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Столицата
е разпродала
имоти за
456 млн. лева

ЕK върна Скопие
да се разбере
със София
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Оставят 7 милиарда лева дефицит
Отиващото си правителство на Борисов завещава близо 7 млрд.
лв. дефицит в края на 2021 г., вместо планирания в Закона за държавния бюджет 4,9 млрд. лв. Това е 5,6% от брутния вътрешен продукт.
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Крият данни за
ревизията на кабинета

Евгени ГАВРИЛОВ

„Булгартрансгаз”, ББР и „Автомагистрали” се опитаха
да избягат от въпросите на народните представители

С

Държавни фирми крият
данни от комисията по ревизия на управлението на
ГЕРБ. Дружеството “Булгартрансгаз” не е изпратило договора за “Турски поток”. Българската банка за
развитие е депозирала едва

траната влезе в политическа криза. Проблемът е, че с нея има голяма
вероятност да се задълбочи и икономическата.
Идват месеците на служебно
правителство. То явно ще бъде насадено на пачи яйца от отиващата си
власт и ще бъде принудено да работи на принципа: пари нема, действай. Служебните министри трябва
да работят без актуализиран държавен бюджет, без пари за ковид мерките, без средства за добавки към
пенсиите, с блокирана и ослушваща
се за бъдещето си администрация,
без коригиран план за възстановяване и устойчивост и без възможност
за взимане на заеми.
Според официална информация
на Министерството на финансите за
три месеца - в периода от септември
до декември 2020 г., Бойко Борисов
е изхарчил 5 милиарда лева от фискалния резерв. Според бившия финансов министър Петър Чобанов 3,5
милиарда са изхарчени повече за
първите четири месеца на годината
(стр.4). Доказателство за това са
последните харчове за борба с коронавируса, пари за която са намерени чрез преразпределение на
средствата за БНТ, БНР и на различни министерства, защото “натрупаната мазнинка”, по думите Му,
вече е стопена. Индикациите, че основният финансов закон на държавата е нефелен, че държавните пари
се харчат неефективно, като така в
риск се поставя финансовата стабилност, станаха твърде много.

няколко страници обща информация. Липсва справка
за харчовете на МЗ по време на пандемията от КОВИД-19. Това стана ясно
на последното заседание на
парламентарната комисия,
която събира информация

за свършеното от досегашната власт.
“Автомагистрали” ЕАД
си е спестило данните с оправданието, че информацията е 1 200 000 страници, а
не знаели къде и на кого да
я изпратят. Всички сигнали

и доклади, пристигнали в
комисията, ще бъдат изпратени до контролните органи,
обяви Мая Манолова. Според нея е задължително служебното правителство да
продължи ревизията.
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СНИМКА БГНЕС

“Зелените коридори” за ваксинация могат да продължат да функционират, увери директорът
на Изпълнителната агенция по лекарства Богдан Кирилов при поредната доставка на ваксини
от “Пфайзер-БиоНТех”. Не се обсъжда препаратът на “Янсен” да бъде използван в тези
коридори, дозите ще бъдат насочени към хората, заети в туристическия бранш
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Общински имоти за 465 млн. лв. са
разпродадени в София за 27 години
Приватизацията на предприятия на Столичната община
е към края си, сочи отчет на кметски фонд
Деси ВЕЛЕВА

Столичната община е разпродала
свое имущество за 465 млн. лева за последните близо 27 години. Това показва
отчет на Специализирания общински
приватизационен фонд (СОПФ) за миналата година. Приватизацията е обхванала сгради, имоти, терени, части от
общински предприятия.
Справката сочи, че ударната разпро-

дажба е била през 2006-2007 г., когато
кметството поема Бойко Борисов. За
тези две години е приватизирано общинско имущество за над 150 млн. лева.
Втори пик има в края на предишния
мандат на Йорданка Фандъкова като
кмет. През 2018 г. продадените имоти
са за близо 60 млн. лева. Миналата година пък бележи абсолютен спад в приходите от сделки, което говори за изчерпани атрактивни общински имоти, подходящи за разпродажба. Направени са едва
10 сделки за 1,4 млн. лева, а като причи-

на се изтъква и ковидкризата.
В отчета на СОПФ се признава, че
общинските имоти са изчерпаем ресурс и
вече се разчита на постъпления от приватизация само на нискобюджетни обекти.
Приватизацията на общински предприятия и части от тях също върви към приключване. Столичната община все още
притежава дялове и акции от 0,67% до
20% в приватизирани или смесени дружества, за които няма потенциален купувач,
въпреки че се продават от 10 години.
С парите, получени от продажби,

фондът осигурява средства за различни
общински структури и подобрения на
градската среда. Така например за миналата година СОПФ е инвестирал близо
10 млн. лева от приходите си за ремонти в болнични заведения, за нова апаратура в тях, за създаване и ремонт на
детски площадки и паркове, за нови автомобили на общинската полиция и др.
ДУМА припомня, че от години общината разпродава и общинските си
апартаменти, като тази година се очаква
да бъдат продадени на наемателите голям брой от тях. След това сделките се
спират заради влизане в сила на нова
наредба за ползване на общински жилища, която забранява купуването им от
новите наематели.

Еднакви кошчета и
табели на блокове според
кварталите в столицата
Деси ВИОЛЕТОВА

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

С наближаването на изборите ремонтите в София отново започнаха
с пълна пара. Жителите на столичната ул. “Иван Шишман”
се надяват поне това строителство да е качествено

СКРЪБНА ВЕСТ
ПОЧИНА

ДИМИТЪР
СТАНИМИРОВ
ДОЙЧИНОВ
1950 г. - 2021 г.
Роден в гр. Перник.
Дългогодишен партиен
и държавен деец,
народен представител
от 14-ти МИР Перник.

ДЪЛБОК ПОКЛОН
ПРЕД ПАМЕТТА МУ!
Общински и областен съвет на БСП Перник

Кошчетата, кашпите, колчетата, информационните табели, уличните настилки и номерацията на блоковете в
София ще бъдат изработвани
вече по единен стандарт, за
да си приличат. Това става
според Наредбата за градска
среда, приета миналата година, а първите стъпки по прилагането й Столичната община предприема като търси автори на идеи за новите стандарти. Изпълнителите ще получат 150 000 лева, за да
предложат новите норми,
правила, типология на материалите, така че София да има
по-естетична градска среда.

Така например уличните настилки в центъра ще трябва
да бъдат от най-висок клас и
ще подчертават идентичността на мястото. За всяка зона
могат да бъдат предлагани
различни настилки, като
изпълнителите ще получат 70
000 лева за идеите си. Същата сума ще бъде дадена за
новите елементи на градското обзвеждане като пейки, кашпи, кошчета, табели, чадъри,
стойки за велосипеди, ограничителни колчета. Те също
трябва да са по стандарт и да
са подходящи според спецификата на зоната. Предвижда
се още всеки квартал да има
номерации с уникален вид,
които могат да са специфичен знак, надпис или графичен елемент.

Програма „Еразъм+” само за избрани?
Огромни суми по образователната програма
“Еразъм+” тази година
ще са достъпни само за
40-50 образователни “избрани” институции заради липса на прозрачност.
Това твърдят в писмо
няколко организации,
работещи по програмата.
Според тях не е популяризирано ново условие за
кандидатстване. Органи-

зациите могат да получат
специална акредитация знак за качество, която
отваря път към облекчена процедура за заявяване на проекти. Тази промяна не е обявена по
никакъв начин, а е условие за достъп до 50% от
европейските средства
през 2021 г., пише в писмото. Бюджетът на
“Еразъм” за страната

тази година е над 40 млн.
лв. - 15 млн. лв. са за
сектор висше образование, 9 млн. лв. - за професионално образование,
7,3 млн. лв. - за училищно образование, 3 млн.
лв. - за образование за
възрастни и 6 млн. лв. за сектор “Младеж”.
За всеки образователен сектор са одобрени
само няколко организа-

ции, които ще имат “ексклузивен достъп до милиони евро”, твърдят
недоволните от правилата. Програмата се управлява от Центъра за развитие на човешките ресурси, който е под шапката на МОН. Оттам
отричат да има ограничен достъп или разпределението на бюджета
да е забавено.

БТА откри пресклуб в Ловеч
Българската телеграфна агенция
разшити мрежата си от клубове днес врати отваря медиен център в
Ловеч. Генералният директор на
БТА Кирил Вълчев планира до края
на петгодишния му мандат БТА да
има пресклубове във всички областни градове, като така ще завърши
започнатото от Максим Минчев
изграждане на национална мрежа
от медийни средища на агенцията.
До края на 2021 г. пресклуб на БТА

ще бъде открит и в Добрич, в сградата на емблематичната Органна
зала. Планирано е и обновяване на
офисите на БТА във Варна и Бургас, където също ще заработят пресклубове със зали за пресконференции. На 21 май - празника на Свети
Константин Преславски, чието име
носи Шуменският университет, ще
завърши обновяването на пресклуба в Шумен. Ще бъде обновен и
медийният център в Кюстендил, за

което също се разчита на съдействие от общината.
В шестте района за планиране
в България, съгласно класификацията на ЕС, БТА ще има и специални икономически кореспонденти, които ще следят регионалните стопански вести и ще зареждат с бизнес новини новата рубрика на агенцията “Икономика”,
която ще се поддържа от нова
едноименна дирекция.
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Социологът Кънчо Стойчев

Фирми с над 50% държавно
участие бойкотират дейността на
комисията по ревизия на управлението на ГЕРБ. По време на
последното й заседание вчера
стана ясно, че освен “Булгартрансгаз”, което не е изпратило
договора за “Турски поток”, и
Българската банка за развитие е
депозирала едва няколко странички обща информация, без
нито един конкретен отговор на
комисията. Не е получена справка от здравния министър в оставка Костадин Ангелов за похарчените пари по време на пандемията от КОВИД-19. Изпъл-

нали и доклади са изпратени до
контролните органи. Задължително е служебното правителство да продължи работата по
сигналите, призова тя. В неделя
стана ясно, че прокуратурата е
започнала проверка на изнесените от агробизнесмена Светослав Илчовски разкрития за фиктивни сделки на фирмата “Градус”, за манипулации на борсата, за рекет и злоупотеби.
Депутатите питаха Петя Аврамова за договори, изпълнявани от “Автомагистрали” ЕАД, за
програмата за саниране, за дейността на “ВиК холдинг”, за пре-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Комисията за ревизия на управлението на ГЕРБ отново се радваше
на засилен интерес, ГЕРБ обаче се опитаха да направят заседанието закрито

Държавни фирми бойкотират
комисията по ревизията
В „Автомагистрали” не знаели на кого да изпратят исканата информация
нителният директор на “Автомагистрали” ЕАД Стоян Беличев,
който бе изслушан заедно с регионалния министър в оставка
Петя Аврамова, се оплака, че не
успели да подготвят информацията от 1 200 000 страници, а и не
знаели къде да я изпратят. Смях
в комисията предизвика оправданието му, че държавна фирма
не знае мейла и адреса на парламента.
Шефката на комисията Мая
Манолова обяви, че всички сиг-

отдаването на обекти от Агенция “Пътна инфраструктура” без
обществена поръчка, за даването
на аванси и как се избират наеманите фирмите. Министърът
в оставка се оплете в обясненията си, че изпълняват закона
такъв, какъвто е, и че той позволява вътрешно възлагане на СМР.
Аврамова са оправда, че авансите, изплатени на “Автомагистрали” в размер на 30% от стойността на поръчките, са преведени напълно законно.

“Изпълняваните проекти от
“Автомагистрали” за периода
2018-2019 г. са на стойност 4,9
млрд. лв. Дружеството не разполага с необходимата техника и
специалисти за изпълнение на
договори в такъв мащаб. “Автомагистрали” е един буфер, каса,
през която минават милиарди”,
поясни Манолова. Тя изтъкна, че
400 фирми са получавали огромни суми от над 100 млн. лв., и
попита кои са те и как са избрани. “Да, законът е спазен фор-

мално от “Автомагистрали”, но
4 години депутатите от ГЕРБ го
подкрепяха. ЗОП нарочно беше
преправян, за да позволи безотчетното и потайно харчене на
бюджетни средства чрез държавни фирми касички като “Автомагистрали”. Корупцията е заложена още със създаването на законодателството и държавните
дружества стават съучастници в
източването на държавни средства”, заяви Георги Свиленски от
БСП. Според вас нормално ли е

да се преотдават 87% или 411
млн. лв. на фирми за укрепване
на свлачищата, запита той. Явор
Божанков разкри, че има обекти,
които “Автомагистрали” изцяло
е превъзложило на други фирми,
и даде пример със срутището
край Рилския манастир. Той намекна, че дружеството-подизпълнител “Джамбо 33” е
свързано с бивш депутат от ДПС.
Те не крадат, те си вземат, защото законът е такъв, обобщи Божанков.

Болниците са ползвали близо 20% от предвидените пари
Аида ПАНИКЯН

Към 31 март НЗОК е изплатила на
болниците 484 193 700 лв. (в т.ч. 23 524,1
хил. лв. трансфер за ведомствени болници), което е 19,8% от приетите със Закона
за бюджета на касата средства. Това става
ясно от стенограмата от последното заседание на Надзорния съвет на НЗОК.

Към края на тримесечието са платени
74 557 200 лв. на медицински служители
от първа линия - лични лекари, специалисти, болници, лаборатории, както и за
поставяне на ваксини. Това са 55,2% от
постановените средства за периода януари-февруари. За дейност през януари са
платени 36,7 млн. лв., през февруари 37,8 млн. лв., а за март - 52,4 млн. лв. За
дейността през април ще се плаща през
май. По думите на председателя на Над-

ПСР тестът може
да падне до 90 лева
От 130 на 90 лв. да бъде намалена цената на ПСР тест
за доказване на КОВИД-19 в Националния център по заразни и паразитни болести. Това се предлага в проектопостановление за изменение на Тарифата за таксите, които
се събират от органите на държавния здравен контрол и
националните центрове по проблемите на общественото
здраве. Определят се и такси за изследвания за доказване
на IgМ или IgА или IgG антитела срещу SARS-CoV-2 с
ELISA, за клас имуноглобулини, който ще струва 40 лв.,
както и целогеномно секвениране на SARS-CoV-2, което
ще струва 245 лв. Статистиката отново бележи спад на
новите случаи на КОВИД-19, като в неделя те са 241. Под
карантина са 22 574 души, но в неделя са регистрирани 27
починали от вируса. Зелените коридори за ваксинация
може да продължат да функционират, заяви директорът на
ИАЛ Богдан Кирилов при приемането на нова доставка от
274 000 дози от ваксината срещу КОВИД-19 на “Пфайзер-БиоНТех”. В страната вече са поставени 938 064 дози,
като 291 996 души са получили и втора игла.

