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Само 1 от 4 ябълки е българска
Едва 36% от традиционните за страната ни домати са родно
производство, останалите 64 на сто са от Турция, Гърция и Северна Македония. Основните храни на българския пазр са вносни.

Стр. 11

Стр. 4

Борисов бяга и от
новия парламент

Павлета ДАВИДОВА

С над 160 гласа Ива Митева бе избрана
за председател на Народното събрание

З

аклеха се, вече имаме нови народни представители. Ако искат,
могат да направят така, че държавата ни да стане по-добро място
за живеене. Те могат да ни изтеглят от тинята, но могат и да се
заровят дълбоко в нея. Всичко
опира до това какъв е основният
им мотиватор да седнат на депутатските банки. И до способности.
Преди избори всички обещават, след избори твърде често забравят. Понякога осъзнават, че са
анонсирали откровени глупости,
само и само да ги хареса народът.
И опираме до въпроса какво иска
народът?
Очаквано бе и се случи - ГЕРБ
поне привидно бяха изтикани в
ъгъла, наказани и пренебрегнати.
Това иска народът, след като изпрати в НС толкова техни противници. Новите любимци вече
включиха иронията и започнаха да
“бият” по гербаджиите. Могат ли
обаче тези противници наистина
да бъдат опозиция, или с властта
ще дойдат и изкушенията? Изглежда леко абсурден опитът на всички да се представят като автентичния противник на ГЕРБ, единствения истински борец срещу
статуквото. Още повече, че реално почти всички от тях в някакъв
етап от битието си са заигравали
под една или друга форма с останалите. Не са толкова чисти и
неопетнени.

Премиерът в оставка Бойко Борисов избяга от отчетност и пред новия парламент.
След като първият председателски съвет на 45-то Народно събрание настоя той да се
яви пред депутатите днес и да
даде отчет за действията на
кабинета си по Плана за

възстановяване и устойчивост, стана ясно, че Борисов
е излязъл в отпуск точно сега.
На извънредно заседание кабинетът в оставка разформирова НОЩ.
Днес народните представители трябва да решат дали
да бъде сформирана комисия

за ревизия на досегашното управление.
За председател на НС бе
избрана Ива Митева от втората по големина ПГ “Има
такъв народ”. Тя бе подкрепена от 163 депутати. Само
гласовете на ГЕРБ получи
Цвета Караянчева.

Машинен вот, изчистване
на изборните списъци и видеонаблюдение са допирните
точки на партиите, които се
обявиха за възстановяване на
парламентаризма. БСП акцентира на борбата със задкулисието.
Стр. 2 и 3
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Президентът Румен Радев призова народните представители да не влизат в безпринципни
договорки и да не се превръщат в крепостни селяни на партийните си лидери. Мика Зайкова посочи,
че България има нужда от промяна, която да извади страната от всички последни места на ЕС
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Парламентът вика Борисов
Ива Митева е председател на Народното събрание
Павлета ДАВИДОВА

В първия си работен ден
45-то Народно събрание днес
привиква Бойко Борисов за
обяснения по действията на
правителството относно Националния план за възстановяване и устойчивост. Очаква
се депутатите да сформират
временна комисия за ревизия
на управлението на ГЕРБ, както и правна, финансова и
здравна. Те са приоритетни,
защото законопроектите, които спешно трябва да се разгледат, са именно в техните
ресори.
Тържественото първо заседание на новото Народно
събрание бе водено от 79-годишната Мика Зайкова от
“Има такъв народ” (ИТН).
“Дано съм добра орисница.
България е минала през много
съдбовни премеждия, но винаги е възкръсвала, защото нашият мъдър народ винаги е
намирал пътя към възкресението. На 4 април народът ни

изпрати в тази зала с една
единствена заръка - промяна.
Тази промяна, която ще извади България от всички последни места в ЕС. Всички имаме
обща цел - просперитетът на
България и мястото й в европейското семейство. Не забравяйте кой и за какво ви е изпратил тук”, заяви тя.
На крака и с ръкопляскания бе посрещнат президентът
Румен Радев за встъпителното
си обръщение, само първите
редици на ГЕРБ отказаха да
се изправят. Още в началото
бе решено карантинираните
заради КОВИД-19 да се
закълнат онлайн, сред тях бе
и Слави Трифонов. Той обаче
не се включи в онлайн гласуването за ръководство на НС.
Макар първоначално да бе
предвидено журналистите да
бъдат изолирани, това не се
случи и те имаха свободен
достъп до куулоарите. Депутатите от ДБ бяха с еднотипни маски с надпис “България
може много повече”, хората
на Трифонов бяха изписали на
своите “Има такъв народ”, а

част от ИМВ носеха черни
маски с щампа “Мутри вън”.
Президентът Радев бе с черна, а вицето Илияна Йотова с бяла, което предизвика шеги
в кулоарите.
Мика Зайкова съобщи, че
оставката на правителството
е депозирана писмено. “Не
желая да коментирам, но това
или е срам пред народа и пред
вас да дойде тук и да си подаде оставката, или е пренебрежение към тази институция.
Все пак сме парламентарна
република”, възмути се тя.
Десислава Атанасова от
ГЕРБ дълго и протяжно обясни как никой не бива да пренебрегва най-голямата група.
Те били победителите и щели
да предложат правителство.
“Омразата не гради, единствено може да руши и да
дълбае пропасти в обществото. Отрицанието на политическия опонент може да донесе
временен успех, но след това
използвалият омразата за основно оръжие е длъжен да
покаже с какво е по-добър и
то в среда на разделение и

Борбата със
със задкулисието
задкулисието -Борбата
приоритет на
на БСП
БСП
приоритет

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Пет са основните приоритети на БСП. Като
най-важен Корнелия Нинова изтъкна борбата
със задкулисието. “Паралелната държава, която
беше създавана десетилетия наред, трябва да
бъде разградена. Това няма да бъде лесно, защото тя е просмукана дълбоко в основите на обществото. Нейното унищожаване и налагане на
върховенството на закона ще изисква общи
усилия на всички ни като народ”, заяви Нинова.
Членството в ЕС е неотменим и основен
приоритет за БСП, който дава възможности
като Плана за възстановяване и устойчивост,
изтъкна Нинова, посочвайки провала на ГЕРБ и
забавянето на предаването му. Социалистите
ще внесат пакет от закони, свързани с помощ за
малкия и среден бизнес, удължаване на кредитната ваканция, помощ за икономиката и за откриване на работни места. Предвидена е помощ
за домакинствата и младите семейства, преизчисляване на пенсиите и др. Думите на Нинова

за ниските заплати у нас предизвикаха шумене
от гербаджиите, но Мика Зайкова я подкрепи.
“Нима България не е единствената страна с
минимална заплата под 400 евро? Нима в България няма разлика от 8 пъти между бедни и
богати?”, попита най-възрастната депутатка.
Основна цел е възстановяването на парламентаризма, затова БСП иска връщане на блиц
контрола върху премиера и министрите, отмяната на лобистки закони и приемане на трайно
и устойчиво законодателство, което да гарантира разумна бизнес среда и спокойствие за
хората.
Нинова настоя да бъде наложен мораториум на правителството в оставка да сключва
договори за продажби, концесии, удължаване
срокове по договори и назначения в бордове и
ръководства на комисии и агенции. БСП иска
отчет от Борисов и Кирил Ананиев за реалното финансово състояние на държавата.

гняв”, ожали се тя, усещайки,
че всички са срещу партията
й. Благодаря ви, госпожо Атанасова, за програмната реч,
захапа я Мика Зайкова и предизвика добронамерен смях в
залата.
Тошко Йорданов от ИТН
посочи, че този парламент е
различен, защото е закъснял с
6 месеца заради вкопчилите се
във властта управляващи. Той
прогнозира, че НС няма да
изкара 4 г., и заяви, че трябва
да се работи за изборни промени. ИТН се отказа от настояването си мажоритарни
избори, защото нямало мнозинство за това в парламента.
Партията обаче ще внесе
предложение партийната субсидия да бъде 1 лев на глас.
“Няма да подкрепим правителство на ГЕРБ. Няма да
правим голяма коалиция. Не
го правихме преди 4 години,
не го правим и сега. Бихме
подкрепили правителство,
предложено от втората политическа сила “Има такъв народ”, по политики, насочени
към разграждане на порочния

модел на управление и за
градеж за България”, категорична бе Корнелия Нинова.
ДПС ще търси еднинение
по начина, средствата и сроковете за решаването на проблемите, пред които е изправена България. Според Мустафа Карадайъ това не предполага нито две-, нито три-,
нито петчленна партийна коалиция, а “по-сериозно съгласие, много по-пластично управленско решение, което автоматично изключва чисто
партийни кабинети, оглавяни
от партиен лидер или друга
изявена партийна фигура”.
БСП и новите партии в НС
имат редица допирни точки,
свързани с въвеждането на
изцяло машинен вот, прозрачност при броенето на изборни резултати и изчистване на
избирателните списъци чрез
активна регистрация. ИМВ
искат дистанционно и електронно гласуване, въвеждането на избирателен район чужбина, както и отпадане на ограниченията за секциите зад
граница. Подобни са идеите
на ИТН и ДБ. Новите партии
искат разпускане на този
състав на ЦИК. Липсата на
контрол и спазване на парла-

РУМЕН РАДЕВ:

Безпринципна коалиция може
само да задълбочи кризата
Безпринципна коалиция може само да задълбочи кризата,
предупреди новите депутати президентът Румен Радев. “Знаете
максимата - когато всички са в управлението, народът е в опозиция. Нужни са ясни приоритети, ясни граници на възможните компромиси и ясна политическа отговорност, която не се
крие зад фигурите на експерти”, заяви той. В понеделник той
ще проведе консултациите с парламентарните групи за съставяне на правителство.
“Вие наследявате институция в дълбока криза и първият
тест за успеха ви е възстановяването на реалния парламентарен контрол. Миналото НС абдикира от контрола, избягваше
обществено обсъждане, утвърди порочната практика законопроектите да се внасят от групи депутати, за да не се ангажира
политическата отговорност на кабинета, ключови закони се
изменяха чрез преходни и заключителни разпоредби тихомълком. Правният нихилизъм достигна своя апогей, когато
мнозинството реши да печели време под предлог нова Конституция”, припомни държавният глава.
“Никой не може да ви разменя, продава или дава под наем,
нито да задушава гласа ви. Вие носите свободната воля и доверието на хиляди избиратели. Не може да бъдете крепостни
селяни на никой политически лидер. Никой няма правото да
оскърбява вашето лично достойнство, освен ако вие самите не
му позволите”, обърна се към депутатите президентът.
Радев постави редица задачи през народните представители.
Той очаква незабавна реформа на изборния закон - 100% машинен вот, видеонаблюдение, изсветляване работата на изборната администрация, справедлив достъп до медиите в кампанията, повече избирателни секции и осигуряване на дистанционно гласуване за сънародниците в чужбина. “Неотложно е и
приемането на промени в нормативната база, които да гарантират гражданските права, ефективно правосъдие, отговорна и
почтена прокуратура, реално разделение на властите, прозрачен и предвидим законотворчески процес, безкомпромисно
преследване на корупцията, засилване на защитата на собствеността и на честната конкуренция. Обществото очаква осезателно разширяване на механизмите за прозрачност и отчетност
на управлението. Крайно време е парламентът да поеме поосезаем контрол върху харчовете на изпълнителната власт и
особено върху безогледното пилеене на грижливо отглеждан
бюджетен излишък”, заяви президентът. Овладяването на здравната криза, модернизация на страната, актуализация на бюджета и Планът за възстановяване са другите неотложни задачи.
Радев отново настоя партиите да сключат пакт за почтеност и
компетентност при номинациите за високи управленски позиции, както и да гарантират свободата на медиите.
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още в първия ден
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ментаризма беше отчетена от
всички партии с изключение
на ГЕРБ. Констатацията за
наличие на пандемична, икономическа, социална и институционална криза бе другата
допирна точка срещу ГЕРБ.
Юристът от “Има такъв
народ” Ива Митева Йорданова-Рупчева, която в миналото
оглавяваше Дирекцията по
правни въпроси в НС, е новият председател на парламента. Тя бе избрана с гласовете
на 163 народни представители, единствено 75 от ГЕРБ се
въздържаха. Гербаджиите отново заложиха на Цвета Караянчева, но единствено те я
подкрепиха, а думите на представящата я Десислава Атанасова, че познава добре правилника за работа на НС, предизвикаха бурен смях в залата.
Да върнем този велик титаничен географски интелект в
Кърджали и производството на
специфични поцинковани изделия, призова Николай Хаджигенов от ИМВ. Ироничният му
коментар вбеси Вежди Рашидов, който излезе да брани
Караянчева. Гербаджията използва възможността да нападне и ИМВ и да попита кои са
мутрите, които ще чистят.
Зам.-председатели на НС
ще бъдат Цвета Караянчева
(ГЕРБ), Виктория Василева
(ИТН), Кристиан Вигенин
(БСП), Мукаддес Налбант
(ДПС), Атанас Атанасов (ДБ)
и Татяна Дончева (ИМВ).

ИМВ ще чисти „калинките”, ДБ - Гешев и Цацаров
Мая Манолова от “Изправи се. Мутри вън” (ИМВ) обяви, че “лов на вещици”
няма да има, но призова ГЕРБ да вземат
със себе си “калинките” от управлението.
“Първата стъпка е изваждането на мутрите от управлението. Не само главните, а и
тези, които ги обслужваха и се облагодетелстваха от това”, закани се Манолова.
Тя се обърна към ГЕРБ, че не им е забранено да подкрепят правителство на новите партии, но да не си въобразяват, че ще
задушат в токсична прегръдка кабинет на

партиите от протеста.
Манолова иска смяна на състава на
СЕМ и ръководството на БНТ, защото
манипулирали общественото мнение.
Тя обеща свободен достъп на журналистите до депутатите.
ИМВ внесе в деловодството на парламента предложение за създаване на
комисия за ревизия на решенията на кабинета “Борисов”. Ще покажем на хората всички мръсни тайни на властта и
ще ги дадем на правосъдието, закани се

България е предпоследна по
ваксинирани срещу КОВИД-19
Аида ПАНИКЯН

Едва 8% от българите
са с първа доза на ваксина
срещу КОВИД-19, с което страната е предпоследна в ЕС преди Латвия.
Преди седмица България
бе последна със 7% ваксинирани, сочат данните
на Европейския център за

контрол на болестите
(ЕЦКБ). С втора доза са
ваксинирани едва 2% от
българите над 18 г. - и по
този показател страната
се изкачи на предпоследна позиция в ЕС. Сред 24
държави България продължава да е последна по
имунизирани на 80 и повече години с 0,9%. По
този показател Латвия е
преди нас с 1,1%, а Ис-

ландия е шампионът с
97% ваксинирани възрастни. Ръст на 14-дневната
смъртност у нас отчита
ЕЦКБ - от 225,85 на 1
млн. население през миналата седмица на 245,70
през настоящата, с което
страната остава на второ
място в ЕС след Унгария.
Спад има в 14-дневната
заболеваемост, която вече
е 622,03 на 100 хил. души.

