9

20 души загинаха
при катастрофа
с метрото в
Мексико Сити

60-70% от
големите хотели
по морето
няма да отворят

Как Паулус
„възкръсна”
в Нюрнберг
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Петима
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Румен Дойков
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Велинград защити името си
Общинският съвет изпрати позиция до президента и парламента. Местната власт застана зад Вела Пеева и бламира идеята на
евродепутата от ГЕРБ Андрей Ковачев за преименуване.
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Ростислава ИВАНОВА
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Ловни олигарси
оградиха горите
О

Над 470 000 декара земи са феодализирани,
сочи анализ на природозащитници

тиващият си Вожд изпадна в
делириум. Изплашен, отчаян и
слязъл от джипката, хитрецът от
Банкя вече вижда заплахи отвсякъде. Вещае апокалипсис,
който неминуемо щял да ни споходи, ако сектата му падне от
власт. На Великден Андрешко се
сравни с Господ (стр. 3). Припозна се с Христос. Размаха
гневно пръст на народа. Говори
му за предателството и Юда.
Заплаши ни със Сатаната. Защото му отнехме властта.
Е, няма такава наглост! Представете си, лицето от Банкя, което за 12 години управление бетонира България на опашката в
Европа и остави след себе си
потоп! Същият този всекидневно ни плаши как без Неговото
височайше господство страната
ни щяла да изпадне в бездънен и
необратим хаос. Как щяла да ни
споходи всеобхватна криза - управленска, политическа, конституционна, икономическа, финансова, здравна... Само културната
пропусна, ама като проводник на
всеобхватното опростачване в
държавата сигурно не я и вижда.
И понеже пак сме в предизборна ситуация, гуруто плаши
наред и политическите си опоненти, приписвайки им собствените си управленски грехове.
Всички изкара маскари - левите,
десните, средните, сценаристите,
умните, красивите, комунистите,
капиталистите...

Над 470 000 декара
земи и гори са оградени с
ловни огради и са контролирани от 50 частни фирми. Техни собственици са
Валентин Златев, Гриша
Ганчев, Цоло Вутов, Румен
Гайтански, Тодор Батков,

Фуат Гювен, Гео Дундаров, Емил Димитров и други, показва анализ на инициативата “Зелени закони”. Запознати твърдят, че
много от бизнесмените са
сочени за близки до Бойко
Борисов, който е ловувал

в оградените земи.
Природозащитниците
определят обсебването на
българските гори като феодализация и наричат тези,
които ги заграбват, ловни
олигарси. Повече от 107
ловни огради забраняват

обществения достъп до
земи, които не са частни.
Огражденията са сложени
непрозрачно, без да се плаща право на ползване, категорични са от “Зелени закони”.
Стр. 2
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СНИМКА БГНЕС

Благоевград отбеляза тържествено 118 години от рождението на Гоце Делчев. Пред паметника
на воеводата на площад “Македония” бяха поднесени венци и цветя. В церемонията
участваха представителна военна част и четници от дружество “Традиция”
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Велинград скочи срещу
Андрей Ковачев
Общинският съвет защити името на града с декларация
до президента и председателката на Народното събрание
С непремерените си изказвания евродепутатът от ГЕРБ Андрей Ковачев
успя да настрои жителите на няколко
общини и дори обедини общинските
съветници във Велинград срещу себе
си. Общинарите излязоха с декларация
до президента Румен Радев и председателката на Народното събрание Ива
Митева, в която категорично се противопоставят на опитите за промяна на
името на града. Наскоро Ковачев обяви, че у нас не бива да има населени
места с имена като Димитровград, Благоевград, Велинград, Владо Тричков и
др. като нарече Георги Димитров, Цола
Драгойчева и Вела Пеева “комунистически дейци, тирани и сатрапи”.
Общинарите от Велинград посрещат

подобни намерения с “недоумение и
съмнение в политическия, административен, икономически и социален
смисъл”. Според тях подобен ход няма
да донесе позитивно и успешно развитие на обществено-политическия и социално-икономическия живот на града
им, а дори ще задълбочи разделението
по тема, по която отдавна има съгласие
между местните. “Подобни опити за
промяна на името на града съществуват, но са неуспешни, защото не
издържат на моралната и гражданска
висота на духа на велинградчани. Надяваме се, че политици, общественици и
всеки, който уважава хората на Велинград, ще се отнесе с нужната сериозност към историческата същност на

град, който, за добро или лошо, е създаден по време, когато хората се обединяват с една мисъл - да бъдат част от
нещо голямо, нещо значимо, нещо ново,
което да стане начало на по-добър
живот за тях и техните семейства”,
категоричен е Общинският съвет. ОбС
е категорично против промяната на
името и дори има готовност за референдум в защитата му.
“Надявах се, че годините на емоционални изблици и политически заигравки с името на Димитровград са останали зад гърба ни. Надявах се, че политици, общественици и всеки, който уважава хората на Димитровград, ще се
отнесе със сериозност към историческата същност на град, който е създаден

по време, когато много от нас още не
са били родени. Димитровград доказа,
че се развива въпреки името си или
заради него”, посече Ковачев и кметът
на Димитровград Иво Димов.
Малко след изявлението на Ковачев
от община Благоевград уточниха, че
дебат за смяна на името на града се води
само в социални мрежи, а подобно искане официално не е постъпвало при
тях. “Никой не се е обадил, за да съгласува такова мнение и да иска нашата
позиция. По-скоро това е желание на
хора, които искат своите 3 минути слава”, цитира ги kmeta.bg. Още през 2014
г. Ковачев искаше Благоевград да вземе
името на цар Самуил. Местните обаче
скочиха срещу плановете му.

Ловни олигарси феодализирали
470 000 дка гори и земи
Над 470 000 декара земи и
гори са ограничени за обществен достъп от 107 ловни
огради в цялата страна. Повечето са контролирани от 50
частни фирми, твърди в свой
анализ по темата инициативата “Зелени закони”. Според
организацията изграждането
на ловни огради се извършва
непрозрачно, без да се заплаща право на ползване и без да
се отчитат интересите на собствениците на земи и на останалите заинтересовани страни в горите. Организацията
нарича този процес “феодализиране” на горите от ловни
олигарси и започва кампания
по осветяване на причините,
довели до това.
По искане на частни ловни

концесионери стотици хиляди декари земи и гори са с
ограничен обществен достъп
и чрез заповеди на регионалните дирекции по горите. В
повечето случаи ограниченията се налагат без мотиви, със
спорни срокове, при липсата
на съгласуваност със заинтересованите страни. За изграждането на ловните огради не
са открити каквито и да е било
писмени разрешения от
Изпълнителната агенция по
горите, нито заповеди на Министерството на земеделието.
В същото време държавата не
е предвидила нормативно изискване да се заплаща право на
ползване за ограждането на
горски и земеделски терени с
ловна цел.

Ректорът на ЮЗУ сам си
отпуснал 110 000 лв. бонуси
Бонуси от 110 000 лева си е отпуснал за две години ректорът на Югозападния университет проф. Борислав Юруков.
Той е взел парите през 2018 г. и 2019 г., става ясно от одитен
доклад на МОН, поискан от “Сега” по Закона за достъп до
обществена информация. Допълнителните възнаграждения са
отпуснати в конфликт на интереси.
Одиторите са констатирали, че заплатата на ректора е определена на 5520 лв., но през одитирания период са му изплатени доста по-високи суми. За 2018 г. например той е получил
158 200 лв., като основната заплата е 57 600 лв., за научна
степен - 2640 лв., за професионален опит - 36 370 лв., ДТВ 47 000 лв. и за участие в проекти - 14 590 лв. За следващата
година парите са още повече - 215 052 лв., като тук се включват
и 50 хил. лв. за неползван отпуск.
Допълнителните трудови възнаграждения в университета са
изплащани на базата на заповеди на ректора, а не са определени от председателя на ОС, както изисква законът. Така той си
е наредил допълнително 110 300 лв., както и още 3,6 млн. лв.
бонуси на преподаватели за две години и половина. Според
одиторите липсата на разписани критерии и определен праг
крие риск от облагодетелстване на ръководството и неефективно и неикономично използване на публични средства.
Коментар на стр. 7

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Опашките за “зелените” коридори за ваксинация продължиха. Костадин Ангелов
за първи път призна, че от ваксината “Астра Зенека” ще останат неизползвани
количества у нас. Здравният министър в оставка дори обяви, че третата вълна
от КОВИД-19 в България е отминала. Според статистиката обаче в болница
все още са над 6000 души, а близо 700 са в интензивни отделения

Фирма осъди АПИ за некачествен ремонт
Агенцията “Пътна инфраструктура” е осъдена да плати 12 489 лева обезщетение
на транспортна фирма заради
пропаднал банкет на пътя.
Присъдата е на Окръжния съд
в Монтана по гражданско
дело и е в полза на фирмата
“Вени транс логистик”. Нейно транспортно средство е
претърпяло пътно произшествие през юни 2019 г. заради
некачествен ремонт, възложен
от АПИ. Влекач, натоварен
със строителни материали,
пътувал по път I-1 Е-79, а

шофьорът спрял на пътния
банкет, където настилката
поддала и автомобилът се
обърнал. Щетите по влекача
са оценени на 15 611 лева. По
случая е образувано дело, по
което през октомври 2020 г.
Районният съд в Монтана
присъдил на дружеството малко над 7800 лева обезщетение.
Решението обаче е обжалвано
и от АПИ, и от транспортната фирма. Според агенцията
виновник за инцидента е водачът, който е спрял на забранено място. Според предста-

вители на фирмата спирането
е било наложено от здравословен проблем.
Съдът решава, че АПИ
трябва да носи отговорност за
вреди заради некачествен ремонт. Според извършената
съдебно-техническа експертиза банкетът е бил изграден от
насипана пръст с трошен
камък, но без да е валиран и
утъпкан, което направило
съоръжението нестабилно.
Заключението е, че пътната
агенция не е осигурила безопасно пътно съоръжение.
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ЦИТАТ НА ДЕНЯ
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Проф. Даниела Бобева
След като БСП обяви, че днес ще
върне мандата за съставяне на правителство на президента Румен Радев,
държавният глава веднага насрочи консултации с парламентарно представените партии за номинации за новия
състав на ЦИК. Заради измененията в
Изборния кодекс, приети миналата седмица от Народното събрание, президентската институция трябваше да
подготви процедура, а след това Радев

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Ремонтните дейности по подмяната на релсовото трасе
на трамвай номер 5 в София не спряха и през почивните дни

Започват консултациите
за новата ЦИК
Публичното изслушване на предложенията ще се излъчва в реално време
да назначи новите 15 члена на комисията, предложени от партиите. Спешното започване на срещите се налага,
след като нито една от трите партии,
получили мандат за съставяне на кабинет, не пое отговорността. Това означава, че трябва да бъде обявен служебен кабинет и да се насрочат предсрочни парламентарни избори. За целта обаче трябва и работеща ЦИК, тя

ще е с петима членове по-малко, а
партиите, които имат евродепутати,
но не и народни представители у нас,
губят правото си на квота в нея.
По новите правила ГЕРБ ще имат 4
души в ЦИК, “Има такъв народ” и
“БСП за България” са с по трима, ДПС
и “Демократична България” - двама, а
“Изправи се! Мутри вън” - един. Радев
вече е изпратил покани до парламен-

тарните групи, а публичното изслушване на предложенията ще започне от
14 часа на “Дондуков” 2. То ще се
излъчва в реално време на интернетстраницата на президентската институция. Всеки кандидат ще има 10 минути, за да представи мотивите и квалификацията си.
Кандидатите за членове на ЦИК
трябва да имат диплома за магистър,

като е препоръчително висшето им образование да е по право, информатика
и компютърни науки, математика, обществени комуникации и информационни науки, политически науки и социология. Те трябва да притежават
удостоверение за юридическа правоспособност, ако висшето им образование е по специалност “Право”. Комисия, назначена със заповед на главния
секретар на президента, извършва проверка на представените документи за
съответствие с изискванията за членове на ЦИК. Комисията ще представи
на Радев доклад за дейността си в деня,
следващ приключването на публичните консултации.

Борисов плаши с мигрантска вълна и конституционна криза
Бойко Борисов използва Великден за предизборна пропаганда, чиято
цел бе да внуши, че без
него държавата не може
да функционира и ще последват кризи, включително и мигрантска. В поредица изявления и два брифинга на Велики понеделник той и ГЕРБ нападаха
политическите си опоненти, хвалеха се с управленски постижения и заплашваха с хаос в държавата.

За три дни граничарите
хванаха над 300 нелегални мигранти, каза Борисов и намекна, че служебното правителство ще изпусне нещата.
Основната опорна
точка на ГЕРБ е, че промените в Изборния кодекс
ще опорочат изборите.
Той се оплака от печатницата за изборните протоколи, недоволства от видеонаблюдението при
броенето на бюлетини и

попита откъде и кога ще
купят камери. Те в желанието си да мъстят, се сговарят, ожали се лидерът
на ГЕРБ. Той не е доволен
и от решението на НС
президентът Румен Радев
да състави новата Централна избирателна комисия. “Председател на
ЦИК трябва да е победилата партия, но ако не се
договорят, а те ще го направят, ще вземат една
сфера и ще джуркат и на

който му се падне председател. Страхотно изборно
законодателство - ще
джуркаме топчета за председател”, възропта Борисов. Той прогнозира, че
председателят на ЦИК ще
е от “Има такъв народ”.
ГЕРБ обвиняват Радев, че
не ги е информирал, че ще
обнародва бързо промените в ИК, които обслужвали кръга около него.
“ГЕРБ и техните медийни слуги продължават

Димитър Димитров брани хартиената
бюлетина с партийни опорки
С партийните опорки на ГЕРБ
говорителят на ЦИК Димитър Димитров хукна да брани хартиената
бюлетина и да громи машинното
гласуване. “Разходът за един машинен глас е 55 лв., а за една хартиена
бюлетина - около 70-80 ст. Машинното гласуване за провеждането на
няколко избори е равно на коледните добавки на всички пенсионери”, заяви той в тв участие. Предшественикът му от предната ЦИК
Цветозар Томов иронизира, че в
България се е гласувало с бобени и
царевични зърна и е било още поевтино. Той подчерта, че машинното гласуване е опит да се елиминира субективният фактор при брое-

нето и да се намалят рязко недействителните гласове.
“Недействителните гласове не
са проблем на изборната администрация. Ясно е, че с тях се спекулира”, заинати се Димитров и взе
да изброява държави, които отричат машинния вот. Томов смята
примера със западните държави за
нерелевантен, защото изборните им
системи са здрави и нямат проблеми, докато у нас не може да се
преборим с купения и контролирания вот. “На последните избори над
300 000 гласа създават съвсем основателно притеснение, че са подадени при такива условия”, подчерта Томов. Той настоя ЦИК да из-

следва причините за недействителните гласове. Схеми при машинното гласуване могат да възникнат,
но още ги няма, докато при хартиените бюлетини действат безотказно под безразличния поглед на “Охранителна полиция”, отбеляза той.
В понеделник, на поредната си
“извънредна” пресконференция
ГЕРБ се оплакаха, че собственик
на фирмата-доставчик на машините
е подкрепил със 100 лв. кампанията на “Демократична България” за
местните избори през 2019 г. Според тях опозицията щяла да облагодетелства свой поддръжник. Оказа
се обаче, че дарителят Иван Тодоров няма нищо общо с фирмата.