зорния съвет Жени Начева се очаква априлската дейност да възлезе на близо 53
млн. лв., т.е. колкото и за март. Очертава
се недостиг на средства от около 20 млн.
лв. по думите на Начева. “Ако извънредната епидемична обстановка бъде
удължена, разбира се, съобразно това и
законовите разпоредби за тези плащания,
източникът на финансиране ще бъде осигурен и занапред за периода на извънредната епидемична обстановка. Но това

ще се решава месец за месец”, казва
Начева.
НЗОК няма да плаща по 1000 лв. на
пулмолози, които работят в кабинет с
пациенти с КОВИД-19. НЗОК “има договор с медицински центрове и ДКЦ,
които отговарят на определени от нас
условия и критерии и получават 30 хил.
лв. за работа на първа линия”, а директорите разпределят тези пари, обяснява
Начева.

Над 4 хиляди обезщетения заради трудови злополуки
През 2020 г. от НОИ
са изплатили обезщетения
за над 8,5 млн. лв. на 4024
души за временна неработоспособност поради
трудова злополука и професионална болест. Това

са 11 308 болнични листове за 177 178 работни
дни. Средно дневно един
човек е получавал 48,12 лв.
Мъжете са били повече 2488 души, като всеки от
тях средно на ден е вземал

по 48,76 лв. Общо изплатената сума за временна
неработоспособност поради трудова злополука и
професионална болест на
мъже е 5 673 628 лв.
През годината 36 души са

получили парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност
поради общо заболяване,
като общата изплатена
сума е 47 685 лв.

Бетина Жотева преизбрана начело на СЕМ
С четири гласа “за” и един
“въздържал се” Съветът за електронни медии преизбра Бетина
Жотева за свой председател и през
следващата година. На същото заседание СЕМ реши да изпрати писмо до Европейската комисия заради проблема с намалените бюджети на обществените медии и на
самия СЕМ, съобщи БНР. Медий-

ният регулатор възнамерява да постави въпроса за необходимостта
от реформа във финансирането на
обществените медии. СЕМ смята,
че промените трябва да позволят
предвидимост по изпълнението на
обществената функция на медиите
и на съвета.
“Все пак идеята СЕМ да разпределя субсидията към БНТ и

БНР представлява допълнителен
административен капацитет, представлява и остра нужда от
допълнителни средства не само за
тези хора, а въобще за анализ на
средствата в БНТ и в БНР и тяхното изразходване. Това е абсолютно нова функция за СЕМ и
нови правомощия”, коментира Бетина Жотева.
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Борисов завещава 7 млрд. лева
дефицит
Следващото правителство ще трябва
да се справя с фискален резерв почти на ръба
Отиващото си правителство на Бойко Борисов завещава тежко наследство.
Вместо планирания в Закона за държавния бюджет дефицит в размер на 4,9
млрд. лв., в края на 2021 г. хазната ще
бъде на минус с близо 7 млрд. лв. или
5,6% от БВП. Това е записано в Конвергентната програма на България за
периода 2021-2023 г. Документът бе
приет на 5 май от Министерския съвет
и качен едва вчера на сайта на Министерството на финансите. Наличен е и
на сайта на Европейската комисия.
Конвергентната програма e стратегически документ, представящ основните елементи на националната фискална
политика в средносрочен план. Програ-

мата се изготвя ежегодно от МФ и се
представя за оценка на ЕК най-късно
до края на април. Тази година България
закъсня с почти месец. Програмата е
един от документите, въз основа на
които ще бъде оценявана готовността
на България за членство в еврозоната.
В средносрочен план се очаква дефицит в размер на 2,7% от БВП за 2022
г. и 3,1% за 2023 г. От 2012 до 2019 г.
България с лекота отговаряше на критериите за дефицит и дълг. Нещата се
промениха през миналата година и тенденцията очевидно ще се задържи. Още
през есента на 2020 г. ЕК даде да се
разбере, че пактът за стабилност и растеж вероятно няма да действа и през

2021 г. Много експерти настояват за
неговата преработка и адаптиране към
новите условия, но Европа все още не
е решила окончателно дали да удължи
суспендирането на правилата за дълга
и дефицита. Решението се чакаше още
през март, като с него ЕС на практика
няма да калкулира държавните разходи
за борба с коронавируса в изчисленията на Комисията за дълга и дефицита.
Проблемът е, че само за месец (април спрямо март 2021 г.) влошаването
на правителствената оценка за дефицита е около 800 млн. лв. За тежкото
наследство на ГЕРБ говорят и последните данни на МФ. От тях може да се
направи изводът, че следващото прави-

Петър Чобанов: В бюджета няма резерви
Няма резерви в бюджета и това ще бъде установено от служебния кабинет. Това прогнозира в
ефира на БНТ доц. Петър
Чобанов, директор на
Института по икономика
и политики към УНСС и
бивш финансов министър.
Той коментира твърдението на ГЕРБ, че в края на
управлението им бюджетът е без дефицит и
дори с малък излишък.
Икономистът обърна
внимание, че това може

да е така чисто технически, но само към определена дата. Той обясни, че
3,5 млрд. лева са изхарчени повече за първите четири месеца на годината.
Доказателство за това Чобанов видя в последните
харчове за борба с коронавируса, които са били
взети чрез преразпределение на средствата за БНТ,
БНР и министерства.
Икономистът се обяви против подобна практика и посочи, че бюд-

ОБЯВА

ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ‚ÂÏÂÌÌÓ
˘Â ÔÂÍ˙ÒÌÂ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ
‚ ÌˇÍÓË ˜‡ÒÚË Ì‡ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡
Õ‡ 11 Ï‡È 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ), ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡
Ò˙Ò ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌË ‡·ÓÚË Ì‡ ·ÛÎ.
ì¡˙Î„‡Ëˇî, Í‚. ìÃ‡Ì‡ÒÚËÒÍË ÎË‚‡‰Ë - Á‡Ô‡‰î,
ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 02:00
‰Ó 04:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î,
ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡: ·ÛÎ. ì¡˙Î„‡Ëˇî (˜ÂÚÌË
ÌÓÏÂ‡), ÓÚ π 100 ‰Ó ÛÎ. ì“Ó‰Ó ‡·ÎÂ¯ÍÓ‚î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ
Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. ìœËËÌî, Ì‡
Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ÛÎ. ì–‡ÎÂ‚Ëˆ‡î.
Õ‡ 11 Ï‡È 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ), ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡
Ò ÔÂÒ‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÎË˜ÂÌ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ Ì‡ ·ÛÎ.
ì÷‡ ¡ÓËÒ IIIî, Í‚. ì ‡ÔÛÁËˆ‡î, ÒÂ Ì‡Î‡„‡
ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 10:00 ‰Ó 20:00
˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë
‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡: ÛÎ. ìƒ‡ÏˇÌËˆ‡î, ÓÚ ·ÛÎ. ì÷‡
¡ÓËÒ IIIî ‰Ó ÛÎ. ì¬ÓÈ‚Ó‰ËÌ‡ ÏÓ„ËÎ‡î;
ÎÓÍ‡ÎÌÓÚÓ ÔÎ‡ÚÌÓ Ì‡ ·ÛÎ. ì÷‡ ¡ÓËÒ IIIî
(ÔÓÒÓÍ‡ Í‚. ì ÌˇÊÂ‚Óî), ÓÚ ·ÛÎ. ìÕËÍÓÎ‡
œÂÚÍÓ‚î ‰Ó ÛÎ. ìƒ‡ÏˇÌËˆ‡î; ÛÎ. ì¬ÓÈ‚Ó‰ËÌ‡
ÏÓ„ËÎ‡î, ÓÚ π 51 ‰Ó ÛÎ. ìƒ‡ÏˇÌËˆ‡î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ
Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. ì¬ÓÈ‚Ó‰ËÌ‡ ÏÓ„ËÎ‡î
Ì‡ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ÛÎ. ìƒ‡ÏˇÌËˆ‡î.
Õ‡ 11 Ï‡È 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ), ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡
Ò ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÒÔË‡ÚÂÎÂÌ Í‡Ì ‚ Í‚. ì÷ÂÌÚ˙î, ÒÂ
Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:00 ‰Ó

жетът върви твърдо с
повече разходи, но всичко, което има като резерви, най-вероятно вече е
изхарчено. “Този инструмент се използва тогава,
когато няма никакви резерви в бюджета и се
прави преразпределение”, каза Чобанов. “Истината е, че трябваше да
има актуализация на бюджета и това беше по-отговорното поведение”,
категоричен е бившият
финансов министър. Ко-

19:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î,
ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡: ÛÎ. ì√ÂÌ. …ÓÒËÙ ¬. √ÛÍÓî,
ÓÚ ÛÎ. ì6-ÚË ÒÂÔÚÂÏ‚Ëî ‰Ó ÛÎ. ì÷‡ ÿË¯Ï‡Ìî.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. ì√ÂÌ. √ÛÍÓî π 32.
Õ‡ 11 Ï‡È 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ), ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò
ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ ÔÓÊ‡ÂÌ ıË‰‡ÌÚ Ì‡ ÛÎ. ìƒËÏËÚ˙
œÂÚÍÓ‚î, Í‚. ì÷ÂÌÚ˙î, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡
‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:00 ‰Ó 18:00 ˜‡Ò‡ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡
Ì‡: ÛÎ. ìƒËÏËÚ˙ œÂÚÍÓ‚î, ÓÚ ·ÛÎ. ì¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
—Ú‡Ï·ÓÎËÈÒÍËî ‰Ó ·ÛÎ. ì“Ó‰Ó ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚î
(ÌÂ˜ÂÚÌË ÌÓÏÂ‡).
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. ìƒËÏËÚ˙ œÂÚÍÓ‚î, Ì‡
Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ·ÛÎ. ì“Ó‰Ó ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚î.
–ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË ˘Â ÓÒË„ÛˇÚ ÔÓ-‰Ó·Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡, Í‡ÚÓ
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡Ú ÁÓÌËÚÂ Ì‡ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË
·˙‰Â˘Ë Ì‡Û¯ÂÌËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ.
«‡ÒÂ„Ì‡ÚËÚÂ ÓÚ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ “ÂÎÂÙÓÌÌËˇ
ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ 0800
121 21 ËÎË ‰‡ ÒÎÂ‰ˇÚ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË
ÚÂÍÛ˘Ë ÚÂÂÌÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ˜ÂÁ
¬ËÚÛ‡ÎÌËˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ˆÂÌÚ˙ Ì‡
‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ - http://www.sofiyskavoda.bg/
water_stops.aspx.
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÒÂ
ËÁ‚ËÌˇ‚‡ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË Á‡ ÔË˜ËÌÂÌËÚÂ
‚ÂÏÂÌÌË ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡!
»ÌÚÂÌÂÚ
Ò‡ÈÚ˙Ú
Ì‡
‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ
(www.sofiyskavoda.bg) ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ ‰‡ ÒÂ ‡·ÓÌË‡Ú Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡ Á‡
ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ. Õ‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡
ÒË ÔÓ˘‡ ÚÂ ÏÓ„‡Ú ÎË˜ÌÓ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ
Á‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ ÒÔË‡ÌËˇ. ƒÛ„ Ì‡˜ËÌ Â ‰‡ ÒÂ
‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡ Á‡ ËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡ÌÂ
˜ÂÁ —Ã—.
ŒÚ‰ÂÎ

ÓÏÛÌËÍ‡ˆËË Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î

гато трябва да се извадят
нови пари за избори,
откъде ще дойдат, попита той. По думите му
бюджетът не издържа
вече и е трябвало да има
спешна актуализация и да
се вземе дълг.
Чобанов каза, че една
от функциите и възможностите на служебния

телство ще трябва да се справя с фискален резерв почти на ръба (към края
на април той е в размер на 8,5 млрд. лв.,
но 3,3 млрд. лв. от тях са неприкосновени, тъй като са част от Сребърния
фонд) и недофинансирани мерки срещу
КОВИД-19.
Следващата власт ще трябва да се
бори и с нулев дефицит - натрупаната
към края на март разлика между приходите и разходите бе преодоляна в края
на април благодарение на преведените
в бюджета 660 млн. лв. от концесията
на летище София. Така на практика
гласуваният с бюджет 2021 г. дефицит
в размер на 4,9 млрд. лв. се оставя изцяло на следващото правителство.

кабинет е да преразпредели средствата от едно
направление в друго.
“Няма как да бъде променен обаче съществуващият бюджет, няма как
да се запише допълнителен резерв - това са сериозните ограничения,
пред които е изправен
служебният кабинет”, категоричен е Чобанов.
Той напомни, че дори
машините от предните

избори не са платени изцяло, а за закупуването
на нови ще трябва да се
предвидят още средства.
Икономистът препоръчва на служебния
финансов министър да
оцени бързо какво е финансовото състояние на
държавата, за да има реалистични очаквания какво може да се свърши в
следващите няколко месеца.

