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С над 60% се стопиха фермите
Най-много намаляват малките стопанства. За 10 години те
са се свили с 80 на сто. Мними фермери прибират милиони за
овце на хартия, алармират от бранша.
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Русия: Нацизмът
се завръща

Валентин ГЕОРГИЕВ

Няма прошка и оправдания за онези, които кроят
агресивни планове, заяви в Деня на победата Владимир Путин

О

т няколко дни държавата се
тресе от разкритията, които изскочиха на бял свят в комисията по
ревизията (стр. 2). Откровенията
на двама “типични родни предприемачи” треснаха системата на
държавно управление на ГЕРБ и
дори големите телевизии, които все
още я обслужват, не могат да спрат
разнеслата се воня. Седят един до
друг в залата доскорошни ортаци в
общ бизнес, а сега са на нож и
готови да се съдят.
Няма значение дали се казват
Илчовски или Ангелов (собственик
на “Градус”), защото тръгне ли
лавината от подобни оплаквания,
началото на края на мутренската
власт ще стане реалност. Първият
нахъсан най-сетне набра смелост,
изчакал “малко да паднете от власт,
за да започна да говоря”. Обръщението бе отправено директно към
хората от ГЕРБ, които нахлуха
като хуни в залата в отчаян опит
да заглушат приказките му.
Вторият се опита да се вмести
в клишето за “честния бизнес”, на
който помагала “държавата”, разбирай - лично Борисов, но вместо
да изпише вежди, буквално му извади очите.
“Всички бизнесмени, които са
читави, се питат кого ще ударят.
Аз съм хитрец. Видях, че работата
не върви добре. Заврях се до тия
между Бойко. На един му взеха
вецовете, на друг - завода за коли,
хотели”...

Историята изисква да се
правят изводи и да се усвояват уроците, но за съжаление голяма част от идеологията на нацистите, на тези,
които са обсебени от налудничавата теория за своята

изключителност, отново се
взима на въоръжение, заяви
в речта си на Червения площад по повод Деня на победата руският президент Владимир Путин. Днес виждаме
събиране на недовършени

палачи, на техни последователи, на опити за пренаписване на историята, подчерта
президентът.
Няма прошка и оправдания за онези, които са забравили уроците от Втората

световна война и отново кроят агресивни планове, предупреди Путин. Той изтъкна, че
войната е донесла толкова
скръб и сълзи, че е невъзможно да се забрави.
Стр. 7
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“Безсмъртният полк” за пореден път шества и в София. Денят
на победата и Денят на Европа бяха отбелязани в цялата страна
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Разкритията за Борисов отиват
при Кьовеши и в прокуратурата
Бизнесмени продължиха със скандалните факти
за „чадъра” и намесата на премиера в делата им
Информацията и документите, разкрити през парламентарната комисия
за ревизия на управлението на Бойко
Борисов, ще бъдат изпратени до прокуратурата, до европрокуратурата,
оглавявана от Луара Кьовеши, до
Министерството на правосъдието,
МВР, ДАНС, омбудсмана, Комитета
по изтезанията към Съвета на Европа,
КЗК, КФН и НАП. Това обяви председателката й Мая Манолова след поредното многочасово заседание на
комисията, при което бизнесмени направиха нова поредица признания за
намесата на премиера в дейността им.
“Най-нормалното е прокуратурата
да се самосезира и да започне разследване. Истината, каквато и да е тя, да
бъде установена и обявена пред цялото общество”, коментира председателят на БСП Корнелия Нинова.
Премиерът в оставка Бойко Бори-

сов опита да омаловажи скандала, като
отрече да познава Станислав Илчовски и обяви, че му е било платено да
говори “подгрети стари манджи”. Лидерът на ГЕРБ нарече комисията “селски трибунал”. Прокуратурата избра
да мълчи дни след заканата на Манолова да им предаде документите. Вчера гербаджията Тома Биков изказа
предположение, че комисията няма да
излезе с доклад с изводи. Томислав
Дончев пък я окачестви като “следизборна и в същото време предизборна
драматургия”.
На заседанието на комисията в
петък депутатите от ГЕРБ отново опитаха с непрекъснато говорене и подвиквания да бойкотират изслушването
на земеделския бизнесмен Станислав
Илчовски, но този път усилията им се
оказаха неуспешни. Пред депутатите
застана и собственикът на фирма “Гра-

дус” Иван Ангелов, който уж трябваше да опровергае разкритията му. Той
обаче се оплете в обяснения и се изпусна, че премиерът в оставка след телефонно обаждане му е помогнал по
“ветеринарни въпроси”- износа на
яйца през Турция. Ангелов и Борисов
се чували веднъж на 15-20 дни. Бизнесменът отказа да обясни как се е запознал с Борисов и в какво се изразява
подкрепата на премиера към бизнеса
му. Според депутатите това е сериозна улика за търговия с влияние. Ангелов се изцепи, че Борисов “може да си
плати за много по-красива и по-скъпа
плеймейтка от 5000 лв.”, и не отрече,
че играе често карти с него, но белот
се играел с четирима души.
Илчовски отново обвини ГЕРБ за
корупционни схеми и овладяването на
бизнеси от близки до властта хора. На
въпрос на проф. Румен Гечев от БСП

Илчовски разказа за скалъпени “кухи”
обороти за 70 млн. лв., за да се завишат резултатите на фирма “Градус” с
цел излизане на борсата. Беше посочена и схема за източване на частен пенсионен фонд, който бил задължен да
купува акции с изкуствено завишена
стойност на “Градус”. Илчовски обвини Ангелов и за загробването на норки в мина на Христо Ковачки. Земеделецът обясни с подробности издевателства над бизнесмен в затвора. Той
изпрати на депутати снимки от Ница и
Монако от май 2017 г. и поясни, че по
време на екскурзията Ангелов го помолил от името на премиера да направи фиктивен оборот в размер на около
70 млн. лв. на неговото дружество. В
опит да се защити Ангелов се оплете в
обясненията си за бартера с фурмите
с Обединените арабски емирства през
2020 г., в който “Градус” участваше.
Сделката беше представена от властта
като дарение. Бизнесменът обаче призна, че е излязъл на печалба от нея,
след като продал фурмите.

Все още спират на границата
жители на Босилеград
Десетки босилеградчани
са били върнати от граничен
пункт “Олтоманци” през последните дни. Освен студенти и ученици, това се е случило на хора, които са искали да преминат технически
преглед на автомобилите си
с българска регистрация.
Това става на фона на обявената от здравното ни министерство промяна, според която всеки с отрицателен ПСР
тест може да премине.
Шефът на културно-информационния център в Босилеград Иван Николов припомни, че само преди дни босилеградчани протестираха на
КПП “Олтоманци” с искане
за премахване на дискрими-

национното разпореждане на
здравния министър през
пункта да преминават само
студенти, гранични работници и хора с трудов договор в
България. Часове след протеста от здравното министерство обявиха, че искането е
удовлетворено и през пункта може да премине всеки
при отрицателен ПСР или
антигенен тест. На практика
обаче това все още не се
случва. “Хора, тръгнали да
си регистрират колите в
България, не са пуснати на
митницата да влязат. Връщат
ги обратно, а сръбската
“Пътна полиция” ги чака и
им взима колите”, разказа
Иван Николов.

СНИМКА БГНЕС

Два автомобила се блъснаха на Орлов мост в София и причиниха затруднения
за движението по бул. “Цариградско шосе”. Инцидентът стана преди наплива
от хора, връщащи се в столицата след поредицата от почивни дни. Полицията
очакваше над 400 хил. души да дойдат в София в навечерието на работния понеделник

40-50-годишните са по-склонни
да се обучават за нова професия

Тройно поскъпна
животоспасяващо лекарство

От години е известно, че българските работодатели инвестират в
обучението на кадрите
си най-малко в сравнение с останалите в ЕС.
Българинът е ученолюбив, защото всеки втори,
записан на обучителен
курс, се чувства готов за
изпита. Ученето през
целия живот е многостранен процес, за което
говорят резултатите от
проучване на Националната агенция за професионално обучение и
образование за нагласите на участници в курсове за професионално
обучение. Най-активно

Тройно е увеличена цената на медикамента “Имуновенин интакт”, произвеждан от държавната фирма “Бул
Био”, става ясно от информация на
Центъра за защита на правата в здравеопазването. Препаратът се използва за
лечение на множествена склероза, но
не се плаща от НЗОК. “От няколко дни
цената на Имуновенина нарасна почти
300 процента на 42 лв. за една ампула,
което означава, че трябва да плащаме
по близо 2500 лева за лекарства всеки
месец. Макар да има други лекарства за
множествена склероза, които се покриват от касата, при моята дъщеря имуновенинът показа добри резултати и
ползата от лечението е значителна”,
пише майката на млада жена до ЦЗПЗ.
Преди повече от месец “Бул Био”
извади медикамента си от Позитивния
лекарствен списък и той изчезна от

участие (34%) в обучения за професия имат
хората
на
средна
възраст - 40-49 г., следвани от групата на 3039-годишните. Сравнително по-слабо представени в обученията са
най-младите (16-29 г.) и
хората на 50-59 г.
Степента на образование също влияе върху
желанието за професионално обучение - над
половината са хората
със средно и около една
трета - с висше образование. За жалост, найнисък е делът на хората
с основно и по-ниско
образование (6%).

58% се чувстват подготвени за изпита, който
се провежда в края на
обучението, като мнозинството от анкетираните посочват, че биха
получили много добра
или отлична оценка.
Повече от една трета
вярват, че след приключване на курса ще се подобри материалното им
благосъстояние, а 18%
се надяват, че по този
начин ще успеят да запазят работата си. Обучаваните лица изразяват
висока степен на увереност по отношение на
своята подготвеност за
работа в реална среда.

аптеките, посочват експертите от
ЦЗПЗ. Припомняме, че българското
законодателство забранява на производителите на лекарства да повишават
вече регистрирани цени с повече от
процента на годишната инфлация. Освен това, ако едно лекарство не е в
ПЛС, то не може да бъде реимбурсирано от НЗОК. “За да заобиколи това
ограничение, “Бул Био” е деригистрирала лекарството си, след което се
кани да го регистрира отново, но на
три пъти по-висока цена”, смятат от
ЦЗПЗ и припомнят, че повече от 10
години държавната фирма отказва да
разшири показанията за лечение с Имуновенин. От пациентската организация
коментират, че в случая болните не
могат да потърсят защита от държавата, защото правата им са засегнати
именно от държавата.
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Ïîëèòè÷åñêàòà êðèçà,
êîÿòî çàïî÷íà îùå ïðåç
ëÿòîòî ñ áóðíèòå
ïðîòåñòè è çàãóáàòà íà
ëåãèòèìíîñò îò ÃÅÐÁ, ùå
ïðèêëþ÷è òîãàâà, êîãàòî
ñå ñúçäàäå ñòàáèëíî è
óñòîé÷èâî ïðàâèòåëñòâî,
â êîåòî ÃÅÐÁ íå ó÷àñòâà
Крум Зарков

Девети май промени завинаги съдбата на Европа и света,
заяви президентът Румен Радев.
Според него е излишно Денят
на победата и Денят на Европа
да бъдат противопоставяни.
“Историята на европейското
обединение учи, че то е постижение на прозорливите, изковано върху все още димящите погреби на континента. Наш дълг

стижими кули, а своевременно
да се ангажират и разрешават
реалните проблеми на хората.
Обединена Европа следва да
утвърждава своето достойно
място на световната сцена, като
неотстъпно продължи да отстоява зачитането на човешките
права и достиженията на демокрацията”, добави президентът.
Той и вицепрезидентът Илияна

РУМЕН РАДЕВ:

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова
почетоха 9 май в столицата. Двамата призоваха Денят на победата
и Денят на Европа да не се противопоставят един на друг

Девети май промени съдбата на Европа
е да помним зверствата на нацизма, както и саможертвата на
хората, които достойно изправиха глави в защита на човечеството”, призова държавният глава. Той отбелязва, че 76 години
след победата над нацизма предизвикателствата пред Европа
са различни, но не по-малко
сложни. “В обществата се надига често недоволство и чувство
за неудовлетвореност. Гражданите все повече очакват от институциите да бъдат не недо-

Йотова присъстваха на церемонията по издигането на знамето на ЕС пред президентската институция.
По-късно Радев удостои
Съюза на ветераните от войните на България с Почетен
знак на президента. Признателни сме, че носите искрата
на патриотизма и непоколебимата решителност да отстоявате докрай България, и сме в
дълг към вас, обърна се Радев
към представителите на съю-

за. Те пък удостоиха президента и вицепрезидента с юбилеен медал “75 години от победата над фашизма”.
“Нека сведем чела пред саможертвата на милионите загинали. Победата над хитлерофашизма бе основата, на която се
постигна траен мир, и задачата
ни е да го пазим. Само чрез
диалог и разбирателство Европа може да върви напред. Само
като помни уроците на историята и не повтаря грешките от

миналото”, заяви председателят
на БСП Корнелия Нинова.
Този ден е голям празник и
за България, не само защото сме
част от ЕС, но и защото страната и българите са дали своя
принос за по-добро бъдеще, каза
лидерът на ГС на БСП в София
Калоян Паргов пред Паметника
на Съветската армия. “Българският народ, за разлика от част
от управляващата ни политическа класа, е благодарен на руските хора, без които 9 май ня-

маше да се случи. Да преодолеем отсъствието на единно мнение и справедливо отношение
към Русия. Нека не се поддаваме на чужди интереси, идеологически внушения и агресии”,
призова Паргов. Преди това той,
народни представилители, общински съветници, социалисти
и признателни столичани се
поклониха и поднесоха цветя на
Паметника на Незнайния войн
и се включиха в шествието на
“Безсмъртния полк”.

