта, друго след 1991 г. нямат.
Срещу тях три “зелени човечета” с една
бронирана ГАЗ-ка. “Стой! Ще стрелям!”, викат “зелените човечета”.
“Америка е с нас!”, викат в отговор
украинците. Резултата го знаем.

Март 2021 г. Въпреки споразумението за спиране на огъня от юли м.г.
по фронтова линия в Донбас започна
видимо да нараства напрежението,
увеличи се броят на обстрелите. Увеличи се и броят на жертвите - десетки
от началото на годината, в началото
на април се появиха и първите цивилни жертви, включително 4-годишно
дете, убито от украински безпилотник,
както твърдят в непризнатите републики. Киев отрича.
По телевизионните новини се виждат ешелони с военна техника, които
пътуват от вътрешността на Украйна
към Донбас. Реториката на политиците в Киев става все по-агресивна, в
съчетание с настъпление срещу опозицията, наричана проруска. В отговор Русия започна да струпва значителни войски по границата. В Москва
изобщо не крият, че в случай на мащабна украинска атака срещу Донецката и Луганската народни републики,
която да застраши тяхното съществуване, руската страна ще предприеме
настъпателна операция, чиято дълбочина и решителност ще зависят от го-

СНИМКА БГНЕС

На 9 април президентът Владимир Зеленски посети
позиции на украинската армия на фронтовата линия
в Донбас. По същото време официални украински лица
заявиха, че страната им не желае гореща война
с Русия, но ще се защити в случай на необходимост
товността на Киев за преговори.
Америка е с вас!, викат от Вашингтон на украинците. Те мислят. Досегашният им опит, както и този на грузинците от 2008 г., е безкрайно негативен.
Макар да има консенсус, че Украйна е под външно управление, дори то
си има граници. При цялото си влияние над кабинетите на властта в Киев,
дори американците не могат да накарат украинците да се самоубият. А
точно това ще се случи, ако започне
истинска война с участието на Русия.
Какво я грее Украйна, че срещу
Москва най-вероятно ще бъдат въведени мащабни икономически, финансови и други санкции от страна на Запада. Киев ще загуби контрол над нови
територии, над още население, ще загуби пак икономически ресурси, войната ще се задълбочи, а няма да реши
кризата в страната. Освен това, ако
срещу Русия бъдат въведени санкции,
които да я изолират от световната
икономика, защо тогава тя да се ограничава само в рамките на Донецка и
Луганска област?
Има среди в Русия, които обвиня-

ват президента Владимир Путин, че не
е действал решително през 2014 г. и
не е лишил Киев от контрол върху
земите, които лежат по левия бряг на
Днепър. И санкциите щяха да са същите, а позициите ни по-добри, казват те,
макар тази теза да изглежда съмнителна, предвид още по-голямата тогава
слабост на руската икономика и финанси, в сравнение със сега, когато положението също не е розово. В Киев
не могат да не отчитат, че за страната
им една Русия, вкарана в ъгъла, е много по-опасна от Русия, с която криволяво, но се водят преговори. Какво се
случва тогава, ако не подготовка за
бойни действия с решителни цели?
Ние сме свидетели на типична военна тревога. Военната тревога е поредица от взаимно свързани събития,
които създават у гражданите усещане
за скорошна война. Класически пример по тези земи е военната тревога
от 1927 г., когато съветските граждани живеят в очакване на война с Великобритания и нейните съюзниците.
На стр. 9
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„Алтернатива за Германия”
поиска излизане от ЕС
Над 550 делегати на конгреса
на “Алтернатива за Германия” в
Дрезден се обявиха за излизане на
Берлин от ЕС. В партийна резолюция се казва, че Германия трябва
да се включи в ново европейско
икономическо пространство, което да преследва общи интереси.
Зам.-председателят на Свободната демократическа партия Александър граф Ламсдорф обвини
“Алтернатива за Германия” в
“глупав национализъм”.

„Човек на народа” води
на изборите в Перу

Нидерландски шофьори от сектора за доставки и снабдяване със стоки проведоха еднодневен
протест в 170-хилядния град Неймеген, свикан от синдикатите. Те не са съгласни с условията
на работодателите за сключване на нов колективен трудов договор

Израел с диверсия
в ирански ядрен обект
Взривена е енергийната система на
центрофугите, обогатяващи уран
Израел стои зад взрива в електроразпределителната мрежа на иранския ядрен
обект в град Натанз, съобщиха както
иранските власти, така и израелски медии
и в. “Ню Йорк таймс”. “Разузнавателни
източници съобщиха, че Израел стои зад
действията в Натанз. Говорим за израелска кибератака, в която участва Мосад”,
съобщиха от израелската телевизия KAN.
Според американското издание “спирането на тока очевидно е причинено от
умишлено планиран взрив”. Разузнавачи
на САЩ и Израел “казаха, че Израел е
изиграл роля в това”, твърди още “Ню
Йорк таймс”. Според два източника на
вестника измежду офицерите от разузнаването щетите “са причинени от мощен
взрив, той напълно е унищожил независимата и добре охранявана вътрешна
енергийна система, която осигурява ра-

ботата на подземните центрофуги, обогатяващи уран”. Тези лица твърдят, че
става въпрос за “секретна израелска операция”. Според тях експлозията “нанесе
силен удар върху способността на Иран
да обогатява уран”. В материала се казва,
че може да са нужни повече от 10 месеца, за да се възстанови работата в Натанз. Изданието отбелязва, че все още не
е ясно дали Белия дом е бил наясно с
плановете на израелската страна.
В неделя Техеран съобщи, че в обекта в Натанз се е случила авария в разпределителната електромрежа. Няма пострадали и щети за околната среда, но в
понеделник бе съобщено, че е ранен
служител от обекта. Ръководителят на
иранската Организация за атомната енергии Али Акбар Салехи, който е и вицепрезидент на страната, окачестви инци-

Сърбия разтревожена
от база на Косово
Създаването на военна
база на Косовските сили за
сигурност в южната част на
Митровица може да представлява заплаха за сърбите, живеещи в Косово. Сръбската
армия трябва да е готова за
бърза военна намеса, заяви
лидерът на Сръбската радикална партия Воислав Шешел
в интервю за тв “Пинк”.
“Нашата армия трябва да
е готова в случай, че заплахата стане реална, за да можем
да се намесим незабавно. Това
е много важна стратегическа

позиция и цялата северна част
на Косово може да бъде контролирана с добра артилерия
от там”, коментира Шешел.
Миналата седмица стана
ясно, че община Южна Митровица е одобрила решение
за прехвърляне на парцел от
191 ха за изграждане на найголямата военна база в Косово. Мястото, наречено връх
Чернуша, ще бъде използвано
за военен лагер както на косовските военни, така и от
КФОР, мироопазващата мисия
на НАТО в Косово.

дента като “проява на ядрен тероризъм”.
Той добави, че след аварията Иран ще
увеличи с 50% производствените мощности на ядрения обект в Натанз.
Според иранския външен министър
Мохамад Джавад Зариф целта на аварията е била да се саботират преговорите
по ядрената програма на Техеран, предаде агенция ИРНА. “Израелските политици и военни откровено заявяват, че няма
да позволят напредък и отмяна на несправедливи санкции (срещу Техеран) и
днес смятат, че са постигнали целта си”,
заяви Зариф. Дипломатът добави, че “реакцията на (действията на) Израел ще
бъде още по-голям напредък (на Иран) в
ядрената област”. Иран ще отговори на
Израел, когато сметне за необходимо,
заявиха и от МВнР в Техеран. Иранските власти разкриха човека, организирал
аварията на ядрения обект, съобщи агенция “Нурнюз”. Установена е и как точно
е станал инцидентът и са взети мерки за
отстраняване на щетите и по-бързото
възстановяване на пострадалия цех.

Радикалният ляв политик Педро Кастильо води на президентските избори в Перу в неделя с
16,1% , следван от консервативния кандидат Кейко Фуджимори и
либерала Ернандо де Сото с 11,9%.
Първите двама отиват на балотаж. 51-годишният учител и синдикален лидер Каситльо обеща
промени в конституцията, основно искане на антиправителствените протести през 2020 г., които
настояваха за по-доминираща роля
на държавата в добивната промишленост, енергетиката, водния
сектор и транспорта.

Корабът „Евър Гивън”
задържан за щети
Контейнеровозът “Евър Гивън”,
който бе заседнал в Суецкия канал
за 6 дни през март, е задържан до
възстановяване на нанесените
щети, заяви началникът на администрацията на канала Усама
Рабиа. Той предупреди, че ако собствениците на кораба откажат
да покрият загубите, ще бъдат
предадени на съд, а корабът арестуван. Според управата на Суецкия канал загубите са около
1 млрд. долара.

Циклон наводни
Западна Австралия
Тропическият циклон “Сероя”
достигна крайбрежието на Западна Австралия, нанасяйки съществени поражения. Стихията наводни околностите на град Калбари с
пориви на вятъра до 170 км/ч.
Хиляди домове са без ток. Жителите на районите, които са на 500
км северно от град Пърт бяха
призовани да се евакуират в убежища, открити от властите.

