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Тя поевтинява с 10 лв. от догодина. За уикенд винетка ще се
плаща 9 лв., за седмична - 13 лв., за месечна - 27 лв, а за тримесечна
- 48 лв. Тол таксите за тежкотоварните камиони поскъпват.
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Деси ВЕЛЕВА

Според ДАНС проблемът е заплаха за
националната сигурност, заяви Корнелия Нинова

Я

Народното събрание
прие законопроекта за
събиране на вземания по
потребителски договори,
с който се спира тормозът над хората. За пръв
път се уреждат правата на
потребителите, които до-

яя, виж ти! В София не приели в детски ясли и градини
10 261 деца (стр. 2). Не може да
бъде! Трябва да е фалшива новина. Дори Столичната община не
може да сгреши 10 261 пъти.
Вероятно тролове вършеят из
дигиталното пространство и
пръскат революционни идеи срещу кметуването на нейно величество Фандъкова.
Та нали се строят една през
друга сгради, през месец се откриват детски градини, час по час
се отпускат нови места. Самата
кметица ходи по строителни
обекти, диша прахоляка им, само
дето тухли четворки не пренася
за поредната издигаща се забавачка. Така че тук грешка няма пушилката е налице. Следователно дефицитът се дължи на прииждащите от прованса, които
напират към столицата само с
една цел - да саботират нечовешките кметски усилия да се справи с проблема. Че и деца водят.
Неоспорим факт е, че безплодните мъки на кмета Йорданка Фандъкова изплуват всеки
месец май през последните години. И въпреки това картината не
се променя през следващите 12
месеца. Политика уж има, уж
въпросът е издигнат като пръв
приоритет сред приоритетите, а
царуват безсилието и некомпетентността.

сега бяха беззащитни срещу своеволията на колекторските фирми, заяви
Корнелия Нинова. Тя
уточни, че законът урежда потребителските и
бързите кредити. Хората
няма да дължат повече от
¬

това, което са взели като
заем, освен законната лихва, и никой няма да има
право да им слага такси и
комисиони, поясни тя.
За първи път имаме
мнозинство, което има
куража да се изправи сре-

щу 4 млрд. лева, подчерта
Нинова. Тя съобщи, че в
доклад на ДАНС проблемът със събирачите на
дългове е описан като заплаха за националната
сигурност.
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Ученици и военни поднесоха цветя пред паметника на загиналите във Втората световна война от област
Кърджали. Децата участваха в занятие за популяризиране на военната служба като професия сред подрастващите
в единствения Учебен център по военно дело и спасителни дейности за ученици край село Широко поле
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10 261 äåöà îñòàíàõà
èçâúí çàáàâà÷êèòå â Ñîôèÿ
Най-голям е недостигът за родените през 2020 г.,
показват резултатите от първото класиране
Деси ВЕЛЕВА

Отново рекорден брой деца
остават извън яслите и детските
градини в София. След вчерашното първо класиране стана
ясно, че точно 10 261 хлапета
не са намерили място в забавачките. Подобна бе картината и
миналата пролет, когато неприетите бяха с девет по-малко.

Най-голям е недостигът за
втора яслена група, в която
попадат родените през 2020 г.
Там местата са 3819, а кандидатите - близо 8000, като се
оказва, че липсват 4132 места.
Повече от половината желаещи пък не могат да влязат в
първа яслена група. Това са
най-малките, родени през 2021
г., които са 4695, но за тях има
едва 2196 места. Над 1200
бройки не достигат и за първа

градинска група.
Общо 13 691 са свободните
места, обявени от Столичната
община или едва с 316 повече
от миналата година. За тях подадоха документи 23 622 деца,
но близо 2600 вече са приети и
искат само прехвърляне в друга градина. Така новоприетите
са 10 802. Около 3000 бройки
засега остават незаети, тъй като
са предназначени за деца със
СОП, с хронични заболявания

или са обявени за последната
предучилищна група, където
недостиг няма. От Столичната община обаче се опитаха
да се оправдаят, че заради това
реалният недостиг е само
7400 места.
От общината продължават
да твърдят и, че се строят нови
20 сгради тази година, като се
очаква до края й 17 от тях да
бъдат завършени и там да се
открият 1100 места. “Ангажиментът, поет от кмета Йорданка Фандъкова, е да се преодолее недостигът само в градинските групи”, заяви Мария
Минчева, началник на дирек-

ция “Образование”.
По-рано през деня самата
кметица се оплака, че 1200
деца повече кандидатстват тази
година за детска градина в София. “Това са деца, чиито родители са се преместили в столицата, за съжаление не става
дума за увеличение на раждаемостта”, допълни Фандъкова.
Тя също потвърди, че в рамките на мандата иска да се справи само с недостига в градинските групи. Фандъкова ще
настоява и помощта за неприето дете, която от 1 април се
увеличи от 291 на 372 лева, да
стане 650 лева.

Ìåäèöèíñêèòå
ñåñòðè
ñà íàìàëåëè
ñ 15% çà
10 ãîäèíè
През последните 10 години медицинските сестри са намалели с близо
15%, а средната възраст на работещите се е увеличила с 4 години. Почти
30% от работещите медицински сестри са на възраст над 60 години, а на
31% от тях предстои пенсиониране в
следващите 10 години. Тревожните
данни бяха изнесени по повод Международния ден на сестринството.
Броят на работещите медицински
сестри в България е повече от два пъти
по-малък от нуждите на родното здравеопазване. Сходни са проблемите и
при акушерките. От Управителния
съвет на Българската асоциация на
професионалистите по здравни грижи
подчертаха в обръщение, че медицинските сестри и останалите професионалисти по здравни грижи все още са
недооценени от обществото и политиците. Дефицитът на тези кадри
продължава застрашително да нараства. Нужни са спешни мерки за спасяване на съсловието, пише в обръщението.

37 абитуриенти завършиха СУ “Крум Попов” в град Левски.
Те бяха изпратени от кмета на община Левски Любка Александрова

ÌÒÑÏ ùå èíâåñòèðà íàä 1,2 ìëðä. ëâ.
÷ðåç ïëàíà çà âúçñòàíîâÿâàíå
Министерството на труда и социалната политика
(МТСП) ще инвестира общо
1 224 800 000 лв. чрез Плана за възстановяване и устойчивост на България. Това
е 10% от стойността на целия план за страната. Министерството е първата институция, готова да стартира
със схема по документа, заяви министърът на труда и
социалната политика Георги
Гьоков по време на блиц
контрол в социалната комисия в НС.
В плана са заложени 3 реформи и 6 инвестиционни
намерения от компетенциите на МТСП. Реформите са
в сферите на минималните

доходи, процеса на деинституционализация за възрастни и повишаване на уменията на работната сила.
Основен акцент в реформата в сферата на минималните доходи е разширяването на обхвата на подкрепа
за нуждаещите се лица с найниски доходи. До 2024 г. е
предвидено постепенно нарастване на диференцирания
минимален доход до 30 на
сто от линията на бедност.
Реформата в областта на
социалните услуги предвижда съществуващите домове за пълнолетни с умствена изостаналост, психични разстройства, физически
увреждания, сетивни нару-

шения и деменция да бъдат
закрити до 1 януари 2035 г.
Всички домове за стари хора
трябва да се реформират до
1 януари 2025 г. Предвидено е изграждането на 125
нови социални и интегрирани здравно-социални услуги
за резидентна грижа и 125
съпътстващи услуги за лица
с увреждания. Ще се реформират 82 съществуващи социални услуги.
Министър Гьоков представи и инвестициите в повишаването на квалификацията на работната сила. Около 380 млн. лв. ще бъдат заделени за базови дигитални
обучения на 500 000 безработни и работещи.

Ðàçðàáîòâàò ñå îùå
ìåðêè çà ïîäïîìàãàíå
íà çåìåäåëñêèòå
ïðîèçâîäèòåëè
Разработват се допълнителни мерки за подпомагане на земеделските производители и гарантиране на тяхната устойчивост в условията на безпрецедентни пазарни предизвикателства, породени от
военния конфликт в Украйна, в предвидените от Европейската комисия временни рамки. Това съобщи министърът на земеделието д-р
Иван Иванов по време на срещите си в Шумен с десетки стопани от
всички сектори от земеделието, включително и от преработвателния.
Той подчерта, че за това ще бъдат водени разговори с Министерството на финансите. Министърът припомни, че има много възможности за подкрепа на земеделието, които са залегнали и в Стратегическия план при увеличеното национално съфинансиране от 60%, както и по Плана за възстановяване и устойчивост. Земеделските стопани поставиха въпроси, свързани с напояването в областта, с референтната дата за преходната помощ за животни, реализацията на
продукцията и предвидените за изграждане събирателни центрове,
самолетната защита на област Шумен от градушките и други.
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Â Áúëãàðèÿ ñå
çàáåëÿçâàò íà÷åíêè íà
èñòèíñêà ïîëèòè÷åñêà
ïðîìÿíà ñëåä ãîäèíèòå,
â êîèòî ñòðàíàòà áåøå
îêóïèðàëà ïîñëåäíèòå
ìåñòà âúâ âñè÷êè
êëàñàöèè çà ïðàâîâà
äúðæàâà è ìåäèéíà
ñâîáîäà
Германският вестник “Ди Велт”
в публикация за България

Парламентът прие на първо
четене законопроекта на МС за
събиране на вземания по потребителски договори. Той получи
подкрепата на 106 депутати, 23
се въздържаха, против нямаше.
Със закона се създават правила
за дейността на дружествата за
принудителни вземания. Предвижда се създаване на регистър
на колекторските фирми, въвеж-

няма да дължат повече от това,
което са взели като кредит, освен законната лихва, и никой
няма да има право да им слага
такси и комисиони, поясни тя.
За първи път се намери мнозинство, което има куража да се
изправи срещу 4 млрд. лева,
подчерта Нинова. Тя призна, че
законът не е съвършен и очаква
между първо и второ четене да

ÍÑ ñïðÿ òîðìîçà è ðåêåòà
îò êîëåêòîðñêèòå ôèðìè
В доклад на ДАНС проблемът е описан като заплаха
за националната сигурност, заяви Корнелия Нинова
Юлия КУЛИНСКА

дат се изисквания за минимален
паричен капитал не по-малък от
500 хил. лв.
При представянето на закона вицепремиерът и министър
на икономиката и индустрията
и лидер на БСП Корнелия Нинова посочи, че за пръв път се
уреждат правата на потребителите, които досега бяха беззащитни срещу своеволията на колекторските фирми. Ако законопроектът бъде приет, хората

се направят подобрения. Нинова призова депутатите от опозицията, за да преосмислят позицията си и да подкрепят законопроекта, да прочетат в секретното деловодство на НС секретния доклад на ДАНС за колекторските фирми. В този доклад
проблемът с колекторските фирми е описан като заплаха за националната сигурност, посочи
Нинова.
Вицепремиерът уточни, че
основното, което законът урежда, са потребителските и бързите кредити. Директивата на ЕС,
която се отнася до банките, ще

бъде транспонирана и кога ще
стане това, ще реши НС, допълни
тя. Ако не вярвате на мен, повярвайте на спецслужби, те са описали кой колко краде, изнудвайки българския народ по села и
паланки, призова Нинова.
“Милиарди на годишна база
се оборотират през т.нар. колекторски фирми. Някои от тях
тормозят и рекетират хората,
използвайки най-мракобесните
методи. С този законопроект се
слага край на това”, заяви зам.председателят на ПГ “БСП за
България” Филип Попов. Той
обясни, че законопроектът дава

защита и брани авторитета и
законните права на потребителите, като урежда в кои часове
може да се звъни по телефона,
въвежда високи критерии по отношение на етика и морал на
хората, управляващи тези фирми, и урежда прозрачността и
публичността на тяхната дейност.
“Сега ситуацията на този
пазар е като в Дивия запад.
Някакви хора без регламентация
в малките часове не денонощието, без информация за длъжника, го тероризират, включително физически, с посещения на

Âÿðà Åìèëîâà ïîäêðåïè ðàçâèòèåòî
íà ïëàíèíñêèÿ òóðèçúì
За възможностите за
финансиране по Националния план за туризма и
работата по Стратегията
за развитие и поддръжка
на мрежата от пешеходни
маршрути и маршрути за
планинско колоездене разказа депутатът от БСП
Вяра Емилова по време на
форума “Красивото лице
на туризма”, организиран
от Българската туристическа камара и Българската

стопанска камара.
Депутатът подкрепя
развитието на планинския
туризъм, включително пешеходния и вело туризъм,
който може да се практикува 365 дни в годината.
Според Емилова именно
към него има все по-голям
интерес от български и
чуждестранни туристи.
“Въпросите и проблемите,
свързани с планинския туризъм, са много и решава-

нето им е крайно належащо”, заяви Вяра Емилова.
Тя припомни, че у нас има
над 10 000 км маркирани
пешеходни маршрута и не
малко трасета за планинско колоездене, като голяма част от тях се изграждат и в момента. Освен
това през България минават едни от най-големите
Европейски маршрути за
пешеходен туризъм: Е3
Ком-Емине с дължина 650

км, Е4 - така наречения “5те планини” - Витоша,
Рила, Верила, Пирин и
Славянка (250 км) и Е8,
който минава през част от
Рила и през целите Родопи
с обща дължина от около
450 км. “Имаме всички
дадености да развиваме
успешно този вид туризъм,
да го рекламираме и в чужбина и да станем предпочитана дестинация”, категорична бе депутатката.