Всеки трети не смогва със сметките,
наема и ипотеката
Всеки трети българин има просрочени задължения за ипотека, наем или
битови сметки. Това показват последните данни на “Евростат”. Забавянето на
тези задължения е индикатор, че разходите за жилище могат да бъдат твърде
високи, посочват от статистическата
служба.
Въпреки че цените на жилищата и
наемите са се увеличили от 2010 до
2019 г., делът на домакинствата с просрочени задължения по ипотечни, наемни или битови сметки в ЕС е намалял
от 12,4% през 2010 г. на 8,2% през
2019 г. във всички държави-членки, с
изключение на Гърция, Дания и Финландия. Най-много затруднения с плащането на разходите по жилището имат
жителите на Гърция, където 41,4% от
домакинствата бавят сметките. България е втора, а след нас се нарежда
Кипър със 17,6% дял. Най-малко затруднения срещат жителите на Чехия - едва
2,8% от домакинствата, Германия 3,7%, и Холандия - 4 на сто.
Друг показател, че разходите за жилище са твърде високи, може да бъде
измерен чрез степента на претоварване,
която показва дела на населението, живеещо в домакинство, където общите
разходи за жилище представляват повече от 40% от разполагаемия доход. В
ЕС през 2019 г. 11,8% от населението в
градовете живее в такова домакинство,
докато процентът за селските райони е
7. Това показват данните на “Евростат”
за 2019 г.
Разходите за жилище са били по-високи в градовете, отколкото в селските
райони във всички държави-членки, с

изключение на България, Румъния,
Хърватия, Латвия и Литва. Средно за
ЕС през 2019 г. 20% от разполагаемия
доход са отивали за жилищни разходи,
където влизат наем, ипотека и битови
сметки. Процентът обаче сериозно варира в отделните държави. У нас например разходите за жилище са поглъщали
близо 25 на сто от дохода, което ни
нарежда на четвърто място. Най-висок е
техният дял в Гърция - близо 39 на сто,
Дания - 27,1% и Германия - 25,9%.
Данните на “Евростат” показват още,
че между 2010 и 2019 г. се наблюдава
устойчива тенденция на покачване на
цените на жилищата. Увеличение има в
23 държави, а в три цените са намалели.
Най-голямо поскъпване е регистрирано
в Естония - с 96%, Унгария - 82%, Латвия - 75%, Люксембург и Австрия - с по
65%. Цените са паднали в Италия - със
17%, Испания - със 7% и Кипър - с 4%
на сто. Между 2010 и 2019 г. се наблюдава постоянно нарастване на наемите в
ЕС - средно 13% през целия период.
Има увеличение в 25 държави-членки и
спад в две. Най-големи увеличения са
регистрирани в Естония - със 156%,
Литва - 101%, и Ирландия - 63%, докато
намаления се наблюдават в Гърция 25%, и Кипър - 7%.
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Пак ще се събират
Павлета ДАВИДОВА

Задават се поредните
избори и започна предизборното ухажване и формиране на бъдещи коалиции. Понякога в опита си
да се “закачат” за властта
някои партии и лидерите
им тотално пренебрегват
уж принципни позиции и
идеали. А в партийните
листи попадат лица с неясна политическа принад-

лежност, съмнителни бизнес интереси и любопитни приятелства. Този
филм вече сме го гледали.
През последните години НФСБ и Валери
Симеонов доказаха, че
жаждата им за власт ги
заслепява що се отнася до
потенциалните им “партньори”. Не по-назад остава и Красимир Каракачанов, чиято ВМРО също
жужи като пчеличка от
един политически цвят на
друг. От “патриотичната” им коалиция изпадна
Волен Сидеров, но за
сметка на това към компанията се е засилил
Петър Москов. Готвели
нова патриотична коалиция. А дали не готвят
нова опорна патерица за
Бойко Борисов? Защото
без подкрепата на т.нар.
патриоти правителство-

то на ГЕРБ щеше да падне отдавна. Те бяха там
винаги, когато хората на
Борисов не успяваха да
строят редиците си, нямаха кворум или им липсваха гласове за поредната законодателна приумица. НФСБ и ВМРО
официално осигуриха
още време и възможности за самоуправство на
тия, които плюеха преди
4-5 години. Толкова за
непримиримостта, патриотичността и грижата им
за хората.
От утре ВМРО и
НФСБ отново ще обещават чудеса. Преди да ги
подкрепите обаче, си
спомнете за “последователните” им позиции, за
отстояването на предизборни ангажименти и за
“приятелите” им. За да
влезе в 45-ото НС, НФСБ

дори се заигра с Веселин
Марешки, когото уж
също броеше като неприятел. Избирателите ги
наказаха. Това трябва да
се случи и на предсрочните избори. Само по
този начин ще отучим
политическите играчи да
се въртят във вихрени
танци с хора, които не
харесват, и ще им напомним, че трябва да отстояват себе си, а не да са
патерица на една или друга формация.
Нали помните какво
стана преди - някои уж
щяха да са опозиция, а
станаха придатък на Борисов. Отново. Видя се,
че без тях ГЕРБ не могат. Та, помислете, преди да подкрепите някого, спомнете си с кого е
бил в отбор и как е стигнал до там.

Това вече не минава
Велиана ХРИСТОВА

Никога ли няма да
свършат скандалите за европейските средства,
предизвикани от МОН?
То не бяха нарушения, то
не бяха увъртания. Стигнахме чак до спиране на
пари от страна на Еврокомисията по времето на
Меглена Кунева, когато
сегашният все-още-ми-

нистър Красимир Вълчев
бе главен секретар в министерството. Дори измислиха врътка управляващият орган на европрограмите да стане уж
отделно звено, но пак към
МОН, та Брюксел да не
вижда, че чиновници в
МОН оглавяват проектите и парите.
От десетина дни
тече пореден скандал този път с програмата
“Еразъм+” за подкрепа
на образованието, обучението, младежта и
спорта в периода 20212027 г. Проблемът е, че
миналата година МОН е
въвело изискване за кандидатстващите организации да бъдат акредитирани за качество, като
условие за получаване на
50% от парите. Но това

не е било разгласено. И
сега се оказва, че не
всички, а само отбрани
организации ще получат
достъп до едни 40 милиона лева. Управлява
програмата Центърът за
развитие на човешките
ресурси към МОН, който също бе разтресен от
скандали и оставки преди три години. Естествено, училищата и други
организации, които могат да разчитат на тези
пари, скочиха и протестират. От центъра се
измъкват, че имало таван
за сумите, които всяка
одобрена организация
ще получи, затова малцинството “избрани”
нямало да вземат много,
останалото щяло да се
даде на неакредитирани.
Което си е баш призна-

ние поне за това, че за
едни “наши хора” просто е запазено тихомълком сигурно място. Може дори да се
предположи кои точно
са тия шест училища и
забавачки примерно, които са скоропостижно
одобрени с предимство
за едни 7,3 милиона лева.
Каквото и да обясняват в МОН, то няма да
успокои никого, понеже
на всички им омръзна
всеки скандал да затъва
в алабализми и рошави
оправдания. Основно
правило при европрограмите е пълната яснота
около разпределянето на
средствата. Не става
повече с басни и легенди! На хората им писна,
искат избори, пък ако ще
и до дупка.

Пачи яйца
От стр. 1
Те се видяха още от
официалните информации на Министерството
на финансите за изпълнението на бюджета до края
на февруари, когато бе
отчетен дефицит от 1
млрд. лв. А според данните на БНБ фискалният резерв към първата десетдневка на април се бе
сринал под 5,9 млрд. Това
е най-ниското му равнище от кризисната 2010-а
насам, когато поради незнание и неумение да управлява държавните пари
първото правителство на
ГЕРБ имаше сериозни

проблеми с приходите и
се наложи още в средата
на годината да актуализира бюджета. Тогава дефицитът бе удвоен. Само че
тогава удвояването бе от
1,6 млрд. на 3,8 млрд.
лева. Ако сега се наложи
удвояване на дефицита на
държавния бюджет, за
база трябва да бъде взето
сегашното законово равнище от 5,48 млрд. лева.
Удвоената сума всеки
сам може да сметне.
Появиха се и изчисления на икономисти, според които неприкосновената част на фискалния
резерв е в размер близо
6 млрд. лева, над полови-

ната от които са парите
на “Сребърния фонд”.
Излиза, че досегашната
изпълнителна власт е започнала да харчи и пари,
до които не би трябвало
да се докосва. Миналия
месец финансовият министър се оправда, че
фискалният резерв е около 8 млрд. лева, но това
не променя цялостната
картина в държавата.
Проблемът е, че при
липса на работещ парламент няма кой да приеме
такава актуализация. Без
действащ
парламент
държавата не може да
взема външни заеми, за да
финансира дефицита и да

попълва фискалния резерв. За такова попълване изпълнителната власт
може да разчита само на
вътрешни заеми, но не е
ясно доколко и на каква
цена.
Дори да допуснем, че
мащабите на третата
вълна на пандемията са
изненадали властите, без
отговор остава въпросът
защо при очертаващия
се голям размер на антиковид разходите на проведените преди изборите заседания на кабинета се разпределяха средства за второстепенни и
с неясна необходимост
проекти.
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ДЕН НА БИБЛИОТЕКАРЯ. Празнува се официално у нас от 2006 г. след
решение на МС. Датата
първоначално е отредена
от БПЦ за честване на славянските първоучители светите братя Кирил и
Методий. От 1851 г. се отбелязва и като празник
на българската просвета. За първи път е честван
в Пловдив по инициатива на Найден Геров в Епархийското класно училище. С промяната на календара честването се премества на 24 май - Ден на
светите братя Кирил и Методий, на българската
азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На 11 май Националната библиотека
“Св. св. Кирил и Методий” има патронен празник.
ПРАЗНИК НА ЛОВЕЧ. Местният учител по пеене Панайот
Пипков е автор на мелодията на
химна “Върви, народе възродени”.
Дълги години тук са се провеждали т.нар. Люлякови тържества
през май. Това е послужило като
повод от 1992 г. градската общественост на Ловеч да избере за
празник на града 11 май.
ПРАЗНИК НА ШУМЕН. Денят на
светите братя Кирил и Методий се
отбелязва в Шумен за първи път през
1813 г., а 11 май е утвърден за Ден
на Шумен през 2000 г. Тогава е приет химнът на града “Оттука започва България” по текст на Антонин Горчев, музика на Хачо Мисакян и в изпълнение
на Асен Масларски.
1720 - РАЖДА СЕ БАРОН МЮНХАУЗЕН (УМИРА 1797 Г.). Карл Фридрих Йеронимус, Фрайхер фон Мюнхаузен, е
легендарен разказвач на измислени истории. Името му става нарицателно и се употребява за
хора, които разказват невероятни истории и небивалици. През
1785 г. е издадена книгата “Приключенията на барон Мюнхаузен”.
1840 - РАЖДА СЕ СТЕФАН КАРАДЖА, ЧЕТНИЧЕСКИ ВОЙВОДА (УМИРА 1868 Г.). Рожденото му име е Стефан Тодоров
Димов. Участва в Първата и
Втората българска легия в Белград. Заедно с Хаджи Димитър
преминава Дунава начело на
чета от 129 души. Тежко е
ранен в бой с поробителите.
Полумъртъв е изправен пред
извънреден съд и осъден на смърт чрез обесване.
Умира от раните си в Русенския затвор. Погребан е от баба Тонка Обретенова.
1897 - УБИТ Е АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ,
ПИСАТЕЛ И ОБЩЕСТВЕНИК (Р. 1863 Г.). Известен с псевдонима Щастливеца. Най-популярните му произведения са сборникът от разкази “Бай Ганьо”, пътеписът “До
Чикаго и назад” и колоритните фейлетони “Страст”, “Честита Нова година” и др. По
негова инициатива на 26 и 27
август 1895 г. на Черни връх е
основан Българският туристически съюз.
1981 - УМИРА БОБ МАРЛИ, ЯМАЙСКИ ПЕВЕЦ И МУЗИКАНТ (Р. 1945 Г.).
Най-известният изпълнител на
реге, който популяризира този
жанр извън Ямайка. Прави
първите си стъпки в музиката
в началото на 60-те години на
миналия век. През 1974 г. групата му добива световна популярност. Славата му се разпростира още повече, когато една от песните на Боб е изпълнена
от английския китарист Ерик Клептън.
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За няколко работни дни 45ото Народно събрание направи всичко, което можеше да направи в този си състав - да
промени Изборния кодекс.
Както ще се види след два месеца - без особен смисъл.

И да подгрее
стари манджи...
В последните си работни
часове една комисия, уж създадена, за да разследва, даде трибуна на човек, изрекъл куп
неща без доказателство за нито
едно. Но никому не са и нужни, защото живеем в доказателството: в магазина, по магистралата, на подпорния плаж, на
работното място, на гишето, на
дивана... Дори опитите за опровержение родиха още и още
доказателства. Но дали заради
празниците, дали заради друго,
много медии не обърнаха особено внимание, няма да има и
журналистически разследвания.
Няма кой. А да подхвърлиш
тест за наркотици на осмелилия се да каже, че царят е гол,
е ново дъно на интелектуалния
климактериум, който преживява медийната ни среда...
Сега се чака прокуратурата
да каже манджите стари ли са.
И ако да - да обясни защо го е
допуснала. Или комай и прокурорите гледат клипчета по рождени дни...!?

Спокойната рая
и нетърпеливата
средна класа
Всяко общество има найобщо три слоя: аристокрация
(някъде не пожизнена и наследствена, а “новоизлюпена олигархия”, родена от спекулативна, в крайните й форми престъпна дейност. Но такава
в зараждането си е била и самата наследствена аристокрация,
апропо); буржоазия (свободно
гражданство, средна класа, натрупала заради инициативност
- също често спекулативна - не
лош капитал) и пролетариат
(плебс, рая?, бедни - както искате). Богатството, освен че е
неравномерно разпределено, го
произвежда раята, а буржоазията и аристокрацията само го
преразпределят. Основно помежду си и, естествено, неравномерно. Малобройната аристокрация държи най-голям дял
и не само че няма интерес, но
и съвсем не иска нещата да се
променят, понеже не произвежда, но пък потребява и трупа.
Буржоазията държи чувствително по-малък дял, но има
интерес и много иска статуквото да се промени, най-добре
като тя самата стане аристокрация/олигархия. Висшата
прослойка има средствата да
удържа положението, вкл. оръжия, а през последните столетия е успяла да изгради и
поддържа и оръжия от нов тип
- не по-малко мощни и с не помалко поразяваща и репресивна сила: обществени институти, вкл. законодателни, правораздавателни, данъчни и т.н.
Средната класа няма тези средства. Но намира друго мощно
оръжие - гнева на раята. Тя,
раята, иначе е спокойна. Знае,
че нещата няма как да се променят, и чака обещаваното й от
държавната религия, а то е едно
и също навсякъде: справедливост и добър живот “на оня
свят”. Кротко. Освен това - боязливо. Защото средствата на

Парламентът умря,
да живее парламентът!
Дали и следващото Народно събрание ще има няколко работни дни...
Доц. д-р Николай ДИМИТРОВ,
социален психолог

висшата класа за репресии са
сериозна работа.
Средната класа обаче в някакъв момент губи търпение.
Понеже не е многобройна, а и
съвсем няма желание да губи
ресурс, поглежда към неизчерпаемия източник от анонимници, които, ако станат зян,
няма да е проблем - раята.
Затова буржоазията опитва да
намери начин да я изправи
срещу аристокрацията. И
обикновено успява.
Всяка аристокрация, естествено, гледа да държи нещата под
контрол. И в единия вариант
решава да играе с буржоазията,
като й дава някаква, по-голяма
или по-малка, част от ресурсите, произвеждани от раята, за да
“не клати тя статуквото”. Понякога даже я допуска по-близо,
чрез лъскави сватби между деца
на едните и другите. За предпочитане - внимателно подбрани.
Така е вече в т.нар. традиционни монархии (Великобритания,
Испания), където аристокрацията се е поучила от лошия френски опит. Но понеже и буржоазията не произвежда, знае, че,
за да има повече и за нея, раята
трябва да произведе повече. Затова намира начин да я омагьоса: със сладки приказки за нео-