Мъж ще оглави служебния
кабинет на 11 май
ЦИК тепърва ще изяснява договореностите със „Сиела Норма” за машините
Президентът Румен Радев потвърди,
че ще издаде указ за назначаване на служебно правителство още на 11 май, когато ще разпусне 45-то Народно събрание
и ще насрочи датата на предсрочните
парламентарни избори. “Ще направя
всичко възможно по най-бързия начин да
имаме служебно правителство. Служебното правителство има много малък времеви мандат - очакванията към него са
огромни, отговорностите са големи и е
въпрос на баланс”, обясни президентът.
Радев отказа да назове имена от бъдещия
кабинет, но разкри, че служебният министър-председател ще бъде българин и
мъж. Президентът призова новия състав
на ЦИК да започне подготовката за предсрочните избори веднага. “4 юли е абсолютно невъзможна дата. Вие няма как да

се справите, защото автоматично нарушавате закона. Не можем да отлагаме в
никакъв случай и след 11 юли, защото
отсега има виждания и претенции, че
повече наистина не може да стои тази
политическа конфигурация в парламента, и избирателната активност - юли,
август, първата половина на септември,
не се прави”, обърна се по-рано той към
новите членове на ЦИК.
След като ГЕРБ оттеглиха Красимир
Ципов като председател на ЦИК, при
нови продължителни консултации комисията оглави Камелия Нейкова от “Има
такъв народ”. В радиоинтервю вчера тя
обяви, че за провеждането на предстоящите избори за чужбина ще е необходима доставка на допълнително от 300 до
500 машини. От думите й стана ясно, че

ЦИК тепърва ще се заеме с неизчистените въпроси около договора на досегашния доставчик на машините “Сиела Норма”, все още не се знае дали ще се стигне
до договор с друга фирма за доставка на
устройствата. По-рано Димитър Димитров, който бе говорител на предната
ЦИК, обяви, че “Сиела Норма” не е доставила между 1500 и 2000 от договорените машини, и прогнозира проблеми
при вота. Договорът с компанията е за
доставка на 9600 устройства на стойност 36 млн. лв. без ДДС. Всичките машини трябваше да са доставени до 9 март.
От фирмата обаче имат претенции, че не
са получили всички дължими суми.
През почивните дни премиерът в оставка Бойко Борисов отново се заяде задочно с Румен Радев и подхвърли, че пре-

зидентът нямал основание да се гордее с
продукта на едногодишните си усилия,
чийто резултат бил 45-ят парламент. “По
19 милиона на ден струва това шоу в
парламента. Хубаво, че го закриха, защото с това шоу щяхме да фалираме”,
продължи да философства той при поредното си включване в социалните мрежи. По сметките му за последните избори са били похарчени 150 млн. лева.
“Сега наново ще похарчим 100 млн. и
след едни два месеца още толкова за президентските избори, когато Европа и
светът се чудят как социално слабите да
бъдат компенсирани, ние стотици милиони харчим за шоу”, ожали се лидерът на
ГЕРБ. Президентът обаче не му остана
длъжен и контрира, че корупцията в страната ни излиза най-скъпо от всичко.

Искат мораториум върху намаляването на бюджета на БНР
Общественият съвет на БНР призова да бъде наложен мораториум върху намаляването на средствата за
радиото. В писмо до президента, Народното събрание,
Министерския съвет и Съвета за електронни медии от
медията настояват да бъде възстановена бюджетната
субсидия в първоначалния й размер.
Причина за искането е, че бюджетът на общественото радио през изминалите пет месеца беше намален с
близо 1 милион лева. “Въпрос на национален интерес
е да бъде инвестирано в качествена, независима и професионална журналистика и е недопустимо да бъде фи-

нансово дестабилизирана именно медията, която осигурява на обществото достоверна, надеждна информация
и плурализъм на гледните точки и то в момент, в който
сме изправени пред агресивна, хибридна война, а информационният поток е залят от фалшиви новини”, пише
в писмото на съвета. Негов председател е Милен Врабевски. Александрина Пендачанска, която също участва
в съвета, заяви, че по този начин кабинетът в оставка се
опитва да окаже натиск върху обществената медия. Пред
БНР тя коментира, че чрез тези финансови санкции
правителството е направило опит да накаже и да нало-

жи натиск и контрол в тази обществена медия, която се
ползва с най-голямо обществено доверие. Пендачанска
допълни, че общественото доверие, за което става дума,
е изградено именно на базата на свободата и независимостта на журналистите в радиото.
Преди дни генералният директор на БНР Андон
Балтаков изпрати официално искане до парламентарната бюджетна комисия да бъде променен текстът
от Закона за държавния бюджет, който позволява на
Министерския съвет да орязва финансирането на
общественото радио.

4

ПОНЕДЕЛНИК
10 МАЙ

ИКОНОМИКА

2021

Агростопанствата се стопиха
с над 60% за 10 години
Мними фермери прибират по половин милион лева годишно
за 1000 овце на хартия, алармират от бранша
Земеделските стопанства у
нас са намалели над 60% за
последните 10 години, показват
предварителни данни от преброяването им през 2020 г., обявени от Министерството на земеделието, храните и горите. През
миналата година фермите, отговарящи на критериите за праг,
посочени в Закона за преброяване на земеделските стопанства, са 132 400, което е с 64%
по-малко спрямо броя им, отчетен при преброяването през
2010 г., когато са били 370 200.
Най-много намаляват малките
стопанства - тези тип заден двор,
които са с площ под 1 хектара,
показват данните. За десет години те са се стопили с 80 на сто.
В същото време по-малко
стопанства държат повече земеделска земя. Една от причините за това са субсидиите,
които се дават за декар земя.
Около 9% от стопанствата с над
50 хектара държат 85% от зе-

меделската земя у нас, показват
данните от преброяването. Техният брой се увеличава с 28%
спрямо 2010 г. Най-голям е
броят на земеделските стопанства в Благоевград и Пловдив, а
най-малко ферми има в Габро-

во и столицата. През 2020 г.
използваната земеделска площ
достига до 3957 хил. хектара и
се увеличава с 9% спрямо 2010
г. и с 36% спрямо 2003 г.
Обработваемата земя на открито e 3 318 600 хектара, като

зърнено-житните култури заемат 60% от нея, а техническите - 31%. Площите със зърненожитните култури са с 11%
повече през 2020 г. и с 24%
повече спрямо 2003 г. От зърнено-житните култури най-голям
остава относителният дял на
пшеницата, а от техническите на слънчогледа.
Стопанствата, отглеждащи
животни, птици и пчелни семейства, са около 71 500. В
31 000 от тях се отглеждат
608 600 говеда, в 12 000 стопанства - 244 000 кози, в 22
000 ферми - 1 276 800 овце и
малко над 3 хил. стопанства
отглеждат 642 000 свине.
Според Националната асоциация на козевъдите и овцевъдите в България обаче близо 200
000 овце и кози са фантоми,
тоест съществуват само на хартия. Чрез тях се източват европейски субсидии. Това заяви
съпредседателят на асоциация-

та Симеон Караколев пред БНР.
По думите му около двеста хиляди животни липсват при преброяването, а са налични в системата. “Това са въпросните
“виртуални овце”, за които ние
алармираме вече две години.
Виртуални, защото ги няма във
фермите, но са вписани в системата и за тях се получават пасища, за които пък Европа дава
субсидии. Простата сметка показва, в някои райони за една
овца се дават десет декара пасища, за всеки декар субсидията е
между 30 и 50 лв., така при хиляда овце собственикът на виртуалното стадо може да се сдобие с половин милион лева финансиране годишно”, поясни той.
Разликата в броя на реалните животни и тези, които фигурират в електронната система,
се дължи на новородени агнета.
Това пък заявяват от БАБХ.
Разминаването от двеста хиляди, според агенцията, идвало от
там, че преброяването е приключило през декември преди агнилната кампания, а всички новородени агнета също се вписват
в системата.

Българите очакват поскъпване и намаляване на доходите
Българите очакват инфлацията да се повиши, а доходите да намаляват. Това показва априлското наблюдение на потребителите, направено от НСИ.
Негативни са оценките на хората за развитието на икономическата ситуация у нас, въпреки
че при предходното изследване очакванията им
бяха още по-лоши. Не се наблюдава сериозно
подобрение на очакванията за следващите 12 ме-

сеца. Оценките на потребителите за настъпилите
промени във финансовото състояние на техните
домакинства през последните 12 месеца, както и
очакванията им за следващите 12 месеца, са понеблагоприятни спрямо предходното наблюдение.
На въпроса как усещат инфлацията и какво
очакват за година напред повечето анкетирани
посочват, че са убедени, че потребителските
цени ще продължат да нарастват.

ВЪЗПОМИНАНИЕ
Навършиха се 40 ДНИ от смъртта на нашия
колега, съмишленик и активен член
на Българската социалистическа партия

ДИМИТЪР
НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

Хотелиерите предложиха шефа си
за служебен министър на туризма
Българската хотелиерска и ресторантьорска
асоциация (БХРА) самопредложи шефа си Георги
Щерев за служебен министър на туризма. “Сега,
повече от всякога, е необходимо начело на сектора
да застане човек, който е

(1941 - 2021)
Напусна ни един ерудиран инженер, работил
неотклонно в областта на електро
и топлоенергетиката. Дългогодишен специалист
и ръководител на инвестиционни предприятия
в системата на Министерството на енергетиката
и Националната електрическа компания.
Участник в обсъждането и приемането
на проекти, както и при строителството на редица
електрически и топлофикационни централи.
Член на ръководството на клуб „Енергетик”
към БСП район „Оборище”. Един от съставителите
на раздел Енергетика” в разработената от БСП
„Визия за България”. Активен организатор
и участник във всички инициативи на клуба.
Клуб „Енергетик” към БСП район „Оборище”

Георги Щерев

професионалист, познава
всички лица на туризма в
детайли, прагматик е, готов е да взима смели решения и да настоява за
изпълнението им, да работи за спасяване на индустрията. В този момент туризмът не може да си поз-

воли да загуби 2 или 3
месеца в разговори и
обсъждания, а му е необходима здрава ръка и конкретни действия за решаване на проблемите, натрупани през последните
години, които се задълбочиха изключително, а се
появиха и нови в резултат
на кризата, породена от
Ковид-19”, заявяват от организацията.
Според
БХРА Щерев има необходимата смелост да разбие
това статукво, да потърси
заедно с бранша реални
решения на проблемите и
да направи анализ на случвалото се във ведомството през годините на неговото съществуване.
От асоциацията не
спестяват критиките си
към правителството в оставка. Бяха изплатени, уж
за реклама, сериозни
суми на фалиращия туроператор Томас Кук, който завлече със сериозни
суми над 70 български
хотела, чиито инвеститори сега едва оцеляват,

посочват от организацията. Според БХРА парите
за реклама на сектора
досега са харчени без
никакъв реален ефект, а
концесиите на морски
плажове за дълги години
са били проведени без да
бъде защитен интересът
на българските граждани
и хотелиерите.
Предложението на
БХРА за служебен министър на туризма е лобизъм и пореден опит на
хотелиерите да се докопат
до власт и привилегии.
Такава позиция изразиха
Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията. Те са против назначаването на Георги
Щерев за служебен министър на туризма. Заявяваме готовност, ако господин Георги Щерев бъде
назначен за служебен министър на туризма, да изразим гражданския си протест с всички възможни
средства, заявяват ресторантьорите.

www.duma.bg
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Очакват ценови шок
в енергетиката
КЕВР успокоява за цените на тока и парното
За задаваща се “енергийна бомба”
предупредиха депутати в парламента по
време на изслушването на председателя
на КЕВР Иван Иванов за новите цени
на тока и парното от 1 юли. Шефът на
енергийния регулатор отговаря в края
на миналата седмица на депутати за
предстоящото утвърждаване на нови
цени на електрическата и топлинната
енергия за периода 1 юли 2021 г. - 30
юни 2022 г., както и за предстоящото
утвърждаване на нови 5-годишни бизнес планове на ВиК операторите и образуване на цени на водната услуга.
Както вече стана известно, повечето
топлофикации в страната заявиха искания за двуцифрен скок на цените от 1
юли. Най-голямата топлофикация - столичната, иска парното и топлата вода да
поскъпнат с 15%. За рекордно поскъпване настояват топлодоставчиците в Габрово - със 138%, във Велико Търново със 71%, а в Перник - с 61%. За Враца
исканото увеличение е с 41%, в Бургас
- с над 30, в Плевен - с 16%. Най-скромни са предприятията във Варна и Сливен - те планират покачване на тарифата
съответно със 7% и с 5%.
При електроенергията заявеното от
топлофикациите поскъпване е още посериозно. Тук най-скромна е пловдивската “EVN Топлофикация”, която иска
повишение от 17%, следвана от плевенската - с 23%. Варненската “Веолия”
настоява за 25% ръст на цената на тока,
който произвежда, а врачанската - за
28%. Софийската и великотърновската

СНИМКА БГНЕС

Шефът на КЕВР Иван Иванов обеща пред депутатите
да защити интересите на потребителите при предстоящата
промяна на тарифите на тока и топлоенергията
искат с 30% по-скъп ток. Рекордьор е
пернишката топлофикация, която иска
40% поскъпване.
Ако КЕВР се съгласи на повишението на произвежданата от топлофикациите електроенергия по комбиниран начин, това ще се отрази в голяма степен
и върху цената на тока за бита. Електроразпределителните дружества вече

поискаха токът за бита да поскъпне с
2% от 1 юли, но е възможно поскъпването да е по-високо заради новите цени
на топлоснабдителните дружества. Освен това до края на юни топлофикационните дружества със сигурност ще
поискат и допълнителни увеличения към
вече представените цени заради устремното поскъпване на природния газ, до-

Ръст в строежа на къщи

Парите в обращение нараснаха с 15%
В края на март 2021 г.
парите в обращение у нас
са били 21,21 млрд. лв. За
година те са нараснали с
15,4% или с 2,83 млрд. лв.
Нарастването е значително по-голямо спрямо
съответния предходен едногодишен период, като
тогава беше 9,1%, или 1,53
млрд. лв. в номинална
стойност. Разглежданият
период обхваща точно
времето на пандемията,
когато икономиката се
движи основно надолу, но
това се компенсира от
правителствените стимули
и изтеглянето на депозити
от банковата система.
През първото тримесечие
на 2021 г. динамиката на
парите в обращение следваше очертаната през годините сезонност, обясняват от Българската народна банка. За този период
от годината е характерен

отрицателен емисионен
резултат, намиращ израз в
намаление на парите в
обращение спрямо края на
предходната година. През
януари-март 2021 г. парите в обращение намаляват
с 32,3 млн. лв. или с 0,2%
в сравнение с края на 2020
г. В рамките на разглеждания период, през февруари и март беше отчетено
месечно увеличение на парите в обращение съответно с 0,9 и 0,5%, което
не беше достатъчно да
компенсира намалението,
реализирано през януари,
пише в регулярния преглед на емисионната дейност на БНБ.
В края на март 2021 г.
в обращение са 510,1 млн.
броя банкноти, които са с
37,6 млн. броя или с 6,9%
(в т.ч. и извадените от
обращение банкноти от 2
лева) по-малко в сравне-

ние с края на 2020 г. За
същия период общата им
стойност намаля с 0,4%,
достигайки към 31 март
20,68 млрд. лв. С по-високи темпове нараства броят на банкнотите от 50 и
100 лева в сравнение с останалите
номинали.
Върху дяловете на всички
номинали в структурата
по брой и стойност на
банкнотите в обращение,
както и върху тяхната
динамика за тримесечен и
годишен период, допълнително влияние оказва и изваждането от обращение
на банкнотите с номинална стойност 2 лева. С найголям дял (34,92%) в общия брой на банкнотите в
обращение в края на
първото тримесечие на
2021 г. е банкнотата с
номинал 50 лева, като към
31 март в обращение са
178,1 млн. броя банкноти

с този номинал. С наймалък дял (5,54%) e броят
на банкнотите от 5 лева.
За периода януари-март
2021 г. в Националния
център за анализ на БНБ
са били задържани 217 неистински български банкноти, циркулирали в паричното
обращение.
Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. те са с
4 броя повече.