Íà ïúðâî ìÿñòî â ÅÑ ñìå ïî ðåãèñòðèðàíè
óêðàèíöè ñ âðåìåííà çàêðèëà
България е на първо място по
брой регистрирани украинци с
временна закрила от държавите в
ЕС, обяви Мариана Тошева, ръководител на Оперативната група за
бежанците към МС на брифинг. Регистрираните са малко над 102 хи-

ляди. Пристигналите у нас украинци към 12 май са 252 826 души.
148 591 вече са напуснали, подчерта Тошева. Мярката за настаняване в хотелите след 31 май няма да
бъде удължена, категорична е тя. Украинците ще бъдат пренасочени към

държавни бази. Преместването ще
стане основно с извънредни влакови композиции. Прехвърлянето ще
стане на групи - първо възрастните
и болните хора, след това майките с
деца и накрая всички останали. Няма
да има разделяне на семейства.

адреси и телефонни обаждания,
и събират за 100 лв. дълг хиляди
левове. Има десетки хиляди
жалби до омбудсмана за това и
естествено омбудсманът подкрепя законопроекта”, подчерта
депутатът от левицата Явор
Божанков.
Потребители у нас са незащитени от законодателството и
на нас се падна отговорността
да поправим тези щети, заяви
депутатът от БСП Емил Георгиев, който е и председател на
Федерацията на потребителите.
Той припомни, че броят на фирмите, които извършнат вземания,
е 45, а регистрация в БНБ имат
само 17.
Депутатите решиха срокът
между първо и второ четене на
законпроектът да е 28 дни.

ДИМИТЪР РУСЕВ
МИХАЙЛОВ
СТАНА НА 90 ГОДИНИ
Дългогодишен председател на изпълкома на ОНС Силистра, депутат в 32-то,
33-то, 34-то
и 35-то Народно събрание,
сътрудник
в
ЦКРК на БКП.
Заслужил
деятел на селското стопанство.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
Пожелаваме още дълъг, осъзнат и пълноценен живот!
От др. Цвета Борисова Алексиева, Петя,
Борислав и Димитър Михайлов-младши
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Íîâà ÿïîíñêà èíâåñòèöèÿ â
áúëãàðñêîòî êèñåëî ìëÿêî
Това стана ясно по време на посещение на вицепремиера
Корнелия Нинова в „Ел Би Булгарикум”
Нова инвестиция в наука и високи
технологии в България бе заявена от
японската фирма “Мейджи”. Компанията обяви желание да вложи средства в
лабораторията за разширяване на научна и развойна дейност в “Ел Би Булгарикум”. Това стана ясно по време на
посещението на вицепремиера и министър на икономиката и индустрията
Корнелия Нинова и посланика на Япония у нас Хироши Нарахира в държавната компания за производство на мляко. Двамата разгледаха производствените помещения и лабораториите, където
се съхраняват над 1000 щама бактерии
и повече от 100 закваски за оригиналното българско мляко. Голяма част от
модерната техника в компанията е японска, а много от служителите в нея са
били на обучение в Япония.
“Ел Би Булгарикум” е държавно предприятие и няма да се приватизира, увери
Корнелия Нинова. Тя е първият министър

СНИМКА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Догодина ще се навършат 50 години от старта на производството и продажбите на кисело мляко с името “България” в Япония.
Това става възможно, след като през 1972 г. българското правителство разрешава на японската корпорация “Мейджи Деъриз” да
продава продукта. Днес между “Ел Би Булгарикум” и “Мейджи”
има сключени и успешно осъществени три лицензионни договора,
чрез които българското кисело мляко е разпространено на азиатските пазари. В процес на подготовка е и четвърти.

от 20 години, който посещава лабораторията. Киселото мляко е марката на България, позната в целия свят, обявиха министър Нинова и посланикът на Япония.
Хироши Нарахира отбеляза, че за
японците киселото мляко е символ на България, и разказа, че то влиза в Япония през
1970 г., когато е представено на “Експо
Осака”. “Тогава императорът спира на
българския щанд и опитва киселото мля-

ко. Това е много известна история в Япония”, разказа той. Нарахира беше категоричен, че България привлича интереса на
Япония и с това, че се намира на стратегическо място и че има много талантливи
хора, особено в науката и IT-сектора.
Вицепремиерът Нинова и посланик
Нарахира се обединиха около тезата, че
сегашната трудна ситуация след КОВИДкризата и заради войната в Украйна може
да е възможност за развитие на двустранните връзки. “Стокообменът между
Япония и България е повишен, има
възможност и да задълбочим икономическите отношения между нашите две
държави”, каза вицепремиерът и допълни,
че японските фирми са добре дошли в
страната ни. Хироши Нарахира сподели,
че министри и депутати от Япония проявяват интерес към визита в България и
среща с министър Нинова.
Япония е приоритетен търговскоикономически партньор на България.
Българският бизнес може да се превърне
в доставчик на японски компании в сферата на информационните и комуникационните технологии и автоматизацията, машиностроенето, машинните части
и инструменти, производството на автомобилни части, строителството, минната
индустрия, фармацевтичната и козметичната промишленост и др. Вносът от
Япония обхваща предимно автомобили,
кабели, машинни части, машини и др.

Ñ 10 ëâ. ïîåâòèíÿâà ãîäèøíàòà âèíåòêà îò äîãîäèíà
С 10 лв. по-ниска ще е цената на годишната винетка от 1
януари догодина. Вместо 97 лв.
шофьорите ще заплащат 87 лв.
Това предвижда проектът за
новите такси за републиканската пътна мрежа, публикуван за
обществено обсъждане. Ще се
намали и цената на останалите
винетки за леките автомобили за уикенд винетка ще се плаща

9 лв., за седмична - 13 лв., за
месечна - 27 лева, а за тримесечната - 48 лв.
Предлага се и актуализация
на размера на тол таксите за
пътни превозни средства над
3,5 тона и тол таксуване за
пътищата втори клас, които и в
момента са включени в обхвата
на тол системата, но се таксуват с нула стотинки. Промяна-

та се предвижда да влезе в сила
от 1 юли тази година. Тежкотоварните превозни средства се
предлага да заплащат тол такса
в размер между 4 и 43 ст. на
километър според вида на автомобилите и класа пътища.
Изменя се и размерът на максималната тол такса в зависимост от екологичния клас на
превозните средства.

С новите тарифи се очаква
през 2023 г. общите постъпления от тол системата да достигнат 520 млн. лв. (при 430 млн.
лв. за 2021 г.). Изчисленията
сочат, че съотношението ще се
обърне, тоест приходите от тол
такси ще са около 3 пъти повисоки от тези от винетките.
Така ще се постигне целта за
по-справедливо разпределение

Ãàçúò îò ÑÀÙ ùå ñòèãíå çà þíè è þëè
Количествата втечнен
газ от САЩ ще бъдат достатъчни за месеците юни
и юли. Това каза в парламента председателят на
Комисията по енергетика
Радослав Рибарски. Порано премиерът Кирил
Петков обяви, че са договорени два кораба втечнен
газ от САЩ, малко под цената на “Газпром”. За
следващия период горивото вече ще бъде с доста
по-ниски цени. Премиерът не пожела да се ангажира с цифри, но заяви, че
са водени преговори и за
сключването на дългосрочен договор, така че цените на синьото гориво да
са още по-ниски. “Надявам
се по дългосрочния договор да е с двуцифрено
число по-ниска като про-

Борислав Гуцанов
центи. За двата кораба ще
е малко по-ниска от тази
на “Газпром”, но все пак
надолу”, заяви Петков.
Трябва да се водят паралелни разговори с всички възможни доставчици
на газ, коментира в парламента Борислав Гуцанов
от “БСП за България”. Депутатът съобщи, че очаква
коалиционните партньори
да се запознаят с детайлите около водените в САЩ
разговори. Гуцанов заяви,
че за БСП най-важно е да

има сигурност в доставките. Ако е необходимо, трябва да се водят паралелно
разговори и с “Газпром”,
защото в крайна сметка
водещ мотив трябва да бъде
кое е най-изгодното за
страната, коментира той.
Изненадващо в сряда
“Булгаргаз” излезе с прогнозна цена на синьото
гориво за юли, независимо че дружеството не е
обявило какви са изчисленията му за май и юни.
Прогнозната цена за юли
е 142,11 лв. за мегаватчас.
Тя може да се сравнява
само с действащата цена
на синьото гориво за април, която е 142,59 лв. за
мегаватчас. Спрямо нея
прогнозната цена за юли
е с 48 ст. по-ниска. Очаква се днес КЕВР да каже

цената на газа за май.
В началото на вчерашното правителствено заседание премиерът Кирил
Петков заяви, че ще разпореди пълна проверка по
всички аспекти на проекта
“Южен поток”. По-късно
беше изяснено, че всъщност премиерът е имал
предвид т.нар. от бившия
премиер Бойко Борисов
“Балкански поток”, който
е продължение на минаващия по дъното на Черно
море до Турция и сухопътната й част газопровод “Турски поток”. Той
обясни, че действията му
са в резултат на това, че
“партньорите ни виждат
корупцията като основен
инструмент за влиянието
на Путин в нашия регион
и в Европа като цяло”.

на тежестта между лекия и тежкия трафик.
Проектът на постановлението за новите такси заедно с документите към него е публикуван на интернет страниците на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Агенция “Пътна инфраструктура”, както и в Портала
за обществени консултации.

Èíôëàöèÿòà òëàñíà
áúëãàðñêèÿ èçíîñ
ñ 40% íàãîðå
Износът на български
стоки расте с все по-бързи
темпове благодарение на
ускорената инфлация, която вдига цените на продуктите, напускащи българските заводи. Данните
на НСИ показват, че за
първите три месеца на
тази година фирмите са
продали стоки навън за
общо 21 млрд. лв., което е
увеличение с 34% спрямо
същия период на предходната година.
Само за март годишният ръст е близо 39% - найсъщественият от началото
на годината и поставя нов
абсолютен рекорд, над-

хвърляйки 8 млрд. лв. Това
е и първият пълен месец
от началото на войната в
Украйна, която шокира веригите на доставка и
хвърли в паника доставчици и производители.
Разбивка показва, че
през март скокът в износа
се дължи най-вече на
поръчките от Европейския
съюз, които растат с 50%.
Експортът на български
стоки към трети страни
пък се повишава с 20%.
В номинален израз за
първото тримесечие експортът към ЕС достига
14,2 млрд. лв., а за трети
страни - 6,8 млрд. лв.

www.duma.bg

ПЕТЪК
13 МАЙ

5

СВЯТ

2022

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ТРЯБВА ДА ПОХАРЧИ

НАКРАТКО

195 ìëðä. çà çàìÿíà
íà ðóñêèÿ ãàç è ïåòðîë
Киев попари надеждите за офанзива за
спасяване на блокираните в „Азовстал” бойци
ЕС ще трябва да похарчи
през следващите пет години
допълнително 195 млрд. евро,
за да се освободи от енергийната си зависимост от Русия,
пише в. “Файненшъл таймс”.
Изданието базира прогнозата си на данните за проектобюджета за енергийния преход на ЕС, подготвян от ЕК.
В документа се посочва, че
“бързото намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива е възможно
само за сметка на увеличението на чистата енергия”.
За да стане възможно това

до 2030 г., ЕС трябва да намали енергийното си потребление с 13%, а не с планираните досега 9%, както и да повиши енергийната си ефективност. Делът на възобновяемите енергийни източници трябва да се увеличи от 22% през
2020 г. до 45% през 2030 г.
Междувременно Генералният щаб на украинската армия съобщи, че руските сили
продължават въздушните
удари по обкръжения завод
“Азовстал” в Мариупол и
офанзивата в други части на
Източна Украйна.