да тръбят, че бързото обнародване на промените в
ИК е грях, срамота, светотатство”, реагира във

Фейсбук Слави Трифонов.
Според него ГЕРБ ги боли
много, защото вече няма
да я има “тяхната ЦИК”.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!
На 3 май 2021 г.

доцент
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Не изключват по-лош от
миналогодишния летен сезон
60-70% от големите хотели по морето няма да отворят
“Може би сезон лято-2021
ще бъде по-зле и от лято-2020.
Може би и мерките, които
много късно бяха предприети, изиграха лоша шега”, коментира пред БНР Станислав
Стоянов, член на Съюза на хотелиерите на “Златни пясъци”. “Това доведе до много
анулации, специално за Великден, от туристи от съседни
държави, на които разчитаме
в критични моменти. Както и
от самите български туристи”, каза той. От бранша се
надяват на “чудо”, защото със
закъснелите мерки няма как да
се организира самото пристигане на чартърни програми.
Големите авиокомпании са
спрели чартърите си до края
на юни. Не можем да очакваме туристи до този период,
каза Стоянов. Той припомни,
че в последните няколко години започнахме да губим руския пазар поради негативното
действие на Министерство на

туризма. “Самите руски туристи познават България. Това е
дестинация, в която са идвали
с години. Но с тези действия,
които не са само във връзка с
коронавируса, а и с дипломатическите отношения... Знаете, че България е вкарана в
списъка с нежелани държави
от Русия. Това също води до
отлив на руски туристи”, коментира експертът.
Труден туристически сезон тази година очаква и председателят на Асоциацията на
собствениците в туризма Георги Николчев. Той е един от
хотелиерите, който подобно
на 70 на сто от колегите си в
Слънчев бряг няма да възобнови работата на хотела си.
“Този сезон няма да отварям
хотела, тъй като има абсолютна несигурност за гостите,
които ще идват от чужбина.
Голяма част от големите хотели по морето няма да отворят - някъде около 60 до 70%

от тях”, каза Николчев.
Според него “трябва да се
вземат много бързи мерки от
правителството за договаряне
с основните туристически
клиенти от Великобритания,
Германия, Русия, Полша. Все
още няма разработена единна
регламентация на Европейския съюз за туристите, които ще се движат в рамките на
ЕС. Подобна регламентация
се очаква евентуално в края
на май или в края на юни,
когато обаче вече е много
късно за записвания.
Европейската комисия
пък предлага разхлабване на
ограниченията за влизане в
Европейския съюз на пътници, пристигащи от страни
извън блока. Предприемането на стъпката идва на прага
на летния сезон и в опит да
се раздвижи туризмът. В момента право да посещават
някоя от 27-те членки от ЕС
с цел ваканция или по други

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

несъществени причини имат
хората от само седем държави. Сега ЕК иска одобрение
от страните членки да допускат чуждестранни граждани,
които са били напълно ваксинирани срещу КОВИД-19,
както и такива, пристигащи от
държави с “добра епидемио-

логична ситуация”. Предложението е да се повиши
прагът, свързан с броя нови
случаи на заразени с коронавирус. Ако бъдат приети новите критерии, това означава, че в ЕС ще могат да влизат
хора от Великобритания и
Русия, например.

Всеки втори по света е с намалени доходи
Доходите на всеки
втори човек по света са
спаднали заради коронавируса. Жителите на
страните с ниски доходи
са особено тежко засегнати от загубите на работни места или съкращенията на работното
време, показва проучване на института “Галъп”,
предава “Ройтерс”. Бази-

раният в САЩ институт
е проучил 300 000 души
от 117 страни по света.
Половината от имащите
работа са печелели помалко заради прекъсванията, свързани с коронавируса. Това се равнява на 1,6 милиарда засегнати по света, отбелязва
“Галъп”. “Тези проценти
варират от 76 на сто в

На 3 май 2021 година се навършват
30 години от загубата на

Тайланд до 10 на сто в
Швейцария”, отбелязват
в изявление авторите на
проучването.
В Боливия, Мианма,
Кения, Уганда, Индонезия, Хондурас и Еквадор
над 70 на сто от запитаните са съобщили, че
получават по-малко, отколкото преди глобалната криза. В САЩ това

число спада до 34 на сто.
Кризата с КОВИД-19 е
засегнала работниците
по цял свят, особено
жените,
които
са
свръхпредставени в нископлатени сектори като
продажбите, туризма и
хранителните услуги.
Проучване на “Оксфам”
показа, че жените по света са загубили приходи

На 04.05.2021 г.
се навършват 40 дни
без

от 800 милиарда долара
заради пандемията.
Над половината от
запитаните са заявили, че
временно са спрели да
работят - около 1,7 милиарда възрастни по света. В 57 страни, включително Индия, Зимбабве,
Филипините, Кения, Бангладеш и Салвадор, над
65 на сто от запитаните
са съобщили, че временно са спрели работа.
По-слабо са засегнати предимно развитите
страни с високи доходи.

По-малко от 1 от 10 в
Австрия, Швейцария и
Германия са спрели временно работа. В САЩ
това число е 39 на сто,
показва проучването.
Освен това един на всеки трима е загубил работата или частния си бизнес, което означава над 1
милиард души по света.
Тези цифри също варират, от 3 на сто в Швейцария и 13 на сто в САЩ
до над 60 на сто във
Филипините, Кения и
Зимбабве.

От юли пада роумингът
между страните
от Западните Балкани

ТРАЯНКА ВЕЛИНОВА
Заслужил учител и филолог!
Поклон и почит пред
светлата й памет!
Не сме те забравили!
От семейството

ГЕОРГИ МИТЕВ
КАРАМАНЕВ
(1931 г. - 2021 г.)

Времето не може да заличи спомените
за този достоен, харизматичен, добър човек.
Той винаги ще остане в сърцата ни
със своя пъстър и смислен житейски път,
с мъдростта си, с любовта и подкрепата, които
винаги даваше на приятелите и близките си.

Роумингът между страните от Западните Балкани ще бъде премахнат на 1 юли, което означава, че
гражданите и бизнесът в региона ще имат повече
пари в бюджета, е заявил генералният секретар на
Съвета за регионално сътрудничество Майлинда
Брегу.
Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Албания, Косово и БиХ ще започнат да прилагат споразумението от Втората дигитална среща на върха
през 2019 г. на 1 юли, което предоставя на гражданите по-евтин роуминг за телефонни разговори,
SMS съобщения и използване на интернет. Първата фаза от изпълнението на споразумението започна през 2019 г., когато цената на роуминга беше
намалена с 80 процента, докато втората фаза, т.е.
пълното премахване на роуминга, е обявена за 1
юли тази година.
Европейският съюз настоява за премахване на
роуминга в телекомуникационните тарифи за страните от Западните Балкани като форма за улесняване на комуникацията на гражданите.

www.duma.bg
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Отрязаха 20 хил. семейства от разсрочване на кредитите
Близо 20 хил. семейства не са получили отсрочване на кредитите си
заради КОВИД-пандемията. Близо 9
млрд. лв. са разсрочените към края на
март кредити по силата на мораториума, одобрен от Европейския банков
орган и Българската народна банк.
Данните от месечните отчети на централната банка за състоянието на си-

стемата показват, че основната част от
отложените плащания са поискани от
бизнеса (78,5%). 13 303 български
фирми са получили одобрение за отлагане на плащанията, докато други 1100
предприятия са поискали, но търговските банки не са приложили мораториума спрямо тях по някаква причина.
Данните показват, че 97 546 дома-

кинства са получили одобрение и са
отложени плащанията на заеми на
обща стойност 1,93 млрд. лв., близо 20
хил. семейства обаче не са получили
отсрочване на кредитите си. Редът за
отсрочване предвижда към датата на
подаване на искане за разсрочване
задълженията да са били редовни или
с просрочие под 90 дни. Срокът, в

който банките трябваше да се произнесат по молбите за частично или
пълно разсрочване заради трудности в
пандемията, изтече в края на март.
Одобрените ще започнат да си плащат
отсрочените кредити най-късно до
края на декември. Самото отсрочване
не може да бъде за срок по-голям от 9
месеца.

Държавният дълг
нарасна с 5,66 млрд. лв.
Бюджетът за април щял да е на излишък заради плащането за летище София
Държавният дълг нарасна
с 5,66 млрд. лв. за година. В
резултат в края на март
дългът на подсектор “Централно управление” възлиза на
29,2 млрд. лв., обявиха от
Министерството на финансите. Само за месец дългът нараства с 273 млн. лв. Вътрешните задължения са 6,279
млрд. лв., а външните са
22,928 млрд. лв.
Увеличението на дълга се
дължи на пуснатите през септември миналата година облигации на международните
пазари в размер на 2,5 млрд.
евро. Парите бяха използвани за покриване на допълнителните разходи и по-малкото приходи в хазната заради
КОВИД-19. В края на март
съотношението на държавния
дълг към брутния вътрешен
продукт (БВП) на страната
възлиза на 23,5% при 20,1%
година по-рано.
Министерството на финансите очаква бюджетното
салдо по консолидираната фи-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Финансовият министър в оставка Кирил Ананиев призна
в Народното събрание, че още в първото тримесечие
на годината бюджетът е излязъл на червено

скална програма (КФП) за
първите четири месеца на
2021 г. да бъде положително
в размер на 115,4 млн. лв. За
април се очаква да бъде отчетен излишък в размер на около 735 млн. лева. Тези данни
на МФ идват само седмица
след като финансовият министър в оставка Кирил Ананиев призна в Народното
събрание, че още в първото
тримесечие на годината бюджетът е излязъл на червено.
Дефицит за близо 620 млн. лв.
бе отчетен за първото тримесечие на 2021 г. Ананиев призна също, че при изтънен фискален резерв правителството покрива текущи плащания
със средства от целевите
фондове в резерва, предназначени за строго определени
разходи.
Приходите, помощите и
даренията по КФП към април
2021 г. се очаква да бъдат в
размер на 16,66 млрд. лв., като
спрямо първите четири месеца на 2020 г. се отбелязва ръст

от близо 2 млрд. лв. Ръстът
спрямо предходната година се
дължи на по-високите данъчни
и неданъчни приходи, които
нарастват с 2,3 млрд. лв., докато постъпленията от помощи (основно евросредства) намаляват с 0,3 млрд. лв.
При съпоставката в частта на неданъчните приходи и
приходите от ДДС трябва да
се има предвид, че през април
2021 г. постъпиха предвидени приходи с еднократен за
годината ефект в размер на
660 млн. лв. с ДДС, които
представляват първоначално
концесионно възнаграждение
за държавата от концесията
на летище София.
Разходите по консолидираната фискална програма
(вкл. вноската на България в
бюджета на ЕС) към април
2021 г. се очаква да бъдат в
размер на 16,55 млрд. лв. За
сравнение, разходите по
КФП за същия период на
2020 г. бяха в размер на 12,99
млрд. лева.

Остава само ден за деклариране на данъците
Остава само ден за
деклариране на данъците. Крайният срок на
данъчната кампания за
физически лица тази година изтича на 5 май
поради струпване на
почивни дни покрай миналите
великденски
празници.
Декларирането на налог може да стане по няколко начина - в офис на
приходната агенция, по
пощата или чрез портала за електронни услуги
на НАП. Припомняме,
че за да се използва порталът за е-услуги, е необходим валиден елек-

тронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК). Последните данни на НАП показват, че издадените
ПИК кодове са вече над
милион, а подадените
данъчни декларации по
електронен път са над
412 000 към 28 април.
Чрез портала на
НАП може да се изпрати предварително попълнена данъчна декларация. В нея необходимото вече ще е попълнено
на база изпратена информация от работодател. Задължението на
всеки гражданин тук е да

провери истинността на
данните и да попълни
използвани от него
данъчни облекчения, ако
има такива. Ако има доходи от наем на физически лица, това също се
попълва
собственоръчно.
От тази година в
предварително попълнените декларации има и
данни за доходи от интернет търговия. Те
също трябва да бъдат
проверени от потребителя, който да прецени
дали става въпрос за регулярна продажба на
стоки или е продажба на

лични вещи, която е освободена от налог. Информация ще има и за
продажбата на МПС,

което е било наша собственост за по-малко от
година. Причина за това
е, че в някои случаи, ко-

гато има положителна
разлика между покупна и
продажна цена, възниква
данъчно събитие.

Онлайн продажбите на дребно завзеха дял от близо 20%
Заради пандемията онлайн продажбите на дребно увеличиха своя дял през
2020 г. и достигнаха до близо една пета
от общия оборот. Истинският бум на
електронната търговия дойде заради ог-

раничителните мерки и локдауните по
света. Това става ясно от проучване на
ООН, цитирано от “Ройтерс”.
Онлайн продажбите представляваха
19% от общите продажби на дребно

през 2020 г. в сравнение с дял от 16%
година по-рано, според оценки на Конференцията по търговия и развитие на
ООН, базирани на национални статистически служби в големите икономики.