НАП събрала близо 1 млрд. лв. повече
Близо 1 млрд. лв. повече е
събрала Националната агенция за приходите за първите
4 месеца на 2021 г. спрямо
същия период на предходната
година. Приходната агенция е
събрала 8,8 млрд. лв. в срав-

нение със 7,9 млрд. лв. за
първите четири месеца на
2020 г., когато пандемията
навлезе в Европа. Приходите
от данъка върху доходите на
физическите лица достигат 1,3
млрд. лв., като се отчита годи-

шен ръст от 12% - най-високият досега, според НАП.
Постъпленията от ДДС също
се увеличават въпреки понижената ставка тази година за
редица сектори от икономиката - заведенията, фитнес за-

ставян от “Булгаргаз”. Шефът на КЕВР
също допусна цената на природния газ
да продължи да расте. Пред депутатите
той обясни, че търсенето на енергийни
суровини рязко се е повишило и само в
последните два месеца цената на международните пазари се е повишила с 38%
и ще расте със сигурност и през следващите два месеца.
Най-голямо значение за цената на
топлоенергията и електроенергията обаче ще има цената на въглеродните емисии, каза Иван Иванов. “При прогнозирани 22 евро за тон, цената вече е скочила до 50 евро и това изключително
негативно ще повлияе на цената на електроенергията от въглищните централи,
ако цените на въглеродните емисии се
задържат на тези високи нива. Може да
се стигне до цена на емисиите по-висока от цената за производство”, предупреди Иван Иванов. Расте и цената на
електроенергията на борсите, което
също ще се отрази на тарифата за следващите 12 месеца.
“КЕВР няма да позволи рязко вдигане
на цената на топлоенергията и електроенергията. Всяка година енергийните
дружества предлагат изключително големи повишения, някои твърде странни, но
КЕВР ги приема единствено за иформационна база. Отговорно и критично подхождаме към одобряване на цените, така
че да защитим и интересите на потребителите, и да не допуснем дружествата да
фалират”, посочи Иванов. Той увери, че
комисията няма да признае нито един
разход на топлофикациите, който счита,
че не е необходим.
В същото време бизнесът поиска да
се отложи планираното за 11 май обединение на българския пазар на електроенергия с гръцкия и да бъде оставено за
края на годината, за когато се предвижда
това да се случи и с румънския пазар на
ток. Аргументът на Асоциацията на организациите на българските работодатели е, че тази свързаност ще доведе до
повишаване на цената на тока за българската индустрия, тъй като офертите от
Гърция и Италия са по-скъпи от тези на
българската борса за ток и ще ги повлекат съответно нагоре.

През първото тримесечие на годината има увеличение в броя на новопостроените къщи, докато броят
на жилищните кооперации намалява, сочат данните
на НСИ. В периода януари-март 2021 г. са вдигнати
672 къщи срещу 553 година по-рано. Построените
кооперации са с две по-малко (167 срещу 169). Според предварителните данни на НСИ броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото
тримесечие на 2021 г. е 925 (или със 113 повече от
предходната година), а построените жилища в тях са
4011 (с 208 повече). Най-голям е относителният дял
на новопостроените къщи (72,6%), следвани от жилищните кооперации (18,1%).
Купувачите вече търсят по-големи имоти с повече
помещения, кабинет, големи тераси, дворове, части
от комплекси. Липсата на инвестиционна алтернатива за българина и желанието да спаси спестяванията
си от покачващата се инфлация са също част от причините за повечето сделки. Това показва анализ на
пазара на ARCO Real Estate. В София за жилищните
имоти се запазва тенденцията от края на миналата
година - търсят се по-големи и завършени имоти.
Централните и южните райони са от най-желаните.
Купувачите търсят двустайни обзаведени апартаменти с квадратура от 55 кв.м. за цени около 110 000 евро
- 120 000 евро заедно с гараж или паркомясто, като за
такива жилища на зелено, в зависимост от локацията, се
влиза в сделка на нива от 60 000 до 80 000 евро.

лите, детските храни, кетъринга и книгите. На годишна база
приходите растат с 10% до
2,8 млрд. лв., но трябва да се
отбележи, че локдаунът през
2020 г. бе по-строг от тазгодишния, което ограничи потреблението на обществото.
Приходите от осигурителните вноски за периода достигат 3,7 млрд. лв., което е годи-

шен ръст с около 8%, обяснено с увеличението на минималната заплата. Спад има
обаче в приходите от корпоративния данък - с около 7%
до 490 млн. лв., но от НАП
обясняват това със законовите изменения, според които
новият срок за внасянето е до
края на юни. Очаква се тогава
спадът да бъде компенсиран.
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Лукашенко подписа указ кой
да го наследи при смърт
В случай на насилствена смърт на
Лукашенко, властта в Беларус трябва да премине в ръцете на Съвета за
сигурност, оглавяван от министърпредседателя. Освен това в страната трябва да бъде въведено извънредно или военно положение, гласи подписаният от президента Александър
Лукашенко указ. Документът предвижда такъв сценарий в случай на
смърт на държавния глава “вследствие на покушение, терористичен акт,
външна агресия или насилствени действия”, съобщи “Дойче веле”.

СНИМКА БГНЕС

Палестинци помагат на своя сънародничка, ранена при протестна акция в Ерусалим
срещу решението на израелски съд да бъдат изселени шест палестински семейства
от домовете им. В тях ще се заселят еврейски семейства, които са наследници на хора,
притежавали имотите отпреди войната през 1948 г., довела да създаването на Израел

Зоран Заев търси
подкрепа в Брюксел
ЕС отхвърля идеята за разделянето на Албания
и РС Македония в преговорите за еврочленство
Премиерът на Република Северна
Македония (РСМ) Зоран Заев започва на
10 май посещение в Брюксел, където ще
се срещне с председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Със
сигурност обаче ще бъде повдигнат
въпросът за изявленията наскоро на еврокомисаря по разширяването Оливер
Вархели, който каза, че е възможно да се
разделят Македония и Албания в процеса им за присъединяване към ЕС, пише
скопското издание МКД. В изявлението
си пред “Евронюз” Вархели заяви, че
Брюксел може да възобнови преговорите с Албания за членство в ЕС, защото
преговорите с Македония са в застой
поради българското вето. “Ако отново
срещнем трудности със Северна Маке-

дония, което означава, че не сме успели
да убедим България и Северна Македония да намерят съвместно решение, тогава въпросът е дали можем да продължим
напред само с Албания. И ще трябва да
разгледаме този въпрос”. Същия ден германският държавен министър за Европа
Михаел Рот и словашкият външен министър Иван Корчок направиха изявления, призоваващи за бързо започване на
преговори с двете страни.
След изявлението на Вархели, базираното в Брюксел онлайн издание “Политико” съобщи, че идеята за разделяне на
Македония и Албания по пътя им към ЕС
е предизвикала безпокойство сред длъжностни лица и дипломати и тази идея няма
подкрепа. Изданието добави, че Вархели

Шотландия върви
към нов референдум
Шотландската национална
партия (НШП) си осигури
четвърти мандат, спечелвайки
изборите за местния парламент. Само едно място не й
достигна за абсолютно мнозинство с получените 64 от
необходимите 65 места, предадоха агенциите.
По всичко личи, че Шотландия върви към нов референдум за независимост от
Обединеното кралство. Зелените, които спечелиха осем
места, също подкрепят идеята. Така в парламента се
оформя мнозинство за отделяне от Великобритания.
Втори са торите на Борис

Джонсън с 31 депутати.
В събота вечерта лидерката на НШП Никола Стърджън,
заяви, че Уестминстър няма
основание да блокира ново
допитване и шотландският
народ сам ще избере бъдещето си, предаде БГНЕС.
Междувременно британският премиер Джонсън, писмено я поздравил за резултата и призовал да работят заедно. “Вярвам силно, че интересите на хората из цяла Великобритания и, по-специално,
на населението на Шотландия
получават най-пълно удовлетворение, когато работим заедно”, били думите му.

е изпратил работен документ (нон-пейпър)
до външните министри преди срещата им
в понеделник с предложение да се разгледа и този вариант. Но тази опция не беше
подкрепена от никого на последната среща на посланиците на ЕС.
На 7 май говорителката Ана Писонеро на фон дер Лайен коментира, че няма
промяна в позицията на Комисията за
бъдещите преговори на Скопие и Тирана
за еврочленство и двете държави не трябва да бъдат разделяни при разговорите.
На следващия ден македонският
външен министър Буяр Османи, който
е етнически албанец, заяви, че Северна Македония не трябва да се отказва
от започване на разговори със служебното правите

СНИМКА БГНЕС

Канарските острови на Испания
трябваше да приемат поредната
група мигранти. Общо 50 души
от Африка, плаващи на малък
кораб, достигнаха бреговете
на архипелага, който се намира
в Атлантическия океан

Стрелба в мол във Флорида
Полицията в град Авентура, щата
Флорида, потвърди, че трима души са
ранени при стрелба в градски търговски център, съобщи РИА Новости.
Няма опасност за живота им. Други
петима са хоспитализирани, на някои
е оказана първа помощ на място.
Няколкото заподозрени са в ареста.

Най-малко 15 загинали
в нелегална златна
мина в Гвинея
Най-малко 15 души са загинали
в събота след свлачище в нелегална
занаятчийска златна мина в североизточния регион Сигири в Гвинея,
съобщи АФП. До момента не е установено дали жертвите са загинали при падането на скала над мината или са били затрупани вътре в
съоръжението. Страната е богата
на находища на полезни изкопаеми
като боксит, диаманти и злато, но
по-голямата част от населението
едва преживява, като ООН изчислява, че всеки двама души живеят под
прага на бедността.

Рекордно нисък
рейтинг на ХДС/ХСС
Рейтингът на консервативния блок Християн-демократичния и Християн-социалния съюз (ХДС/ХСС)
спадна с един процент през
седмицата до 23 на сто. Това
показва проучване на Института за изследване на общественото мнение Kantar, направено по поръчка на в.
“Билд ам Зонтаг” и публикувано в неделя.
Никога в цялата история
на проучването рейтингът
на ХДС/ХСС не е бил толкова нисък. По-малко от пет
месеца преди изборите за
Бундестаг, блокът губи лидерството пред партията

“Союз-90/Зелените”, която
също загуби една точка
спрямо миналата седмица,
но запази първото си място
с 26 процента.
Ако изборите се бяха
провели в неделя, социалдемократите щяха да получат
16% от гласовете (плюс
един процент), Свободната
демократическа партия 12% (плюс един процент),
“Алтернатива за Германия”
10%, Лявата партия - 7%.
В анкетата, проведена от
29 април до 5 май, участваха 1910 граждани. Изборите за Бундестаг са на 26
септември 2021 година.

СНИМКА БГНЕС

Колумбийски и американски
демонстранти носят плакат,
изобразяващ колумбийския президент
Иван Дуке като кръвожадно прасе.
Така участниците в протеста
изразиха своята солидарност
с продължаващите в Колумбия
демонстации срещу
ултралибералната икономическата
политика на Дуке, високата
безработица и бруталната разправа
на полицията с протестиращите
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Русия зове за отпор срещу
неонацизма и безпаметството
Путин предупреди, че налудничавите теории
за изключителност отново се пускат в оборот
Няма прошка и оправдания за онези, които са забравили уроците от Втората световна война и отново кроят
агресивни планове, предупреди Владимир Путин в речта си на парада на
Червения площад по повод Деня на победата на 9 май. “Войната донесе толкова непоносими изпитания, скръб и
сълзи, че е невъзможно да се забрави.
И няма прошка и оправдание за онези,
които отново обмислят агресивни планове”, отбеляза той.
Руският лидер посочи, че почти цял
век ни дели от времето, когато в центъра на Европа ставаше все по-нагъл и
набираше сили чудовищния нацистки
звяр и все по-цинично се налагаха лозунгите за расово и национално
превъзходство, антисемитизъм и русо-

фобия. Споразуменията, предназначени
да спрат плъзгането към световната война, бяха лесно зачеркнати.
“Историята изисква да се правят изводи и да се усвояват уроците, но за
съжаление, голяма част от идеологията
на нацистите, на тези, които са обсебени
от налудничавата теория за своята изключителност, отново се взима на въоръжение”, подчерта президентът. Говорим
не само за всякакви радикали и групи от
международни терористи, уточни той.
“Днес виждаме събиране на недовършени палачи, на техни последователи, на
опити за пренаписване на историята, за
оправдаване на предатели и престъпници, върху чиито ръце е оставена кръвта
на стотици хиляди мирни хора”, изтъкна
Путин. Президентът напомни, че 22 юни

1941 г. е една от най-трагичните дати в
историята. “Врагът нападна страната ни,
дойде в нашата земя, за да убива, сее
смърт и болка, ужас и неизказани страдания. Той искаше не само да свали политическата система, съветската система,
но да ни унищожи, унищожи като държава, като нация, да изтрие от земята нашите народи”, посочи Путин.
Говорителят му Дмитрий Песков
обясни думите му за “недовършените палачи”, отбелязвайки, че неонацистите
“надигат глава” в европейските страни.
“В Украйна, в някои прибалтийските
държави наистина виждаме същите неонацисти”, каза Песков и припомни марша в Киев по повод годишнината от създаването на действащата през войната украинска СС дивизия “Галичина”.

Междувременно жителите на Киев
положиха венци и цветя пред Вечния
пламък в Парка на славата в центъра
на столицата, предаде РИА-”Новости”.
Общественият ред бе охраняват от засилено полицейско присъствие. В Харков около 500 души участваха в акцията “Безсмъртният полк”. Такива акции се проведоха и в други бивши
съветски републики.
В Израел представители на ветерански и обществени организации, депутати, посланици и делегации на дипломатическия корпус поднесоха венци пред
паметника “Свещта на паметта” в центъра на Ерусалим, посветен на героичното дело на защитниците и жителите на
обсадения Ленинград.
В Ню Йорк около 100 участници в
марша за Деня на победата в Ню Йорк
поднесоха цветя пред паметника на участниците във Втората световна война.
Акции на “Безсмъртния полк” организираха руски граждани в Буенос Айрес
и други градове на Аржентина.

