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КС отряза надглавния прокурор
Напъните на ГЕРБ да въведе фигура, която уж да контролира
Иван Гешев, бяха порязани. Конституционният съд обяви, че поправките противоречат на основния закон.
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Президентът назначи
професионалисти
Н

Стефан Янев е служебният министър-председател,
вицепремиерите са Гълъб Донев, Бойко Рашков и Атанас Пеканов

епропорционални ограничения, дискриминация и противоправни действия - това са само
част от епитетите, с които БХК
описва 2020 година (стр. 4). Миналата година ГЕРБ опитаха да
използват КОВИД-19, за да оправдаят редица ходове, с които
отнемаха права от българите. В
някои случаи решенията им дори
срещаха одобрението на хора,
които не си даваха сметка, че
всяко временно решение лесно
може да стане дългосрочно. Други пък си мислеха, че не е страшно, щом в конкретния момент не
се отнася за тях. После обаче
беше късно да се вайкат.
Затваряха гета, после областни градове, затваряха и здрави
хора, уж, за да ни пазят. Забраняваха ни да се събираме и да
протестираме, пак уж за наше
добро. ГЕРБ си намериха правдоподобно оправдание, за да ограничават и какво говорим и пишем. За щастие, не всяка тяхна
проектозабрана успя да мине.
Защото все още има българи и
политици, които пазят постиженията на демокрацията.
Може да пазим здравето и без
да погубваме правата на хората.
Е, не бива и да забравяме
задълженията си. Но може би
най-важното, което политиците
трябва да запомнят, е да не причиняват на друг това, което не
искат за себе си.

Служебен кабинет, съставен от признати експерти,
назначи президентът Румен
Радев. Министър-председател в следващите месеци ще
е секретарят на държавния
глава по сигурност и отбрана Стефан Янев, който отго-

варяше за МО в предходния
служебен кабинет. Трима ще
са вицепремиерите - Гълъб
Донев поема труда и социалната политика, Бойко
Рашков - обществения ред
и сигурността, а Атанас
Пеканов - управлението на

евросредства.
Преподаватели от наши и
чужди университети попълват
кабинета. Правосъдното министерство е поверено на
проф. Янаки Стоилов, здравното - на д-р Стойчо Кацаров, министър на образовани-

ето е проф. д.х.н. Николай
Денков.
Дипломати от кариерата,
шампион по петобой и специалисти с научни степени
допълват служебното правителство.
Стр. 3
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Вицепрезидентът Илияна Йотова бе сред гостите на патронния празник
на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” и поздрави за
професионалния им празник библиотечните и информационните специалисти
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ЯВОР БОЖАНКОВ:

Гешев е алергичен към теми
за Борисов и Пеевски
Втори бизнесмен разкри пред комисията по ревизията рекет,
изнудване и палежи от приближени до властта
Прокуратурата показа, че е алергична към теми, когато обхващат периметъра около Бойко Борисов и Делян
Пеевски, заяви Явор Божанков в радиоинтервю. “Не е страшно, хора! Говорете! ГЕРБ вече не са на власт, има
кой да ви чуе”, призова народният представител от БСП. Той обобщи, че на
изслушванията в комисията по ревизията на управлението на ГЕРБ е станало
ясно как в България се внася храна с
ниско качество, как се източват пенсионни дружества, как се правят кухи
сделки на фондовата борса. По думите
му това показва нивото и грозната картина на едрия капитал у нас, какви хора
развиват крупен бизнес и какво е обкръжението на премиера.
Случаите вече няма как да бъдат
заметени, подчерта шефката на комиси-

ята Мая Манолова в тв интервю. Тя
твърди, че в много държавни фирми,
въпреки опитите да се прикрива истината, са открити притеснителни факти
за злоупотреби. По думите й вероятно
всяко министерство, всеки сектор имат
по един “Иван Ангелов”, който играе
ролята на министър и свежда изискванията на властта за изпълнение от бизнеса.
В понеделник втори бизнесмен от
земеделския сектор разказа пред комисията за ужасяващия рекет, принуда,
изнудване, заплахи и палежи, на които е
бил подложен. Собственикът на “АгроБел 2001” Павел Стоименов потвърди
казаното от Светослав Илчовски, че в
основата на погромите на бизнеса им е
приближеният до Бойко Борисов Иван
Ангелов. Депутати от ГЕРБ отново опи-

таха да спрат разкритията му с подвиквания, ръкопляскания, дюдюкания и подигравателен смях. “Има картел Г-8 в
Стара Загора под ръководството на шефа
на “Градус”. Бяхме принудени да плащаме изкуствено ниски ренти, да не купуваме земеделска земя, запалиха три
мои офиса, а къщата на наша служителка беше опожарявана два път”,
продължи обаче Стоименов. Бизнесмените решили да продадат земите си и да
се изнесат в Гърция, но сделката внезапно пропаднала, вероятно пак под диктовка на Ангелов. Стоименов се оплака,
че през 2014 г. същата група му е откраднала фирмата с 50 000 дка земя по
електронен път. Въпреки сигналите
всички институции си затворили очите
за обира.
Стоименов изнесе факти за прова-

ления бизнес на най-големия производител на домати у нас -италианеца Еро
Фабрицио Фрески. Чрез фалшиви подписи столичен адвокат успял да му
отмъкне дружеството “Фиор Ди Лате”,
което развивало селскостопанска дейност в пловдивското село Шишманци.
С промени в Търговския регистър фирмата вече имала нов управител. От
“Градус” го принудили да сключи договор с тях за 1000 тона слънчоглед.
Ангелов му превел 600 000 лв. Когато
Фабрицио разбрал за измамата от мнимия управител и парите нямало и следа. Стоименов припомни и за гръцки
бизнесмен от Луковит, който бил принуден да напусне България и да се откаже от бизнеса, защото му измислили
несъществуваща салмонела при пилешкото месо и избили всичките му птици.

Надглавният прокурор
е противоконституционен
Фигурата на специалния прокурор, който има
правомощия да разследва
главния прокурор, противоречи на конституцията.
Това реши Конституционният съд (КС), който бе
сезиран по темата от президента Румен Радев. На
24 февруари той поиска
отмяна на няколко разпоредби, които според становището на президент-

ството противоречат на
основния закон. КС също
потвърди вчера, че поправките, въведени в Наказателно-процесуалния
кодекс и Закона за съдебната власт, са противоконституционни.
Нова фигура на прокурор, който да води разследванията срещу главния прокурор и неговите
заместници, бе гласувана

в началото на годината
въпреки отрицателните
становища на Висшия
съдебен съвет, прокуратурата, експерти и юристи както в България, така
и в европейски институции.
Мотивите на КС все
още не са публикувани.
Само съдия Филип Димитров е бил на особено
мнение.

Прокуратурата се отказа
от делото за „ЕВН” срещу
Прокопиев, Трайков и Дянков
Прокуратурата не е подала жалба
срещу оправдателните присъди на
бизнесмена и издател Иво Прокопиев
и двамата бивши министри Трайчо
Трайков и Симеон Дянков по знаковото дело за “ЕВН”. Срокът за протестиране е изтекъл на 5 май, което значи, че тримата са окончателно невинни. Те бяха обвинени заради продажбата на държавните дялове в електроразпределителното дружество “ЕВН”.
Заедно с тях обвиняеми бяха и тримата служители на инвестиционния
посредник “Булброкърс” Радослав Рачев, Любомир Евстатиев и Петър Василев. Досъдебното производство за-

почна през 2013 г., а съдебната фаза
- през 2017 г.
Разследващите твърдяха, че държавата е била ощетена чрез умишлено
занижаване на цената на акциите. Прокопиев бе привлечен към отговорност
като помагач. Тезата на прокуратурата бе, че той е помогнал на Дянков и
Трайков да извършат престъпление с
едно свое изказване на заседание на
тристранката.
Всички обвиняеми по това дело
бяха оправдани още на първа на инстанция. Решението бе потвърдено и
от апелативния спецсъд преди три седмици.

В Кърджалийско живеят най-дълго
Очакваната средна продължителност на предстоящия живот е най-висока в област Кърджали - 76,7 години,
следвана от София - 76,3 години, а
областта с най-ниска стойност е Видин
- 71,8 години. Това сочат данните на
НСИ. Очакваната средна продължител-

ност на живот общо за населението на
страната, изчислена за периода 20182020 г., е 74,6 години. Спрямо предходния период тя намалява с 0,3 години, докато за 2017-2019 г. очакваната
продължителност на живота на българските мъже и жени е била 74,9 г.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Хубавото време отново напълни столичните паркове и градинки

София прави нова детска градина
върху животински пазар
Столичната община
планира да изгради нова
детска градина на мястото на животински пазар
в район “Оборище”. Теренът се стопанисва от
“Пазари север”. Мястото е познато като
“Съботен животински
пазар”, специализиран за
продажба на живи животни, но е със затихващи функции, твърдят от
районната администрация. Имотът е сключен

между бул. “Данаил Николаев”, ул. “Васил Друмев”, ул. “Марица” и
бул. “Евлоги Георгиев”,
а инвестиционните намерения включват изграждането на сграда за
детско заведение за 8
групи деца с административен блок и басейн.
Павираната улица,
която в момента преминава през пазара, ще
бъде запазена като част
от недвижимото култур-

По последни данни на “Евростат”
очакваната продължителност на живота на гражданите на ЕС през 2018 г. е
81 години, тоест с около 5,5 години
повече от българите.
Известно е, че жените живеят подълго от мъжете и затова статистиката
прогнозира, че по-силната половина на
българското население ще живее около

но наследство на района. Предвидено е на покрива на забавачката да
се поставят фотоволтаични панели, които да
намалят бъдещите експлоатационни разходи
на сградата.
ДУМА припомня, че
миналата година Столичната община поръча на
районните администрации спешно да търсят
терени за нови детски
градини.

71,1 години, а дамите - около 78,2 години. Хората в градовете живеят средно 75,5 години, докато на село - около
72,6 години. За хората, които са
навършили 65 г., очакваната продължителност на живота за мъжете е oще 13,6
години, а за жените - 17,5 години. И по
този показател стойностите в ЕС са повисоки - средно 20 години.
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Стефан Янев
е служебният
премиер
Янаки Стоилов пое правното министерство, само две са жените
в кабинета, който ще управлява до предсрочните избори на 11 юли
Президентът Румен Радев издаде указ
и назначи служебния кабинет, който ще
управлява до провеждането на предсрочните парламентарни избори. Датата на
новия вот официално е 11 юли, а парламентът ще бъде разпуснат днес. Тази сутрин Радев официално представя приоритетите пред новото правителство и служебния министър-председател Стефан
Янев. Досега Янев бе секретар на държавния глава по сигурност и отбрана, в предишния служебен кабинет през 2017 г. бе
вицепремиер и министър на отбраната.
Той е оглавявал дирекциите “Отбранителна политика” и “Политика за сигурност и
отбрана” на МО, бил е аташе по отбраната в посолството ни във Вашингтон.
Вицепремиер по икономическите и
социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика
ще бъде Гълъб Донев. Той също идва от
“Дондуков” 2, където досега бе секретар
на президента, в предходния служебен
кабинет отново бе министър. Между

2014 г. и 2016 г. пък бе социален зам.министър, заемал е редица ръководни
постове в НОИ, МТСП и др. Вицепремиер с ресор обществен ред и сигурност
ще е доц. Бойко Рашков, който има дългогодишен юридически стаж и бе член на
правния съвет към президента. Той ръководи катедра “Наказателноправни науки”
в Юридическия факултет на УНСС. Рашков е оглавявал Националната следствена служба и Специализираната следствена служба, бил е член на ВСС, народен
представител в 39-то НС, зам.-министър
на правосъдието и председател на Националното бюро за контрол на СРС. Атанас Пеканов ще е вицепремиер с ресор
управление на европейските средства.
Той е икономист от Австрийския институт за икономически изследвания и докторант във Виенския икономически университет, където преподава. Работил е в
Европейската централна банка, участва в
Съвета за икономическо и социално развитие към президента.