Южна Корея отчете най-висок дял от
25,9% в сравнение с 20,8% година порано. Китай пък имаше 24,9% дял при
онлайн продажбите на дребно, Великобритания - 23,3%, а САЩ - 14 на сто.
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Тежка катастрофа
с метро в Мексико
Поддала подпорна колона погуби 20 души и рани над 70
Най-малко 20 души загинаха и над
70 са ранени при тежка катастрофа в
надземен участък на метрото в едноименната столицата на Мексико. В болници са настанени 49 души.
Инцидентът в Мексико Сити станал около 22,30 ч. местно време в понеделник, когато се срутил надлез с
минаващ по него влак на метрото. От
снимки и видеоклипове, разпространени по телевизията и в социалните медии, се виждат висящи вагони. По
информация на очевидци в падналия
вагон е имало много пътници, въпреки
късния час. Около 15 минути след инцидента един от пасажерите успял да
разбие стъклото на вагона и хората
започнали сами да излизат от там.
По нареждане на кметицата Клаудия Шайнбаум, която пристигнала на

мястото на катастрофата, спасителната
операция временно била преустановена, докато бъде докаран кран за стабилизиране на влака. По думите й причина за трагедията е поддала подпорна
греда. Първоначално пожарникарите и
медицинските екипи са използвали
стълби, за да стигнат до вагоните. В
спасителната операция са участвали и
220 военни. Властите работят върху
идентифицирането на загиналите.
Инцидентът се е случил по линия
12 на метрото, която е открита през
2012 г. Преди години местни жители
са сигнализирали за повреда на колони по маршрута. Имало е и твърдения
за корупция при изграждането на трасето. Само две години след откриването на линията пътуванията по него
бяха прекъснати в продължение на

месеци, за да се извърши ремонт.
Метрото в Мексико Сити е втората по големина метросистема в Северна Америка след тази в Ню Йорк и е
едно от основните транспортни средства в столицата. Първата част от него
е открита през 60-те години на миналия век. На няколко места влаковете
се движат над повърхността. През
2019 г. метрото е обслужило 1,665
милиарда пътници.
От откриването си преди половин
век метрото в Мексико Сити е
претърпяло две тежки катастрофи.
През март миналата година при
сблъсък между два влака на гара Такубая загина един пътник, а 41 души бяха
ранени. През 2015 г. влак, който не
спря навреме, се блъсна в друг на гара
Океания, ранявайки 12 души.

НАКРАТКО

Стачка на медиите
в Гърция
Гърция осъмна във вторник без
новини и информационни емисии
по радиото и телевизията заради
24-часова стачка на работещите
в държавните и частните медии,
включително и на техническите
служители. Държавната агенция
АНА-МПА спря да разпространява
новини. Към протеста се присъединиха и служителите от обществения транспорт

Аржентина събра
над $2 млрд. от нов
данък за милионери
Правителството на Аржентина събра 74% от новия данък за
десетте хиляди най-богати граждани на страната, съобщиха агенциите. Постъпленията до момента възлизат на 223 млрд. песос
(2,4 млрд. долара). Събраната
сума е по-голяма от очакваната
и достигна 0,5% от БВП. Правителството ще използва средствата за разходи по пандемията, субсидиране на малкия бизнес, стипендии и жилищни проекти.

Китайският флот
ще вади потъналата
подводница на Индонезия
Китайски военни кораби пристигнаха край Бали, за да помогнат за изваждането на подводницата, която потъна миналия месец заедно с 53-членния екипаж,
съобщи индонезийският флот. Австралия, Сингапур и Малайзия вече
помогнаха на индонезийските власти да открият една от петте
подводници на страната. Плавателният съд лежи на морското
дъно на дълбочина над 800 метра,
прекършен на три части.

Въоръжен опита
да проникне в ЦРУ
Въоръжен мъж пробвал да проникне с автомобила си на територията на щаб-квартирата на
ЦРУ в Ленгли. Охраната се опитала да го убеди да се предаде и
открила огън, когато излязъл от
колата. Нарушителят е откаран
в болница, мотивите му се изясняват. За случая съобщи вашингтонският отдел на ФБР в туитър.

Така изглеждаха вагоните на метрото след катастрофата

EС окуражава Северна
Македония срещу България

Блинкен: Предпочитаме
стабилни отношения с Русия

Еврокомисията очаква с
нетърпение провеждането на
първите междуправителствени конференции с Албания и
Северна Македония колкото
е възможно по-скоро. Това е
ясната позиция на Еврокомисията, но Европейският съвет
трябва да одобри преговорните рамки, представени преди
известно време, заяви говорителката ЕК Ана Писонеро.
Тя огласи тази позиция
след изразеното от германския външен министър Хайко
Маас становище, че Албания
и Северна Македония не
трябва да бъдат разделяни в
преговорния процес с ЕС.
Писонеро заяви, че се очаква
от португалското председа-

Джо Байдън възнамерява
да обсъди с Владимир Путин стабилизирането на двустранните отношения при
евентуална среща помежду
им. Това обяви държавният
секретар на САЩ Антъни
Блинкен на пресконференция в Лондон с британския
външен министър Доминик
Рааб.
“Ние не се стремим да
ескалираме (двустранните
отношения - б.р.), бихме
предпочели да имаме по-стабилни, по-предсказуеми отношения. И ако Русия се
движи в тази посока, ние също. И аз мисля, че президентът Байдън ще има възможност, когато се срещне с

телство да свика конференциите с двете държави колкото
е възможно по-скоро.
Маас заяви на съвместна
пресконференция с македонския му колега Буяр Османи,
че Германия гледа много сериозно на европейската перспектива на държавите в региона. По думите му от интерес за ЕС е междуправителствената конференция с РС
Македния да се проведе
възможно най-скоро.
ДУМА припомня, че
България блокира тази конференция, както и старта на
преговорния процес със Скопие заради нерешения исторически спор между двете
страни.

президента Путин, да говори директно за това”, посочи Блинкен.
Той се спря и на отношенията с Китай. “Нашата цел
не е да се опитваме да възпираме Китай или да предотвратим растежа на Китай.
Това, което се опитваме да
направим, е да поддържаме
международен ред, основан
на правила, в който нашите
държави са инвестирали толкова много през толкова десетилетия в полза не само на
нашите граждани, но и на
хората по целия свят, включително, между другото, и на
Китай”, заяви Блинкен.
Коментар на стр. 7

СНИМКИ БГНЕС

Медицинска сестра използва
високоговорител, за да контролира
опашката от чакащи за
ваксиниране срещу коронавируса
в болница в град Калкута.
Според здравното министерство
новозаразените през последното
денонощие в страната са 357 229.
Американската компания
“Пфайзер” ще предостави
на Индия лекарства за
70 милиона долара
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Куриози ли?
Велиана ХРИСТОВА

Какво си мислите,
когато някой ви каже,
че получава с работа
200 000 лева на година? Ще кажете, че ви
взема за балък. А ако
става дума за шеф на
висше училище, където
уж държавата все не
дава достатъчно пари и
секторът от години е
недофинансиран? Ами,
ще отсечете, че иде реч

за далавера.
Това, че ректорът на
ЮЗУ е обявил за 2019
г. годишен доход от
трудова дейност 191,5
хиляди лева, щеше да е
само един куриозен
случай. Само че милиони били раздавани по
еднолично решение и на
някои преподаватели. А
от данъчните декларации на ректорите за
същата година се вижда, че той хич не е
единствен - не един и
двама се разписват срещу 20-25 хиляди лева
на месец. Простете, но
работещ човек, който
блъска съвестно за работодателя си срещу
примерно 600 лв. заплата, получава 7200
лева на година - 27
пъти по-малко от ректора. А уж в България

ножицата между найвисоките и най-ниските доходи била най-голяма в ЕС - над 8 пъти,
както отчита Еврокомисията. Вятър.
Не знам дали МОН,
констатирайки с одит
въпросните богатства
във висшите ни училища, ще се поинтересува откъде ги имат и
дали ще подаде към
прокуратурата съответните сигнали. Проблемът е, че във висшето ни образование в не
един и два случая настана истинска вакханалия - ректори колят
и бесят като феодали,
който гъкне срещу тях,
си пати; който им се
мазни - кяри. МОН наложи законови промени, според които министърът щял да сключ-

ва с тях управленски
договор, а Красимир
Вълчев иска допълнителните им плащания
да са до 36 000 лева годишно. Както се казва,
плува ли корабче! Договорът само укрепва
още повече властта на
ректорите и ги освобождава от “опеката”
на колективните управленски органи, а по отношение на доходите
това означава всякакви
допълнителни пари - за
титли, за втори договори, за допълнителни
дейности, бонуси и пр.
Все законни. Пари срещу качество - забравете! Ректорите на водещи в науката вузове
като СУ и УАСГ са с
най-ниските заплати. А
народът нека ахка над
“куриозите”.

Паритет и в Космоса
Юри МИХАЛКОВ

На геополитическата сцена се случи водоразделно събитие, макар повечето медии у
нас да го проспаха.
“Ясно е, че Космосът е
същата военна зона,
каквито са въздухът,
сушата и морето. Китай, който е основната
ни заплаха, и Русия са
разработили оръжия,
които могат или да изведат от строя нашите
сателити, или да ги уни-

щожат от Земята, в
Космоса, или чрез киберпространството.”
Това признание пред в.
“Вашингтон пост” на
командващия космическите сили на САЩ ген.
Джон Реймънд е направо епохално.
В момента на Земята
има ядрен паритет между САЩ и Русия. В Космоса обаче господстваше Америка. А неслучайно се твърди, че който
спечели надпреварата
горе, я печели и на земната повърхност. Е, сега
вече е налице тотален паритет. Явно от Космоса
Русия и Китай са погребали не само американския хегемонизъм, но и
еднополюсния свят. Занапред Вашингтон едва
ли ще прибягва до рушене на държави като
Ирак или Сирия, а паритетът в Космоса вече

го кара да озаптява и
украинския шовинизъм.
Вашингтон винаги е
твърдял, че целта му е
да възпира Русия, сега
обаче се оказва, че субект на възпирането е
и самият той.
Изглежда, че Америка не е изгубила съвсем
трезвост и реализъм.
Ген. Реймънд се старае
да му повярваме, че
“нашата цел не е да се
замесваме в конфликт в
Космоса. Искаме да запазим тази област безопасна за всички”. Той
едва ли щеше да говори
така, ако страната му бе
съхранила технологичния си хегемонизъм в
околоземното пространство, но все пак
промяната в тона и подхода е видна. Тя личи и
от изявленията на някои политици в САЩ
напоследък, които на-

блягат повече на стремежа за диалог, отколкото за конфронтация.
Тези дни в Лондон
държавният секретар
Антъни Блинкен декларира, че “ние не се
стремим към ескалация
(на двустранните отношения), бихме предпочели по-стабилни, попредсказуеми отношения”. Към новия подход
се присъедини и “вярното куче” на САЩ Великобритания, чийто
външен министър Доминик Рааб изтъкна на
съвместна пресконференция с Блинкен, че
британската врата за
позитивни дипломатически отношения с Русия е отворена. Има
предупреждения към
Русия или Китай, но те
стоят като режим на автопилот, който още не
се е самоизключил.

Делириум
От стр. 1
Борисов безочливо ни
заплаши дори с мутрите,
себеподобните. Яростно
анатемосва наред - Корнелия, Слави, Христо,
Мая... Като пропуска
само Делян и Ахмед...
Плаши ни с излизане от
Евросъюза и НАТО. След
12-годишни напразни усилия да се хареса на Путин ама не, Вождът предизборно взе да ни плаши и с вредното руско влияние. След

серия коварни жени в спалнята и Мата Хари днес на
всеки ъгъл Му се привиждат и руски шпиони, и убийци. Плаши ни с мигрантите,
терористите, талибаните...
Без Него, видиш ли, демокрацията щяла да загине. Също и прословутата
ни медийна свобода, дето
“по-свободна от българската нямало”...
Плаши ни, че парите на
държавата щели да
свършат. Нищо, че вече ги
раздаде от джипката.

Без Него заразата щяла
да плъзне и едва ли не ще
изгинем като мухи. А
здравеопазването ни щяло
да колабира, щото Светиня му го няма, за да раздава нашите пари.
Всекидневно Му слушаме и партийните опорки,
заклеймяващи президента
Радев като антидемократ,
който барабар с новите парламентарни партии се гласял да манипулира изборите. Е, Вождът сигурно найдобре знае как се печелят