Непочистено речно корито доведе
до бедствие във Велинград
Лошото състояние на речното корито на река Малка Мътница до Велинград
е довело до обявяването на частично
бедствено положение в общината, заявиха от “Напоителни системи”. Държавното дружество обясни, че стопанисва само
язовира, но не и дигите на река Малка
Мътница, и прехвърли на областната управа на Пазарджик отговорността за почистването на речното корито.
Бедственото положение бе обявено в

сряда вечерта, след контролирано изпускане на язовир “Малка Мътница” и
скъсване на диги на реката. Водата наводни земеделски земи и застраши да залее
подстанцията, която захранва с ток две
общини - Велинград и Ракитово.
От “Напоителни системи” били готови да помогнат за чистенето и осигуряването на нужната проводимост на реката.
Бедственото положение във Велинград
ще остане до 21 април.

Манолова. По думите й първата стъпка
на новия парламент е не само ново правителство, но и нов главен прокурор и
нови регулатори.
Христо Иванов от “Демократична
България” (ДБ) ясно показа, че също се е
прицелил в отстраняването на Иван Гешев. За целта ДБ предвижда промени в
Конституцията и предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор.
Вече е внесен пакет от изменения в Закона за съдебната власт и НПК, с които се

закриват специализираните съдилища и
прокуратура. “Ще внесем изменения,
които ще ликвидират КПКОНПИ в настоящия й модел, защото тя също се
превърна в срамна бухалка. И да, това
ще доведе до освобождаване от длъжност
на председателя й Сотир Цацаров”, закани се Иванов. По думите му част от
промяната е от управлението да бъдат
отстранени Бойко Борисов, ГЕРБ и техните вечни партньори по консумация на
властта - ДПС.

ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!

На 16.04.2021 г.
о.з. полковник
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАТРИКОВ
НАВЪРШИ 90 ГОДИНИ
Роден на 16.04.1931 г. в село Самоводене,
община Велико Търново. Завършва НБУ
„Васил Левски“ (1951 г.)
и ВА „Г.С. Раковски“ (1967 г.) в София.
В продължение на 31 години (1951 г. - 1981 г.)
отдава знания, сили и опит в подготовката на
школници, курсанти, запасни офицери и
сержанти действащи офицери в поделенията на
МНО и МВР за осигуряване на националната
сигурност на Република България.
В периода (1981 г. - 1986 г.) е кмет на
родното си село Самоводене и общински
съветник в община Велико Търново.
След кметуването в продължение на 15 години
е на ръководна работа в Централния
кооперативен съюз в София. Член на СБЖ,
редактор на книги и юбилейни вестници.
Автор на седем книги с историческо, патриотично и военно съдържание.
Председател на Столичния клуб по „Родознание и краезнание“.
Верен на социалистическия идеал, в продължение
на 64 години е член на БСП.
ПОЖЕЛАВАМЕ ТИ МНОГО ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ!
От семейството, другари и приятели от МО, МВР и БСП
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Чужденците се отказват
масово от почивка у нас
Туристическият бранш поиска 2000 лв. субсидия
за хотелска стая и безплатни ПСР тестове
Не се сбъднаха надеждите
на туристическия бранш за
по-силно начало на летния
туристически сезон от 1 май.
Масово чуждестранните туристи се отказват от своите резервации в България, тъй като
няма ясни правила за пристигането им в страната.
В Кранево например разчитат основно на румънски туристи. Те обаче няма да дойдат в
страната, тъй като цената на
ПСР тестовете им струва почти толкова, колкото самото
пребиваване по време на ваканцията тук. Иван Николов, управител на хотел в Кранево,
каза пред БНТ, че има цялостна
липса на резервации. А резервациите, които са били вече
направени, са успели да спасят,
защото предлагат на туристите
компенсации за ПСР теста. “Но
това трудно достига до румънския турист като информация. Според мен реално държавата трябваше да компенсира
тези ПСР тестове поне за Великденските и майските празници”, коментира Николов.
Проф. Стоян Маринов от
Варненската туристическа камара заяви, че за да се случат
Великденските празници, пък
и сезонът, им трябва чудо,
съставено от три малки чуде-

са: да се смъкне процентът на
новозаразените под 4%, да се
намали драстично броят на заболелите през последните 14
дни на 100 000 и най-вече да
се вдигне процентът на ваксинираните. Хотелиерите се надяват поне на хубаво време,
защото това ще привлече родни туристи и резервации “в
последната минута”.
Според министъра на туризма в оставка Марияна Николова бизнесът по морето

вече се подготвя за началото
на сезона от 1 май, спазвайки
издадените правила за безопасност от Министерството
на туризма. Тя каза пред БТВ,
че очаква всеки момент здравните власти да разпишат правилата, по които чужденци ще
могат да влизат в страната
през лятото за туристическия
сезон. Николова допълни, че
и тази година ще се разчита
основно на български туристи. По думите й се очаква

Европейската комисия да приеме единно решение за дигиталния зелен сертификат, който според вицепремиера ще
регулира правилата за влизане на чужденците.
Приоритетна ваксинация
на персонала, субсидия от
2000 лв. за хотелска стая, безплатни ПСР тестове за чуждестранните гости и евтини експресни визи за руснаци са част
от спешните мерки, които
страната трябва да предприе-

ме за привличане на чуждустранни туристи и спасяване на
летния сезон. За това алармира Алиансът на туристическата индустрия в България, който обединява 13 браншови
организации. Алиансът е изпратил писмо с настояване за
10 спешни мерки, за да има
летен туристически сезон.
Писмото е адресирано до
председателите на шестте политически сили в новия парламент и до Марияна Николова.

Само една от четири ябълки на пазара е българска
Само 26% от ябълките или едва
една четвърт от количествата, които
се предлагат на българския пазар, са
произведени у нас. Останалите са
вносни, сочат данните от доклад на
Държавната комисия по стоковите
борси и тържищата, цитирани от БНР.
Документът проследява произхода и
цените на основни храни и показва, че
през изминалата година на българския
пазар преобладава предлагането на

хранителни продукти от внос, като
особено силно това е изразено при
зеленчуците и плодовете. 73% от хляба, 70% от месото и 69 на сто от
млечните продукти, които се продават
у нас обаче, са произведени в България, отчита докладът.
Едва 36% от традиционните за страната домати са родно производство, останалите 64 на сто са от Турция, Гърция
и Северна Македония. Неособено доб-

Тройно по-голям износ на вино
Гроздето у нас през 2020 г. е
прибрано на конкурентни цени
с Франция и Германия. Това
обяви инж. Красимир Коев,
изпълнителен директор на
Изпълнителната агенция по лозата и виното, пред “Блумбърг
тв България”. Колкото и странно да звучи на пръв поглед, причините за добрата година са
именно ограниченията, наложени заради КОВИД-19. По думите на браншовия представител
благодарение на това българските винопроизводители са успели да реализират своите продукции въпреки пандемичната обстановка. Това доведе до тройно по-голям износ за местно
производство, твърди инж. Коев.

“По време на първия локдаун
се получи така, че първите страни, които затвориха, бяха Франция, Испания и Италия - точно
лидерите във винопроизводството. Пазарът на вино не прибегна
до закупуването на производство
от тези страни, от които традиционно се правеше в годините назад. Насочиха се големи партиди
вино от България към търговските обекти”, обясни Коев. Заради
невъзможност да пласират продукцията си френските и немските винопроизводители са ползвали мярката “Кризисно дестилиране на вино”.”Виното се дестилира, за да може впоследствие да се
използва в производство на дезинфектанти. Нашите винопроиз-

ра е ситуацията и при краставиците,
като съотношението между българските и вносните е 55 към 45 процента.
На фона на оплакванията на картофопроизводителите, че произвеждат достатъчно, за да задоволят изцяло нуждите на родния пазар, но не могат да продадат продукцията си, данните за потреблението са впечатляващи - 55% от
картофите, които консумираме целогодишно, са внесени от други страни.

БАБХ е спряла вноса на 1203
тона плодове, ядки и мед

Красимир Коев
водители отхвърлиха мярката и
успяха да реализат количествата
вино, без да залежава”, обясни
браншовикът. Възможността да
се пътува навън е ограничена, а
това води до засилване на вътрешния туризъм, от което печели виненият туризъм.

Българската агенция по
безопасност на храните
(БАБХ) е спряла вноса на
1203 тона храни с произход
от трети страни през първото тримесечие на 2021 г.
Инспекторите на граничния контрол са спрели
около 560 тона мандарини
и 190 тона сладък пипер,
за които лабораторно е
констатирано наличието
на остатъчни вещества от
пестициди над допустимите стойности.
За първото тримесечие
са установени и спрени над
60 тона ядки (лешници и

фъстъци) с констатирано
наличие на афлатоксини.
Спрян е и вносът на 13
тона пчелен мед.
За сравнение за цялата
2020 г. на граничните ни
пунктове са спрени 2100
тона неотговарящи на законодателството храни от трети страни. Количеството на
възбранените пратки за
първото тримесечие на 2021
г. се равнява на 57% от количества за цялата 2020 г.
Спряната продукция е била
насочена за унищожаване
или е била върната в страната на произход.

www.duma.bg
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НАТО се изтегля
от Афганистан

СНИМКА БГНЕС

Испанска дисководеща чупи плочи по време на протест във Валенсия срещу въведения
заради пандемията комендантски час, който засяга директно нощните клубове

САЩ налагат нови
санкции срещу Русия
Този път ограниченията ще обхващат нейния държавен дълг
САЩ отмениха преминаването
на два кораба на американския флот
през Босфора към Черно море,
съобщи източник в турското МВнР
за РИА-Новости. То е било уведомено за отмяната от посолството на
САЩ в Анкара. Първоначално беше
съобщено, че корабите “Рузвелт” и
“Доналд Кук” трябва да влязат в
Черно море на 14-15 април и да
останат там до 4-5 май. Отмяната
дойде след телефонния разговор между президентите Джо Байдън и Владимир Путин на 13 април вечерта,
на който Байдън предложи в близките месеци двамата да се срещнат в

трета страна.
Въпреки обаче разговора, САЩ
обявиха нови санкции срещу Русия,
като този път те засягат руския
държавен дълг. Санкциите са предприети заради подозренията, че Русия стояла зад кибератака срещу
софтуерната компания “СоларУиндс” и намесата й в президентските избори през 2020 г. ДУМА припомня, че Русия отрича и двете обвинения. Санкциите засягат 16 организации и 16 физичесди ица. САЩ
изготнват и 10 служитеи от посолството на Русия във Вашингтон.
Разширяват се ограниченията в

11 обвинени за аферата
с паспортите в Скопие
Прокуратурата
в
Скопие повдигна обвинения срещу 11 души за
злоупотреби, извършени
при издаването на паспорти. Осем от обвиняемите остават в ареста,
а един се издирва.
Обвинените са работили в паспортната
служба на вътрешното
министерство. Между
2017 и 2020 г. те са издали под чужда самоличност македонски паспорти на 214 чужденци
и на едно местно лице.
Към тези действия те са
били подтикнати от
Раиф Мифтари, който в
момента се укрива.

Документите били
издадени по данните на
македонци, които не
били кандидатствали за
биометричен паспорт,
емигрирали са или живеят в чужбина, като само
сменяли снимката на
приносителя. Получателите на паспортите са
основно за издирвани за
престъпления с международни заповеди за
арест, включително членове на мафиотски организации.
Групата беше арестувана на 6 април в резултат на съвместна операция с американските
служби и с Интерпол.

До 1 май НАТО ще започне изтеглянето
на войските си от Афганистан. Това решиха
министрите на отбраната и на външните работи от алианса на видео среща.
“Признавайки, че няма военен отговор на
предизвикателствата, пред които е изправен
Афганистан, съюзниците решихме, че ще започнем да изтегляме войските от мисията “Решителна подкрепа”, се казва в документа.
Във вторник президентът на САЩ Джо
Байдън обяви, че американският контингент
ще се прибере до 11 септември.
Генералният секретар на НАТО Йенс
Столтенберг увери, че това не означава край
на ангажиментите към Афганистан. Съюзниците ще продължат подкрепата за изграждане на отбранителен капацитет на Афганистан и ще подпомагат антитерористичните
сили.
“Не вярваме, че поддържането на непрекъснато военно присъствие в Афганистан е в наш интерес. Светът се промени за
20 г. и ние трябва да променим стратегията
си”, каза държавният секретар на САЩ
Антъни Блинкън след срещата.
България, която е част от операцията “Решителна подкрепа”,също ще изтегли контингента си.
Сергей Рябухин, цитиран от ТАСС,
новите санкции “ще нанесат определени щети върху нашата устойчивост, но не критично, защото имаме
достатъчно вътрешни резерви и
външни резерви, намиращи се в други валути на международната резервна система”.
Новите санкции на САЩ няма да
спомогнат за провеждане на срещата между президентите Путин и
Байдън, заяви кремълският говорител Дмитрий Песков, на когото се
позовава ТАСС. “Това че обсъжданите вероятни санкции по никакъв
начин няма да способстват за такава
среща, е еднозначно”, каза Песков.
В сряда посланикът на САЩ
Джон Съливан бе поканен при президентския помощник Юрий Ушаков
и бе предупреден, че Москва ще
отговори решително, ако има нови
санкции на САЩ.

работата на американските банки с
руски дългови ценни книжа. По-специално забранява се на финансови
институции в САЩ да купуват
дългови ценни книжа директно от
Централната банка на Русия, Министерството на финансите и суверенния фонд на Русия. Ще може обаче
да се купуват и продават руски
държавни облигации на вторичния
пазар. Новите ограничения
влизат в сила на 14 юни.
Санкциите са координирани ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!
с европейските съюзници на
САЩ.
Според руския сенатор

Армения иска повече
руски войници
Армения ще потърси увеличаване на руския военен контингент в опит да засили ролята на Москва
като гарант на сигурността си. Това стана ясно от
изявление на премиера Никол Пашинян пред парламента.
Той съобщи, че Ереван преговаря за увеличаване
на руските военни в граничната област Сюник и за
разширяване на военната база в Гюмри, където са
разположени 3000 руски военни.
Арменско-руският военен съюз е ключов за гарантиране на сигурността на Армения, каза Пашинян и
добави, че ще се търси и изграждане на съвместната
система за противовъздушна отбрана.
Армения и Азербайджан договориха примирие след
6-седмична война за Нагорни Карабах в края на 2020
г. То беше постигнато с посредничеството на Русия.
Москва изпрати 2000 миротворци в Нагорни Карабах.
Армения е член Организацията на договора за колективна безопасност и съюзничката Русия има ангажимент да я защитава, ако бъде нападната от чужда
сила.