Край на извънредното
положение в Чехия
В понеделник Чехия сложи край на извънредното положение след 188 дни битка с епидемията от КОВИД-19. Властите
обявиха и поетапно разхлабване на мерките като беше подновено с присъственото обучение за началните класове, отворени
бяха пазарите и някои нехранителни магазини. Децата ще се
тестват два пъти седмично за коронавирус. Засега кафенетата
и ресторантите остават затворени, а хората ще продължат да
носят маски с повишена на защита на обществени места. Забранено е събирането на повече от двама души.
Във Великобритания също продължава разхлабването на
ограниченията, като пъбовете и ресторантите, фризьорските
салони и нехранителните магазини, бяха отворени от полунощ.
В понеделник в ЕС започна доставката на ваксината на
“Джонсън и Джонсън” в ЕС. 27-те държави очакват да получат
общо 5,5 млн. дози от еднократната аденовирусна ваксина през
второто тримесечие.

СНИМКИ БГНЕС

Палестински бежанци демонстрираха
пред посолството на Палестина в
Бейрут, настоявайки държавите в
региона и международната общност
да намерят решение за бежанците
от войната в Сирия, потърсили
убежище в Ливан. В тази страна
ООН е регистрирала 470 000
бежанци, като 45% от тях живеят
в 12 бежански лагера
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Военно-театрална
тревога

СНИМКИ “В КОНТАКТЕ” И “ТЕЛЕГРАМ”

През последната седмица очевидци публикуваха множество снимки в руските социални мрежи
на военна техника, която се движи в направление към украинската граница. Министерството
на отбраната заяви, че става дума за планови учения, а президентският говорител Дмитрий Песков
коментира, че “руската армия се движи по руска територия в такива направления, в които смята
за нужно и във вид, който смята за необходим за осигуряване на надеждната безопастност на страната”

витие САЩ имат пряко отношение, заплашват преди всичко интересите на
Стария свят, а не на Новия. Нещо повече. Тази криза отслабва опитите за изграждането на суверенна Европа, суверенна на първо място от задушаващото
опекунство на САЩ. За това обаче са й
необходими, ако не партньорски, то просто добри отношения с Русия и Китай.
След завръщането през януари на
демократите в Белия дом веднага се надигна вълна от коментари, че сега вече
“Путин ще види”. Някои свързват ескалацията на конфликта в Донбас именно
със завръщането в Държавния департамент на хора като Виктория Нюланд.
Това е същата Виктория Нюланд с
нейната фраза “Майната му на ЕС”, поточно същата колективна Нюланд, която
инвестира след 1991 г. 5 милиарда долара в проамериканския сектор на украинския политикум и като резултат Русия
получи Крим без бой, а по-късно и фактически контрол върху една трета от
Донбас. И всичко това на фона на все послабееща Украйна, поразена от многопластова криза, като се започне от криза
на идентичността и се стигне до най-баналната социална криза.
Отслабна ли Русия като следствие на
политиката на САЩ в Украйна? Разбира
се, санкциите са нещо лошо, а не благодат, както твърдят руските пишман патриоти, те наистина спъват развитието на
страната. Но седем години, след като
мнозина в Украйна (и не само там), започнаха да отброяват

дните до разпадането
на Русия

От стр. 7
Война няма, 13 години по-късно Лондон и Москва дори ще станат братя по
оръжие, но съветското ръководство използва създадената психоза за извършването на важни вътрешнополитически
действия: отмяната на НЕП-а, ускорена
индустриализация и колективизация и, не
на последно място, репресии срещу
вътрешнопартийната опозиция.
Прави впечатление, че

сегашната военна тревога
се случва в момент, в който партията на
президента Владимир Зеленски “Слуга
на народа” губи позиции, по някои прогнози тя е дори трета политическа сила.
В същото време коронавирусната криза
достигна пикови стойности в Украйна,
всеки ден се заразяват повече хора, отколкото в съседна гигантска Русия. Вместо примирение в украинското общество, виждаме атаки срещу опозицията,
обвинявана, че работи за врага, виждаме
как под същия предлог са закривани медии, как се подготвя забраната на опозиционни партии. Освен това, като зависима от САЩ страна, Украйна в лицето
на Зеленски и екипът му са крайно заинтересовани да привлекат вниманието на
Вашингтон и той да бъде благосклонен
към тях. Поради това Киев има интерес
от интернационализация на конфликта.
Условно казано, ако през 2014 г. се говореше, че САЩ искат да вкарат Русия
във война с Украйна, то сега се коментира, че Украйна иска да вкара САЩ в

конфликт с Русия.
Тоест свидетели сме на класическия случай, при който вътрешнополитическите неуредици се отмятат на
заден план чрез

изостряне на
външнополитическа криза
но по начин, който да не доведе до голяма война с непредвидими последици за
страната и самите сценаристи.
Така гледат на нещата и в Кремъл.
Зам-ръководителят на администрацията на руския държавен глава Дмитрий
Козак, който отговаря за “украинското
направление”, заяви миналата седмица,
че лично според него Зеленски и екипът
му по-скоро имитират намерение да започнат война срещу метежния Донбас.
“По моя оценка, това все пак е спектакъл. Обаче, тъй като колегите нямат
голям политически опит, могат да се
заиграят. Казвам им в лицето, че са деца
с кибрит. Не може да се каже, кога
случайно ще запалят нещо.”
Разбира се, при това напрежение и
струпване на сили по фронта винаги е
възможно да има кръвопролитие. Според
директора на московския Център за анализ на стратегии и технологии Руслан
Пухов украинската армия най-много
може да опита локално настъпление с
цел да завладее определени позиции и
населени места и това да бъде поднесено
като победа пред обществото, а в същото
време то да бъде толкова ограничено, че
да не доведе до руска намеса.
На другия полюс са алармаджиите, с

които изобилства руското информационно пространство.
Украйна няма друга ценност за
САЩ, освен като фитил на бомба, която да взриви отношенията между Европа и Русия, да бъде спусната нова
“желязна завеса” между тях, да бъдат
наложени най-тежки санкции, да бъде
вкарана Украйна в НАТО, да бъдат
разположени американски бази непосредствено край руската граница, казват те с истерично-патосен тон.
Изглежда логично, но защо тогава им
е нужно на Съединените щати такова
сложно и непредсказуемо събитие като
войната, за да наложат нови санкции на
Русия или да разположат бази в Украйна? Нима вече седем години не се въвеждат най-разнообразни санкции, нима не
може и сега в Украйна да има американски бази на основата на двустранни договори, нима, ако всички от НАТО искат, страната няма да стане членка?
Там е работата, че май

никой не иска това сериозно
защото би създало не театрална, а
напълно реална предвоенна обстановка.
Ето, само трябваше Зеленски да си отвори устата, че членството в НАТО е единственият начин за прекратяване на войната в Донбас, и Германия тутакси заяви,
че въпросът за присъединяването на
Украйна не е на дневен ред.
В Европа няма глупаци, има американски клакьори. Отговорните политици
много добре знаят и виждат, че украинската криза, към чието възникване и раз-

властта в Кремъл е повече от стабилна.
Промяна във външната политика няма.
Въпреки коронавируса страната има поголям БВП по ППС в сравнение с 2014
г. Външният дълг бе свален от 730 на
470 милиарда долара, а златно-валутните резерви го надхвърлят със 100 милиарда. Армията се модернизира, промишлеността също. За пръв път след 1913 г.
страната може да се нахрани сама и да
нахрани другите. Украйна, която трябваше да стане “аграрна свръхдържава”,
както казваше през 2016 г. тогавашният
посланик на САЩ Джефри Пайет, сега
внася от Русия свинско, сланина, захар,
картофи и лук. Плюс електроенергия,
въглища, нефт, газ. В Европа пък има
скандали кой и как да купува руска газ
и ваксина. Високотехнологична стока,
между другото.
Войната в Донбас няма да свърши
скоро. Нагорнокарабахският конфликт
продължи 30 години, преди да намери, и
то частично, военно решение. Но Русия
не е Армения и в Киев не бива да разчитат, че ще влязат в ролята на Азербайджан. Ситуацията е различна. Войната в
Донбас ще свърши или когато Украйна
експлодира под напъна на многобройните й проблеми, или когато САЩ се научат да губят. Първото е по-възможно от
второто. Но най-важното е това, за което не обичат да говорят нито в Киев,
нито в западните столици. През 2014 г.
хората, които вдигнаха оръжие в Донбас, водени от различни мотиви, но сега,
през 2021 г. те воюват за една цел - да
станат част от Русия. Това

предпоставя финала
на конфликта
когато и да настъпи той.
На 7 април руската секция на “Гласът
на Америка” съобщи за провела се два
дни по-рано дискусия за Русия във вашингтонския Атлантически съвет. Джон
Хърбст, директор на Евразийския център
към Атлантическия съвет, казал: “Найдобрият начин да се защитят съюзниците
в Европа е те да бъдат сигурни, че Москва няма да победи в Украйна.”
Ако оставим настрана дали съюзниците им изобщо искат да бъдат защитавани, трябва да отбележим, че Джон Хърбст
говори за нещо, което на руски се нарича
“гиблое дело”. Безнадеждно занимание с
тежки последствия.
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Гражданска война
застрашава Мианмар
Ако хунтата продължи жестоките репресии срещу народното недоволство,
няколкото военизирани групировки заплашиха да се изправят срещу нея
Елиана ИВАНОВА