избори с манипулации. Затова като за последно горкият крадец крещи и вика
“Дръжте крадеца!”. После
рязко преминава към дитирамби за собственото си
управление, което по думите му нямало равно. Ама
какво искаш от народ неблагодарен, жалва се горко отиващият си Вожд.
Громи, плаши и плаче.
После пък се заканва, че
един ден щял да се върне.
Ама едва ли и Той си вярва.
Затова изпада в делириум...
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1818 - РАЖДА СЕ КАРЛ
МАРКС, НЕМСКИ ФИЛОСОФ И ИДЕОЛОГ (УМИРА 1883 Г.). Много често е
описван като една от найвлиятелните личности на
човечеството, виден критик на капитализма.
Създател на диалектическия и историческия материализъм. Според него пролетариатът като наймногобройна класа, лишена от собственост
върху производствените средства, е единствено достойната и способна да управлява обществото класа. Основното му икономическо произведение е “Капиталът” (I т. - 1867 г., II и III
т. - 1884 г., под редакцията на Фридрих Енгелс).
Той е организатор и активен участник в Първия
интернационал, както и дългогодишен съратник на Фридрих Енгелс. Неговите идеи намират
приложение през XX век, когато са основани
редица социалистически държави.
1846 - РАЖДА СЕ ХЕНРИК
СЕНКЕВИЧ, ПОЛСКИ ПИСАТЕЛ
(УМИРА 1916 Г.). Носител на Нобелова награда за литература през
1905 г. Автор на исторически романи, популярни и до днес - “С огън
и меч”, “Пан Володиовски”, “Потоп”, “Quo vadis?”, “Кръстоносци”. По тях са
създадени редица филми.
1876 - ОТПЕЧАТАН Е БРОЙ
ПЪРВИ НА В. “НОВА БЪЛГАРИЯ”,
ОСНОВАН ОТ ХРИСТО БОТЕВ.
Вестникът излиза до 22 април
1877 г. Ботев редактира само
първия му брой. В бележка “Нужно обяснение” той формулира задачата на вестника: “... Освен физическа сила
народът трябва да излиза и със своето морално
оружие (журналистиката е едно от първите
средства на революцията)...”
1921 - КОКО ШАНЕЛ
ПРЕДСТАВЯ ЛЕГЕНДАРНИЯ ПАРФЮМ “ШАНЕЛ
№5”. Известната френска
модна дизайнерка революционизира женската мода
с включване на мъжки елементи. Определят я като
пионер, една от най-влиятелните фигури в модата
на ХХ в. Шанел е дизайнерът, който пръв излиза
с парфюм, който носи името на дизайнера. “Шанел №5” е класика в жанра и до днес.
1925 - СЪС ЗАКОН В БЪЛГАРИЯ СА СЪЗДАДЕНИ ПЪРВИТЕ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ
ТРУДОВИ БОРСИ и са предвидени временни
компенсации при безработица.
1930 - АНГЛИЧАНКАТА ЕЙМИ
ДЖОНСЪН ПРИДОБИВА СВЕТОВНО ПРИЗНАНИЕ, КАТО СТАВА
ПЪРВАТА ЖЕНА, ЛЕТЯЛА САМА
ОТ АНГЛИЯ ДО АВСТРАЛИЯ. Нейният самолет “Jason” от този
полет може все още да се види в
Научния музей в Лондон. Тя лети във Втората
световна война в Спомагателния въздушен
транспорт, като загива при полет за връщане
на самолет в базата.
1948 - СЪЗДАДЕН Е ПФК ЦСКА.
Историята на Централния спортен клуб на армията е свързана със
споразумението между футболистите на “Септември” и физкултурния колектив “Чавдар” за обединение под името “Септември” при ЦДВ. На 5
май се подписва учредителният договор и това
става рождена дата на дружество “Септември” при ЦДВ. Днес в Музея на спортната слава
на ЦСКА се съхраняват над 1000 приза, от които близо 150 са от футбола.
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Баня, СПА
и провалени
финали
Ако тръгнете да си топите снагата в минералните
води на Велинград, Вършец, Сандански, Хисаря,
Девин, Сапарева баня, това е СПА и е модерно. В
София всичко, свързано с минералните води, е баня
и е старовремско и малко срамно. Топлите и лечебни ресурси в столицата просто текат от чешмите
на две-три места и явно стават само за пиене.
Това е резултатът от политиката на Столичната
община през последните едно-две десетилетия.
Управниците изоставят на произвола старите
сгради на бивши бани и набиват в главите на
софиянци, че е смешно да ходят на баня. Затова
ценните постройки се рушат, превръщат се в музеи
или в съмнителни центрове за върхови постижения.

Деси ВЕЛЕВА

Обаче точно една такава
срамна баня изяде тези дни главата на дългогодишен столичен
зам.-кмет със сериозни позиции
на ул. “Московска” 33 - доц. др Тодор Чобанов. Или поне това
бе изтъкнато като повод. Истински или не, той се превърна в
причина темата за ценните постройки от наследството на града и почти неизползваните минерални ресурси да излезе на
дневен ред. Току-виж имало
някаква полза от разбутването
на казусите, събирането на позиции и предизвикването на
нови дискусии.
Спасяването на сградите на
бившите бани в кв. “Овча купел”, Горна баня и центъра на
София през годините оставаше
на втори план, с тенденция да
бъде приоритет, но само на
думи. Властта обаче все се притесняваше как ще управлява
евентуални минерални центрове и затова се измъкна от трудните ситуации, като превърна
част от Централната баня в

Банята в Горна баня

музей, науми си да вкара в банята в “Овча купел” научен център
за върхови постижения, а в сградата на Горна баня - център по
музеология.
Как се пръкнаха тези намерения на широката общественост не стана достояние. Но още
преди пет години, когато те бяха
представени, предизвикаха недоумение и недоволство. През
2016 г. обаче напънът бе да се
кандидатства за едни пари по
Оперативна програма “Наука и
образование за интелигентен
растеж”, чийто срок изтичаше
през 2017 г. След това и двата
проекта останаха на трупчета.
През 2018 г. избухна скандал,
когато общината взе в своя собственост банята и 40 дка от парка. Преди една година бе обявено, че ремонтът на сградата в
Горна баня се отлага за пореден
път. Оказа се, че парите за нея
ще са само общински. Тогава се
чу и за обществена поръчка за
идеен проект за “Изграждане и
развитие на център за компетентност “Горна баня” - реконструкция и модернизация на
комплекс “Горна баня”. Покъсно ремонтът отиде на съгласуване в Министерството на
културата и “всеки момент”
трябваше да получи зелена светлина от Специализирания експертен съвет. Именно той одобрява проектите за сгради, които са паметници на културата и
имат архитектурна стойност. И
така работата замря...
Кашата с банята в “Овча
купел” е още по-голяма. И нищо

Ценните сгради на бившите
минерални бани в София
са оставени на разруха,
а съдбата им продължава
да предизвиква конфликти
Банята в “Овча купел” отвън
чудно - идеята за научен център
в банята говореше за предизвестена съдба. Сега тя завъртя
вихър около Тодор Чобанов, но
този вихър вероятно ще засмуче и още хора. Горещите точки
по казуса са две - как и защо е
възложено изготвянето на идеен проект без обсъждане и защо
обществените поръчки за избор
на изпълнители за ремонта са
три и всички са прекратени заради някаква нередност. Разбира се, на дневен ред стои и изначалният въпрос - защо се предвижда не баня, а център за изследване на лечебните свойства
на минералните води?
Първият конкурс за изпълнител на ремонта бе обявен през
2019 г., но бе спрян, след като
Националният институт за недвижимо културно наследство
изпрати становище до общината, че проектът не е съобразен с
историческата стойност на сградата. Столичната община обяви
нова поръчка за инженеринг на
реконструкцията на минералната баня през януари миналата
година. Третото, последно обявление за 3,5 милиона лева бе от
началото на 2021 г., но отново
търгът изненадващо бе прекратен. Този път с мотива, че според договора за европейско финансиране средствата са отпуснати само за строителните дейности, но не и за изготвянето на
архитектурни проекти, което е
в противоречие на обявеното в
поръчката.
Цялата бъркотия не попречи
на кмета Йорданка Фандъкова
да обяви, че скоро ще бъде пусната нова обществена поръчка.
На какво основание се бърза и
как за толкова кратък период ще
бъдат изчистени всички подводни камъни, които досега са
спъвали процедурите, са въпроси, чиито отговори тепърва ще
се търсят. Само дето спирка за
разрухата от времето няма нито за сградата в “Овча купел”,
нито за тази в Горна баня.
И докато те са повече или помалко в географската и обществената периферия, в центъра на
града стърчи и привлича всеобщото внимание друг проблем сградата на Централната минерална баня, половината от която
вече е превърната в музей. От
години на дневен ред стои бъдещето на останалата част, като
основният спор е дали и тя да
стане музей или да върне ориги-

Банята в “Овча купел” отвътре
налното си предназначение на
баня. Преди около три години
резултатите от широките дебати
клоняха към тезата за музея. От
столичното кметство бяха категорични, че няма достатъчно вода
за баня. Освен ниският дебит,
като причина бе посочена и цената на подобен проект - поне 9
милиона лева ще са нужни за
възстановяването на банята. А
откъде ще ги намери общината?
Докато, ако се направи музей,
могат да се търсят европейски
средства... Добре позната и вече
използвана схема, макар че тя все
още е далеч от финала си.
Обрат настъпи миналата година, когато внезапно бе обявен
конкурс за идеен проект за бъдещата визия на източното и северното крило на сградата. Няколко месеца по-късно бяха избрани концепциите на три екипа, на базата на които общинското предприятие “Софияплан”
да разработи план за обновяване на сградата. И така бъдещето
на многострадалната Централна минерална баня за малко да
се изясни преди близо месец,

когато в комисиите към Столичния общински съвет главният
архитект Здравко Здравков
представи план за обновяването
й. Той предвижда неизползваните крила на сградата да се
превърнат в балнеоцентър, който да предлага богато разнообразие от термални услуги. Предвидено е реконструкцията на северното и източното крило да
се финансира от общината със
собствени или привлечени ресурси. Радостта, че властта си е
признала най-накрая за бъдещото предназначение на банята
именно като баня, беше кратка.
Докладът на Здравков с плана за
сградата бе отложен незнайно
за кога по предложение на съветниците на ГЕРБ.
Все пак победата е налице,
остава реализирането й. Което
няма да е лесно, защото е видно,
че през последните години от
Столичната община дават високопарни, но прибързани, обещания, които дълго не се осъществяват. Остава да видим коя баня
ще е първа на старта и коя първа на финала.

Защитници на каузата за запазване на предназначението
на баните в София и възстановяването
на сградите им периодично правят акции
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В навечерието сме на 76-ата годишнина
от победата над хитлерофашизма. Една
незабравена и днес страница от грандиозната победа на 9 май е тъй аплодираният и толкова отричан Нюрнбергски процес. Международният военен трибунал
провежда не един, а поредица от процеси, известни като Нюрнбергски - от 1945
до 1949 г. Най известният сред тях е
Процесът срещу главните военнопрестъпници, който осъжда 24 от найвидните нацисти на Германия.
Това обяснение е необходимо, за да се
Подготви
Христо ГЕОРГИЕВ поразклатят краката на днешната “защитна теза” на нашите неонацисти, които в
стремежа си да очернят следвоенното
правителство на ОФ начело с БКП си служат с лъжата, че
в Нюрнберг са били осъдени на смърт само неколцина
фашисти. В Германия и Европа съдебните процеси срещу
фашистките управници и изпълнителите на нарежданията
им са хиляди и не стихват и до наши дни. Да не говорим
пък за т.нар. Десет дни на апокалипсиса.
Днес разтваряме позабравени страници от процеса в
Нюрнберг. Техен автор е писателят Борис Полевой (19081981), написал любимата навремето “Повест за истинския
човек”. Полк. Полевой е военен кореспондент на в. “Правда” в най-горещите точки на Великата отечествена и не
следва съветските войски, а върви с тях. Потресаващи са
разказите му за Сталинградската битка и за видяното от
него при освобождението на “Аушвиц”.
Хайде да надникнем в неговия дневник, в една позабравена
страница на човешката история - Нюрнбергския процес
(1945-1946). Когато му изпращат заповедта за командироване в Нюрнберг, едва го откриват, защото се е запилял от
над месец из селцата и градчетата на... България. Той описва не само възторга, с който българският народ посреща
Червената армия, но и нефелната съпротива срещу нея,
жертва на която става и самият той - нарязват и четирите
гуми на колата му и е залят с киселина. За случая е уведомен Георги Димитров, с когото той се среща два пъти в
България. Предлагаме ви частичка от уникалния анализ на
започващия Нюрнбергски процес, който героят от Лайпциг
прави в разговора си с Борис Полевой.
Крайно интересен момент в увлекателния разказ на автора
е “възкръсването” в заседание на Нюрнбергския процес на
фелдмаршал Фридрих фон Паулус (1890-1957), когото хитлеристката върхушка е обявила за загинал геройски в битката за Сталинград. И дори лично Хитлер е участвал в
панихидата пред празния му ковчег.
В показанията си фон Паулус, противно на ширещи се и днес
твърдения, е категоричен, че войната на Германия срещу СССР
е всичко друго, но не и превантивна. Тя е нападателна война.
Не ви ли напомня това как днес по подобен начин западните
сили нападат Русия, а обвиняват нея в агресия?

“Нюрнбергски дневници”,
Борис Полевой, изд. на БКП, 1970 г.
Из глава 1
Крахът на един замисъл
... Тази командировка в
България ми е предоставена от
редакцията на вестника един
вид като премия за наистина
доста напрегнатата работа в
края на войната и през първите
следвоенни месеци...
Впрочем днешният ден не
отиде нахалост. Можах да се
видя още веднъж с Георги Димитров. Проведох с него интересен разговор, и то тъкмо за
онова, което ме интересуваше...
Този път срещата бе определена в работния му кабинет...
Аз го поздравих със славната и толкова значителна победа на Народния фронт. Зададох няколко въпроса за Плевен, но той веднага прехвърли
насоката на разговора.
- Чух, че ви изпращат на
нюрнбергския съд. Значи ще
съдите моя стар познат Херман Гьоринг. Интересно е
как ли ще се държи сега този
“втори наци” на хитлеристкия райх...
За миг той притвори уморените си очи, после каза замислено:
- ... Имайте предвид, че този
съд никак няма да е лек. Между
другото, съветвам ви, още докато е време, да се отърсите от
старите комсомолски предста-

ви за нашите врагове. Всичко
това не е толкова просто. Гьоринг, разбира се, е свиня, но
далеч не е глупав. Съгласете, че
за мен нямаше да е голяма чест,
ако тогава в Лайпциг, аз просто съм отпъдил с тояга едно
глупаво животно. Ако започнете да изобразявате подсъдимите само като фанатични шизофреници, тогава едва ли ще
разкриете цялото величие на
победите на вашия народ и
Червената армия...
- Нацизмът е най-страшното, което роди империализмът
- продължи той. Да, най-страшното. Но може би за съвременния империализъм и най-рационалното? И мечтата на Хитлер за така наречената световно-нацистка империя, най-малко за близките хиляда години това не е маниакално бълнуване, това може би и сега е найсъкровената мечта на империализма като социална система.
Защото много от неговите остри проблеми - социални, национални, морални - се решават къде-къде по-лесно, ако
стане възможно да се
разбъркват народите като карти за игра и да се изгарят несъгласните в крематориуми...
Антантата в 1918 година
също се беше наканила да съди
Вилхелм Втори, но самите му
противници всъщност органи-