ГЕРБ се обявиха за жертви
на Гьобелсова пропаганда
Юлия КУЛИНСКА

“Жертви сме на Гьобелсова
пропаганда. Пускат една лъжа,
ретранслират. Една лъжа, повторена 100 пъти, за хората става
истина. Ходи после се оправдавай”, заяви лидерът на ГЕРБ
Бойко Борисов на националното събрание на партията, провело се онлайн. Той твърди, че изборите на 4 април са показали,
че ГЕРБ не е за “изчегъртване”,
а хората оценяват и виждат направеното. Борисов се оплака, че
комисията по ревизия е арбитражен съд между бизнесмени. Той
призова внимателно да се броят
гласовете на следващите избори.
Важно било кой и как ще разкарва машините и как ще се пазят.
Борисов посочи, че логиката му
идва от предстоящите два много
тежки месеца преди вота на 11
юли. Много пари са изправени
срещу нас и това са парите на
олигархията, продължи да се
жалва той. Димитър Николов и
Йорданка Фандъкова били от
най-уважаваните и най-заслужилите представители на ГЕРБ, но
партийната работа изисквала
ежедневно присъствие на събрания и изслушване на хората по

няколко часа. Затова Борисов ги
изхвърли от зам.-председателските места в партията. На техните
места бяха назначени Томислав
Дончев и Даниел Митов. Рокади
има и в Изпълнителната комисия. Нейни членове вече са станалите в понеделник членове на
ГЕРБ бивши министри на културата Вежди Рашидов и на здравеопазването проф. Костадин Ангелов. Екскметът на Пловдив
Иван Тотев също вече е част от
тясното ръководство на партията. Постовете си в Изпълнителната комисия загубиха Красимир
Велчев, Пламен Нунев и Менда
Стоянова. Уж напуснали по собствена воля, пък по-късно се каза,
че причините за кадровата промяна са лошите изборни резултати и нуждата от обновление
на партийния връх. И контролната комисия на ГЕРБ беше
обърната с хастара навън. Заявления за напускане са подали 6
от 7-те й членове - Десислава
Танева, Александър Ненков,
Емил Радев, Ирена Соколова,
Андрей Новаков и Даниела Савеклиева. Към останалия Димитър Главчев се присъединиха
Михаела Крумова, Александър
Иванов, Бранимир Георгиев, Любомир Перчинков, Галя Желязкова и Полина Гълъбова.
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Националният съвет на БСП одобри номинацията на Янаки Стоилов и
така преподавателят по право в СУ “Св.
Климент Охридски” и в ПУ “Паисий
Хилендарски” ще бъде правосъден министър. Той е член на НС на БСП, народен представител в няколко парламента, бил е ръководител и член на
българската делегация в ПАСЕ и в Интерпарламентарния съюз.
Министър на финансите ще бъде
харвардският възпитаник Асен Василев.
Той бе служебен министър в правителството на Марин Райков през 2013 г.,
където отговаряше за икономика, енергетика и туризъм. Икономическото министерство е поверено на още един харвардски възпитаник - предприемача Кирил Петков. Енергетиката остава за
ботевградчанина Андрей Живков, който
има богат опит в столичното Електроразпределение, а по-късно и в ЧЕЗ.
Д-р Стойчо Кацаров поема здравеопазването. Той има два мандата като депу-

тат в 38-то и 39-то НС от листата на
ОДС, бил е областен управител на Софийска област, а от април 1999 до 2001 г.
- зам.-министър на здравеопазването. Образованието ще бъде поверено на международно признатия проф. д.х.н. Николай
Денков, който е член-кореспондент на
БАН и редовен член на европейската
научна академия Academia Europaea. Денков също бе част от предходния служебен
кабинет на Радев, а от 2014 до 2016 г. е
бил зам.-министър на образованието.
Отбраната поема дългогодишният
дипломат от кариерата Георги Панайотов. Московският възпитаник е бил постоянен представител на България към
ООН и е заемал редица ръководни постове в наши посолства. МВнР също е
поверено на дипломат от кариерата Светлан Стоев, който постъпва във
външно още през 1985 г. и оттогава е
заемал различни постове, включително и
посланически, от януари е извънреден и
пълномощен посланик на България в
Кралство Дания.
Две са жените в служебния кабинет доц. д-р архитект Виолета Комитова ще
отговаря за регионалното развитие и
благоустройството, а доц. Стела Балтова
за втори път е решението на Радев за
служебен министър на туризма.
Министерството на културата е поверено на проф. Велислав Минеков
който е преподавател по скулптура,
металодизайн, художествено метолеене, художествено каменоделие и реставрация в България, Германия, Турция и ОАЕ. Той бе и едно от лицата на
протестите миналото лято.
Асен Личев ще отговаря за околната
среда и водите, 25 години е работил в
МОС и МОСВ, има над 12-годишен стаж
като шеф на дирекциите по водите.
За втори път Румен Радев избира
проф. д-р Христо Бозуков да поеме
МЗХГ. Той беше и зам.-министър на земеделието в правителството на Пламен
Орешарски, а от 2018 г. е член на Съвета за икономическо и социално развитие към президента.
Георги Тодоров ще е министър на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, а многократният републикански шампион по плуване и модерен петобой Андрей Кузманов ще е
министър на младежта и спорта.

С песен отбелязаха 130 г. от първата
соцсбирка във Велико Търново

С песента от “На всеки километър” стотици представители
на БСП от цялата страна отбелязаха 130 години от първата
сбирка на социалистите във Велико Търново, съобщава в. “Борба”. Традиционно пред паметника на Никола Габровски и Димитър Благоев в старопрестолния град бяха положени множество цветя. Сред присъстващите
на годишнината бяха народният
представител Весела Лечева,
областният председател на социалистите Мариана Бояджиева,

членовете на НС на БСП Кристина Сидорова и Васил Стоянов,
областният председател на БСП
в Габрово Валери Митов и др.
Честването започна с изненада за 88-годишната Недялка
Костова, която получи букет с
рози от председателя на БСП
във Велико Търново Михаил
Михалев по случай рождения й
ден. “За нас Никола Габровски
е това, което за лявата идея в
света е всеизвестният Карл
Маркс. Ще си позволя да направя една съпоставка. Днес домът

на Карл Маркс се радва на огромен туристически интерес от
цял свят, а къщата на Никола
Габровски във Велико Търново
не съществува, сравнена е със
земята”, съжали Михалев.
“Кога, ако не сега, трябва да
говорим за повече държава в
основните сектори: здравеопазване, образование, социална
политика”, обърна се към социалистите Лечева. По традиция
на честването към всички присъстващи се обърнаха и гостите
от Габрово.
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БХК оцени годината като
най-лоша за правата на българите
Използването на КОВИД-19 за ограничаването на политически и граждански
права е част от акцентите в годишния доклад на организацията
Павлета ДАВИДОВА

2020 година е най-лошата
за правата на човека в България, заяви председателят на
Българския хелзинкски комитет Красимир Кънев при представянето на годишния доклад
на организацията. По думите
му това се дължи на глобалната епидемична криза, която
неизбежно наложи ограничаване на редица човешки права.
Той обаче уточни, че не бива
да отдаваме влошаването на
състоянието на правата на
човека само на епидемията.
Трябва да добавим и допълнителния субективен фактор участието в държавното управление на организации от неототалитарен тип и обстоятелството, че ГЕРБ следваха тяхната политика и предприеха
действия, деструктивни за правата на човека в тяхна угода,

отбеляза Кънев.
Три са акцентите в годишния доклад на БХК, който е
повече от 170 страници.
Първият е отговорът на
българските власти на пандемията и ограниченията, които
те наложиха. Другите два са
влошаването на диалога на
българските власти с международните организации и институции, както и отношението на властта към протестите
и упражняването на граждански и политически права.
За първи път БХК отделя
специална глава на правото
на здраве, уточни Надежда
Цекулова. Тя отбеляза, че управляващите не са успели да
защитят най-уязвимите членове на обществото, налагали са
непропорционални и дискриминационни мерки. Тя разказа за влошената комуникация
със здравното министерство
заради плана за организация
на здравната система покрай

пандемията, причинена от
КОВИД-19. “Документът е с
вписан на ръка номер и резолюция “Да!”, без подпис на
длъжностно лице. От предоставените 36 писма и инструкции на министерството
към РЗИ 8 са с изходяща дата
след 30 юли 2020 г., но нито
един документ не представлява по същността си информация към РЗИ, РЗОК и ръководителите на лечебни заведения относно плана и дейностите, които тези институции трябва да спазват”, отбеляза Цекулова. Докладът констатира, че държавата не
изпълнява адекватно задълженията си за осигуряване правото на здраве. Цекулова изброи и различните ограничения, на които българите бяха
подложени - от КПП, през
оградите в ромските гета,
невъзможността за обжалване на карантина и др. “Непропорционални ограниче-

ния, дискриминация и противоправни действия белязаха у
нас годината, в която светът
се бореше с пандемията от
коронавирусно заболяване.
Бяха засегнати правата на
стотици хиляди български
граждани, включително правото на лична свобода и сигурност, правото на личен и семеен живот, правото на мирно събрание, свободата на
изразяване, правото на придвижване, правото на труд и
образование, както и правото
на здраве”, гласи едно от заключенията на БХК за 2020 г.
Радослав Стоянов акцентира на поведението на властите спрямо масовите протести миналата година - опитите да бъде ограничено правото на сдружаване и мирно
събиране, законовите напъни
за ограничаване на медийното изразяване и др. Докладът
отчита продължаващия натиск над журналисти, ограни-

чаване на достъпа на медии
до депутати и др.
Адвокат Адела Качаунова
отбеляза, че има безпрецедентно влошаване на диалога
на българските власти с международните организации и
институции. Страната не е
изпълнила 165 решения на
ЕСПЧ миналата година. За
първи път има 4 междинни
резолюции срещу България в
рамките на година - за сравнение от 1992 г. до 2019 г. Комитетът на министрите е приел само две междинни резолюции срещу България за неизпълнение на решения на
ЕСПЧ. Качаунова подчерта, че
управляващите заобикалят
изискванията за намаляване
правомощията на главния прокурор и систематично отричат и омаловажават международните препоръки, свързани
с насилието над жени, правата на малцинствата, полицейското насилие и др.

Мирослав Боршош стана
заместник-кмет на София
Мирослав Боршош е
новият зам.-кмет на София, обявиха официално вчера от Столичната
община. Той е назначен
да отговаря за направление “Култура, образование, спорт и младежки дейности” на

София. В съобщението
на общината той е
представен като възпитаник на Софийския
университет “Св. Кл.
Охридски” със специалност “Културология” и
като създател на емблематичните културни
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пространства литературен клуб “Перото”,
театър “Азарян”, ДНК
- пространство за
съвременен танц и
пърформанс. Боршош е
и носител на Наградата
на Столичната община
за ярки постижения в
областта на културата.
Мирослав Боршош
поема зам.-кметския
пост от доц. д-р Тодор
Чобанов, който беше
освободен от длъжност
след забавяне на процедурите за реставриране
и възстановяване на
минералните бани в
“Овча купел” и “Горна
баня”.
Още на стр.11

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Артисти, музиканти и почитатели изпратиха
с аплодисменти в последния й път голямата певица Ваня Костова

Петиция и контрапетиция
за зелена зона и в кв. „Стрелбище”
Деси ВЕЛЕВА

Още един столичен квартал
върви към обособяването на платена зона за паркиране. Жители
на кв. “Стрелбище” са започнали
онлайн подписка за въвеждането
на зелена зона заради проблеми с
намиране на места за автомобилите на хората от района. Инициативата е напълно очаквана след
последното разширяване на зоната в съседния квартал “Иван Ва-

зов”. В началото на тази година,
след неколкократни отлагания,
там се появиха 880 платени места. Сега жителите на “Стрелбище” се оплакват, че изпитват сериозни трудности да намерят място за паркиране заради приходящи автомобили, които не искат да
плащат за зелена зона в кв. “Иван
Вазов”. “Положението е нетърпимо, зачестиха разнообразни вандалски прояви срещу паркираните автомобили. Затова предлагаме добавяне на прилежащите паркинги и паркоместа пред блокове-

те, покрай бул. “Петко Тодоров”,
между бул. “България” и ул. “Бяла
черква”, към създадената зелена
зона”, пишат в петицията си хора
от района. В същото време има и
много недоволни от подобно
бъдещо решение. Те са направили
своя подписка и категорично не
са съгласни с разширяването на
платената зона както в “Стрелбище”, така и в близкия квартал
“Гоце Делчев”. За платено паркиране в района намекна в началото
на годината и кметът на “Триадица” Димитър Божилов.
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60% от жилищата за продажба
„отлежават” над 6 месеца на пазара
Атрактивните и с добра цена имоти рядко се задържат непродадени повече от два месеца
Над 60% от имотите за
продажба в България отлежават на пазара повече от 6 месеца. В София това важи за
половината от офертите за
продажба, сочат данни на
платформата за недвижими
имоти Enoti.bg. Това обяснява тенденцията все повече
купувачи да се оплакват, че
няма имоти и виждат едни и
същи обяви, които са на пазара с месеци и дори с години.
Лихвите са рекордно ниски и много клиенти мислят, че
моментът е добър за покупка
на нов дом. Затова кандидатстват, получават одобрение от
банка, но с месеци не могат
да си харесат нищо, разказват
от musketari.bg - платформата, която се стреми да улесни
получаването на финансиране
за имот.
Атрактивните имоти и

тези с добро съотношение
цена-характеристики рядко се
задържат непродадени повече
от 60 дни. Според данните на
Enoti.bg, oбявите в страната,
качени през последния месец,
са само 11,9%, тези на 1 до 6
месеца са почти 28%, а на
повече от 6 месеца - 60%.
Пазарът в София е по-динамичен. Имотите, които са качени между ноември 2020 и
март 2021 и още не са продадени, са близо 36%, а 50% от
имотите, които в момента се
предлагат, са на повече от 6
месеца.
Причините имот да се
задържи повече от половин
година, без да се продаде,
могат да са различни. Фактори като лошото състояние на
жилището и нуждата от ремонт не биха отказали купувач, за когото други основни

критерии като местоположение, изложение или цена, например, са покрити. При мно-

го от старите обяви за имоти
се наблюдава несъответствие
между реалната и обявената

цена. Собственици упорито
чакат да получат цената, която искат, но това може да
отнеме години и обикновено
е свързано с общото
поскъпване на пазара, а не с
правилно поставена първоначална цена.
Ситуацията при жилищата,
обявени за отдаване под наем,
не е много по-различна. Повече от половината обяви за
България, както и за столицата, са по-стари от 6 месеца.
При жилищата, които се дават
под наем, освен високата цена,
друга причина за задържането
им на пазара може да бъде
състоянието на имота, тъй
като наемателят по-скоро не
би ремонтирал жилище, което
не е негова собственост, а
някои наемодатели не биха се
съгласили така или иначе, разказват от Enoti.bg.