Кървавият хаос застрашава
да потопи Мианмар в опасна
гражданска война. Превратът
от 1 февруари, чиито извършител бе военната хунта свалила
демократично избраното правителство начело с лидера на Национална лига за демокрация
Аун Сан Су Чжи, е заплаха
както за вътрешната стабилност
на азиатската държава, така и
за стабилността в региона на
Югоизточна Азия.
Превратът на Татмаду, както е известна хунтата и армейската върхушка, предизвика
масово недоволство. Протестиращи от цялата страна и от
всички етноси изразиха своя
призив за връщане към демокрацията и за освобождаване
на Аун Сан Су Чжи, която бе
арестувана по обвинения в нарушаване на мерките срещу
КОВИД-19 и за незаконно използване на радио и комуникационни устройства (уоки-токи),
които са ограничени в Мианмар.
Малко след арестите военните
обявиха едногодишно извънредно положение, а генерал Мин
Аун Хлайн пое контрола над
страната. Военните обявиха
резултатите от изборите през
ноември 2020 г. за невалидни и
заявиха намерението си да проведат нови избори в края на
извънредното положение.
Двумесечните протести не
само не стихват, а напротив:
политическата ситуация се
плъзга по тънък лед и може да
предизвика опасна гражданска
война. Аун Сан Су Чжи бе обвинена в нарушаване на Закона
за служебните тайни, което е
изключително сериозно обвинение. В опит за задушаване на
комуникацията между протестиращите, които използват интернет и различни социални мрежи
за своята организация, генералите наредиха на доставчиците
на интернет да изключат безжичните широколентови услуги до следващо нареждане. Освен това изглежда, че военните
имат намерение да удължат
военното положение от 1 на 2
години, за да се справят с нарастващото недоволство.
Към мирните протести постепенно започнаха да се включват и военизирани групировки

от различните области на страната, което увеличава нивото на
насилие. От началото на преврата са убити над 600 души, а над
2000 бяха арестувани или
задържани. Самата военна хунта играе опасна игра с по-големите военизирани групировки
страната. По-рано през месец
март управляващата военна
хунта премахна от списъка с терористични организации Армията на Аракан, но по-късно през
същия месец извърши въздушни
атаки срещу северния щат Карен. Три въоръжени бунтовнически групи в Мианмар заплашват да отвърнат на удара, ако
военните не спрат да убиват
протестиращите срещу преврата. В съвместно изявление във
вторник Армията за национал-

то управление на страната.
Втората сила са цивилните
протестиращи. Сред тях има
представители на всички групи и етноси и които се борят
за връщане на демократично
избраното правителство през
ноември 2020, както и за повече права за етносите и малцинствата.
Третата сила са “армиите”
или етническите военизирани
групировки (ЕВО), които имат
история на сложни взаимоотношения с военната върхушка, но
смятат себе си за представители
и защитници на отделните етноси и със сигурност няма да останат безучастни, ако конфликтът се задълбочи.
Основните искания на протестиращите и на отделните

Преобладаващото влияние
на бунтовническите сили и военизирани групи в съвременен
Мианмар отразява процеси и
събития, датиращи още от британския колониален период.
През последните 85 години те
изиграха различни роли в гражданските войни и политическите борби в страната. По време
на късния колониален период
тези групи, действащи в отдалечени райони близо до границата на Бирма с Китай, осигуряваха сигурността от външни
заплахи. Паравоенните групировки, действащи в райони,
обитавани от етнически бирманци, се превръщат в канали
за изразяване на националистически настроения. В периода
след независимостта военните

Качин, Кая, Каин, Мон и Шан
със значителни небирмански
етнически малцинства.
Разбирането на историята и
ролята на регионалните “армии” във въоръжените конфликти в Мианмар е решаващ
елемент в продължаващия мирен процес в страната. Все още
е известно твърде малко за тези
военни сили и за тяхната организация. Военизираните групировки приемат много различни
форми. Всички признаци сочат,
че те присъстват в засегнатите
от конфликти части на страната и могат да бъдат изключително влиятелни участници в
техните зони на действие. Повечето военизирани групи са
свързани с въоръжените сили
на Мианмар. Други обаче групи подкрепят етнически въоръжени организации. Основните
задължения на “армиите”
включват осигуряване на сигурност за техните общности, а
някои активно участват във
въоръжените конфликти в Мианмар. През 2011 г. на власт
дойде полудемократично правителство, оглавено от президента Тейн Сейн, който инициира
мирен процес, насочен към разрешаване на 65-годишния въоръжен конфликт. Това е найпродължителният вътрешен
въоръжен конфликт. Мирният
процес доведе до прекратяване
на огъня и навлезе в етап на
политически диалог, включващ
широк кръг участници. Диалогът обаче бе прекъснат с
преврата от 1 февруари.

Реакции на
държавите от региона
СНИМКА БГНЕС

Живеещи в Токио жители на Мианмар участваха
в протестна акция срещу действията на хунтата в страната им
но освобождение на Таанг, Армията на Националния демократичен алианс на Мианмар и
Армията на Аракан заявиха, че
ако военните продължават да
избиват хората, “ще си сътрудничим с протестиращите и ще
отвърнем на удара”.

Участниците
в конфликта
Военният преврат от февруари месец на практика наруши статуквото, което крепеше крехкия мир в страната
между цивилното правителство, армията и отделните бунтовнически групи. Участниците в конфликта могат да бъдат
разделени основно на три групи. Първата е Татмаду, начело
с генерал Мин Аун Хлайн,
която смята себе си за крепител на мира и на справедливо-

ЕВО са свързани главно с гарантиране на федерализма и
повече автономия за съответните области в Мианмар, както и
спазване на правата на различните етноси, сред които найзасегнати са представителите
на мюсюлманския етнос рохинга. В момента цивилните протестиращи ухажват бунтовническите групи с цел да се включат по-активно в кампанията,
насочена срещу Татмаду. Изказват се дори идеи за организиране на общ фронт, който да се
изправи срещу хунтата и да я
свали от власт. Това е сценарият, който буди тревоги у регионалните и международните
играчи, защото ще дестабилизира страната и ще я потопи в
“кървава баня” по думите на
специалният пратеник на ООН
в Мианмар Кристин Шранър.

групировки подпомагаха армията при парирането на множеството заплахи за сигурността.
По време на този период Татмаду разработи доктрина, която определи ролята на тези
групировки в националните
планове за отбрана. Разположени до голяма степен в суровите погранични области на
Мианмар, доминирани от етнически малцинства, някои
ЕВО управляват фактически
автономни зони без намеса на
централното правителство и се
финансираха предимно от трафик на наркотици. Регионите,
където Татмаду провежда военни операции, са места с преобладаващо небирманско население и с продължителни въоръжени конфликти, противопоставящи армията срещу EВO. Те
включват райони в областите

Най-силни са тревогите и
притесненията на съседните на
Мианмар държави и партньори
в АСЕАН. Хиляди хора се стичат към границата с Тайланд, за
да търсят убежище и спасение
от кървавите сблъсъци. Бангладеш изнемогва с десетки хилядите рохинги, които е приютил
на територията си. Опасенията
от бежанска криза със сигурност не са безпочвени и засилват страховете на съседите на
Мианмар. Отправен бе призив
към Китай и Русия, тъй като
те имат силно влияние и присъствие в страната, да съдействат за смекчаването и овладяването на конфликта. Китай
засега се въздържа от конкретни действия. Виетнам и Тайланд също не се обвързват с
повече от демонстриране на
своята загриженост за бъдещето на Мианмар. На свой ред
страните от АСЕАН решиха
към момента да се придържат
към принципа за “ненамеса във
вътрешните дела на странитечленки” на организацията.
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С обич за сънародниците
ни в чужбина
Нова книга разказва как мислят днешните
български икономически емигранти
Георги Н. НИКОЛОВ

В издателство “Книгомания” излезе от печат “Втората
България” с автор Милена Димитрова - журналист и писател с над десет книги. Тя е награждавана с отличията “Златен век” за принос към българската култура и “Златно перо”
на СБЖ. Носителка е на международната медийна награда
на SEEMO и д-р Ерхард Бусек
“За по-добро разбирателство в
Югоизточна Европа”. Специализирала е в Университета на
Колумбия, САЩ, работила е
осем години в Белгия.
Милена Димитрова има добра представа за българите по
света. Отношението на обществото у нас към емиграцията
никога не е било еднозначно.
Преди 30 години повечето от
емигрантите бяха политически,
заклеймявани като родоотстъпници. Сега са икономически, ала това не прави процеса на “изтичането” зад граница
по-малко тревожен. Настъпи
демографска катастрофа, за която на правителствено ниво или
не се говори, или се пускат недомлъвки за светло бъдеще на
обезлюдените райони като Северозапада, а и само там ли?
Прах в очите са и розовите
надежди, че след като се оправят пътищата и се възроди икономиката, хората ще се върнат.
Не се отчитат разликите в за-

плащането, успешната интеграция в обществото на отделните
държави, където присъства нашата диаспора, нито родените
в странство деца, нито законовите уредби, гарантиращи правата на отделната личност, каквито в България съществуват
само на хартия, и т.н.
Много бих искал някой с
факти и доказателства да ме
увери, че споменатата катастрофа е все пак обратима, но
няма кой. Над 2,5 милиона
сънародници, пръснати по
всички населени континенти...
НСИ съобщи, че вече сме под
7 милиона на наша територия.
“Преброяването на българската диаспора - отбелязва в увода
си Милена Димитрова - не фигурираше между 127-те приоритета, когато България председателстваше Съвета на Европейския съюз. По-голяма обида
от отсъстващото число беше, че
“втората” България изобщо не
беше афиширана, нито приобщена. Тези, които искаха да
блеснат пред Брюксел и пред
шефа си в София, нямаха нужда от присъствието, нито от
евентуалното сравнение с
българите в чужбина и техните
успехи. И вместо да си сътрудничат с над два милиона сънародници по света, отговорниците за Председателството се
направиха, че няма такива хора.
Нямаше нито намерение, нито
акт на каквато и да било интеграция, съпричастие или съзнателно изразена воля на държа-