Как фелдмаршал
Паулус „възкръсна”
в Нюрнбергския
процес
зираха неговото забягване в
Холандия, където той благополучно дочака края на живота си
в кралски разкош. Защо стана
така? Ами защото, ако страните от Съглашението бяха осъдили Вилхелм, те щяха да осъдят идеята за агресията като такава, а следователно и собствените си мечти за грабежи и
агресии. Те се изплашиха да
създадат прецедент. Виждате ли
какво говори историята. А
българския народ казва: Гарван
гарвану око не вади.
Той седна някак особено по
младежки на края на масичката.
- Разбирате ли колко са
сложни проблемите на съда?
Ще трябва да се създаде прецедент, да се заклейми всяка
агресия... За мен, за вас, за
всички комунисти всичко това
е ясно, но съветското правосъдие ще има там само един глас
от четирите. На вашите юристи им предстои тежка работа.
Ако процесът бъде проведен
докрай, ако агресорите бъдат
осъдени, а международните
закони за агресията получат
жизнено въплъщение, това ще
е голяма историческа победа. И добави тихо, поверително: На мен самия би ми се искало
да видя как ще се държат нацистите там, как ще оправдават и
защитават идеологията си...
Желая ви успех.
И когато вече ме изпращаше до вратата, се усмихна,
показвайки равна редица от
бели зъби.
- А куртката ви е възголямшка. Онези, които са нарязали
гумите, са намерени и арестувани... Заклети фашисти... Така
че и вашата куртка няма остане неотмъстена...
Из глава 9
Истинската сензация
Всичко си беше както обикновено. Гьоринг седеше,
загърнал краката си с войнишко одеяло. Роман Андреевич
Руденко заемаше прокурорската трибуна. Ставаше дума пак
за плана “Барбароса” и все пак
днес имаше “сенсейшън”. И то
каква! Заради нея във всички
помещения на съда десетина
минути бръмча сигнализацията,
предавайки тройни сигнали,
събирайки пресата, която се
беше пръснала по баровете, пушалните и из коридорите. Кореспондентите търчаха към местата си, досдъвквайки в движение сандвичи, бършейки от
устните си бирената пяна.
Представяйки обвиненията
по плана “Барбароса”, Главният съветски обвинител прочете и помоли съда да приобщи

Паулус пред съда в Нюрнберг
към делото афидевита, т.е. писменото показание на фелдмаршал Фридрих фон Паулус,
бившия заместник-началник на
генералния щаб в дните, когато е бил разработван планът
“Барбароса”, човекът, който
според собственото му признание, е вземал пряко участие в
това разработване.
Четенето на тези показания предизвика необикновено
оживление сред подсъдимите.
Те непрекъснато си разменяха думи, пишеха бележки на
своите адвокати. Онези също
си шепнеха, въртяха се на местата си.
Ние се досещахме за причините за това оживление. Навремето хитлеристкото правителство беше скрило от германците самия факт на пленяването
на фелдмаршал Паулус, който
пръв измежду германските висши военачалници сложи маршалския си жезъл в краката на
съветската армия. Разгромяването на германските войски
при Сталинград, унищожаването и пленяването на тристахилядната групировка потресло
морално страната. Това поражение не можело да се скрие.
Бил обявен тридневен национален траур, знамената били свалени до половината, бавно биели камбаните, в църквите се
отслужвали траурни литургии.
На народа съобщили, че командващият армията Паулус е
загинал като истински германски войник, сражавайки се до
последния патрон. В негова
чест била уредена разкошна
панихида. На нея присъствал
целия генералитет и лично Хитлер положил най-високата награда на Германия върху празния ковчег. Именно писмените
показания на “загиналия” фелдмаршал, които се четяха в момента, бяха предизвикали сред
подсъдимите такъв фурор.
Една секунда след като обвинителят помоли да се приобщят тези показания към делото,
защитникът на Гьоринг - доктор Щамер, и нисичкият остро-

нос доктор Заутер в лилавата
си университетска мантия се
втурнаха едновременно към
трибуната и един през друг
започнаха да ходатайстват да
бъде извикан пред съда лично
свидетелят Паулус. Те очевидно се надяваха, че молбата им
ще бъде отхвърлена и твърде
съществените показания, направени уж от негово име, ще се
окажат дискредитирани, а
съветското обвинение ще бъде
посрамено. А ако Паулус е жив
и се реши той да бъде повикан,
ще мине доста време докато го
докарат в Нюрнберг.
И освен това, едно е да се
дават писмени показания в
Москва и съвсем друго - тук в
Нюрнберг, пред очите на бившите началници и приятели.
Такава беше уж безпогрешната сметка на защитата. Затова, след като предадоха ходатайството си, и двамата защитници изгледаха победоносно
съветското обвинение и се
върнаха на местата си, техните
колеги им стискаха ръцете.
Съдиите си размениха няколко думи. След това съвещание лорд Лорънс зададе на Р.
А. Руденко въпроса:
- Как гледа генералът на
ходатайството на защитата?
Настъпи тишина. Всички:
обвиняемите и защитниците със злорадство, съдиите въпросително, ние, кореспондентите
- с неволно любопитство - гледахме Руденко.
- Съветското обвинение не
възразява, ваша чест - отговори
Руденко. Лицето му продължаваше да е спокойно, но ние,
съветските журналисти, които
добре бяхме опознали през тези
месеци характера на нашия
Главен обвинител, доловихме в
погледа му нещо дяволито.
В този миг... се разнесоха
тройните сигнали, известяващи
за голяма сензация.
- Все пак, колко време ще е
необходимо, за да се докара тук
свидетелят ви, генерале?
На стр. 11

СРЯДА
5 МАЙ

Тази година Първи
май не бе отбелязан - нито
като празник, нито като
Международен ден на
труда и работническата
солидарност. Водещите
електронни медии само в
първите си емисии за деня
огласиха: “Днес е Първи
май. На този ден по света
трудещите се защитават
своите права”. Толкоз. По
света, у нас - не. В някои
агенции се появиха по две
изречения. Очевидно нашите трудови права вече
са толкова орязани, че
всъщност няма и какво
да се защитава.
Вероятно понеже нямаше шествие, електронните медии не сметнаха за
нужно да покажат дори с
минутен репортаж честването, което БСП организира в Борисовата градина. Всички се занимаваха
с това ще върне ли Нинова мандата или няма да го
върне. Президентът Радев
“посети Първомай” и според това, което показаха,
целта му бе да обяснява,
че логично дал мандата на
третата партия в изборите и защо пуснал новия
Изборен кодекс в извънреден брой на Държавен вестник. А защо точно в този
ден Първомай има празник на града и правят ли
хората там нещо друго,
освен да посрещат президента, не стана ясно.
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Защо в медиите
нямаше Първи май
В днешните ни времена този ден не е празник, той е протест
Велиана ХРИСТОВА

А Първи май не е просто празник, той е ден на
борбата за справедливо
общество и за правото на
достоен труд, извоювано
с много страдания и борби, започнали от кървавите събития в Чикаго в края
на XIX век. Затова на този
ден и сега по света хората
наистина протестират за
права, пък било то и против антиепидемичните ограничения. И понеже бор-

бата някога е започната от
световната социалистическа общност и от профсъюзите, винаги на този
ден се веят червени знамена. У нас на този ден
никой не протестира за
нищо. А червени знамена
и знаменитият химн на
Кирков “Дружна песен
днес да екне”, с който
още Яне Сандански с четата си е слизал в градовете, ги нямаше дори в
Борисовата градина.
Дали няма за какво да
се протестира в страната,
която е последна в ЕС по
всички показатели, в която корупцията и грабежът
процъфтяват, в която ножицата между бедни и
богати се разтваря найбързо, бедността стига до
чудовищни размери, работещите бедни са стотици
хиляди, работният ден на
хартия е 8 часа, на практика стана 18. Страната, в

СНИМКА НИКОЛАЙ БЕЛАЛОВ

която обезлюдяването и
“изтичането” на хора е с
най-високи темпове и
българите отиват да мият
чинии в чужбина, понеже
ако ги мият тук, надницата им е в пъти по-ниска...
Изглежда абсурдно, че в
такава страна най-бедният народ в Европа гласува
на изборите за десни неолиберални партии, като
дори не се интересува

От стр. 10
- Мисля, че най-много пет
минути, ваша чест - без да
бърза, с подчертано делничен
глас отговори Роман Андревич.
- Свидетелят е тук, сега той се
намира в помещенията на
съветската делегация, в самия
Дворец на правосъдието.
Това, което настъпи в залата след тези думи, може да се
сравни единствено с финала на
пиесата “Ревизор”, с неговата
няма сцена. После всичко се
раздвижи трескаво. Подсъдимите започнаха да говорят помежду си. От тях към адвокатите
полетяха бележки. Адвокатите
забравиха за своята солидност
и се впуснаха в сърдита дискусия. Щемер и Заутер подбраха
полите на дългите си мантии,
затичаха се към трибуната,
прекъсвайки се един друг, закрещяха пред микрофона:
- Не, не, защитата преоцени всички обстоятелства и не
настоява за извикването на
свидетеля. Тя изучи алдефита
и напълно се задоволява с писмените показания. Защо да
протакаме процеса.
... В тази толкова тиха зала
се вдигна панаирджийска врява.
- Съдът извиква свидетеля
фон Паулус - обяви, след като
се посъвещава с колегите си
лорд Лоурънс...
Вярно, един репортер не
може да се гордее с това, но
право да си кажа и аз не знаех, че Паулус е тук, и сега неволно се вълнувах очаквайки
появяването му. Работата е
там,че на мен ми беше писано
да изкарам в Сталинград доста дни през периода на тази
нечовешки трудна отбрана.
Видях и победния й финал...
Довеждат обвиняемите.
Появяват се съдиите. Всички

Паулус преди да се предаде в Сталинград
стават... Само лорд Джефри
Лоурънс е верен на себе си.
Той бавничко опасва със слушалките лъскавото си плешиво теме и се обръща към
съдебния пристав:
- Моля ви, въведете свидетеля Фридрих фон Паулус.
Поставената в рамка от зелен мрамор дъбова врата в противоположния край на залата
се разтваря. Приставът въвежда един висок човек със син
цивилен костюм, който обаче
му седи съвсем както трябва,
малко по военному... Всички с
напрежение наблюдават как
фон Паулус се изкачва на свидетелската трибуна. Не знам
какво му е на душата, но външно
той е абсолютно спокоен. За
сметка на това на подсъдимата
скамейка настъпва направо паника. Гьоринг крещи ядосано
нещо на Хес, той го отпъжда
със знаци. Кайтел и Йодл са

нещо посърнали и гледат свидетеля въпросително. Той се
появи тук съвсем като призрак,
станал от сталинградските развалини и донесъл тук мъката и
болката на тристахилядната
армия, която загина и бе пленена край бреговете на Волга.
Със същото поразително спокойствие Паулус вдига двата
пръста на дясната си ръка и
твърдо произнася:
- Кълна се да говоря истината. Само истината. Нищо
освен истината.
Започва да дава показанията
си спокойно... Да, преди войната той е бил заместник-началник на германския генерален
щаб и лично е участвал в разработването на плана “Барбароса”. Да, той признава, че още
от самото начало този план е
бил замислен като план за нападение и за никаква отбранителна, превантивна война и

нито от платформите им,
нито дали те ще защитят
трудовите му права, нито
къде ще го натикат в напъните за слугинаж и глобализиране на бъдещето!
Колко от младите българи знаят откъде тръгва
Първи май и защо е ден
на международната работническа солидарност? Те
знаят това, с което същите десни партии ги за-

дума не е ставало. Ами че той
е бил разработван през август
1940 година. Контурите на
този план? Задача номер едно превземането на Москва, Ленинград, на цяла Украйна. След
това - на северен Кавказ с неговите природни богатства и петролни извори. Главната стратегическа цел? Излизането на
линията Архангелск - Астрахан
и закрепването на нея.
Свидетелят си спомня, че
през ноември 1940 година в
помещението на главната квартира на генералния щаб една
след друга били проведени две
военни игри за висшето офицерство. И двете на тема:
настъпление по плана “Барбароса”. Картата на Съветския
съюз била забодена на пода и
присъстващите местели по нея
знаменца и картончета с цифри, обкръжавайки и сразявайки съветските армии една след
друга... Докато воювали все
още по картата, генералите
търсели най-ефикасните пътища за постигане на главната цел
- излизането на линията Архангелск - Астрахан. Политическата цел също не се криела унищожаването на Съветския
съюз като държава...”
Паулус говори по войнишки кратко, лаконично... Всичко това, което фон Паулус
казва, в една или друга степен
вече е известно от показанията на другите свидетели, от
различни документи, но в устата на фелдмаршала придобива особено звучене.
Щом свидетелят приключи
показанията си, западните кореспонденти скочиха и се втурнаха навън. И напразно. Драматизмът на събитията не отслабна. Защитата веднага премина в контраатака...
- Кои от седящите тук подсъдими ще посочи господин фелд-

кърмиха безпрепятствено
в последните 30 години една изкривена и фалшифицирана българска и
световна история, масово и всекидневно охулване и инсинуации за социализма (и за Русия, разбира се) чрез “свободните” медии, с които се
сринахме на 112-о място
по свобода на словото. И
понеже по-голямата част
от т.нар. млади на по 3738 години нямат нито
знания, нито навици да
търсят знанието, да
съпоставят фактите и да
мислят, всичко се решава
на емоционално равнище.
Затова става възможно да
печели атрактивното шоу,
без дори дума да обели
какво смята да прави в управлението, за хората и за
страната.
Допреди 30 години
Първи май беше ПРАЗНИК на труда, защото за
всеки имаше работа, здравеопазване, образование, а
които мързелуваха, ги наричаха тунеядци. Днес
имаме всички основания
да върнем Първи май като
ПРОТЕСТ на труда. И да
върнем червеното знаме в
нашите градове и села, за
да го последват българите
като символ на този протест и като надежда за наистина достойно бъдеще
на трудовите хора - тук, а
не нейде по света.