граничени възможности пред
инициативните, с (минимален)
достъп до доскоро немислими
блага: равни права, здравеопазване и образование, или “свободно отглеждане” със скъп
алкохол и евтина храна.
В другия вариант - както е в
България - олигархията решава
проблема с немирната средна
класа, като просто я премахва!
Дълго и с кротка упоритост. Но
от глупост родната версия допусна друг проблем: понеже тук
не сме монархия, особено абсолютна, даже не и наследствена,
още по-малко - пожизнена, различни части на олигархията периодично започват да

искат да
разполагат с още
и още повече власт
А тези части, които я държат,
не искат да я дадат. И така неизбежно една част от олигархията
става естествена опозиция на
друга част от олигархията. Но
понеже олигархичният “човешки капитал” е ценен и неприкосновен, отново влизат в битка
двете оръжия - институциите (за
този, който ги държи) и раята
(за този, който намери начин да
я изправи срещу тях).
Така че, госпожи и господа,
нищо ново под слънцето! Това,
което става в нашата олигархия,
в цялото човешко развитие е
ставало и с монархиите. Но
пожизнените монархии в някакъв момент са разбрали, че
кокошата рая най-много снася
на “свободно отглеждане”! Защото с евтин алкохол и скъпа
храна не се живее!
А парламентът умря...
Дали ще има няколко работни дни и 46-ото Народно събрание е хубаво партиите да помислят отсега. ГЕРБ няма да

изчезне. И дори и да има помалко проценти след два месеца, няма да са толкова малко,
колкото на мнозина им се иска.
Всяка организация се стреми да
стигне етап в развитието си, при
който да съществува без който
и да било неин член. Ако това
не се случи, значи структурата
е била нестабилна и зле изградена. В единия край на примерите
са глобални корпорации, които
живеят и след смъртта на основателите си, в другия неизбежно е мафията - тайната престъпна организация, поддържаща корупционни връзки в
създадена и поддържана от нея
сенчеста икономика, чиито закони са основани на конспирация, жестока дисциплина, строга йерархия, обет за мълчание
и кръвна мъст - своеобразен модел на семейство, което всеки
член е длъжен да почита, да се
подчинява на “главата” и да
помага на “брата”, дори и с
цената на собствения си живот.
Особено когато за всекиго все
има по нещо, което той би
предпочел и би направил всичко възможно да остане тайна.
Някъде там са и партиите... А
че ГЕРБ е солидна структура,
способна да се възпроизвежда
и самоподдържа, се видя след
раздялата със самия Цветан
Цветанов.
За съжаление на едни, за
радост на други - следващото
НС най-вероятно ще види

отново брака
по сметка между
Симеонов
и Каракачанов
и техният “чеиз” ще компенсира, че и отгоре, което няма да си
вземат ГЕРБ. “Има такъв народ”
(по-малко вероятно) и “Демократична България” (малко по-ве-

роятно) ще вдигнат с малко процентите, но ще е с толкова, с
колкото на мнозина хич не им
се иска. И това ще е заради едно
много просто търговско правило: увеличаването на точките (за
продажба, в случая - за гласуване) не увеличава драстично клиентите (гласоподавателите), а
само преразпределя лоялните
към точките, които са им поудобни. Ще има и такива, които
ще приемат удобството за даденост и няма да се възползват
особено (погледнете си книжките със 100-те Национални туристически обекта - липсват печати от най-близките места, точно
защото “Ей, го къде е - може и
утре!”), ще има мъничко и от
третите - които, ако не успеят
да направят нещо “от първия
път”, се демотивират. Нови клиенти (гласоподаватели) се печелят с маркетинг и реклама, не с
гъстота на магазинната мрежа.
Пък ще е и месец юли.
И понеже “маркетингът” на
БСП също не й е особено силна
страна напоследък, и нея не я
очакват особено различни проценти. Социалистите най-сетне
трябва да се вслушат в съветите
от различни посоки да се върнат
към същността си на партия, която отстоява правата на уязвимите групи, каквато съвсем не
са само пенсионерите. На гласове от чужбина на “Позитано”
не би трябвало да се надяват
особено. ДПС също ще запази,
даже може и с мъничко да увеличи, процентите си - гласуването в Турция, видя се, не се
влияе особено от броя секции.
“Изправи се! Мутри вън!” отново ще е на ръба и отново
всичко ще зависи от Мая Манолова и инерцията й да се прави
на “Омбудсман в сянка”. Затова
спешно са й необходими няколко нови Илчовски...
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Криза на идентичността
е проблемът на Скопие
Без отказ от титовистките догми
и стереотипи Северна Македония трудно
ще направи решаваща крачка към ЕС
Вече 30 години в съседната нам
държава тлее един конфликт, който
тамошните политици и етнолози, експерти упорито се правят, че не забелязват (с малки изключения). Или пък, ако
го забележат, се опитват да избягат от
него, като замазват истината винаги за
сметка на “виновните съседи”.
Подписаният през 2018 г. Преспански договор с Гърция за промяна на
името на държавата в Северна Македония предизвика едва ли не истински шок
сред македонското население. Промяната не е приета от мнозинството му и
продължава да се възприема като болезнено посегателство върху македонската
идентичност.
Наложеното в края на ноември 2020
г. от България вето върху началото на
преговорите за присъединяване на Северна Македония към ЕС произведе в
Скопие едва ли не буря. Всъщност, истинската причина за тази реакция беше
не толкова самото вето, колкото условието Северна Македония да признае
българските корени на своята национал-

Борис ДАНКОВ

на идентичност и своя език.
В новата балканска държава на всички равнища продължава да се задълбочава т.нар. криза на идентичността. Още
през 2009 г. във в. “Гардиън”, брой от
7 април с.г., в статия, озаглавена “Македонската криза на идентичността” журналистът Хедър Макроби отбелязва, че
“бившата югославска република страда
от продължаващо напрежение със съседна България” Макроби обяснява какви

СНИМКА БГНЕС

В центъра на Скопие е издигнат паметник
на Светите братя Кирил и Методи
(вдясно), освен на Александър Македонски
(в дъното, на коня). Скопие не си ли присвоява
славянската писменост и средновековна България?
са причините: “Името и идентичността
на Македония по времето на Титова
Югославия несъмнено са били използвани срещу България за разпалване на
югославски национализъм”.
Доста по-късно, през 2018 г. в излизащото на английски и гръцки език в
Австралия издание “Neos Kosmos”
(броят от 19 март), под заглавие “Криза на идентичността в Скопие” Александър Галицки смята че “неслучайно
младата балканска държава има проблеми с всички свои съседи заради културния инженеринг, при който в Скопие
използват директно външни влияния, за
да конструират и легитимират своята
модерна синкретична “македонска
идентичност”.
Дори
каталунското
издание
Nationalia в броя си от 12.03.2020 г.
под заглавие “Северна Македония търси
своята идентичност” доста обективно
отразява “болния проблем” на новата
държава. В своя коментар журналистът
Мигел Ибанес стига до злободневния
извод, че “след смяната на името и при-

емането на Северна Македония в НАТО
най-важният конфликт приключва, но
след това ще стане въпрос за решаване
на конфликта за идентичността с България, което е по-деликатната ситуация”
За да разберем коя е главната причина за кризата на идентичността в Северна Македония, трябва да се върнем доста по-назад, към генезиса на заложения в нея конфликт. В своето изследване “Комунистическа Югославия и нейните “други” (2006) известният хърватски политолог Деян Йович, който е и
редовен професор от Факултета за политически науки на Университета в Загреб, смята, че “идеологическият модел
на Югославия е довел до криза на идентичността и нейното разпадане” (с.278)
Според него Тито и неговите идеолози
са изобретили т. нар. “специфична общност от самоуправляващи се нации и
националности”, която след провала на
социализма в СССР и Източна Европа
също се е разпаднала.
На стр. 9
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ГСДП избра Олаф Шолц
за кандидат-канцлер
Финансовият министър на ФРГ
Олаф Шолц ще бъде кандидатът
на Германската социалдемократическа партия (ГСПД) за канцлер на
изборите през септември, съобщи
“ИЮ Обзървър”. Над 96% от 600те партийни делегати подкрепиха
Шолц на гласуването в неделя.
Бившият кмет на Хамбург провежда кампания за безопасен климат, минимална заплащане от 12
евро на час и повече инвестиции в
сектора на здравеопазването. Понастоящем ГСПД събира 16% в
анкетите, зад “Зелените” (26%) и
блока ХДС/ХСС (23%).

Иран потвърди
за преговори със
Саудитска Арабия

Румънският цигулар Александру Томеску свири в един от двата центъра за свободна ваксинация
в Букурещ, които действаха от 8-10 май. В проведеното в цялата страна мероприятие се
включиха 1200 доброволци, 260 лекари, 300 медицински сестри и 500 студенти. В първото
денонощие на двудневната кампания бяха ваксинирани 110 633 души

Военните с ново
писмо до Макрон
Поводът са „отстъпките” на президента пред ислямизма
Група френски воeнни публикува
ново отворено писмо в консервативно
списание, в което предупреждава президента Еманюел Макрон, че “оцеляването” на Франция е заложено на карта, след
като той направи “отстъпки” на ислямизма, съобщиха медиите. Докато първото
послание беше подписано от група офицери и още 20 пенсионирани, но все още
действащи генерали, то авторите на второто се представят като войници на
служба от по-младото, наречено още
“огнено поколение”.
Припомняме, че авторите използват
консервативното издание “Вальор актюел”, а тонът на двете писма е сходен.
Миналият месец те предупреждаваха за
назряващ граждански конфликт, с което

предизвикаха фурор в цялата страна, но
премиерът Жан Кастекс се възмути, приемайки го за намеса в политиката. А началник-щабът на френската армия Франсоа Льокоантре се зарече да ги накаже с
принудително пълно пенсиониране и дисциплинарни действия, припомня БГНЕС.
Не става ясно колко хора стоят зад
второто писмо, което е отворено за подписване от обществеността. Но военните заявяват готовността си да се жертват
при необходимост за унищожаването на
ислямизма, на когото френският президент и кабинета му, “са направили
отстъпки”. “Не говорим за удължаване
на вашите мандати или за завладяване на
други. Говорим за оцеляването на нашата страна, за оцеляването на вашата стра-

на”, се казва още в писмото, адресирано
до Макрон. Те предупреждават още за
назряване на гражданска война.
Авторите също така посочват, че са
служили в операцията за сигурност във
Франция, започнала след поредицата от
атаки през 2015 г. Те не пропускат да
отбележат, че според някои религиозни
общности “Франция не означава нищо
друго, освен обект на сарказъм, презрение или дори омраза”.
Медиите отбелязват, че писмото се
появява в напрегната политическа обстановка в страната преди президентските
избори догодина, където се очаква основният претендент на Макрон да е лидерът на крайно дясната партия Марин
Льо Пен.

Лайен: Скопие да се
разбере със София

Маас: ЕС е готов
за диалог с Русия

РС Македония не може да
започне преговори с ЕС за членство, ако не разреши спора си с
България. Това заяви председателят на Еврокомисията г-жа Урсула фон дер Лайен на среща с
македонския премиер Зоран Заев.
Пред нея той е повторил позицията, че Македония няма да приеме начало на преговорите с цената на македонската идентичност и език. Тези две условия не
фигурират обаче сред исканията
на София, която винаги и на всички нива е заявявала, че няма претенции към македонската идентичност и език.
Относно възможността Албания и Северна Македония да
бъдат разделени по пътя към евроинтеграцията, говорителката

Евросъюзът е готов да продължи политиката си към
Русия и в същото време е готов за диалог с нея. Това заяви
германският външен министър Хайко Маас при пристигането си на срещата на външните министри на 27-те
страни от общността в Брюксел, предаде ТАСС. “Готови
сме за диалог и дойде време да се върнем към диалога и
Москва”, каза той. “Важно е Европейският съюз да не се
отклонява от пътя си, да се застъпва за човешките права
в Русия и да го прави единно”, добави Хайко Маас.
За диалог с Русия се обяви и словашкият министър на
външните работи Иван Корчок, според когото трябва да
прекрати в бъдеще негативното развитие на отношенията
с Русия. “В момента има трудна ситуация в отношенията
между страните от ЕС и Русия, но това се случва като цяло
между общността и Руската федерация. Не искам по-нататъшна ескалация. Разбира се, има фундаментални въпроси, по които се различаваме във възгледите”, посочи Корчок. Министърът изтъкна още, че Словакия подкрепя демократичните процеси в Беларус и се противопоставя на
строгите мерки на властите по отношение на представители на опозицията.

Ана Писонеро обясни, че еврокомикарят по разширяването
Оливер Вархели иска да се проведат междуправителствени конференции и с двете държави, но
понеже окончателното решение
трябва да се вземе от държавитечленки, ЕК няма влияние върху
този процес. Междувременно
шведският външен министър г-жа
Ан Линде настоява ЕС да започне незабавно преговорите за присъединяване на РС Македония.
“Трябва да започнем преговори
със Северна Македония незабавно, защото вече сме го решили и
е важно за съхраняване на доверието към ЕС”, отбеляза Линде.
Тя допълни също, че процесът на
реформи на Западните Балкани
трябва да продължи.

Външното министерство на
Иран за първи път потвърди, че
ислямската република провежда
преговори с регионалния си съперник Саудитска Арабия, но заяви, че
е “твърде рано” за обсъждане на
резултатите, предадоха агенциите. Ирански и саудитски представители са се срещнали в Багдад
през април, това е първата им
среща на високо равнище след прекратяването на дипломатическите отношения от Рияд през 2016
г. Тогава ирански протестиращи
нападнаха саудитските дипломатически мисии след екзекуцията в
кралството на почитан шиитски
духовник.

Кибератака спря
най-големият
тръбопровод в САЩ
САЩ обявиха извънредно положение, след като най-големият
тръбопровод за гориво беше ударен от кибератака, предаде Би Би
Си. Тръбопроводът пренася 45%
от доставките на дизелово гориво, бензин и керосин към Източното крайбрежие. В петък работата му беше напълно спряна от
кибербанда, която иска откуп.
Според телевизия Си Ен Ен хакерите може да имат връзки с Русия. Агенция “Блумбърг” отбелязва, че те може да са свързани
както с Русия, така и със страни
от Източна Европа. А според
телевизия Ен Би Си нападението
е извършено в рамките на
“престъпна схема” и не е инициирано от държавни власти.