Според украинския вицепремиер Ирина Верешчук в
завода остават около 1000
защитници, половината са
ранени. Руски източници
твърдят, че са блокирани 2500
украински бойци и чуждестранни наемници. Украинското военно командване попари
надеждите за спасяване на
бойците с офанзива. Според
зам.-началника на Генералния
щаб Олексий Громов подобна
операция би имала много висока цена в човешки животи.
Украйна предложи да размени руски военнопленници

срещу ранените бойци в
“Азовстал”. Според Верешчук
споразумение няма и преговорите продължават.
Командирът на 36-а морска бригада Серхий Волина
отправи публичен призив
към Илон Мъск да помогне
за изтеглянето на частта му
в друга държава.
Съпругите на двама от
бойците, укриващи се в завода, се срещнаха с папа
Франциск във Ватикана и го
помолиха да се обърне към
Владимир Путин, за да освободи военните.

Â Àìåðèêà ùå
ïðîäúëæàò äà
ñå âúîðúæàâàò
Полуавтоматичните оръжия
трябва да останат достъпни за всички пълнолетни калифорнийци, постанови апелативен съд. Той реши,
че местен закон, който се опитва да
забрани продажбата им на лица
между 18 и 21 години, е противоконституционен.
Съдиите решиха, че законът нарушава разпоредбите на 2-рата
поправка на конституцията, защитаваща правото им да притежават
и носят оръжие. Това “включва и
правото да го купуват” според
съдиите.
Щатският парламент на Калифорния прие през последните години закони за по-строга регулация
на огнестрелните оръжия, с помощта, на които в САЩ биват убити
около 45 000 души годишно. Поради тази причина на младежите на
възраст от 18 до 21 години им бе
забранено да купуват пистолети.
Нов закон, влязъл в сила на 1 юли
2021 г., забрани да им се продават
и полуавтоматични оръжия.

Солун остана
без градски транспорт
Солун остана без градски
транспорт заради стачка на шофьорите на автобуси. Те настояват за по-добри трудови договори и включването им в категорията на рисковите професии.
Съдът определи стачката като
“незаконна”. Финансовият министър Христос Стайкурас съобщи, че от юни правителството
сваля ДДС в няколко стратегически сектора - транспорт, туризъм и за ресторантите. Данъкът се намалява от 24 на 13%
до края на годината. Това ще
коригира цените на транспортните услуги, на хотелите и в
ресторантите.

Лидерите на
Финландия призоваха
за членство в НАТО
Финландия трябва да подаде
молба за членство в НАТО, обявиха в съвместно становище финландският президент Саули Нийнистьо и премиерката Сана Марин. “Трябва да се подаде молба
за членство в пакта без отлагане”, посочват двамата. “Членството би засилило сигурността
на Финландия. Като член на
НАТО, Финландия ще укрепи целия отбранителен алианс”, се
казва в съвместното становище.

Предотвратиха
терористичен акт
в немско училище
Полицейски служители в Есен,
Западна Германия, предотвратиха възможна терористична атака
в местно училище. Рано сутринта
въоръжени спецчасти са нахлули в
дома на 16-годишен ученик. В апартамента, намиращ се на 800 м от
училището, служителите на реда
са открили над 10 самоделни бомби. Разследващите са открили
няколко арбалета и други самоделни оръжия. Сигналът е подаден
от друг ученик.

Локдаун в КНДР
след първи официални
случаи на КОВИД-19

Русия е най-пряката заплаха за световния ред поради нашествието си в
Украйна, заяви председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, цитирана
от Франс прес. Заедно с председателя на Европейския съвет Шарл
Мишел тя бе в Токио за годишен кръг от преговори Япония-ЕС

Çàëÿõà ïîëñêîòî
ïîñîëñòâî â Ìîñêâà
ñ ÷åðâåíà áîÿ
Входът на полското посолство в Русия е бил залят с червена боя. МВнР във Варшава потвърди, че табела с емблемата
е била залята с червена течност.
Във видеоклип, публикуван в интернет, се вижда как мъже
се приближават до вратите на ведомството и заливат плочата.
“Ще очакваме разяснения от руската страна по този въпрос
и установяване на отговорните лица”, заяви Марчин Пшидач,
зам.-ръководител на полската дипломация, който е на посещение във Вашингтон.
Руският посланик в Полша Сергей Андреев бе залят с
червена боя на 9 май, като не му бе позволено да положи
венец на паметника на съветските воини освободители на
Варшава. Наложи се да напусне мемориалното гробище под
полицейски ескорт.

Äèìèòúð Êîâà÷åâñêè
ñúñ „ñîâàëêà” â Áðþêñåë
Македонският премиер Димитър Ковачевски бе на еднодневно работно посещение в Брюксел. Там се срещна с първия
дипломат на ЕС Жозеп Борел и с белгийския министър-председател Александър де Кро. Двамата са го уверили в подкрепата си за еврочленството на РС Македония.
“Разширяването на ЕС към страните от Западните Балкани
е приоритет за европейска сигурност”, заявили домакините.
“Изразено беше становището, че е време да се намери достойно европейско решение за деблокиране на началото на
преговорите за присъединяване на Северна Македония”, се
казва в съобщение на македонската правителствена информационна служба.
Димитър Ковачевски е поканил Александър де Кро да посети страната в рамките на предстоящия форум за бъдещето на
Западните Балкани в съвременната европейска архитектура на
сигурността на 16-18 юни в Охрид.

Севернокорейският лидер Ким
Чен-ун обяви локдаун в цялата
страна, след като бе потвърден
първият случай на КОВИД-19,
съобщиха държавните медии. Фабриките, предприятията и домовете трябва да бъдат затворени
и реорганизирани, за да се попречи
на разпространението на вируса.

СНИМКИ БТА

Китайски пътнически самолет
се запали малко преди излитане
от международно летище в
югозападната част на страната.
Няколко човека са ранени
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1844 - В ГАБРОВО СЕ РАЖДА ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ, РЕВОЛЮЦИОНЕР (УМИРА 1876 Г.).
Учи в Робърт колеж в Цариград,
след което става член на турския съд. Главен войвода през Априлското въстание. Води чета в
района на Батошево, Кръвеник и
Ново село. Под негово ръководство въстаниците отблъскват
десетки атаки на многочисления
противник. Въстанието е потушено, Дюстабанов е тежко ранен, заловен и откаран във Велико Търново. Там е осъден на смърт и обесен.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Повод за раздор
Евгени ГАВРИЛОВ

Спрените руски доставки отново направиха
актуална темата за шистовия газ в България.
През 2012 г. парламентът наложи безсрочен
мораториум върху проучванията и добива на
тази суровина. Забраната дойде след протести
на еколози заради опасения за околната среда.
Въпреки това, след като
“Газпром” спря достав-

ките на газ, канадската
“Трилион Енерджи” подновява проучванията за
природен газ и петрол
край Добрич, в блок
“Вранино”.
Не е учудващо, че,
както по много други
теми, българското общество е разделено и по
въпроса за шистовия газ.
Въпреки съществуващите рискове добивът на
шистов газ в страната е
безопасен заради геологичните особености на
българската територия и
разположението на отделните земни пластове,
твърдят учени от Геологическия институт при
БАН. Според тях основната причина за екологичните проблеми в
САЩ, причинени от добива на шистов газ, е
малката дълбочина, на
която се намират нахо-

дищата. Докато в Щатите тя е под 2 километра,
българските залежи са
изключително дълбоки,
от 3 до 4 км в подземните недра. Тази дълбочина
предотвратява евентуалното замърсяване на
подпочвените води.
Но... Не е известно и
какви ще бъдат например
разходите на вода и
енергия за добив на единица шистов газ. Освен
това не е доказано категорично и че включването на шистов газ в пазарния микс от енергийни
суровини ще доведе до
падане на цената за крайния потребител. Това зависи от добитите количества, както и от технологията на сондиране.
Всеки добив уврежда сериозно природната
среда. За да бъдат неутрализирани щетите,

държавата трябва да
прави съответните разходи. Готова ли е България за това?
Темата набира скорост, но все още е извън
парламента. Министър
на околната среда в правителството е Борислав
Сандов. През 2012 г. той
беше един от лидерите на
протестите срещу шистовия газ. Сандов зае поста
като съпредседател на
Зеленото движение, което е част от ДБ. Известно е неговото мнение, че
шистовият газ не е решение за диверсификация и
мораториумът не трябва да пада. Останалите
участници в коалицията
все още не са изразили
официална позиция по
проблема, но не е трудно да се прогнозира, че
той ще бъде пореден
повод за раздор.

10 261 грешки
От стр. 1
Не може да съществува такова управление, такива политици, такава администрация, които над
десет години да не успяват да преодолеят недостига на места за децата.
Дори простата логика го
показва. Е, да, ама ги има.
За едно десетилетие
ръководството на “Московска” 33 очевидно не
разбра в каква безизходица поставя хиляди родители и какви пътеки се
налага те собственоръчно
да прокарват, за да уредят
нормалното си съществуване зад оградата на забавачката. Удължени отпус-

ки, неплатено майчинство,
зарязващи работата си
млади баби, уволнени майки - това са само част от
несгодите, които срещат
отхвърлените от системата семейства с малки деца.
И на целия този фон
кметицата реши да достигне до върха на наглостта
си и да обясни, че държавата трябва да компенсира не с 372 лева, както е в
момента, а с 650 лева всяко неприето дете.
Воала! Така се прави!
По този начин се бяга
от отговорност. Безпринципността се подчинява
на липсата на логика - “Аз
не мога да осигуря места,
но вие плащайте”.

Много е удобно централната власт да не е приближена. Тя автоматично
се превръща в комфортен
виновник за чуждите несполуки. Само че тези,
които всяка пролет слушат
едни и същи оправдания,
няма да се хванат на въдицата. Те много добре знаят кой носи отговорността и ще продължат да я
търсят.
И понеже конкретният повод за недоволството е вчерашното дългоочаквано класиране за детските ясли и градини, обявено за 14 часа, ето част
от настроенията на майките из социални мрежи и
форуми:

“Този процес с кандидатстването прилича на
трилър с елементи на ужаси.”
“Ох. Ще се пропия до
14 ч.”
“Досега имам 28 отказа, стискайте ми палци!”
“Повдига ми се... Пийте повече вино!”
“Обля ме студена
вълна. Почувствах се, както навремето преди кандидат-студентския ми изпит.”
“- Ако по някаква случайност детето е прието в
детска градина, как се процедира след това?
- Първото нещо, което
трябва да направите, е да
вдигнете банкет.”