маршалът като главни виновници за разпалването на войната?
... Очевидно този човек
предполага, че тук пред лицето
на бившите си колеги, Паулус
ще се смути, ще започне да се
извърта, ще избегне прекия отговор и тогава лесно може да
бъде дискредитиран с помощта
на юридическата казуистика, в
която Заутер е голям майстор.
Паулус вдига очи към подсъдимата скамейка и сякаш докосвайки с поглед изброяваните
от него лица, казва ясно:
- От тук присъстващите Херман Гьоринг, Вилхелм Кайтел и Алфред Йодл.
Пауза. Усетил поражението си, Заутер побягва от трибуната, но в атака тръгва един
негов колега, обикновено мълчалив адвокат, чието име не знам.
- Вярно ли е, господин
фелдмаршал, че сега вие преподавате във Военната академия “Фрунзе” и обучавате
висши офицери от неприятелската армия?
Паулус се усмихва.
- Това е лъжа...
- Свидетелю Фридрих фон
Паулус, благодаря за показанията. Можете да напуснете залата - обявява председателят...
Американските кореспонденти ме упрекват:
- Не бива така, можехте да
ни предупредите навреме за
тази сензация. Не е приятелско.
Невъзможно е да ги убедя,
че самите ние нищо не знаехме...
Помощник-прокурорът Лев
Романович Шейнин, който знае
какво е вестникарска сензация,
ни намига:
- Хубава бомбичка изгърмяхме днес, а?!
Следва (стенограма от разпита на фелдмаршал Паулус в
Нюрнберг)
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Дотук 18 френски висши
офицери и генерали от запаса
ще бъдат изправени пред съд
за участието си в подписката
за очакваната “Гражданска
война във Франция” и призивите за необходимостта от
решителна борба с ислямизма
и расизма, който изригва от
френските “цветни” предградия. Подписалите предупреждават Елисейския дворец за
опасностите от ислямизация
на Франция. Критикува се пасивността на институциите
срещу “пълчищата от предградията”. Отправят се обвинения
към антирасистки групи, които “сеят ненавист” между етническите и религиозните общности. Подписката изразява
несъгласие с действия като
събарянето на статуи на френски държавни и военни дейци
под претекст, че чрез тях се
изразява почит към расисти, че
се утвърждават колониализмът
и расизмът. Подписката бе
публикувана и във връзка с 60ата годишнина от неуспешния
опит за пуч срещу генерал
Шарл де Гол заради неговите
тогавашни позиции по войната в Алжир. Позицията на военните власти е, че да се критикува правителството, като се
призовават бойните другари да
се хванат за оръжието на национална територия, е сериозно нарушение.
През 2021 г. във Франция
се лансират паралелно две визии за спиране и противопоставяне на ислямизацията на
страната - на президента Макрон и на “генералите от запаса”. Подписката е подкрепена
от около хиляда военни. Нейните съставители смятат, че
Франция има още не повече от
пет-шест години да се справи с
проблемите на агресивния
вътрешен ислямизъм, след което на хоризонта изплуват силови, кървави решения.
Макроновата концепция бе
лансирана преди последната
вълна от терористични нападения. Президентът - по идейни убеждения умерено десен
либерал, преди десет месеца
обяви разбирането си за необходимостта от промени във
“френския ислям”. Макрон
оцени исляма като изоставаща
религия, която е в криза, и
поиска от френските мюсюлмански организации да съставят харта за живота на мюсюлманите във френската
светска държава. Марин льо
Пен коментира, че разбира
тревогите на военните. Тя вече
започна предизборната си кампания.
Изправен пред ясната алтернатива на Льо Пен, Макрон не вярва напълно на либералната приказка, че печели на
втория тур срещу вечната мадам, като консолидира около
себе си национално мнозинство. Подписката разваля красивата приказка “Аз съм либерал
(глобалист), но и малко националист”.
Генералското послание
твърди, че “слабата политика
на правителството ще доведе
до хаос, който ще предизвика
намесата на нашите другари на
действителна служба, за да се
защитят нашите цивилизационни ценности”. От определена
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2021: „Париж гори!”*
Франция след приемането на проекта на Макрон за светските
ценности и предупреждението на генералите за ислямистката заплаха
Мирослав ПОПОВ

гледна точка това е предупреждение било за държавен
преврат, било за гражданска

109 “против”.
Законопроектът бе преименуван и наречен “засилване
на зачитането на принципите
на Републиката и борбата срещу сепаратизма”. Макрон се
бори с радикалния ислям под
знамето на борба срещу сепаратизма, т.е. воюва срещу успешните усилия на някои мюсюлмански общности във
Франция да се самообособят и
самозатворят. Не “в” държавата, а “срещу” държавата. В
проекта са включени мeрки за
справяне с това, което Макрон
нарича “ислямистки сепара-

поставя върху такива задачи
като целенасоченото необосновано извеждане на децата от
училище, развитието на отделни обществени спортни и културни дейности, служещи като
претекст за преподаване на
принципи, които не са в съответствие със законите на републиката. Т.е. осакатяване на
образователната система с цел
да се ограничи ролята на училището за изграждане на светско общество. Това е индоктринация. Освен друго, тя служи за практическо отричане на
принципите ни, равенството

офицери и генерали от запаса
и други над 1000 служители в
армията, полицията и жандармерията, се сочи пенсионираният офицер от жандармерията Жан-Пиер Фабре-Бернадак.
Френските политици отдавна
схоластично предъвкват въпроса за опасностите от “фанатизма” и говорят, че Франция се
намира в състояние на война,
но винаги са се въздържали да
посочат “врага”. Сега това го
прави генералското обръщение. Френската либерална общественост оцени документа
като призив за метеж.
Проблемът съвсем не е
само френски. Брюкселските
програматори допуснаха трудно разбираеми политически
грешки. Европейската левица
няколко десетилетия подценява въпросите за нацията, националната идентичност, образование, култура. До неотдавна
тя “откровено” твърдеше, че
идеята за нацията е остаряла.
Това е обяснение за част от
провалите на левицата през
последните две десетилетия и
залог за следващите политически катастрофи.

Може ли да спре
„ислямизацията”?

война. Те поначало не се изключват взаимно, но и двете
имат и близка политическа цел
- президентските избори идния
май. Запасните генерали звучат като опоненти на Макрон,
респективно - като поддръжници на Льо Пен. Двете версии
не са несъвместими. Те само
отново доказват, че 6,5-милионната мюсюлманска общност
стана с лекота център на предизборния
политически
сблъсък във Франция.
Широко е споделяна представата, че френските закони
често се използват, за да се потиска всяка критика на исляма,
т.е. срещу мюсюлманите. Законът на Емануел Макрон

лукаво остава
на втори план
Преди три седмици френският Сенат, т.е. Горната камара на френския парламент,
гласува законопроекта на президента за защита на светските
принципи. Прие го с мнозинство от 208 гласа “за” срещу

тизъм”. В случая сепаратизмът
се разбира като обособяване
от обществото като цяло.
Актът, одобрен в Сената,
съдържа мерки като забрана на
религиозни практики в държавни университети и други висши училища. Сенаторите дадоха пример за молитви из университетските коридори и на
други “неподходящи места”.
Забранява се политическите кампании да се опират на
платформи, които противоречат на “националния суверенитет и демокрацията, както и на
светската концепция за държавата”. Забранява се на кандидатите да поставят религиозни
символи върху предизборните
материали. Законът съдържа
нови, разширени забрани за
публичното носене на религиозни символи и облекло.

Концепцията
на президента
В богатия на идеи модел на
Макрон за решаване на ислямисткия въпрос ударението се

* Изразът “Париж гори!”, освен детско наричане, е и
заглавие на произведение на съветския писател от полски и
еврейски произход Бруно Ясенски (това е псевдоним), толериран от властите като революционен писател. Книгата е
от 30-те години на миналия век и е посветена на очакваната в недалечно бъдеще комунистическа революция във Франция. Книгата закономерно носи троцкистки патос. Самият
Ясенски след 1937 г. изчезва някъде из ГУЛАГ

между половете и на човешкото достойнство.
Макрон подчерта, че “републиката е неделима и не допуска никакви сепаратистки
авантюри”. Франция прие
Харта за принципи на исляма
в страната. “Необходимо е републиката да отвоюва всичко,
което е изгубила”.
Главният проблем на Франция днес е ислямисткият сепаратизъм. В изпълнение на тази
политика властите са решени
да усилят например борбата с
полигамията. Новият закон забранява издаването на сертификати за девственост.
Ислямски и правозащитни
критици на закона твърдят, че
мерките са дискриминационни
спрямо мюсюлманите. Властта е подозирана от мюсюлмани, че започва “истински лов
на вещици, първо срещу ислямистите, а след това срещу
[всички] мюсюлмани”.
Законът отговаря на изострената чувствителност на
френското общество. Личи
растяща чуваемост към патриотични лозунги: за френски
работни места, за френска гордост и за френските пари, т.е.
за резервираност към ЕвроБрюкселската утопия.

Апелът на генералите
от запаса
За автор на отвореното писмо, подписано от 18 висши

Във френските национални дебати през последните две
десетилетия все по-важно място заемат приоритетите, лансирани първо от Националния
фронт - националната идентичност, френската роля в Европа, миграцията и екстремизмът. Анализатори смятат,
че ислямизацията на Франция
вече не може да бъде спряна.
Френското, както и като цяло
европейското, обществено
мнение стриктно следва
“брюкселския дневен ред”.
Колкото повече той се налага
със своя показен “антинационализъм”, толкова повече ще
се утвърждават алтернативните гледни точки. Позицията, че
ислямизацията е проблем, доскоро не се допускаше до обществено обсъждане. Това
създаде ореол около “политически некоректните”, особено
по ислямска линия.
В западните “фабрики за
мисли” бе сътворена конструкцията за “ислямо-левичарството”. Доколкото левицата
е последователен противник
на дискриминацията и експлоатацията, когато се говори за
ислямо-левичарство, се обявява война не на ислямизма, а
именно на левицата. Къде от
повърхностност, къде от манипулативни внушения, тази
измамна концепция се радва
на добър прием сред част от
интелигенцията. Лявото решение на ислямския въпрос не
допуска неуважение към мюсюлманите, но настоява за
респект пред националната
държава, в която живеят и мюсюлмани.
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Три млади българки
създадоха
платформата 5new
Рада, Ейми и Петя
представят наши
художници пред света
Уникална дигитална платформа представя изкуството на български художници и дава възможност да се купят техни
картини от всяка точка на планетата. 5new
е ново уебпространство, което всеки
месец показва творби на специално селектирани петима автори от последните
поколения и дава смел поглед към съвременното изкуство, научи ДУМА от
Directo Agency. Мотото на проекта е
“Изкуство отвъд правилата”, а създателките изпълват със смисъл всяка дума от
този слоган. 5new е по идея и реализация
на Рада Якова, Ейми Чапман и Петя Чалъкова, които, следвайки своята лична легенда, се срещат в Нидерландия.
Рада е приятната изненада в артистичните среди и на нея се приписват
някои от най-интересните проекти като
художник. Ейми е внучката на една от
най-изтъкнатите художнички керамички - Йова Раевска, и носи изкуството в
кръвта си. А Петя е човекът, зад когото стоят впечатляващи изложби, подредени по време на работата й като
куратор и галерист.
И трите се съгласяват, че решението
за обща работа се е случило за една искра

СНИМКА DIRECTO AGENCY

време, но явно достатъчна за реализация на амбициозното начинание. Обединява ги вярата, че изкуството повишава качеството на живот и че има
смисъл да се отдели специално внимание на родните съвременни художници.
Рада, Ейми и Петя ясно разбират, че в
България арт пазарът е силно ограничен, затова приемат провокацията да

създадат пространство, достъпно от всяка точка на планетата, и да поканят в
него всеки месец нови пет имена. Сред
представените до момента автори са
Десислава Унгер, Емануела Ковач, Йонко Василев - YO\KO, Стефан Божков,
J.PANK, Росен Марковски, Силвия Радева и още от възпламеняващите представители на актуалния щрих.

Петима тенори пеят в чест на Румен Дойков
Петима тенори от Софийската опера ще пеят в чест
на Румен Дойков на 7 май
от 19 ч. Даниел Дамянов,
Даниел Острецов, Костадин
Андреев, Мартин Илиев и
Хрисимир Дамянов ще
изпълнят известни тенорови
арии. Ще бъде представен и
компактдиск на Дойков с
италиански канцонети, записани под диригентството на
Борис Хинчев.
Години наред Румен

Дойков е водещ тенор на
Софийската опера, където
дебютира през 1979 г. С неизменен успех гастролира
самостоятелно и като солист на Софийската опера в
Европа, САЩ и Южна Америка и винаги горещо е аплодиран от публиката.
Румен Дойков е изпял
повече от 1500 спектакъла,
от които 232 на операта
“Аида” от Джузепе Верди.
Партнирал е на звезди като

СНИМКА СОФИЙСКА
ОПЕРА И БАЛЕТ

Фиоренца Косото, Ирина
Архипова, Мара Дзампиери, Розалинд Плаурайт, Радмила Бакочевич, Милка Стоянович, Райна Кабаиванска,
Никола Гюзелев, Анна Томова-Синтова, Гена Димитрова. Работил е с диригентите Антонио Гуаданьо,
Маурицио Арена, Питер
Тиборис, Джонатан Нот,
Асен Найденов, Руслан Райчев, Борис Хинчев, Иван
Маринов и др.

НАКРАТКО

Денислав Янев поставя
„Скъперникът”
в Русенския театър
Трупата на ДТ
“Сава Огнянов” в
Русе
репетира
“Скъперникът” от
Молиер. Постановката е на победителя в миналогодишното издание на Националния конкурс за
млад театрален
режисьор “Слави
СНИМКА ДТ “САВА
ОГНЯНОВ”
Шкаров” - Денислав Янев, който е избрал заглавието, съобщи БТА. Сценографка е
Никол Трендафилова, композитор е
Пламен Мирчев-Мирона. Седмата
премиера за сезона в Русенския театър се очаква да бъде представена
в началото на юни. В ролите са
Любомир Кънев, Йовко Кънев, Кристиана Ценкова, Ясена Господинова,
Ивайло Спасимиров, Мариана Крумова, Красимир Ненков, Косьо Станев, Венцислав Петков и гостактьор Ясен Атанасов. Денислав
Янев спечели конкурса “Слави Шкаров” с постановката си на “Една
крачка до предела”, продукция на
театъра в Търговище. Осъществяването на “Скъперникът” е наградата,
която Янев получава от ДТ “Сава
Огнянов”, организатор на конкурса с
партньорството на Младежкия
театър “Николай Бинев” в София,
сдружение “Артеа” и община Русе.

Конкурсът „България
започва от сърцето”
е открит
Конкурса “България започва от
сърцето” организира Съюзът на
българските творци с председател
Ирина Александрова и зам-председател Елена Влашка.
Срокът за подаване на творбите едно стихотворение, е 2 юни. Текстовете може да се
изпращат на адрес: София 1510, ул.
“Резбарска” 178, вх.Е, за Ирина Александрова (обикновена поща) или на
имейл nina_nord@abv.bg.