ГЕОРГИ
ХРИСТОВ
ПАТРИКОВ

Роден на 16.04.1931 г. в с. Самоводене,
област Велико Търново
Достоен български офицер, кмет на село
Самоводене, кооперативен деец, военен
журналист, краевед, общественик.
Твоят професионален път
и обществена дейност, на които
отдаде много сили и енергия,
са пример за достойно
и всеотдайно служене на хората
и за развитието на България!
От сърце ти желаем много здраве, сили
за справяне с настоящите и предстоящи
изпитания, дълъг живот и благополучие и
бъди все така предан на социалистическите и антифашистки идеи и ценности!
НАЙ-СЪРДЕЧНО ТЕ ПРЕГРЪЩАМЕ!
Другарите от Български
антифашистки съюз

ДАТАТА
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Шамар и за Гешев
Валентин ГЕОРГИЕВ

След шамарите за Борисов дойдоха и тези за
Гешев. Не от другаде, а
от Европа. Резилът се
оказа толкова голям, че
държавата ни трябва да
тъне в земята от срам:
само България е с неприети кандидатури за европейски прокурори. Шефката на Европейската
прокуратура Лаура Кьо-

веши
окончателно
отхвърли четирима от
седмината български
кандидати, за които в началото на март поиска
допълнителна информация. Те “не отговарят на
всички критерии за допустимост”, става ясно от
кратко официално съобщение. Да припомним, че
веднъж вече номерът на
Гешев не мина с изпращането на имейл, който
да убеждава колко много
били подготвени. А това
са магистратите, които
трябва да провеждат разследванията на Европейската прокуратура на терен България.
Moля дa нoминиpaтe
чeтиpимa нoви кaндидaти
зa eвpoпeйcки дeлeгиpaни
пpoкypopи - тoвa нaпиca
Лaypa Kьoвeши нa Про-

курорската кoлeгия нa
BCC. A eдинoдyшният
oтгoвop нa сащисаните
кaдpoвици бe, чe пpиeмaт
пиcмoтo “зa cвeдeниe”.
Срамота! Сега не можело да се вземе решение
- във фаза “снишаване”
сме. Няма по света такава ялова прокуратура. Да
покаже точно сега такава
негодност е повече от
скандално. Кадровият потенциал е отчайващ.
Междувременно може да
си гласуват и още едно
увеличение на заплатите.
Все
пак
Кьовеши
допълнителна работа им
създаде. Техният принос
никога не е даром или
базиран на етика и добри
нрави.
Иначе, ходът на Кьовеши бе съвсем очакван.
Само дето си губи вре-

мето да им “разучава качествата”. Нима не знае
какво има под каскета?
По всичко изглежда, че
българската прокуратура няма капацитет, а
Висшият съдебен съвет
не може да управлява
съдебната система. Нужни са промени и на двете
места.
Нищо няма да се случи, ако на местно ниво
не се задействат съд,
прокуратура, МВР и
най-важното - политиците ни да имат смелостта
да подгонят другите политици, дето правят
пари от положението
си! Кьовеши свърши добра работа в Румъния!
Вече им дишаме праха в
толкова много области!
Дано да помогне и на
България!

На кого му стиска
Мая ЙОВАНОВСКА

През последните месеци, особено през последните дни, в медиите
се появи темата за т.нар.
фискален резерв - неприкосновения държавен резерв. И най-вече за това
колко пари има в него.
Или по-точно - колко останаха след ударното

харчене от последното
правителство на Бойко
Борисов. Темата, съвсем
разбираемо, се заобикаля
от представителите на
отиващата си власт. Но
става все по-ясно, че тези
резервни държавни пари
са се стопили покрай предизборните напъни на
Борисов да се хареса на
избирателите чрез ударно
харчене от джипката.
Минималното ниво на
фискалния резерв, фиксирано в закона, е 4,5 милиарда лева. Той обаче се
стопи с 4 милиарда само
през декември миналата
година и достигна ниво
8,6 милиарда при 12,6
милиарда в края на ноември. Преди дни обаче
бяха оповестени още по-

притеснителни данни на
БНБ: резервът към началото на април се е сринал
под 5,9 милиарда лева.
Това оставя правителството на Бойко Борисов на
следващите - огромен
минус от 5-6 милиарда
лева. И фискалният резерв
е с невиждан от години
по размерите си спад.
Очевидно за отиващата си власт резервът се
оказа доста апетитна
хапка, към която лекомислено бе посегнато.
Но той не е каса на централния бюджет, още помалко е личен портфейл
на Борисов. Всички бяхме свидетели как Той
похарчи огромни суми
от нашите пари (не само
от фиска, разбира се),

поне 7-8 милиарда лева,
но със съмнителен ефект.
Защото в тази и здравна,
и икономическа, и социална криза се оказахме
отново на дъното. И то
не само в Европейския
съюз.
И докато вчера в Народното събрание имаше
своеобразна надпревара
кой от кого е по-голям
демократ, БСП веднага
предложи промени в Закона за публичните финанси, които да забранят
на премиера - този в оставка или на бъдещото
правителство, да може да
харчи безконтролно парите на хората. Хайде да
видим на коя от всички
партии в парламента - и
нови, и стари, й стиска!

Могат, ако искат
От стр. 1
В първия си ден парламентаристите прогнозираха, че последният
им ден в това НС няма
да е след 4 години - поскоро ще е, и го знаят.
Затова ще продължат да
търсят народната любов. Започнаха смелите
заявки за поредни
разтърсващи реформи,
грандиозни законодателни промени и грижа
за всички, страдали от
ГЕРБ и кликата им.
Избрахме ги, за да изринат Авгиевите обори и
да ни поведат по чист и
подреден път напред. Те
ясно осъзнават какво ис-

каме да чуем. Проблемът
е дали знаят как да го направят, могат ли и искат
ли. Страшно ще е, ако
прекалено залитнат по
исканията на масата, без
да се замислят какво
може да последва. Уви,
мнозинството българи
действа първосигнално и
единственото, което
иска, е да “измете политиците”. А после?
Кой ще управлява, ще
провежда политики, ще
“сресва” разнородните
искания на суверена?
Повечето българи и хал
хабер нямат какво ще
последва, ако се реализира мечтанието им за
вот по пощата. Махане-

то на партийните субсидии лесно може да отвори вратата към разюздана политическа корупция и неприкрит лобизъм. Повечето от “новите” залитнаха в ухажване на българите зад
граница, дали обаче и
българите тук искат
същото? Изборни реформи пак ни чакат, стана ясно от всички изказвания. Дано отново не са
в полза на определен
политически субект, не
са резултат от безпринципни договорки, не са
писани набързо и не са
поредната стъпка към
хаос, манипулации и машинации.

Те, новите депутати,
могат да бъдат и добри,
и лоши. Важното е да не
си повярват прекалено
много, докато са на власт.
Един от тях вече се размечта за Крумови закони. Искаме ли обаче нови
Цветановци да ни съдят
без съд, да ни наказват
без постановление, че и
да излъчват “процеса”, за
да трупат бонус точки за
рейтинга си на велики
цезари? Те, новите депутати, могат да са смирени и загрижени за всички
българи, важно е да го
поискат.
А ние трябва да ги
следим и да ги “осъсвестим”, ако се налага.
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ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И НА
ЮРИСТА. С решение на МС от 12
март 1991 г. 16 април - денят, в
който първото Велико Народно
събрание приема през 1879 г.
Търновската конституция, е обявен по инициатива на Съюза на
юристите в България и за професионален празник на българските
юристи.
1850 - УМИРА МАРИ ТЮСО, ШВЕЙЦАРСКА
СКУЛПТОРКА ОТ ФРЕНСКИ ПРОИЗХОД (Р. 1761
Г.). Рожденото й име е Мария Гросхолц. Известна е с
восъчните фигури, които извайва, както и с музея на
восъчните фигури “Мадам
Тюсо”, основите на който
полага в Лондон. Днес подобни музеи има в много държави по света.
1889 - РАЖДА СЕ ЧАРЛИ ЧАПЛИН, БРИТАНСКИ АКТЬОР (УМИРА 1977 Г.). Сър Чарлс
Спенсър Чаплин е една от найкреативните личности в ерата
на нямото кино, а по-късно и
забележителен режисьор. Изработва легендарния образ на
Малкия човек. Първият му звуков филм е “Великият диктатор” - антихитлеристки, заснет през 1940 г. Незабравими
са лентите с негово участие “Хлапето”, “Треска
за злато”, “Светлините на града” и др.
1893 - РАЖДА СЕ ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА, ПОЕТЕСА (УМИРА 1991 Г.). Рожденото й име е Елисавета Любомирова Белчева. Утвърждава се
като поетеса след издаването
на първата си поетична книга
“Вечната и святата”. Следват
десетки стихосбирки, между
които “Звезда на моряка”,
“Сърце човешко”, “Пет звезди”
и пр. Стиховете й са преведени
на 30 езика. Удостоена е със златен медал на Международната асоциация на поетите в Рим.
1925 - УБИТ Е ЙОСИФ ХЕРБСТ, БЪЛГАРСКИ
ЖУРНАЛИСТ И ОБЩЕСТВЕНИК (Р. 1875 Г.). След
Септемврийското въстание
през 1923 г. в публикациите си
разобличава репресиите на режима на Цанков. При убийството на комуниста Вълчо Иванов през нощта на 12 срещу 13
февруари 1925 г. става свидетел на изхвърлянето на трупа
му от извършителите. Описва
видяното във вестниците. С
това си спечелва омразата на
режима и “безследно изчезва” през април 1925 г.
Днес се навършват 95 години от атентата в
църквата “Св. Неделя”.
1947 - ОФИЦИАЛНО СЕ НАЛАГА ИЗРАЗЪТ
“СТУДЕНА ВОЙНА”.
Непосредствено след
края на Втората световна война британският писател и публицист
Джордж Оруел използва наименованието “Студена война” в есето си “Ти и атомната бомба”,
публикувано на 19 октомври 1945 г. в сп. “Трибюн”. Разглеждайки света, живеещ в сянката на
заплахата от атомна война, той предупреждава
за създаването на “мир, който не е мир”, а перманентна Студена война, имайки предвид засилващата се идеологическа конфронтация между
СССР и Запада. Навлизането на наименованието
в политическата риторика се приписва на американския финансист и политик Бърнард Барух,
който в реч от 16 април 1947 г. в Сената на
Южна Каролина казва: “Нека не се заблуждаваме
- днес ние сме в състояние на Студена война.”
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МАРИО ПЕТРОВ, известен
с артистичния псевдоним
MADMAN, и СВЕТОСЛАВ
ГЕОРГИЕВ, познат като
2G THE BULGARIAN, са
едни от най-популярните
имена от съвременната
хип-хоп сцена. Музикалната
инвазия на силните момчета, родени в Благоевград,
надхвърли границите на
страната ни и стигна чак
до Лондон, където изпълнителите живеят и работят
вече над 10 години. Рап
бунтарите обаче доказват,
че не забравят и родината
си, като пускат YouTube
канала The Bulgarians
Official, с който дават
категорична заявка, че найдоброто от тях тепърва
предстои.

2G X MADMAN:

Залагаме на постоянство и качествена продукция,
категорични са неуморните рап изпълнители

Интервю на
Альона НЕЙКОВА

 Колко дълъг бе пътят от
Благоевград до лондонската музикална сцена?
MADMAN (Марио): Лично за
мен не само музикалният път е
дълъг и трънлив, а и пътят в живота. Казвам “е”, а не “беше”, защото той не е свършил, пътят
продължава.
2G (Светослав): Пътят беше
много дълъг, кален и трънлив. Напуснах страната и всички близки,
когато бях на 19 години. След студентска бригада останах да живея
чужбина като нелегален. Смених
няколко града - Чикаго, Лас Вегас
и после Ню Йорк. Минаха дълги и
интересни пет години и се прибрах
обратно в България. Постоях около година тук и след това заминах
за Лондон. Започнах от нулата - с
един куфар и “некой лев”. Наистина ми беше много трудно да стигна
до това ниво, на което съм сега, но
не съм спирал да правя музика.
Запознах се с много хора през
годините и се създаде своеобразен
творчески кръг. Сега вече мога да
кажа, че Лондон знае кои сме.
 Твърди се, че музикалният
пазар в Англия е сред най-трудните. Съгласни ли сте с подобна
теза или имате свое виждане по
темата?
2G (Светослав): Не съм наясно дали е най-трудният, но има
логика да бъде така. Тук има много
таланти и хора от цял свят. Но, от
друга страна, и българският пазар
не е лесен, даже е голямо предизвикателство.
MADMAN (Марио): Мисля, че
всеки пазар е труден, но този на
Острова определено е един от найоспорваните. Конкуренцията е огромна, талантливите изпълнители,
във всеки стил музика, са наистина
много, но ние залагаме на постоянство и качествена продукция. Все
още градим име и репутация както
на британския, така и на българския пазар.
На стр. 8
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Хип-хоп музиката...

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

Отдадени са на това, което правят
От стр. 7
 Кога започнахте да
мечтаете да заминете в
чужбина? Защо го направихте - видяхте в английската столица по-голям
шанс за реализация на музикалните ви проекти или
причината е друга?
MADMAN (Марио): Никога не съм мечтал да замина
в чужбина, просто обстоятелствата ме притиснаха и
се наложи. Мисля, че няма
случайни неща, така е трябвало да стане и не съжалявам. Старая се да извлека
ползата и всичко положително. Не съм забравил откъде
съм тръгнал и пътя, който
съм извървял. И това ясно
си проличава в творчеството
ми.
2G (Светослав): Още от
много малък, 15-годишен
може би, знаех, че искам да
пътувам. Музиката, която
слушах, и филмите, които
гледах, ме накараха да желая
да отида в Щатите. Беше голяма мечта и се сбъдна. Хубаво чувство. Смея да
твърдя, че, след като напуснах страната, се родих наново. Никога не съм желал да
живея в Лондон, но ето че и
тук ми допадна доста.
 Как стигнахте до хипхопа? С какво ви привлече
този стил?
2G (Светослав): Стигнах
до хип-хопа чрез парчетата,
които се въртяха по телевизията и се пускаха в клубовете. Този стил музика ме
кара да се чувствам по особен начин. Прави ме по-силен и по-мотивиран.
MADMAN (Марио): Аз
имам нужда да изразя себе
си, да изкарам това, което е
в гърдите ми, да кажа това,
което мисля и чувствам в
даден момент - без филтър,
без цензура, по най-суровия
начин, без да заобикалям и
шикалкавя, без да се крия зад
метафори, а директно. Хипхоп музиката е като изповед.
Именно това ме привлича.
 Казвате, че вашата
музика е истинска. Какво
точно влагате в тези думи?