Над 20% спад в производството
на пчелен мед

Започва ремонт на 4 км
от пътя София-Перник

Миналата година са загинали 44 150
пчелни семейства. Това показва статистика на земеделското министерство за
пчеларството в България през 2020 г.
Спрямо 2019 г. обаче броят на унищожените пчелни семейства и загуби, нанесени по различни причини, отбелязва спад
от -24,4%. Сред причините са изредени
отравяне (12 473), болести (9 705), глад
(6 813) и други (15 159).
Данните, събрани от анкетираните
2764 стопанства с пчелни семейства,
показват още, че в резултат на неблагоприятните климатични условия през 2020
г. производството на пчелен мед намалява до 9066 тона. Това е с 21,3% по-малко
спрямо 2019 г. За година средният добив
от едно пчелно семейство намалява с
18,7% до 13,3 кг.
Според статистиката към 1 октомври 2020 г. броят на пчелните семейства намалява незначително до 863,3 хиляди спрямо 2019 г. (-0,5%). Пчелните

Поетапен ремонт на 4километрова пътна отсечка от трасето между София и Перник през Владая
и с. Драгичево започва от
днес, съобщават от Агенция “Пътна инфраструктура”. В първия етап от
ремонта ще се работи на
3-километрова отсечка от
жп гара Владая до кръстовището за Рударци и Кладница в с. Драгичево. Заради ремонта ще бъде ограничено движението в
платното за София и трафикът ще преминава двупосочно в платното за
Перник.
Планира се този първоначален етап на ремонта да
приключи през юли. След
това работата ще продължи в платното за Перник, а движението ще се
прехвърли в ремонтираното платно за София.
През септември ремонтът ще продължи в
отсечката от Драгичево до
пътния възел “Даскалово”. Целият ремонт ще
приключи в края на годината. Заради ремонта ще
бъде забранен левият завой за Рударци на кръстовището в с. Драгичево.
Ремонтът на отсечката

семейства, от които е добиван мед през
2020 г., пада до 680,3 хиляди (-3,2%).
Броят на стопанствата с пчелни семейства през 2020 г. е 11 626, което е спад
от 15,6% спрямо предходната година.
С 30,3% по-малко са стопанствата, в
които се отглеждат от 1 до 49 пчелни
семейства, докато тези с 50 и повече се
увеличават с 5,6%. Средният брой на
отглежданите пчелни семейства в едно
стопанство нараства със 17,9% до 74,3.
За изследвания период са продадени 4894 тона пчелен мед на преработвателните предприятия, директно 1800 тона, на търговците на дребно 448 тона, за промишлеността - 634
тона, а за собствена консумация са
отделени 1399 тона. През 2020 г. само
11 от анкетираните стопанства с 2263
пчелни семейства са посочили, че имат
16 споразумения (писмени или устни)
със земеделски стопани за опрашване
на култури.

между жп гара “Владая” и
пътен възел “Даскалово”
включва нов асфалт, подсилен с геомрежа по цялата ширина на платното.
Ще бъде подобрено отводняването и ще бъдат
възстановени прилежащите водостоци. Пътят ще е
с нови бетонови бордюри, ще се подменят мантинелите, ще се поставят и
нови пътни знаци.
Ремонтите дейности
са възложени на “Пътища Перник” ДЗЗД, с което АПИ има договор за
поддържане на републиканските пътища на територията на област
Перник.
В тежко състояние ос-

тава настилката на пътя,
който преминава през столичния кв. “Княжево”, до
жп гарата “Владая”. До
изграждането на магистрала “Люлин” това беше найнатоварената връзка между София и Югозападна
България (областите Перник, Кюстендил, Благоевград). За ремонта на бул.
“Цар Борис III” се говори
от години, но все още няма
проект и се водят дискусии дали да бъдат запазени
паветата или да бъде положен асфалт по пътната артерия, която е една от основните в София. В момента тече ремонт на трамвайното трасе от Съдебната
палата до кв. “Княжево”.

Очаквано плащане на дълг от НЕК вдигна рейтинга на БЕХ
Рейтинговата агенция “Фич”
повиши кредитния рейтинг на
необезпечените и неподчинени
облигации на Българския енергиен холдинг, съобщиха от БЕХ.
Сред ключовите причини за повишаването на рейтинга на
държавния холдинг е очаквано-

то намаляване на задълженията
на дъщерните му дружества. От
рейтинговата агенция изчисляват, че към края на 2020 г. около 40% от дълга на консолидирано ниво е на самата компания
майка, а останалите 60% са на
дъщерните дружества. Очаква-

нията на “Фич” са дългът на
фирмите й да намалее до 50%
към края на 2021 г. и до под
20% към края на 2023 г.
Посочва се, че прогнозите са
заради настъпващия падеж на
отпуснатия през 2016 г. държавен кредит на НЕК. Компания-

та получи през април 2016 г.
535,6 млн. евро заем от БЕХ, за
да разплати натрупаните си
задължения към двете т.нар.
американски електроцентрали и
към АЕЦ “Козлодуй” за изкупения от тях ток. Падежът на главницата от 1,047 млрд. лв. е на

28 юли 2021 г. Не е ясно обаче
откъде НЕК ще извади накуп
толкова пари, при положение че
според последния й публичен финансов отчет за 2019 г. не е успявала дори да плаща лихвите си
по този заем и към края на годината са били 207,542 млн. лв.
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Заложиха 20 млрд. лв. нов дълг
България няма да се отказва от еврото от 2024 г.
Поемане на нов дълг в размер на близо 20 млрд. лв. през
следващите три години залага
кабинетът в оставка в Конвергентната програма 20212023 г. Тя е cтpaтeгичecки
дoкyмeнт, пpeдcтaвящ нaциoнaлнaтa фиcкaлнa пoлитикa в
cpeднocpoчeн плaн. Пpoгpaмaтa ce изгoтвя eжeгoднo oт
Mиниcтepcтвoтo нa финaнcитe и ce пpeдcтaвя зa oцeнкa
в Брюксел нaй-къcнo дo кpaя
нa aпpил. Чрез нея ще бъде
oцeнявaнa гoтoвнocттa нa
Бългapия зa члeнcтвo в
eвpoзoнaтa.
Финансовото министерство, оглавявано до вчера от Кирил Ананиев, планира дългово финансиране под формата
на ДЦК в рамките на 6,2-6,7
млрд. лв. годишно. В програмата, изпратена до Европейската комисия още на 5 май,
но публикувана на сайта на
ведомството едва тази седмица, е записано, че предвидените по-големи от погашенията
обеми нов дълг целят акумулиране на средства във фискалния резерв и осигуряване

на пари за изплащане на еврооблигации, чиито падеж настъпва. Освен борбата с коронакризата държавата има и
други ангажименти - очакваният размер на наближаващите през 2022 г. и 2023 г. дългови погашения са от порядъка
на 2,7-3 млрд. лв. годишно,
твърдят от Министерството
на финансите.
От програмата става ясно
още, че правителството всъщност предвижда по-голям от
първоначално очаквания дефицит. Правителството в оставка прогнозира дефицит да
края на 2021 г. от около 7
млрд. лв., или 5,6% от брутния вътрешен продукт (БВП).
В средносрочен план се очаква дефицит в размер съответно на 2,7% от БВП за 2022 г.
и 3,1% за 2023 г. Това също
е влошаване спрямо първоначалните предвиждания на
правителството, според които дефицитът трябваше да
бъде съответно 1,9% и и 2,3%
от размера на икономиката.
Финансовото министерство упорито продължава годи-

Банки отказват разкриването
на стандартни срочни депозити
Големи банки отказват разкриването на стандартни срочни депозити и пренасочват парите на клиентите към спестовни сметки или спомагателни фондове. Новата политика е
резултат от нулевите лихви през последните години и икономическата и здрава криза.
От пет години насам средната лихва по депозити за домакинствата е под 1%. Затова все повече банки ще заменят
срочния депозит с алтернативи като спестовните сметки или
инвестиции в спомагателните фондове, казва финансовият
анализатор Дeсислава Николова, цитирана от БНР. Според
нея нея рискът и доходността във финансите са свързани.
Когато има възможност да се получи по-висока доходност,
съответно и рискът е по-висок. “Рискът в сравнение с депозита е, че всеки един, който притежава определена сума, има
възможност да загуби от тази сума. Докато при депозита ние
сме свикнали да вложим една фиксирана сума и след това да
получим определена доходност. И, всъщност тази разлика в
това, че можеш да загубиш, се състои рискът за клиента”,
коментира Николова.

ни наред да използва два различни начина на отчитане на
бюджетния дефицит - един за
пред Брюксел и друг, със значително по-благоприятни
стойности, пред обществеността у нас. Така например
правителството на Бойко Борисов се хвалеше, че въпреки
коронакризата е успяло да
удържи дефицита за 2020 г.
да не надвиши 3% (3,531 млрд.
на касова основа, което е точно 3% от БВП). Пред Брюксел обаче сме докладвали, че
на начислена основа той
всъщност е 4,056 млрд. лв.
или 3,4% от БВП.
Според програмата България няма да променя датата
за въвеждане на еврото
въпреки покачването на дефицита в бюджета и тя остава 1
явуари 2024 г. В същото време се оказва, че Министерството на финансите е скрило
ключов документ от бюджетната процедура за 2022 г.,
като не е публикувало
задължителната по закон пролетна макроикономическа
прогноза, става ясно от

справка на сайта на институцията. Документът трябваше
да е приет от правителството
до 14 април. По закон МФ е
длъжно да изготви пролетна
и есенна макроикономическа
прогноза, които влизат в актуализираната средносрочна
(за период от 3 г.) бюджетна
прогноза. Именно въз основа
на тези допускания тече бюджетната процедура всяка
година. Това е и основният
документ, в който правителството записва актуалните си
очаквания за изпълнението на
бюджета, включително дефицита. До момента обаче прогнозата за 2022-2024 г. не е
публикувана по неясни при-

чини.
Икономисти предупреждават, че новият финансов министър може да завари неблагоприятно състояние на публичните финанси заради многобройните допълнителни разходи, гласувани от правителството в последните два месеца. Голяма е вероятността повечето резерви в бюджета да
са изчерпани и служебният кабинет да срещне сериозни
трудности без актуализация в
Народното събрание да покрие непредвидени разходи
като например осигуряването
на новите избори и продължаването на социалните мерки
срещу пандемията.

Производството на ток с ръст от над 10%
Производството на електроенергия в България се е повишило с 10,39 процента за периода
1 януари 2021 г. - 9 май 2021 г. спрямо януари
2020 г. - 9 май 2020 г. Това показват последните
оперативни данни на Електроенергийния системен оператор /ЕСО/ за енергийния баланс на
страната за посочения период, публикувани на
страницата на оператора. От началото на годината до 9 май е отчетено производство на електроенергия в обем на 17 036 417 MWh, докато
за аналогичния период на изминалата година е
било 15 432 544 MWh.
Потреблението в страната се е повишило с
2,79 процента за посочения период. От началото
на годината до 9 май са изразходени 14 925 567
MWh електроенергия, докато за аналогичния период на 2020 г. потреблението е било 14 520 150
MWh. Данните показват, че за периода 1 януари
2021 г. - 9 май 2021 г. спрямо 1 януари 2020 г. 9 май 2020 г. салдото (износ-внос) се е повишило
със 131,35 на сто. В същото време от вчера всеки

бизнес в България може да си купува ток от други
държави в Европа, след като започна първото
пазарно обединение на енергийните борси в сегмента “Ден напред”. Това е важно не само за
електроенергийния сектор, но и за цялата икономика на страната, тъй като потребители ще имат
възможност и достъп до единния интергиран европейски пазар, каза изпълнителният директор на
ЕСО Ангелин Цачев. С покупката на електрическата енергия едновременно се пазарува и капацитет за мрежата по всички граници. Ако токът е от
Германия, то заедно с него е продаден и капацитет
за пренос по мрежата от границата между Германия и Австрия, Австрия и Италия, Италия и Гърция
и Гърция до България. Сделката се осъществява,
ако има свободен капацитет по всички граници,
обясни Цачев. Според него основните предимства
са, че се улеснява търговията, което предполага
много повече сделки. Увеличава се конкурентоспособността, защото при свързаност с Гърция
ще има много повече оферти за търговия.

Пандемията сви драстично дейността на автосервизите
Отлив на клиенти и силно
намален обем на работата на
автосервизите. Това са последиците от пандемията за сектора, които очертава инж.
Емил Германов, председател
на Съюза на автосервизите в
София. Трудностите идват още
през март, при първото затваряне заради пандемията. По
думите на Германов заради
ограниченото движение на
хората нуждата от автосервизна дейност също е намаляла
значително - поне с 60%.
“През първия локдаун може би
една седмица човек не влезе
при нас. Сигурно при война
светът е бил малко по-раздвижен”, коментира той. Същата
тенденция наблюдава и Крис

Младенов, собственик на автосервиз и на първата по рода си
Академия за обучение на автомеханици. Той обаче допълва
проблемите на сектора с един
много важен акцент - повечето
от собствениците на автосервизи не разполагат с т.нар.
аварийни, с които да покриват
ежемесечните си нужди при
кризисна ситуация. Много от
собствениците на автосервизи
са прекратили дейността си
окончателно, като са се преориентирали в други сфери.
Други пък са били принудени
да освободят персонал, но това
създава нов проблем, защото
при евентуално връщане към
нормалните нива на работа
няма кой да поеме задачите, а

това води и до загуба на клиенти, смята председателят на
Съюза на автосервизите.
“Още не може да се доближим до обемите на услугите,
които вършихме преди обявяване на пандемията. В момента
сервизите търпят големи загуби”, разказва инж. Германов и
коментира, че заради свития
бюджет на хората повечето от
тях са избрали да потърсят
помощ при т.нар. “гаражни
механици”, чиято дейност не е
регламентирана. Той признава,
че цените на услугите при тях
са по-ниски, но това е продиктувано от факта, че те не плащат данъци и нямат разходите,
които имат регламентираните
автосервизи.
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Комисия в ЕП прие
доклад на Иво Христов

СНИМКА БГНЕС

Израелски служители инспектират жилищен комплекс след изстреляните над 150 ракети от
Ивицата Газа срещу територията на Израел. Междувременно броят на палестинците, ранени в понеделник
при сблъсъците в Източен Йерусалим с израелските сили на реда достигна 620, убитите са девет

Масово убийство
в руско училище
Загинали са девет души, а други 21
са ранени, престъпникът действал сам
Девет души загинаха и 21 бяха ранени при масова стрелба в училище в столицата на Татарстан, Казан, предаде
ТАСС, позовавайки се на пресслужбата
на президента на републиката Рустам
Минниханов. По-рано се съобщаваше за
11 загинали, от които 9 деца, и 32 ранени. Осем от ранените са в тежко състояние, шестима от тях са ученици и те са
в интензивните отделения.
Според последните данни масово
престъпление е извършено от 19-годишният Илназ Галявиев, който е действал
сам. Той е стрелял с официално придобито автоматично оръжие. Президентската пресслужба опроверга първоначалните съобщения, че в нападението е
участвал и втори човек, който бил убит
пак според предишните съобщения. По