вата за включването на други
българи, освен проверената
проправителствена партийна
квота. Колкото и българите по
света да се радваха и да се стараеха със самодейните си културни прояви да се приобщят
към Председателството! Впрочем, същите тези “задгранични”
люде всеки месец изпращат
общо на близките си стотици
милиони евро, за да могат те да
просъществуват из западналите си местообитания.”
Основен градеж на книгата са 50-те лични истории на
българи от всички краища на
планетата, обединени в “Автопортрети на ХХI век”. В тях
няма да открием сълзливи изповеди. Събеседниците са делови хора, които откровено
споделят кое ги е накарало да
напуснат родината - образо-

Тотю Бакалов на 94 години!
Поздравяваме нашия приятел Тотю
Бакалов от Стара Загора с неговия 94ти рожден ден - 13 април! Участник в
антифашистката съпротива, политзатворник в Старозагорския затвор за
10 години, но отново вдишал свободата на 9 септември 1944 година, той и
днес е едно от знаковите имена на антифашистката идея в страната.
Юрист с цялото си същество, отдава живота си в правосъдната система
като заместник-председател и председател на Окръжния съд в Стара Загора, член на Върховния съд на Народна
република България. Борбата за истината и нейното отстояване е същност
на неговия живот.
Истината, само истината - това е
мотото на всички книги и статии, излезли изпод перото на Тотю Бакалов,
посветени на антифашистката съпротива в България 1941-1944 година, на
смисъла и значението на Народния съд
след Девети септември, на множеството недъзи в нашия живот и преди, и
след промените в страната.
Достойнство, честност и истина,
съчетани с горещо сърце, вярност към

Българската социалистическа партия,
в която членува от 1952 година, и вяра
в жизнеността на социалистическата
идея - това е жизненото верую на
Тотю Бакалов!

Честит рожден ден, приятелю на вестник ДУМА!

вание, научна
кариера,
търсене на
просперитет,
несъгласие
със съществуващите порядки у нас,
бизнес и какво ли още не.
Откровено е
изразено
възмущението от вечното разминаване
между думи и дела; от партокрацията, обхванала като с
примка всички звена на
държавното устройство; от
крещящата разлика между
смайващо богати и множащи
се бедни; от замиращата духовност и ясното съзнание, че
веднъж заминал и установил се
някъде по повелите на съдба-

та, пътникът без обратен билет вижда разликите в общественото устройство и дълбоко
се замисля дали изобщо да се
върне някога. Освен на екскурзия, освен да посети своите
родственици. Носталгия? Може би... понякога. Но когато
работиш, имаш нови приятели
и се чувстваш наистина полезен на новото място, тя сякаш
отстъпва на заден план.
Изключително полезни за
вникването във феномена “емиграция” са съпътстващите, много богати на фактология, глави
на книгата. Разделът “Разпознаване по невидимото” пък предлага разсъждения върху езика, училището,
вярата.
Милена
Димитрова
обобщава:
“Отделните
съдби, които
завързаха
днешния разговор, са впечатляващо
сродни и са
представителни за момента,
в който се
срещаме, и за
неизбежния
рубеж, предизвикващ към неизбежни политически реакции.
Към цялата истина за българите по света винаги ще има какво да се добави. Тя не е
завършена картина, нито има
шанс да бъде нарисувана окончателно и ултимативно. Ще
има винаги нови щрихи, нови
стечения и съвпадения. Затова
тази книга няма край.”
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Õ‡ 13 ‡ÔËÎ 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ), ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡
Ò˙Ò ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌË ‡·ÓÚË Ì‡ ÛÎ.
ì–Ó‰ÓÔÒÍË ËÁ‚Óî, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡
‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 00:00 ‰Ó 06:00 ˜‡Ò‡ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚: Ê.Í.
ì ‡ÒÌÓ ÒÂÎÓ - ¡ÓÓ‚Óî - ‚ ‡ÈÓÌ‡ ÏÂÊ‰Û ÛÎ.
ì√ÂÌ. —ÚÂÙ‡Ì “Ó¯Â‚î, ÛÎ. ìœËÓ‰‡î, ÛÎ.
ì–Ó‰ÓÔÒÍË ËÁ‚Óî, ÛÎ. ìÀ‡‰Ó„‡î, ·ÛÎ.
ì¡˙Î„‡Ëˇî, ÛÎ. ì“Ó‰Ó ‡·ÎÂ¯ÍÓ‚îì; Í‚.
ìÃ‡Ì‡ÒÚËÒÍË ÎË‚‡‰Ëî - ‚ ‡ÈÓÌ‡ ÏÂÊ‰Û ÛÎ.
ì–Ó‰ÓÔÒÍË ËÁ‚Óî, ÛÎ. ì¡ÓËÒ ƒËÏÓ‚ÒÍËî, ·ÛÎ.
ì¡˙Î„‡Ëˇî Ë ÛÎ. ì“Ó‰Ó ‡·ÎÂ¯ÍÓ‚î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ
Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: Ê.Í. ì ‡ÒÌÓ ÒÂÎÓ ¡ÓÓ‚Óî - ÛÎ. ì–Ó‰ÓÔÒÍË ËÁ‚Óî, Ì‡ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ÛÎ. ìÀ‡‰Ó„‡î; Í‚. ìÃ‡Ì‡ÒÚËÒÍË ÎË‚‡‰Ëî - ÛÎ. ì–Ó‰ÓÔÒÍË ËÁ‚Óî, Ì‡ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ
Ò ÛÎ. ìÃÛî.
Õ‡ 13 ‡ÔËÎ 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ), ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡
Ò˙Ò ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌË ‡·ÓÚË ‚ Í‚. ì’ËÒÚÓ
¡ÓÚÂ‚î, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ
01:00 ‰Ó 06:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ ÏÂÊ‰Û: ÛÎ. 511, ÛÎ.
514, ÛÎ. ì√ÂÓ„Ë —Ô‡ÒÓ‚î Ë ÛÎ. ìÃËÏË
¡‡ÎÍ‡ÌÒÍ‡î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ —ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ
Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. 503, Ì‡ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ
Ò ÛÎ. 512.
Õ‡ 13 ‡ÔËÎ 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ), ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡
Ò ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ ÔÓÊ‡ÂÌ ıË‰‡ÌÚ Ì‡ ÛÎ.

ìœÓÁËÚ‡ÌÓî, Ê.Í. ì–‡ÁÒ‡‰ÌËÍ‡ - ÓÌ¸Ó‚Ëˆ‡î, ÒÂ
Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:00 ‰Ó
18:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î,
ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡: ÛÎ. ìœÓÁËÚ‡ÌÓî, ÓÚ ÛÎ.
ì“ÓˇÌî ‰Ó ·ÛÎ. ì ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ¬ÂÎË˜ÍÓ‚î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ
Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. ìœÓÁËÚ‡ÌÓî, Ì‡
Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ÛÎ. ì“ÓˇÌî.
–ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË ˘Â ÓÒË„ÛˇÚ ÔÓ-‰Ó·Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡, Í‡ÚÓ
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡Ú ÁÓÌËÚÂ Ì‡ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË
·˙‰Â˘Ë Ì‡Û¯ÂÌËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ.
«‡ÒÂ„Ì‡ÚËÚÂ ÓÚ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ
“ÂÎÂÙÓÌÌËˇ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌ 0800 121 21 ËÎË ‰‡ ÒÎÂ‰ˇÚ Á‡
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÚÂÍÛ˘Ë ÚÂÂÌÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË
‚
Â‡ÎÌÓ
‚ÂÏÂ
˜ÂÁ
¬ËÚÛ‡ÎÌËˇ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ - http:/
/www.sofiyskavoda.bg/water_stops.aspx.
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÒÂ
ËÁ‚ËÌˇ‚‡ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË Á‡ ÔË˜ËÌÂÌËÚÂ
‚ÂÏÂÌÌË ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡!
»ÌÚÂÌÂÚ Ò‡ÈÚ˙Ú Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ
(www.sofiyskavoda.bg) ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ ‰‡ ÒÂ ‡·ÓÌË‡Ú Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡ Á‡
ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ. Õ‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡
ÒË ÔÓ˘‡ ÚÂ ÏÓ„‡Ú ÎË˜ÌÓ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ ÒÔË‡ÌËˇ. ƒÛ„
Ì‡˜ËÌ Â ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡
Á‡ ËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡ÌÂ ˜ÂÁ —Ã—.
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Родопският драматичен
театър чества 70 години