1876 - СЛАГА КРАЙ НА ЖИВОТА СИ КОЧО ЧИСТЕМЕНСКИ, РЕВОЛЮЦИОНЕР, УЧАСТНИК В АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ (Р. ОК. 1840 Г.). Кочо, жена
му и малката му дъщеричка са
сред обсадените защитници на
Перущица в църквата “Св. Архангел”. Виждайки, че няма да успеят да се спасят от обкръжилите
ги османски орди, Кочо убива
жена си и детето си, след което
се самоубива, за да не попадне никой от семейството му в плен.
1930 - УМИРА ФРИТЬОФ НАНСЕН, НОРВЕЖКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ И ОБЩЕСТВЕНИК (Р. 1861
Г.). Океанограф, дипломат, хуманист, философ. Горещ поддръжник на Обществото на народите, върховен комисар за бежанците. Неговите комитети подкрепят завръщането на българите от Западна Тракия, депортирани от егейските острови, по
време на Гръцко-турската война
от 1919-1922 г. Получава Нобелова награда за мир (1922 г.), парите от която
изпраща за построяване на селскостопански
станции в Поволжието и Украйна и оказване на
помощ на гръцките бежанци.
1948 - РАЖДА СЕ ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ, СИНДИКАЛЕН ДЕЕЦ (УМИРА 2010 Г.). Лекар, специалист по коремна и гръдна хирургия, професор в Медицинския
университет в Пловдив. От 1990
г. е зам.-председател на Конфедерацията на независимите синдикати в България, а от 1997 г.
до края на живота си - председател на КНСБ. Носител на
орден “Стара планина” II степен.
1949 - РАЖДА СЕ КАТЯ ФИЛИПОВА, ПЕВИЦА
(УМИРА 2012 Г.). Пяла е в оркестър “Метроном”, в трио
“Обектив”. Солистка на Биг бенда на Българското национално
радио. Има издадени пет дългосвирещи плочи, около 30 сингъла.
Сред песните й са “Отплуване”,
“Незабрава”, “Пътища”, “Птици”, “Сърце”,
“Есен”, “Добри познати”, “Добър вечер” и др. Носителка на първа награда от Международния фестивала в Сопот, Полша (1976).
1981 - ИЗВЪРШЕН Е АТЕНТАТ СРЕЩУ ПАПА
ЙОАН ПАВЕЛ ВТОРИ. На пл. “Свети Петър” във
Ватикана Ахмед
Али Агджа тежко
ранява главата на
Римокатолическата църква. Година
и половина покъсно, на 25.11.1982
г., трима българи Сергей Антонов,
Желю Василев и Тодор Айвазов, са обвинени, че са
били съучастници на турския престъпник. Обвинението срещу българите (“българската следа”) се
използва за широка пропагандна кампания. В началото на 1986 г. след “процеса на века” в Италия
тримата са оправдани.
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БОБИ ВАКЛИНОВ е дипломиран магистър в специалността “Продуцентство и
креативна индустрия”.
Повелителят на Златен
скункс от “Господари на
ефира” е и носител на
голямата награда за разследваща журналистика за
2018 година на фондация
“Радостина Константинова”. Успоредно с впечатляващите изяви в радио- и
телевизионния ефир, не
изоставя и музикалната си
кариера. Записва както
самостоятелни, така и
дуетни парчета. Издава
песни с Ice Cream, Милица
Гладнишка, Honn Kong и
т.н. От февруари 2019 г.
става “брюнет без коса”
от “Шоуто на блондинките” в ефира на Радио
“Фреш”, като представя в
рими любопитните събития
у нас и по света. А преди
броени дни отново започна
да провокира зрителите и
гостите, влизайки в ролята
на водещ на ново телевизионно предаване.

БОБИ ВАКЛИНОВ:

Винаги се стремя да задавам онези въпроси,
които вълнуват обикновения българин,
разкри колоритният репортер и водещ

Интервю на
Альона НЕЙКОВА

 Как приемате факта, че
името Боби Ваклинов се свързва
най-вече с умението ви да задавате неудобни въпроси и да
търсите истината?
- Като огромна отговорност и
гласувано доверие, което трябва
да оправдавам постоянно и да не
си позволявам да лежа на стари
лаври. Наистина, винаги се стремя, особено на политиците, да
задавам онези въпроси, които
вълнуват обикновения, средностатистическия българин, какъвто
съм и аз.
 Вярна ли е информацията,
че сте били на път да станете
актьор като майка си? Какво
според вас ви попречи това да се
случи? Смятате ли, че театралната сцена загуби много, за сметка на телевизионния екран, който ви спечели безброй фенове?
- Когато бях в XII клас, ми се
въртяха разни мисли в главата да
кандидатствам в НАТФИЗ, но
поредицата от кръгове при приема ме отказа. Иначе смятам, че
театралната сцена спечели от този
факт, а телевизионната - изгуби
(усмихва се).
 Познат сте и като хипхоп изпълнител. Коя от песните
ви в рап жанра смятате за
ваша визитна картичка?
- Нито една, защото до момента не съм успял да направя национален хит, който да си пее цяла
България.
 Имате дует с Милица
Гладнишка. Как се работи с известна актриса като нея? Полесно ли е, когато не сте сам
пред микрофона?
- Освен известна актриса, тя е
и страхотна певица, така че нашият дует ме обогати и в двете
направления. Щастлив съм от
факта, че имам песен с артист
като Милица Гладнишка.
На стр. 8
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От стр. 7

 Като част от екипа
на Радио “Фреш” направихте впечатление на
слушателите с вашето
представяне на темите
от седмицата в рими.
Имате ли идея и желание
да съберете това творчество в албум или поне в
поетична книга? Би ли
имало търсене на подобно издание според вас?
- Рубриката “Боби Ваклинов в рими” беше вълнуващо преживяване и до ден
днешен съм благодарен на
Радио “Фреш” за поканата
да я реализирам в продължение на близо две години в
ефира на една от най-слушаните електронни медии.
Беше готино като идея, но
чак да я събирам в албум може би не е нужно.
 Телевизията ли остана най-голямата ви
професионална тръпка
или ви привличат и други
възможности за реализация като журналист?
- Телевизията е моята
голяма любов, а “Без сертификат” по ТВ1 е първородното ми телевизионно
дете, на което смятам да
посветя цялата си енергия
в момента.
 Всъщност, от доста
време се говореше, че ставате водещ на ново предаване. Ще разкриете ли
как се стигна до реализацията
му
и
какво
всъщност се крие зад
този проект?
- “Без сертификат” е
новото вечерно ток шоу в
ефира, което може да гледате всеки петък от 22,30 ч.,
само по ТВ1. То е хомогенна смес от ексклузивни ин-

Ïî-áåçïàðäîííîòî ìè ïîâåäåíèå
å áèëî ïðîâîêèðàíî îò
ñàìîçàáðàâèëè ñå ïîëèòèöè
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Не държа синът ми да наследява професията ми.
Тя е колкото вълнуваща, толкова и неблагодарна.
Предпочитам да се захване с нещо по-практично,
сподели Боби Ваклинов

тервюта, забавни коментари и репортажи, пранкове
и провокации. Благодаря
на собственика на ТВ1 господин Румен Ковачев,
за това, че приюти “Без
сертификат” и ми гласува
доверие.
 Кои са въпросите, които сте задавали на други, но не бихте искали да
бъдат отправени към вас?
- Далеч съм от мисълта,
че съм безгрешен, със сигурност имам много за какво да бъда упрекван. Така
че повечето от въпросите,
които съм задавал към дадена сгафила публична личност, в зависимост от контекста, могат да бъдат зададени и на мен.
 Неприятно ли ви е,
когато ви разпознават на
улицата? Как ви е променила известността?
- В някои случаи да те
разпознават на улицата
тежи, да, но това, че те разпознават и не са те забравили, пък говори, че си им
направил впечатление, че
се отличаваш и имаш собствен почерк, което не
тежи (усмихва се).
 Какво ви липсва от
родния ви Благоевград,
откакто сте в София?
- Липсват ми спокойствието и безметежността на
по-малкия град. Липсва ми
кварталът ми “Еленово”,
приятелите от детството,

парк “Бачиново”, няколко
нощни заведения, една механа и мачовете на “Пирин” - Благоевград...
 Как се промени животът ви, откакто станахте баща през 2020 година? Като какъв искате
да видите вашия син Валери след две десетилетия, например?
- Най-важното е да бъде
жив и здрав, да стане добър
и достоен човек. Не държа
да наследява професията
ми. Тя е колкото вълнуваща, толкова и неблагодарна. Предпочитам да се захване с нещо по-практично.
 Хората рядко правят
разлика между телевизионния образ на популярен
човек и реалната личност.
Случвало ли се е някой непознат да се държи с вас
свойски или неприемливо
само защото ви е виждал
на екрана? И какво по-широката публика не знае за
Боби Ваклинов, а бихте
разкрили в това интервю
поне отчасти?
- Често публичният ми
образ, по-безпардонното
ми поведение е било провокирано от наглите и самозабравили се политици,
с които съм се сблъсквал.
В личния си живот съм посамовглъбен и затворен човек, не държа да бъда
център на вниманието.

Àìáèöèîçåí èäåàëèñò
Ако попитате Боби Ваклинов за първото
нещо, което прави, когато се събуди,
вероятно няма да се изненадате от
следния, типично в негов стил, отговор:
“Потрошавам будилника и впоследствие
го оплаквам!”
Най-близките до Повелителя на Златен
скункс хора обаче знаят, че той е изключително великодушен и емоционален. Не крие,
че може да се разплаче заради безсмисленото насилие над по-слабите и беззащитните, включително над животните.
Но обича и да се смее, а най-много му
допада хуморът в разказите на Уди Алън.
За любима книга посочва “Спасителят в
ръжта” на Джеръм Дейвид Селинджър,
тъй като посланията в това произведение
са безброй. Но Боби Ваклинов все пак
откроява едно - “използвай гнева, неудовлетворението, за да направиш нещо продуктивно”.
Определя се като умерен оптимист,
защото “дяволът никога не е толкова

черен, колкото изглежда”. Попадал е и в
доста абсурдни ситуации, като в търсене
на поредния начин да си почеше егото се
озовал дори на Годишна среща на колекционерите на чесалки за гръб...
Признава, че все не му остава време, но
би правил с удоволствие повече музика.
С никого обаче не би искал да се смени за
един ден, защото в неговите обувки си му
харесва.
Срещал е много вълнуващи хора, но назовава най-напред името на светеца от
Байлово - дядо Добри, после споменава
Боян Петров и учителя Теодосий Теодосиев, а професор Минко Балкански смята за
най-големия дарител за българското
образование след братята Христо и
Евлоги Георгиеви.
Извън професионалното си поприще, Боби
Ваклинов е амбициозен, верен, идеалист,
предан, романтичен, темпераментен,
често с широки пръсти, а понякога прекалено смел...