време на трагедията в училището е имало 714 деца и около 70 служители, от
които 52 учители. Като цяло училището
има 1049 ученици и 57 педагози.
Според някои сведения нападателят
е учил преди години в същото училище
и мотивът за нападението му може да е
мъст и омраза, твърди източник от разследването. Но информацията, че е е
учил в това училище още се проверява.
Галявиев бил студент 4-ти курс в
колежа ТИСБИ, но през април е бил
изключен заради неявяване на лекции и
изпити. Според бързата справка в колежа масовият убиец бил тих и кротък
човек. Назначена му е психоекспертиза.
В училището е имало обичайната
невъоръжена охрана. В сградата обаче се влизало с магнитни карти. И

Извънреден форум на ЕС
за Западните Балкани
По време на словенското
председателство на ЕС през
втората половина на 2021 г.
ще се проведе извънредна
среща на върха, посветена на
разширяването на ЕС със
страните от Западните Балкани. Това обявиха премиерите
на Гърция и Словения Кириакос Мицотакис и Янез Янша
след среща помежду си. “Словения смята разширяването на
ЕС със Западните Балкани за
основен приоритет за нашето
председателство. Както каза гн Мицотакис, имаме за цел да
организираме извънредна
конференция между страните
от Западните Балкани и
държавите-членки на ЕС. Тази
конференция ще се проведе в
Словения през октомври и

благодаря на министър-председателя, че ми даде няколко
много хубави идеи за това как
можем да се справим с този
въпрос”, изтъкна Янша.
При посещението си в
Брюксел македонският премиер Зоран Заев, който търсеше
подкрепа за кандидатурата на
страната си, заяви, че “отлагането на началото на преговорите за присъединяване и разочарованията, произтичащи
от това, са довели до предполагаемия нон-пейпър за прекрояване на границите на балканските страни, формирани
след разпадането на Югославия”. Смята се, че този нонпейпър (работен документ) е
изпратен до Брюксел именно
от Янез Янша.

понеже нападателят нямал такава, двамата дежурни от охраната се опитали
да го спрат. При сбиването той стрелял, ранил ги, но един от тях успял да
натисне алармения бутон. “Това е спасило голям брой хора”, твърди президентската говорителка Лилия Галимова, която разказа пред медиите как са
се развили събитията.
След като влязъл в сградата, нападателят започнал да стреля напосоки.
Няколко деца скочили от третия етаж.
Източник твърди, че големия брой
жертви и ранени се дължи на затворените пространства, в които се намирали учениците, когато Галявиев нахлул
в класните стаи и стрелял.
За около 20 минути намиращите се
в сградата били евакуирани, а пристигналите спецчасти неутрализирали нападателя.
Президентът Владимир Путин нареди спешно да се преразгледат правилата
за притежаване на лично оръжие.

С 25 гласа “зa”, 0 “против” и 3
“въздържал се” Комисията по рибно
стопанство в ЕП (PECH) прие доклад на българския евродепутат Иво
Христов на тема “Предизвикателства и възможности за риболовния
сектор в Черно море”. За последно
подобен документ е бил обект на
работа в ресорната парламентарна
комисия преди близо 10 години. В
доклада си Иво Христов, член на
Групата на Прогресивния алианс на
социалистите и демократите в Европарламента, поставя акцент върху
факта, че запасите в Черно море са
обект на прекомерен улов и призовава към спешни действия за справяне
с проблема. “От 60-те години на
миналия век Черно море търпи драматични екологични промени. Още в
декларацията от срещата на министрите в София от 7 юни 2018 г.
беше подчертана необходимостта от
сътрудничество по въпросите за риболова в Черно море, като например
устойчивостта на морските ресурси,
подобряването на събирането на
данни и борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов”, се
посочва в доклада на Иво Христов.
Очаква се документът да бъде гласуван в пленарна зала на заседанието
на Европарламента през юни.

Евросъюзът не иска
ескалация с Русия
Държавите от ЕС подкрепят
твърдо Чехия, но не се стремят към
по-нататъшно изостряне на отношенията с Русия, заяви върховният представител на ЕС по външна политика
и сигурност Жозеп Борел. “Всички
страни от Европейския съюз смятат, че не е необходимо да се изострят отношенията с Русия след дипломатическите скандали с Чехия и
България”, каза той по време на
пресконференцията.

Китай с население
над 1,4 милиарда
През 2020 г. населението на Китай се е увеличило с 0,83% на годишна база до 1,41178 млрд, съобщиха
властите. През 2019 г. населението
му е било 1,40005 млрд. В страната
има 723,34 млн. мъже и 688,44 млн
жени. Около 63,35% са хора на
възраст от 15 до 59 години, а около
18,7% са над 60 години.

Унгария наложи
вето на ЕС за Китай
Евросъюзът възнамерява
да излезе с декларация в подкрепа на “демократичните
активисти” в Хонконг, въпреки ветото Унгария, съобщиха медиите. От Брюксел заявиха, че се дава отсрочка от
една седмица на Будапеща да
промени становището си.
Първият дипломат на ЕС
Жозеп Борел заяви пред репортери, че ще бъдат направени последни усилия за постигане на единодушие, но по
всичко личи, че Унгария няма
да отстъпи. “Ще трябва да
заемем позиция, която не
отразява единодушно решение”, добави той.
Германският външен министър Хайко Маас е възмутен от “абсолютно неразби-

раемото” решение на Унгария да се върви срещу становище на ЕС, обвиняващо
Пекин в репресии срещу демокрацията, съобщава “Политико”. “Това не е първият
път, когато Унгария се откъсва от единството на (ЕС),
когато става въпрос за Китай”, каза Маас пред репортери. Той поясни, че причините затова са тесните икономически и дипломатически
връзки между двете страни.
През последните седмици в Брюксел бяха проведени две срещи на външните министри на ЕС, които
не успяха да приемат единна позиция за Хонконг поради противопоставянето
на Будапеща.

СНИМКА БГНЕС

Индиец от Делхи подготвя
кремирането на роднина, починал
от КОВИД-19. Индия е втора в
света след САЩ по брой заразени
жители (22 662 575) и трета по
смъртни случаи (246 116) след
САЩ и Бразилия. Тези дни в
свещената за индийците река Ганг
бяха открити труповете на 150200 души, починали от заразата.
Междувременно Словакия започва
използването на руската ваксина
“Спутник 5”, обяви вицепремиерът
Игор Матович. Решението бе
взето след отличните резултати
от проверката на ваксината в
унгарска лаборатория

ДАТАТА
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Между другото...
Аида ПАНИКЯН

Казват, че българите
са от малкото народи,
които най-често си пожелават здраве - на рожден ден, имен ден, сватба, кръщене, Нова година, Великден... Може би
е така, защото са сред
най-болните европейци
и сред нациите с най-

висока предотвратима
смъртност. И може би
защото в последните
години на здравеопазването и превенцията
на болестите държавата ни гледа ей така между другото. Дори и
настоящата криза го
показа - в здравеопазването управляващите
влагаха повече политика и его, отколкото
мисъл за здравето и
живота на нацията. Затова сега на служебния
здравен министър се
гледа по-малко като на
служебен и повече като
на здравен.
Предшествениците
му, ако друго не правиха, то поне здраво се
хвалеха. Видите ли, гер-

манците с по-висок индекст на строгост на
мерките от нашите са
по-зле от нас. Само че
при население малко над
84 милиона смъртността от КОВИД-19 в Германия е 1017 на 1 милион, а у нас - при под
7 милиона население
смъртността е 2469 на
милион. Едва ли някой
се заблуждава, че жертвите на КОВИД-19 са
само 17 хиляди. Починалите от коронавируса
са не само официално
регистрираните в болниците, а и немалко сред
онези “излекувани”, както ги окачествява статистиката.
От служебния здравен министър се очаква

за краткото време, с което разполага, да сведе
до минимум хаоса в
здравната система - и за
пациента, и за медика.
Очаква се здравният
министър да получи
много сериозна подкрепа от останалата част от
правителството. Затова
и желанието за бързо
връщане към нормалното не бива да е по-силно от реалността. А тя
все още е много опасна
- КОВИД-19 дебне в
комбинация с преуморени лекари, сестри,
санитари. И е крайно
време на българското
здравеопазване да не се
гледа между другото и
през очилата на търговското дружество.

13% черно
Альона НЕЙКОВА

Още една звезда добави масло в огъня на
нарастващия негативизъм към Асоциацията на холивудската чуждестранна преса и
присъжданите от нея
отличия. Световноизвестният актьор, режисьор, сценарист и продуцент Том Круз обяви, че връща статуетки-

те “Златен глобус”,
връчени му трижди в
периода 1990-2000 г.
Присъединяването
на легенда от този ранг
към бойкотирането на
престижните награди
явно цели да привлече
още по-голямо обществено внимание към и без
това многобройните
драми, разтърсващи Меката на киноиндустрията. По-рано Скарлет
Йохансон и Марк Ръфало също се опитаха да
вдигнат шум по повод
липсата на различните
сред членовете на журито, присъждащо вторите по престиж (след
“Оскар”) отличия. Но
тъй като споменатите
всъщност няма какво
физически да върнат,
понеже имат само номи-

нации за “Златен глобус”, напъните им се
оказаха глас в пустиня.
Не е от вчера стремежът колкото може
повече афроамерикански творци и експерти
насила да се вкарват
сред номинираните,
наградените и отговорните за подобни важни
решения. Периодично
някъде някой се опитва
да подчертае малкия им
брой, удобно “забравяйки”, че награди се
връчват за ярки постижения, а не за цвят на
кожата. Надали има каквито и да било основания все още да се подозира, че ако човек наистина заслужава и като
бонус не е бял, не ще се
сложи под светлините
на прожекторите. Хеле

пък в САЩ - страната с
най-втренченото внимание към расизма, дори
там, където хич го няма.
В отговор на натиска от знаменитости и
компания, от Асоциацията на холивудската
чуждестранна преса
побързаха да си посипят главите с пепел. И
обещаха, че ще “работят върху увеличаването на разнообразието”
в редиците си. Ангажиментът на институцията за следващите награди “Златен глобус” е да
вкара в редиците си
поне 13% журналисти,
които да не са “снежковци”. Остава дотогава
някой от колегите да
реши умишлено да “почернее” само и само за
да е в тренда.

Уж за добро
От стр. 1
На всеки е ясно, че
въпреки уж “най-добрите мерки в ЕС” ГЕРБ
не успяха да овладеят
кризата, последвала
КОВИД-19. Това могат
да го потвърдят хилядите, които се заразиха,
както и близките на тези,
които загинаха. Това
могат да кажат и всеотдайните български лекари, които дават здравето и съня си, за да
помагат и да лекуват.
Държавата обаче така и
не им помогна, а кабинетът само ги хвърли в
поредния здравен и бю-

рократичен хаос.
ГЕРБ използваха
КОВИД-19, за да обвинят лекари и журналисти, че всявали паника.
Готвеха се да водят безброй съдебни дела. Имате ли съмнение, че това
щеше да се използва за
сплашване на неудобни
смелчаци да говорят?
Цяла година управляващите продължиха да
си правят оглушки и за
призивите да свалят
Иван Гешев от стъпалото на недосегаемостта.
Видяхме все пак пушилки за нова Конституция,
нови закони и... поредните противоконститу-

ционни и противоправни норми. Такава е цялата работа на ГЕРБ хаос, поза и медиен шум.
Не е нужно някой
отвън или отгоре да ни
казва как управляващите
се опитват да отнемат
правата ни. Повечето и
сами го осъзнаваме, друг
е въпросът признаваме
ли си и готови ли сме да
ги браним. Не е редно
да правим класация кое
право е най-важното - да
се събираме, да протестираме, да се изразяваме
свободно... Ако някой е
на по-високо стъпало в
пирамидата на Маслоу,
друг е в нейното дъно и

се бори за насъщния.
Ако някой се възмущава, че униформен го е заплашил, някоя българка
трепери в ъгъла след
поредния побой, дете
или юноша отново е
жертва на насилие, работник свежда глава в
експлоатация... Вместо
да се опитват да отнемат права, управляващите трябва да се концентрират как да защитят
тези, които по една или
друга причина ги нямат.
Има какво да се направи
и е крайно време да
спрем да си затваряме
очите, шепнейки “Това
няма да се случи с мен”.
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СВЕТОВЕН ДЕН НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ. Отбелязва се официално от 1974 г. по
инициатива на Международния съвет на медицинските сестри. На
тази дата през 1820 г. е
родена Флорънс Найтингейл (умира 1910 г.) първата светска медицинска сестра. Създава
система за подготовка на средни и младши медицински кадри във Великобритания, обучава
медицински сестри по време на Кримската война. Основоположник на съвременната професия на медицинската сестра. Пише клетва,
подобна на Хипократовата, с която сестрите
тържествено обещават да се грижат за пациентите без комерсиални цели. През 1912 г. Международният комитет на Червения кръст създава медал на нейно име, който и до днес е найпочетната и висша награда за милосърдните
сестри по света.
ПРАЗНИК НА БРАЦИГОВО.
Преди 144 години на 3 май Васил Петлешков обявява началото на Априлското въстание
тук. Брацигово е град от 1892
г., а от 1977 г. става и общински център.
1815 - В ПЛЕВЕН СЕ РАЖДА АНАСТАСИЯ
ДИМИТРОВА, ПЪРВАТА СВЕТСКА УЧИТЕЛКА
(УМИРА 1894 Г.). Учила при
известните възрожденски
учители Райно Попович и
Ботьо Петков. През 1840 г.
открива в родния си град
първото девическо взаимно
училище. Посвещава на педагогическа дейност над 50
години от живота си. През
1858 г. Сава Филаретов
отваря първото девическо училище в София.
1876 - УБИТ Е ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ, ЕДИН
ОТ ВОДАЧИТЕ НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ (Р.
1843 Г.). Истинското
му име е Гаврил Груев
Хлътев. Ръководител
на въстанието в
Четвърти революционен окръг. Организира
конен отряд, известен
като Хвърковатата чета. След разбиването на
въстанието в Панагюрище се отправя с група
другари към Стара планина. В Тетевенския балкан край с. Рибарица след предателство пада
покосен от куршум.
1933 - РАЖДА СЕ АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИ,
СЪВЕТСКИ И РУСКИ ПОЕТ (УМИРА 2010 Г.).
Един от най-изявените автори от поколението, придобило популярност след смъртта
на Сталин. Публикува първите си стихотворения през
1958 г. Придобива голяма популярност наред с Евгений Евтушенко и Бела Ахмадулина и
провежда четения на свои
стихове пред многобройна публика в концертни
зали и на стадиони.
1945 - В БЪЛГАРИЯ ВЛИЗА В СИЛА НАРЕДБАТА ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК. Първият граждански брак е сключен в София на следващия
ден. Заварените религиозни
бракове запазват своята валидност, но сключените
след приемането на акта
трябва да бъдат в гражданска форма, за да проявят
своето действие. Сключването само на църковен брак е недействително. Такава логика следва
и приетият през 1949 г. Закон за лицата и семейството. Съвременният Семеен кодекс
застъпва същата позиция.
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Пак ще „пляскаме” Русия
Въпросът бил не „дали, а „кога”
Велиана ХРИСТОВА