Приемат песни
за „Бургас и морето”

„Като в картина на Шагал” e новата
концертна програма на Мирослава Кацарова

СНИМКА ДИЛЯНА ФЛОРЕНТИН

С два концерта в София (5 май от
20.30 ч. в “София лайв клуб”) и Пловдив
(8 май от 21 ч. в “Bee Bop Cafe”) джаз
певицата Мирослава Кацарова ще ни
срещне с най-новия си авторски проект

“Като в картина на Шагал”. За поредицата концертни програми тя обичайно подбира голям диапазон от музика на различни езици. “Като в картина на Шагал”, осъществена с финансовата подкрепа на Министерството на културата, ще включва
основно песни на български език, научи
ДУМА от Демна Димитрова. Мирослав
Турийски (пиано), Веселин Веселинов-Еко
(бас) и Младен Димитров (барабани) ще
партнират на Мира Кацарова, а към тях
ще се присъединят и Ивелина Христова
(цигулка), Диляна Давидова (цигулка), Мария Венкова (виола), Антоанина Юрганджиева (виолончело). “Като в картина на
Шагал” е заглавието на песен, написана от
Румен Тосков-Рупето през 2000 г. за дебютния албум на Мира Кацарова “Бяло в
бяло”. За него той създава десет песни в

джаз стилистика, авторка на всички текстове е Мира. През следващите години тя
пише значителна част от текстовете на
своите песни. В събитието ще бъдат включени някои парчета от “Бяло в бяло”, нови
аранжименти на “Парфюми” и “Летни
улици”, както и нови песни като “Боса
нова в градината”. Една от малкото неавторски песни в програмата е бразилската
класика “Водите на март” на Антонио
Карлос Жобим, която Мирослава ще
изпълни на български език с превода на
Зорница Христова.
Характерно за Мира Кацарова е, че
музиката винаги е съпроводена от разказ, а историите на песните позволяват
да се надникне зад много по-широк контекст, пълен с интересни музикантски
факти и творчески мотивации.

Националният конкурс за песен
“Бургас и морето” набира нови песни,
създадени специално за конкурса, съобщи БГНЕС. Крайният срок за изпращане на музикалните произведения е
17 ч. на 4 юни. От всички получени
песни професионална комисия ще избере 12-те финалисти. Песните може
да се изпращат по пощата, лично или
онлайн: Бургас 8000, Община Бургас,
Деловодство, ул. “Александровска” 26.
За Националния конкурс за песен
“Бургас и морето”; Бургас 8000,
Общинско предприятие “Летен театър, фестивали и концерти”, Културен дом НХК, пл. “Тройката” 1.
За Националния конкурс за песен
“Бургас и морето”; на електронен
адрес: burgas.moreto@abv.bg.
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ДНЕС

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

25

o

С

25

o

С

27

o

С

ВИДИН
25 c

ПЛОВДИВ
24 c

СОФИЯ
21 c

РУСЕ
25 c

САНДАНСКИ
25 c

ВАРНА
16 c

ПЛЕВЕН
24 c

БУРГАС
18 c

26

o

С

23

o

С

25

o

С

Днес ще преобладава слънчево време. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, на
отделни места и ще прегърми. Ще духа слаб вятър от югюгозапад, в Източна България - до умерен от юг-югоизток.
Минималните температури ще са от 10 до 15 градуса,
максималните - между 20 и 25 градуса. Атмосферното
налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за
месеца.

ХОРОСКОП

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
11.55 ≈‚Ó‚ËÁËˇ 2021 - ÍÎËÔÓ‚Â
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 ÒÂÏÂÈÌÓ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 ◊Ó‚ÂÍ˙Ú, ÍÓÈÚÓ ÔÓÍ‚‡Ë
„‡‰ ’‡‰ÎË·˙„ ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÚÂ‡Ú˙ /¡˙Î„‡Ëˇ, 1970„./
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.30 ÓÈ ÁÌ‡Â ÓÚ„Ó‚Ó‡ ‰ÂÚÒÍË ÙËÎÏ
15.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ¡ËÁÌÂÒ.¡√
21.30 —ÎÂ‰ËÚÂ ÓÒÚ‡‚‡Ú
22.00 ƒÛÊËÌ‡Ú‡ Ú‚ ÙËÎÏ /5
ÂÔËÁÓ‰/ (14)
22.55 ≈‚Ó‚ËÁËˇ 2021 - ÍÎËÔÓ‚Â
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 — ÔÂÒÌËÚÂ Ì‡ ÀËÎË »‚‡ÌÓ‚‡ 1 ˜‡ÒÚ /Ô/
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.55 ƒÓÏ˙Ú Ì‡ ‚ˇ‡Ú‡ ‡ÚÂ‰‡ÎÂÌ ı‡Ï ì—‚.Ò‚.
ËËÎ Ë ÃÂÚÓ‰ËÈî ÀÓ‚Â˜ /Ô/
04.25 ¡‡Á‰Ë /Ô/
04.55 «Ì‡ÂÚÂ ÎË, ˜Â...

00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.10 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
02:10 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
03.05 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
04.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
05.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
09.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî
21.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)

05.20 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.35
05.40 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: –Ó·ÓÚË
ÔÓ‰ ÔËÍËÚËÂî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.9
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.27
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.76
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.36
18.00 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, Ò.5 ÂÔ.6
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.87
21.00 ìMasterChefî - ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ¯ÓÛ, Ò.7
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
00.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.3, 4
01.00 ìŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ œËÂÚÓî ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.2
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.28

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
10.15 ìÕ‡ ‚ËÎ‡Ú‡!î - ÔÓÎÂÁÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÊË‚ÓÚ‡
ËÁ‚˙Ì „‡‰‡
11.15 ì¬Ë‰ˇıÚÂ ÎË ‚Ë‰ÂÓÚÓ?î Á‡·‡‚ÌÓ ¯ÓÛ Á‡ Ì‡ÈÔÓÔÛÎˇÌËÚÂ ÍÎËÔÓ‚Â ‚
ËÌÚÂÌÂÚ
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
12.15 ì¬Ë‰ˇıÚÂ ÎË ‚Ë‰ÂÓÚÓ?î Á‡·‡‚ÌÓ ¯ÓÛ Á‡ Ì‡ÈÔÓÔÛÎˇÌËÚÂ ÍÎËÔÓ‚Â ‚
ËÌÚÂÌÂÚ
13.45 ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ÿË‚ËÌ‰Ú.
»ÓÌËˇÚ‡ ÒÔ‡Òˇ‚‡ ÓÚ
‚ÒË˜ÍÓ
16.15 ì◊‡ÒÚÌ‡ ÔËÓÌÂÒÍ‡ - 2î
- Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
18.05 ìÕË˘Ó ÌÂ ÒÂ ÒÎÛ˜‚‡ ‰‚‡
Ô˙ÚËî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ
ÒÂË‡Î
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.20 ìÕÂÓÔ‡ÎËÏ‡Ú‡ ÛÔËÌ‡î ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
23.20 ì“ÛÒÍË „‡Ï·ËÚî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
01.30 ìœ‡‚‰Ë‚‡ ËÒÚÓËˇ. “ÂıÂ‡Ì-43î - Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ
02.25 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
03.10 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
04.15 ìÕÂÓÔ‡ÎËÏ‡Ú‡ ÛÔËÌ‡î ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Важни задачи ще мобилизират времето и силите ви. Намерете време за почивка и за приятели .

Ще се почувствате защитени, ако се погрижите за интересите си,
каквото и да ви струва
това.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

С внимание се отнасяйте при работа с пари,
а ако това влиза в
задълженията ви - още
повече.

Обстоятелствата налагат да се съобразявате с околните и да
изчакате, ако е във ваш
интерес.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Ще се наслаждавате на
много спокоен ден. Работата ще върви, ще
ви остане повече свободно време.

Някои ще се опитат да
ви навредят. Не се
тревожете, дипломатичността ще ви помогне.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Очаква ви разнообразен
ден. Настроението е
позитивно и това влияе добре на близки и
колеги.

Денят ви ще е спорен и
без губене на време ще
отхвърлите повече задачи. Очаква ви изненада.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Големи късметлии сте.
Служебните дела се
развиват по начина,
който очаквате, действайте.

Отговорностите ви ще
са повече, но ще останете удовлетворени от
свършената работа.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Подхождате със спокойствие към работата, тъй като сте уверени. Не разчитайте на
случайни хора.

Поставяйте си осъществими цели, които
няма да ви затруднят.
Успехите ще ви мотивират.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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Полезните бактерии в гастроинтестиналния
тракт на възрастен човек са близо 2 килограма.

≈‰ËÌ ÓÚ ÒËÏÔÚÓÏËÚÂ Ì‡ ÍÓÓÌ‡‚ËÛÒ‡ Â Á‡„Û·‡Ú‡ Ì‡ ‚ÍÛÒ, Ú‡Í‡
˜Â, ÍÓÈÚÓ ÌÂ ÌË ı‡ÂÒ‚‡, ‚Â‰Ì‡„‡
‰‡ ÓÚË‰Â ‰‡ ÒÂ ÔÂ„ÎÂ‰‡...

Близо 60% от познатите диви видове кафе може
да загинат заради промяната на климата.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

ŒÚÂˆ ¡ŒﬂÕ —¿–⁄≈¬,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ƒ‚ËÊÂÌËÂ
Á‡ ıËÒÚËˇÌÒÚ‚Ó Ë ÔÓ„ÂÒ
œÓÙ. ¡”ﬂÕ ‘»À◊≈¬,
ıÛ‰ÓÊÌËÍ
¬¿—»À √–”ƒ≈¬,
‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ƒ˙Ê‡‚ÂÌ
ÙÓÌ‰ ì«ÂÏÂ‰ÂÎËÂî,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙
Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ Ë ı‡ÌËÚÂ
ƒ»Ã»“⁄– “≈À »…— »,
·Ë‚¯ ÙÛÚ·ÓÎÂÌ Ì‡ˆËÓÌ‡Î
Õ» ŒÀ¿… ÃÀ¿ƒ≈ÕŒ¬,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙
Ì‡ ÓÚ·‡Ì‡Ú‡
Ë Ì‡ ‚˙Ì¯ÌËÚÂ ‡·ÓÚË
—¿À»Ã —¿À»ÃŒ¬,
·ÓÍÒ¸Ó
—≈–√≈… —“¿Õ»ÿ≈¬,
Â‚Ó‰ÂÔÛÚ‡Ú,
ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ì‡ œ≈—,
·Ë‚¯
ÏËÌËÒÚ˙-ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ

„Модерно е да се чете”
изненадва с подаръци
Българският трилър „Хранилка” стана
хит сред много популярни личности
Инициативата “Модерно е
да се чете” изненадва с новата
кампания “Разделяй и владей”, в
рамките на която ще бъдат подарени дузина книги от романа
“Хранилка”. Всяка от тях е в
комплект с уникален разделител - ламинирана банкнота от
1 долар, специално изработен за
българския трилър.
Дебютният роман на младия
български автор Иван Комита
ще зарадва последователите в
социалните мрежи заедно с автограф и персонално послание.
Giveaway игрите ще се проведат в профилите на “Модерно е
да се чете” във фейсбук и инстаграм.
Родният трилър стана хит

сред много популярни личности.
Веси Бонева, Велина Узунова,
Деси Бакърджиева, Деси Зидарова, Елизабет Методиева, Илияна
Лазарова, Маги Джанаварова,
Невяна Владинова, Ромина Андонова са сред лицата, които
споделиха снимка с романа и
специалния книгоразделител.
“Хранилка” доби широка
популярност още при излизането си в края на януари. За помалко от два месеца първият
тираж е почти изчерпан и от ИК
“Книгомания” вече подготвят
втори.
Подкрепата на българските
автори и издателства продължава да е сред акцентите на инициативата “Модерно е да се

чете”, чийто създател е самият
Иван Комита. През изминалата
година екипът на най-модерната сред младите кампания за литература раздаде десетки книги
на своите последователи, като
същевременно организира и
живи предавания в инстаграм с
водещ Ива Атанасова.
“Няма нищо по-вълнуващо
да си отбележиш страницата с
истинска банкнота, докато четеш роман, чийто сюжет е пряко обвързан с парите. А защо
използвах цитата на Гай Юлий
Цезар ли? Защото четящият човек е всемогъщ. Първо се научва да владее себе си - собствения си ум и слово, а след това
би могъл да завладее и света,

Ламинирана банкнота
от 1 долар е уникален
разделител, изработен
специално за книгата
разбира се, ако след прочита на
“Хранилка” не се е отказал от
властта”, споделя Иван Комита.

Цвети Радойчева пуска
авторско денс парче
Наскоро Цвети Радойчева зарадва своите почитатели в социалните мрежи с пост, в който обяви, че е готова с най-новата си
авторска песен. “Очаквайте я
съвсем скоро. Стана страхотна!
Нямам търпение да я споделя с
всички вас!”, написа талантливата
изпълнителка.
Музиката е на самата Цвети
Радойчева, текстът е дело на нейния колега и приятел Красимир
Аврамов, а за аранжимента се погрижи Росен Стоев, познат и като
DJ Rossko.
След успешния сингъл “Изчезни”, с който Цвети спечели Голя-

Талантливата изпълнителка
по време на студийния запис
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

мата наградата за нова българска
музика на “BG Music Festival” през
2019 г., сега красавицата пуска
денс парче на английски език.
Сингълът е създаден през времето
на изолация, наложена поради епидемиологичната обстановка. Именно тогава Цвети се отдаде на творчество и създаване на нова музика.
Чаровната певица публикува и
снимки от последните студийни
записи. Почитатели, приятели и
колеги изсипаха многобройни пожелания, като споделиха, че с
нетърпение очакват новата песен,
която през май ще завладее родния ефир.