“
Òåëåâèçèÿòà å ìîÿòà ãîëÿìà ëþáîâ

Със сигурност имам много за какво
да бъда упрекван, откровен е журналистът

ПЕТЪК
13 МАЙ

9

ЕКРАН

2022

„Áÿãñòâî” - ñáëúñúê
íà äâà ñâÿòà
Действието в новия филм
на Виктор Божинов
се развива сред
красивия родопски пейзаж
Марго - млада стюардеса, се прибира в България, за да види мечтата
на сестра си за живот
високо в Родопите, но
всичко предстои да се
обърка, а в центъра на
събитията да попадне
именно тя. В ролята на
Марго в новия филм на
Виктор Божинов “Бягство” е Диана Димитрова.
“Харесвам, че образът, който изградихме,
казва повече с малко
думи и че дори гласът ми
във филма звучи различно. В една от сцените
Марго споделя на Дани,
че нищо не й липсва в
живота, но има нещо,
което остава недоизказано. Реално какво точно
се е случило с нея зрителите могат само да интерпретират по свой
начин. Тя е от онези
жени, които говорят с
присъствието си. Борбена е, разчита предимно
на себе си и има изострено чувство за справедливост. На финала на
филма Марго задава найважния въпрос, който
всеки човек е длъжен да
си зададе в определен

момент”, разказва пред
БТА Диана Димитрова.
След премиерни прожекции в София, Варна,
Благоевград, Перник и
с. Чамла, където е заснет, филмът вече е по
екраните в страната.
Специална прожекция и
среща с екипа и актьорите предстои на 11 юни
в Бургас.
Сюжетът започва от
група приятели, които се
местят в Чамла - обезлюдено селище високо в
Родопите. Те пушат трева, слушат музика и
практикуват биологично
земеделие, финансирано
по програма на ЕС за
презаселване на обезлюдени села. В един момент към тяхната група
се присъединява млад
непознат. Дани не само
е избягал от рехабилитационен център за наркозависими, но също
така знае повече, отколкото трябва. Започва
лов на беглеца, последван от безмилостен
конфликт, който заплашва с пълно унищожение.
“Бягство” е вълнуващ трилър, сниман в

Диана Димитрова

СНИМКИ “ГАЛА ФИЛМ”

Христо Петков и Александър Кендеров
родопското село Чамла
- най-високото село в
България, на 1650 м надморска височина. Сценарият разказва за противопоставянето и конфронтацията на две коренно различни групи
млади хора. Едните се
борят да върнат живота
в изоставеното село, а
другите управляват комуна за наркозависими.
Могат ли два свята да
съжителстват заедно на
подобно място и какво
се случва, когато те се
сблъскат?
“Бягство” е филм за
величието на Родопите.
В тази история приро-

дата има изключително
важно място. Тя е не
само фон, на който се
разиграва историята, а
пълноценен участник в
нея. Не сме пестили усилия при разказването на
тази интересна и драматична човешка история,
която ще развълнува както обикновените зрители в киносалона, така и
изкушената кинокритика”, казва продуцентът
Галина Тонева.
Дебют в игралното
кино прави младият
Александър Кендеров,
който влиза в главната
роля. Участват още Христо Петков, Снежана

Снежана Макавеева
Макавеева, Иван Савов,
Беноа Марешал, Димитър Сулев и Венцислав
Сариев. Сценарият е на
Деляна Манева, оператор е Антон Бакарски,
художничка е Росица
Бакева, художничка на
костюмите е Мина Кайе,
композитор е Петър

Дундаков, със специалното участие на Лиса Джерард, звукорежисьор е
Михаил Дичев, режисьорка на монтажа е
Нина Алтъпармакова.
Продуцeнти са Галина
Тонева и Кирил Кирилов,
“Гала филм”. Разпространява bTV Studios.

ПРЕДСТОЯЩО

„Áëàæåíèÿò” íà Ñòàíèìèð Òðèôîíîâ
å ìåòàôîðà íà áúëãàðñêàòà ñúäáà

СНИМКИ “А ПЛЮС ФИЛМС”

Александър Тонев
Дългоочакваният филм
“Блаженият” на режисьора
Станимир Трифонов тръгва по
кината в цялата страна от
3 юни, научи ДУМА от Никол
Граматикова,
“А
Плюс
Филмс”.
Двете главни роли са поверени на дебютантите на голям
екран Александър Тонев и
покойната Лорина Камбурова.
Това е последният български
пълнометражен проект с нейно участие. Изключително талантливата млада актриса ни
напусна миналата година.
В нейна памет ще има специална премиера в Русе, където е
заснет филмът. Събитието ще
се състои на 27 май, когато се
навършва една година от

смъртта на Лорина. Участват
още Параскева Джукелова,
Стефан Денолюбов, Цветан
Алексиев, Любен Чаталов,
Николай Урумов, Свежен
Младенов и други.
Най-новият филм на Станимир Трифонов е художествен
поглед към миналото през
призмата на една дълбоко лична история. Режисьорът определя “Блаженият” като психологическа любовна драма. Toвa
e иcтopия зa 9-гoдишния Бoби,
който има дарбата да вижда в
бъдещето, за първата му голяма любов, за интересната му
среща с бъдещия президент
Джон Кенеди, за революционното му откритие - лекарство
за най-страшната по онова

Лорина Камбурова и Александър Тонев
време болест, туберкулозата.
Лентата е метафора на българската съдба, споделят създателите на филма.
Сценаристът Емил Андреев разкрива, че неговата книга

“Боби Блажения и Другия американец” (ИК “Хермес”)
всъщност е по истински случай. Боби е реално съществуващ човек, когото той среща
няколко пъти през живота си.

Тази част от историята, в която Джон Кенеди идва в Лом, в
хотел “Солун”, наистина се е
случила. Прототипът на сервитьорката Катя също е реален персонаж. Истинското й
име е Пръвка, която днес е на
92 години и живее в ломското
село Мокреш.
Снимките на продукцията
започват през 2018 г. и преминават изцяло в Русе заради
уникалната атмосфера с автентична архитектура от първата
половина на ХХ век. Благодарение на майсторството на
оператора Кирил Проданов,
филмът ни пренася в няколко
епохи. Сценарий - Емил Андреев, Боряна Милушева-Дукова, музика - Георги Стрезов,
продукция - Инкомс проджект
- Пламен Йорданов, разпространява “А Плюс Филмс”.
Страницата подготви
Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА
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Èçëîæáà - íàñëàäà
çà îêîòî è äóøàòà
Живопис и скулптура на Майя Горова и Богомил Живков
са подредени в пловдивския арт салон „Възраждане”
Един от най-известните, впечатляващи и
майсторски артистични
тандеми в българското
изкуство - Майя Горова живопис “За Непал с
любов”, и Богомил Живков - скулптура “Лирично”, представя пловдивската галерия “Възраждане”. Творбите може да се
разгледат на живо, в салона на галерията, също
така на сайта и на фейсбук страницата на галерията до 30 май.
Артистичният тандем
Майя Горова - живопис,
и Богомил Живков скулптура, са известни на
ценителите на изобразителното изкуство от много години. Селските пейзажи на Майя съхраняват съкровената душевност на старите къщи и
дворове, пропити с романтика, семпла поетичност и идилия. А Богомил, с много специфичния си почерк, отдава
вниманието си на жената, любовта и семейството. В скулптурите му има
една възвишеност и кра-

Богомил Живков,
“Мадона”

Богомил Живков,
“Майчинство”

Майя Горова, “Къща край пътя”

Майя Горова, “Зелени къщи”
сива еротика. Общата им
изложба е наслада за окото и душата, разказва га-

леристката Краси Алексиева.
Майя Горова е роде-

на през 1946 г. в Пловдив. През 1966 г.
завършва Художествената гимназия в София,
през 1972 г. - Националната художествена академия, специалност “Декоративно-монументална
живопис” при проф. Георги Богданов. Има осъществени над 40 самостоятелни изложби в
страната и чужбина и
множество участия в

общи експозиции. Работи и в областта на сценографията - проектиране
на сценични костюми за
хорови и танцови фолклорни ансамбли. Нейни
творби са притежание на
частни лица и художествени галерии в България
и в чужбина.
Богомил Живков е
роден през 1946 г. в
Перник. През 1971 г.
завършва НХА, специал-

ност “Скулптура”. Има
самостоятелни изложби и
заедно със съпругата си
Майя Горова в България,
Германия, Малта, Япония, Австрия, Чехия.
Участва в много скулптурни симпозиуми. Сред
известните му творби е
паметник на загиналите
партизани от с. Радово,
Трънско; паметник на
Евлоги Агаин в Радомир;
входен знак на Перник;
бюст-паметници на Фердинанд Тодоров в Перник, на Темелко Ненков в
Батановци, на Владо
Тричков в Трън, на Иван
Кръстев в Разград; пластични колони “1300 години България” в НДК в
София; пластична колона
“Дървото на живота” в
София и др. Носител е на
престижни национални и
международни награди.

ФИГУРАТИВНО

Êàðòèíè íà Èâàí Ñòðàòèåâ èçêóøàâàò
â ãàëåðèÿ „Íþàíñ”
Всеки човек, бил той творец или зрител, среща изкушения в живота. На някои се
отдава, а някои стоически
отхвърля. Емоциите го тласкат към “падения”, а разумът
го спира от “грешки”. Поставям ги в кавички, защото смятам, че човек съжалява повече
за това, което не е направил,
отколкото за стореното. Банално, но вярно. Изкуството
чрез емоциите ни вади от зоната на комфорт. Пътешествията в градината на изкушенията ни карат да се чувстваме живи и щастливи. Сивота-

та на повтарящото се ежедневие ни депресира. Нужно ни е
от време на време да се отдадем на изкушението, дори
съзерцавайки го отстрани.
Рисувайки своите изкушения, артистът се превръща в
изкусител, готов да поведе
зрителя във вълшебната градина на своите творения. Играта може да е забавна, опасна и създаваща зависимости.
Но изкуството е и терапия. То
изчиства натрупаните страхове и стереотипи. Изважда ни
от сивотата и клишетата и ни
води натам, където всеки сти-

га според своята фантазия и
изкушения. Един стига до чревоугодието, друг до еротичното, трети до метафизичното.
Вие влизате в галерията и
заровете са хвърлени. Предстои ви приключение да откриете своето изкушение или
пък не?
Това представяне от Иван
Стратиев на новата му изложба неизбежно ще ни отведе
до софийската улица “Ив. Денкоглу”. На номер 42, в галерия “Нюанс”, до 29 май са
подредени “Изкушения”-та на
художника.

“Разтопяване”

„ШИПКА” 6

ÑÁÕ ñúáèðà â „Áèîãðàôè÷íî...” 180 òâîðáè îò 110 àâòîðè
Изложбите на секция
“Живопис” неизменно са
в центъра на изложбената програма на СБХ. В
трите зали на първия
етаж на галерията на ул.
“Шипка” 6 110 автори
представят около 180
творби до 30 май.
Проф. Станислав Памукчиев пише за експо-

зицията:
“Названието на изложбата посочва тематична територия, която допуска и нахлуване
на спомени, и предчувствие за неясно бъдеще.
Съдържателният обхват е отворен към субективния свят на съхранени образи, останки,

следи от вглеждането в
себе си. Вслушва се в
монолога на паметта и
предусещането.
Изложбата, конструирана от множество
пластични светове изповеди, има потенциала да състави образа на
“колективната душа”,
на едно време, белязано

от война, пандемия,
изолация, екзистенциално напрежение, подменена реалност, както и
от компенсаторните
фикции и блянове, страхове и есхатологични
предчувствия.
“Биографично: места на преживяното,
сенки от миналото,

сенки от бъдещето” е
опит за визуално обозначаване на време и
място - хронотоп, осветен емоционално,
психологически и духовно от личната среща с
тайната на живота и
волята за неговата защита.”
Страницата подготви
Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА
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ИНТЕРВЮ

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:

Èìà íåÿñíîòè çà öåíàòà
íà âòå÷íåíèÿ ãàç îò ÑÀÙ
БСП ще настоява за таван на цените, нулев ДДС
и необлагаем минимум, казва зам.-председателят
на ПГ „БСП за България” пред Нова телевизия
 Какво количество газ ни трябва годишно, господин Стойнев?
- 3 млрд. куб. м газ са ни нужни за
година. Ако е с танкери - приблизително 2 танкера на месец, ако от другаде
не получаваме природен газ. Такава е
годишната ни консумация, но да не забравяме, че имаме истинска диверсификация и тя е свързана с подписаните 1
млрд. куб. м от Азербайджан по времето на Орешарски, когато бях министър
на енергетиката. Това беше договорено
от президента Първанов. Без неговата
намеса нямаше как да подпишем този
договор с Азербайджан.
 За коя цена на газа говорим сега
(става въпрос за втечнения газ от
САЩ - б.р.) - тази, свързана с транспортирането от толкова далече, или
тя е без него. И къде пристига, на кое
пристанище, за да е по-евтино с
дългосрочност поне 10%?
- Не само вие, и бизнесът си задава
този въпрос. Защото за бизнеса е важно да има предвидимост и дългосрочни
договори. Факт е, че България за първи
път ще навлезе на пазара на втечнен
газ като директен получател. Все още
има неяснота относно доста елементи
от формирането на крайната цена. Когато природният газ влезе в България,
тогава ще е ясно и каква ще бъде крайната цена.
 Премиерът не говори ли за крайната цена?
- Може и да говори за нея, но нека
да видим. Когато става въпрос за кораб, има много неизвестности. Може
да има забавяне и съответно доставките да се оскъпят. Друго е, когато получаваш природен газ през тръба.
 Възможно ли е обаче при един
дългосрочен договор цената наистина да е с 10% надолу?
- Все още нямаме дългосрочен договор, но е хубаво, че Петков ясно заяви,
че той ще бъде подписан с “Булгаргаз”,
т.е. няма да има посредници. Това, разбира се, означава по-ниска цена.