Кое е неистинското за вас
в музикалния бранш?
MADMAN (Марио): За
разлика от повечето стилове, рапът е най-личната и
директна музика. Ние не разчитаме на текстописци, всеки артист е това, което е в
главата, сърцето и душата
му. Неговата история, неговото настроение, неговата
гледна точка, неговото поведение. Когато тръгнеш да се
променяш и нагаждаш по
даден модел, тогава малко
или много губиш идентичност и се смесваш с тълпата.
2G (Светослав): Точно
така - истинска е, защото
говоря за нещата, които мисля, които са ми се случили
или желая да ми се случат.
Също така искам да споделя
своя опит с хората. Ако слу-

то на канала The Bulgarians
Official? Коя е основната
идея на това начинание?
2G (Светослав): Искахме да си направим наш канал, да не разчитаме на канали със съществуващи абонати. Искаме наш канал, за
наши последователи. Нещо,
което да развиваме в различни посоки. Името The
Bulgarians идва от това, че
тук ни наричат така, и решихме, че това е ключово.
Представяме страната по
готин начин. И също така
искам всеки чужденец, тук и
навсякъде из света, да се
гордее, че е Bulgarian.
MADMAN (Марио):
Като артисти ние сме 2G X
MADMAN. The Bulgarians
Official е името на YouTube
канала, където, освен наши-

MADMAN и 2G с португалския изпълнител
Don Jaga (в средата) наскоро записаха песента
“Екрани”, клипът за която е сниман в Лондон и в София
шате Pegasus например, една
от последните ни песни, в
нея се казва как “малкият
иска бързо, малкият иска
много, малкият иска лесно...
Батко ти каза: Знам, че нещата не стават бързо. Трябва работа, постоянство и
търпение.” Затова музиката
ни е истинска. Не се правим
на гангстери, не парадираме
с пари. Ние сме - които сме:
готини пичове с готина музика (усмихва се).
 Какво ви провокира
или вдъхнови за създаване-

те видеоклипове, ще публикуваме и подкаст епизоди,
които ще снимаме съвсем
скоро. Идеята е да обсъждаме всякакви теми, да каним
гости и като цяло да се забавляваме, а и хората да ни
опознаят извън музиката.
 През 2017 г. пускате
първото ви съвместно парче, наречено “Лондон”.
Има ли шанс да възпеете и
родния ви Благоевград в
някоя ваша песен?
MADMAN (Марио):
През годините аз съм го

възпявал в няколко трака и
все още го споменавам в
куплетите от време на време. “Благоевград за вас ще
бъде пак Париж” (така се
майтапим с хората от другите градове).
2G (Светослав): “Лондон” стана спонтанно. Не
сме го планували. Ако и Благоевград ни дойде спонтанно, ще го направим.
 Кое е най-нестандартното или необичайното място, където е звучала ваша песен или сте имали изяви?
MADMAN (Марио): Лятото на 1998-а, когато бях
на 15. Отидох на лагер в
Рила планина, една вечер
учители и възпитатели решиха да ни съберат в столовата, бяха измислили разни
игри и забави. Някой ме
издаде и ме накараха почти
насила да рапирам пред
всички... Голям срам брах в
началото, но и голяма гордост след това.
2G (Светослав): Бяхме
на един турски концерт в
Лондон. След като слязохме
от сцената, имаше българи,
които искаха да се снимат с
нас. Беше супер приятно.
 Можете да се похвалите с доста фенове, като
голяма част от тях не са
българи. Какво според вас
им допада в музиката ви,
като се има предвид, че
пеете не само на английски, но и на родния език?
MADMAN (Марио): На
този въпрос ми се струва,
че феновете биха отговорили най-точно. Иска ми се да
мисля, че е това, което споменах вече: винаги съм себе
си, до болка откровен и директен. Моите житейски истории са същите като на
всички хора и много от тях
вярвам, че се припознават в
тях и по този начин им
въздействат. А за тези в UK,
които не разбират български, музиката е универсален
език, те усещат енергията.
2G (Светослав): Както
аз съм съм се наслаждавал
на музиката, преди да разбирам английски, така и другите хора харесват звука и
визията ни.
 Освен че ограничи
клубните ви участия, как
по друг начин ви повлия
КОВИД кризата? Може ли
пандемията да вдъхновява
за творчество и нови проекти?
2G (Светослав): Пандемията всъщност ми помогна. Даде ми време да поработя върху себе си. Осигури ни възможност да запишем повече музика. Аз имам
студио и ми даде шанс да
творя. Сега, като излезем от
пандемията, сме готови за

“

атака.
MADMAN (Марио):
Колкото и странно да звучи,
аз не се оплаквам от 2020-а
и началото на тази година.
Ние се концентрирахме
върху записи в студиото и
снимане на клипове. В личен план имах повече време
за семейството и децата,
което ме прави наистина
щастлив.
 Не криете, че се чувствате звезди. От какво е
породено подобно усещане?
MADMAN (Марио):
Ние сме звезди, но извън
смисъла, който повечето
хора вкарват в това определение. Звезди сме не защото
ни дават по телевизията или
пускат по радиото, а защото
вярваме в себе си, отдадени
сме на това, което правим, и
не спираме да работим, да
експериментираме и да се
усъвършенстваме.
2G (Светослав): Има
едно пламъче, което гори в
мен. От опита ми в живота
знам, че много хора го нямат, и затова стигнах до
този извод. Но не звездеем.
Държа се нормално, скромен съм и на моменти съм
срамежлив.
 Повече от десетилетие живеете в чужбина.
Какво до такава степен ви
харесва в Англия, че бихте
искали да е по същия начин
и в България? И обратното
- кое е от родината си
смятате, че би било добре
да се пренесе на Острова и
да запалите по нещо чисто
нашенско и британците?
2G (Светослав): В Англия ми харесва това, че се
чувствам свободен. Чувствам се без граница. Хората
не ме подтискат, отворени са
към живота и се развиват.
Има за всеки. Дори да не си
на скъпо платена работа, пак
може да си позволиш много
неща. В България, за съжаление, не е така. Но това, което бих желал да пренесем в
Англия, е планината, морето, четирите сезона и вкусните зеленчуци.
MADMAN (Марио):
Близо 13 години съм в Лондон, харесва ми това, че е
интернационален и мултикултурен град, допада ми
контактът с различни националности и работата ми с
тях. От България ми липсва
природата, най-вече планината и времето, особено
през лятото.
MADMAN (Марио) и
2G (Светослав): Искаме да
пожелаем на всички читатели да бъдат позитивни, да
вярват, но и да работят
здраво за своето бъдеще и
това на техните семейства и
близки хора.
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Георги Сава
Раковски живот епоха
200 години от рождението на идеолога
на българското революционно движение
Петър ДОНЕВСКИ

И питам се, ще отделим ли време, за
да разлистим отново пожълтелите, оръфани страници на нашата история и с
нов прочит да оценим целия съзнателен живот на безсмъртно величавия
подвиг на Георги Сава Раковски? В
създаденото от неговата богато надарена личност са намерили израз найважните проблеми на преломната революционна епоха, тенденциите на
общественото, културното и литературно развитие на българския народ. Животът на Раковски е живот епоха, а
делото му е безпримерно величав подвиг. Идеолог и организатор на национално-революционното движение, той
споява в неразривно единство делото
на революционера практик с вълненията и бляновете на поета романтик, с
търсенията и размислите на книжовника патриот и родолюбец. За него проф.
Боян Пенев казва, че той не е смъртен,
той е просто безсмъртен. Името му е
обайвало съвременници и следовници,
предизвиквало е признателност на поколенията, вдъхновявало е борците за
национална независимост, социално
равноправие и културен прогрес у нас
и в чужбина. В своите неиздадени фейлетони “Знаеш ли кои сме” Любен
Каравелов и Христо Ботев с гордост
споделят с какво благоговение нашите
български патриоти говорят за Раковски, за Хаджи Димитър, за Стефан
Караджа... И за оня грък, който търси
съгласието на нашите патриоти да издигне паметник на Раковски за своя
сметка. Необикновена гордост за България е и признанието на съвременни
индийски държавници, че заради идеите за независимост на народите и против потисничеството, които Раковски
проповядва по време на престоя си в
Индия, той е признат за техен национален герой, нещо, което малко се знае в
България. Все още малко се знае и за
познанството на Раковски с Гарибалди,
който му подарява жезъл. Както и че
през март 1862 г. в Миланската скала
лично големият композитор Джузепе
Верди дирижира опера в две действия,
посветена на Георги Раковски.
Роден е на 14 април 1821 г. в бунтовното планинско градче Котел,

твърдина на българщината, в будно
семейство, в среда с патриотични традиции. И майка му Руска Мамарчева, и
баща му Стойко Попович, са будни и
уважавани от котленци хора. Стойко
Попович заедно с братята си неведнъж
са спасявали града от турци нашественици и малкият Георги слушал с възхищение за непокорството на своите чичовци, за подвизите на своя вуйчо Георги Мамарчев, взел участие в Рускотурската война от 1828-29 г., в която
предвождал 500 поборници с намерение да обяви в Търново българската
независимост.
Георги Раковски получава добро
образование още от училището в родния си град. Учи след това в Карлово
при известния за времето си възрожденски учител Райно Попович, а от края
на 1837 г. - в гръцката Куручешменска
школа в Цариград, където изучава хуманитарни и природни науки, древни и
модерни езици, в резултат на което
успява да получи добра подготовка и
владеене на седем езика. И сред тази
недружелюбна нему среда той проявява изострено национално съзнание и
безкомпромисно реагира на съучениците си гърци, които не се свенят да
оклеветяват по различни поводи България. Надъхан с омраза към коварните
фанариоти, които преследват всичко
българско, Раковски с увереност заявява: “Ще дойде време да се освободим
от тия светогасители и презрители на
нашия народ...” И още двадесетгодишен,
той се свързва с дейците на черковното
движение в Цариград, особено с Неофит Бозвели, който го просветява в
разгарящата борба и възпламенява посилно патриотичните му пориви. Обиколките му из страната, срещите му с
хора от различни слоеве - всичко разкрива пред него непосилното положение на народа и грозящата опасност от
духовно асимилиране и обезличаване
на българската нация. Но Георги Раковски е и окрилен от идейното достойнство на Васил Априлов, Йордан
Сапунаров, Константин Фотинов, Гаврил Кръстевич, Найден Геров, Христо
Даскалов - родолюбци, които с дейността си поддържат в неспокойното време
българския дух... И младият Раковски с
оптимизъм и ентусиазъм чертае смели
революционни планове, организира
трескава дейност и вярва в масово

въстание, което ще освободи България
от турския ярем. Но в Браила, заедно
със свои съидейници, е арестуван и
осъден на смърт. Неговата присъда не
се изпълнява поради това, че той е
гръцки поданик.
В Турция, Франция, Индия, Румъния, Австрия, Гърция, Сърбия и къде
ли още не се е скитал и пребивавал със
своите освобожденски идеи и практични контакти за Отечеството младият
революционер... По време на Кримската война 1855-56 г. имал добра връзка
с висши турски чиновници и успява да
стане преводач в щаба на Главната турска квартира в Шумен с тайното намерение да предпазва българското население от набезите на турската войска
да изпраща военни сведения на руснаците. Скоро обаче планът му е разкрит,
арестуван е и само за това, че е назначен за преводач със специален турски
ферман, Омар паша не го е разстрелял
още в Шумен. На път за Цариград Раковски успява да избяга.
След неуспеха на въстанието в Северозападна България в началото на
50-те години, българите в Белград отново правят опити да се организира
бунт, надявайки се на помощ от Сърбия,
но Раковски оценява, че не е настъпила
благоприятната обстановка за подобни
действия и Османската империя не
може да бъде победена без предварителна революционна подготовка вътре
в страната. А това значи изграждане на
вътрешни комитети - мисия, с която покъсно се заема Васил Левски.
С надежда да намери по-благоприятни условия за организиране на революционна, народополезна, обществена
и книжовна дейност в края на 1856 г.
Раковски се установява в Нови Сад,
където намира подкрепата на сръбския
патриот д-р Данило Медакович. Започва да издава вестниците “Българска
дневница” и “Дунавски лебед”, обнародва книгата “Предвестник горского
пътника”, започва печатането на поемата “Горски пътник”. Усилено се занимава с българското историческо минало, проектира да основе българско книжовно дружество. От страниците на
вестниците за първи път се повежда
открита политическа борба срещу турските паши и бейове и гръцкото духовенство. С това Раковски поставя началото на революционната публицистика. Той с еднаква непримиримост се
бори срещу политическите поробители, срещу духовните потисници и срещу чорбаджиите, които смята за добра
подкрепа на турската власт.
В края на 1861 г. политическите
събития на Балканите особено обнадеждават българския революционер и
той предприема смели действия.
Сръбското правителство се стреми
окончателно да се освободи от васалната зависимост на Турция. На Раковски, имащ лични връзки със сръбския
княз Михаил Обренович, обещават подкрепа за създаване на въоръжена
българска легия, която да вземе участие в евентуална война между Сърбия
и Турция. Моментът бил благоприятен
за общи действия срещу вековния поробител. В легията се записват 500
членове. Между тях са Васил Левски,
Васил Друмев, Стефан Караджа, Ильо
войвода, Иван Касабов, Панайот Хи-

Като истински родолюбец издига
българския дух и ум на ново
равнище
тов... Раковски съставя цялостен план
за освобождението на България. Идването на мечтаната свобода виждал като
нещо реално, поради което изработва и
специален статут за “Едно привременно българско началство в Белград”. При
такова революционно напрежение и
организационен кипеж започва епизодичен конфликт между сърби и турци,
при който българските легисти участват, проявяват храброст и оказват голяма помощ на сърбите.
Но скоро Сръбското правителство
и Турция се помиряват, войната е избегната и на Раковски е наредено да
разпусне легията. Въпреки покрусата,
той се впуска отново в смели действия.
Посещава през 1863 г. Атина, Цетине,
Букурещ, среща се и води преговори с
държавници и печели уважението с
широките си познания като дипломат, с
политическа прозорливост и всеотдайност на едно велико дело. Раковски
жадува освобождението на Отечеството си от турското робство и гори от
неимоверно желание България да намери истинското си място в общоевропейската структура като държава с
многолетна история. Любовта към Родината смята за своя най-голяма нравствена ценност и затова посвещава своя
живот на нея. Той е революционер,
дипломат, публицист, поет, писател и
родолюбец, който издига българския
дух и ум на ново равнище, показва
неговата зрялост и дълбочина.
Но динамичният, изпълнен с лишения и напрежения живот, без време е
прекъснат от жълтата гостенка. Идеологът на българското революционно
движение за освобождението на България от турско робство склапя очи във
вилата на братя Мустакови, в околностите на Букурещ, едва 46-годишен.
Напуска този свят един мечтател, патриот, чийто живот е блян, копнеж, който ту с остро перо, ту с гореща реч и
сабя, сее надежда и вяра на близо и
далеч, и вижда светлото бъдно на своето Отечество.