НАКРАТКО

Премиера в МДТ
„Константин Кисимов”
във Велико Търново

Именити творци са раздавали таланта си на неговата сцена
Преди седемдесет години
в полите на Родопите Комитетът за изкуство, наука и
култура към Околийския народен съвет в Смолян е сформирал полупрофесионален
Среднородопски театър. На
първото заседание на художествения съвет, състояло се на
13 април 1951 г. в Народно
читалище “Христо Ботев1871”, театърът е наречен
Родопски народен театър.
Негов първи директор е
Райчо Гаврилов, който командирова от Пловдив до Смолян
за режисьор на първата постановка Сашо Симов. Заповед номер 2 е за първите назначения на работа - 14 артисти (Петър Бечев, Иван Чичовски, Мария Чичовска, Мария Палагачева, Мария Пенчева, Георги Палагачев, Христо Колев, Лазар Лазаров, Бельо Белев, Добрина Гавраилова, Васил Каймакамов, Маруся Колева, Иванка Маринова,
Радка Атанасова), художниксценограф (Кирил Гончаренко) и сценичен работник (Никола Каракехайов).
Първият работен ден е
3 май 1951 г. Първата избрана пиеса в репертоара на театъра е “Сватба” от Мария
Симова. Премиерното представление е играно на 14 юли
1951 г., което е официалното
откриване на Родопския театър. Първият щатен професионален режисьор е Димитър Пунев, първият драматург - Михаил Величков, които са назначени през 1952 г.
С Указ 14 от 23 януари
2006 г. на президента Георги
Първанов, по предложение на
министъра на културата
проф. Стефан Данаилов, театърът е преименуван на Ро-

СНИМКА ВИЛИАНА СЕМЕРДЖИЕВА

Родопски драматичен театър “Николай Хайтов”
допски драматичен театър
“Николай Хайтов”. Сградата
на Родопския драматичен театър е построена през 1984 г.
и е уникална като мащаб и
архитектура на територията
на страната. Според класация
на САБ тя е сред двадесетте
най-добри сгради на столетието. Проектът на проф. арх.
Стефан Попов (професор на
Международната академия по
архитектура) печели награда
на Американския институт по
архитектура - “Специален
приз” на Третото световно
биенале за архитектура в
САЩ, 1985 г.
В неговата 70-годишна история значими имена в българския театър са раздавали таланта си на сцената в Смолян.
Сред тях са актьорите Бончо
Урумов, Венелин Пехливанов, Елена Баева, Елка Михайлова, Златина Тодева, Иван
Балсамаджиев, Илка Зафирова, Кирил Варийски, Кръстю

СНИМКА РДТ “НИКОЛАЙ ХАЙТОВ”

Румен Бечев
Лафазанов, Маргарита Дупаринова, Майя Остоич, Мая
Новоселска, Никола Тодев,
Продан Нончев, Цветана
Манева и много други. Сред
режисьорите са Александър
Морфов, Асен Шопов, Бина
Харалампиева, Богдан Сърчаджиев, Борис Панкин, Борислав Чакринов, Вили Цанков,
Енчо Халачев, Йордан Саръ-

иванов, Крикор Азарян, Леон
Даниел, Любен Гройс, Теди
Москов, Юлия Огнянова и
много други.
Как съществува театърът
в днешно време, разказва в
“Нашият ден” на БНР настоящият директор на РДТ, актьорът Румен Бечев, роден на
23 ноември 1959 г. в Смолян.
През 1988 г. завършва
НАТФИЗ “Кр. Сарафов” в
класа на проф. Цветана Стоянова и проф. Сашо Стоянов.
“Всеки театър си има
своя облик. Но хубавото е,
че станаха тези 70 години
във времето, в което малко
трудно могат да бъдат правени тържества или да има
голяма гласност. Ние сме се
подготвили да посрещнем
тази годишнина с едно хубаво заглавие по разкази на
Константин Канев - “Юдина
ела”. Това ще бъде нашето
отбелязване на годишнината.
В началото, когато е бил
основан театърът, се е наричал “Народен театър”, но
мисля, че по онова време
всички театри са носели
това име. Имаме намерение
да издадем малка книжка за
тези 70 години. Но, гледайки архивните материали,
които имаме, откриването
на този театър в Смолян е
било нещо уникално.
Невероятни посещения
на театъра, хората просто
са носили на ръце тия първи
актьори, които са ходили по
всички малки и големи селца. Това нещо е било голямо чудо, което се е случило
в нашия край. Това чудо
продължава да живее и се
радвам, че преживя толкова
странни ситуации в своя
живот.”

Ателие „Пластелин” е домакин на деветото
издание на „Джобен фестивал” през май
Дойде време да ви поканя да се
включите във фестивала за кратки форми в изкуството “Джобен фестивал”,
съобщава Светослав Николов, директор на форума. Той се провежда два
пъти годишно - пролет и есен. Тази
година ще отпразнува деветата си годишнина. Организаторите най-сърдечно благодарят на Националния фонд
“Култура”, които са подкрепили провеждането на това издание, както и
цялата програма на Ателие “Пластелин” за тази година, с което ще се
подобри материалната база и качеството на представяне на продуктите на
участниците. Тази пролет “Джобен
фест” ще се проведе от 14 до 16 май
в Ателие “Пластелин”. За поредна година ще се съберат артисти от всички
сфери на изкуството и ще направят заедно един шеметен уикенд, изпълнен с
радост и много арт.
Новото предизвикателство, пред
което сме изправени тази година, е
свързано с извънредното положение в

СНИМКА SVETLYON.WEEBLY.COM

Светослав Николов
страната. От години споделяме фестивала свободно в интернет, но тази година за първи път ще сме изправени

пред предизвикателството в зависимост
от обстоятелствата, свързани с разпространението на КОВИД-19, той да се
проведе изцяло или частично в онлайн
среда. Така че, попълвайки вашите предложения, помислете как продуктът ви
може да бъде заснет и излъчен, в случай че ситуацията наложи това действие, поясняват организаторите.
Който желае да вземе участие,
трябва да попълни формуляра, който
може да се намери онлайн. Условията
за участие са написани във формата.
Имейл адресът за изпращане на
допълнителните
материали
е
pocketfestival@gmail.com. Крайният
срок е 18.04.2021 г. Повече информация за предишните участници и издания на фестивала може да се намери
на www.pocketfestival.weebly.com или
във фейсбук - www.facebook.com/
pocketfestival.
Пространствата на ателието са представени в Google Maps - основна сцена,
както и двете подземни помещения.

СНИМКА ЗДРАВКА МАСЛЯНКОВА

Музикално-драматичният театър “Константин Кисимов” във
Велико Търново представи премиерния спектакъл “Животът - това са
две жени” по пиесата на Стефан
Цанев. Гост-режисьорката Невена
Митева представя своя прочит на
драматургичния текст за комичните и напрегнати взаимоотношения
между бъдещите снаха и свекърва,
за живота и ценностите, за традициите и модерността, съобщи
БНР. Пиесата и днес има своя актуален прочит, повече от 35 години
след написването й. Спектакълът
провокира към размисъл за невидимите неща от живота, за покаянието и прошката, за трудните решения и трудния избор, за човешките
слабости и дълбоко пазените тайни,
за живота с цялото му многообразие. А въпросите в пиесата са безкрайни, каквато е темата за любовта, споделят актрисите Стефка Златкова и Силвия Шекилова.
Техен партньор в постановката е
Стоян Борисов, който определя
героя си като катализатор на
баланса между майка и любима.
Перфектно подбраните звукови и
музикални картини в премиерната
постановка на Великотърновския
театър са на Петър Атанасчев,
костюмите и сценографията са
дело на Лидия Къркеланова.

Изложбата
„От киноцентъра
до музейната витрина”
гостува в Котел

СНИМКА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ КОТЕЛ

Изложбата “От киноцентъра до
музейната витрина” ще бъде открита на 13 април в експозицията “Котленски градски бит” (Кьорпеевата
къща) към Историческия музей в
Котел в чест на 200 години от
рождението на Георги Стойков
Раковски, съобщи БТА. Пътуващата
експозиция представя автентични
народни облекла, които са ползвани
като реквизит при заснемането на
хитовия телевизионен сериал “Капитан Петко войвода” през 80-те
години на XX век. Цялата колекция
включва близо 300 елемента от
облекла, изработени в края на
XIX век, като около 100 са подбрани за пътуваща експозиция. Събирани са от селищата в района на
Гюмюрджина, Софлу, Дедеагачу,
Доган Хисар и др. Колекцията е
дарена от СИФ “Бояна” на Тракийското дружество в с. Светлен,
Поповско. По-късно Тракийското
дружество я подарява на Историческия музей в Попово.
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Поне в 95% от случаите жените наистина успяват
да познаят дали детето им има висока температура.
Заради все по-нарастващия проблем с глобалното
затопляне е все по-трудно да се отглежда кафе.