Õ‡ ÓÊ‰ÂÌ‡Ú‡ ‰‡Ú‡ Ì‡ ‡Î
Ã‡ÍÒ, ‚ ‰ÂÌˇ, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÂÁË‰ÂÌÚ˙Ú ‚˙˜‚‡ ÚÂÚË Â¯ËÚÂÎÂÌ Ï‡Ì‰‡Ú, ÍÓÈÚÓ ˘Â ‰‡‰Â
ÓÚ„Ó‚ÓË Ì‡ ÏÌÓ„Ó ‚˙ÔÓÒË, ‚
ƒ”Ã¿ ËÏ‡ÏÂ ÔÓÌÂ Ó˘Â Â‰ËÌ
ÔÓ‚Ó‰ ‰‡ ì‡Á‚ÂÂÏ ÁÌ‡ÏÂÌ‡Ú‡î
Ë ÚÓ‚‡ Â ÓÊ‰ÂÌËˇÚ ‰ÂÌ Ì‡
¬≈À»¿Õ¿ ’–»—“Œ¬¿
ìœÓÙÂÒÓÍ‡Ú‡î, Í‡ÍÚÓ ˇ
Ì‡Ë˜‡ÏÂ Ò ·ÂÁÍ‡ÈÌÓ Û‚‡ÊÂÌËÂ
Ë ÂÒÔÂÍÚ, Ì‡‚˙Ú‡ Ó˘Â Â‰Ì‡ „Ó‰ËÌ‡, ÓÚ‰‡‰ÂÌ‡
Ì‡ Î˛·ËÏËˇ ‚ÂÒÚÌËÍ Ë ÌÂ„Ó‚ËÚÂ
ÒÚÓÚËˆË ıËÎˇ‰Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎË. ¬ËÎË,
ÔÓÊÂÎ‡‚‡ÏÂ ÚË Á‰‡‚Â! ŒÒÚ‡Ì‡ÎÓÚÓ - ‚ˇ‡, ‰˙ÁÓÒÚ, ÍÛ‡Ê, ÌÂÔÓÍÓÎÂ·ËÏÓÒÚ, Û‚ÂÂÌÓÒÚ, Ú‚˙‰ÓÒÚ, ÓÚÍËÚÓÒÚ, ËÏ‡¯ ‚ ËÁÓ·ËÎËÂ, Á‡ ‰‡ ‰‡‚‡¯ Ë Ì‡ Ì‡Ò ‚ ÚÂÁË
‚ÂÏÂÌ‡. ŒÒÚ‡ÌË ‚ˇÌ‡ Ì‡ ÒÂ·Â
ÒË Ë ÌÂ ÒÔË‡È ‰‡ ÌË ‰˙ÊË¯
·Û‰ÌË Á‡ ‚ÂÛ˛ÚÓ Ì‡ ƒ”Ã¿ Ë Á‡
Á‡‚ÂÚËÚÂ Ì‡ ”˜ËÚÂÎˇ —ÚÂÙ‡Ì
œÓ‰Â‚. Õ‡Á‰‡‚Â!
ŒÚ ÂÍËÔ‡ Ì‡ ƒ”Ã¿

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
Œ“√Œ¬Œ–» Õ¿ –⁄—“Œ—ÀŒ¬»÷¿“¿

”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚

Œ“ ¡–Œ… 84
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‚‡

‘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

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

¬ŒƒŒ–¿¬ÕŒ: œ‡‚ËÎËÓÌ. ¿Ì‡ÙÓ‡. ÿËÍ‡ÎÍ‡. –ÂˆËÚ‡Î. ÕËÍÂÎ. ì≈Î‡Ú‡î. –ÂÍ‡. Õ‡ÌÓÒ.
»ÏÂ. ‡·Â /≈ÚËÂÌ/. œ‡‡. À‡ÚÂÌ‡. ŒÎ‡. Õ‡‰Ë. ≈ÍÂ. ¡‡È‡Ï. ËÚÍ‡. »‚Ó. ì¿ˇÍÒî. ‡ÚÓ‰. ÷ÂÌÁ. ¿ÌÍ‡‡. ŒÓÚ /ﬂÌ/. “Û‡. ŒŒÕ.
–‡ÁË‚. ’ËÏÂ‡. œÒÂ. ì–‡Â‚Óî. «ÂÏÌ‡ ÍÓ‡.
ÀÓ. —ÚÓ. —Ô‡. »Î‡Ëˇ. √ÓÚË. »Ô‡. Ó‡. ÓÍ.
–‡ÌÒ. œÚË /¿ÎÂÍÒË “ÂÂÁ/. ’‡ÓÒ. —ÍËˆ‡. √ÎÛÍ
/ ËÒÚÓÙ/. ’Ó‰. ÃÂÚÓı. œÓÎËÔË. À‡Ú‡. »Ì‡Ú.
À‡Ï‡. Œ‰‡. ≈‡ÚÓ. ¿ÚË. ƒË‡„ÓÌ‡Î. ”‚‡. ŒÎ.
‡ÍÓ‚. ≈ÎÂÓÌÓ‡.
Œ“¬≈—ÕŒ: Ã‡¯ËÌ‡. ¿ÏÂÚËÒÚ. ŒıÓÎÌËÍ. ¬ËÍ‡ËÈ. ÕÛÏ. Œ„‡‰‡. ¿. ÃËÍÂÌ‡. –‡ÁÂÁ. ŒÍÓ.
“Ó„‡. À‡ÎÓ /≈‰Û‡/. Õ‡ˇ. ¿ÂÒÚ. —Ï‡‰ÓÍ. “ËÎ.
—Î‡ÏÍ‡. ¿ÏÔË. ¿ÌÓ /Δ‡Ì-Δ‡Í/. ŒÍÂ. ¿‰. —ÌÓ
/≈‚‡Ì‰Â/. Õ‡. ¿ÒÚË. ¿‚. ¿Ì‡ÎËÚËÍ. ÓÔ‡.
»ÌÍÓÌÂÎ. ì¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍË ÔÒËı‡î. ‡ÚÂ. “‡.
ì≈ŒÀ¿î. “‡ÛÎ. ìÕÂ‡î. ÕÂÍÚ‡. –‡. œ‡Ô. “Â.
¬‡ˆ. ‡Í‡Ó. ¿‡‡Ú. ŒÎÓ‚Ó. ‘Ë‡. ƒÓÁ‡. »„Î‡.
ì¿Ìî. …ÓÚÂ·ÓË. ŒÂÎˇÍ. ÀËÏ‡. –‡ÍÂÎ. ¬‡Ë‚Ó. ŒÍÛÔ‡ÚÓ. «‡Î‡. ¿ÎÓ. “‚Ó·‡. ËËÎ‡.
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Сестри Стоеви
с втора евротитла
Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха титлата
на двойки жени от Европейското първенство по бадминтон в Киев, Украйна. Така те
заслужиха втори златен медал
в кариерата си от шампионат
на Европа след Уелва 2018.
Сестрите, които бяха поставени под №1 в основната
схема, победиха на финала
вторите поставени Клоуи
Бърч и Лорън Смит (Англия)

с 21:14, 21:19 за 45 минути.
В първия гейм британките
поведоха със 7:2, след което
българките направиха серия
от 15:2 за 17:9 и до края на
частта нямаха проблеми за
21:14. Вторият гейм бе доста
равностоен, а при техническото прекъсване Стефани и
Габриела водеха с 11:10. Играта продължи точка за точка
до 19:19, след което българките направиха две поредни

точки и стигнаха до крайния
успех.
За тях това е общо трети
медал от европейско първен-

ство, тъй като грабнаха и сребро от Колдинг 2017. Те са и
шампионки от Първите европейски игри в Баку 2015.

ВАР дебютира у нас
ЦСКА излъга в края Арда в репетицията за финала
Мони ГЕОРГИЕВ

ЦСКА тръгна с трудна победа в
първия мач от плейофите в първата шестица на efbet Лига. “Червените” надиграха Арда с 1:0 на
“Българска армия” с гол на Юрген
Матей (88). Мачът бе първият у
нас, в който бе приложена системата за видео асистенции на рефера (ВАР). Той бе и генерална проверка за съперниците, които ще
оспорват Купата на България във
финала на 19 май от 19.30 ч. на
Националния стадион.
След победата ЦСКА излезе на
второ място с 53 т. - на 1 пред Локо
Пд, чийто мач с ЦСКА 1948 бе отложен заради КОВИД-19 в софийския отбор. Първи с 64 т. е Лудогорец, който снощи прие Берое.
Жорди Кайседо (22) стреля с глава над вратата, после той разигра с
Федерико Варела, но шутът на аржентинеца бе покрай целта. Юношата на ЦСКА Тонислав Йорданов
(52) опита удар с глава, но покрай
стълба на Густаво Бусато. Бисмарк
Чарлс (62) бе изведен отлично в
пеналта на Арда и стреля, а Иван
Караджов спаси.
В 75-ата мин. системата за ВАР
се намеси за първи път. Брадли Мазику навлезе в пеналта и бе повален
от съперник. Реферът Станислав
Тренчев след консултация с колегите си от ВАР-вана реши, че няма
основание да свири дузпа.
В края след корнер Тиаго Родри-

Юрген Матей (в средата) донесе победата на ЦСКА с 1:0 над Арда
гес намери Амос Юга, а той подаде
в наказателното поле на Юрген Матей (88), който с глава донесе успеха на ЦСКА. Бившият вратар на
“червените” предотврати нов гол
след шут на Греъм Кери (89) от
фаул.
Треньорът на ЦСКА Любослав
Пенев не бе доволен от дебюта на
ВАР у нас. “Какво да коментирам?
Има монитори, телевизия, ван, бусове. Току-що гледах чиста дузпа,
която не е отсъдена за нас. Исторически ден, но нека подхождаме сериозно. Като има тази услуга - нека
да я ползваме. Засега това, което
виждам, е, че не се случва нищо.
Лош дебют”, заяви Пенев. “Благодарен съм на феновете и ги приветствам. Да не мислим за финала.

Имаме мач в петък, мислим за него”,
завърши Пенев.
“Не можахме да вкараме гол. На
стадиони като “Армията”, за да вземеш нещо, трябва да вкараш гол.
Липсваха ни Спас Делев и Иван Коконов, но играчите ни се представиха много добре. Няколко атаки
развихме добре, но завършващият
удар не попадна във вратата”, заяви наставникът на Арда Николай
Киров. “Двубоят бе равностоен.
Има още мачове за първенството,
ние гоним нашите цели. Този мач
няма нищо общо с финала”, добави
Киров. “Нито треньорите, нито
състезателите сме страна за ВАР.
Не мисля, че треньори и състезатели могат да влияят на системата”,
коментира Белия.

Южноафриканец изхвърли Гришо на старта в Мадрид
Григор Димитров (№17
в света и №13 в схемата)
приключи участието си на
“Мастърс”-а в Мадрид още
на старта след трудна
схватка срещу коравия
Лойд Харис (РЮА, №54),
продължила близо 2 часа и
половина. Българинът бе
близо до невероятен обрат,
тъй като успя да стигне до
тайбрек в третия сет, в кой-

то изоставаше с 2:5 гейма,
но високият южноафриканец намери сили да го пречупи с 6:3, 3:6, 7:6 (5).
Лойд Харис има 4 победи и няма загуба срещу
тенисист от Топ 20 през
тази година. Той дебютира
с успех в Мадрид, а досега
в кариерата си имаше едва
2 победи от 11 срещи на
клей.

“Двубоят бе изпълнен с
възходи и падения. Имах
аванс от сет и пробив, в
третата част също имах солидна преднина, дори 3
мачбола. Трудно беше да
затворя мача, тъй като Григор изигра страхотни топки. Почувствах напрежение за кратко в тези моменти, но мисля, че се
справих наистина добре.

Съумях да запазя спокойствие и в крайна сметка да
затворя двубоя в своя полза”, коментира Харис. “Лудост е как могат да се развият нещата понякога. Радвам се, че в края намерих
начин отново да диктувам
случващото се на корта и
смятам, че именно това бе
ключът към успеха”,
завърши той.

Стефани и Габриела Стоеви са 13-и в световната ранглиста и имат квота за Токио
2020.

РЕЗУЛТАТИ

ПЪРВА ЛИГА
ХХVII КРЪГ
Първа шестица:
ЦСКА - Арда 1:0 Матей (88);снощи: Лудогорец - Берое:
Локо Пд - ЦСКА 1948 (отложен).
Втора четворка: днес, 17.30: Черно море - Ботев Пд; 19.45: Царско село
- Левски.
Трета четворка: Славия - Монтана 1:1 0:1 А. Христов (10-авт) 1:1 Г.
Вълчев (45+1); Ботев Вр - Етър 2:0
1:0 Бабунски (78) 2:0 Ивайлов (90+2),
ЧК: Кнежевич (Е-50).
ХХVIII кръг: утре, 17.30: Монтана - Етър; 19.45: Славия - Ботев Вр.
ВТОРА ЛИГА, XXX КРЪГ:
Хебър - Локо Сф 1:1 0:1 Диков
(14) 1:1 Чаворски (86); Септември Сф
- Лудогорец-2 2:1; Янтра - Нефтохимик 4:0; Струмска слава - Добруджа 4:0; Септември Сим - Локо ГО
1:1; Созопол - Спортист 2:1; Пирин
- Кариана 3:0 (сл.); Миньор и Литекс
почиват.
XXXI кръг: четвъртък, 15.00:
Локо Сф - Янтра; петък, 13.45: Миньор - Хебър; 18.00: Локо ГО - Созопол;
Спортист - Лудогорец-2; събота, 18.00:
Литекс - Струмска слава; Нефтохимик
- Септември Сим; 20.30: Пирин - Септември; Добруджа почива.
ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО БТВ ЕКШЪН
22.00 Челси - Реал М (1:1)
ПО ДИЕМА СПОРТ
14.00 Втора лига, Обзор
на 30-и кръг
17.30 Черно море - Ботев Пд
20.00 Царско село - Левски
22.30 Обзор на 27-и кръг
в efbet Лига
ПО МАКС СПОРТ 4
1.00 Копа Либертадорес: Расинг
- Сао Пауло
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
9.00- 22.00 ATP 1000 в Мадрид
ПО МАКС СПОРТ 2
БАСКЕТБОЛ
19.00 НБЛ, Плейофи
УТРЕ
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
17.30 Пирин - Септември Сф
ЛИГА ЕВРОПА
ПО БНТ 1
22.00 Арсенал - Виляреал (1:2)
ПО БТВ ЕКШЪН
22.00 Рома - Ман Юнайтед (2:6)
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