Редактор Боян БОЙЧЕВ
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Тайните на гласа ни
се крият в тишината
Благодарение на уникалната природна дарба общуваме, пеем,
смеем се, викаме и дори плачем, но рядко я ценим истински
Вече над две десетилетия
на 16 април в доста страни
на планетата ни се отбелязва празник, посветен на една
от феноменалните човешки
благословии. Иде реч за Световен ден на гласа. И макар
наименованието му да предизвиква асоциации най-вече
с вокалните способности,
всъщност основното послание, което се изпраща и към
обикновените хора, и към
специалистите, е да се обръща по-голямо внимание на
тази природна дарба и да се
замислим истински върху ролята й в живота ни.
Благодарение на гласа хората имат възможност не само
да общуват, но и да изразяват
по-силно и разбираемо емоциите си, да показват чувствата,
да се радват на красотата на
звуците...
И лекари, и други експерти, чиято работа и призвание
са свързани с гласовия апарат,
неуморно повтарят, че за запазването на този уникален
дар и профилактиката на редица заболявания е необходимо
да се придържаме към здравословния начин на живот. Сред
основните причини, предизвикващи проблеми с речта и
извличането на звуци, се посочват тютюнопушенето, стресовите ситуации и недостатъчното предпазване от
простуди.

гласа на Джокондата. За да го
постигнат, специалисти доста
дълго изучават лицето на Мона
Лиза, обръщайки внимание и на
най-малките детайли от световноизвестния портрет на Леонардо да Винчи. След това анализът на тези данни бе предоставен на специална компютърна програма, отговаряща
за особеностите на фонетиката, свързани със специфичното
разположение на костите в черепа на всеки индивид. Оказа
се, че Джокондата е притежавала спокоен глас в ниския диапазон на звукоизвличането.
начин, според експертите, хората не само ще спрат да използват гласа си за определено
време и ще му дадат заслужена
почивка, от която наистина се
нуждае, но и ще успеят да направят крачка напред в осъзнаването на действително важното в живота ни.
Издаваните от всеки човек
звуци са абсолютно уникални,
сравняват ги дори с пръстови
отпечатъци. Специалистите са
на мнение, че гласът има много по-голяма сила от какъвто и
да било музикален инструмент.
Изследвания на американски експерти разкриват: пеенето, освен че допринася за
развитието и укрепването на
белите дробове и гръдната
мускулатура, също така заздравява и сърцето. Затова не
тонации) да определят годините на говорещия. Оказа се, че
емоциите на гнева и страха
увеличават предполагаемата
възраст до максималната, а усещанията за радост и щастие,
напротив, значително я намаляват. Разликата в оценките на
един и същи глас понякога е
стигала до 10 години, в зависимост от изразяваните чувства.
Именно затова съветват хората, които искат да изглеждат помлади, да говорят колкото се
може по-доброжелателно, весело и дори възторжено.
Японски експерти твърдят,
че са успели да пресъздадат

Като един от най-интересните и, на пръв поглед, необичайни методи за осъзнаването
на важността на гласа във всекидневието може да се изтъкне
експериментът на британски
специалисти. Разработката им
условно е наречена “Часът на
тишината” и предвижда пълно
мълчание - най-вече в случаите, когато трябва да се решат
някои важни въпроси, заплетени ситуации или изоставени
задачи. Единствено по този

бива да се учудваме, че
продължителността на живота
на повечето професионални
изпълнители е доста по-голяма
от средната.
Любопитен
тест
бе
извършен в Австралийската
университетска лаборатория,
където се правят проучвания на
речта и фонетиката на издаваните звуци. Участниците в проучването трябваше само по гласа (който произнася една и
съща фраза, но с различни ин-

Добре е да се знае, че много световни изпълнители ясно
осъзнават значимостта на найсъвършения природен инструмент. И не само се грижат по
възможно най-добрия начин за
него, но предприемат и предпазни мерки срещу загубата на
вокалните си способности.
Сред тях е и Кралицата на
рокендрола Тина Търнър, която застрахова гласа си за
3 милиона 200 хиляди долара.
Според Книгата на рекордите на Гинес най-силният звук
сред хората издава британката
Джил Дрейк. Дамата е способна да крещи със сила от 129

децибела, което значително
надвишава шума от всеки рок
концерт или ударен пневматичен чук и е малко по-тихо от
мотора на реактивен самолет.
Най-ниската нота е способен да изпее американецът
Тим Стормс. Негово ненадминато (засега) постижение е
нотата сол с честота 0,189
херца, което е с осем октави
по-малко от най-ниската нота
на пианото. Подобен звук е
невъзможно да се чуе с невъоръжено ухо и за целта се
използват специални устройства. Всъщност този изпълнител
притежава глас с най-широк
диапазон - цели 10 октави.
Това е с 3 октави повече, отколкото имат повечето професионални певци.
Хората притежават способността да извличат и разпознават огромно разнообразие от
звуци, макар че това в по-голяма част от случаите изобщо не
е необходимо. В някои езици
се използват едва десетина
(обикновено - до петдесет)
фонетични инструмента за
съставянето на думи. Има, разбира се, и изключения. Найвпечатляващото сред тях е в
групата езици къхонг, разпространени в Ботсуана и Намибия, където се използват около
112 отделни звука.
На пръв поглед, говоренето е много лесно занимание.
Обаче звукоизвличането се
обуславя от доста сложна система. Гласът се получава при
издишането на въздух от белите дробове под определено
налягане и той минава през
гласните струни, като ги кара

да вибрират. За определяща в
това отношение се смята и
формата на устната кухина.
Макар тя да е природната даденост, заедно с волевите усилия на човека играе много важна роля за говоренето.
Гласът наистина е уникално явление и съвършен инструмент, благодарение на който общуваме, пеем, смеем се,
викаме и дори плачем. Нека не
го приемаме за даденост и започнем да го ценим поне малко повече отпреди.

Страницата подготви
Альона НЕЙКОВА

ПЕТЪК
16 АПРИЛ

11

НА ФОКУС

2021

Ваксинационните паспорти
Клопките за преболедувалите на крак КОВИД-19
Аида ПАНИКЯН

Ваксинационните паспорти не са от вчера. И никой,
който отива на екскурзия или
за работа и обучение в чужбина, не е негодувал срещу
тях. Но днес има доста недоволни от въвеждането на такива документи, удостоверяващи, че човек е ваксиниран
срещу КОВИД-19, с което
получава и своеобразна здравна виза за свободно преминаване на държавни граници.
За един от първите ваксинационни паспорти се смята белегът на рамото от ваксина срещу вариола. В края на XIX и
началото на XX век ваксинирането не е било толкова щадяща
манипулация като днес -правел
се разрез на ръката и там се
вкарвал вирусът, става ясно от
стари документи. След което
ваксинираният се чувствал като
болен от шарка - с треска и пр.,
а ръката му се подувала. Следата от разреза оставала и това
било знак, че човекът е ваксиниран. Но преди възприемането на
белега като своеобразна виза, в
Америка се издавали удостоверения. Дали заради болезнената
манипулация или по други причини, започнали да се появяват
фалшиви бележки за ваксинация, често подписани от лекари, а шарката продължавала
своя смъртоносен марш. В някои щати дори са издавани декрети, че никой не може да бъде
наеман на работа, ако не е ваксиниран срещу шарка. Достъпът до учебни заведения също
бил ограничаван за неваксинирани. Лекар от чикагския медицински колеж призовава здравните власти в Америка да приемат като единствен “входен
билет” в страната белегът на
ръката от ваксинацията.
След средата на ХХ век СЗО
въвежда т.нар. жълт ваксинационен паспорт, който през 20052007 г. е обновен. Той става
задължителен за влизане в
държави, където има жълта треска. И в момента за влизане в
определени страни на Африка и
Южна Америка се изисква човек да бъде ваксиниран срещу
жълта треска. На електронната
страница на Националния център по заразни и паразитни
болести има актуална информация и за препоръчителните ваксинации срещу хепатит А и В,
тетанус и дифтерия, коремен
тиф, полиомиелит, бяс и др.,
които човек трябва да има, преди да влезе в дадена държава.
В момента в САЩ умуват
за разработването на ваксинационен паспорт за КОВИД-19,
а гражданите се боят дали ще
им е достатъчен сертификатът

за приета ваксина, ако пътуват за Европа.
ЕС вече има проект на резолюция за рамката на цифровото
зелено удостоверение. Намеренията са преди активния туристически сезон да бъде гарантирано свободно придвижване на
хората, преболедували или получили пълния ваксинационен
курс срещу КОВИД-19. Сериозни проблеми имат хора, които живеят в погранични райони
и трябва заради работата си всеки ден да преминават държавна
граница. Ще се признават ли
ваксинационните паспорти на
различните континенти или наистина е необходим един общовалиден? Логичният му издател
най-вероятно би могла да е

Световната здравна
организация
На 5 февруари СЗО публикува становище за научните,
етичните, правните и технологичните съображения относно
въвеждането на изисквания за

ференциалната ваксинация на
пътници може да намали ваксините за хората, които са в реален риск от тежко заболяване и
смърт. От СЗО са на мнение, че
подобно приоритизиране може
да има и други етични последици като неравен достъп до ваксини. Междувременно, проверка на ДУМА в сайта на “Блумберг” показа, че и в момента има
неравномерно разпределение на
ваксините - от 8 до 13 април
40% от ваксините в света са разпределени в 27 богати държави,
в които живее 11% от световното население. В същото време
11% от страните, където живее
най-бедното население, са получили едва 1,6% ваксини срещу КОВИД-19.
Още в средата на януари
Комитетът за спешни случаи на
Международните здравни правила препоръча на държавите
членки понастоящем да не
въвеждат изисквания за доказателство за ваксинация или имунитет за международни пътувания като условие за влизане. И

гражданите на ЕС то ще бъде
оперативно съвместимо за всички страни членки и ще се признава във всяка. То ще обхваща
три вида удостоверения - за ваксинация, за направен тест
(NAAT/RT-PCR или бърз за антигени) и удостоверение за преболедуван КОВИД-19. Те ще се
издават в електронен формат
или на хартиен носител, но и в
двата случая ще имат QR код.
Сертификатът ще съдържа три
имена, дата на раждане, дата на
издаване на документа, релевантна информация за ваксината/теста, преболедуването, както и уникален идентификатор
на удостоверението.
За ваксинирани се смятат
хората, преминали целия ваксинационен курс за съответния препарат. Те трябва да са
приели ваксина, получила разрешение за търговия в ЕС. От
проекта става ясно, че държавите членки могат да решат да
приемат допълнително и други ваксини. В удостоверението се вписват името на вакси-

Сред диагнозите с най-висок относителен дял от общия брой болнични листове
за деветмесечието на 2020 г.
КОВИД-19 е на 18-о от възможни 20 места, става ясно от
информация на НОИ. За остра
инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена, са издадени 138 626 болнични листа, на второ място е вирусна инфекция, неуточнена, а
на трето - остър бронхит, неуточнен, с 90 131 болнични.
За КОВИД-19 са издадени за
9 месеца едва 10 529 болнични. Ако такива хора и не са
ваксинирани, трудно ще имат
достъп до Цифрово зелено
удостоверение. Причината е,
че в проекта за регламент не е
записано, че изследване за наличие на антитела може да е
условие за получаване на удостоверението. На запитване на
ДУМА от представителството
на ЕП у нас потвърдиха, че в
текста на предложението за
регламент не е споменато изследване за наличие на антитела като вариант за издаване на
удостоверение за преболедуване. Очевидно преболедувалите
КОВИД-19 на крак и без да
обявят заболяването си, може
би ще трябва да се ваксинират,
за да получат зеления паспорт.

Децата и
неваксинираните по
медицински причини

доказателство за ваксинация
срещу КОВИД-19 за изходящи
или входящи международни
пътници. “Понастоящем позицията на СЗО е, че националните
органи и туристическите оператори не трябва да въвеждат изисквания за доказване на ваксинация срещу КОВИД-19 за международни пътувания като условие за заминаване или влизане. Основните причини са, че
ефикасността на ваксините за
предотвратяване на предаването на КОВИД-19 все още не е
ясна, както и настоящите ограничени световни доставки на
ваксини. Въпреки че е доказано,
че много от наличните ваксини
предпазват от болести, продължават проучванията, за да се
определи дали те също така спират предаването на вируса, т.е.
ваксиниран човек не може да
носи вируса и да го предава на
други. СЗО препоръчва хората,
които са ваксинирани, да
продължат да спазват другите
мерки за намаляване на риска
при пътуване”, коментира за
ДУМА представителят на България за СЗО доц. Михаил Околийски. Той поясни, че друг
фактор е ограниченото предлагане на ваксини в целия свят,
поради което се смята, че пре-

в същото време става ясно, че
доказателството за ваксинация
не трябва да освобождава международните пътници от спазването на останалите мерки за
намаляване на риска от заразяване при пътуване. “Паралелно
с това всеки ваксиниран трябва
да има достъп до доказателство
за ваксинация - хартиено или
цифрово. В рамките на инициативата за интелигентни сертификати за ваксини СЗО работи
за разработване на технически
спецификации и стандарти за
използването на цифрови сертификати за ваксини. СЗО публикува последната версия за
указания за разработване на
такъв сертификат, която бе отворена за обществено обсъждане до 12 април 2021 г.”, поясни
доц. Околийски.

Цифровото зелено
удостоверение
Вече няколко държави членки на ЕС освобождават ваксинираните от определени ограничения върху свободното движение в рамките на ЕС. И все
пак, необходим е общ подход на
всички членки. Затова се пристъпи към изработването на Цифровото зелено удостоверение. За

ната, титуляр на разрешението за търговия или производител на ваксината, държава,
в която е направена ваксината, на коя дата е поставена последната доза.