Мексиканският щам
навлиза в Дания
Близо 50 души са се заразили с мексиканския вариант на коронавируса в
Дания. Става въпрос за клиенти и персонал на ресторант в района на Норшелан, северно от столицата
Копенхаген. Този щам не се
различава много от оригиналния, но това е най-голямото му огнище в страната.
Очаква се да има още заболели, защото са били в контакт с други хора. Властите не определят огнището
като опасно, но предстои
да се изясни как се е появила тази разновидност на вируса в страната. Досега
почти 1,5 млн. датчани са
ваксинирани с първата, а
800 000 с втората доза.
Европейските лидери
Еманюел Макрон и Ангела
Меркел настояват за по-голяма солидарност от стра-

на на САЩ и ги призоваха
да отменят ограниченията
си върху износа на ваксини. Меркел припомни, че
ЕС е изнесъл голяма част
от произведените ваксини и
подкани САЩ да направи
същото, след като значителна част от населението им
е ваксинирано.
През последното денонощие в Румъния са ваксинирани рекорден брой
лица - 110 633. Там използват ваксината на
“Пфайзер/Бионтех”.
Междувременно Белгия
и Испания разхлабват
мерките за пръв път след
въведените блокади миналата есен. В Белгия отварят градините и заведенията. В Испания регионалните власти ще отменят
забраната за пътуване
между регионите.

Изтеглянето на САЩ
плаши съюзниците им
САЩ могат да отложат изтеглянето си от Афганистан с две и повече седмици по молба на европейските
им съюзници в НАТО, пише в. “Уол стрийт джърнъл”.
Вашингтон е призован да отложи изтеглянето на войските си, за да имат страните достатъчно време да
изведат контингенти си от азиатската страна. Преди
месец президентът Джо Байдън нареди изтеглянето да
приключи до 11 септември.
Според изданието европейските страни са обезпокоени и от Турция. В продължение на години Анкара
носеше отговорността за сигурността на летището в
Кабул и планираше да запази военното си присъствие
там поне до извеждането на коалиционните сили. Сега
Турция разглежда възможността да изтегли военните
си заедно с другите страни от Алианса. Така ако Кабул и летището му бъдат лишени от сигурността, това
би могло да накара някои западни държави да затворят
посолствата си в Афганистан, коментира вестникът.

СНИМКА БГНЕС

Роднини и близки погребват една от жертвите на атентата пред училище
в афганистанската столица Кабул, при който загинаха 55 души и над 100 бяха ранени.
Нападенията срещу училищата и други образователни институции обикновено са
дело на религиозното движение “Талибан” или на разклонения на “Ислямска държава”

Ердоган: ЕС няма
да е силен без Турция
Основната пречка
пред ЕС да се
превърне в силен
глобален играч е липсата на визия и стратегическа търпимост,
заяви турския президент Реджеп Ердоган
по повод Деня на Европа 9 май. Той подчерта, че съюзът има
нужда от нов подход
и структурна реформа особено по механизма на вземане на
решения. Според него
“без приноса и подкрепата на Турция
ЕС няма да успее да
запази силата си”. Ердоган увери, че въпреки препятствията,
Турция запазва своята стратегическа цел

за членство в ЕС.
ДУМА припомня,
че Турция е асоцииран член на Европейския съюз от 1964 г.
и кандидатства за
присъединяване на
14 април 1987 г.
Процесът на преговори за приемането
й започна на 3 октомври 2005 г. През
последните четири
години евролидери
неведнъж заявяваха,
че с действията си
Турция се отдалечава от ЕС. А след промените в Конституцията през 2017 г.,
които дадоха повече
правомощия на президента, преговорите са прекратени.

ОБЯВА
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ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ХИМИКА.
На тази дата от 2001 г.
празнуват българските химици. Празникът се отбелязва втората неделя на
май съгласно разпореждане на МС от 1970 г. Същата година той е отбелязан за първи път от химиците в цяла България. Традицията се прекъсва след 1989 г. През
2001 г. Българската камара на химическата промишленост възстановява празника и определя
дата за неговото честване - 10 май.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Пропукване и смрад
От стр. 1
“Спретват ти наказателно. По Закона за банките кредитите ти стават
изискуеми”, реди Илчовски. Защото... така функционира държавата.
Така работи българският бизнес. Ако не си
сред отбраните, които
си ходят на рождени и
именни дни по резиденции и играят карти с
премиера, спукана ти е
работата. Раздаването на
кюлчета и обслужващи
го мутреси са допълнителен бонус.
Да приемем за чиста

монета обвиненията на
ГЕРБ, че милионерът Илчовски бил “платен” и
привикан нарочно, за да
атакува Борисов. “Защитата” на премиера в лицето на Ангелов обаче
създава още по-големи
проблеми. От него разбрахме, че Борисов е лобирал за продажба на
продуктите на фирмата
му в чужбина и гарантирал за ветеринарната им
сертификация. Само
това може да предизвика международен скандал, но и “защитникът”,
и шпицкомандите на
ГЕРБ не виждат про-

блем. Матросовецът
Тома Биков заяви по
БНР: “Нe знaя Бoриcoв
дaли e cъдeйcтвaл прeд
чуждa държaвa - пo принцип e дoбрe бългaрcкaтa
държaвa дa пoмaгa нa
бългaрcкия бизнec, къдeтo
и дa ce нaмирa пo cвeтa”.
Демек - нормално.
Нека го светнем, че
нито ветеринарните власти, нито който и да е
друг регулатор е подчинен на Борисов. Той
обаче е над закона, над
държавата. Той е начело
на системата, която
трябва да бъде демонтирана.

А това няма как да
стане с “нашите прокурори”. Видя се, че Гешев и
хората му или не предприемат нищо, или действат избирателно. За всички осветлени схеми
тепърва ще трябва да се
правят маса разследвания.
И “Градус”, и Илчовски
са продукт на същата тая
система. Докато ГEРБ
вeчe са се превърнали в
oзлoбeн caбoтьoр! Aкo
дocтaтъчнa критичнa мaca
oт хoрa дeмoнcтрирa вoля
дълбoкaтa държaвa дa
изчeзнe, тя щe ce
cгрoмoляca oщe нa 11
юли.

Нашенски крушения
Юри МИХАЛКОВ

На 11 май Русия
трябва да огласи списъка
на неприятелските й
държави, но той стана
известен още на 30 април в предаване на телевизията “Русия 24”. И за
горчиво съжаление в
него е включена и страната ни, макар и накрая,
в последния момент, както става ясно от предаването. В списъка очаквано фигурират САЩ,
Полша, Чехия, Литва,
Латвия, Естония, Великобритания, Грузия, Украйна и Австралия.
Сега вече стана ясно,

че въпреки всички различия между управляващите ни, в последните 30
години България “заслужено” е крачила към този
списък. Най-вече при
Иван Костов и особено
при Бойко Борисов. Не
се съмнявам, че погледите на американофили и
атлантисти по тукашните земи блестят със злорадо задоволство. Само
че в този списък страната ни прилича на ученик,
лишен от умствения капацитет да усвои уроците по история. И поради
тази причина България
не осъзнава как вече я
гази невидимата ръка не
само на пазара, но и на
историята.
Русия ни освобождава от турско иго (геополитическите интереси на
този акт не омаловажават резултата му), но ето
че през Първата световна война се озовахме в
стана на враговете й. И
невидимата ръка не ни го
прости - първа национал-

на катастрофа. Не си научихме урока и през
Втората световна война
и ни се стовари втора
национална катастрофа.
От нея взе да ни вади пак
Москва. Западните й антихитлеристки съюзници
се готвеха да разпарчетосат страната ни заради
съюзничеството й с хитлеристка Германия - в
полза на Гърция и
Сърбия, които воюваха
срещу Хитлер, и на Турция, която остана неутрална в световната касапница. Сега българските
Родопи щяха да бъдат в
Гърция, а районите на
Странджа и Сакар - в
Турция. С изпреварващи
действия през 1944-1947
г. ги спира съветската
страна, която пак действа и от геополитически
интереси. И ако през
1877-1878 г. Русия за нас
е освободителка, през
1944-та тя е и спасителка. А в последвалия период до 1989 г. със
съветска помощ страна-

та ни направи цивилизационен скок в развитието си, въпреки всички
грешки и дори недъзи на
тоталитаризма.
Въпреки това, в още
една война, този път втората Студена война от
това десетилетие, пак се
озовахме след противниците на Русия. И отново
възмездието ни прокле за
малоумното ни безпаметство. За трети път сме в
катастрофа, този път и
демографска, при която
българите чезнем и ще
станем малцинство през
втората половина на
века. Катастрофа се оказа управлението на ГЕРБ.
Задава се и катастрофа за
втори Ньой със Северна
Македония заради засилващия се натиск на Запада да се откажем от историческата истина за
себе си. В геополитиката
пак сме на път да се доведем до крушение. Но
нищо чудно за нашенските атлантисти това пак да
бъде повод за ликуване.

1840 - В СЛИВЕН СЕ РАЖДА ХАДЖИ ДИМИТЪР (УМИРА 1868 Г.). Истинското му име е Димитър Николов
Асенов. Едва 22-годишен излиза в
Балкана, за да се бори срещу поробителите, на 24 г. е знаменосец в
четата на Стоян войвода. На 26 г.
заедно с Жельо войвода и Стефан
Караджа отново води чета. Загива
28-годишен след тежко сражение
на четата му с османски части.
1876 - УБИТ Е ГЕОРГИ ОБРЕТЕНОВ, РЕВОЛЮЦИОНЕР (Р. СЛЕД 1849 Г.).
Най-малкият син на баба Тонка
Обретенова е помощник-апостол
в Сливенския революционен окръг.
След избухването на Априлското
въстание с четата си се присъединява към четата на Стоил войвода и тази на Иларион Драгостинов. Георги Обретенов загива в
бой с турските башибозуци край с. Нейково, община Котел.
1899 - РАЖДА СЕ ФРЕД АСТЕР, АМЕРИКАНСКИ ПЕВЕЦ, АКТЬОР И ТАНЦЬОР (УМИРА 1987 Г.). Един от
най-великите майстори в музикалния и танцовия жанр в американското кино. Неговата театрална
и кинокариера обхваща период от
76 години, в течение на които се
снима в 31 музикални филма.
1933 - НАЦИСТИТЕ ИЗГАРЯТ КНИГИ на писатели, публицисти, философи и журналисти, които не
отговарят на техните идеологически представи. Сред изгорените в Берлин и в други
21 града на Германия над 20
000 тома има книги на Хайнрих Хайне, Франц
Кафка, Ърнест Хемингуей, Зигмунд Фройд, Карл
Маркс, Курт Тухолски, Стефан Цвайг, Ерих Мария Ремарк, Бертолт Брехт.
1953 - ВЪЗСТАНОВЕНА Е БЪЛГАРСКАТА
ПАТРИАРШИЯ. След падането на България под
турско робство през 1393
г. е отнета независимостта на БПЦ, като
преминава под юрисдикцията на Цариградската патриаршия. На 12
март 1870 г. е издаден султански ферман за учредяване на Българската екзархия. Третият
църковно-народен събор (8-10 май 1953 г.) възстановява Българската патриаршия и утвърждава
пловдивския митрополит Кирил за патриарх.
1994 - НЕЛСЪН МАНДЕЛА ПОЛАГА КЛЕТВА
КАТО ПЪРВИ ЧЕРНОКОЖ ПРЕЗИДЕНТ НА
ЮАР. Преди това е сред изявените противници на апартейда и
ръководител на Африканския национален конгрес. През 1962 г. е осъден на доживотен затвор, прекарва в затвора 27 г. След освобождаването си през 1990 г. води преговорите с правителството, довели до установяването на многорасова демокрация в страната
през 1994 г. Носител на над 250 награди, вкл. на
Нобелова награда за мир (1993) и на орден “Стара планина” (2009).
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Маратонът на ястребите
Цяла България гледа победния парад в Москва в „нашия” Ден на Европа
Велиана ХРИСТОВА

Живеем в геополитически
абсурд, който като снежна топка се търкаля и обраства с нови
и нови дивотии. Вече всеки ден
обвиняват Русия за нещо, за
което доказателства няма, което
не е извършвала, но санкциите
срещу нея се подхвърлят като
шикалки. Така беше със Скрипал - уж отровен от руснаците,
но доказателства няма, а Западът
го укри вдън земя. Така е с измисления Навални - и него
Москва го отровила, после противно на всякаква логика го пратила в Германия, откъдето не се появи ни едно доказателство от какво го лекуваха.
Сетне Русия като нарушител на
законите го прати в затвора да
го умъртви там с неясно каква
полза за себе си. Ненадейно пък
Чехия се сети, че преди 7 години едни руснаци взривили някакви чешки складове, от които
българинът Гебрев, когото руснаците също щели да тровят,
изнасял оръжие за Украйна, ама
той пък лично опроверга това.
Чехия не мигна дори и отстрани “Росатом” от проекта за нов
реактор и подгони руски дипломати. САЩ тутакси я подкрепиха за твърдостта “срещу руските подривни действия”...
Американски кораби напират в Черно море току до бреговете на Русия, но не те, а тя
била агресивната. България, да
не остане назад в маратона на
ястребите, тутакси заподозря,
че цели десет години руснаци
палят пожари у нас, и също се
юрна да гони руски дипломати.
На 6 май НАТО изрази солидарност с България по повод

“Власт е да разкъсаш човешките умове на парчета
и да ги сглобиш в нови форми по твой избор.”
Оруел
“дестабилизиращите действия
на Русия на нейна територия”,
а на среща на Северноатлантическия съвет на НАТО в Брюксел председателят на ДАНС и
директорът на Служба “Военно разузнаване” запознали посланиците с разкритите незаконни действия на руски граждани. И кога ги “разкриха”, като
прокуратурата и лично Гешев
обявиха само “подозрения” за
намеса на руснаците, които
тепърва щели да разследват?
Ще разследват, вятър. Премиерът на Чехия Андрей Бабиш
преди ден призова всички страни от ЕС в знак на солидарност
с Прага да изгонят поне по един
руски дипломат! Наддавайте,
кой е по-по-най?!
Като на всички български
граждани обаче, и на мен не
ми е все едно в какво ни замесват. Имам право на глас. Затова - дайте ми поне три доказателства и факти, че Русия има
някаква вина у нас и ни заплашва, а не ме заливайте с
алабализми, че я подозирате
във всички грехове, за които
може да се сетите.
Пропагандата на приближените до русофобската власт
медии стигна дотам, че преди
Деня на победата над фашизма
9 май обяви, че търговски представители на Русия у нас поднесли венци пред паметници на
съветски бойци и това била...
“поредната хибридна операция
на Москва срещу българския
суверенитет”! Да не говорим за
бълвоча за Червената армия
окупаторка, с който отявлените русофоби заливат медиите
както всяка година около Деня
на победата. Пардон, няма
такъв ден, ние празнуваме Ден
на Европа, който няма нищо
общо със срамния факт, че
СССР победи нацистка Германия, на която ние бяхме верен
сателит. Няма нормален човек,
комуто да не е ясно, че германският вермахт е сразен именно

Руски филми за
Победата в РКИЦ
Маратон на съвременни руски игрални филми, посветени на Победата над фашизма, започва
от днес в Руския културно-информационен център
в столицата (ул. “Шипка” 34). Началото на всички
прожекции е от 19 ч., входът е свободен.
10 май - “Подольские курсанты” (2020), за
подвига на подолските курсанти при Москва,
задържали немските армии през октомври 1941 г.
11 май - “Клятва” (2019), военно-историческа драма за лекари психиатри, които по време
на войната спасяват пациентите си.
12 май - “Зоя” (2020), военно-биографична
драма за подвига на Зоя Космодемянска, заловена
от немците, която не издава другарите си и дори
името си, въпреки мъченията и разпитите.
13 май - “Судьба диверсанта” (2021), за подвига на белоруските нелегални и партизани.
14 май - “Весури”, за тежките дни на окупацията на съветска Карелия, изпитание особено за децата. Създаден е на основата на спомени на малолетни затворници от финландските лагери за преселници.