- —Í˙Ô‡, Ú‡Í‡ ËÎË ËÌ‡˜Â - ÛÏË‡Ï,
·Ë ÎË ÏË Í‡Á‡Î‡ ÍÓÎÍÓ Ô˙ÚË ÒË ÏË
ËÁÌÂ‚ÂËÎ‡?
ΔÂÌ‡Ú‡ ÔÓ„ÎÂÊ‰‡ Ï˙Ê‡ ÒË ËÁÔËÚ‡ÚÂÎÌÓ:
- ¿ÏË, ‡ÍÓ ÌÂ ÛÏË‡¯?!
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Спомени просълзиха
Виктория Георгиева
Личната история на изпълнителката е в основата на посланието в
музикалното видео на българското предложение за „Евровизия 2021”
Със сълзи на очите Виктория Георгиева
си спомни за тежките моменти, които преживява в последно време. “Годината ми започна много добре, но последваха няколко
събития, които преобърнаха живота ми.
Конкурсът “Евровизия” беше отменен, а
няколко месеца по-късно баща ми беше
диагностициран с много рядка болест - амиотрофична латерална склероза. Беше като
гръм от ясно небе, защото не го очаквахме.
Аз много обичам семейството си и винаги
искам да им помагам с каквото мога, но е
тежко, когато виждаш най-близките ти да се
влошават с всеки изминал ден и няма как да
им помогнеш, защото просто няма лечение”,
разкри талантливата изпълнителка. Виктория разказа за битката, която води извън
музикалната сцена, в предаването “Търси
се” по bTV.
Личната история, която преживява пе-

Изпълнителката разказа за битките,
които води извън музикалната сцена
вицата, е и в основата на посланието в
музикалното видео на българското предложение за “Евровизия 2021”. Композицията
Growing Up is Getting Old е посветена на
семейството и моментите с близките ни.
Представителката ни на конкурса в Ротердам получи изненада от баща си Петър,

майка си Звезделина и сестра си Симона. В
епизода на предаването взе участие и един
от най-близките приятели от детството на
младата звезда и нейно първо гадже. Той
сподели, че Виктория е един от най-борбените хора, които познава, и се възхищава на
нейната решителност. С усмивка певицата
разкри, че двамата са си дали обет, ако до
30-годишна възраст не намерят своята половинка - ще се оженят един за друг.
Виктория ще пее за България във втория
полуфинал на “Евровизия 2021” на 20 май.
Зрителите у нас нямат право да гласуват за
Growing Up is Getting Old, но сънародниците ни в чужбина ще могат да подкрепят
страната ни и отдадената на музиката
изпълнителка.
Песенната надпревара ще се проведе на
18, 20 и 22 май и ще може да се гледа на
живо по БНТ 1 от 22 ч.

¿ —»Õ»ﬂ Ã»’¿…ÀŒ¬¿,
ÔÓÂÚÂÒ‡ Ë ÔÂ‚Ó‰‡˜Í‡
¬≈À»«¿– ƒ»Ã»“–Œ¬,
·Ë‚¯ ÙÛÚ·ÓÎÂÌ Ì‡ˆËÓÌ‡Î
œÓÙ. √≈Œ–√» ƒ»Ã»“–Œ¬,
ÒÓˆËÓÎÓ„
ƒŒ¡–»Õ¿ ◊≈ÿÃ≈ƒΔ»≈¬¿,
Ú‚ ‚Ó‰Â˘‡ Ë ÔÓ‰ÛˆÂÌÚ
¿ı. »¬¿Õ Õ≈—“Œ–Œ¬, Ì‡˜‡ÎÌËÍ
Ì‡ ƒËÂÍˆËˇ Á‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ
ÒÚÓËÚÂÎÂÌ ÍÓÌÚÓÎ
Ã¿–»ﬂ —“≈‘¿ÕŒ¬¿,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚÍ‡,
·Ë‚¯ ˜ÎÂÌ Ì‡ —≈Ã

Мравките
в изолация
са уязвими
като хората
Изследователски екип от
Израел и Германия е установил,
че мравките реагират на социалната изолация по същия начин като хората, съобщи сайтът
Физ.орг. Проучването разкри, че

„Земя на номади” спечели най-много награди БАФТА

СНИМКА БГНЕС

Клои Чжао е втората жена, спечелила
наградата за най-добър режисьор
на Британската академия за филмово
и телевизионно изкуство

“Земя на номади” спечели най-много награди, присъдени тази година от
Британската академия за филмово и телевизионно изкуство (БАФТА). Продукцията бе отличена в категориите за найдобър филм, най-добър режисьор (Клои
Чжао), най-добра актриса (Франсис
Макдорманд) и най-добро операторско
майсторство (Джошуа Джеймс Ричардс).
Антъни Хопкинс бе признат за найдобър актьор заради превъплъщението
му в “Бащата”, където играе старец,
изпадащ в деменция.
Лентата на датския режисьор Томас Винтербърг “Още по едно” получи статуетката за най-добър чужде-

странен филм.
Мария Бакалова се размина с наградата за поддържаща роля в “Борат
2”, след като южнокорейката Юн Юхджунг взе отличието в категорията за
участието й във филма “Минари”.
Две отличия отидоха за “Ма Рейни:
Майката на блуса”. По една награда
спечелиха “Манк”, “Тенет” и “Без звуци в живота”.
Анимационният филм “За душата”
бе първият победител за вечерта на
церемонията по връчването на наградите БАФТА, проведена в Лондон без
публика заради епидемията от коронавирус.

Насекомите са
социални създания
между тези насекоми и човека
има някои сходства.
Според биолозите при изолирани мравки стресовите и
имунните гени са супресирани.
Това означава, че здравето на
насекомите е сериозно подкопано, което може да се наблюдава
и при хората. Подобна ситуация
бе регистрирана в периода на самоизолация миналата година.

Отказът от алкохол може
да удължи живота с 28 години

Направиха устройство за чистене
на пластмасови частици в морето

Експерти от Каролинския институт стройства.
в Стокхолм установиха, че животът на
По-рано специалисти установиха, че
скандинавците може да се удължи с степента на опиянение зависи не само
28 години, ако се откажат изцяло от от изпитото количество алкохол, но и
алкохола, съобщи порталът “Експрес”. от индивидуалните особености на човеВ продължение на две десетилетия ка. Например при хората, които консуспециалистите наблюдавали здравето на мират повече плодове, етиловият спирт
зависими от пиенето жители на Шве- се разгражда по-бързо заради високата
ция, Дания и Финландия. Бе категорич- активност на някои ферменти.
но установено, че смъртността при
хората с този вреден навик е много по-висока, в сравнение с тази на
останалите граждани. Оказа се, че
средната продължителност на живота им била с близо три десетилетия по-кратка.
Екипът изтъква, че консумацията на спиртни напитки, дори и в
малки количества, се отразява пагубно на вътрешните органи. Увеличава се рискът от онкологични
заболявания, появяват се когнитив- Степента на опиянение зависи
ни, зрителни и репродуктивни раз- не само от изпитото количество

Четирима хърватски студенти
от университета в Сплит са изобретили устройство за чистене на
микропластмасови частици в морето. За разлика от други подобни
разработки, системата може да се
управлява дистанционно, предаде
агенция Хина.
Първоначално младежите замислили да направят джаджа, подобна на валяк, но с отвори и със
свойството на гъба. Но след това
решили да създадат полупотопена Замърсяването на водните ресурси
кутия, която филтрира и чисти достигна невиждани размери
морската вода, минаваща през нея.
Създателите на разработката смятат да
За прототипа са използвани евтини материали. Витлото на устройството е изгра- инсталират и сензори, които да отбелязват
дено с помощта на 3D принтер, двигателят количеството вода, преминаваща през него.
Пластмасите съставляват 85% от
е от бормашина и се захранва с три батерии от лаптопи. Електрониката и устрой- замърсяването на бреговете по света. Над
ството са свързани с интернет, а скорост- 200 000 тона такива отпадъци изтичат в
та и посоката на движение се контролират Средиземно море всяка година, твърдят
експерти.
чрез мобилен телефон.
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o

С
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o
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Очаква се облачността да се увеличи и около обяд в Западна
България, а до вечерта и в централните райони от страната
ще има краткотрайни валежи от дъжд, в отделни райони придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще
духа слаб, в Източна България - до умерен вятър от юг-югоизток. Атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за
месеца.

ХОРОСКОП

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚ ÙËÎÏ
/4 ÒÂÁÓÌ, 8 ÂÔËÁÓ‰/
(12)
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 ¡Î‡„ÛÌËÚÂ ‰ÂÚÒÍË Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÒÂÁÓÌ, 6 ÂÔËÁÓ‰/
15.25 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 –ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ Ò ƒÓ·ËÌ‡
◊Â¯ÏÂ‰ÊËÂ‚‡
22.00 “Ë ‰ÌË Ì‡ ﬁËÈ √‡„‡ËÌ. » ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /2, ÔÓÒÎÂ‰Ì‡ ˜‡ÒÚ/
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ÃÓˇÚ ÔÎÂÈÎËÒÚ /Ô/
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.55 ƒÓÏ˙Ú Ì‡ ‚ˇ‡Ú‡ ¬ˇ‡Ú‡
Â ÔÂ‰‡ÌËÂ ÓÚ Ò˙ˆÂ Ì‡
Ò˙ˆÂ/Ô/
04.25 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚ ÙËÎÏ
/4 ÒÂÁÓÌ, 8 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
(12)

06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
09.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16:30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
19.00 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
21.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
22.00 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.15 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.14
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.64
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.7
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.71
21.00 ìMasterChefî - ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ¯ÓÛ, Ò.7
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
00.00 ì ÓÂ Â ÚÓ‚‡ ÏÓÏË˜Âî ÒÂË‡Î, Ò.7 ÂÔ.1, 2
01.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.113
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.12

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
09.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
12.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
15.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
16.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
19.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ì ‡ˇÚ Ì‡ ÌÂ‚ËÌÌÓÒÚÚ‡î
- ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
22.30 œÂÏËÂ‡ Ì‡ ÒÂÁÓÌ‡
ìƒÓÍ-ÚÓÍî
23.30 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - Á‡·‡‚ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
00.10 «‡ 90-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡
ÀÂÓÌË‰
ƒÂ·ÂÌ¸Ó‚.
ì“ÓÁË Ò‚ˇÚ Â ËÁÏËÒÎÂÌ
ÌÂ ÓÚ Ì‡Òî
01.05 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
03.25 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ì ‡ˇÚ Ì‡ ÌÂ‚ËÌÌÓÒÚÚ‡î
- ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Ще се справите с проблемите. Не позволявайте на финансови
затруднения да развалят деня ви.