Най-много
въпросителни
буди удостоверението за преболедуване.
Важно е да се знае, че то ще
важи до 180 дни (6 месеца) от
датата на издаване. В него ще
има полета “валидно от” и “валидно до”. Това удостоверение
не може да бъде издавано преди 11-ия ден от първия положителен тест за инфекция със
SARS-CoV-2. Това е капан за
всички български граждани,
прекарали КОВИД-19 на крак
или с болничен за друга диагноза. Не е тайна, че, за да избегнат карантина, близки и роднини на хора с положителен за
КОВИД-19 тест не се изследват и не влизат в системата на
потвърдените случаи. Често
това са съпрузи. Но има и много случаи на родители, които
не са позволили децата им да
бъдат тествани и съответно
самите те не са карантинирани
и са ходили на работа.

Макар за момента децата да
нямат възможност да се ваксинират срещу КОВИД-19, те
следва да могат да получат удостоверение за направен тест или
преболедуване, се уточнява в
проекта. Документът може да
бъде получен от тяхно име и от
родителите им. Хората, които
не са ваксинирани по медицински причини, също трябва да
имат възможност да продължат
да упражняват основното си
право на свободно движение, когато е необходимо, но при спазване на ограничения като
задължително тестване и карантина/самоизолация, става ясно
от документа.
Винаги съм смятала, че когато човек пътува, трябва отлично да се запознае със задълженията си. Но това не означава,
че не трябва да знае и правата
си. В тези трудни времена, преди да тръгнем на път, очевидно трябва да изчетем доста документи, за да се защитим. На
14 април от Страсбург пристигна съобщение, че Съветът на Европа издава насоки към правителствата за защита на правата
на човека. Документът подчертава значението на засилването
на усилията за производство и
прилагане на ваксини по еднакъв начин, в съответствие с
изискванията на Конвенцията
за правата на човека и биомедицината (Конвенцията от Овиедо) и приканва държавите да
вземат мерки за защита на личните данни и предотвратяването на фалшификации. Визира се
и задължението на държавите
да осигурят на гражданите си
достъп до имунизация.
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 Дни след избухването на аферата “Двойник” в Република Северна Македония (РСМ), при което се
разбра, че наркобосове на Балканите са ползвали македонски паспорти за пътуване в чужбина, избухна
следващата афера със семейството
на премиера Зоран Заев, по-точно с
братовчедите му Трайче и Бобан
Заеви, които от години имат интерес в производството на медицинска марихуана. Сега се оказват замесени в трафик на марихуана на
стойност 800 хиляди евро.
Въпросът е - защо премиерът на Северна Македония е замесен в този
скандал, а името му се прокрадна и
в предходния - “Двойник”? И как
тези наркоафери ще се отразят на
политическата му кариера? Поканих за анализ главния редактор на
електронното издание МКД Александър Дамовски, защото с него още
в началото на януари говорихме в
интервю за прокрадващите се тогава подозрения около връзките на
премиера Заев и неговото семейство с наркобизнеса в Македония.
Защо се получи така, че премиерът
Зоран Заев е забъркан в скандал, за
който ние всъщност говорихме порано, но говорихме за медицинска
марихуана, докато сега става дума
за заловени пакети наркотици за
800 хиляди евро?
- Напливът на марихуана на паза-

АЛЕКСАНДЪР ДАМОВСКИ:

Властта е свързана
с големи престъпници
Наркоаферите в Северна Македония могат да доведат до
смяна на правителството, казва главният редактор на
електронното издание МКД пред Радио „Фокус”
ра в РС Македония беше очакван, защото целият проект за легализиране
на медицинския канабис в страната не
се разви както беше планирано, тъй
като в него не влязоха лекарите и медицинските специалисти, а влязоха
други хора и други капитали. Цялото
това производство не влезе в здравеопазването, в медицината, а отиде на
нелегалния пазар. От него не беше
произведено олио (масло) от канабис,
а остана само суха марихуана, която
всичките тези фирми, в които са замесени и членове от семейството на
премиера Заев, нямаше къде да пласират. Поради това цялото количество беше насочено към черния пазар, защото трябваше да се
възвърнат по някакъв начин средствата, вложени в отглеждането на този
канабис. И тъй като премиерът е от
фамилията Заеви, мислеха, че всичко
много лесно може да се продаде на
нелегалните пазари в региона.
Последната пратка например е
била за Гърция. Просто станахме
малък лазарет и заехме мястото на
Албания в нелегалната продажба на
марихуана в региона. И тъй като голяма част от фирмите за производство
на медицински канабис са собственост
на членове от семейство Заеви, всяка
една такава акция по откриване на
нелегална марихуана се свързва с тях.
Особено сега, в последната акция, в
която беше включена и Американската агенция за борба с наркотиците

ДЕА, които започнаха акцията, арестуваха участниците в нелегалното
разпространение и ги предадоха на
македонската полиция. А между тези
арестувани хора имаше и такива, които са били ангажирани и във фирмите на семейство Заеви.
 Господин Дамовски, доколко
е вярна информацията, че на територията на Македония има
сблъсък за производство на медицинска марихуана между фирмите на рода Заеви и съответно
американски компании? И в резултат на това е била сезирана ДЕА
и с акцията е било установено количеството наркотици за износ.
- Да, има неофициална, непотвърдена информация, че американската Агенция за борба с наркотиците ДЕА е влязла в Македония, откакто
американецът, собственик на фирмата “5 letters” в Крушево, започна да
има проблеми с властта, със семейство Заеви, с рекет, т.е. започна да има
проблеми във фирмата. Той е собственик на 75% от фирмата. И поради
сигнал, подаден от него за несправедливостите и пречките, които му се
случват в Македония, в американското посолство в Скопие през м. декември, започна и акцията на ДЕА. И
това, което се случи преди дни, е
първият резултат от дейността на
ДЕА в Македония. Не знаем какво ще
стане по-нататък, дали ДЕА продължава разследването, дали ще успеят да

прекратят цялото това нелегално разпространение на марихуана от Македония в региона. Но мисля, че всичко
това е свързано и с аферата с конфискуваните паспорти.
Вижте, от една страна имате агенция, която се бори с наркобосовете, с
наркокартелите, които разпространяват наркотици в региона, дори в целия
свят, а от друга страна имате държава, в която официалната власт издава
съвсем легални паспорти на хора от
онези наркокартели, срещу които ДЕА
се бори всекидневно. Например, дават се паспорти на наркобосове от
Италия, от Албания, от Сърбия, от
Черна гора и те съвсем легално пътуват в Европа, в региона, по целия свят,
а полицаите и агенциите за борба с
наркотиците смятат, че те са изгонени, избягали са и не смеят да пътуват.
Така че, мисля, че тази акция на ДЕА
има връзка и с аферата с паспортите.
Надявам се, че с тази акция ще бъде
нанесен сериозен удар върху нелегалното разпространение на наркотици в
Македония и в региона.

“
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 Ако ви разбирам правилно, се
получава така, че властта в Македония се е споразумяла с балканските наркобосове да им осигури документи за свободно придвижване
срещу гарантирани от тях свободни канали за наркотиците на семейство Заеви, така ли?
- Дали това е свързано и със семейство Заеви, са предположения в
зоната на спекулациите. Но тогава,
когато официалната власт на една
държава издава легални документи на
водачите на наркокартели, то това е
наистина сериозен проблем за всяка
държава, а да не говорим за такава
агенция като ДЕА от САЩ.
 Електронното издание, на което сте собственик, съобщава, че
братовчедите на Заев от седмица
са в Дубай, пазят дистанция от
скандала. Вярна ли е тази информация? На какво се позовавате?
- Да, тази информация я изнесохме. Трайче Заев и Бобан Заев, които
са братовчеди на Зоран Заев, са главните герои, основните ръководители
на бизнеса с медицинския канабис на
семейството Заеви, те са собственици на някои фирми, съдружници са в
други фирми с подобна дейност. От
24 март са в Дубай. Един от братовчедите публикува във Фейсбук, че са
избягали в Дубай. Трайче Заев написа в профила си във Фейсбук, че той
е вече три седмици в Дубай за развитие на бизнес сделките си и разширяване на бизнеса си в региона. Така
че много случайности съвпадат във
всички тези информации, взети заедно. Не казвам, че са дълбоко свързани, но, между другото, цялата информация, ако я свържем, дава лоша
картина на онова, което се случва в
момента в Македония за властта в
страната, която очевидно е свързана
с големи престъпници.
 И какво се получава - марихуаната на премиера е най-хубава,
така ли?
- Да. Така е.
 Перифразирам заглавие на пиеса на Дарио Фо. Тези скандали как
ще се отразят на политическата кариера на господин Заев?
- Разбира се, негативно влияят
всичките тези афери на имиджа и на
всичко, постигнато от Заев през този
период. Реални са оценките, че на
местните избори през октомври ще
имаме съвсем различна политическа
картина в Македония по отношение
на силата на опозицията и на партиите, които са в момента във властта.
Има актуална информация в последните дни, че е възможно и в парламента да се състави ново парламентарно мнозинство, което ще означава и ново правителство.
 Кой ще е премиер на това ново
правителство?
- Предполага се, че това ще бъде
човек от ВМРО-ДПМНЕ, който ще
бъде представител от това ново мнозинство. Дали това ще бъде Мицкоски, председателят на ВМРО-ДПМНЕ,
или друг, трудно е да се прогнозира.
 Господин Заев ще успее ли да
излезе сух от тези афери?
- Трудно е да се предположи, че
ще излезе сух от тези афери, защото
това са сериозни неща, те са тежък
удар по неговия имидж и той трудно
би могъл да се задържи на политическата сцена.
Заглавието е на ДУМА
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Юбилейна изложба
на Дора Бонева

НАКРАТКО

ХV международен конкурс
за млади изпълнители
в Перник ще се
състои онлайн

Живописните творби на художничката, сред които има и рисувани
в последните месеци, са подредени в галерия „Райко Алексиев”
СНИМКА PALACEPERNIK.COM

Съюзът на българските
художници представя изложба живопис на Дора Бонева
в галерия “Райко Алексиев”,
ул. “Г. С. Раковски” 125, до
10 май. На 11 април Дора
Бонева навърши 85 години.
Настоящата й изложба в
по-голямата си част е ретроспективна, но художничката представя и нови картини, рисувани в последните месеци.
“Дора Бонева е интимен
художник. Тя избира природния обект или човека,
когото портретува, със
стремежа да ни приближи и
разбере и едва тогава да го
включи в своя свят. Затова
нейните платна са като диалози насаме, без многословие, но със скъсяване на
дистанцията, с доверие и
честно разбирателство. Винаги имам впечатлението, че
с всяка картина Дора отваря прозорец към света. Сякаш иска да каже “погледни
какво чудо е тази зима” или
това цвете. Тихи, незабелязани преди нея вълшебства.
Трябва да ги видим в платната й, за да осъзнаем, че в

света има хармония, че той
може да бъде тих и вглъбен.
И че ние сме все още способни към съзерцание”, посочва Иван Маразов.

Дора Бонева е родена
през 1936 г. в Габрово.
Завършва Художествената
академия в София при проф.
Дечко Узунов. Участва във

всички национални изложби
и редица представяния в
чужбина. Получавала е награди за своите творби от
Съюза на българските художници, от Софийската
община, от културния институт “Солензара” в Париж,
сребърен медал от френската Академия за изящни изкуства и др. От 1981 г. е членкореспондент на Европейската академия за наука, изкуство и култура със седалище Париж. През 1989,
1990, 1993 г. участва в Есенния салон в Париж. Избрана
е като гостуващ художник за
сезона 1994-1995 г. от “Графис арт център” в Ню Лондон, Кънектикът, САЩ.
Има повече от 35 самостоятелни изложби в България, Унгария, Англия, Полша, Холандия, Франция,
САЩ. Нейни картини
присъстват в сградата на
ЮНЕСКО в Париж, в много галерии и частни колекции в България, Англия,
Франция, Италия, Холандия,
Германия, Русия, Гърция,
Япония, Израел, Латинска
Америка и САЩ.

Зорница Иларионова
Иларионова представя
представя
Зорница
нов албум с френска класика

“Музиката е магия, моят начин да
достигам до мечтите си, а подарък за мен
е, че мога да я споделям с всички вас,
които я слушате, и искрено се надявам да
донесе на всеки онова, от което най-силно
се нуждае! Подарявам ви музика!” С това
обръщение към меломаните Зорница Ила-

рионова представя новия си, трети албум
- “Le Cadeau”, издаден от “Гега Ню”, научи ДУМА от Маргарита Тошева, артистичен и събитиен мениджър. Младата
цигуларка се е заела с предизвикателството на една силна програма на четири еталонни творби от цигулковия репертоар.

Гръбнакът на тази програма е комбинацията Ернест Шосон, Цезар Франк, Клод
Дебюси и Сен-Санс/Изаи. Тези вечни
модели на френската чувствителност са
интерпретирани фино, с прецизност и
впечатляват с изискан и вълнуващ контраст между нежната утеха на рядката
красота и емоционалната трансформация.
В записите се усеща стремежът на
Зорница Иларионова да нанесе своя личен щрих в дълголетната история на произведенията, които е подбрала. Прави го
деликатно, вложила сериозния си технически арсенал, за да очертае стиловата
специфика на всеки от тези шедьоври.
Завладяващите мелодични линии,
съчетани с необичайно богатите акомпанименти на пианистката Мария-Елена Средева, са възможност за всеки
любител на музиката да направи своето пътешествие назад във времето, за
да се докосне дo елегантния и емоционален свят на френската belle epoque
музикална съкровищница.
Малко преди да излезе новият й албум “Le Cadeau”, Зорница Иларионова
показва изключителната си техника и
звукоизвличане пред журито на Международния конкурс “Danubia Talents” в
Унгария, където печели първа награда с
изпълненията си на произведения от
Камий Сен-Санс, Йожен Изаи и Ян
Сибелиус. Получава и първа награда в
категория “Камерна музика” заедно с
пианистката Мартина Табакова. Първата й награда в нейната категория е още
по-значима, като се има предвид, че е
спечелена при многобройна и много
силна конкуренция на участници от
Китай, Япония, Южна Корея и Европа.