На Червения площад в Москва
на Източния фронт и именно
от Съветската армия, че СССР
понася най-голямата тежест на
войната. Не, докато цяла България вчера гледаше на живо по
телевизорите парада в Москва
и навсякъде по света и у нас
шестваше Безсмъртният полк,
“правителството” на Б.Б.
гръмко честитеше Деня на Европа! Я прочетете какво пише
в Уикипедия: “Всяка година русофили, евроскептици и левичари в цялата страна продължават да празнуват на 9 май... и
носят по руски образец символични георгиевски ленти”. Виж
ти, дори от Уикипедия човек
може да научи нещо за себе си
- сега става ясно, че съм евроскептик и левичар. Щото евроатлантиците и десничарите явно
не се чувстват спасени от фашизма, напротив - съжаляват за
него, отменят присъдите на виновните за присъединяването ни
към Хитлер и наричат дейците
на Съпротивата терористи, разбойници, предатели на националните интереси. Е, още не сме
станали чак като Украйна, където спретват маршове в чест на

дивизия на СС. Но времето е
пред нас... Ряпа да ядат французите, които се скъсаха да поднасят венци пред паметниците на
своите партизани, понеже при
тях Денят на победата над фашизма е национален празник!
А нашите всезнайковци тук
“забравят”, че във Втората световна война България е победена държава. И, гърбосложени
пред новия Голям брат, старателно плюят Русия, която
всъщност спаси България от
разпарчетосване при сключването на примирието и на Парижкия мирен договор. Сега се
пънат да вдигнат паметник на
американския президент Удроу
Уилсън, понеже бил спасил
страната ни от отнемане на още
повече територии при сключването на Ньойския мирен договор след Първата световна война. Тотално невежество! Или
пълна инсинуация? Да, Уилсън
ни е хвърлял голи обещания, но
не за да спаси Тракия за България, а за да я превърне в... част
от отделна държава на Балканите под американско управление.
А когато по-късно в замяна

трябва уж да ни върнат Беломорска Тракия, американската
делегация напуска конференцията и не участва в нея!
Та, като ще вдигат паметници за заслуги към България, пологично ще е да съградят поне
един я на Молотов, я на Вишински, които реално спасяват територията на България при
сключването на мирния договор
след Втората световна война!
А американските ни братя
вече са навсякъде у нас, като
слънцето и въздуха... Последната новина - правителството на
САЩ дава 900 хиляди долара
на своя фирма да анализира
софийската “Топлофикация” и
да каже на Столичната община
как да я реформира! Щото суверенна България няма специалисти, на които да разчитаме. Е,
такова не е било с руснаците
дори по времето на социализма.
Само че по онова време днешният флагман на русофобията и
на антикомунизма Александър
Йорданов пишеше оди за Тодор
Живков в “Литературен фронт”,
а София строеше Народен дворец на културата...

Излезе новият брой на „Ново време”
Излезе от печат новият брой 34 на сп. “Ново време” за месеците
март и април на 2021 г. В неговите
близо 240 страници читателите ще
намерят разнообразни публикации
по актуални политически, идеологически и исторически проблеми,
събрани в разделите: “Четири слова за България”, “Идейна дискусия
- Компас за социалисти”, “Българската социалистическа партия след
Парламентарните избори април
2021”, “Към анализа на прехода”,
“Две годишнини с актуални послания”, “КОВИД-19 и постпандемичният свят” и “Документи”.
Редакционната колегия подготви материалите в новия брой на
списанието с надеждата, че те ще
привлекат интереса на читателите
и ще породят нови виждания и идеи
по най-актуалните проблеми, които стоят пред страната, пред левицата и пред БСП.

Всичко за сп. “Ново време” можете да научите в неговия сайт
www.novovreme.com. Новият, както
и предишни броеве, можете да намерите в редакцията на списанието (НС
на БСП, ул. “Позитано” №20 - след
предварителна заявка на e-mail
novovreme2020@gmail.com и тел.
0889181010). В София списанието
може да купите в книжарница
“Български книжици” (ул. “Аксаков”
№10 - под колоните на “Кристал”),
книжарница “Нисим” (бул. “Васил
Левски” №59) и галерия-книжарница
“София прес” (ул. “Славянска” №29).
Най-сигурният начин да следите
редовно публикациите на списание
“Ново време” е да се абонирате за
него, което можете да правите през
цялата година в редакцията на в.
“Дума” (София, ул. “Позитано”
№20А, ет. 7), в поделенията на
“Български пощи” АД (кат. №1519) и
в офисите на “Доби прес” ЕООД.
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Философията и
политиката на Лявото
Мащабната социалистическа коалиция в новите условия е пълноценен
шанс тя да възстанови водещата си роля за съдбините на родината
Иван ГЕНОВ,
доктор по международно
право, социалист

Лявото днес и още повече
занапред ще става все по-необходимо и все по-актуално.
Лявото в света, в Европа и у
нас следва да завоюва естествения си статут на първа и доминираща политическа идеология и политическа сила. Само
тогава ще може да се говори за
нормалност и справедливост в
обществените и в международните отношения. Сегашната
командна неолиберална ситуация е ненормална и аморална.
Това е път за никъде - пътят на
десницата, пътят на империализма на XXI век!
Единството между филосoфията и политиката на
Левицата е абсолютно необходимо условие за авангардната роля на Лявото. Всяко
противоречие и разнобой
между екзистенциалната същност на Лявото и практическите действия и бездействия
на Левицата обезличават цивилизационното превъзходство на Лявото. Честите разминавания между лявата философия и недостатъчната (нелявата) политика са главен
проблем на Левицата.
За пореден път подчертавам основните харaктеристики на лявата философия:
1. Лявото е синоним на социалност, солидарност, съпричастност, състрадателност, Лявото има за фокус
Човека, хората и фаворизира
обществения интерес. То е
чиста проба хуманизъм.
2. Лявото е социализъм
(демократичен и екологичен,
червено-зелен феномен).
Преследва хармония в обществото и хармония с природата. То е магистрален пътеводител, водещ към храма на
човечеството.
3. Лявото е Съпротива и
Алтернатива - тотална Съпротива и убедителна Алтернатива. Светът ще се промени към по-добро, ако сме
якобинци, а не жирондинци.
Ако сме активни и непримирими социалисти.
4. Дълбокият смисъл на
левите партии е да преодолеят
статуквото и да движат обществото напред. Те работят за
мнозинството граждани във
всички страни и за мнозинството народи по света.

5. Мисията на Левицата е
във вярното и безкомпромисно служене на своята социална база - трудещите се. Лявoто
е кристално огледало за политика в интерес преди всичко
на хората на труда, на трудовите колективи, а също така в
интерес на различните социални групи в затруднение
(безработните, пенсионерите,
младите семейства, хората с
физически и остри социални
проблеми).
6. Лявото отрича агресивните войни, военните блокове и бази, милитаризацията.
Лявото защитава мира, сътрудничеството и добросъседството.
7. Само тази партия, която
има социализма за свой идеал
и недалечна програмна цел, е
автентична лява партия. Като

- Равенството и недискриминацията;
- Моралът и примерът особено за ръководните кадри;
- Социалистическата идея
като фундаментален ориентир
към бъдещето.
Цялостната философия на
Лявото изисква адекватни
политики във всички обществени сфери. Изначално
обаче е нужна безкомпромисна борба с:
* бедността, безработицата и експлоатацията;
* агресията на капитала
срещу труда;
* посегателствата срещу
природата;
* корупцията и престъпността особено по високите
властови етажи;
* произвола на банките и
финансовите далавери;

на най-развитите страни; максимално съдействие за малкия
и средния бизнес; стратегическите сектори, природните
ресурси, естествените монополи и животоосигуряващите
дейности да са в ръцете на
държавата и общините.
Б. Нова социална политика - чрез преразпределение на
благата на половината от
БВП; максимална трудова заетост; прогресивна данъчна
политика и политика за човешки доходи; достойна пенсионна система; бюджетно здравеопазване и образование.
В. Нова културна и информационна политика държавна и общинска подкрепа за културните институции и прояви; за обективна, а не спекулативна журналистика; недопускане на ме-

цяло социалдемокрацията е
ГМО на лявото, обикновена
капиталистическа левица (патерица).
Напомням и за основните
ценности на лявата философия:
- Трудът като творец на
благата;
- Мирът като върховен гарант на живота;
- Природата като първооснова за живота;
- Социализираната икономика, която предполага равноправна и диверсифицирана
собственост;
- Регулацията като гаранция за устойчиво социалноикономическо развитие;
- Справедливите доходи и
данъци;
- Върховенството на
международното право, закона, правата и свободите на
човека;

* концесионните подаръци
и извратените обществени
поръчки;
* превръщането на здравето и образованието в стока;
* бездуховността и бездушието;
* слугинската външна политика и припяването на международния хегемонизъм;
* корпоративните медии и
платената демокрация.
Заедно с тази борба крайно необходими са и завладяващите перспективни политики на Левицата:
А. Нова стопанска политика - с хоризонт 10 и 20 години; достигане на средноевропейско социално-икономическо развитие; с основен акцент
иновациите и цифровизацията, образованието и науката;
присъединяване към страните
от ОИСР (клубът на проспериращите) и влизане в топ 50

дийни картели; информационна сигурност; свобода на
словото и печата.
Г. Нова екологична политика - защитата на природата е планетарен и национален дълг; всички аспекти на
развитието следва да са екосъобразни.
Д. Нова международна и
външна политика - за единен
мирен свят с работеща ООН;
за обединена суверенна Европа; за консолидирани Балкани, интегрирани в нов солидарен Европейски съюз; за
многовекторна външна политика без образ на врага; за
ефективни и доброжелателни
отношения с Русия.
***
45-ото Народно събрание
и предсрочните парламентарни избори

45-ият парламент и неговият безславен край компрометира очакванията на народния гняв от миналата година
за окончателно и безусловно
изкореняване на ГЕРБ от политическата сцена. Положено
беше само скромно начало на
демонтажа на престъпното
управление и модел на ГЕРБ
и Б.Б. Защо? Защото по своя
състав и характер това Народно събрание бе около 80%
дясно творение (ГЕРБ и СДС
- мракобесна десница; партията “ИТН” - новата десница,
изпъстрена със седесарски
кадри и олигархични пипала;
ДБ - класическа десница с дъх
на Иван Костов; отровната
еклектика в “Изправи се!Мутри вън!”). Едно смотано дясно няма как да бъде на висотата на политическата екология. Провалът на 45-ия парламент е провал на десницата. Сега надеждите на протестите ще се свързват със служебния кабинет на президента и с резултатите от предсрочните парламентарни избори. Предстои нажежено политическо лято.
България е в нова екстремна пандемична ситуация не
само от здравна гледна точка.
На ход са всички партии и
обществени структури. Особено левите сили.
Левицата може да стане
първа политическа сила, ако
се прозре една голяма истина,
а именно - че левите, социалистите извън БСП са мнозинство. Чувствително мнозинство! Не само като електорат,
но и като дълбока убеденост.
И тук е колосалната роля и
отговорност на ръководството на Столетницата да оздрави партията и да възприеме
принципно нова лява коалиционна политика - достатъчно
отворена и широка. Лявата
фрагментация от слабост да
се трансформира в сила.
Мащабното обединение на
повечето нюанси на лявото,
екологичното, родолюбивото
и гражданското начало у нас
отдавна чака своето решение.
Да, ядрото на Левицата е
БСП, но и десетки други
структури носят в себе си
благоевския пламък и са верни на социалистическата идея.
Затова те не са само периферия и донор. Едно е да се
подписват споразумения за
сътрудничество с ограничен
заряд. Съвсем друго са максимално мобилизиращите коалиционни споразумения. Масовото ляво движение се нуждае
от опита и съдействието на
Отечествения съюз.
Голямата социалистическа
коалиция под егидата на БСП
има най-малко пет предизборни коза: безрезервната подкрепа за втори президентски
мандат на Румен Радев; програмна визия за социално-икономическо развитие на България; готовност за управление
и съуправление на страната;
отстояване на морала и правото в държавната политика;
за суверенна политика на ЕС
и за развитие на приятелските
отношения с Русия.
Българските социалисти
имат национален и интернационален дълг да възстановят водещата си роля за
съдбините на родината. Мащабната социалистическа
коалиция е пълноценен шанс
в тази посока.