СНИМКИ БГНЕС

Жителите на град Мандалай в
Мианмар проведоха поредната си
протестна акция срещу военната
хунта, взела властта с преврат на 1
февруари. Освен за възстановяването
на демокрацията и на цивилното
правителство начело с държаната
под домашен арест Аун Сан Су Чи,
те скандираха и настояваха силите
на реда да спрат бруталното
насилие срещу демонстрантите
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ЕЗИКОВА ПОЛИТИКА

Криза на идентичността
е проблемът на Скопие
временно и българи, и македонци”, дори
прозря, че “България не е фашистка
държава, а наш приятел”. Но после трябваше да си посипе главата с пепел и да
се отрече от своите думи, за да си спести поредното обвинение в национално
предателство. Разбира се, това не му
попречи в тесен партиен кръг да заплаши, че ако ветото не падне,

Щатите ще трошат
„бугарски кости”

СНИМКА БГНЕС

Лидерът на опозиционната партия ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски (четвъртият отляво надясно в първата
редица) оглави протест пред сградата на правителството в Скопие сред признанието на премиера Зоран Заев
в интервюто му пред агенция БГНЕС през ноември 2020 г, че двете страни имаме обща история
От стр. 7
Подобно е мнението на хърватската
професорка Весна Ст. Пейнович, която
в изследването си “Разпадът на Югославия” (2010) смята, че “идеологията е от
голямо значение за нейното разпадане”
. По същество бившата федерация е представлявала “общност, която никога не е
била напълно конституирана”, с “постоянно търсене на своята легитимност”
(включително и в Македония- бел. моя).
За да бъдат неутрализирани центробежните сили, “ вътрешните различия са
били преодолявани чрез търсене на
външни врагове”.

„Незавършената” държава
Весна Ст. Пейчинович набелязва няколко проблема пред формиращата се македонска идентичност, сред които “трансформацията на страната от национална в
мултиетническа”. Но като най-сериозна
опасност за равновесието в новата
държава тя смята “нарастващия етнически македонски национализъм”. Подобна
гледна точка за кризата на македонската
идентичност отстоява ученият от Университета “Линей” в Швеция доц. Горан
Башич. Според него “основите на македонската нация не съдържат съединителна тъкан за установяване на доверие
между етническите групи”. Ученият отива и по-нататък с твърдението, че “политическите елити в Северна Македония нямат обща платформа за преодоляване кризата на идентичността, което
допринася за налагане на един сегрегативен мултикултурализъм, а това улеснява по-нататъшното фрагментиране и
нестабилност в държавата”.
Няма да е пресилено, ако се каже, че
“югославското наследство” до ден днешен продължава да навива спиралата на
вътрешните конфликти и противоречия в
“незавършената” македонска държава.

Македонисти срещу реалисти
“Политическият разлом” на официално равнище минава между управляващата партия СДСМ и опозиционната

ВМРО-ДПМНЕ. От една страна, “реформиралите се” посткомунисти на Зоран Заев, възприели проформа философията на мултикултурализма, обвиняват
опозиционерите на Кристиян Мицкоски в жонглиране с “отровния национализъм”. От своя пък страна той, като
фанатичен привърженик на македонизма, обещава да превърне въпросната
доктрина във верую на всички етноси в
Северна Македония, включително и на
албанците. Мицкоски обвинява Заев, че
е продал “македонскиот идентитет” на
България, докато Заев уверява, че го е
“бетонирал” непоклатимо завинаги.
Утешително засега единствено е това,
че не липсват и трезви гласове. Още
преди да бъде изпратен за своята “помирителна совалка” в София бившият
премиер (2004-2006) на БЮРМ Владо
Бучковски обяви, че ако двете страни
проиграят историческия шанс за помирение, може да се стигне до катастрофа.
Още тогава известният политик подчерта, че е необходима “ясна стратегия”, за
да бъдат преодолени “рецидивите на
миналото” и “езикът на омразата”. Според него за целта са нужни рационални
и прагматични стъпки.
От своя страна бившият първи министър на външните работи и професор по международно право в Скопския университет Денко Малески, в коментар за информациония портал
“Плюсинфо”, след като изразява еретичното си мнение, че “Македония няма
средновековно историческо наследство” и критикува “недемократичния дух”
в страната, споделя своята формула за
преодоляване на настъпилата безизходица: “Исках македонското общество
да започне диалог със себе си по чувствителните въпроси на идентичността пише Малески, като продължава: “Трябваше да адаптираме македонската история към новото време, но не направихме това и бурята ни застигна”
Истинска буря предизвикаха няколкото поредни изказвания и на бившия
македонски премиер (1998-2002) Любчо Георгиевски, който отиде още понататък, като предложи съвсем конкрет-

ни стъпки за отблокиране на задънената улица между двете страни. Известният политик смята, че на първо време
следва да се смени възприемането на
България, “като се спре негативното
отношение” към страната. Според плана на Георгиевски Северна Македония
следва да даде гаранции, че няма претенции към България и не подкрепя
наличието на македонско малцинство у
нас. Страната пък да приеме, че македонската нация и език са създадени след
1944 г. Скопие да признае, че след 1945
г. са избивани и изселвани македонски
българи. Общите исторически личности да бъдат утвърдени, без каквото и да
е обсъждане. Македонските учебници
да бъдат почистени от обидите срещу
България и пр.
Като резултат от тези няколко просветления Денко Малески бе уволнен
като съветник на президента Стево
Пендаровски, а Любчо Георгиевски заплашен с отнемане на македонското
гражданство и разследване от прокуратурата. От своя страна като коалиционен партньор Зоран Заев побърза
да обяви, че предложеният от Георгиевски план представя негови “лични
възгледи и мисли”. Прегрешилият
“българофил” трябваше да се кълне
нееднократно пред скопските медии,
че “не е нищо друго освен македонец”.
Дотук е повече от ясно, че Зоран
Заев като “реформиран социалдемократ”, пръв довереник на Джордж Сорос и потаен македонист, не е в състояние да разсече гордиевия възел на “односите со Бугариja”. След наложеното
българско вето той се впусна в непремерени, хаотични действия и объркани,
дори алогични изявления, жалки хитрувания, че дори и заплахи. Ветото било
обида за Македония, анахронизъм. То
било поражение за ЕС. Заев бил огорчен. По едно време дори бе убеден, че
може да покаже на бугарите и среден
пръст. След това пък даде прословутото
си интервю за БГНЕС, в което призна,
че “историята ни е обща”, като потвърди,
че в “регионална Македония” са живеели “ хора, които са се чувствали едно-

Колкото до “националиста”, поточно до ястреба македонист Кристиян Мицкоски, неговото заиграване с
“бугарското вето” се оказа къде поlaissez-faire. В борбата за сваляне от
власт на “конкуренцията” от СДСМ
енергетикът-политик от ВМРОДПМНЕ не си губи времето в хитровати увъртания и сърцераздирателни
хленчове . След като доскоро заплашваше, че щом неговата партия “дойде
на власт”, веднага ще отхвърли Преспанския договор с Гърция за името,
сега вече започна да се вживява в ролята на пръв политически ментор:
Заев да внимава в приятелството с
България! Да не се проявява като политически аматьор. Да не се подмазва
на бугарите. В едно от последните си
интервюта Мицкоски ултимативно заяви, че ако Зоран Заев отстъпи пред
“бугарите” в спора за “идентитетот”,
в Скопие ще избухне революция, която той (Мицкоски) щял да поведе!
В своя статия по повод на българското вето, озаглавена “Без договор в
Скопие, няма договор със София”, авторитетният публицист Бранко Героски
смята, че “спорът с България ще бъде
много по-сериозен”, отколкото този за
името с Гърция. Героски е на мнение, че
“е нужен вътрешен дебат между ключовите политически фактори в Северна
Македония”, като едновременно с това
изразява своите опасения, че “политическият елит на страната няма да е на висотата на своята задача”.
Всъщност, въпросът опира до това
Скопие да се откаже от титовистките идеологически догми и клишета, от историческите фалшификации и политическите
манипулации, които все още виреят в
съзнанието на македонските “научници”
и политици; тиражират се в “медиумите”
и продължават да се спрягат в учебниците за училищата и университетите. И още
- Скопие да признае елементарните факти от общата ни история, вместо тамошната научна колегия високомерно да внушава, че “историческата истина била диалогична многоизмерима категория”, а на
страната ни да се приписват някакви
абсурдни “хегемонистични амбиции”. И
нещо много важно: в Северна Македония да си избият от главите веднъж завинаги мисълта за някакво измислено “македонско малцинство” в България!!
За жалост от всичко, което се е
случило (и се случва) досега в отношенията между двете страни, става все
по-ясно, че в Скопие се подвизават
слаби и нерешителни управници и политици, лишени от чувство на обективна историчност, на доблест и отговорност за бъдещето на РСМ.
От друга страна, т.нар. велики сили нашите стратегически приятели и неприятели, доброжелатели вече лесно са “решили” възникналия спор, като ни оставят
да се оправяме сами - “на двустранна
основа”. Заради геополитическите амбиции на САЩ европейските чиновници
отдавна са готови да си затворят очите за
нерешените проблеми на РСМ и да й
дадат зелена улица за членство в ЕС.
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Колумбия гори
Страната е на ръба на гражданска война заради
неолибералната политика на президента Дуке
Таня ГЛУХЧЕВА

Протестите в Колумбия започнаха
преди повече от две седмици, заради предложената данъчна реформа от президента Иван Дуке, но продължиха с искания
за повече справедливост, равноправие и
мир. На 28 април, когато народът излезе
на улиците, нищо не предвещаваше, че
ще има убити, ранени и изчезнали противници на властта. Изправена ли е страната пред гражданска война?
Колумбия е най-старата демокрация в Латинска Америка. Обикновено
се свързва с наркокартелите и кокаина. Тя е основният производител и
износител на дрогата в света. Но това
е само едното лице на страната.
Другото, по-малко познатото, олицетворява милионите бедни, които трябва да избират между задоволяването с
малко или нищото, а истината е, че вече
няма какво и да губят. Това е една от
държавите с най-голямото неравенство
на континента, с 16,8% безработица и
42,5% бедност, по официални данни,

според infobae. Ако предложената
данъчна реформа беше приета, то цялата тежест щеше да падне върху средната
класа. Тоест върху хората, които работят, но са най-притиснати от кризата,
докато най-богатите ще дадат най-ниския процент. Милиони хора правят
невъзможното да оцеляват и преживяват. Затова и данъчната реформа, предложена от президента Иван Дуке, беше
искрата, която запали фитила.
Въпреки че предложението беше
оттеглено четири дни след първите демонстрации, народното недоволство
прерасна в искания за по-добро здравеопазване, по-качествено образование, повече средства за най-бедните,
които не могат да си позволят храна
два пъти на ден, увеличаване на минималната заплата и сигурност.
Сигурност от полицейското насилие
и произвол, което включва убиването на
активисти. В Колумбия има специални
развъдници за крокодили, където “изчезват” политическите противници. Това е
страната с най-многото масови гробове, с повече от 2000 трупа във всеки
един от тях (дори Пиночет не бе постигнал такъв “рекорд” в Чили).
Това са основните причини студенти,
синдикати, индианци и отритнатите от
обществото да не протестират вече само
в селата и малките градове. Народният
гняв обхваща и трите най-големи града:
столицата Богота, Меделин и Кали.
Властта има защо да се безпокои.
През 1870 г. именно в Кали е започнала съпротивата. Именно там за пръв

СНИМКА БГНЕС

От град Кали днес, както и преди три века,
започна народното недоволство. Протестите
продължават втора седмица, а краят не се вижда
път се заговорило за независимост от
Испания. Историята е склонна да се
повтаря. Затова днес са блокирани
входните артерии на града, включително летището. Гражданите отказват да
се подчиняват. Вероятно затова към момента там са изпратени 700 войници,
над 2000 полицаи и два хеликоптера.
Равносметката след почти двуседмични протести е най-малко 47 жертви (повечето от тях застреляни), над 800 ранени, поне 11 случая на сексуално насилие
и около 1000 души са изчезнали. Според
различни НПО-та данните са различни.
От “Репортери без граница” твърдят, че
имало полицейско насилие над 76 журналисти, 10 са тежко ранени.
Въпреки това между 60% и 70% от
колумбийците подкрепят протестите,
които се очаква да продължат. В действителност, те са продължение на стачките от 2019 г. и 2020 г., временно спрели
заради КОВИДА-а. Днес дори пандеми-

ята не може да бъде оправдание хората
да се примирят. Президентът Дуке, чийто рейтинг в момента е 33%, е заявил, че
иска диалог, но без лидерите на протеста.
Според прокуратурата виновни за
безредиците са различни партизански
групировки и банди на наркотрафиканти. Причината са запалените 15 полицейски сгради. Предвид исканията на протестиращите, крайно десните лидери на
континента като еквадорския президент
Ленин Морено, виждат “чужда намеса”.
Обвиняват венецуелския държавен глава
Николас Мадуро във финансиране на
протестите и подстрекателство. Интересното е, че при масовите демонстрации в
Чили миналата година, отново Мадуро
беше посочен като виновник.
Остава въпросът, след като според
различните пропаганди, Венецуела е толкова бедна, как намира средства, за да
плаща за продължителни протести в многомилионни държави?

ЕС е виновен за явления като Борисов и Орбан
Западна Европа на бърза ръка „създаде” от тях християндемократи, за които европейските ценности са само куха фраза
Александър АНДРЕЕВ

Средна и Източна Европа първоначално гледаха главно да се
присламчат към традиционните
западноевропейски консерватори за по някое действително или
метафорично “селфи”.

Как се „правят”
консерватори

Първото десетилетие на 21
век, Берлин: в кулоарите на среща на ЕНП Бойко Борисов и
Виктор Орбан дебнат Ангела
Меркел, за да си направят селфи
с нея. Дали е истина или не тази
история, не се знае. Факт е обаче, че повечето новоизлюпени
консервативни партии и политици от посткомунистическа
*”Дойче веле” уточнява,
че коментарът изразява личното мнение на автора, което може да не съвпада с
позициите на самата медия
като цяло и на българската
й редакция.