Ще се изявите в сферата, която най-много ви
интересува, давайки
заявката си за бъдещи
успехи.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Отдава ви се да влияете на събитията, но
го правете с мисъл за
другите. Щадете енергията си.

Здравословни неразположения доста ще притеснят някои от вас.
Доверете се на специалистите.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Ще се посветите на
задачи, очакванията от
които са най-големи.
Проявете повече активност.

Работете за подобряване на финансовото си
състояние, както и за
утвърждаване на името си.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Синхронизирайте добре
действията си с тези
на хората, с които работите, и ще спечелите.

Ще избегнете недоразуменията на работното
място, ако проявите
такт и повече дискретност.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Делови срещи, служебни и бизнес задачи ще
намерят място в делата ви. Внимавайте с
шефовете.

Отворете се за новостите и ги следвайте,
няма да срещнете затруднения. Приятни
изненади.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Подредете приоритетите си и не се захващайте с много задачи.
Погрижете са за ангажиментите си.

Не винете никого, ако
не сте в добра позиция.
Подобрете добре слабите места и не бързайте.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

ВТОРНИК
13 АПРИЛ

15

СПОРТ

2021

Еврошампиони сме отборно
Чудото в щангите Карлос Насар - с 25 рекорда
в Москва, Иван Иванов напуска след Олимпиадата
България е отборен шампион на Европейското
първенство по вдигане на тежести в Москва. Нашите
събраха 685 т. и за пръв път
от много години изпревариха великите сили. Втората
позиция зае Армения с 620
т., пред Грузия - с 612 т. В
десетката следват Русия,
Беларус, Турция, Испания,
Полша, Украйна и Чехия.
“Отново сме на върха
при мъжете в европейските
щанги. Това е доказателство, че сме на прав път, и е
огромен стимул за състезателите. Жените ни също записаха голям успех. Повечето от нашите състезатели
са в младежка, дори юношеска възраст, което е добро обещание за бъдещето
на българските щанги. Искам специално да благодаря на треньорите по центровете за отличната работа, която са свършили и
като подбор, и като изграждане на тези таланти в
ранна възраст. Това е пътят
и се надявам държавата да
отделя повече средства за
наставниците и центровете
по места, за клубовете,
където се коват тези успехи и бъдещите шампиони.
Няма време за почивка.
Започваме със заявките за
младежкото световно, което
предстои след месец в Ташкент и което също е олим-

пийска квалификация. Ще се
борим за квотите до край и
след това насочваме погледи към Олимпиадата в Токио. Надявам се всички да
са здрави и да можем да покажем максимума си точно
по време на най-важното
състезание”, каза старши
треньорът на националните
щангисти Иван Иванов.
Олимпийският шампион от
Барселона 1992 г. уточни,
че след Игрите в Токио ще
се оттегли от поста. Той пое
националния тим през пролетта на 2011 г., когато
Неделчо Колев получи лиценз от тогавашния спортен
министър Свилен Нейков.
Щангистите
ни
се
завърнаха от Москва с три
златни, три сребърни и един
бронзов медал в двубоите.
При мъжете злато завоюваха Ангел Русев (55 кг) и
Стилян Гроздев (61), сребро - Карлос Насар (81) и
Христо Христов (109), и
бронз - Валентин Генчев
(67). В общото подреждане
по отличия в движенията
България завърши с осем
златни, осем сребърни и три
бронзови медала, веднага
след Украйна.
Голяма следа в руската
столица остави Карлос Насар. Ненавършилият 17 години тежкоатлет от Червен
бряг постави внушителните
25 европейски и световни

СНИМКА БГНЕС

Призьорите в тежка категория на Европейското първенство по вдигане
на тежести в Москва - вицешампионът Гор Минасян (Арм, вляво), шампионът
Лаша Талахадзе (Груз, в средата) и бронзовият медалист Вараздат Лалаян (Арм)
рекорда във всички възрастови групи. С 206 кг в изтласкването Насар коригира европейски рекорд при
мъжете и остана на 1 кг от
световния. Талантът ни се
нареди пети в общото класиране по системата “Синклер”, като събра 449 т.
Първи е шампионът при
най-тежките - грузинецът
Лаша Талахадзе с 485 т.
Властелинът на тежка категория заслужи пета евротитла с двубой от 485 кг

(222+263). 176-килограмовият Талахадзе постави
световни
рекорди
в
изхвърлянето и в двубоя.
Насар няма да участва на
Олимпиадата, за където
България ще може да прати
двама. Сигурен изглежда
топщангистът ни Божидар
Андреев (73), въпреки че в
Москва остана четвърти
само с два успешни опита.
Другата квота ще вземе
Стилян Гроздев или Христо Христов (109).

Без Левски в топ 6 на efbet Лига
Левски почти сигурно отпадна от
битката за топ 6 на efbet Лига, след
като завърши 0:0 с прекия конкурент
Черно море. На стадион “Тича” столичани бяха спрени от бившия си вратар Георги Георгиев, който отрази 4
сигурни гола. “Сините” играха с човек повече в последните 10 минути,
след като друг бивш техен играч - капитанът на варненци Даниел Димов,
бе изгонен за два жълти картона.
Левски събра 28 т. и остана на

осма позиция, варненци са седми с
30 т., а шестият - ЦСКА 1948, е с 34
т. Тимът на Илиан Илиев гостува
именно на новака в петък, който в
следващите си два мача играе с Лудогорец в Разград и с Локо Пд в
София. Варненци имат сблъсъци с
борещите се да не изпаднат Ботев
Пд и Ботев Вр. Левски има мачове с
“орлите” на “Герена”, с Локо Пд на
“Лаута” и с ЦСКА-Сф.
“До голяма степен момчетата

изпълниха изискванията. Не съм доволен от резултата, но съм доволен
от повечето елементи на терена.
Контролирахме мача, пресирахме
високо. Ситуацията с пандемията е
непредвидима, във всеки момент
може да излезе нещо неочаквано”,
обяви помощник-треньорът на Левски Живко Миланов. Зетят на Боби
Михайлов води Левски в този мач,
защото Славиша Стоянович още е в
болница с КОВИД-19.

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚
√Î‡‚ÂÌ Â‰‡ÍÚÓ
»‚ÂÎËÌ ÕËÍÓÎÓ‚
inikolov@duma.bg

«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
√ÂÓ„Ë √ÂÓ„ËÂ‚
ggeorgiev@duma.bg
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg

ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

XXIII кръг
Черно море - Левски
0:0, ЧК: Димов (Ч-83);
снощи: Берое - Етър.
Втора лига
XXVI кръг
Янтра - Созопол 2:0 1:0 Казаков
(61-д) 2:0 Петков (68).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

œ»–»Õ
ÀŒ Œ —‘
—ÔÓÚËÒÚ —‚
ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ-2
’Â·˙
—ÂÔÚÂÏ‚Ë
ÃËÌ¸Ó
—ÓÁÓÔÓÎ
ÀËÚÂÍÒ
—ÂÔÚÂÏ‚Ë —ËÏ
ƒÓ·Û‰Ê‡
—ÚÛÏÒÍ‡ ÒÎ‡‚‡
ÀÓÍÓ √Œ
ﬂÌÚ‡
ÕÂÙÚÓıËÏËÍ

24
24
22
22
22
23
24
22
24
22
24
23
23
22
23

1 6 4 4 53:22 5 2
1 5 4 5 49:23 4 9
1 2 4 6 35:26 4 0
1 1 6 5 44:26 3 9
1 1 5 6 38:25 3 8
1 0 5 8 33:25 3 5
9 5 1 0 22:29 3 2
8 6 8 27:26 3 0
6 1 1 7 24:24 2 9
8 3 1 1 26:30 2 7
6 8 1 0 24:33 2 6
6 8 9 22:30 2 6
4 8 1 1 21:34 2 0
5 4 1 3 18:37 1 9
3 5 1 5 16:50 1 4

XXVII кръг: днес, 16.00: Спортист
Св - Хебър; утре, 16.00: Миньор - Пирин; 17.00: Нефтохимик - Струмска слава; четвъртък, 17.00: Литекс - Септември Сф; Лудогорец-2 - Янтра; Созопол Септември Сим; Добруджа - Кариана
(3:0 сл.); Локо Сф и Локо ГО почиват.