Петнадесетото издание на международния конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти в Перник ще се проведе от
14 до 16 май онлайн - чрез изпращане
на видеозаписите на участниците,
съобщи БТА. Заявки се приемат до
20 април вкл., крайният срок за
изпращане на линковете с видеоизпълненията е до 5 май, уточняват
организаторите от Обединената
школа по изкуствата в Двореца на
културата, с подкрепата на община
Перник. В надпреварата могат да се
включат млади изпълнители на класически музикални инструменти индивидуално и в камерни формации, в две категории - любители и
възпитаници на музикални училища.
Кандидатите ще участват в три
раздела - пиано и акордеон, струнни
инструменти, духови и ударни. Конкурсната програма включва свободно избрани две или повече произведения с различен характер. Всички
участници ще получат грамоти. За
всяка възрастова група и категория
се присъждат дипломи и медали за
I, II, III място, дипломи за поощрения. По традиция ще бъде връчена и
награда на кмета на Перник “Гран
при” - статуетка и 500 лева за
изключително ярко дарование. Институт Сервантес в София и отдел
“Образование” към посолството на
Кралство Испания предоставят
специални награди за изпълнение на
творби от испански или ибероамерикански композитори.

Шпионски трилър
с Бенедикт Къмбърбач
гледаме на „Киномания”

СНИМКА “КИНОМАНИЯ”/НДК

На таланта на Бенедикт
Къмбърбач ще се насладим на
18 април от 19 ч. в зала 1 на НДК
в “Сянката на шпионина”. Филмът
на Доминик Кук се базира на истинската история на Гревил Уин
(Къмбърбач) - британски бизнесмен,
вербуван от МИ6 и ЦРУ по време
на Студената война. Уин трябва да
си сътрудничи със съветския шпионин Олег Пенковски (изигран от
Мераб Нинидзе) с кодово име
Ironbark, който има секретна информация за Съюза, най-вече свързана с т.нар. Карибска криза, смятана
за най-острия конфликт по времето на Студената война, довел света до ръба на Трета световна война. Двамата мъже стават близки
приятели, но когато тяхната дейност е разкрита от двоен агент на
КГБ, Уин попада в руски затвор, а
Пенковски е убит. Във филма участват още Рейчъл и Джеси Бъкли, а
сценарият е на Том О’Конър.
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ДНЕС

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ДЪЖДОВНО

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
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o
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o
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ВИДИН
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ПЛОВДИВ
15 c

СОФИЯ
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САНДАНСКИ
16 c

ВАРНА
13 c

ПЛЕВЕН
12 c

БУРГАС
13 c

12

o

С

14

o

С

17

o

С

Предимно слънчево ще е времето преди обяд. По-късно през
деня облачността отново ще се увеличи и привечер на отделни
места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. Вятърът
от запад-северозапад ще отслабва и до вечерта ще е до
умерен. Ще остане хладно с минимални температури между 0
и 5 градуса, в отделни котловинни полета - и малко под
нулата, като на отделни места там ще има условия за слани.
Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и
ще остане почти без съществена промяна.

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 Œ·ÁÓ ì”≈‘¿ ÀË„‡ ≈‚ÓÔ‡î
14.30 ¬ËÂÌÒÍÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ, 2016„./
14.45 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊÂÒÚÓ‚ÂÚÂ
16.45 —‚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 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚
22.00 ƒÓÒÚÓÂ‚ÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /4
ÂÔËÁÓ‰/ (14)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.45 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.40 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.40 »Á‚˙Ì Ë„‡Ú‡ /Ô/
04.10 “ÛËÁ˙Ï.·„ /Ô/
04.40 ÃÛÁËÍ‡, ÏÛÁËÍ‡ /Ô/

06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
09.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
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 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
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 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË

(Ô)

22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.10 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.17
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.67
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.10
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.74
21.00 œÂÏËÂ‡: ì—˙ÌË ·ËÈ˜î
- ÒÂË‡Î, ÂÔ.8
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
- ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ, ÌÓ‚
ÒÂÁÓÌ
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.7, 8
01.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.116
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.15

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—Î‡ÏÂÌ‡Ú‡ ¯‡ÔÍ‡î Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ (1974 „.,
———–, 127 ÏËÌ.)
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◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.45 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î ¯ÓÛ Á‡ ÁÌ‡ÌËˇ
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ì ‡ÚÓ ‰‚Â Í‡ÔÍË ‚Ó‰‡î ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡
ÔÂÓ·‡Áˇ‚‡ÌËˇ
23.45 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - Á‡·‡‚ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
00.40 ﬁ·ËÎÂÂÌ ÍÓÌˆÂÚ Ì‡
¬Î‡‰ËÏË ÛÁÏËÌ
02.35 ìÃËÚÓ‚Âî - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
04.05 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ
04.35 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ
Ì‡ Ô‡ÚÌ¸Ó

ОВЕН

ВЕЗНИ

Споделяйки нова идея с
близък човек, който ви
познава много добре, ще
получите очаквана помощ.

Благодарение на добрите си позиции в бизнес
средите ще преодолеете задаващите се проблеми.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

С творчески подход ще
пристъпите към новите задължения. Доверете се на познатото, ще
успеете.

С амбиция за изява ще
работите, показвайки
най-доброто от себе си.
Вслушвайте се в околните.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Последователни в действията си и без да се
предоверявате, ще работите по проблемите
на деня.

Проблемите на другите ще създадат стрес и
напрежение, но с търпение ще намерите верния тон.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Въздържайте се от коментари, за да си спестите полезна енергия.
Заложете на доверието.

Ангажирането
много задачи ще
яе на тонуса ви.
вете всеки да си
работата.

ви с
повлиОставърши

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Ще получите делово
предложение с перспективи и ще се заемете
незабавно с реализацията му.

Ще дадете предимство
на срочните и важни
задачи. Лобито ви в
определени среди е силно.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Приходите ще са според очакванията ви.
Добрата подготовка
ще увеличи шанса за
успех.

Не се страхувайте да
експериментирате, промените ще направят
живота ви по-вълнуващ.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Доматът, чието научно название е Solanum lycopersicum,
произхожда от Централна и Южна Америка. Към Европа е
пренесен от испанските мореплаватели, като в началото
мнозина са го смятали за отровен заради червения цвят.
После се разпространява в Азия и на други континенти.

Предлагат безплатен
тест с кафе и торта
В австрийската столица влизането в заведения
е разрешено само с предпазна маска
Безплатен антигенен тест се
предлага с кафе и сладкиши за
вкъщи в едно от най-известните
заведения в австрийската столица. Мястото е отворено за посетители от понеделник до петък,
между 15 и 18,30 ч., а предварителна регистрация не е необходима. Става дума за “Кафе Музеум”, което се намира в близост до централния площад
Карлсплац и отскоро е
превърнато в център за бързи
антигенни тестове.
Извършват се на място от
един от сервитьорите, който
вече над осем години е и фелдшер. А медицинският контрол
се поема от фармацевтката д-р
Силвия Саламон от съседната
аптека. Влизането в кафенето е
разрешено само с предпазна
маска FFP2, за теста са необходими здравна карта и официа-

СНИМКА JAN LACKNER

Тестът се извършва на място от един от сервитьорите,
който вече над осем години е и фелдшер
лен документ за самоличност.
Бързите антигенни тестове
се смятат за официални доказателства на местата, където се
изискват. Финансират се от

Австрийската стопанска камара.
Резултатът от теста се получава
чрез есемес или на посочен
имейл адрес, уточниха за
ДУМА от Ойроком-ПР София,

част от мрежата за международни връзки на Община Виена.
Австрийската столица удължи противоепидемичните мерки
до 2 май. Дотогава са затворени
и всички заведения в града. Но в
“Кафе Музеум” са щастливи, че,
въпреки строгите мерки, хората
отново могат да влязат, поне за
малко, в красивото, но за съжаление празно заведение, а също
така да го напълнят с живот. И
не на последно място, това е чудесна възможност за гостите найнакрая пак да почувстват незабравимата атмосфера в кафенето, сред чиито постоянни посетители някога са били Густав
Климт, Оскар Кокошка и Егон
Шиле. А на тръгване може би
много от тях ще се изкушат и ще
си купят типични виенски сладкиши и кафе за вкъщи или за
офиса.

Най-странните предмети са скрити в музеи

СНИМКА VIASAT HISTORY

Необичайните артефакти са поглед към
живота и умовете на нашите предци

Безброй забележителни и загадъчни предмети са скрити и забравени в музеи, лаборатории и хранилища по целия свят. Благодарение
на нови технологии хората имат възможност да
надникнат в тези тайни
кътчета, както никога
преди. С най-нови 3D
графики артефактите се
анализират, разкриват се
и най-малките им детайли, за да се реконструират изгубени или повре-

дени и да се разбере
нещо повече за предназначението им.
Именно това се случва в поредицата от 10
части, наречена “Найстранните предмети”,
която ще се излъчва по
Viasat History от понеделник, 19 април, всеки
делничен ден, в 21 ч.
Сред мистериозните
предмети, които ще може
да се видят, е деформирана буца от корозирал
бронз. Нарича се Меха-

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

низмът от Антикитира. В
цялата история на археологията друг такъв артефакт не е бил открит.
В заключен шкаф в
Йейлския университет
има странна средновековна книга - Ръкописът
на Войнич, която също
изумява историците от
сто години насам.
Тайните на тези и
много други предмети
със сигурност ще привлекат вниманието на зрителите.

‘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» » Œ¡ﬂ¬»: ﬁÎËˇ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚‡ - 205;
0879326034; e-mail: reklama@duma.bg, obiavi@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg, ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË
duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ
¿‰ÂÒ Ì‡ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡:
‰‡ ÌÂ ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂ—ÓÙËˇ - 1000,
‰Ó
ÛÎ. ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20¿
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
‘‡ÍÒ: 975 26 04,
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ
‘‡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

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¡Œ–»— ƒ¿Õ Œ¬, ÔÓÂÚ,
ÔËÒ‡ÚÂÎ, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ, ÔÂ‚Ó‰‡˜
¬≈Õ÷»—À¿¬ ¬⁄–¡¿ÕŒ¬,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ¿ÒÓˆË‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
ÁÂÏÂ‰ÂÎÒÍËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ
¬≈—≈À»Õ “ŒƒŒ–Œ¬,
ÍÓÏÔÓÁËÚÓ Ë ÏÛÁËÍ‡ÌÚ
œÓÙ. ¬À¿ƒ Œ Ã”–ƒ¿–Œ¬,
‰.Ù.Ì., ÂÁËÍÓ‚Â‰ Ë ÔÂ‚Ó‰‡˜
œÓÙ. «ƒ–¿¬ ¿ ¬¿À≈–»¿ÕŒ¬¿,
˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì‡ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇ
‡ÍÓ‚ Â„ËÒÚ˙, ÓÌÍÓÎÓ„
≈¿«»Ã »—»ÕŒ¬, ıÛ‰ÓÊÌËÍ
Ã¿–“»Õ «¿»ÃŒ¬, ÙËÌ‡ÌÒËÒÚ,
·Ë‚¯ ÔÓ‰ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ ¡Õ¡
–¿¡»≈ ‹Œ—≈¬¿,
˜ÎÂÌ Ì‡ Õ— Ì‡ ¡—œ

ƒÌÂÒ ÒÎ˙ÌˆÂÚÓ ÒÚ‡Ì‡ ÓÚ
ÎÂ„ÎÓÚÓ ÒË ÔÓ-ÛÒÏËıÌ‡ÚÓ.
“Ó˜ÌÓ Í‡ÍÚÓ Ô‡‚Ë Ì‡ ‚ÒÂÍË
16 ‡ÔËÎ - ÚÓÔÎÓ Ë ‰Ó·Ó‰Û¯ÌÓ,
Ó·Â˘‡‚‡˘Ó ‰‡ „ÂÂ Ì‡È-ÒËÎÌÓ
Ú‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ ÌˇÍÓÈ ËÏ‡ Ì‡ÈÏÌÓ„Ó ÌÛÊ‰‡ ÓÚ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
Ë ÔÓ‰ÍÂÔ‡. Õ‡ Ú‡ÁË ‰‡Ú‡
Ë ‚ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ 365 ‰ÌË ÚÓ
‡·ÓÚË ‚ ÛÌËÒÓÌ Ò ‰Û¯‡Ú‡ Ì‡
»Õ¿ Ã»’¿…ÀŒ¬¿
ƒÓÒÂ˘‡ÚÂ ÒÂ ÚÓ‚‡ Â Ì‡¯‡Ú‡
»Ì‡! ÕËÍÓˇ Ó·Î‡ÒÚ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËˇ ÊË‚ÓÚ ÌÂ
ÁÌ‡Â Í‡Í‚Ó Â Á‡„Û·ËÎ‡, Í‡ÚÓ ÌÂ Â
ÛÒÔˇÎ‡ ‰‡ ˇ ÓÏÓÚ‡Â ‚ ÏÂÊËÚÂ ÒË. ÕÓ ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÍ‡Ú‡ Ë ÍÓÎÂ„ËÚÂ ÓÚ ƒ”Ã¿ ÓÚÎË˜ÌÓ ÁÌ‡ˇÚ Í‡Í‚Ó Ò‡ ÒÔÂ˜ÂÎËÎË, Í‡ÚÓ Ò‡ ˇ ÔË‚ÎÂÍÎË Á‡ Ò‚ÓˇÚ‡ Í‡ÛÁ‡.
“‚˙‰ˇÚ, ˜Â »Ì‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡
ÒËÎÌ‡ ‚Ó‰‡. ÓÎÍÓ ‰‡ Â ÒËÎÌ‡
Â‰Ì‡ »Ì‡? ÓÎÍÓÚÓ ΔÂÌ‡, ÍÓÎÍÓÚÓ À˛·Ó‚, ÍÓÎÍÓÚÓ ŒÚÁË‚˜Ë‚ÓÒÚ... ƒ‡ Ì‡ÎÂÂÏ ¯‡ÏÔ‡ÌÒÍÓ Ë
‰‡ ‚‰Ë„ÌÂÏ ˜‡¯Ë Á‡ Ì‡¯‡Ú‡
»Ì‡! ¡˙‰Ë Á‰‡‚‡, Ó·Ë˜‡Ì‡ Ë
ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡È ‰‡ ÌË Ó·Ë˜‡¯
Í‡Í‚ËÚÓ ÒÏÂ!
ŒÚ ÂÍËÔ‡ Ì‡ ƒ”Ã¿

Назначиха котка
за шеф на полицията

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”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‚‡

- ˙Ï ÏÓ„‡Ú‡!
- ¿Ï‡, ‰ÓÍÚÓÂ, ÌÂ Ò˙Ï ÎË Á‡ Â‡ÌËÏ‡ˆËˇÚ‡?
- ¿·Â ÔÂÒÚ‡ÌÂÚÂ ‚Â˜Â Ò ÚÓ‚‡
Ò‡ÏÓÎÂ˜ÂÌËÂ!