В последните години няма
събитие или дата, свързани с
Русия, които групичка бесни
постсоциалистически русофоби
да не използва за обругаване,
оклеветяване и фалшифициране
на историята и на всичко руско.
Сега пак идат избори и времето
е идеално за изявите им.
След като не успя да направи нищо на 4 април, гуруто Цветан Цветанов преди ден
“наду тръбата” с поредния зов
да бъде премахнат Паметникът на Съветската армия в
София. Бил паметник на чужда окупационна армия, “под
чийто ботуш е избит националният елит на България”. А

Не е изненада за никого, понеже бившият водещ на “История.бг” и “Вяра и общество” в
БНТ Горан Благоев например е
добре познат с извратените си
предавания, в които участие постепенно отказаха мнозина водещи наши историци. Да не говорим за скандалите му със
Светия Синод и охулването на
Българската
православна
църква, които в крайна сметка
доведоха до отстраняването му
от обществената БНТ, издържана чрез бюджета от всички данъкоплатци. Или за опитите му да
се произведе “доцент” в институт на БАН с плагиатска компилация от чужди трудове (рецензиите, осуетили този му
опит, са достъпни публично).
Пресконференцията на групичката завчера обедини достатъчно известни фигури като
Иво Инджов или общинската
съветничка Марта Георгиева.
Странно, че липсваха изявените евроатлантици Сашко Йорданов и Андрей Ковачев. Цялата спихната от претопляне манджа, поднасяна от 90-те години
насам от грантовите “демократи”, бе отново скоропостижно
поднесена на обществото - от

Мемориалът на съветския воин в Осло, надписът
гласи “Норвегия ви благодари”. В Европа днес
има над 4000 паметника на Червената армия
ние трябвало да градим силна
и просперираща България,
неподчинена на външни влияния. Да се смее ли човек, да
плаче ли над излиянията за
достойнство на човек, всеизвестен с инструкциите, които
получава от Вашингтон. Но
когато човек няма дори идея
какво да предложи на хората
за “просперираща” България,
освен добре известните асансьори в личния си апартамент,
му остава само едно - да насъсква народеца с мухлясалото
противопоставяне на фили и
фоби. Белким отщипе малко
електорат от десните претенденти за парламента.
И се започна. Водачите на
листи в цветановата партия Горан Благоев и бившият консул в
Чикаго Иван Анчев подеха
тръбния зов. Събраха всичките
15-ина известни грантови русофоби и водещи антикомунисти
у нас да искат с подписка премахването на Паметника на
Съветската армия, който отдавна ползват като боксова круша.

Съветската армия окупаторка и
престъпния комунизъм, през
паметника на чуждия Цар Освободител, “измислените” партизански паметници, та до православната ни църква, храм “Св.
Александър Невски” и прословутата лустрация. Поставиха и
нова мерудия - не можело училища да носят името на Максим Горки например, а в учебниците цялата тази тяхна помия още не била достатъчно
отразена. А в основата на всичко била фалшивата любов към
Русия, “насадена от български
интелигенти още в ХIХ в.”. Очевидно следващата стъпка ще е
да заличим от училищата и от
селищата ни имената на всички
български възрожденци.
Няма да повтарям аргументите за международни договори
и административни правила в
държавата ни, които пречат на
въпросните радетели да осъществят щенията си. По-скоро ще
попитам: “избитият национален
елит” (очевидно от Народния
съд) вкарал ли е България във

Втората световна война на страната на Хитлер? Рязал ли е глави, избивал ли е деца и палел ли
е къщи и цели села, депортирал
ли е евреите от Македония и
Гърция в лагерите на смъртта,
пращал ли е по лагери и изселвал ли е тези в България? И как
се нарича държава, която днес
реабилитира и почита такъв “национален елит”? А щом за
Цв.Цв. и ортаци премахването
на Паметника на Съветската
армия е път към просперитета
на България, биха ли обяснили
защо не настъпи никакво благоденствие, след като взривиха
Мавзолея преди 22 години или
паметника “1300 години България” пред НДК? И нямаше ли
да е по-добре, ако в Мавзолея
бе направен интелигентен музей-пантеон на българските царе
и на българската държавност,
както предлагаха специалистите, вместо сега да ни обясняват,
че из Княжеската градинка, на
мястото на Паметника на Съветската армия, искали да поставят
монументи на “безспорните”
български владетели... Цирк.
И още нещо. Явно много ги
е страх радетелите за демокрация от народни референдуми.
Референдумът бил “заглавичкване”, трябвало партиите
да действат сега преди изборите! Нали вече действаха така,
като ни вкараха в днешното
НАТО без референдум. И когато ни натресоха американските бази у нас, също не питаха
народа. Не го питат и за проекта “Три морета”, който е реална заплаха за безперспективно
и опасно въвличане на страната ни в геополитическия конфликт. Нямало значение какво
мисли Русия. Е, признавам,
днешните предизборджии още
не са стигнали до изцепките на
един наш “политик”, който искаше да “напляскаме” Русия...
А хич на господата не им
отърва да знаят, че според социологическите проучвания 2/
3 от софиянци искат Паметникът на Съветската армия да
си седи на мястото, 17% са за
премахването му! Но те знаят
- масираното промиване на

мозъците на младите българи
с лъжи и идеологически фалшификации, продължаващо 30
години, един ден все ще си
свърши работата. Въпросът
бил не “дали”, а “кога”.
Ето това е единствената вяр-

на приказка в устата им. Ако
така продължаваме, твърде скоро ще бъде завършено започнатото - да се направи от България един гол и бос, но послушен
и верен, васал на задокеанските
интереси.

Култура в локдаун
Лозан ТАКЕВ

Отново ни притисна вирусът. Почти всичко продължава да е
под ключ - и култура, и картини. Забраняват се културни прояви
и мероприятия в пълен обем. Но това означава, че некултурните
прояви и събития са разрешени. Като тази, за която ще ви разкажа.
Бургаският художник Добрин Вътев, председател на групата
на бургаските художници, заболява от двустранна бронхопневмония със съмнения и за КОВИД-19. И докато се лекува в бургаска
болница, в дома му става некултурна неприятна проява.
Излекуваният пациент се прибира у дома си и забелязва грозната картина от Прехода и демокрацията. Крадец или крадци,
предполага се не повече от 15, са посетили жилището му и са
откраднали 600 лева, прибрани в кутия, и часовник за 200 лева.
Художникът “благодари” във Фейсбук на посетилите го на
“свиждане” в негово отсъствие, че не са разхвърляли покъщнината му, че не са разбили с взлом бравите и не са откраднали
нито едно от платната му. Сред картините е имало и такива на
цена над 1000 лева...
Нали за това става дума! Акцията е некултурна, мероприятието е некултурно и не е забранено от НОЩ по време на локдауна
в страната и посочените извънредни мерки - затворени детски
ясли, градини, ресторанти, изложбени зали, театри, кина, събиране на не повече от 15 души на едно място, дълга забрана за
конгреси, концерти, спектакли, кинопрожекции... Всичко останало е под знака на грозното, уродливото и некултурното престъпно
поведение на поданиците на чистата и свята република България.
Художникът е подал сигнал в съответното полицейско управление, но нали няма откраднати културни вещи... Картините можеха да станат обект на друго преследване, следствие и санкция,
която ще е под ударите на закона и извънредните мерки. Културните мероприятия не са разрешени временно... Културата по време
на локдаун и пандемия е защитена все пак със заповед на здравния
министър и НОЩ. И бе под крилото на главния бодигард, пазител
и спасител на държавата - премиера Бойко Методиев Борисов.
Той държи културата в постоянен локдаун...
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Защо сме в изолация
На фона на агресивната кампания на Скопие в ЕС дипломацията на ГЕРБ е крайно слаба
Юри МИХАЛКОВ

Докато у нас се вихри
предизборният хаос, лидерката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен
отряза тарикатските мераци на Скопие за междуправителствена конференция през юни и започване на преговори за
членство на РС Македония в ЕС. На среща с
премиера Зоран Заев тя
директно му е заявила, че
страната му не може да
започне преговори с ЕС
за членство, ако не разреши спора си с България.
Така дипломатическата
офанзива на Скопие от
последните месеци да
пробута напред еврокандидатурата си удари
на камък. Това би трябвало да ни удовлетвори.
И все пак - такова развитие не разсейва тревогите ни. Ето, в деня на
срещата Лайен-Заев Швеция настоя за незабавен
старт на преговорите ЕСРС Македония. Наскоро
кандидатурата на Скопие
срещна силна подкрепа от
Чехия и Словакия. Различни европолитици също
заемаха антибългарска
позиция. Да не говорим
за САЩ, които направо

ни обвиняват, че спираме
евроинтеграцията на
Скопие и дават на Заев
куража нагло да се изцепи, че САЩ ще “трошат
бугарске кости”.
Страната ни продължава да е изолирана в Европа по спора със Северна Македония и дори позицията на фон дер Лайен
не разсейва това впечатление. Очевидно дипломацията на ГЕРБ не популяризира достатъчно българската позиция, щом се
натъкваме на неразбиране сред страните в ЕС. А
лобирането за българската позиция не би трябвало да е трудно, след като
РС Македония нарушава
двустранния договор по
редица показатели: било
заради отклонения от формулите за историята или
заради застоя в работата
на историческата междуправителствена комисия,
било заради подкрепа на
претенции за признаване
на македонско малцинство в България, заради езика на омразата срещу
страната ни, дори заради
психическия и физическия
тормоз и заплахи срещу
македонски граждани с
българско съзнание. Скопие само ни сервира на
тепсия аргументи срещу
еврокандидатурата си, но
ние явно не ги използваме, щом сме в изолация.
Да, в кулоарни разговори първата ни дипломатка сигурно е говорила
за скопските нарушения
на договора, същото са
правели и български дипломати на различни двустранни и многостранни
формати. Но на по-висо-

СНИМКА БГНЕС

Зоран Заев и Урсула фон дер Лайен
ко институционално равнище в ЕС това не се случва или не става в достатъчна степен. Тезата
“нарушават договора” не
е достатъчна, трябва да се
обяснява как го нарушават и за какво става дума.
На последната среща
на 10 май на Съвета на
ЕС по външните работи
Екатерина Захариева призова “държавите от региона да спазват критерии-

те на ЕС и... да прекратят
финансираните дезинформационни кампании срещу държави-членки”. Защо, по дяволите, толкова
срамежливо е избегнала
името на страната, която
визира - РС Македония.
Макар че пред журналисти по-късно не спести
грешките на Скопие. Защо
пред Съвета не изреди
поне част от македонските нарушения на догово-

ОБЯВА
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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—.

В новия брой 3-4 на сп. “Ново време” за месеците март-април на 2021 г. читателите ще намерят
разнообразни публикации по актуални политически,
идеологически и исторически проблеми. Централно
място в книжката е отделено на материалите, посветени на проведените на 4 април т.г. редовни парламентарни избори и началото на работата на 45-ото
Народно събрание, което за по-малко от месец изчерпи своите възможности и на 11 юли 2021 г. предстоят избори за 46-о Народно събрание.
Поместени са знаковите слова на доайена сред народните представители Мика Зайкова, на президента
Румен Радев, на председателя на 45-ото НС Ива Митева
и на председателя на ПГ “БСП за България” Корнелия
Нинова, произнесени на 15 април. Водещи в тях са
посланията, свързани с девиза “Съединението прави
силата”, волята на избирателите за промяна на статуквото, върховенството на Конституцията и повелята народните представители да подчинят действията си на
градежа на демократична, правова и социална държава,
както и за необходимостта от разум и отговорност.
За БСП резултатите от изборите бяха оценени
като тежка загуба. В поредицата от политически
позиции, експертни анализи и лични мнения се
съдържат и далеч по-тежки и горчиви констатации,
преобладава силната тревога за по-нататъшното място на БСП като първостепенна сила в общественополитическия живот на страната, а също и за съдбата
на лявото начало като алтернатива за България. В
раздела “Документи” са поместени Доклада на НПЩ
на НС на БСП за резултатите на изборите, изключително интересни и полезни таблици за класирането
по избирателни райони, таблица с данни по МИР за

ра? И какви са дезинформациите по отношение
на България. За да спази
дипломатическия тон,
или защото пак не е била
в установения дрескод и
е изразила българската
позиция с рокля, напомняща нощница?
А редно би било да
изреди нарушенията на
Скопие, защото това е
била последната й среща
с колегите й от ЕС. Така

на фона на агресивната
кампания на РС Македония на висш форум на ЕС
колегите й щяха да видят
как тя предава щафетата
на българската позиция,
която трябва да бъде поета от служебния външен
министър. Дали тогава те
с лекота ще загърбват националния ни интерес?
И дали България ще остава изолирана в спора
със Скопие?