След повече от четири десетилетия съветска диктатура в
София, Букурещ, Будапеща и
т.н. не бяха оцелели много автентични консерватори. Те
трябваше наново да бъдат “правени” с подръчни средства. И
Европейската народна партия
(ЕНП) положи сериозни усилия
в това отношение. Така Виктор
Орман, някогашният стипендиант на Джордж Сорос, младият
борец за свобода и убеден либерал, постепенно се превърна в
християндемократ.
Така и бившият член на
БКП Бойко Борисов, възпитаник на Школата на МВР и на
спортно-охранителните структури в България от края на
миналия век, също стана консерватор и християндемократ.
Допускам, че днес и двамата
смятат себе си за вярващи християни и убедени консерватори, но корените им в европейския консерватизъм и неговите
ценности са прекалено плитки.
ЕНП е машина за произвеж-

дане на мнозинства като всяка
друга партия. Особено в условията на сложния и недоправен
ЕС, където и за най-дребните
стъпки напред трябва много да
се лавира и преговаря. Тъкмо
поради това европейските консерватори не само посрещнаха
с отворени обятия новите си
съпартийци от Средна и Източна Европа в Европарламента, но
и вложиха доста усилия в изграждането на такива партии
отвъд някогашната Желязна завеса и в създаването на някаква
общоевропейска християндемокрация. Обаче новите им съмишленици от Полша, Унгария,
Румъния или България сякаш
бяха разбрали само първата половина от предложения им негласен договор: ще си помагаме
за сглобяване на мнозинства.

Общите идеали
не са само
политическа фраза
А за същинското спояване
на Европа в едно цяло далеч поважна е втората половина: общите ценности. Защото политическото мнозинство стабилизира структурите, докато общите
ценности стабилизират обществата. Новите средно- и източноевропейски консерватори,
отраснали с официалната пропаганда на някакви абстрактни

комунистическо-пролетарски
ценности, по инерция решиха,
че и в случая става дума просто за надути политически
фрази, за куха идеология, която само трябва да приспива
вниманието на гражданите.
Ето как върховенството на
закона, доверието към структурите, свободата на медиите, човешките права, християнското
състрадание към хората, изпаднали в беда, а в крайна сметка и
чисто човешката почтеност, ето
как цялата тази втора част от
договора между консерваторите в ЕС -, Средна и Източна Европа се оказаха заметени под
килима. В Унгария и в Полша
систематично извиват ръцете на
правовата държава. Да България
изобщо да не говорим.
В същите тези страни вече
от доста време ограничават
свободата на словото, а България се срина до последната
позиция в Европа по този показател. Християнско състрадание към бежанците от гражданска война? Напразно ще го
търсите в Средна и Източна Европа. Добросъвестно отношение към милиардите, които пристигат от еврофондовете? Отговорът и тук гласи: не, тъкмо
обратното - корупция, самообслужване и непотизъм.
Такава е картинката в момен-

та, когато партията на Виктор
Орбан “ФИДЕС” напусна ЕНП,
малко преди да бъде изхвърлена. И за тази тъжна гледка са
виновни далеч не само онези
нови християндемократи и консерватори, които са на власт в
част от средно- и източноевропейските държави и пет пари не
дават за ценностите на ЕС. Виновна е и самата ЕНП, пък и
целият ЕС, които прекалено
дълго си затваряха очите пред
грубото погазване на общите
ценности - както в Унгария, така
и в Полша, а и в България, където протестите през миналата година осветиха като с прожектор лицемерието на политическите компромиси.
ЕНП няма да се разпадне
след излизането на ФИДЕС.
Още повече, че в Европарламента тя обикновено сглобява мнозинства със социалдемократите
и либералите. И ЕС няма да се
разпадне, защото носи прекалено много ползи за всички държави-членки. Но Евросъюзът никога няма да се добере до онова
идеално състояние на сплотено
450-милионно общество, ако политиците и занапред се отнасят
по досегашния двусмислен начин към общите ценности. Защото партиите конструират
мнозинства, но ценностите конструират общество.
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Не удължавайте
учебната година!
Само 303 училища, които три седмици не учиха миналата година,
имат нужда от повече време да наваксат пропуснатото
Д-р Юлиян ПЕТРОВ,
председател на СО “Подкрепа”

Синдикат “Образование” смята, чe
е крайно време всички ученици да се
върнат в училище и при поява на заразени ученици или персонал да се прилага диференциран подход.
Вече сме в края на една много трудна
и невероятно предизвикателна учебна
година. За съжаление, учениците от V до
XII клас, които учиха предимно в ОРЕС
(обучение от разстояние в електронна
среда), бяха жертва на ситуацията, като
бяха лишени от възпитателната роля на
социалните контакти с учители и ученици, бяха в плен на политически решения,
а психологическите и физическите вреди

ще се поправят с месеци и години.
Матурите и Националното външно
оценяване (НВО) ще се провеждат в
редовна форма, без редуциране на
учебния материал, като МОН не се е
произнесло дали ще се вслуша в предложението на Синдикат “Образование”
да преосмисли трудността на изпитите
заради дистанционното обучение.
Все още не е късно и ние от Синдикат “Образование” смятаме, че трябва
да се отмени НВО в IV клас. Това е
мнението и на близо 90% от участвалите в проучването на синдиката.
Електронното обучение беше успешно, ефективно по отношение на знания и
учениците от всички етапи ще успеят да
вземат целия тематичен материал. Относно спекулациите за удължаване на учебната година следва да се изясни, че в края
на 2020 г. МОН даде възможност училищата по желание да се занимават с “проектни дейности”, вместо да преподават
учебния материал. Това решение не беше
обсъдено със социалните партньори, следователно не беше най-добрата стратегия. 303 училища, които избраха три
седмици да не учат през миналата година,
разбираемо ще бъдат с удължена учебна
година, за да предадат целия учебен мате-

риал. За това на учениците от I до III клас
се осигуряват три, а на останалите до VI
клас - две учебни седмици, за преподаване на пропуснатия учебен материал, което се отнася за тези 303 училища.
Останалите близо 80% от училищата,
които са учили без прекъсване, следва да
завършат в срок преподаването на учебния материал. Раздаването на бележниците на тези ученици по решение на

Педагогическия съвет може да се случи
с приключването на часовете по училищния учебен план или в деня, следващ
това завършване. За тях са възможни
компенсаторни дейности за преодоляване на дефицити и допълнителни занимания по интереси, които не са задължителни, но могат да се организират по
преценка на училището. За учениците
тези занимания и дейности категорично
не са задължителни и зависят от тяхното желание, желанието на техните родители, като се провеждат при възможна
организация от образователната институция. Всъщност, това не е по-различно
от съществуващата в образователна система практика от години.
Синдикат “Образование” ще следи
стриктно и ще предприема дисциплинарни производства към училищни директори и началници на РУО, които се опитват да удължават учебното време извън
горецитираните от МОН хипотези. Учениците учиха упорито при по-трудни и
специфични условия и затова не е добро
педагогическо решение насилствено да
им се отнема от ваканцията!

Парад на мира...
Лозан ТАКЕВ

След 76 години продължаваме да спорим. Какво е краят
на войната? Траен мир или ново

въоръжение. Колосални размери на разходи за военни цели в
името на мира!?...
Върви поредният парад на
Червения площад. 12 хиляди военнослужещи. Красиви. Спретнати. Млади и талантливи. Над
двеста машини за унищожение
на военни и граждански цели.
76 самолета в небето над Москва и още толкова по останалите
градове-герои... И всички готови за отбрана и поразяване на
всякакви земни обекти, на хора
и сгради... Техника, годна за
унищожения със спомена за
ковчезите, черните забрадки,

майките вдовици, невърналите се милиони убити млади
хора, юноши и деца, отишли
да защитават от безумието на
световната война.
А после “Безсмъртният
полк” преминава през сърцата
ни, за да върне паметта за миналото, което трябва да помним
и не искаме да се повтаря.
Не на нацизма, не на фашизма, не на смъртта! Тези послания идват от военните маршове, от незабравимите песни, заседнали на гърлото ни, между
сълзите по лицата ни...
Какъв невероятен оксимо-

рон: да аплодираш унищожението, усилията и космическите разходи за унищожение
на човечеството!? Защото
трябва достоен отговор на засилващите се заплахи!
Нали си представяте, ако
всичко онова, което сега отива
като разходи за военни цели и
за битката за превъзходство на
въоръженията на страните по
света, се вложи в името на
мира, ако е за науката и Космоса за мирни цели, за борбата с вирусите и нещастието,
което дебне отвсякъде, за щастието на бедните и гладните

деца - ако всичко това е в името на прогреса и новите технологии за благоденствието на
населението, как биха изглеждали днес светът и един истински парад на мира!
Един военен припев в името на мира. И никой няма да
се възторгва и възхищава от
мащабите на военните машини, танковете, ракетите и
противоракетните съоръжения, от изтребителите... Защото изтребителите са сътворени, за да изтребват.
Такъв парад на мира бих
искал да видя...

Невинните
Д-р Иван Вазов
Напоследък се множат обвиненията,
че след 9 септември комунистите са потопили в кръв българската интелигенция
с присъдите, издадени от Народния съд.
Върховният съд на България на 12 април
1996 г. отмени присъдите, издадени от
Народния съд на депутатите от 25-ото
Обикновено Народно събрание, министрите от 56-ото до 60-ото правителство,
регентите, царските съветници и военни
лица. Мотив: липса на доказателства. В
тази рубрика показваме лицето на “невинните жертви на Народния съд” с извадки от безпристрастните архиви.
Д-р Иван Вазов (1892-1945), племенник на народния поет Иван Вазов. Депутат, министър на търговията, промишлеността и труда (1943-1944). Осъден на
смърт от Народния съд през 1945 г.

Препис
Заповед №271
С постановление на Министерския
съвет №30 от 28.4.1944 г., с протокол
№93 е възложено на войската, съвместно с жандармерията и полицията да
води борбата с българските и чужди
нелегални групи и укривателите им
(ятаци) в цялото царство, до тяхното
пълно унищожение.
При създадените в нас условия, във
връзка с международното положение,
възложената на войската задача е
твърде трудна, защото тя трябва да
преследва един враг, който е платен и
разполага с чужди средства, който служи не на българските, а на чужди противобългарски интереси.
Поради това се налага на всички служебни лица по ведомството на Министерството на търговията и промишлеността и труда да дават пълно съдейст-

вие на войската в борбата й с вътрешните врагове на държавата ни.
Това се налага и поради обстоятелството, че отговорността за успешното водене на поменатата по-горе борба не е на само на войската, но и на
всички държавни и общински власти,
които не могат да извиняват бездействието си с това, че нямало налице в
даден момент войскови, жандармерийски или полицейски началник, който
да действа или разпорежда.
Въз основа на всичко тук изложено
РАЗПОРЕЖДАМ
1. Всички органи на Министерството
на търговията, промишлеността и труда
да сътрудничат в борбата против вътрешните врагове на държавата, като изпълняват нарежданията на военните и полицейски власти, дадени им във връзка с
тази борба, без да искат предварително
разрешение от своите преки началници.

2. Веднага да донесат до най-близките служебни места за всяко забелязано към страната на нелегалните и техните укриватели [лице], като се има
предвид, че всеки, който е видял или
научил някоя проява, или проява на
нелегални групи и отделни лица, или на
техните укриватели, и не е донесъл
веднага, ще се счита за укривател.
Поканваме всички органи на Министерството на търговията, промишлеността и труда да изпълнят с удвоени усилия
своя дълг, имайки предвид, че от тяхната
добросъвестна самоотвержена дейност
зависи вътрешната сигурност на страната и доброто бъдеще на Родината ни.
София, 5 май 1944 година
МИНИСТЪР: (п) Д-р Ив. Вазов
ДАА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 17
Подготви Христо ГЕОРГИЕВ
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Връчват три
награди „Аскеер”
за цялостен принос
Трийсетата церемония по награждаването
ще бъде излъчена директно по БНТ 1 на 23 май
Фондация “Академия Аскеер” ще
връчи на 23 май в Театър “Българска
армия” за трийсети път своите награди за
постижения в театралното изкуство. Тази
година Управителният съвет на фондацията е решил, в чест на своя юбилей, да
връчи не една, а три награди в категорията за цялостен принос в театралното
изкуство - на драматурга Стефан Цанев,
на режисьора Красимир Спасов и на актьора Стефан Мавродиев.
Десетте спектаклови категории включват представленията и техните творци с
осъществена премиера в периода от
1 март 2020 г. до 30 април 2021 г. Тази
година обект на внимание са били
78 представления. 62 от тях са реализирани премиери в София, 16 спектакъла са
представени от извънстолични театри. В
комисията по номинации в категорията
“Съвременна българска драматургия” са
Петър Делчев, Сава Славчев, проф. Владимир Игнатовски. Номинирани са “Плач
на ангел” от Стефан Цанев, Народен театър “Иван Вазов”; “Хиляда метра над
морето” от Петър Маринков, Драматично-куклен театър Враца; “Монетата” от
Боян Крачолов, Младежки театър “Николай Бинев”; “Боклук” от Елена Телбис,
Театър 199 “Валентин Стойчев”.
Членовете на фондация “Академия
Аскеер” са обсъдили и определили номинациите за “Аскеер 2021” в спектакловите категории. За поддържаща женска роля
това са Неда Спасова - Маргерита в
“Няма да платим! Няма да платим!” по
Дарио Фо, реж. Теди Москов, Театър
“София”; Радена Вълканова за ролята й в

“Капитал(на) грешка” по Йодьон фон
Хорват, реж. Иван Пантелеев, НТ “Иван
Вазов”; Светлана Янчева - за Режисьорката в “Шекспирин по време на пандемия”
по Шекспир, МГТ “Зад канала”. За
поддържаща мъжка роля са номинирани
Емил Котев - Сам в “Завръщане у дома”
от Х. Пинтър, реж. Явор Гърдев, МГТ
“Зад канала”; Йордан Ръсин за ролята на
Той в “Портокалова кожа” от Мая Пелевич, реж. Петър Денчев, Театър “Възраждане”; Николай Върбанов - Луиджи в
“Няма да платим! Няма да платим!”.
Сценография: Петър Митев за “Портокалова кожа”; Свила Величкова за
“Завръщане у дома” и за “Нова земя” по
Иван Вазов, драматургичен вариант Юрий
Дачев, реж. Бина Харалампиева, НТ “Иван
Вазов”. Костюмография: Елена Иванова
за “Нощта на игуаната” от Тенеси Уилямс, реж. Весела Василева, Театър
“Възраждане”; Елица Георгиева за “Бившата мис на малкия град” от Мартин
Макдона, реж. Владимир Люцканов, Младежки театър “Николай Бинев”; Свила Величкова за “Завръщане у дома” и за “Нова
земя”. Театрална музика: Антони Дончев
за “Няма да платим! Няма да платим!”;
Калин Николов за “Завръщане у дома” и
за “Поразените” от Теодора Димова, реж.
Стоян Радев, ДТ “Стоян Бъчваров” - Варна; Теодосий Спасов за “Облог” от Дейвид Линдзи-Абер, реж. Стефан Спасов, НТ
“Иван Вазов”, “О, ти, която и да си” от
Мирела Иванова по Иван Вазов, реж.
Бойка Велкова, НТ “Иван Вазов”, “Страх
за опитомяване” от Оля Стоянова, реж.
Стефан Спасов, НТ “Иван Вазов” и “Фе-