ÌÓÏÂ‡ÚÓ 97 05
+ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ÌÓÏÂ
œÂ˜‡Ú
—ÓÙËˇ, ÊÍ. "ƒÛÊ·‡" 1,
ÛÎ. "»ÎËˇ ¡Â¯ÍÓ‚" 3¿

Полицейското управление на японския град Тояма назначи за един ден за
свой началник котката Коко, която помогна да бъде спасен човек, съобщи
ТАСС. Докато се разхождала, жена забелязала писана, която втренчено гледа
към един от напоителните канали на града. Оказа се, че животното наблюдава
мъж, лежащ в безсъзнание във вода, чието ниво е било 15 см, поради което
човекът е могъл да се удави. Господинът
бил изваден от минувачи, а пристигналите с линейка медицински лица успели да
го реанимират. На разпространените от
местна телевизия кадри Коко, облечена в
подходяща полицейска униформа, полага клетва. “Тържествено обещавам да
бъда бдителна по време на разходките
си”, се казва в текста.

РЕЗУЛТАТИ

Георги

16

1/2-ФИНАЛИ, РЕВАНШИ:
Борусия Д - МАН
СИТИ 1:2 (2:4 общ резултат) 1:0 Белингам (15) 1:1 Марез (55-д) 1:2 Фодън
(75); Ливърпул - РЕАЛ М 0:0 (1:3); от
вторник: ПСЖ - Байерн 0:1 (3:3);
ЧЕЛСИ - Порто 0:1 (2:1).
1/2-финали: Реал М - Челси; ПСЖ Ман Сити на 27/28 април и 4/5 май.

ПЕТЪК
16 АПРИЛ

ЦСКА - Арда
е финалът

ГЛЕДАЙТЕ

„Червените” елиминираха Лудогорец в Разград
ЦСКА се класира за финала за Купата на България. “Червените” елиминираха Лудогорец, след като в реванша
се наложиха с 2:1 и стигнаха големия
мач с общ резултат 3:2. В Разград головете вкараха Енрике Рафаел (3) и Георги Йомов (36), а за “орлите” се разписа
Елвис Ману (72).
Мачът не мина и без скандал. Съдията Георги Кабаков изгони треньора на
“червените” Любо Пенев, както и Иван
Турицов и Алекс Сантана. Към края на
мача бразилецът опита да счупи опор-

ния крак на Митко Митков. Тогава
Пенев скочи на Сантана и на Кабаков,
Турицов го подкрепи в псувните и двамата моментално бяха изгонени. “Не
те е срам”, каза Ел Голеадор на пловдивския съдия в минутите след мача.
“Искам да поздравя момчетата за
самочувствието, което показаха. Те
дадоха всичко от себе си на терена.
Според нас изиграхме добър мач.
Държахме целия мач под контрол. Ние
сме агресивен отбор. Ние сме ЦСКА,
мислим високо и се целим високо”,

заяви помощникът на Пенев Пабло
Караско.
“ЦСКА беше по-добър и заслужено
стигна до финала. Трябваше да видим
причините за загубата. Определено
първото полувреме наклони везните в
полза на ЦСКА. Хванаха ни на контраатака няколко пъти. Лесно давахме
топката”, призна треньорът на Лудогорец Валдас Дамбраускас.
За трофея ЦСКА ще спори на 19
май на Националния стадион с Арда,
който елиминира Славия.

Любо Ганев разкри схема за източване на пари
Шефът на федерацията
по волейбол Любо Ганев
разкри как предшественикът му инж. Данчо Лазаров е сключил договори с
четири лица в края на ман-

дата си с продължителност
след него. В тях имало заложени клаузи да бъдат изплатени неустойки за целия им срок. Договорите
били за двама треньори, за

тийм мениджър и за “наблюдател на състезател”.
Двама от деятелите се
съгласили контрактите им
да бъдат прекратени, но
двама се заинатили да по-

лучат пълна неустойка.
“Няма да позволя някой да
източва Българската федерация по волейбол! Намираме парите със страшни
усилия”, заяви Ганев.

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
17.15 Етър - Ботев Вр
19.30 ЦСКА 1948 - Черно море
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
22.00 Евертън - Тотнъм
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
12.00 “Мастърс” в Монте Карло
УТРЕ
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
17.45 Ботев Пд - Славия
20.00 Арда - Берое
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
19.30 Челси - Ман Сити
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
14.30 “Мастърс” в Монте Карло
В НЕДЕЛЯ
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
18.30 Царско село - ЦСКА-Сф
20.45 Левски - Лудогорец
ПО ДИЕМА СПОРТ
ФОРМУЛА 1
16.00 Гран при на
Емилия-Романя
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
15.30 “Мастърс”
в Монте Карло (финал)

ƒÓÒÍÓÓ ‚ÒË˜ÍË ÒË ÏËÒÎÂıÏÂ, ˜Â Covid-19 ÏÓÊÂ ‰‡ ÌË ÒÂ ‡ÁÏËÌÂ, ÒÚË„‡ ‰‡ ÒÂ
Ô‡ÁËÏ Ë ‰‡ ·˙‰ÂÏ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌË. ¬Â˜Â ÁÌ‡ÂÏ, ˜Â ÒÂ˘‡Ú‡ ÌË Ò ÌÂ„Ó Â Ò‡ÏÓ
‚˙ÔÓÒ Ì‡ ‚ÂÏÂ. —Â„‡ ÒÂ ÔËÚ‡ÏÂ ÌÂ ‰‡ÎË, ‡ Í‡Í ˘Â ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë Ú‡ÁË ÒÂ˘‡.
» ÏÓÊÂ ·Ë ‚ÏÂÒÚÓ ‰‡ ËÁÔ‡‰‡ÏÂ ‚ Ô‡ÌËÍ‡ Ë ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰‰‡‚‡ÏÂ Ì‡ ÒÚ‡ıÓ‚ÂÚÂ ÒË,
ÏÓÊÂÏ ‰‡ ÒÂ ÔÓ„ËÊËÏ Á‡ ÒÂ·Â ÒË. ¿ÍÓ ÒÂ ÒÚ‡‡ÂÏ ‰‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÏÂ ‰Ûı‡ ÒË ‚ ‰Ó·Ó
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë Ì‡È-ÚÛ‰ÌËÚÂ ÏÓÏÂÌÚË, ÌˇÏ‡ ‰‡ ÌË ÒÂ ÒÚÛ‚‡Ú ÌÂÔÓ·Â‰ËÏË.
Õ‡È-‚‡ÊÌÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÏ, Â ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÏ ‡ÁÛÏ‡ ÒË Ë ‰‡ ÒÂ ÔÓ„ËÊËÏ
Á‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÒË ËÏÛÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, Á‡ ‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÂ·ÓËÏ ÎÂÍÓ Ò ‚ËÛÒ‡.
«ËÌ—Âƒ Â ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ ‚‡ÊÌËÚÂ Á‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ˆËÌÍ, ÒÂÎÂÌ, ‚ËÚ‡ÏËÌ D Ë
‚ËÚ‡ÏËÌ C. “‡ÁË ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÎË Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÒÂ˘Û ‚ËÛÒË, ·‡ÍÚÂËË Ë ‰Û„Ë Ô‡ÚÓ„ÂÌÌË. ¬ËÚ‡ÏËÌËÚÂ Ë ÏËÌÂ‡ÎËÚÂ ‚ «ËÌ—Âƒ
‰ÓÔËÌ‡ÒˇÚ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡. —ËÌÂ„Ë˜Ì‡Ú‡ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ ˆËÌÍ,
ÒÂÎÂÌ, ‚ËÚ‡ÏËÌ D Ë ‚ËÚ‡ÏËÌ C ÒÔÓÏ‡„‡ Á‡ ‡ÌÚËÓÍÒË‰‡ÌÚÌ‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡,
ÍÓÂÚÓ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌÓ ‚: ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ; ÔË ÒËÚÛ‡ˆËË Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌ ËÒÍ
ÓÚ ËÌÙÂÍˆËË; ‚ËÛÒÌË ÂÔË‰ÂÏËË.
Œ„‡ÌË˜ÌËˇÚ —ÂÎÂÌ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÂÌ Á‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡. “ÓÈ Â ÏÓ˘ÂÌ ‡ÌÚËÓÍÒË‰‡ÌÚ Ë ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÍÎÂÚ˙˜ÂÌ ÔÓÚÂÍÚÓ. ŒÔÚËÏËÁË‡ Ò˙‰Â˜ÌÓ-Ò˙‰Ó‚‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ë ÒÚËÏÛÎË‡ ËÏÛÌËÚÂÚ‡. — Ó„ÎÂ‰ Ì‡ Ò˙·ËÚËˇÚ‡, Ò‚˙Á‡ÌË Ò COVID-19, ÒÂ ÔÓˇ‚Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ
Á‡ ÔÓÎÁËÚÂ Ì‡ ÒÂÎÂÌ‡ Í‡ÚÓ ‡ÌÚËÓÍÒË‰‡ÌÚ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ ‰‡ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡
ÓÚ ËÌÙÂÍˆËË. »ÁÎˇÁÓı‡ ‰ÓÒÚ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË, ÍÓËÚÓ ‚Â˜Â ‰ÓÍ‡Á‡ı‡ ‚˙ÁÍ‡Ú‡ Ì‡ ÒÂÎÂÌ‡ Ò
ÍÓÓÌ‡‚ËÛÒ‡. ÕÂ„Ó‚ËˇÚ ‰ÂÙËˆËÚ ÒÂ ÓÍ‡Á‡ ÔˇÍÓ Ò‚˙Á‡Ì Ò ‚ËÒÓÍËˇ ËÒÍ ÓÚ Á‡‡Áˇ‚‡ÌÂ. ¿ ÔËÂÏ˙Ú Ì‡ ÒÂÎÂÌ ‰ÓÍ‡Á‡ÌÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÎË Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ Ë
ÒÂ ·ÓË Ò –Õ -ÚÓ Ì‡ Ò‡ÏËˇ ‚ËÛÒ.
÷ËÌÍ˙Ú Â ÒÓ˜ÂÌ Í‡ÚÓ Â‰ÌÓ ÓÚ Ô˙‚ËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Á‡˘ËÚÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË ÒÂ˘Û ÍÓÓÌ‡‚ËÛÒ‡. ÷ËÌÍ˙Ú Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÂÌ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡
ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. ƒÂÙËˆËÚ˙Ú Ì‡ ˆËÌÍ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ì‡Û¯ÂÌ‡ Â‡ÍˆËˇ Ì‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓÂÚÓ Ô‡‚Ë Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÔÓ‰‡ÚÎË‚ Í˙Ï Â‰Ëˆ‡ ·‡ÍÚÂË‡ÎÌË, ‚ËÛÒÌË Ë Ô‡‡ÁËÚÌË
ËÌÙÂÍˆËË. ÷ËÌÍ˙Ú ‚ «ËÌ—Âƒ (ZinSeD) Â ‚ Ó„‡ÌË˜Ì‡ ıÂÎ‡ÚÌ‡ ÙÓÏ‡. “Ó‚‡ „Ó Ô‡‚Ë
ÎÂÒÌÓÛÒ‚ÓËÏ Ë Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ·ËÓÌ‡ÎË˜ÌÓÒÚ.
¬ËÚ‡ÏËÌ D Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ
ÏÛ Â ‚‡ÊÌÓ Á‡ ÍÎÂÚ˙˜Ì‡Ú‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ë ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚ Ú‡ÁË Ì‡ ÍÎÂÚÍËÚÂ ÓÚ ËÏÛÌÌ‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡. “Ó‚‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ Â‡ÍˆËˇÚ‡ È Í˙Ï ‚˙Ì¯ÌË Ô‡ÚÓ„ÂÌË, ‚ËÛÒË, ·‡ÍÚÂËË. œÂÁ
2009 „. Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇÚ ËÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡‚‡, ˜Â ÌËÒÍËÚÂ ÌË‚‡ Ì‡
‚ËÚ‡ÏËÌ D Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ˜ÂÒÚË Ì‡ÒÚËÌÍË Ë „ËÔ. œÂÁ 2017 „. „ÓÎˇÏ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡
ÍÎËÌË˜ÌË ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ ÔÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ÔËÂÏ˙Ú Ì‡ ‚ËÚ‡ÏËÌ D Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ¯‡ÌÒÓ‚ÂÚÂ Á‡
‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÂÒÔË‡ÚÓÌË ËÌÙÂÍˆËË Ò ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 42%. ¬ËÚ‡ÏËÌ D ‚ «ËÌ—Âƒ
(ZinSeD) Â ÓÚ ÌÂ‡ÎÂ„Ó„ÂÌÂÌ Ì‡ÚÛ‡ÎÂÌ ‡ÒÚËÚÂÎÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ.
¬ËÚ‡ÏËÌ C Û˜‡ÒÚ‚‡ ‰ËÂÍÚÌÓ Ë ËÌ‰ËÂÍÚÌÓ ‚ ÒÚÓÚËˆË ÔÓˆÂÒË ‚ Ó„‡ÌËÁÏ‡, Í‡ÚÓ
ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ Ì‡ÎË˜ËÂ ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Á‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ (Í‡ÍÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ÂÌ‡Ú‡, Ú‡Í‡ Ë Ì‡
ÔË‰Ó·ËÚ‡Ú‡). ¬ËÚ‡ÏËÌ C ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÒÂ˘Û
‚ËÛÒË, ·‡ÍÚÂËË Ë ‰Û„Ë Ô‡ÚÓ„ÂÌË. ¬ËÚ‡ÏËÌ C ‚ «ËÌ—Âƒ Â ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ Í‡ÎˆËÂ‚
‡ÒÍÓ·‡Ú. œÂ‰ËÏÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË ÙÓÏ‡ ÔÂ‰ ‡ÒÍÓ·ËÌÓ‚‡Ú‡ ÍËÒÂÎËÌ‡ Â, ˜Â Í‡ÎˆËÂ‚ËˇÚ
‡ÒÍÓ·‡Ú Â ÔÓ-ÎÂÍ Á‡ ÒÚÓÏ‡ı‡. “Ó‚‡ Â ‚‡ÊÌÓ Á‡ ıÓ‡ Ò ˇÁ‚‡, „‡ÒÚËÚ, ÂÙÎÛÍÒ ËÎË ‰Û„Ë
Ò˙ÒÚÓˇÌËˇ, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë ÒÂ Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÚÓÏ‡ı‡.
≈‰Ì‡-‰‚Â Ú‡·ÎÂÚÍË, ‰ÌÂ‚ÌÓ, «ËÌ—Âƒ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ‰ÓÁ‡ Á‰‡‚ Ë ÒËÎÂÌ
ËÏÛÌËÚÂÚ, „ÓÚÓ‚ ‰‡ ÒÂ ·ÓË Ò ‚ËÛÒË.
ÃÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ «ËÌ—Âƒ ‚ ‡ÔÚÂÍËÚÂ Ë ÓÌÎ‡ÈÌ Ì‡ www.botanic.cc.
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