участието на БСП/коалиция в национални избори в
периода 2001-2021 година и общи за страната и БСП
таблица и диаграма в периода 1991-2021 г.
Посветени на актуални политически проблеми са
няколко от публикуваните в новия брой материали. На
9 май т.г. в Брюксел бе дадено началото на Конференцията за бъдещето на Европа - ново амбициозно начинание за пряка връзка на гражданите с политиките и
институциите на Европейския съюз. Тя стартира като
поредица от форуми за граждански дебати и дискусии,
които ще се направляват от тристранен орган Изпълнителен съвет, включващ представители на Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета
на ЕС. До пролетта на 2022 г. се очаква конференцията да изготви заключения и да формулира насоки за
бъдещето на Европа. Предизвикателството пред левите европейски партии и движения е да насочат конференцията към постигането на радикална промяна на
ЕС като демократична и солидарна общност на суверенни народи. “Ново време” публикува “Съвместната
декларация относно Конференцията за бъдещето на
Европа. Ангажиране с гражданите за демокрация - изграждане на по-устойчива Европа” и ще продължи да
следи работата на конференцията съвместно с електронното “Списание Парламенти-Солидарност” http:/
/www.parliamentsmagazinesolidarnost.eu
Изключително актуална е и публикуваната в броя
Инициатива “Черно море - зона на мира” на НПО “Черноморски институт”.
Всичко за сп. “Ново време” може да научите в
неговия сайт www.novovreme.com. Новия брой може
да намерите в редакцията на списанието (НС на БСП,
ул. “Позитано” №20 - след предварителна заявка на
e-mail novovreme2020@gmail.com и тел. 0889181010).
В София списанието може да купите в книжарница
“Български книжици” (ул. “Аксаков” 10), книжарница “Нисим” (бул. “Васил Левски” 59) и галерия-книжарница “София прес” (ул. “Славянска” 29). Абонамент може да правите през цялата година в редакцията на в. “Дума” (София, ул. “Позитано” 20А, ет. 7),
в поделенията на “Български пощи” АД (кат. №1519)
и в офисите на “Доби прес” ЕООД.
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Столичният кмет Йорданка
Фандъкова изневери на дългогодишната си политика да назначава за свои заместници
никому неизвестни, безлични,
изнамерени от дълбините на
администрацията или на малко
популярна институция хора.
Кметицата винаги е подбирала
екипа си сред непознати, а напоследък - предимно млади кадри, които не носят бремето на
стара слава. Кой беше чувал за
настоящите й заместници Десислава Билева, Кристиан
Кръстев, Ангел Джоргов, Генчо Керезов... Отникъде дойдоха и бившите замове, които си
тръгнаха скоропостижно и вече
почти никой не ги помни - инж.
Цветан Божинов, Йоана Христова, Мария Бояджийска, Евгени Крусев. На фона на тази
продължителна и целенасочена
тактика за подбор на невзрачни
попълнения, които остават в
сянката на лидера, изборът на
новия й заместник е изненадващ и дори шокиращ.
Мирослав Боршош, който
сяда в кабинета на доц. Тодор
Чобанов и поема пряко управлението на образованието, културата и спорта, определено
събуди обществените страсти.
Той току-що се измъкна от лапите на правораздаването, за да
влезе със самочувствие на ул.
“Московска” 33.
Кой е все пак Мирослав
Боршош и какви задачи стоят
пред него през следващите две
години и половина от мандата
на Фандъкова?
Новото попълнение в Столичната община се захваща с
политика още през 2001 г., когато е избран за лидер на младежката организация на СДС.
Преди това работи и в кабинета на тогавашния външен министър Надежда Михайлова. За
известно време е в екипа съветници на Бойко Борисов, по
време на кметуването му. Боршош се занимава и с издателска
дейност, продуцентство и организиране на арт събития.
През 2014 г. пое управлението на НДК, което продължи
до средата на 2017 г. и сдаването на поста го въвлече в
скандал, който се вихри и днес.
Тогавашният министър Лиляна Павлова го обвини за системно неизпълнение на указания, дадени от Министерството на българското председателство на Съвета на ЕС. Година
по-късно и прокуратурата внесе официално обвинение за
нецелево разходване на целево определени бюджетни средства, умишлена безстопанственост, сключване на множество неизгодни сделки, длъжностно присвояване и принуда.
Така Боршош се оказа подсъден за неправомерен харч от
1,7 милиона лева, отпуснати
от правителството за ремонт
на двореца. След това сумата
набъбна на 3,4 милиона лева.
След тромавия ход на делото
развръзката дойде преди дни,
когато бившият шеф на НДК
бе изцяло оправдан. Решението на съда бе последвано и
от унищожителни критики
към прокуратурата.
Месец и половина след като
Боршош излезе чист от съдебната зала, той се връща на бял
кон или пък той самият е като
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Мирослав Боршош връчва наградата “Рицар на книгата”
на кмета Йорданка Фандъкова през 2017 г.

Белият кон на
„Московска” 33
Мирослав Боршош - новото изненадващо попълнение
в екипа на столичния кмет Йорданка Фандъкова
Деси ВЕЛЕВА

един бял кон... Сега трябва поеме един не толкова атрактивен, но важен, сектор от общинското управление. Две са
ключовите сфери, в които дипломираният културолог трябва
да опита да покаже уменията
си - образование и опазване на
културното наследство. Области, в които предшественикът му
Тодор Чобанов остави доста
работа и подводни камъни.
Несвършеното в образованието е добре известно както
за родителите, така и за онези,
които имат непряк досег с детските градини и училищата.
Девет години не стигнаха на
историка да се справи с крещящия недостиг на места в детските заведения. Вместо да
строи нови сгради и да приспособява налични помещения,
Чобанов препълваше групите в
ясли и градини и всяка година
създаваше хаос с нови правила
за прием. Време е Боршош да
наложи малко консерватизъм и
да спре жонглирането с критерии и нездравата конкуренция
между деца и родители и да се
фокусира върху спешното осигуряване на повече места. Поредното класиране за забавач-

ки е след дни и хилядите, които
ще останат извън системата,
със сигурност ще насочат гнева си към новака, така че той
няма много време за реакция.
След като въведе наскоро
изцяло електронен прием в
училищата, Чобанов остави в
наследство на Боршош предизвикателството да се справи и с натиска към определени по-желани и търсени школа. Да създадеш условия за
централизирано и улеснено
класиране срещу електронна
система за 600 000 лева
съвсем не означава, че родителите няма да продължат да
се тълпят, макар и виртуално, пред определени училища.
В областта на културата
нещата изглеждат още по-дели-

Чобанов като пътник...

катни, макар и не така пряко
обвързани с битието на столичани. Опазването и по-скоро
неопазването на културното
наследство и най-вече на сгради, паметници на културата,
натрупа доста негативи върху
Тодор Чобанов през последните години. Отидоха си както
архитектурни ценности, уж
опазвани от закона, така и емблематични, но недооценени,
постройки, които не попадаха
под закрила. Последен пример
е къща, в която е живял класикът Димитър Димов, незащитена законово, но пример за
неумолимото лишаване от културното и архитектурното наследство. Не са малко всички
подобни символи на стара София, които чакат под заплахата

на багера на амбициозен инвеститор. Мирослав Боршош ще
трябва да търси начини за спасяването им, особено при спорове за собствеността. Дали
само парите са проблем или
нежеланието на Столичната
община да се захваща с батака
в сектора, ще проличи от бъдещата управленска дейност.
Под шапката на новия зам.кмет като архитектурни ценности попадат и сградите на бивши бани, чието възстановяване
и поддържане също от години
се свързва с неразбории и скандали. Не върви нито реставрацията на бившата баня в Горна
баня, нито тази в “Овча купел”.
След като последната бе посочена като основен мотив за отстраняването на Чобанов, сега
ще бъде изключително интересно да се проследят действията
на Боршош в тази посока. Една
от първите му работи би трябвало да бъде да пусне нова обществена поръчка за подновяването на банята в “Овча купел”, за да се усвоят скоростно европейски пари. Бъдещето
на неизползваните крила на
Централната минерална баня
също е под въпрос, който
трябва да се реши, вместо да
се чака още разруха.
Бъдещата визия и употребата на пространството под и
над бившия Мавзолей в центъра на града са в периферията
на кметската дейност, но все
пак ще бъде любопитно какви
ще са действията на Мирослав
Боршош. Преди повече от три
години Чобанов пусна журналисти в няколко подземни помещения под Мавзолея с идеята да ги превърне в арт галерия. Темата замря почти веднага и оттогава действия не
са предприемани. Доста по-голям ефект предизвиква използването на наземното пространство, то периодично превъзбужда обществото. След
нелепата “Бронзова къща” се
появи Един човек... Какво ли
ни чака скоро?
Появата на ново лице в
Столичната община отдавна не
е предизвиквало толкова интерес и ще е най-малкото любопитно накъде ще води пътеката
на Боршош. Но каква ли политика ще прави той с лекьосано
минало, когато върху “Московска” 33 напоследък остават
доста петна след поредните
отишли си заместници?
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Апологетите на неолиберализма с охота приемат
дискусиите за предимствата
или недостатъците на тяхната доктрина да се водят по
темите за “свободните пазари”, “стабилните пари”,
“фискалната дисциплина”,
“приватизацията” и “аутосорсването”. Дали неолибералите предпочитат тези
теми, защото по тях те са
строили редици от аргументи за макроикономическите
предимства на тези политики, за да ги вкарват в битките срещу опонентите си?
Както отляво, така и отдясно. Отговорът е категорично “не”. Тези политики са
вторични продукти или второстепенни средства за постигането на основната цел
на неолибералите - оптимизиране на условията за максимизиране на печалбите на
едрия капитал.
Първостепенно средство
за постигането на тази цел е
изключването на организираната работна ръка, тоест
на профсъюзите, от социалното управление при определянето на заплащането на
наемната работна ръка. Ето
защо неолибералите търсеха разрушаването на силата
им за договаряне - това беше
същността на целия проект
на неолибералната доктрина. В противен случай заплахата срещу повишаването на
печалбите на едрия капитал
оставаше с огромен потенциал - активната съпротива
на профсъюзите. Именно затова те се превръщат в основната мишена за атаките
на неолибералната държава.
Както пише известният
английски журналист Пол
Мейсън в “Посткапитализмът”: “Неолиберализмът
беше създаден и приложен
от политици-утописти: (генерал Аугусто) Пиночет в
Чили; (Маргарет) Тачър и
нейния ултраконсервативен
кръг във Великобритания;
(Роналд) Рейгън и сблъсъците от Студената война, които го доведоха на власт. Те
срещнаха силна съпротива
от страна на организирания
труд и това им беше достатъчно. В отговор тези
пионери на неолиберализма
направиха заключението,
което моделира нашата епоха: че една съвременна икономика не може да съществува съвместно с организирана работническа класа.
Затова те решиха да смажат
напълно мощта на колективното трудово договаряне,
традициите на социалното
единство.”
Първите десетилетия на
миналия век са изпълнени с
остри стълкновения между
организирания труд и капитала в развитите капиталистически държави, но не
само там. Както обикновено, официалната политика
на правителствата в икономическата сфера е съобразена именно с

интересите на едрия
капитал
Цялата стратегия на английското и френското пра-
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Когато времето е спряло
Неолибералите изключиха синдикатите от социалното управление
при определянето на заплатите на наемната работна ръка
Славчо КЪНЧЕВ*

“Народите не си изпросват свободата и не си измолват правдините, а ги
изтръгват и налагат.”
Антон
Страшимиров
(1872-1937), български писател
вителство през 20-те години
на ХХ век се изразява в налагане на по-ниско заплащане. И когато дойде колапсът
през 1929 г., правителство-

От 363 стачки с 2 055 000
участници и 21 180 000
стачкувани работни дни
през 1955 г. до 15 стачки с
99 000 участника и 1 543
000 общо стачкувани работни дни през 2016 г.
Намалелият брой профсъюзни членове има свои
финансови измерения в полза на едрия капитал. През
2000 г. средното заплащане
за работна седмица при членовете на профсъюзи е 696
долара, а при нечленовете е
542 долара - разликата е
28,4% в полза на профсъюзните членове. За 2016 г.
съответните показатели са
1004 долара седмично заплащане и 802 долара съответно, т.е. разликата в полза на профсъюзните членове е 25,2%. Пресметнем ли
тази разлика по отношение
на 121 546 000 души наемна работна ръка, които не
са профсъюзни членове, то

профсъюзи, управлявани от
представители на държавата.
И те подпомагаха създаването на стабилни, политически предвидими, социално
консервативни общности,
които можеха да бъдат плодовита почва за послушни
войници и слуги в цялата
икономическа сфера. Общата програма на консерватизма и дори на фашизма се
състоеше в насърчаването
на различен вид солидарност, която обаче да има едностранна насоченост - да
служи за удовлетворяване на
интересите на капитала. Но
все пак това беше още солидарност.
Неолибералите търсеха
нещо различно - разделението,

разбиването на
профсъюзите
Не всички индустриализирани държави следваха

фирмен свят работниците,
вкаменени от ужас, с блокирано свободно мислене,
да си държат устата затворена.”
Атаката срещу организирания труд бе придружена
от драматични действия.
През 1981 г. профсъюзните
лидери на въздушния трафик
контрол в САЩ бяха арестувани, разхождани във вериги, а цялата работна сила
- уволнена, заради предприемането на стачни действия.
Маргарет Тачър използва
паравоенна полиция за разбиване на миньорската стачка през 1984-1985 г. И това
бе само една от акциите
срещу наемния труд. На 11
август 1983 г. английският
вестник “Дейли телеграф”
съобщи, че отново министър-председателката
Тачър е наредила на министерството на социалните
грижи да подготви план за
масови уволнения на работници и служители в обществения сектор.
Но истинският успех на
едрия капитал в тази

антитрудова
офанзива

Гърция посрещна Деня на труда 1 май с обща стачка
то на САЩ също се опита
да смъкне заплатите.
Като трайна тенденция
от натиска върху организираното работническо движение в САЩ процентът на
профсъюзните членове намалява от 1955 г., когато е
33,2% от цялата работна
сила в размер на 55 675 000
души (т.е. 16 802 000 синдикалисти), до 10,7% през
2016 г. и 14 555 000 профсъюзни членове от общо 136
101 000 души наемна работна ръка. Съответно намалява както броят на стачките,
така и на участниците в тях.