дра” от Петър Пламенов, реж. Бойка
Велкова, Театър “Азарян”, НДК.
Водеща женска роля: Анастасия Лютова за Андромеда в “Боклук” от Елена
Телбис, реж. Ивайло Христов, Театър 199
“Валентин Стойчев”; Искра Донова за
Морийн Фоулън в “Бившата мис на малкия град”; Станка Калчева за Мег Фоулън
в “Бившата мис на малкия град”. Водеща
мъжка роля: Малин Кръстев за Джордж в
“Кой се бои от Вирджиния Улф” от Едуард Олби, реж. Стоян Радев, МГТ “Зад
канала”; Свежен Младенов за Чарли
Гордън в “Лабиринт” от Даниел Кийс,
реж. Христо Ботев Станчев, Театър
“Възраждане”; Христо Мутафчиев за Райчо в “Плач на ангел” от Стефан Цанев,
реж. Стоян Радев, НТ “Иван Вазов”.
Режисура: Ивайло Христов за “Боклук”; Стоян Радев за “Кой се бои от Вирджиния Улф” и за “Плач на ангел”; Явор
Гърдев за “Завръщане у дома” и за “Унизените. Беларус” от Андрей Курейчик,
ДКТ “Иван Радоев” - Плевен.
Изгряваща звезда: Витория Николова за Шарлот в “Нощта на игуаната” и
за Тя в “Портокалова кожа”; Ния
Кръстева за Катица в “Радован III” от
Душан Ковачевич, реж. Анастасия Събева, МТ “Николай Бинев” и за Сюзет в
“Съблечи се за вечеря” от Марк Камолети, реж. Венцислав Асенов, МТ “Николай Бинев”; Мак Маринов за Джон в
“Завръщане у дома”. Най-добро представление: “Боклук”; “Бившата мис на
малкия град”; “Нова земя”.
Традиционно връчването на наградите “Аскеер” е под почетния патронаж на
министъра на културата и на министъра
на отбраната. Церемонията по награждаването ще се излъчи директно на 23 май
от 20.40 ч. по БНТ 1 и на запис по останалите канали на БНТ.

„Прочети София” представя новите „Скрити
букви” и Визуално-поетичен маршрут
Паметта на Св. св. Кирил и
Методий се почита на 11 май,
тогава е и професионалният
празник на библиотекарите.
На този ден от 20 ч. пред
Националната библиотека
“Св. св. Кирил и Методий”
фондация “Прочети София”
ще постави началото на инициативи, които ще се развиват
в следващите месеци, научи
ДУМА от Демна Димитрова.
Нов комплект пейки, визуално-поетичен маршрут, изцяло нова визуална идентичност,
гостуване в различни европейски градове, поетическа антология и 3D мапинг са елементите, които изграждат програмата на “Скритите букви” до
края на годината. През 2021 г.
“Скритите букви” продължават да добавят допълнителни
връзки между поезията, града
и типографията. Новата визуална идентичност на проекта,
която обединява тези три линии, ще бъде вписана във всеки детайл на тазгодишната му
програма. Той ще продължи и
с представянето на новия комплект от пейки-букви, които ще

бъдат изработени от по-устойчив и здрав материал, като графичният стил, изработен от
Костадин Кокаланов, ще бъде
пренесен и върху самите пейки. Те ще останат пред Националната библиотека до
21 май, а след това ще отпътуват за Брюксел. До края на годината пейките ще бъдат още
в Подгорица, Мюнстер, Франкфурт и Единбург.
“Скритите букви” добиха
широка популярност и станаха един от най-разпознаваемите проекти на фондацията
“Прочети София”. През
2018 г. пейките, създадени под
формата на буквите (Б, Д, Ж,
З, И, Й, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ь, Ю,
Я), които нямат графичен аналог в латинската и гръцката азбука, бяха разположени на различни места в града. Тогава те

обособиха малки литературни
кътчета, скрити и тихи места
за четене. Към всяка пейка
имаше и стихотворение на
съвременен български поет,
написано специално за проекта. В следващите години пейките-букви започнаха да пътуват на различни места извън
България, под името “Българ-

ските букви”. Досега проектът
е гостувал в Париж, Берлин,
Будапеща, Рабат и Пловдив.
На 11 май, веднага след
представянето на новоизработените пейки, отново от Националната библиотека ще започне и Визуално-поетичният
маршрут. Той ще бъде структуриран, подобно на друг проект на фондация “Прочети
София” - Литературните маршрути. Маршрутът ще мине
през няколко спирки. На всяка
от тях ще присъстват поети,
участващи в проекта “Скритите букви”, които ще четат свои
стихотворения.

НБКМ чества своя патронен празник на 11 май със следните събития: полагане на цветя на паметника на светите
братя Кирил и Методий (11 ч.); откриване на изложбата
“120 г. от рождението на Тодор Боров. Живот, отдаден на
знанието” (11.15 ч., централно фоайе); тържествено откриване на заседателна зала с името Тодор Боров (11.45 ч.,
II ет.); поставяне на паметна табела по случай 80 г. от
основаването на Българския библиографски институт
(II ет.); церемония по награждаването “Дарител на годината” с представяне на албума “Слово с четка и длето. Произведения на изкуството, дарени на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (12 ч., II ет.).

НАКРАТКО

„Софийски виртуози”
с концерт в зала „БИАД”
Клавирният квартет “Софийски виртуози” - Ангел Станков (цигулка), Атанас Куртев (пиано), Анатоли Кръстев (виолончело) и Йосиф
Радионов (виола), ще изнесе концерт
в столичната зала “БИАД”
(ул. “Раковски” 108) на 11 май от
19 ч., научи ДУМА от Нелли Куртева. В събитието от поредицата “Музикални вторници”, с подкрепата на
Столичната община, ще звучат произведения на Телеман, Бетовен,
Шопен, Д. Драганова, Моцарт.

Рецитал „С Русия в
сърцето” се състоя в
Столичната библиотека
“С Русия в сърцето” бе насловът
на концерта рецитал на Съюза на
българските творци, който, макар и
създаден отскоро, с няколко свои изяви загатва за амбициите си да заеме
подобаващо място в духовния и културния живот у нас. Концертът рецитал се състоя в Мраморното фоайе
на Столичната библиотека, със съдействието на Руския център в нея.
Прозвучаха стихотворения на Пушкин и Лермонтов, откъси от книги,
поезия и много музика. Изпълнения на
актрисата Мара Чапанова, поетите
Димитър Йовков, Снежана Рудакова,
Нина Ганева се редуваха с руски песни
и романси, изпълнени от пианистите
Петър Величков, Мила Наумова и
Светлана Иванова, певците-китаристи Георги Богданов, Емил Янев, певиците Теменужка Тюфекчиева и Бистра Тодорова. Пианистът (художник и поет) Михаил Шишков омагьоса
публиката с импровизации на руска
тема. С много аплодисменти бяха
съпроводени изпълненията на цигуларката Йоанна Стратева. Организаторът на събитието - председателят на Съюза на българските творци
Ирина Александрова, получи цветя и
благодарности от присъстващите.
Умелото конфериране на Марияна
Максимова - ръководителка на Руския център в СБ, допринесе за емоционалната атмосфера.

„Maroon 5” издаде
нов албум

Мултиплатинената банда и
трикратен носител на “Грами” “Maroon 5”, представя новия си
албум “JORDI”. Той включва последния хит сингъл на групата “Beautiful Mistakes” featuring Megan
Thee Stallion. За да отпразнува премиерата, “Maroon 5” си партнира
с American Express за уникалното
виртуално преживяване American
Express UNSTAGED with “Maroon 5”,
което ще се състои на 4 юни и ще
включва голяма част от новите
песни в албума.

13

ВТОРНИК
11 МАЙ

2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Храносмилателните сокове, произвеждани
от тялото за 24 часа, са близо 10 литра.
Лигавицата на гастроинтестиналния тракт
се обновява напълно на всеки 3 месеца.

Студенти впечатляват
с интерактивни панели
Новото пространството в Столичната библиотека включва стенописи,
витраж и мобилни инсталации, представящи различни визуални изкуства
40 студенти и ученици проектират и
създават подвижни панели с букви и знаци,
които могат да сменят местата си върху
двете срещуположни стени, да се въртят
около центъра си и да се обръщат, тъй като
са двустранно нарисувани. Така от днес,
11 май, в 15 ч., посетителите на Столичната
библиотека ще могат да ги подреждат и да
бъдат “изписвани” думи. Новото интерактивно пространство на пл. “Славейков” 4
включва стенописи, витраж и мобилни инсталации от модулни панели, представящи
различните визуални изкуства.
През 2019 г. проектът печели конкурс
на програма “Публики”, модул “Творческа намеса в публична среда”. Осъществен
е с подкрепата на Национален фонд “Култура” и Централен фонд за стратегическо
развитие към Настоятелството на НБУ.
Интерактивната част от творбата, която изгражда променяща се образна среда в
архитектурното пространство, е вдъхно-

В създаването на инсталациите
участват студенти от НБУ, НХА,
СУ, университети във Великобритания,
ученици от НГПИ, НПГПФ и НУИИ

вена от мобилните стенни инсталации
“Любов и омраза” и “Дух и материя”, създадени в НБУ по идея на проф. д-р Олег
Гочев в периода 2009-2014 г. С тоталната
си цялостна намеса в пространството проектът е продължение и на други колективни студентски стенописи в публични пространства, ръководени от преподавателя в
департамент “Изящни изкуства” на НБУ Станимир Божилов, като “Моят свят под
дъгата”, “Маски” и “Нови посоки”.
След почти две години работа в трудни и необичайни условия, последвани от
многократни отлагания, дългоочакваното
откриване ще е на именно в Деня на светите равноапостоли Кирил и Методий и
Деня на библиотекаря. На събитието участниците ще получат сертификати и награди.
Организатор на проекта е департамент
“Изящни изкуства” на Нов български университет.

В замъка на Дракула ваксинират с бонус 60 вида животни
могат да се смеят
Посетителите на
замъка на граф Дракула
в Румъния имат възможност да се ваксинират, а
бонусът е безплатен
вход до експозицията,
включваща 52 средновековни инструмента за
изтезание. Инициативата е част от правителствените усилия за насърчаване на повече хора да
се включват в борбата с
коронавируса.
След като до туристическата атракция от ХIV
век бе създаден временен
ваксинационен център,
всички желаещи могат да
получат първата доза на
препарата на “Пфайзер”.
Това ще се случва всеки
уикенд през май и не е
необходимо записване на
предварителен час, предаде Би Би Си.
Румъния е регистрирала малко над милион

Мястото се намира в подножието на
Карпатите и е на 170 км северно от Букурещ
коронавирусни инфекции от началото на пандемията и близо 29 000
смъртни случая. Правителството на страната
заявява, че иска да ваксинира 10 милиона души
до септември, но почти

50% от населението заявяват, че не са склонни
да получат ваксина, което ги прави най-скептичната нация по отношение на ваксините в Евросъюза, сочи проучване на Globesec.

Експерти от САЩ са
изследвали феномена на
смеха в света на фауната
и са стигнали до заключението, че много животни
могат да се смеят по сходен с хората начин, пише
сп. “Байоакустикс”. Дълго време авторите на цитираното изследване от
Калифорнийския университет в Лос Анджелис са
анализирали резултатите
от други научни трудове.
Специалистите са търсили препратки към вокални сигнали, които животните издават по време на
игра и могат да бъдат окачествени като смях.
Издавайки радостни
звуци, животните, подобно на хората, показват
чрез поведението си, че
могат да се забавляват.
Оказало се, че същински
смях се открива при над

Смехът е присъщ
и на кучета
60 вида животни. Сред
тях са крави, кучета, лисици, мангусти, тюлени и
дори някои птици. Според учените смехът е човешката версия на еволюционно стар звуков сигнал, който е общ за много животни.
Авторите смятат, че
проучването им хвърля
светлина върху формата
и функцията на смеха на
хората и помага да се разбере по-добре еволюцията на социалното ни поведение.
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Канят на
„Табиет” в
„Овча купел”
Организатори на кулинарно-музикалния фестивал “Табиет” канят всички желаещи от 13
до 16 май, от 10 до 22 ч., в кв.
“Овча купел”. Събитието с вход
свободен ще представи балканския начин на живот чрез типичната кухня и музика.
Разнообразие от кулинарни
стилове, многобройни забавления, фолклор и съвременни хитове ще създават вълнуващи емоционални преживявания. Посетителите могат да видят уменията на изявени майстори готвачи,
да се насладят на кулинарни изкушения, да се забавляват с концерти и състезания. На фирмите
участници предоставя платформа за атрактивно презентиране
на широка гама продукти, съчетано с демонстрации, уъркшопове и специални събития.
Водещ на кулинарния фестивал ще е Жоро Низамов. Всяка вечер на “Табиет” ще има
гост изпълнители. На сцената
ще се качат Устата, Дичо, Djane
Monique, Дебора, Росен Янчев,
както и Румънеца с Folkustix.
Сръбското участие ще бъде
представено от звездната изпълнителка Наташа Джорджевич и
една от легендите на сръбската
музика Весна Змиянац.
Кулинарно-музикалният фестивал “Табиет” е изключително успешен в досегашните си
издания. Богатата програма
пренася в света на балканското
културно многообразие и стил
на живот, на което ще могат да
се насладят столичани и гостите на града.