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
ГЛЕДАЙТЕ

”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚
Õ¿¡Àﬁƒ¿“≈À: ¬ÂÎËÒÎ‡‚‡ ƒ˙Â‚‡
¡⁄À√¿–»ﬂ: œ‡‚ÎÂÚ‡ ƒ‡‚Ë‰Ó‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 215; ¿Ë‰‡ œ‡ÌËÍˇÌ - 218; ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ ¬ÂÎÂ‚‡ - 230;
–ÓÒÚËÒÎ‡‚‡ »‚‡ÌÓ‚‡ - 233; ﬁÎËˇ ÛÎËÌÒÍ‡ - 224
» ŒÕŒÃ» ¿: Ã‡ˇ ‡ÎÔ‡˜Í‡-…Ó‚‡ÌÓ‚ÒÍ‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 246; ≈‚„ÂÌË √‡‚ËÎÓ‚ - 246
—¬ﬂ“: ﬁË ÃËı‡ÎÍÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬ÂÎË‡Ì‡ ’ËÒÚÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 238; ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232; ≈‚‡ ÓÒÚÓ‚‡ - 229
◊≈“»¬Œ: ¿Î¸ÓÌ‡ ÕÂÈÍÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 239;
¡ÓˇÌ ¡ÓÈ˜Â‚ - ìœÂ„‡Òî - 244; √ÂÓ„Ë √˙ÎÓ‚ - ìœ‡‰ÓÌî;
’Û‰ÓÊÌËÍ: ¿Ì‡ÚÓÎËÈ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚
—œŒ–“: ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 245,
Ã‡ËÌ ÃËÎ‡¯ÍË - 245
≈À≈ “–ŒÕÕŒ »«ƒ¿Õ»≈: –‡ÎËˆ‡ ÕËÍÓÎÓ‚‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 207, –ÓÒËˆ‡ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡

РЕЗУЛТАТИ

‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206,
ÃËı‡ÂÎ‡ ‡ÚÂËÌÒÍ‡
√–¿‘»◊≈Õ ƒ»«¿…Õ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿„ËÓ‚,
≈‚„ÂÌËˇ Û¯Â‚‡, œÂÚˇ –Ó„‡˜Â‚‡, —Ô‡ÒÍ‡ ¬ÂÌÂ‚‡
–≈ À¿Ã¿: - 205; e-mail: reklama@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË
ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ ‰‡ ÌÂ
·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂÌË ‰Ó
3 ÏÂÒÂˆ‡ ıÓÌÓ‡Ë ÌÂ ÒÂ ËÁÔÎ‡˘‡Ú.
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

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

¿‰ÂÒ Ì‡ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡:
—ÓÙËˇ - 1000,
ÛÎ. ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20¿
‘‡ÍÒ: 975 26 04,
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ
ÌÓÏÂ‡ÚÓ 97 05
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ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
16.00 Спортист Св - Хебър
КУПА НА БЪЛГАРИЯ
18.30 Славия - Арда
(0:0 в първия мач)
ШАМПИОНСКА ЛИГА
ПО МАКС СПОРТ 2
22.00 Челси - Порто (2:0)
ПО МАКС СПОРТ 3
22.00 ПСЖ - Байерн М (3:2)
ПО МАКС СПОРТ 4
3.30 Сантос - Сан Лоренцо
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
12.00 “Мастърс” в Монако
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ВТОРНИК
13 АПРИЛ

Хебър поведе
на Нефтохимик
Пазарджиклии обърнаха
волейболните шампиони с 3:1 гейма

Волейболистите на Хебър победиха шампиона Нефтохимик с 3:1 гейма в първия финал

Волейболистите на Хебър
победиха Нефтохимик с 3:1
гейма (25:27, 26:24, 25:15,
25:17) в първата среща от
финалните плейофи в Суперлигата при мъжете, която се
игра в пазарджишката зала
“Васил Левски”. Сноши пак
там се игра и втората среща.
Финалният плейоф е до 3 по-

Втората част бе изключително оспорвана, като нито
един от двата тима не успя да
поведе с повече от 2 т. Поредното равенство дойде при
23:23, а след това Хебър успя
да спечели две последователни точки и да затвори гейма.
Третият гейм не бе толкова
драматичен, след като домаки-

беди в 5 мача.
Първият гейм премина
през редица обрати - от 4 т. в
полза на гостите - 3:7, до 3
аванс за пазарджиклии при
15:12 и 22:19, за да се стигне
до 22:22. Домакините пропуснаха две възможности за затваряне на частта и в крайна
сметка отстъпиха с 25:27.

СНИМКА BGVOLLEYBALL.COM

ните дръпнаха с 14:8 и поведоха с 2:1 гейма след 25:16.
Пазарджиклии запазиха концентрация и в четвъртата част
отново подходиха агресивно и
поведоха със 17:10. Шестте
аса, реализирани от тима, воден от Александър Попов, помогнаха на отбора да затвори
частта с 25:17 и с това да пове-

де във финалната серия на шампиона Нефтохимик.
Най-резултатен в двубоя
бе канадският ас на Хебър
Брадли Гънтър с 21 т., Александър Ляфтов добави 15. За
гостите от Бургас най-много
точки реализира Валентин
Братоев - 16, а Николай Николов завърши с 14.

Лудогорец атакува шефа на съдиите заради контузията на Недялков
Костадин Гергинов разкри, че атаките срещу него от Лудогорец са започнали заради контузията на Антон
Недялков. Националът получи травма
в мача с Царско село (1:1) на 20 март
и все още не е готов за игра.
“Атаките започнаха тогава и поспециално - след травмата на Недялков. Съдията (Станислав Тодоров) и аз
ли сме причината за тази контузия”,
запита председателят на Съдийската
комисия на БФС. Срещата се игра при
обилен снеговалеж, но условията бяха

еднакви и за двата тима.
Шефът на шампионите Кирил Домусчиев иска оставката на Гергинов,
като се бе подготвил с предложение тя
да бъде гласувана на последния
Изпълком, но в последния момент се
дръпна. Оттогава медиите около Домусчиев не спират да атакуват Гергинов.
“Бях на Армията за ЦСКА - Лудогорец (1:1). Исках да се видя с журналистите и да дебатираме, но никой не
прояви интерес. Защо Волен Чинков
свирил ЦСКА-Сф - Лудогорец, след

Заги веднага приел
да поеме Славия

Лудогорец - Монтана (1:0).
“Дузпите са защитими. На Лудогорец има преса, смачкване. На Арда има
завъртане.
Най-напечените срещи предстоят
на всички нива. По никакъв начин
никого не пазим. Извън атаките в медиите ми се обади един президент
преди ЦСКА - Локо Пд (0:0), Христо
Крушарски. Той сподели, че се притеснявал, защото еди кой си си пил
кафето с еди кой си. Друг не ми се е
обаждал”, допълни Гергинов.

Пенев иска реванш от Лудогорец
Любослав Пенев е
готов да вземе реванш
от Лудогорец. Воденият от него ЦСКАСф излиза утре в Разград за голова победа,
за да се класира за финал за купата. Първата среща завърши 1:1
и “орлите” имат предимство заради гола

СНИМКА БГНЕС

Шефът на Славия Венцеслав Стефанов (вдясно)
представи новия треньор Златомир Загорчич
Златомир Загорчич веднага е
приел да поеме Славия.
Сърбинът бе върнат на “Овча
купел”, за да спаси “белите” от
изпадане, като замени Александър Тарханов. Руснакът
ръководеше тима през по-голямата част от сезона, след като
есента Заги си тръгна, защото
шефът Венцеслав Стефанов разпродаде опитните играчи и не
взе достойни заместници.
“Имах и други предложения,
но не се получиха нещата. Изобщо не се колебах дали да се
завърна. Свърши ми отпуската
и сега се надявам да постигнем
това, което Славия заслужава.
Трябва да се работи яко. Всички мачове са важни, няма как да
подценим някой. Осем мача
трябва да изиграем сериозно.

като е от София? Съдийството е основано преди 100 години. Още в Царство България софийските съдии имат
отговорността да свирят на софийските отбори - така е било, така и ще
бъде. 90% от членовете на Съдийската
комисия са стари муцуни. Единственото ново име съм аз. Помолил съм
колегите да не взимат отношение. Затова атаките са изцяло към мен”,
продължи Гергинов.
Той коментира и дузпите от последния кръг на ЦСКА-Сф - Арда (1:1) и

Славия заслужава много по-хубави резултати и ще ги направим. Щом съм тук, значи вярвам,
че можем да го направим”, каза
Загорчич.
Дебютът му ще е срещу Арда
днес в реванша от 1/2-финалите
за купата. Първата среща
завърши без гол.
“С Арда ще е тежък мач.
Вярвам, че момчетата ще се раздадат на терена”, допълни той.
“Има приоритети пред Славия - купата и концентрацията.
Ние сме бойци на тихия фронт.
Той знае, че каквото се разберем, това е. И преди това не сме
подписвали договори с него.
Контрактите между мъже не
представляват нищо, стискаш си
ръката и гледаш напред”, обяви
Стефанов.

на чужд терен.
“Това е един от
важните мачове. Винаги търсим победата. Трябва да играем
добре и да вкарваме
голове. По този начин
ще елиминираме всички странични фактори, които влияят. Визирам съдиите. Помис-

лих, че имаме международен мач, като
прочетох името на
главния съдия (Георги
Кабаков).
Много
опит, рутина - вярвам,
че мачът ще премине
в професионална атмосфера. Не искам да
ни помагат, но и да не
ни пречат. Донякъде

съм по-спокоен с това
назначение. Смел човек съм, не ме притеснява нищо. Защитавам си отбора и клуба, за когото работя.
Не се отклонявам от
философията си. Така
е било, така е и така
ще бъде винаги”, обяви Пенев.

Антов бе резерва при загуба от Рома
Отборът на Рома постигна минимална победа с
1:0 при домакинството си

на Болоня от 30-ия кръг на
Серия “А”. Българският национал Валентин Антов за-

Валентин Антов (№26) игра 30 минути
при загубата на Болоня от Рома с 0:1

писа втория си мач с екипа
на “рособлу”, след като се
появи на терена в 61-ата
минута на мястото на Лоренцо Де Силвестри.
Успеха донесе Борха
Майорал (44). Испанецът се
възползва от лоша намеса
на Данило и излезе сам срещу вратаря Лукаш Скорупски, заобиколи го и прати
топката в мрежата му. Играчите на Синиша Михайлович създадоха много положения през първата част,
но така и не успяха да вкарат гол. След почивката
“вълците” упражниха контрол върху играта и успяха
да запазят крехката си
преднина.
Болоня остава 11-и с 34
т., а Рома е 7-и с 20 повече.
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