Но има няколко неизвестни. Не бива
да се очаква, че втечненият газ се складира някъде и очаква купувачи. Много
държави от години са резервирали конкретни количества. Аз самият през 2013
г. съм бил и в Алжир, и в Катар. В
Алжир директно заявиха, че нямат налични свободни капацитети за друга
държава, защото те захранват Франция,
Португалия и Испания. В Катар искат
доста сериозни дългосрочни договори.
В момента Германия не успява да се
споразумее с Катар. Оттам искат договор за 20 години. В същото време Германия иска, ако има излишни количества, да може да ги предоставя на другите
държави членки на ЕС, от катарска страна обаче се отказва. И, трето, което е
най-интересно, че за 20 години това
означава, че ние трябва да замразим
т.нар. Зелена сделка. Това е дългосрочна трансформация на икономиката, която цели ние след 20-25 години да можем да се откъснем от използването на
природен газ.
 Означава ли това, че ние не можем да подпишем дългосрочен договор на практика?
- Вижте, дългосрочен договор може
да бъде и за 5 години, и за 10 години
с американската страна. Няма нищо
лошо в това. Не приемам твърденията
на опозицията, че се действа извън
рамките на ЕС. Ние сме поставени в
ситуация, която е следната: има държави като нас, които отказаха да плаща в
рубли, и бяха наказани. Очакванията
бяха, че ще има и други наказани държави, но това не се случва. Тогава всички
държави в ЕС равнопоставени ли сме?
Защо бяха прекъснати разговорите с
“Газпром”? Държа да отбележа, че
няма решение на Министерския съвет
за прекъсване на тези разговори.
 Това ли е по-разумно - да не се
скъсва изцяло и категорично с “Газпром”? Да се остави тази възможност, защото не се знае кога ще приключи войната, но да се намалят чувствително доставките, защото, когато този ненадежден партньор ни

ги спре, както в случая, ние да имаме
договорени количества и с американците? Т.е. не е ли по-добре да имаме
газ от две места?
- Разбира се, даже ще имаме от три
места, защото през лятото, когато бъде
изградена напълно гръцката връзка и
минат изпитанията, ние вече ще можем
да внасяме газ и от Азербайджан.
Когато имаш и втечнен газ, и руски
газ, тогава вече се създава конкуренция и е хубаво това да го има. Но,
когато става дума за втечнен газ, наистина има много въпросителни. Сега
разбирам, че той може да влезе през
Гърция, което е съвсем нормално. През
Турция също могат да дойдат огромни
количества, но до този момент турската енергийна компания “Боташ” все
още не е дала отговор на споразумението, изпратено от “Булгартрансгаз”, да
можем по старите тръби, по които изнасяхме газ, преди да бъде построен
“Турски поток”, да има реверс, т.е. от
Турция да може да внасяме към България. Защо Турция се държи по този
начин, дали има външно влияние, което
се оказва върху нейното решение, не
мога да кажа. Можем само да гадаем...
 Те имат ли интерес да внасят
у нас през тяхно пристанище?
- Имат интерес, но понякога геополитическите отношения стоят над
търговските, както може би е и в случая с американския втечнен газ. Само
гадаем, може утре и да има договор.
 Въпрос на договореност, т.е.
чисто технически няма проблем да
се случи?
- Да, напълно е възможно и нормално, но големият въпрос е защо не
изграждаме в Черно море терминал за
втечнен газ. Турция забранява през
Босфора да преминават танкери с втечнен газ и, разбира се, силно ограничава
и петролните танкери.
Ако навремето бяхме изградили
“Бургас-Александруполис”, който така
бодряшки спряхме, можехме да внасяме петрол директно от Александруполис до “Лукойл” в Бургас, така че там
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да може да се преработва и друг петрол, освен руския. Общо 25 танкера с
газ са ни нужни годишно. На европейско ниво обаче се забавят общите доставки на газ. Виждаме, че европейската политика към този момент зацикля.
“Браво!” на политиката на правителството да се търсят възможности,
за да не изпаднем наистина в огромна
криза. Когато си се отказал от руския
газ, което лично за мен беше грешка.
Трябваше да се водят преговори, а не
така еднозначно да се бием в гърдите:
край и толкоз. Понякога емоцията надделява в “Продължаваме промяната”,
така че може би трябва да свикваме.
 Ще настоявате ли за преговори
с “Газпром”, защото финансовият
министър Асен Василев е категоричен, че завинаги трябва да прекъснем
връзката? Ще се превърне ли това в
конфликтна точка?
- Ако американският газ е по-евтин,
тогава няма смисъл да водим преговори. Но самият бизнес, големите работодатели искат да има сигурност и предвидимост. На този етап единствената
предвидимост са дългосрочните договори, подписани с руската страна. Ние
други дългосрочни договори нямаме.
Затова ние от БСП апелираме за
повече диалог - и в коалицията и с опозицията. В триъгълника на властта президент, парламент и правителство,
също трябва да започнат да говорят
помежду си извън медиите, защото
българският народ е наистина притеснен и трябва да се изготвят конкретни
антикризисни политики.
 За антикризисните политики
искам да Ви попитам. Но не за тези
хора, които не могат да си купят
бензин, а за онези, които не могат да
си купят хляб. Мерките, които бяха
анонсирани - 60-те лева за пенсионерите, 50-те лева данъчна отстъпка
за семействата с деца, достатъчни
ли са? В този пакет не виждам исканите от вас таван за цените, нулев ДДС, необлагаем минимум. Ще настоявате ли за това?
- Да, ще настояваме. Поначало това
бяха първите мерки, които трябваше да
обсъдим в коалицията. Не знам защо
станаха обществено достояние, идеята
беше все още да ги преработваме, но
така решиха от ПП и представиха част
от мерките. Има неща, които вече са
приети: увеличаване прага на задължителната регистрация по ДДС от 50 000
на 100 000 лв., облагане на свръхпечалбите от еленергия, нулеви акцизи за
моторно гориво, намаляване на ДДС за
доставки на централно отопление... Голяма част от предложенията на БСП са
приети. Да, ние искаме да има необлагаем минимум. Искаме също да се намали ДДС на основните храни. Това искане се подкрепя и от ИТН. Какво е важно за необлагаемия минимум? Това ще
подпомогне всички работещи. Колегите
от коалицията обаче са против, засега
не се приема по идеологически причини, защото го възприемат като първа
стъпка към отмяната на плоския данък.
 Вярно ли е, че тези пари, с които можем да си вземем глътка въздух,
ако се приемат мерките, са от подписите, които и г-жа Нинова слага
върху договорите за оръжие във ВПК?
- Не, това не е държавата, това са
частни фирми. Главно парите ще дойдат от по-високата инфлация и от ДДС,
което всички плащаме и което все още
е 20% и е еднакво за всички стоки и
услуги. Друг източник е готовността
на правителството за Плана за възстановяване и устойчивост. Очакват се над
2 млрд. лв. до края на годината - главно
оттам ще дойдат средствата, които ще
подпомогнат хората. Да, правителството има план, работи се. Нека не забравяме, че българският бизнес е подпомаган с мярка, която я няма никъде
в Европа - тези 300 лева на мегаватчас, които му се дават. При такава
мярка е нормално бизнесът също да
поеме своя дял като ангажимент и да
не увеличава цените.

12

ПЕТЪК
13 МАЙ

НА ФОКУС

2022

Áúëãàðèÿ ãàñíå êàòî ñâåù
167 села у нас са без нито един жител,
за 30 години сме се стопили с над 2 милиона души
Валентин ГЕОРГИЕВ

“У нас живите завиждат на
мъртвите” - това зловещо “послание” е от некролог в едно
българско село и преди време
впечатли мрежата като една от
най-ярките илюстрации за
обезлюдяването на България.
Последната статистика на
НСИ потвърждава тъжната
тенденция: гаснем като свещ.
Виждали ли сте как бавно и
тихо догаря свещ?
Демографската картина в
страната е катастрофална, данните са стряскащи. Населените
места без нито един жител са
167, като най-голям брой от тях
се намират в областите Габрово
(61), Велико Търново (50),
Кърджали (12) и Смолян (10). В
други 1173 села живеят от 1 до
49 души включително, отбелязват от статистиката.
В същото време броят на

населените места в България
към 31 декември 2021 г. е 5257
(градове - 257, и села - 5000), а
на селищните образувания е 165
(с национално значение - 8, с
местно значение - 157).
Продължава тенденцията
почти цяла Северна България да
се топи, докато в София се
струпват все повече хора. Намаляват дори областите Пловдив и Варна, към които обичайно има вътрешна миграция от
по-малките градове и села.
Интересното е, че най-малката по територия област в
страната - София (столица), е
най-голямата по население -

1 307 439 души. Освен в нея,
броят на населението в нито
една друга област не надхвърля
1 000 000.
Пример за много лоша тенденция е област Видин, която
пада от 101 018 души през
2011 г. до 74 493 души през
2021 г. Област Добрич наброява 189 677 души през 2011 г.,
но вече е 139 782 души. Двете
области споделят един и същ
процент на отрицателен прираст от -26,3%.
Област Пазарджик е намаляла с най-голям брой души, губейки 60 365 от жителите си за
10 години. Следва старата сто-

лица Велико Търново, която е с
59 052 души по-малко спрямо
2011 г. Негативната тенденция
е силно изразена и в област
Плевен, която за 10 години намалява с 56 966 души.
Към края на 2021-ва от общо
265 общини в страната, 133 от
тях са с население под 10 000.
Относителният дял на населението в тези общини представлява

À íèå ñè ìåðèì çíàìåíàòà. ×óæäèòå
Днес. В едно българско село. Много
възрастна жена (нарочно няма да я нарека
“баба”), трудноподвижна, превита през
кръста като изсъхнало дърво, едвам пазеше
равновесие с патерица под едната мишница
и копаеше с другата ръка пръстта в двора.
Засаждаше марули. Толкова малка женица, че в една човешка прегръдка три пъти
ще се побере. Поразпитах за нея. Вдовица
била от няколко години. Погребала и сина
си. Ни дете, ни коте.
Самота, побрана в патерица, мотика и
леха. Токът й бил 4 (четири) лева, ми казаха.
Не ползвала. Изобщо. Къщата й нощем била
винаги тъмна. От години. Като деня й.