ПОНЕДЕЛНИК
10 МАЙ

1. ГЕРБ истеряса
Борисов се мята и беснее
като ранено животно в своя
бункер, словоизлива се дор до
три пъти на ден, изстрелва откоси яростни хвалби и лъжи,
а властта, ах, властта, изтича
през пръстите от горната в
долната земя. Щурмоваците
му, стадо носорози, нахлуват
в комисията “Манолова” с
тропот и вой, крещят и вилнеят, белким заглушат първите
публични свидетелства за
престъпната, мафиотска власт
на ГЕРБ. Да задушат микрофоните могат, но вонята, вонята от разровеното гюбре не
могат. Само това да беше направило 45-ото Народно
събрание - халал да му е!
Покрай това позорище, покрай този срамотен спектакъл,
разигран от преторианците на
Борисов, си спомних една отколешна случка и я разказах
във фейсбук...
2. Беше Гергьовден. 2006а или 2007-а.
С един приятел и скъпата
му майка, достолепна, изтънчена дама, се озовахме близо
до официалните лица благодарение на моята журналистическа карта. По някое време
се появи кметът на София, наобиколен от мутроидни типове. “На всички тия шъ им го
навра през панталоните!”, изсумтя кметът Борисов злостно и заканително по адрес на
президент, премиер, депутати
и министри. Достолепната
старица промълви потресена:
“Деца, изведете ме оттук!
Този, ако му падне власт, ще
съсипе България!”. Седнахме
в близко кафененце. За щастие милата дама не доживя да
види как нейната прогноза се
сбъдна безпогрешно.
След свидетелствата на рекетирания Илчовски пред парламентарната комисия, остана
ли някой, който да се чуди защо
един български бизнесмен се
спасява в Сърбия, друг - в Дубай, трети, четвърти, пети и
десети - някъде другаде. Навсякъде другаде. Никой не иска
да бъде обект в гнусен, назидателен, мръснишки клип, заснет
от надзирател в затвора за
сплашване на непокорни и несговорчиви бизнесмени.
3. Това е Боко
- вулгарна, отвратителна
мутра, която разбира и политиката, и бизнеса, и правосъдието, и всичко в тоя свят като
сексуално насилие с цел подчиняване на опонента, на конкурента и на съдружника
също. За слугинажа да не говорим.
Преди години написах тази
диагноза и мнозина ми казаха,
че си въобразявам, и слушаха
в захлас лъжливи уста. Е, сега
видяха грозната истина. Тя
със сигурност е още по-грозна. Това е само началото, само
леко открехване на завесата.
А вече се носи ужасяваща мафиотска смрад. И сред тази
смрад, сред преторианския
вой, отекна и увисна като нелеп полилей внезапното откровение на Иван Пилето, оня
с фурмите и половин пръст
чело:
“С Борисов имаме чисто
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Sic transit gloria mutri
Така преминава славата на мутрите
Велислава ДЪРЕВА

мъжки отношения, нищо сексуално”... Така и не разбрах
защо го каза, но нелепият полилей още си виси там, в зала
“Запад”, а може би “Изток”...
Свидетелствата ще продължат. Натрупани са тонове
ярост и гняв. И никакви Стъкита, Гешевци, тролове и хейтъри няма да спрат отприщената лавина на отмъщението.
Това е то, истинското срутище. Нали се сещате какво му
мислят на Боко рекетираните
и ограбените българи. Със
или без видеоклипове...
Но! Работата не е само в
тази твар, Борисов, а в онези,
що овластяват, възпяват и величаят тази твар 12 години! В
пълчищата преторианци, амбразурчици, биячи, добермани,
пудели, слуги, лакеи, ливреи,
мазнюги, баничарки, певачки,
бухалки, душеприказчици,

ДУМА:
“Те не се притесняват, че
ги управляват бездарни, безграмотни и посредствени субекти. Ако ви кажат, че искат
техните управници да бъдат
умни, интелигентни, талантливи и почтени личности - не им

ращи копнежи от сорта “Пак
сънувах в луда страст Бате
Бойко между нас./ Леле, знаеш ли, Никол, как си го представям гол”. Защото те са чалгаризирани до смърт, а Б.Б. е
еманация на чалгата, а чалгата
е еманация на богатата и нео-

ръка, която да ги храни и
наказва, да ги брани и бие, а
те да я целуват и да треперят
от страх. Важното е да има
екшън, “На колене!” и да
дрънчат белезници.
Те не се притесняват от
диктаторските стремления на

вярвайте. Те предпочитат владетелят да е хитър, нежели
умен; коварен, нежели почтен;
прост, нежели учен. Защото
само така получават измамното самочувствие, че и те уп-

бятна мутренската духовност,
душевност и същност, неин
проглас, химн и апотеоз.
Те не се притесняват от циничното разбиране на Б.Б. за
това що е правосъдие. Защото
и те разбират правосъдието
по същия циничен начин. Като
мъст. Важното е да те арестуват, да ти прикачат обвинение, пък какво ще реши съдът
- няма значение. Ти си вече
осъден. През и чрез медиите.
Преди и независимо от съда.
С презумпцията за виновност.
Въпреки и независимо от доказателствата за обратното.
Ти си престъпник в очите на
обществото. Ти си опозорен,
омърсен, смазан и смачкан. Ти
си свършен. Ти си унизен.
Унижението - това е сърцето
на правосъдието.
Те не се притесняват от
вулгарното разбиране на Б.Б.
за това що е политиката. Защото и те разбират политиката по същия вулгарен, агресивен, мутроиден мачистко-ориенталски начин. Като бой,
пребиване, размазване. И като
сексуално унижение, с цел
подчинение и върховна демонстрация на всевластие. Това е
мисленето на първобитния
човек, на примитива, на примата...
Те не се притесняват от
всеобемащата милиционерщина на Б.Б. Защото Б.Б. ги е
разгадал: “Хората ги е страх
от две неща: едни, които са
религиозни, ги е страх от
бога, тези, които не са - ги е
страх от затвора. Така че ние
трябва да направим всичко
възможно това да е факт. Каквото искат да говорят - полицейска държава, едноличен
режим - напротив, това е точно това, което хората искат”.
Именно. Те искат желязна

Б.Б. Напротив - мечтаят ги,
жаждат ги, викат ги и ги възпяват: “Бате Бойко, премиер и
президент!/ Ще строи във две
редици тоя парламент!”. Те не
се притесняват, че за Б.Б. “в
своето време Хитлер и Сталин също са номер едно”.
Това “също” е истинско откровение...
Кои са тези “те”, ще попитате.
Те - това е онази част от
българските граждани, които
жадуват да бъдат поданици. За
тях всичко това е естествено,
нормално, морално, високоинтелектуално, дълбокомъдро,
правилно, задължително, прекрасно, красиво дори. Всичко
това не ги тревожи, не ги
обижда, не ги помрачава.
Те не се притесняват, че
Б.Б. ги нарече “некачествен
мат’рял”. Защото си мислят, че
не се отнася за тях. Напротив
- за тях се отнася, за тях”...
Край на цитата.

КАРИКАТУРА АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

събандити, милионери, милиционери, банкери, олигарси,
политици, социолози, политолози, медийни медузи и мацурани за сексуслуги - една разнолика и безлика клиентела,
която 12 години трови и развращава обществото и го
превръща в стадото бойкопокорни овце!
В този омерзителен паноптикум лъщят мазните усмивчици на задграничните ментори и крепители на въпросната
твар, Борисов. За баварците
иде реч. Хич да не си мислят,
че ще ги пропусна!
И понеже обещах на моите фейсбук-приятели да публикувам отново някой мой
предишен анализ за ГЕРБ и
Борисов, а аз си спазвам обещанията, ето един откъс. Реших, че е особено подходящ.
4. “Относно мат’ряла”,
25 ноември 2010 г.,

равляват...
Те не се притесняват, че
Б.Б. вчера говори едно, днес обратното, в други ден - нещо
трето, четвърто или пето. Че
в понеделник е ляв, във вторник - десен, в сряда - центрист, в четвъртък - живковист,
в петък - царист, в събота републиканец, а в неделя всичко на куп. Че на изгрев
слънце е русофил, преди пладне - русофоб, по пладне строи
“Белене”, по икиндия не
строи “Белене”, на смрачаване дава пари, по залез ги взима обратно, а по пълнолуние
- и той не знае. Той е всякакъв
и никакъв. Каквито са те. И
тъкмо за това обичат своя владетел, вярват му, възхищават
му се и му се подчиняват. С
песен.
Те не се притесняват, че
Б.Б. е главен лирически герой,
извор на силиконово вдъхновение и обект на душеразди-

5. Врязване
Чака ни кална, подла, мерзка, гнусна, вероломна предизборна кампания. “Арията на
клеветата” ще ни се види детска песенчица. Който остане
неомърсен, ще бъде отвратен.
Защо мисля така ли? Заради
заканата на онази твар, Борисов, изсъскана от бункера
след разказа на бизнесмена
Илчовски:
“Знаеш ли какви хубави работи сме им подготвили... Готвиме се с още по-голяма сила
да се врежем в тях”. В мафиотския контекст “да се врежем
в тях” не е метафора...
Но има нещо неотменимо.
И то е: Sic transit gloria
mutri.
Сиреч: Така преминава славата на мутрите.
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Мечтанията на
Владо Кондарев
Известният художник показа юбилейна
изложба в зала „Байер” в Стара Загора

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

Трифон МИТЕВ

Каквото има да се свършва
- свърши се: художникът от
Чирпан Владимир Кондарев
направи и надхвърли вече
60 лазарника. По повод този
юбилей той изпълни старозагорската зала “Байер” със
светлината на своите творби.
Неговият вид е впечатляващ - среден ръст, едър, с брада като на художниците от
старите времена на Монмартр, но със съвременната
чувствителност на българската му душа.
От дълбините на неговото сърце бликат образи и
идеи, багри и щрихи с молив

ПОНЕДЕЛНИК
10 МАЙ

КУЛТУРА

“Поетичната Троица
на Чирпан - Яворов,
П. Матев и
Д. Данаилов”, 2015 г.

- един хубав свят, излязъл от
сърцевината на българския
ни живот с цялото му очарование, без сенките на ненужни маниери.
Затова на човек са му близки и “Диханието на полето” с
акрилната боя, и “Шепотът на
река Марица” от платно с
маслени бои... Пейзажите на
Владо Кондарев са цяла философия, в тях се усеща викът на
природата за светлина. “Знойно лято”, “Нощ от сатен”,
“Ноктюрно”, “Изплашената
птица”... - това са творби за
обич и любов, красива еротика, с която те омайва невероятното творение на Създателя
- човешкото тяло, вълшебството в женските извивки...
И ето нещо пословично у

Филм, заснет
в България,
тръгна на над
2000 екрана
в Русия
“Любов и чудовища” е заглавието
на новата руска комедия, която в края
на април тръгна по кината в Русия с
очакван успех в широко разпространение на над 2000 екрана, научи
ДУМА от Мила Войникова от “Мирамар филм”.
В края на лятото на 2019 г. филмът на
руската продуцентска компания “Дикси”,
която стои зад десетки сериали и игрални филми, беше заснет в курорта Свети
Влас и околностите. Партньор от българска страна е компанията “Мирамар
филм” (“Дзифт”, “LOVE.NET”, “Вездесъщият”, “Порталът”).
Плеяда от звезди на руското кино Роман Курцин, Кирил Кяро, Ян Цап-

2021
Владо - чирпанският му дух.
Той присъства във всички
творби и изкристализира в
работите за чирпанския самотен Моряк поета Димитър
Данаилов (“Самотна лодка”),
в рисунката с молив за другия творец от Чирпан, приятеля Музафер Мехмед, в акварела “Дух, материя и светлина”, където се сливат в едно
мечтание стара чирпанска
къща, високи тополи и
въздушни силуети на майчино лице и на млада жена...
Пред образците на “Поетичната Троица на Чирпан”
- Яворов, Павел Матев и Димитър Данаилов, съзерцателят
не може да не усети тази духовност на Чирпан, която
ражда из глъбините си поезия,
покорила не една душа!
Чирпан е град на много
именити художници - градът
е люпилня на художници!
Всеки от тях има своя следа и
в града, и в националната художествена съкровищница.
Всяко поколение има своите
водещи имена - днес Художникът е Владо! С главна буква. Подире му идат даровити
по-млади, които след време
ще правят своите 60 и повече
лазарника... И ще са водещи за
своите поколения.
Изкуствоведът проф. Марин Добрев казва за пейзажите на Владимир Кондарев: те
завладяват “с китните си дворове и пъстроцветни есенни
гори, в които човешките фигури са втъкани като мечта...”.
Изкуствоведката Алена
Ликова отбелязва: “Чирпанският художник Владо Кондарев, нежен и мечтателен романтик и лирик, твори в широкия спектър на художествените жанрове - живопис,
графика, илюстрация и скулптура..., художник на силните
контрасти - от елегичната замечтаност до екзалтираната,
поривиста четка...”
Гледам творбите на Владо и се радва душата ми,
потъва в неговите блянове.
А онова платно с маслени
бои - “Приказен концерт” на
четирима музиканти в парка, само силуетите им, ме замайва. Хубаво е.

СНИМКИ “МИРАМАР ФИЛМ”

ник, Анна Ардова, пристигна в България за снимките и си тръгна с неохота. Заедно с Роман Курцин в главна
роля е българската актриса Лорина
Камбурова, която демонстрира забележителен комедиен талант.
В основата на сюжета са митични
чудовища, наречени химери, които изплуват от морето и поглъщат всеки
планетянин. Оказва се обаче, че кръвта
на употребяващите алкохол убива самите химери. Чудовищата могат да
бъдат неутрализирани от пияници?!
Каква по-подходяща задача за постоянно подпийналия руски полицай във
ваканция (Роман Курцин) и какво поголямо предизвикателство за образцо-

вата и пълна трезвеничка българска
полицайка Бояна (Лорина Камбурова).
Двамата ще трябва да действат отборно, за да спасят живота на почиващите
в българския курорт.
Филмът е режисьорски дебют на
младата обещаваща авторка Екатерина
Краснер, а зад камерата застава един
от най-опитните руски оператори Мария Соловьова. Най-големият руски дистрибутор “Каро прокат” разпространява комедията амбициозно, с
мащаб, равен на големите холивудски
продукции. В България все още се
водят преговори за кинопоказа на филма и тв-излъчване, като премиерата му
се очаква до края на годината.

НАКРАТКО

Ценни ръкописи
от манастирски
библиотеки в 27 пана
пред Народния театър

Изложбата на Кирило-Методиевския научен център при БАН “Манастирските библиотеки в южнославянските земи и Русия през XIVXVI век” ще бъде открита на 10 май
от 17.30 ч. в галерията на открито
на Столичната община (пред Народния театър). Експозицията е посветена на Деня на светите братя
Кирил и Методий, на българската
азбука, просвета и култура и на
славянската книжовност и ще може
да бъде посетена до 24 май. Изложбата се състои от 27 пана, разпределени в три тематични дяла:
“Създаване на ръкописи”, “Типове
богослужебни ръкописи” и “Водещи
манастирски книжовни центрове
през XIV-XVI в. в България, Русия,
Света гора на Атон и Сърбия”.
Експозицията е подготвена от учени от КМНЦ с подкрепата на фонд
“Научни изследвания” (проект КП06-Русия /25 28.09.2019 ) и Столичната община.

Живопис на Пламен Бонев
в галерия „ЛИК”

Столичната галерия “ЛИК”
представя самостоятелна изложба
живопис на Пламен Бонев до 18 май.
Пламен Бонев е богонадарен художник. Като живописец е белязан от
майсторство, което е път към сърцата на почитателите му. Той е художник естет, посочват галеристите. Разсъждавайки върху същината
на художествената творба, знаменитият Бешков споделя: “Няма
истина в изкуството извън творческата преживелица. Аз се изправям
пред картината като пред сюжет.
Аз се изправям пред автора и беседвам с него.” Именно споделеното от
големия творец е път към изкуството на Пламен Бонев. Създаденото
от него са знаци на пътя към авангардното. То е послание към бъдещето. И не без основание, художник,
който притежава талант, носи у
себе си богатството на идеи, които
въплътява в живописните платна.
Бонев ни напомня, че изкуството не
е копиране на нещата, а създаване на
нова естетика. Платната му носят
отпечатъка на утвърден майстор на
колорита. Изкуството му е далеч
от баналните факти. То е самобитно и е благоговение пред олтара на
живота, допълват от галерията.
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Човечеството е кацнало на Луната,
преди да измисли куфар с колелца.

Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ - ÚÓ‚‡ Â ‚ÒË˜ÍÓ, ÍÓÂÚÓ ÚË ÓÒÚ‡‚‡ ‚ „Î‡‚‡Ú‡, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ
Á‡·‡‚Ë¯ Ì‡Û˜ÂÌÓÚÓ ‚ Û˜ËÎË˘Â...