Третото издание на „Аз съм българка!” с премиера в Пловдив
Фотоизложбата и документалният филм на премиерното
трето издание на Националния
проект “Аз съм българка!” ще
бъдат представени на 11 май от
18 ч. в Балабановата къща (дълбока зала), научи ДУМА от Донка Налбантова, ръководител отдел “Културна политика и информационно обслужване” на ОИ

“Старинен Пловдив”. Събитието е част от тържествата, посветени на 170 години от първото
честване в Пловдив на делото на
Светите братя Кирил и Методий. Откриването на изложбата
ще бъде съпътствано от изпълнения на музикалния гост - Хорът
на пловдивските момчета “Стефка Благоева” при ЦПЛР ОДК -

Пловдив. Авторът - фотографът
Радослав Първанов, съставя всеобхватната картина на България
чрез образи на съвременни
българки, посветили се на приемствеността в опазване на духовното и културно наследство.
Българската жена е била найсилният крепител на вярата и
духовността, възпитавайки по-

коленията в дух на просвещение и грамотност, затова гостуването на проекта “Аз съм
българка!” отправя много послания към зрителите”, споделят
домакините от ОИ “Старинен
Пловдив”. Събитието се осъществява с подкрепата на Община
Пловдив. Изложбата продължава до 6 юни, входът е свободен.
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ДНЕС

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

27

o

С

25

o

С

24

o

С

ВИДИН
26 c

ПЛОВДИВ
26 c

СОФИЯ
25 c

РУСЕ
25 c

САНДАНСКИ
27 c

ВАРНА
17 c

ПЛЕВЕН
26 c

БУРГАС
17 c

25

o

С

27

o

С

27

o

С

Предимно ясно, слънчево и тихо ще е времето почти над
цялата страна. Ще продължи да духа слаб, в Дунавската
равнина и източните райони - до умерен вятър от изтокюгоизток. Дневните температури още малко ще се повишат
и максималните ще са предимно между 22 и 27 градуса, пониски по Черноморието - под 20 градуса. Атмосферното
налягане е по-високо от средното за месеца, но ще се понижава и към края на деня ще се приближи до нормалното.

ХОРОСКОП

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 À˛‰ÏËÎ‡ √Û˜ÂÌÍÓ Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÂÔËÁÓ‰/
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-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 –ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ Ò ƒÓ·ËÌ‡
◊Â¯ÏÂ‰ÊËÂ‚‡
22.00 ÷ÂÂÏÓÌËˇ ÔÓ ‚˙˜‚‡ÌÂ
Ì‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ Ì‡„‡‰Ë ì»Í‡î 2021
23.30 ÃÓˇÚ ÔÎÂÈÎËÒÚ /Ô/
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 /2 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
09.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î

ÓÚ-

ÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î
21.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡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.30
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.79
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.9
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.91
21.00 ìMasterChefî - ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ¯ÓÛ, Ò.7
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
00.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.11, 12
01.00 ìŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ œËÂÚÓî ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.6
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.32

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

ОВЕН

ВЕЗНИ

Денят е нееднозначен и
очаквано труден. Ще ви
бъде по-леко, ако сте
открити към близките
си.

Ангажираността ви с
повече работа ограничава времето ви за
развлечения. Всяко зло
е за добро.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Ограничете общуването и спазвайте реда и
законността, защото
няма да липсват провокации.

Останете лоялни към
партньорите си, с които общувате. Рано или
късно това ще ви донесе успех.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

В работата ще имате
успехи, но не взимайте
решения. Не се занимавайте с глобални
въпроси.

Не подчертавайте на
всяка цена позицията
си, а по-често се допитвайте до мнението
на околните.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

На работното място
успехът ви ще зависи
от способността да
сте убедителни. Няма
да е трудно.

Дано практичността
ви помогне да преодолеете неясноти, от
които може да последват загуби.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Денят е подходящ за
спорт и разтоварване.
Духовните занимания
ще ви създадат комфорт.

Владейте добре емоциите си и не им позволявайте да определят поведението ви, въздържайте се.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Нови моменти в работата ще изострят вниманието ви, без това
да отнеме от енергията ви.

Ще изразите мнението
си по общ въпрос и найвероятно ще се противопоставите на другите.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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Левски би Ботев в Пловдив
18-годишен и Ники Михайлов донесоха успеха в „Коматево”
Левски победи Ботев Пд с
1:0 в “Коматево”. Попадението отбеляза 18-годишният Марин Петков (20). Голям принос за успеха на столичани
имаше и Ники Михайлов. В
първия си мач за 2021 г. синът
на шефа на БФС Боби Михайлов направи няколко ключови
спасявания, с които дори спаси тима си от загуба.
За Левски това бе втора поредна победа в групата за местата между 7-о и 10-о, след като
на старта тимът на Славиша
Стоянович победи Царско село
(2:0). Преди това “сините” бяха
в неприятна серия от четири
мача без вкаран гол, три от тях
- загубени. Под тепетата помощникът на словенския специалист,
който все още се възстановява
от КОВИД-19, Живко Миланов
заложи на деветима българи, а
чужденците бяха само Драган
Михайлович и Начо Монсалве.
Пловдивчани изпълниха целта си да се спасят от изпадане,
но са в серия от шест поредни
загуби, а недоволството срещу
треньора Азрудин Валентич е
сериозно. Ботев до края ще иг-

СНИМКА ЛЕВСКИ

Вратарят на Ботев Георги Аргилашки се разтяга
в опит да хване топката, изстреляна от Марин Петков
рае само за честта си, като няма
математически шанс за седмото място. Левски изостава на 7

т. от лидера Черно море, като
все пак има макар и малки шансове за баража.

“Труден мач. Ботев създаде
доста положения, но имахме
контрол над топката, което

Камен Хаджиев е вицешампион на Унгария

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

РЕЗУЛТАТИ

Българският защитник Камен Хаджиев и неговият Академия Пушкаш завършиха сезона в Унгария със сребърните
медали в първенството. Шампион стана Ференцварош с огромна преднина от 20 точки
пред отбора на българина. Трети остана тимът на МОЛ Фехервар. Хаджиев, който понякога е викан и в националния
отбор на България, премина в
Академия Пушкаш през 2019-а
от Берое, а след края на сезона
договорът му с унгарския тим
изтича и той ще потърси ново
предизвикателство.
Кишварда, където играе друг
българин - Янис Карабельов,
завърши първенството на пето
място. Мезьокьовешд Жори на
Антонио Вутов е осми в крайното класиране.

Камен Хаджиев (вляво) и съотборниците му от Академия
Пушкаш позират с медалите и купата за второто място

»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
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беше част от указанията ми.
От това съм доволен. Играем с
млади момчета. Ако видим последните три мача, то се изправихме срещу трите най-добри отбора в първенството и
напрежението ни дойде повече. На младия футболист му
трябва време и опит.
Много от момчетата са израснали в школата на Левски.
За тях не е толкова важно да
печелят пари засега, те ще го
правят след време. Докато
имаме шанс, ще се борим за
седмото място, но е важно да
играем офанзивен футбол и да
не се плашим от нищо. Излизаме за успех на “Герена”
срещу
Черно
море
в
четвъртък”, закани се Жиката.
“Ако отборът реши, че
няма нужда от мен, ще си
тръгна. От първия ден давам
всичко за този клуб, знам какво сме постигнали, имам респект към играчите и целия щаб.
Загубихме много мачове, но
имаме организация. Все още
обаче това не е достатъчно, за
да победим, въпреки че се подобряваме”, каза Валентич.

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

XXVIII кръг
За 7-о - 10-о място
Черно море - Царско
село 3:3 1:0 Панайотов
(7) 1:1 Костадинов (17) 2:1 Дробаров
(28) 3:1 Илиев-младши (43) 3:2 Балтанов (74) 3:3 Манев (84); Ботев Пд Левски 0:1 Марин Петков (20).
7.
8.
9.
10.

◊ÂÌÓ ÏÓÂ
÷‡ÒÍÓ ÒÂÎÓ
ÀÂ‚ÒÍË
¡ÓÚÂ‚ œ‰

28 11 8 9
28 9 8 11
28 9 7 12
28 5 9 14

33:29
32:32
28:27
26:50

41
35
34
24

XXIX кръг: четвъртък, 17.30:
Царско село - Ботев Пд; 20.00: Левски - Черно море.
ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
17.00 Хебър - Добруджа
19.30 Локо Пд - Берое
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
20.00 Ман Юнайтед - Лестър
22.15 Саутхемптън Кристъл Палас
ПО МАКС СПОРТ 3
21.45 Наполи - Удинезе
ПО МАКС СПОРТ 4
21.00 Леванте - Барселона
1.15 Сантос - Бока Хуниорс
3.30 Индепендиенте Дел Вале Палмейрас
ПО НОВА СПОРТ
БАСКЕТБОЛ
20.00 Зенит - Парма
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
11.00 “Мастърс” в Рим
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
13.00 Обиколка на
Италия (IV етап)

16

ВТОРНИК
11 МАЙ

Козмин Моци спира
с футбола
Козмин Моци спира с футбола. Легендата на Лудогорец
смята, че повече не е нужен
на “орлите” на терена, но
няма намерение да си търси
нов клуб. Румънският защитник ще доиграе сезона, след
което ще окачи обувките.
“Казах, че като спечелим
десетата титла и сложим
звезда на фланелката, ще сложа край на състезателната си
кариера. От доста време съм
в професионалния футбол близо 20 години. Щастлив

съм от това, което постигнах с Лудогорец”, заяви
Моци.
Румънският бранител, който имаше основна роля за влизането на “орлите” в групите
на Шампионската лига през
2014 г., спечели девет шампионски титли с тима от Разград.
Той триумфира с разградчани
четири пъти за Суперкупата
на България и веднъж за купата. Вероятно Моци ще получи
длъжност в администрацията
на “орлите”.

СНИМКА LUDOGORETS.COM

Футболистите на Лудогорец подхвърлят Козмин Моци, след като тимът
заслужи десета титла на България, а румънецът изигра последния си мач

Трима от Лудогорец спорят
за Футболист на футболистите
По двама от ЦСКА-Сф и Локо Пд попаднаха сред номинираните
Трима футболисти на Лудогорец ще
се борят за Футболист на футболистите. Това очаквано са Антон Недялков,
Кирил Десподов и Клаудиу Кешерю.
Сред номинираните има по двама от
ЦСКА-Сф и Локо Пд и Мартин Камбуров, който този сезон игра за ЦСКА
1948 и Берое. Това стана ясно след
обявените номинации. Другите, които
ще се борят за приза, са Димитър Илиев и Бирсент Карагарен (Локо Пд),
Георги Йомов и Тиаго Родригес
(ЦСКА-Сф), Спас Делев (Арда) и Ивайло Чочев (ЦСКА 1948).

Анкетата е организирана от Асоциацията на българските футболисти, като
този сезон е юбилеен - 20-и. В допитването участват всички играчи от efbet
и Втора лига - българи и чужденци.
Целта е футболистите сами да изберат
най-добрия измежду тях за настоящия
сезон. Анкетата включва три основни
раздела: Футболист на футболистите,
Най-добър млад играч и Най-добър
треньор. Състезателките от Женската
лига за шести пореден път също избират Най-добрата футболистка за сезона. Тази година заради пандемията няма

да има тържествена церемония с награждаване на призьорите.
Десет са и претендентите за Найдобър млад футболист в елита - Доминик Янков (Лудогорец), Марин Петков
и Мартин Петков (Левски), Светослав
Вуцов (Славия), Димитър Тонев и Станислав Работов (Ботев Пд), Симеон
Петров и Димитър Митков (ЦСКА
1948), Преслав Боруков (Етър) и Виктор Попов (Черно море).
Петима се борят за приза Най-добър
треньор. Единствено наставникът на
Черно море Илиан Илиев води тим

БФС присъди служебна загуба за ЦСКА 1948
Спортно-техническата
комисия към БФС присъди служебна загуба за
ЦСКА 1948 след несъстоялия се мач с ЦСКА-Сф.
Тимът на Гриша Ганчев
печели с 3:0, като с тези 3
т. събра 56 и се върна на
второто място в първенството. Трети пада Локо Пд

с 55 т., но и мач по-малко.
Срещата между двата
“червени” тима трябваше
да се изиграе в петък, но
от новака в елита отказаха
да се явят, защото имат над
десет заразени футболисти с КОВИД-19. Те още са
под карантина, заради което пропадна и срещата със

“смърфовете” предния понеделник. Два дни покъсно обаче от “Бояна”
оповестиха, че мач между
ЦСКА 1948 и ЦСКА-Сф
трябва да има, въпреки неоспоримите доказателства
от страна на домакините,
които няма как да излязат
на терена.

“За неявяване на ЦСКА
1948 в срещата от XXVIII
кръг, на основание чл. 24,
ал. 1, първи абзац, се
присъжда служебен резултат 0:3 в полза на ЦСКАСофия”, съобщиха от
БФС. Вероятно сега ще
има жалби и може да се
стигне до съд.

СНИМКА БГНЕС

Брахим Диас (вторият отляво) открива резултата за разгрома на Милан над домакина Ювентус
с 3:0 в Серия А. На “Алианц Стейдиъм” точни бяха още Анте Ребич (78) и Фикайо Томори (82).
Милан излезе трети със 72 т., а Юве остана пети с 69 и на този етап е аут от Шампионската лига

извън първата шестица. Останалите
номинирани са Валдас Дамбраускас
(Лудогорец), Александър Тунчев (Локо
Пд), Любослав Пенев (Царско село и
ЦСКА-Сф), Николай Киров (Арда).
При дамите ще се борят Нора Димитрова, Ивана Найденова и Тея Пенкова (НСА), Диана-Михаела Атанасова и Вероника Гоцева (Локо Пд), Нина
Георгиева (Локо СЗ), Полина Ръсина
(Пирин) и Мирела Моева (Етър).
Миналата година наградите спечелиха Димитър Илиев, Бруно Акрапович,
Филип Кръстев и Ивана Найденова.

Гришо запази
позиции, рекорди
за Кузманов,
Андреев и Томова
Григор Димитров запази мястото си в
световната ранглиста. Първата ни ракета остава на 17-а позиция с 2586 т., въпреки че
миналата седмица отпадна още на старта на
“Мастърс”-а в Мадрид. Най-добрият български тенисист ще играе тази седмица в Рим
(2,6 млн. евро), като на старта излиза срещу
испанския квалификант Алехандро Фокина
(№48). Това ще бъде първа среща между двамата.
Втората ни ракета Димитър Кузманов постигна нов връх - изкачи се с три места до
№239 с 275 т. Адриан Андреев прогресира
четири позиции до върховата за него 375-а
със 118 т. На 17 май софиянецът ще запише
нов рекорд, защото тогава ще бъдат прибавени към актива му точките от финала в
Анталия, който загуби в неделя.
Начело продължава да е Новак Джокович с 11 463 т., пред Данийл Медведев (Рус)
- 9780, Рафаел Надал (Исп) - 9630, и др.
При жените Цветана Пиронкова остава
114-а със 723 т. Виктория Томова е с четири места напред до №122 с 668 т., като това
е рекордно класиране за втората ни ракета.
Води Ашли Барти (Авл) с 10 090 т., пред
Наоми Осака (Яп) - 7650, Симона Халеп
(Рум) - 650, и др.
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