Разчитала на дъжда да полива градината.
Храна й носели понякога я съседите, я от
“патронажа”, както се изразиха. “Някой ден
ще ме намерят, като умра. Все някой ден
Господ ще се смили да си ме прибере. Той,
дано кметът и някой съсед... Все ще има кой
да ме изпрати на гробището”, повтаряла пред
редките си гости.
Днес. В едно българско село.
А ние си мерим знамената. Чуждите. Докато нашите, старите хора, за последно чоплят земята напролет. За няколко марули, “...докато ги намерят.”
Мария ЛАЛЕВА, Фейсбук

едва 10,9% от общото население в страната.
Най-малката община у нас е
Трекляно (област Кюстендил) с
население 714 души, следвана от
община Бойница (област Видин)
с население 780 души.
По груби сметки за последните 30 години България се е
стопила с над 2 милиона души.
Ако в края на 80-те години на
миналия век населението на
страната ни е наброявало близо
9 милиона, то днес вече е
6 520 314.
Данните от динамиката на
прираста на населението от
1900 г. досега показват, че съотношението между раждаемост и
смъртност се е променяло негативно три пъти. Два пъти това
става за кратко по време на
Балканските войни и Първата
световна война. Сривът съвпада
с Първата и Втората национална катастрофа. Третият път
продължава от края на 80-те до
днес, без изглед за подобряване
на тенденцията. Накъде вървим
и докъде ще стигнем така? Изводите всеки да си прави сам...
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Â„ËÒÚË‡ÌËˇ Ó‰ËÚÓ Á‡ ËÁ‚˙¯ÂÌ‡Ú‡ ÔÓ‚ÂÍ‡
Ì‡ „Ó‰Ë¯ÌËˇ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ÓÚ˜ÂÚ Á‡ 2021 „Ó‰ËÌ‡.
3. Œ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „Ó‰Ë¯ÌËˇ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ÓÚ˜ÂÚ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ 2021 „Ó‰ËÌ‡.
œÓÂÍÚ Á‡ Â¯ÂÌËÂ: Œ— Ó‰Ó·ˇ‚‡ „Ó‰Ë¯ÌËˇ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ÓÚ˜ÂÚ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ 2021 „Ó‰ËÌ‡.
4. ŒÚ˜ÂÚ Ì‡ ‰ËÂÍÚÓ‡ Á‡ ‚˙ÁÍ‡ Ò ËÌ‚ÂÒÚËÚÓËÚÂ.
œÓÂÍÚ Á‡ Â¯ÂÌËÂ: Œ— ÔËÂÏ‡ ÓÚ˜ÂÚ‡ Ì‡
‰ËÂÍÚÓ‡ Á‡ ‚˙ÁÍ‡ Ò ËÌ‚ÂÒÚËÚÓËÚÂ.
5. ŒÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ —ƒ Á‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ËÏ ÔÂÁ 2021 „Ó‰ËÌ‡.
œÓÂÍÚ Á‡ Â¯ÂÌËÂ: Œ— ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ ÓÚ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ —ƒ Á‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ËÏ ÔÂÁ
2021 „Ó‰ËÌ‡.
6. »Á·Ó Ì‡ Â„ËÒÚË‡Ì Ó‰ËÚÓ Á‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡Ú‡ 2022 „Ó‰ËÌ‡.
œÓÂÍÚ Á‡ Â¯ÂÌËÂ: Œ— ËÁ·Ë‡ ƒÂˇÌ ¬ÂÌÂÎËÌÓ‚ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚, ÔËÚÂÊ‡‚‡˘ ‰ËÔÎÓÏ π 652/
2009 „., ‰‡ ·˙‰Â Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ Á‡ Â„ËÒÚË‡Ì Ó‰Ë-

ÚÓ, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÔÓ‚ÂË Ë Á‡‚ÂË ÓÚ˜ÂÚ‡ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ 2022 „.
7. ¬ÁÂÏ‡ÌÂ Ì‡ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎˇÌÂ
Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ëˇ ÂÁÛÎÚ‡Ú;
œÓÂÍÚ Á‡ Â¯ÂÌËÂ: Œ— ‚ÁÂÏ‡ Â¯ÂÌËÂ
Á‡„Û·‡Ú‡ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 21 335,37 ÎÂ‚‡ (‰‚‡‰ÂÒÂÚ
Ë Â‰Ì‡ ıËÎˇ‰Ë ÚËÒÚ‡ ÚË‰ÂÒÂÚ Ë ÔÂÚ ÎÂ‚‡ Ë
ÚË‰ÂÒÂÚ Ë ÒÂ‰ÂÏ ÒÚÓÚËÌÍË) ‰‡ ÒÂ ÔÓÍËÂ ÓÚ
ÙÓÌ‰ ì–ÂÁÂ‚ÂÌî.
8. »Á·Ó Ì‡ Ó‰ËÚÂÌ ÍÓÏËÚÂÚ Ë ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ
Ì‡ Ï‡Ì‰‡Ú‡ ÏÛ.
œÓÂÍÚ Á‡ Â¯ÂÌËÂ: Œ— ËÁ·Ë‡ ˜ÎÂÌÓ‚Â Ì‡
Ó‰ËÚÌËˇ ÍÓÏËÚÂÚ, Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡: ÕËÍÓÎËÌ‡ ≈ÌÂ‚‡
“Â‚ÂÍÂÎÂ‚‡, »‚‡Ì ¬‡ÒËÎÂ‚ “‡·‡ÍÓ‚ Ë ≈Í‡ÚÂËÌ‡
ÕËÍÓÎ‡Â‚‡ ¡‡ÌÍÓ‚‡. Œ— Â¯Ë Ï‡Ì‰‡Ú˙Ú Ì‡ Ó‰ËÚÌËˇ ÍÓÏËÚÂÚ ‰‡ Â Â‰Ì‡ „Ó‰ËÌ‡.
9. ŒÔÂ‰ÂÎˇÌÂ ‡ÁÏÂ‡ Ì‡ ‚˙ÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ Ó‰ËÚÌËˇ ÍÓÏËÚÂÚ.
œÓÂÍÚ Á‡ Â¯ÂÌËÂ: Œ— ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÏÂÒÂ˜ÌÓ
·ÛÚÌÓ ‚˙ÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËÂ Ì‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ì‡ Ó‰ËÚÌËˇ ÍÓÏËÚÂÚ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 1000 (ıËÎˇ‰‡) ÎÂ‚‡,
‡ Ì‡ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ Ó‰ËÚÌËˇ ÍÓÏËÚÂÚ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡
800 (ÓÒÂÏÒÚÓÚËÌ) ÎÂ‚‡.
10. ¬ÁÂÏ‡ÌÂ Ì‡ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ÌÂ
Ï‡Ì‰‡Ú‡ Ì‡ —˙‚ÂÚ‡ Ì‡ ‰ËÂÍÚÓËÚÂ.
œÓÂÍÚ Á‡ Â¯ÂÌËÂ: Œ— ÔÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Ì‡
—˙‚ÂÚ‡ Ì‡ ‰ËÂÍÚÓËÚÂ ÔÂËÁ·Ë‡ Á‡ ÌÓ‚ ÔÂÚ„Ó‰Ë¯ÂÌ Ï‡Ì‰‡Ú ‚ÒË˜ÍË Ì‡ÒÚÓˇ˘Ë ˜ÎÂÌÓ‚Â Ì‡
—˙‚ÂÚ‡ Ì‡ ‰ËÂÍÚÓËÚÂ, ‡ ËÏÂÌÌÓ: —‚ËÎÂÌ —‚ÂÚÓÒÎ‡‚Ó‚ ˙ÒÚ‡ÌÓ‚ - Á‡‚ËÒËÏ ˜ÎÂÌ, ÕËÍÓÎ‡È
¬ÂÒÂÎËÌÓ‚ œÂÚÍÓ‚ - ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ ˜ÎÂÌ Ë »‚‡Ì
¬‡ÒËÎÂ‚ “‡·‡ÍÓ‚ - ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ ˜ÎÂÌ.
11. ¬ÁÂÏ‡ÌÂ Ì‡ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÔÓÏˇÌ‡ ‚
œÓÎËÚËÍ‡Ú‡ Á‡ ‚˙ÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËˇ Ì‡ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ
Ì‡ —˙‚ÂÚ‡ Ì‡ ‰ËÂÍÚÓËÚÂ.
œÓÂÍÚ Á‡ Â¯ÂÌËÂ: Œ— ‚ÁÂ Â¯ÂÌËÂ Á‡
ÔÓÏˇÌ‡ ‚ ÔÓÎËÚËÍ‡Ú‡ Á‡ ‚˙ÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËˇ Ì‡
˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ —ƒ, ‡ ËÏÂÌÌÓ ÏÂÒÂ˜ÌÓ ·ÛÚÌÓ
‚˙ÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËÂ Ì‡ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ —˙‚ÂÚ‡ Ì‡ ‰ËÂÍÚÓËÚÂ Ì‡ ÃÂÚËÁË ¿ƒ ‰‡ ·˙‰Â ÒÎÂ‰ÌÓÚÓ: Á‡
˜ÎÂÌ Ì‡ —ƒ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 1 100 (ıËÎˇ‰‡ Ë ÒÚÓ)
ÎÂ‚‡, Á‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ˜ÎÂÌ Ì‡ —ƒ Ë Ì‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 2 700 (‰‚Â ıËÎˇ‰Ë Ë
ÒÂ‰ÂÏÒÚÓÚËÌ) ÎÂ‚‡.
12. œËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡ÚÛÚ Ì‡ Ó‰ËÚÌËˇ ÍÓÏËÚÂÚ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ.
œÓÂÍÚ Á‡ Â¯ÂÌËÂ: Œ—, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î.

107, ‡Î. 7 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏËˇ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚
Ó‰ËÚ, ÔËÂÏ‡ ÌÓ‚ ÒÚ‡ÚÛÚ Ì‡ Ó‰ËÚÌËˇ ÍÓÏËÚÂÚ Ì‡
ÃÂÚËÁË ¿ƒ, Ò˙Ó·‡ÁÂÌ Ò ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ËÁÏÂÌÂÌËˇ
Ë ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËˇ ‚ «Õ‘Œ. —Ú‡ÚÛÚ˙Ú Ì‡ Ó‰ËÚÌËˇ
ÍÓÏËÚÂÚ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ Â ËÁÎÓÊÂÌ ‚ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í˙Ï ÔÓÚÓÍÓÎ‡ ÓÚ Œ·˘ÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ.
13. ƒ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁË˜ÌÓ Ò˙„Î‡ÒËÂ Ì‡ ÌÓ‚ÓËÁ·‡ÌËÚÂ ˜ÎÂÌÓ‚Â Ì‡ —ƒ ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ‚ ÛÔ‡‚ËÚÂÎÌËÚÂ Ó„‡ÌË Ì‡ ‰Û„Ë ‰ÛÊÂÒÚ‚‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ˜Î. 237, ‡Î. 4 ÓÚ “«.
œÓÂÍÚ Á‡ Â¯ÂÌËÂ: Œ— ‰‡‚‡ ËÁË˜ÌÓ Ò˙„Î‡ÒËÂ ÌÓ‚ÓËÁ·‡ÌËÚÂ ˜ÎÂÌÓ‚Â Ì‡ —ƒ ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ‚
ÛÔ‡‚ËÚÂÎÌË Ó„‡ÌË Ë ‰‡ ËÁ‚˙¯‚‡Ú Ú˙„Ó‚ÒÍË
Ò‰ÂÎÍË ‚ ‰ÛÊÂÒÚ‚‡Ú‡, ÔÓÒÓ˜ÂÌË ‚ ÚÂıÌËÚÂ ‰ÂÍÎ‡‡ˆËË ÔÓ ˜Î. 237, ‡Î. 4 ÓÚ “«.
œÓÍ‡Ì‚‡Ú ÒÂ ‚ÒË˜ÍË ‡ÍˆËÓÌÂË Ì‡ ìÃÂÚËÁËî ¿ƒ ‰‡ ‚ÁÂÏ‡Ú Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Œ—,
ÎË˜ÌÓ ËÎË ˜ÂÁ Â‰Ó‚ÌÓ ÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ. ¬ÒË˜ÍË ‡ÍˆËÓÌÂË Ò‡ Ò ‡‚ÌË Ô‡‚‡
Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Œ·˘ÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ. ¿ÍˆËÓÌÂËÚÂ,
ÍÓËÚÓ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ÚË ÏÂÒÂˆ‡ ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú ‡ÍˆËË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÔÓÌÂ 5 Ì‡ ÒÚÓ ÓÚ Í‡ÔËÚ‡Î‡ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ, ÏÓ„‡Ú ÒÎÂ‰ Ó·ˇ‚ˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓÍ‡Ì‡Ú‡ ‚ Ú˙„Ó‚ÒÍËˇ Â„ËÒÚ˙ ‰‡ ‚ÍÎ˛˜‡Ú Ë ‰Û„Ë ‚˙ÔÓÒË ‚ ‰ÌÂ‚ÌËˇ Â‰ Ì‡ Œ·˘ÓÚÓ
Ò˙·‡ÌËÂ, Á‡Â‰ÌÓ Ò ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Á‡ Â¯ÂÌËÂÚÓ ËÏ, Ë ‰‡ Ô‡‚ˇÚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Á‡ Â¯ÂÌËˇ
ÔÓ ‚˙ÔÓÒË, ‚ÍÎ˛˜ÂÌË ‚ ‰ÌÂ‚ÌËˇ Â‰ Ì‡ Œ·˘ÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ. ‡ÈÌËˇÚ ÒÓÍ Á‡ ÛÔ‡ÊÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‚‡Ú‡ Ì‡ ‡ÍˆËÓÌÂËÚÂ ÔÓ ÔÂıÓ‰ÌÓÚÓ
ËÁÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÔÓÍ‡Ì‡ Â ÌÂ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ
ÓÚ 15 ‰ÌË ÔÂ‰Ë ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Œ·˘ÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ Ë ÔÓ Â‰‡ Ì‡ ˜Î. 223‡ ÓÚ “˙„Ó‚ÒÍËˇ Á‡ÍÓÌ.
œË Ì‡Û¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ÔÓ ˜Î. 223‡
ÓÚ “˙„Ó‚ÒÍËˇ Á‡ÍÓÌ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ‡ÍˆËÓÌÂËÚÂ,
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÚÂ ÓÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÌÓ‚Ë ‚˙ÔÓÒË Ë
Â¯ÂÌËˇ Í˙Ï ‰ÌÂ‚ÌËˇ Â‰, Í‡ÍÚÓ Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ ÔÓ ‚˙ÔÓÒË ÓÚ ‰ÌÂ‚ÌËˇ Â‰, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÓÚ —ƒ, ÒÂ Ò˜ËÚ‡Ú Á‡ ÌÂ‚‡ÎË‰ÌË, ‰ÓË
‰‡ Â ÒÔ‡ÁÂÌ ÒÓÍ˙Ú. Õ‡ Œ·˘ÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ ‡ÍˆËÓÌÂËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ‚˙ÔÓÒË, Ò‚˙Á‡ÌË
Ò‡ÏÓ Ò ÚÓ˜ÍËÚÂ ÓÚ ‰ÌÂ‚ÌËˇ Â‰, Í‡ÍÚÓ Ë ÔÓ
‚˙ÔÓÒË Ò˙„Î‡ÒÌÓ ˜Î. 115, ‡Î. 11 ÓÚ «œœ÷ .
œ‡‚ÓÚÓ Ì‡ „Î‡Ò ÒÂ ÛÔ‡ÊÌˇ‚‡ ÓÚ ÎËˆ‡Ú‡, ‚ÔËÒ‡ÌË Í‡ÚÓ ‡ÍˆËÓÌÂË ‚ Â„ËÒÚËÚÂ Ì‡ ÷ÂÌÚ‡ÎÌËˇ ‰ÂÔÓÁËÚ‡ ‰Ó 31 Ï‡È 2022 „. - 14 ‰ÌË
ÔÂ‰Ë ‰‡Ú‡Ú‡ Ì‡ Œ·˘ÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ Ë Ò˙„Î‡ÒÌÓ