* Авторът е председател
на УС на Асоциацията за
борба против
корупцията в България

капиталът седмично си спестява

поради по-ниското
заплащане
24 552 292 000 долара.
За 52 седмици, т.е. за една
година, икономисаната сума
1 276 719 184 000 - близо
1277 милиарда долара. Е,
пари при пари отиват!
Профсъюзите не попадат
под удари за първи път едва
през епохата на неолиберализма. Но по-рано това е
било винаги от страна на политици-патерналисти, които
предлагаха по-малката от
две злини: на мястото на
войнствеността от страна на
профсъюзите те насърчаваха “добрата” работна сила,
така, както я дефинира умереният социализъм, или

този път с един и същи
темп. Япония прокара
пътека за модела на “гъвкавост на труда” през 70-те
години на миналия век чрез
въвеждане в производствените линии на работещи
малки екипи, чрез индивидуално договаряне на заплатите и шумни пропагандни събрания във фабриките. Имаше, разбира се,
съпротива, с която се разправиха по брутален начин
- отстранявайки подбудителите и биейки ги, докато
изчезне съпротивата. “Беше
все едно, че “фирменият
свят” е имунизиран срещу
закона на държавата - пише
японският левичар Муто
Ихийо, който е свидетел на
някои от тези побоища. Затова е естествено в този

бе на морално и културно
ниво. След 1980 г. не само
в САЩ стачките намаляха,
както и профсъюзната
плътност. В Япония този
процент спадна от 31 на 20,
а във Великобритания спадането бе още по-катастрофално - от 50 на 30 процента.
В западния свят делът на
заплатите в брутния вътрешен продукт спадна забележително. Подготвяйки поръчан от Международната
организация на труда обзор
на щетите, икономистът Енгелбърт Стокхамър показа,
че това спадане е задвижено изцяло от влиянието на
глобализацията, финансиализацията и намаляването
на социалните средства.
Той пише: “Това е голяма
историческа промяна, тъй
като през следвоенната епоха делът на заплатите е бил
стабилен или нарастващ.”
По официални данни на
правителството на САЩ реалната покупателна способност на заплатите на наемния работен труд в страната
не се е увеличила от 1975 г.
досега. За нея времето е
спряло. За разлика от спираловидното увеличаване на
богатството на най-горния 1
процент от социалната пирамида. И най-вече на 0,1%
на върха.
Но още древните гръцки
философи са прозрели, че
златото не удовлетворява
жаждата за злато, а само я
увеличава.
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Сергей Накаряков
отново свири в София
Един от най-търсените тромпетисти в света ще бъде
солист на Софийската филхармония на 13 май

СНИМКИ ©THIERRY COHEN

Сергей Накаряков
Сергей Накаряков - един
от най-талантливите тромпетисти на нашето време, ще
бъде солист на Софийската
филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров. На 13 май определяният за най-големия жив тромпетист, “Паганини на тромпета” и “Карузо на тромпета”
ще представи Концерта за
тромпет и оркестър на Александър Арутюнян. Второто

произведение на вечерта е
Симфония 1 от Луис Глас.
Накаряков се съгласи да
включи България в програмата си, след като цигуларят Рей
Чен съобщи, че не може да
пристигне в България заради
затруднения в придвижването,
породени от коронакризата.
Сергей Накаряков е сред
най-търсените тромпетисти в
света, постигнал изключителен успех, нарушавайки сме-

ло установените правила за
изпълнение на класическа
музика на тромпет. Неговата
изключителна дарба е забелязана, когато едва 13-годишен
участва на фестивала в Корсхолм, Финландия.
Роден е в Нижни Новгород през 1977 г. На 6-годишна възраст започва да свири
на пиано, но след катастрофа,
когато е на девет години, се
налага да изостави клавишите
и да се преориентира към
тромпета. Негов учител става
баща му. Първата изява на
Сергей Накаряков зад граница е през 1990 г., когато
невръстният тромпетист гостува за първи път в България.
На фестивала на Иво Погорелич в Бад Ворисхофен,
Германия, през 1991 г. привлича вниманието върху себе
си, а през август същата година дебютира с Литовския камерен оркестър на Залцбургския фестивал, където получава наградата “Prix Davidoff ”.
Сергей Накаряков триумфира в световните музикални
центрове Холивуд боул в Лос
Анжелис, Линкълн център в
Ню Йорк, Роял фестивал хол
и Роял Албърт хол в Лондон
и др. Участва във фестивали в
цяла Европа, Америка и Канада, като всяка година осъществява и неколкоседмично
концертно турне в Япония.
Благодарение на изключител-

ната си виртуозност и красота на звука той изпълнява с
лекота на тромпет дори транскрипции на концерти и пиеси
за цигулка. Удостоен е с голямата награда “ECHO Klassik
Award” за инструменталист
на годината (2002).
Често изнася рецитали с
пианистките Вера Накарякова, негова сестра, или с Мария Меерович (Белгия), с която гостува в София за откриването на сезон 2014/2015 на
Софийската филхармония.
Работи с най-големите
съвременни солисти, оркестри и диригенти, сред които
легендарната пианистка Марта Аргерич.

НАКРАТКО

„Старинният файтон”
гостува в Димитровград
Димитровградската библиотека
“Пеньо
Пенев”,
Сдружението за
култура “Хасково
2015” и Националният литературен
салон “Старинният
файтон” организират в ДимитровХубен
град творческа веСтефанов
чер на Хубен Стефанов. Слово за неговата поезия и за
юбилейната му стихосбирка “Наблизо има светлина”, излязла на
бял свят в издателство “Български писател”, ще произнесе д-р
Елена Алекова. Следва авторецитал в музикално оформление на
Димитър Русев. Срещата ще се
състои на 12 май от 18 ч. в лятната градина на Градската библиотека “Пеньо Пенев”.

Десето издание на Нощ
на литературата
Литературният хепънинг ще бъде
на 12 май от 18 до 21.30 ч. и в него
ще се включат 14 български града Бургас, Варна, Велико Търново, Враца,
Добрич, Ловеч, Монтана, Перник,
Пловдив, Русе, Силистра, София,
Стара Загора, Шумен. Проектът е
иницииран и се организира от Чешките центрове съвместно с Европейското сдружение на националните
културни институти “EUNIC” от
2006 г. и постепенно към него се
включват градове от различни държави. България става част от международната Нощ на литературата
през 2012 г. благодарение на Чешкия
център в София. Информация къде,
какво и кой чете в съответния град
може да се намери на страницата на
Нощта на литературата https://
noshtnaliteraturata.com/, научи ДУМА
от Чешкия център.

АМТИИ открива хибридна
специалност в областта
на изкуствата

Напусна ни знаменитият актьор Иван Налбантов

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

След кратко боледуване на 80-годишна възраст ни напусна актьорът Иван
Налбантов, един от доайените на Театър
“Българска армия”, съобщават от трупата. Актьор с богата творческа биография
на сцената и на екрана, самобитен поет
и вдъхновен преподавател и учител на
много поколения актьори, Налбантов
остана верен на голямата си любов към
един единствен театър - Театър “Българска армия”. Над 50 години той не му
измени, като премина през всички етапи
на развитие и израстването му до водещ
театър в страната. Стъпва на сцената му
още като студент в пиесата на Магда Петканова “Апостолът на свободата”.

Играл е и цар, и селянин, превъплъщавал се е в многобройни образи на
български класици и съвременни автори
като Антон Дончев, Рангел Игнатов,
Никола Русев, Иван Радоев, Неда Антонова. Изградил е забележителни роли от
руската драматургия. Незабравими остават участията му в десетки блестящи
спектакли на Театъра на армията. Образите, които изграждаше, бяха винаги
искрени и заразителни, украсени със
запомнящи детайли.
В последните години от живота си
той направи режисьорски спектакъл по
стиховете на Иван Вазов - “Урок по
български”, предавайки на младите си

колеги цялата любов, знание и талант,
натрупани в годините, а на камерна сцена “Миракъл” игра затрогващо с партньорката си от младите години Меглена
Караламбова в “Балдахинът”.
Първото му участие в киното е във
филма “Мъже в командировка” (1968).
Снимал се е във филмите Белият кон”,
“Зарево над Драва”, “Реквием за една
мръсница”, “Умирай само в краен случай”, “Сами сред вълци”, “Приключенията на Авакум Захов”, “Под манастирската лоза”, “Източни пиеси”, “Денят на
бащата”, “Февруари”, в тв сериалите
“На всеки километър”, “Записки по
българските въстания” и “Дървото на
живота”. Писателската дарба на Иван
Налбантов разкриват книгите му “Къси
нощи”, “Антракт”, “Една действителност
от думи”, “Риба за царе” и др.
Носител е на български и чуждестранни награди, сред които почетният
знак на Министерството на културата
“Златен век” - печат на Симеон Велики
(2015). През 2019 г. Иван Налбантов
получи най-голямото признание от своите колеги, които го удостоиха с
“Аскеер” за цялостен принос в театралното изкуство. Сега те го изпращат
с думите: Светъл път сред звездите!
Поклонението ще се
състои на 12 май от 11 ч.
в Театър “Българска армия”.

СНИМКА АМТИИ

Бакалавърска програма в професионално направление “Теория на
изкуствата” открива Академията
за музикално, танцово и изобразително изкуство “Проф. Асен Диамандиев” в Пловдив. Четиригодишната програма “Маркетинг и комуникации в изкуствата” е без аналог
не само в България, но и в света.
“При събраната предварителна информация от учебни заведения се
оказа, че такава хибридна специалност в този вид, в областта на
изкуствата, няма”, посочва проф.
д-р Емилия Константинова, която
заедно с колегата си проф. д-р
Любомир Караджов (на снимката)
са водещи при изготвянето на учебния план. Тази година приемът за
специалността ще бъде само по
документи. За класирането, освен
общия бал от дипломата на кандидатстудента, ще се вземе и оценката по български език и литература.
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Преди обяд ще е слънчево почти над цялата страна. Но
по-късно ще започне да се развива купеста и купестодъждовна облачност. До полунощ на места в северозападните райони ще превали и прегърми, възможни са градушки. На места ще има условия за временно усилване на
вятъра. Атмосферното налягане е по-ниско от средното и
ще продължи да се понижава.

ХОРОСКОП

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
11.55 ≈‚Ó‚ËÁËˇ 2021 - ÍÎËÔÓ‚Â
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 À˛‰ÏËÎ‡ √Û˜ÂÌÍÓ Ú‚
ÙËÎÏ /3 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 ¡ËÁÌÂÒ.¡√
21.30 ¬ Í‡‰˙
22.00 ƒÛÊËÌ‡Ú‡ Ú‚ ÙËÎÏ /8,
ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/ (14)
22.55 ≈‚Ó‚ËÁËˇ 2021 - ÍÎËÔÓ‚Â
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 —˙·ÓÚ‡ ‚Â˜Â Ò ¡Õ“ /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 /3 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
09.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 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 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î

ÓÚ-

ÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË

ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡

ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî
21.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)

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.31
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.80
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.10
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.92
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.13, 14
01.00 ìŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ œËÂÚÓî ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.7
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.33

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

Ще дадете предимство
на деловата си работа
и подписване на договори. Очакват ви нови
проблеми.

Мнозина ще съсредоточат усилията си към
повишаване на квалификацията си. Вярвайте
си.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

С очарованието си ще
привличате сродни души
и ще обменяте идеи.
Промените са в ход,
изненади.

С колегите и партньорите бъдете толерантни. Не се щадете на
работното
място.
Чака ви нов пост.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Договаряне на условия
за проект, работа или
подготовка на мероприятие ще поддържа духа
ви.

Благоприятно стечение
на обстоятелствата,
от което може да се
възползвате. Изгодна
инвестиция.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Част от вас ще се занимават с професионални ангажименти.
Намерете време и за
развлечения.

Успехът ви е съвсем реален. Не допускайте
срив в отношенията с
партньор поради заетост.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Отлична възможност
за нова работа. Не се
отказвайте дори да не
притежавате нужните
умения.

Събитията,
които
предстоят, са повече
от благоприятни. Не
пропускайте шанса.
Усмихнете се.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Очакват ви големи новости, включително и
нов дом, за онези, чиито приоритети са в
тази посока.

Ще постигнете успехи,
ако бъдете настоятелни и енергични. Знаете
какво трябва да направите.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

15

СРЯДА
12 МАЙ

2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Ако се направи отвор между 2 противоположни
точки на Земното кълбо и човек скочи в него,
ще се окаже от другата страна за 42 минути.

- »Ï‡ÚÂ ÎË Î˛·ËÏË Û˜ÂÌËˆË?
- ¿Á Ò˙Ï ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ ÔÂ‰‡„Ó„ ‚ÒË˜ÍË Ò‡ ÏË Â‰Ì‡Í‚Ó ÔÓÚË‚ÌË...
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Кожата е най-големият орган в нашето тяло.