Фермерите в Колумбия продължават
да обработват кафето само на ръка.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¡Œ–»— Õ≈ÿ≈¬, ıÛ‰ÓÊÌËÍ
¬» “Œ– —¿Ã”»ÀŒ¬,
ÔËÒ‡ÚÂÎ, ÔÓÂÚ, ÔÂ‚Ó‰‡˜
»√Õ¿“»…,
œÎÂ‚ÂÌÒÍË ÏËÚÓÔÓÎËÚ
»–»À » ŒÕŒÃŒ¬,
ÍÓÏÔÓÁËÚÓ
“≈Õ Œ “≈Õ≈¬, ÔÓÂÚ

Градско изкуство
покорява Пловдив
Авторките на „Зоологическа градина на земните удоволствия”
ще въвлекат в сюжета на огледалния контейнер и емблематичните
мебели от двора на голям знаков музеен комплекс във Виена
В града под тепетата бе открита колективна изложба на
три млади артистки от София,
които творят в областта на ви-

Произведение
на Алина Папазова

зуалното градско изкуство. Произведенията на Роси Исор (Rosie
Eisor), Алина Папазова и Александра Георгиева съвсем непреднамерено представят общи анималистични сюжети. С инсталацията, наречена “Зоологическа
градина на земните удоволствия”, бе открит шестият сезон
на Австрийския културен павилион FLUCA на ул. “Отец Паисий” 38. Куратор е визуалният
артист Вълко Чобанов, който
миналата година във FLUCA
реализира изложбата “particular
impulse/особен импулс”.
“Изкуството за мен е забавление. Повечето от това, което
правя, е комбинация от послания и представлява коментар на
социална и институционална
реалност, с която се налага да
работя. Мотивацията ми да
продължавам да се занимавам
със съвременно изкуство се

Проект на Александра
Георгиева
дължи на голямото ми желание
за промяна в начина, по който
хората в България гледат на
него”, споделя Вълко Чобанов.
Първата трансформация на
огледалния контейнер тази година е зоопарк със свободен
достъп. Анималистичното пространство показва неопитомени
аспекти на човешката психика,
опитвайки се да ги трансформи-

ра и осмисли.
Трите авторки създават “психеделична зоологическа градина
- зона на бягство и спокоен
пънк”, метафора на съществуването ни днес. В желанието си да
излязат от все по-тясната рамка
на съвременния социален живот, художничките предлагат
формула за трансформация с помощта на митологията и психоанализата, на животински и зооморфни образи, които затварят
в абстрактна клетка.
Освен изложбата “Зоологическа градина на земните удоволствия”, която оживява
FLUCA през целия май, през
2021 г. авторките й ще въвлекат
в сюжета на огледалния контейнер и трите “енцита” - емблематичните градски мебели от двора на MuseumsQuartier във Виена, запазена марка на културния павилион.

Въображаеми
кутии са рай
за котките
Котките обичат да седят не
само в истински, но и във въображаеми кутии, които за тях
са истински рай и място, където
се чувстват в безопасност. Това
заключение е направено от екип
на университета в Ню Йорк,
като резултатите от изследването на специалистите е публикувано в списанието Applied
Animal Behavior Science.
За да се тества визуалното
възприятие на котките, бе проведен експеримент, в хода на
който на пода се постави специалният квадрат Каниши, създаващ илюзията за тази геометрична фигура с помощта на четири
ъгъла. До него имаше обикновен правоъгълник с плътни страни, направен от тиксо. От наблюденията стана ясно, че котките подбират и двете фигури и
седят вътре в едната толкова
често, колкото и в другата.
Изследователите стигнаха до
заключението, че котките, подобно на хората, са способни да

30 двойки се ожениха на лифт

Мост събира разделени
от пандемията близнаци
Разделени от пандемията близнаци вече близо година и половина
се срещат на мост, който свързва
Норвегия и Швеция. Столове за
къмпинг, хладилни чанти с напитки,
сандвичи и много добро настроение са неизменна част от свижданията, които си организират Ола и
Понтус Берглунд (на снимката).
“Не ни е позволено да пресичаме
границата, която е маркирана с обикновена бяла линия и надписи на двете държави. Трябва да съм на един
метър от границата, а брат ми - на
същото разстояние от неговата страна. Всъщност ни делят два метра”,
разказа единият от близнаците. Те
живеят на половин час път с кола
един от друг, но заради ограничени-

ята покрай коронавируса ходенето
на гости станало невъзможно.
“Много е странно, но става
въпрос за необходимост, за належаща потребност. Свикнали сме да
се виждаме всяка седмица и искахме да продължим да го правим. Пандемията не ни спря и за нас това е
победа”, смята Понтус.
Именно така, на стария мост,
двамата отпразнували 72-рия, а после и 73-тия си рожден ден.
“Всяка среща е малък празник
за нас. Живея сам и да се виждаме
с брат ми е много важно за мен.
Иначе щях да се депресирам. Ние
сме еднояйчни близнаци и затова е
много тежко да ни разделят”, коментира Ола.

30 двойки сключиха брак на лифт в руската столица.
Въжената линия между Воробьови гори и спортния комплекс “Лужники” за първи път се превърна в служба за
гражданско състояние, съобщи каналът Telegram на московския департамент по
транспорта. Кабинковият
лифт може да попадне в
Книгата на рекордите на
Гинес. Влюбени двойки на
възраст от 23 до 60 години подписаха любовта си
в небето. По света не са
се осъществявали толкова много сватби в транс- Събитието може да бъде
вписано в Книгата на Гинес
портно средство.

Писаните подбират и двете
фигури еднакво често
допълват маркировката на очертанията, като прокарват невидими линии. Това доказва, че те
се чувстват в безопасност дори
в почти затворено пространство, сякаш са в прикритие. Учените смятат, че подобни открития дават по-добро разбиране за
това как животните взаимодействат с хората.

Виктория се подготвя за „Евровизия 2021”
със звезден режисьор от Великобритания

СНИМКА ЛОРА МУШЕВА

Българската
представителка с
режисьора Дан Шиптън
и сценичния хореограф
Марвин Дитман

Сценичният режисьор на
световноизвестната музикална група Little Mix и хитовата поп изпълнителка Дуа
Липа ще работи с Виктория
Георгиева за “Евровизия
2021”. Дан Шиптън гостува
в София, където проведе репетиции с българската представителка в най-голямата
музикална надпревара.
Освен със световноизвестни изпълнители, той работи и по създаването на откриващата и закриващата
церемония на Олимпийските игри в Лондон. Брита-

нецът реализира много от
най-големите телевизионни
програми на Би Би Си.
Виктория Георгиева ще
вземе участие във втория
полуфинал на конкурса на
20 май с песента Growing
Up is Getting Old. Зрителите
в цяла Европа и българите в
чужбина ще могат да я подкрепят. На сцената в Ротердам българката ще излезе на
11 май, когато ще се проведе
първата репетиция.
“Евровизия 2021” ще се
излъчва на 18, 20 и 22 май
от 22 ч. по БНТ 1.
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ДНЕС

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

25

o

С

26

o

С

25

o

С

ВИДИН
24 c

ПЛОВДИВ
23 c

СОФИЯ
22 c

РУСЕ
23 c

САНДАНСКИ
25 c

ВАРНА
16 c

ПЛЕВЕН
25 c

БУРГАС
17 c

26

o

С

25

o

С

28

o

С

Хладното време, което ще преобладава сутринта, постепенно
ще отстъпи на слънчевите лъчи. Ще духа слаб, в източните
райони - умерен източен вятър и там температурите ще се
задържат по-ниски. В останалата част от страната максималните ще са между 20 и 25 градуса. Атмосферното налягане ще се понижи, но ще се задържи малко по-високо 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 À˛‰ÏËÎ‡ √Û˜ÂÌÍÓ 16ÒÂËÂÌ Ú‚ ÙËÎÏ /–ÛÒËˇ,
2015„./
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 »ÒÚÓËˇ.bg ¡˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡
Ë‰Âˇ Á‡ Á‡‚Î‡‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÷‡Ë„‡‰
22.00 ƒÛÊËÌ‡Ú‡ Ú‚ ÙËÎÏ /7
ÂÔËÁÓ‰/ (14)
22.55 ≈‚Ó‚ËÁËˇ 2021 - ÍÎËÔÓ‚Â
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ú‡
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.40 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.25 À˛‰ÏËÎ‡ √Û˜ÂÌÍÓ Ú‚
ÙËÎÏ /1 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

00.20 ì÷‚ÂÚÂÌ ÒÎÂ‰Ó·Â‰î (Ô)
01.50 ì¿ÍˆÂÌÚË ÓÚ ÒÂ‰ÏËˆ‡Ú‡î (Ô)
02.50 ìÃÛÁËÍ‡ÎÌ‡ ËÒÚÓËˇî
(Ô)
03.30 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
04.50 ì÷‚ÂÚÂÌ ÒÎÂ‰Ó·Â‰î (Ô)
06.20 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.00 —ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡ (Ô)
08.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
09.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡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 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
16.00 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
16.30 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ì¿ÍˆÂÌÚËî
19.30 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
20.10 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
21.10 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡
22.45 ì¿ÍˆÂÌÚËî (Ô)
23.45 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚ Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.29
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.78
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, Ò.5 ÂÔ.8
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ „‡‰î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.90
21.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÎÂÁËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.12
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.9, 10
01.00 ìŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ œËÂÚÓî ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.5
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.31

06.00 ÕÓ‚ËÌË
06.10 ìÃÂ‰ÒÂÒÚ‡î
07.25 ì»„‡È, ı‡ÏÓÌËÍÓ Î˛·ËÏ‡!î
08.00 ◊‡ÒÓ‚ËˇÚ
08.30 «‰‡‚Â
09.25 ì¡ÂÁÔ˙ÚÌË ·ÂÎÂÊÍËî ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ‡ÁÎË˜ÌË
‰ÂÒÚËÌ‡ˆËË
10.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
10.20 Δ‡ÌÌ‡ ¡‡‰ÓÂ‚‡ ‚ ÔÓÂÍÚ‡ Á‡ Ô˙ÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëˇ
ìΔË‚ÓÚ˙Ú Ì‡ ‰Û„ËÚÂî
11.40 ì¬Ë‰ˇıÚÂ ÎË ‚Ë‰ÂÓÚÓ?î ¯ÓÛ Á‡ Ì‡È-ÔÓÔÛÎˇÌËÚÂ ÍÎËÔÓ‚Â ‚ ËÌÚÂÌÂÚ
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
12.15 ì¬Ë‰ˇıÚÂ ÎË ‚Ë‰ÂÓÚÓ?î ¯ÓÛ Á‡ Ì‡È-ÔÓÔÛÎˇÌËÚÂ ÍÎËÔÓ‚Â ‚ ËÌÚÂÌÂÚ
14.05 «‡ 65-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡
¬Î‡‰ ÀËÒÚÂ‚ ì«‡˘Ó Ì‡Ô‡‚Ëı Ú‡ÁË Í‡˜Í‡?î
15.05 –ÓÎÂÚ –ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÒÍË.
ì≈ıÓÚÓ Ì‡ Î˛·Ó‚Ú‡î
17.00 √ÂÌ‡‰ËÈ ’‡Á‡ÌÓ‚ ì¡ÂÁ
‡ÌÚ‡ÍÚî
19.25 ÿÓÛÚÓ Ì‡ Ã‡ÍÒËÏ √‡ÎÍËÌ ìÕ‡È-‰Ó·Ë ÓÚ ‚ÒË˜ÍË!î
21.00 ¬ÂÏÂ - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡
ÂÏËÒËˇ
22.30 ﬁ·ËÎÂÈÌ‡ ‚Â˜Â Ì‡ »„Ó
ÛÚÓÈ Ò Û˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡
Ò‚ÂÚÓ‚ÌË Á‚ÂÁ‰Ë Ì‡
ÙË„ÛÌÓÚÓ Ô˙Á‡ÎˇÌÂ
00.05 ì√ÛÁÛÙî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
01.00 ìƒÓÏ˙Ú Ì‡ ÒÎ˙ÌˆÂÚÓî Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
02.40 ì«‡ ÔÂÍ‡ÒÌËÚÂ ‰‡ÏËî
- Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
03.50 Ã˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓ
05.00 ìÕË˘Ó ÌÂ ÒÂ ÒÎÛ˜‚‡ ‰‚‡
Ô˙ÚËî

ОВЕН

ВЕЗНИ

Постигнали сте напредък в отношенията
си с другите. Спрете да
се взирате в чужди
проблеми.

Мислете за себе си,
бъдете по-рационални
по отношение на изразходването на енергията си.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Самостоятелните ви
изяви няма да са с успех, какъвто бихте
имали в съвместните
начинания.

Очакват ви успехи в
сферата на недвижимите имоти, в рекламата и бизнеса като
цяло.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Започнете на чисто в
професионалната сфера. Промени ще имате
и в личните си взаимоотношения.

Очаквайте значителни
постъпления, с които
ще се стабилизирате
психически и финансово.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Изяснете си спорните
въпроси с хората, с
които споделяте всичко, и продължете напред.

Личният ви живот се
нуждае от сериозно обновяване, време е да се
опитате да откриете
любовта.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Стремежът ви към
промени ще поддържа
жив интереса към новостите на работното
място.

Благодарение на вашата организираност и
предвидливост делата
ви ще се подреждат
много лесно.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Доброто сътрудничество, което градите с
партньорите, се отразява позитивно на печалбите.