¿“¿Õ¿— ÃŒ◊”–Œ¬,
ÔÓÂÚ, ‰‡Ï‡ÚÛ„
≈Ã»À ◊ŒÀ¿ Œ¬, ÒËÌÓÔÚËÍ,
ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ‚Ó‰Â˘
»¬¿Õ —“–¿ÕƒΔ≈¬, ÔÓÂÚ
¿Í‡‰. ÀﬁƒÃ»À ’–»—“Œ— Œ¬,
ÒÂËÁÏÓÎÓ„
œÓÙ. ‰- ÃÀ¿ƒ≈Õ √–»√Œ–Œ¬,
Í‡‰ËÓÎÓ„
—“≈‘ ¿ ¿Õ√≈ÀŒ¬¿,
ÛÔ‡‚ËÚÂÎÍ‡ Ì‡ » ì ˙„ÓÁÓî

Пускат новини
на детски език
Уникалната медия е най-новият модул в онлайн
играта на четене с разбиране „Книговище”
Уникална за България медия става
факт - нарича се “Вижте: Новините на
детски език”. Всъщност това е най-новият модул в онлайн играта на четене с
разбиране “Книговище” и съдържа над
1500 въпросника по художествена, научнопопулярна и учебна литература. Всеки
делничен ден към тях ще се добавя и нов
- по статия от детския онлайн вестник
“Вижте”.
Медията е насочена към малчугани от
7 до 14 години и ще съдържа новини от
България и света. Идеолозите на изданието обещават, че то ще говори на език,
разбираем и увлекателен за подрастващите. Целта е да покрива всякакви теми:
екология, финанси, здраве, култура, политика и др.

Към всяка новина ще има кратък
въпросник, който да насърчава децата да
осмислят прочетеното. Така, докато четат качествена журналистика, писана
специално за тях, те ще трупат точки в
играта на четене с разбиране и неусетно
ще градят основите на своето гражданско образование, ще развиват своята медийна, дигитална и четивна грамотност но чрез игра.
Всеки делничен ден “Вижте” ще публикува нова статия по тема, която вълнува децата. А всеки месец ще се допитва
до тях за темите, които ги вълнуват, за да
може да отговори на интересите им.
Първите 30 новини на изданието разказват за вулкана, който изригна в Исландия
на 19 март (през погледа на 12-годишния

Алекс), за това как да се пазим от хулиганите в мрежата, за зелената кампания
на колела “Горичка в количка”, какво
представляват данъците и т.н.
За изданието ще пише екип от професионални журналисти с разнородни интереси и умения. Сред тях са аниматорите Вера Траянова и Милен Витанов, медийната анализаторка и изследователка
на когнитивните процеси Константина
Василева, дългогодишната журналистка
Антоанета Баева, детската авторка Елена
Владова. “Вижте” има и невръстни кореспонденти от Кения, Индия, Исландия,
които разказват новини от техните страни. Детската писателка и издател Зорница Христова е главен редактор на уникалния онлайн вестник.

Музиката върна наш акордеонист от Испания

Калоян Куманов успява да привлече за проекта си звезди от ранга
на Стоян Янкулов-Стунджи, Ангел Дюлгеров и Евелин Демирев

Талантливият акордеонист Калоян Куманов се завръща от Испания, за да създава музика в България. Идеята му
е да обърне класиката на
Албенис в модерен
ритъм. За целта създава
Leyenda (от исп. - легенда) и дава началото
на Kaloyan Kumanov
project. Основната му
цел е да покаже, че инструмент като акордеона,
който той владее изкусно, не е обречен само на
фолклора, а може да звучи и класически, и неочаквано, и страстно, и
секси, и хитово.
За да се получи

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

Leyenda по мотиви от
Asturias - класиката на
Исак Албенис (прадядото на Сесилия Саркози),
Калоян събира в звезден
тим: Стоян ЯнкуловСтунджи (барабани),
Ангел Дюлгеров (китара), Евелин Демирев
(кийборд) и балерината
Лиляна Попова (Държавна опера Пловдив),
която развихря видеото
в танц. По идея на самия Куманов режисьорът Георги Ставрев
опакова вълшебната
музика във въздействащи кадри, за да се стигне до зашеметяващия
viva la musica ефект.

‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206,
ÃËı‡ÂÎ‡ ‡ÚÂËÌÒÍ‡
√–¿‘»◊≈Õ ƒ»«¿…Õ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿„ËÓ‚,
≈‚„ÂÌËˇ Û¯Â‚‡, œÂÚˇ –Ó„‡˜Â‚‡, —Ô‡ÒÍ‡ ¬ÂÌÂ‚‡
–≈ À¿Ã» » Œ¡ﬂ¬»: ﬁÎËˇ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚‡ - 205;
0879326034; e-mail: reklama@duma.bg, obiavi@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg, ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË
duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ
¿‰ÂÒ Ì‡ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡:
‰‡ ÌÂ ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂ—ÓÙËˇ - 1000,
‰Ó
ÛÎ. ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20¿
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
‘‡ÍÒ: 975 26 04,
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ
‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

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

51 от най-балансираните рецепти за детско хранене намериха своето място в кулинарната
книга, която е достъпна безплатно за всички желаещи. Над 450
родители и любители кулинари
от цялата страна се включиха в
инициативата за създаването на
специалното издание. Известни
личности и обикновени хора, неравнодушни към каузата, споделяха своите полезни рецепти от неустоими десерти до питателни и разнообразни
вечери.
Част от
инициативата са създателката на
микро пекарна и занаятчийски сладолед Савина Николова и кулинарните
блогъри Теодора Титова, Венета Романски и Никол Кунева.
Те бяха сред първите, които
представиха своите балансирани детски рецепти за кулинарната книга на “Нестле за поздрави деца”.
Сборникът цели да помогне
на хиляди български родители
да създават по-балансирано
меню за своите деца и да са
спокойни, че малчуганите приемат нужните за тях хранителни вещества. Изданието изцяло
е в дигитален вариант и може да
се изтегли от всеки през сайта.

Том Круз се отказва
от „Златен глобус”

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚

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

Събраха
51 рецепти
в безплатно
издание

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

Том Круз обяви,
че се отказва от наградите си “Златен
глобус”. Звездата
уточни, че го прави
в знак на протест
срещу “липсата в Актьорът печели
журито на предста- наградата 3 пъти
вители на многообразието в американското общество”, съобщи Си Ен Ен. Отличията са присъждани
от Асоциацията на холивудската чуждестранна преса. Круз печели “Златен глобус” три пъти: през 1990 г. за образа на
ветерана Рон Ковик във филма “Роден на
4 юли”, през 1997 г. за превъплъщението
в Джери Магуайър в едноименния филм,
а през 2000 г. става най-добър актьор в
поддържаща роля в “Магнолия”.
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СРЯДА
12 МАЙ

ШЕФЪТ НА БОРБАТА:

По-важни са медалите, не квотите
Целта пред българските
национали по борба е да спечелят няколко медала от
Олимпиадата в Токио. За
японската столица ще заминат седем борци - в класическия стил Айк Мнацаканян
(77 кг) и Кирил Милов (97), а
Георги Вангелов (57) - в свободния стил. При жените
имат квоти Миглена Селишка
(50), Евелина Николова (57),
Тайбе Юсеин (62) и Мими
Христова (68), но те не са

поименни и може да бъдат
направени промени, което е
малко вероятно.
Председателят на федерацията ни Христо Маринов
призна, че е очаквал още 1-2
квоти. “Оценката ни дотук е
добра, според възможностите ни. На Олимпиадата не се
броят квотите, а медалите.
Надявам се подготовката да
мине добре, без контузии и
състезателите на дадат всичко от себе си в Токио, да се

Президентът на федерацията по борба Христо Маринов (вдясно) и треньорът
на женския отбор Петър Касабов са горди от спечелените олимпийски квоти
реализират и да спечелят медали. Не съм на мнението, че
е важно участието. За мен не
е важно то, а да се вземат медали”, каза Маринов.
“Тайбе ще има два турни-

Левски намери
нов спонсор
Австрийци ще помагат
на „сините”, но до Нова година
Левски намери нов спонсор. “Сините” обявиха партньорство с втора компания от Австрия. Столичани са сключили рекламен договор с BELFRY Group
със срок до края на календарната година. В средата на декември Левски представи строителната компания “Щрабаг”
за генерален спонсор.
Договорът с BELFRY Group идва в
труден момент. По Великден собстве-

никът Наско Сираков обяви, че има
опасност за лиценза на клуба. Тогава
той призна, че се водят преговори с
мощен инвеститор, който може да реши
проблемите на Левски, но ще чака подкрепа от привържениците и допълнително ще каже подробности.
Клубът е притиснат заради липсата на средства, като част от чужденците вече си тръгнаха заради неполуче-

ра преди Олимпиадата. Д-р
Хубенов вече разреши тя да
се натоварва на 100%. От 23 седмици е на тепиха. Мотивация има, по-уверена е и
мисля, че ще ни зарадва мно-

ни заплати.
“Левски благодари на BELFRY
Group за търпението и решимостта да
се обвърже с най-голямата и популярна марка в България. Надяваме се, че
това сътрудничество ще бъде от полза
за двете страни и ще създаде дългосрочна връзка между нашите две марки”, каза Сираков.
От “Тодорини кукли” се похвалиха, че австрийците предлагат “всеобхватен и разнообразен набор от услуги в областта на създаването, разширяването и поддържането на инфраструктура в Централна и Източна Европа, както за публичната сфера, така и
за частни клиенти”.
“Имаме дълга история в подкрепата
си за спорта и културата в Централна и
Източна Европа, компанията ни е решена да продължи да отстоява ценностите
на спортсменството и екипната работа,
които се представляват в най-висока степен от Левски”, заяви Атила Богнар, член
на борда на директорите на компанията.

Крушарски заплаши
да остави Локо Пд

СНИМКИ БГНЕС

Треньор на ХХ век Димитър Пенев и стотици
хора почетоха паметта на легендарния
футболист Георги Димитров

Собственикът на Локо Пд
Христо Крушарски критикува
БФС за решението да не отлага
повече мачове на ЦСКА 1948 и
да даде служебна победа на
ЦСКА-Сф. Мачът на “смърфовете” с ЦСКА 1948 бе само отложен заради многото болни в
отбора. Дни по-късно обаче
БФС обяви, че повече няма да
отлага двубои на столичния тим.
“Това е феърплеят на Неделчо (Михайлов). Той щял да
съди Гонзо. Да го съди. Имам
добри адвокати и ще се борим
до последно. Той е единствен,
който решава това нещо. Защо
сме недоволни? Защото искат
несправедливо да ни вземат

второто място. С моите скромни възможности съм направил
отборче, което се бори за второто място”, обяви Крушарски
пред Дарик радио. “Той ми
унищожава мечтата. Ако е
феърплей, здраве му кажи. Заслужаваме си второто място.
Кой отбор в момента играе постоянен и хубав футбол? Кой?
Най-бедният - Локо Пд. Естествено, че може да се откажа
от Локо и това може да се случи. След шест години феърплей.
Аз си мълча. И съдиите... Да
съм обидил някой? Не съм.
Такъв шамар. Нямам думи за
това нещо”, допълни ексцентричният шеф.

го. Това, че сме се класирали
на Олимпиада, не ни успокоява. Ще гоним призовите места и колкото може по-високо”, каза треньорът на жените Петър Касабов.

РЕЗУЛТАТИ

XXIX кръг
За 11-о - 14-о място
Ботев Вр - Монтана 1:0 Генов (60), ЧК:
Тасев (М-39); Етър Славия 0:3 0:2 Кирилов (54 и 69) 0:3
Макрилос (81).
11.
12.
13.
14.

—Î‡‚Ëˇ
¡ÓÚÂ‚ ¬
ÃÓÌÚ‡Ì‡
≈Ú˙

29
29
29
29

8
6
8
4
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15
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25:41
29:41
23:48
20:51

30
28
24
22

XXX кръг: петък, 17.30: Етър Ботев Вр; 20.00: Монтана - Славия.
ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
14.30 Септ Сф - Спортист Св
17.00 Арда - ЦСКА 1948
19.30 ЦСКА-Сф - Лудогорец
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
19.30 Олимпиакос - ПАОК
22.15 Челси - Арсенал
ПО МАКС СПОРТ 2
22.00 Монпелие - ПСЖ
ПО МАКС СПОРТ 3
19.30 Каляри - Фиорентина
21.45 Интер - Рома
ПО МАКС СПОРТ 4
20.00 Севиля - Валенсия
23.00 Атлетико М - Реал С
3.30 Сан Лоренцо - Росарио Сентрал
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
11.00 “Мастърс” в Рим
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
14.05 Обиколка на Италия
(V етап)
ПО МАКС СПОРТ 2
3.00 Ванкувър - Уинипег

Младок отстрани Гришо на старта в Рим
Григор Димитров (№17 в света)
приключи още на старта на “Мастърс”а в Рим. Българинът бе победен от испанския квалификант Алехандро Давидович Фокина (№48) с 4:6, 6:7 (2). 21годишният ибериец имаше нужда от
1,42 часа игра, за да затвори мача.
Първата ни ракета направи множество непредизвикани грешки и не се
възползва от шансовете, които се откриха пред него. В първия сет решаващият пробив дойде в седмия гейм, в

който Григор поведе с 40:15, но допусна изравняване и впоследствие предаде
подаването си с двойна грешка.
Във втората част Димитров пръв поведе с пробив за 4:2, но не успя да го
затвърди и още в следващата част допусна рибрейк. В 11-ия гейм българският топтенисист стигна до нова точка за пробив, която бе с цената на сетбол. Испанецът обаче успя да я отрази,
след което си взе гейма, въпреки че при
едно от разиграванията падна и нарани

дясната си ръка, заради което получи
медицински таймаут.
В последвалия тайбрек отново Димитров бе разпилян и след 2:4 т. буквално се предаде. Нашият отпадна за
втори пореден път на старта на
“Мастърс”, след като предния понеделник загуби в първия кръг в Рим от Лойд
Харис (РЮА, №51) с 3:6, 6:3, 6:7 (5).
Димитров ще регресира с поне две места в ранглистата, защото имаше да защитава 90 т. от Вечния град.

Италианецът Филипо Гана запази
розовата фланелка на лидер след
III етап (Биела - Канале, 190 км)
на 104-тата Обиколка на Италия
с преднина от 16 сек. пред
Тобиас Фос (Нор) и 20 сек.
пред Ремко Евенепол (Бел)
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