Професионалните ви
качества ще получат
добра оценка. Ще останете доволни от финансовите дела.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

ПОНЕДЕЛНИК
10 МАЙ

15

СПОРТ

2021

Лудогорец пак иска в ШЛ
„Орлите” получиха Десетата

РЕЗУЛТАТИ

XXVIII КРЪГ:
ПЪРВА ШЕСТИЦА
Лудогорец - Локо Пд
1:2 1:0 Текпетей (15) 1:1
Минчев (17) 1:2 Д. Илиев (32-д), ЧК:
Ману (Луд-61), Каули (Луд-81); Берое - Арда 0:2 Т. Йорданов (40 и 78д); ЦСКА 1948 - ЦСКА неигран.
Очаква се решение на СТК.
1. À”ƒŒ√Œ–≈÷ 2 8
- - - - - - - - - - 2. ÀÓÍÓ œ‰
27
3. ÷— ¿
27
4. ¿‰‡
28
5. ÷— ¿ 1948 2 6
6. ¡ÂÓÂ
28

Лудогорец ще опита да влезе в групите на Шампионската лига за трети
път. Това оповести изпълнителният
директор на “орлите” Ангел Петричев. “Целта пред Лудогорец за следващия сезон е ясна - влизане в групите на Шампионската лига”, закани се
Петричев.
“Орлите” получиха десетата поредна титла при домакинската загуба от
Локо Пд с 1:2 след обрат.
“Такива загуби винаги не се приемат
леко при нас. Освен резултатите, Лудогорец е имал задачата да показва хубав
футбол. Изградихме това име през годините. Подобни загуби оставят горчив
вкус. Имаше и странични фактори, защото имах това усещане, че няма как да
спечелим този мач. Да, имаше леко разконцентриране след спечелената титла”,
добави Петричев пред БНТ.
“Нашите планове не са съобразени с

тези на хората за приключване на хегемонията на Лудогорец. Нашите планове
са плод на целите, поставени от собствениците и феновете. Нямам любим
отбор през годините. Всеки Лудогорец
е имал собствен почерк. В момента е
най-трудният период в клуба, защото се
намираме в тежка реформа. Може би
закъсняхме. През годините имахме сериозен гръбнак от футболисти, които
имаха сили да изтеглят каруцата. В момента Марселиньо го няма, Моци и
Дяков по-рядко играят. Тяхната липса
се усеща. Слава Богу, тези момчета, които взехме миналото лято, започнаха да
се адаптират.
За нас няма значение каква ще бъде
конюнктурата в БФС. В момента клубът
тегли отбора, а преди това беше обратното. Искаме нещата да се случват по
правилата. Тогава всичко ще бъде наред.
Имали сме мачове, в които излизаме с

повече българи от нашите опоненти. Ще
има българи и занапред. Доминик Янков
е перлата на българския футбол. Другият е Иван Йорданов. Лудогорец може да
играе в efbet Лига само с наши юноши
и ще се представим много добре”,
допълни той.
“Не съм си представял, че ще спечелим десет поредни титли. Като си спомня какво представляваше този стадион,
когато дойдохме. Първите две титли
бяха много трудни и значими. Имаме
двама новопривлечени играчи, работим
и по други трансфери. За Кирил Десподов не зависи само от нас, така че не
мога да кажа нищо конкретно”, добави
съсобственикът на разградчани Георги
Домусчиев. Брат му и основен шеф на
“орлите” Кирил Домусчиев не присъства на награждаването, защото е
претърпял лека операция и още не му
разрешават да пътува.

Отиде си легендата на ЦСКА Георги Димитров-Джеки
На 62-годишна възраст
и след продължително боледуване си отиде една от
големите фигури на родния
футбол - Георги ДимитровДжеки. Легендарният бранител на ЦСКА бе капитан
на България на Мондиал
1986 в Мексико, а на клубно ниво най-дълго игра за
“армейците”. Футболист
№1 на България за 1985 г.
Носил е още екипите на
Берое и Славия у нас, както и на френския гранд
Сент Етиен.
За България Джеки има

77 мача и 7 гола. Капитанската лента на националите
е на ръката му в рекордните 56 двубоя, както и на
Мондиал 1986 срещу бъдещия шампион Аржентина с

Марадона, актуалния световен шампион Италия и домакините от Мексико.
Кариерата му започва в
Берое, където изкарва само
един сезон, преди да бъде
привлечен в ЦСКА през
1977 г. Остава с “армейците” до 1986 г., изиграва 222
мача, като печели 5 титли и
3 купи на страната. С “червените” е полуфиналист за
КЕШ през 1982 г. и полуфиналист за КНК през 1989
г. През 1986 г. поема към
Франция, а след два сезона
в Сент Етиен с 54 мача се

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

връща в родината. Джеки
остава уважавана и обичана личност за френския тим
и досега. Изиграва по един
сезон в ЦСКА и Славия,
слага край на кариерата си
през 1990 г.
Като треньор е водил
Марек и Велбъжд, а в последните години бе част от
футболния съюз.
Поклонението
пред
тленните останки на Георги Димитров ще се състои
утре от 12.00 часа във фоайето на Националния стадион.
»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚

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

‘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¿

21 4 3
- - - - - 16 7 4
15 8 4
13 9 6
10 8 8
10 7 11

63:21
- - - 43:2
40:20
38:30
34:30
39:33

67
- 55
53
48
38
37

XXIX кръг: утре, 19.30: Локо ПдБерое; сряда, 17.00: Арда - ЦСКА
1948; 19.30: ЦСКА - Лудогорец.
ВТОРА ЧЕТВОРКА
Снощи: Черно море - Царско
село; Ботев Пд - Левски.
ТРЕТА ЧЕТВОРКА:
Монтана - Етър 1:0 Кръстев (64)Д;
Славия - Ботев Вр 2:0 1:0 К. Кръстев
(12) 2:0 Макрилос (82); изп. д: Макрилос (С-52), ЧК: Ивайлов (Б-50).
11.
12.
- 13.
14.

—Î‡‚Ëˇ
28
7 6
¡ÓÚÂ‚ ¬
28
7 4
- - - - - - - - - - - - ÃÓÌÚ‡Ì‡
28
5 9
≈Ú˙
28
4 10

15
17
- 14
14

22:41
28:41
- - - 23:47
20:48

27
25
- 24
22

XXIX кръг, днес, 18.00: Ботев Вр
- Монтана; 20.15: Етър - Славия.
ВТОРА ЛИГА, XXXI КРЪГ:
Пирин - Септември Сф 1:3 0:1
Кабов (9) 1:1 Карачанаков (27) 1:2
Казаков (46) 1:3 Кабов (74); изп. д:
Карачанаков (П-81); Локо Сф - Янтра 1:3 0:1 Ив. Петков (22) 0:2 Митев
(28) 0:3 Т. Иванов (83) 1:3 Диков
(90+1); Миньор - Хебър 2:2 1:0 Васев
(10) 1:1 Чаворски (13-д) 1:2 Игнатов
(49) 2:2 Васев (80); Локо ГО - Созопол 1:0 Мирчев (56), ЧК: Чалъков (Л90+1); Спортист - Лудогорец-2 1:2
0:1 Цв. Петров (27) 0:2 Чукалов (75-д)
1:2 Д. Христов (87); Литекс - Струмска слава 1:1 0:1 Аспарухов (79) 1:1
Хр. Петров (90-д); Нефтохимик Септември Сим 2:1 1:0 Георгиев (43)
1:1 Й. Петров (80-д) 2:1 П. Иванов
(90+1). Добруджа почива.
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64:26
53:27
- - - 48:29
- - - 52:31
42:32
45:32
30:33
26:33
30:30
28:35
30:37
27:41
26:42
24:38
- - - 21:56

62
53
- 50
- 47
47
44
35
35
33
31
30
29
28
24
- 23

XXXII кръг: утре, 17.00: Хебър Добруджа; 18.00: Лудогорец-2 - Локо
ГО; сряда, 14.30: Септември Сф Спортист; 18.00: Янтра - Миньор;
четвъртък, 15.00: Созопол - Нефтохимик; Септември Сим - Локо Сф;
Струмска слава - Кариана 3:0 (сл.).
Пирин и Литекс почиват.
ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
18.00 Ботев Вр - Монтана
20.15 Етър - Славия
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
22.00 Фулъм - Бърнли
ПО МАКС СПОРТ 4
22.00 Бетис - Гранада

Георги

16

И Дер

ПОНЕДЕЛНИК
10 МАЙ

Борците със седем
квоти за Токио
Последната виза осигури Айк Мнацаканян
Айк Мнацаканян (77 кг)
донесе седма олимпийска квота за българската борба. В решителния полуфинал на световната олимпийска квалификация в “Арена Армеец” той
победи с 3:2 т. Фатих Ченгиз
(Тур), пети от Евро 2019.
Мнацаканян, бронзов медалист от световни и европейски първенства, осигури втора олимпийска квота за класиците след Кирил Милов (97)
от европейската квалификация
в Будапеща през март.
Преди Айк виза на турнира в София си осигури и Мими
Христова (68). Тя спечели и
титлата, след като съперничката й на финала Елис Мано-

лова, бивша националка, която от години се бори за Азербайджан, не излезе на тепиха
заради лекарска забрана.
“Мечтаех да отида на
Олимпийски игри, мечтаех за
тази победа. Много исках
след такъв момент да
прегърна треньорите си, както и направих, без които нямаше да стигна дотук. Не беше
лесно, всяка среща беше трудна. На олимпийската квалификация в Будапеща не загубих,
а съдиите ми отнеха победата. Това не ни пречупи. Работихме здраво, отстранихме
грешките и ето, че успяхме.
Много се радвам, че зарадвах
България с олимпийска квота

Ансамбълът грабна
и трите титли в Баку

СНИМКА БФ БОРБА

Старши треньорът на “класиците” Армен Назарян (вдясно) и помощникът му Бисер
Георгиев носят Айк Мнацаканян, спечелил седма олимпийска квота за борците ни
и че ми дадоха шанс да се
състезавам за България. Благодаря на Гриша Ганчев, който винаги ни помага”, заяви
Мнацаканян.
Помощник-треньорът на
“класиците” Бисер Георгиев
отбеляза: “Много сме щастливи, защото използвахме последния шанс да спечелим
олимпийска квота и го направихме на българска земя. Можехме да вземем още 1-2 визи,

На пет топки нашите
получиха 45,600 т.
(36,700 за трудност и
8,900 за изпълнение).
Сребърните медали отново бяха за Италия
(44,550), а бронзовите за домакините от Азербайджан (44,000).
Във финалите при
индивидуалните гимнастички Боряна Калейн
триумфира със златото
на лента, а на бухалки
спечели сребърен медал.
Тя остана втора и в
многобоя, а на топка взе
бронз. Катрин Тасева се
пребори за бронз на
лента.
Ансамбълът за втори
път през сезона печели
всички титли след Световната купа в София.

пийски медал”, каза Георгиев.
Олимпийски квоти, които
в борбата не са поименни,
спечелиха още Георги Вангелов (57) в свободния стил,
Миглена Селишка (50), Евелина Николова (57), Мими
Христова (68) и Тайбе Юсеин (62).
Най-успешният български
спорт - борбата, отново ще
изпрати най-много спортисти
на Олимпиадата.

Топалова спечели турнир в Кайро,
трима наши загубиха финали
Гергана Топалова
(№466 в света) триумфира с титлата на ITF турнира в Кайро ($15 000).
На финала българската
тенисистка победи Елина Ованесян (Рус, №565)
с 6:3, 6:3. Преди този
мач петата ни ракета
постигна още четири
успеха, в които загуби
само един сет. Това е
четвърта ITF титла за 21годишната пловдивчанка
при жените. През миналата година тя триумфи-

Ансамбълът на България спечели и трите титли на Световната купа по
художествена гимнастика в Баку. Момичетата на
Весела Димитрова и
Михаела Маевска първо
взеха златните медали в
многобоя, а после триумфираха и във финалите
на пет топки и на обръчи
и бухалки.
За смесеното си
съчетание с три обръча
и два чифта бухалки
Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Лаура
Траатс, Стефани Кирякова и Ерика Зафирова
получиха 43,150 т. и
изпревариха тима на
Италия (41,900). Трети
се нареди съставът на
Беларус (39,850).

но - малшанс. И на Иво Ангелов, и на Радослав Георгиев, и
на Даниел Александров не им
стигна малко. Не искам да коментирам съдийството. В срещата на Айк с грузинеца
съперникът му 8 пъти го хваща за трикото, а няма право.
След като оспорвахме, реферите искаха мен да накажат.
Важното е, че успяхме да спечелим тази втора квота. Сега
много се нуждаем и от олим-

ра в Ираклион, през
2018 г. спечели турнир
в Кайро, а през 2017 г.
бе първа в Созопол.
При мъжете в Кайро
Симон-Антони Иванов
(№983) не можа да
завърши финала заради
преумора. 20-годишният
българин се отказа при
5:7, 0:1 в двубоя за титлата срещу Матеус Де
Алмейда (Браз, №568).
Иванов започна турнира
от квалификациите и
постигна седем победи.

За него това е първи
финал, с който заслужи
6 т. за ранглистата.
Адриан
Андреев
(№379) изпусна титлата
на турнира на клей в
Анталия ($15 000). На
финала третата ни ракета падна от Александър
Ерлер (Ав, №386) с 4:6,
1:6 за 78 мин. Българинът заслужи 6 т., с
които ще прогресира с 4
места, но не успя да спечели втора ITF титла
през сезона и трета в

кариерата си.
Пьотр Нестеров загуби на финала в Орадя,
Румъния, от Едас Бутвилас (Лит) с 4:6, 6:4, 4:6.
Преди този мач българинът постигна четири
победи при само два загубени сета.
На “Чалънджър”-а в
Загреб втората ни ракета Димитър Кузманов
(№242) отпадна на старта на квалификациите от
Жижън Джан (Кит,
№185) с 6:4, 2:6, 3:6.

Люис Хамилтън
триумфира и за Гран при
на Испания

50-годишен почина
на маратона
във Варна

Люис Хамилтън триумфира в
Гран при на Испания. Пилотът на
Мерцедес записа
98-ия си успех с
изключителна тактика. Той изпревари основния си
конкурент Макс
Верстапен (Нид,
Ред Бул) в самия
край. Британецът
спря хронометъра
за 1:33:07:683 ч.,
като пое лидерството едва 6 тура
преди карирания
флаг.
Хамилтън стартира първи след

50-годишен участник е починал на маратона във Варна, след като е паднал пред
офиса на банка срещу хотел “Черно море”.
Най-вероятната причина за смъртта му е
инфаркт. Предстои да бъде направена експертиза.
Преди маратона на всеки от участниците
по традиция се прави обстоен медицински
преглед. В тазгодишното издание, което е
шесто, в класическата дистанция на 42,195
км стартираха 124 бегачи.
При мъжете триумфира Бернард Санг
(Кен) с време 2:17:40 ч. Той изпревари с над
4 мин. Жан Симукека (Руанда) и с над 17
мин. Силвиу Стойка (Рум). Четвърти
завърши състезаващият се за България Исмаил Сенанджи - на повече от 19 мин. от
победителя. При жените най-бърза бе Джебет Наом (Кен). Тя пресече финала за 2:33:08
ч. и постави нов рекорд на трасето. Найдобра от нашите бе Христина Козарева,
която се нареди 4-та на 13:16 мин. от победителката.

рекорден полпозишън №100, но
Макс изпревари и
поведе колоната,
като контролираше нещата 60 обиколки. Той избра
стратегия с едно
влизане в бокса, а
Хамилтън с две и
между 40-а и 60-а
обиколка. Така
той стопи 20 сек.
аванс и накрая задмина “лалето”.
Верстапен финишира на 15,841
сек., но все пак взе
точката за найбърза обиколка.
“Когато раз-

брах, че влиза в
бокса за втори
път, знаех какво
ще се случи”, призна Макс. Третото
място в Каталуния
зае Валтери Ботас
(Фин, Мерцедес)
на 26,610 сек.
След 3 победи
в първите 4 старта
Хамилтън води в
класирането с 94 т.,
пред Верстапен 80, Ботас - 47, и др.
Следващата
спирка на Формула 1 е на 23 май в
Монте Карло за
Гран при на Монако.
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