ÒÔËÒ˙Í, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ ÓÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ.
–Â„ËÒÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‡ÍˆËÓÌÂËÚÂ Ë ÚÂıÌËÚÂ
Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌËˆË Á‡ÔÓ˜‚‡ ‚ 10:30 ˜‡Ò‡ Ì‡ 14 ˛ÌË
2022 „. Ì‡ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Œ·˘ÓÚÓ
Ò˙·‡ÌËÂ. ¿ÍˆËÓÌÂËÚÂ - ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡, ÒÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÓÚ Á‡ÍÓÌÌËÚÂ ËÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË,
ÍÓËÚÓ ÒÂ ÎÂ„ËÚËÏË‡Ú Ò Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ Á‡ ‡ÍÚÛ‡ÎÌ‡ Ò˙‰Â·Ì‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ ËÎË Â„ËÒÚ‡ˆËˇ ‚
“˙„Ó‚ÒÍËˇ Â„ËÒÚ˙ Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ Ò‡ÏÓÎË˜ÌÓÒÚ.
¿ÍˆËÓÌÂËÚÂ - ÙËÁË˜ÂÒÍË ÎËˆ‡, ÒÂ ÎÂ„ËÚËÏË‡Ú
Ò ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ Ò‡ÏÓÎË˜ÌÓÒÚ.
œ˙ÎÌÓÏÓ˘ÌËˆËÚÂ Ì‡ ÙËÁË˜ÂÒÍËÚÂ Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÚÂ ÎËˆ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌË Ò
ËÁË˜ÌÓ Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌÓ Á‡ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ Œ·˘Ó
Ò˙·‡ÌËÂ, ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘Ó Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ˜Î.
116, ‡Î. 1 ÓÚ «œœ÷ Ë ‡ÍÚÓ‚ÂÚÂ ÔÓ ÔËÎ‡„‡ÌÂÚÓ
ÏÛ. ”Ô˙ÎÌÓÏÓ˘‡‚‡ÌÂ ÔÓ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Ô˙Ú ÒÂ
‰ÓÔÛÒÍ‡, Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌÓÚÓ Â ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ
Ò ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÂÌ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ ÔÓ‰ÔËÒ Ë Â ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ
‚ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ÌÂ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ÓÚ ‰‚‡ ‡·ÓÚÌË ‰ÌË
ÔÂ‰Ë ‰ÂÌˇ Ì‡ Œ·˘ÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ Ì‡ ‡‰ÂÒ:
ts.office@metizi-co.com.
«‡ ‚‡ÎË‰ÌÓ ‚ÁÂÏ‡ÌÂ Ì‡ Â¯ÂÌËˇ Ì‡ Œ·˘ÓÚÓ
Ò˙·‡ÌËÂ Ì‡ ‡ÍˆËÓÌÂËÚÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Í‚ÓÛÏ
1/2 (Â‰Ì‡ ‚ÚÓ‡) ÓÚ ‚ÒË˜ÍË ËÁ‰‡‰ÂÌË ‡ÍˆËË Ì‡
‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ. œË ÎËÔÒ‡ Ì‡ Í‚ÓÛÏ, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 227 ‡Î. 3 ÓÚ “«, Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Œ·˘ÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÓÚ 11:00 ˜. Ì‡
28 ˛ÌË 2022 „. Ì‡ Ò˙˘ÓÚÓ ÏˇÒÚÓ, ÔË Ò˙˘Ëˇ
‰ÌÂ‚ÂÌ Â‰ Ë ÔË Ò˙˘ËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ Ë ÔÓˆÂ‰Û‡ ÔÓ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ. ”ÒÚ‡‚˙Ú Ì‡
‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ ‡ÍˆËÓÌÂËÚÂ ËÎË ÚÂıÌË
ÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‰‡ „Î‡ÒÛ‚‡Ú ˜ÂÁ
ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌˆËˇ ËÎË ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡. œËÒÏÂÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË ÔÓ ‰ÌÂ‚ÌËˇ Â‰ Ë Ó·‡ÁˆËÚÂ
Á‡ „Î‡ÒÛ‚‡ÌÂ ˜ÂÁ Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌËÍ Ò‡ Ì‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ‡ÍˆËÓÌÂËÚÂ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ‡
Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ‚ „. –ÓÏ‡Ì,
»Ì‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ ÁÓÌ‡, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡ Ò„‡‰‡,
‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 08:00 ˜. ‰Ó 16:00 ˜. Ë
ÔË ÔÓËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ÒÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌÓ.
œÓÚÓÍÓÎ˙Ú ÓÚ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂÚÓ Ì‡ —ƒ Á‡ Ò‚ËÍ‚‡ÌÂ
Ì‡ Œ·˘Ó Ò˙·‡ÌËÂ, ÔÓÍ‡Ì‡Ú‡, Á‡Â‰ÌÓ Ò ÔËÒÏÂÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË ÔÓ ‰ÌÂ‚ÌËˇ Â‰ ‚ ÌÂˇ, Í‡ÍÚÓ Ë
Ó·‡ÁˆËÚÂ Á‡ „Î‡ÒÛ‚‡ÌÂ ˜ÂÁ Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌËÍ, ÒÂ
ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Ú Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡ Ì‡ ÓÏËÒËˇÚ‡ Á‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ Ì‡‰ÁÓ: www.fsc.bg, Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ: www.metizico.com, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÒÚ‡ÌËˆ‡:
www.investor.bg, ÔË ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ë ÔÓ Â‰‡ Ì‡
˜Î. 100Ú, ‡Î. 1, 3 Ë 4 ÓÚ «œœ÷ .
—¬»À≈Õ —¬≈“Œ—À¿¬Œ¬ –⁄—“¿ÕŒ¬
œ–≈ƒ—≈ƒ¿“≈À Õ¿ —ƒ Õ¿ ìÃ≈“»«»î ¿ƒ
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Ëîâåøêèÿò òåàòúð ãîñòóâà
â ñòîëèöàòà ñ „Èëèíäåí”
Иван Юруков е в главната роля, представлението
ще се играе на 16 май в Театър „София”
Драматичният театър на Ловеч ще представи за първи път пред
софийска
публика
спектакъла “Илинден”
по текстове на Димитър Талев и Пейо
Яворов. В главната
роля е актьорът Иван
Юруков. Представлението е на 16 май от
19 ч. в Театър “София”,
научи ДУМА от Маргарита Капитанска,
пиар на ДТ - Ловеч.
Наричат го “Канатлъ шейтан” Хвъркатия дявол. Подписва писмата си с името Ахил. Това е Гоце
Делчев - героят на един
народ, който дава много жертви, за да извоюва свободата си. Спектакълът проследява неговата история през
бурните и жестоки вре-

мена, когато Македония все още е под турско робство. Започва
подготовката на Илинденско-Преображенското въстание...
Ролята на Гоце Делчев е поверена на актьора Иван Юруков. В
своя житейски и творчески път той е лично
вдъхновен от образа на
Гоце Делчев.
“Спектакълът стъпва върху първия биографичен материал за
живота на Гоце Делчев,
написан от Пейо Яворов, година след като
революционерът е застрелян при освободителните борби за Македония в село Баница.
Самият Яворов е
близък съратник и
съмишленик на Гоце
Делчев и много му се

възхищава. Този документален пласт сложи
основата и гръбнака на
спектакъла, за да можем да въплътим тази
колосална историческа
фигура на нашата обща
българо-македонска история”, разказва директорката на Ловешкия
театър и режисьорка на
представлението Биляна Петрова.
Линиите от романа
“Илинден” на Димитър
Талев, които са избрани за спектакъла, са на
ярки герои, отдадени
всеки по свой начин на
революцията. Животът
също така успява да ги
сблъска и с големия
български водач за освобождението на Македония.
Заедно с Иван
Юруков на сцената ще

Френският институт в
България, в партньорство с
Министерството на културата и Столичната община,

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¿—≈Õ √¿√¿”«Œ¬,
˜ÎÂÌ Ì‡ »¡ Ì‡ Õ— Ì‡ ¡—œ
œÓÙ. ≈¬√≈Õ» ”«Ã¿ÕŒ¬,
ıÛ‰ÓÊÌËÍ Ë ÔËÒ‡ÚÂÎ
¿Ã≈Õ ¬Œƒ≈Õ»◊¿–Œ¬,
‡ÍÚ¸Ó, ÔÂ‚Âˆ, Ú‚ ‚Ó‰Â˘
Ã¿–√¿–»“ ¿¡¿ƒΔ»≈¬,
ÔËÒ‡ÚÂÎ Ë ÒˆÂÌ‡ËÒÚ
ÃŒÃ◊»À Õ≈ Œ¬,
Á‡ÏÂÒÚÌËÍ-ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ
—¬≈“À»Õ —“Œ»ÀŒ¬, ‡ÍÚ¸Ó,
‰ËÂÍÚÓ Ì‡ “Â‡Ú‡ÎÌ‡Ú‡
ÙÓÏ‡ˆËˇ ìÃÂÎÔÓÏÂÌ‡î
НАКРАТКО

Стендъп комеди
за животните
и техните хора

СНИМКА ИЗАБЕЛА МАНОЛОВА

излязат Петко Венелинов, Боряна Бабанова,
Марина Георгиева, Тодор Лазаров, Гьорги
Трайков, Диана Спасова, Петър Стойчев, Марина Атанасова, Радослав Тодоров и Нина
Суванджиева.
Сценографията и
костюмите са на Елица

Андреева и Юлиана
Войкова-Найман, музиката - на Асен Аврамов, хореографията на Елена Ангелова.
Плакат и мултимедия Николай Димитров,
езиков консултант Доц. д-р Ана Кочева.
Спектакълът е подходящ и за ученици.

45 ìóçåÿ è ãàëåðèè î÷àêâàò ïîñåòèòåëè
â Åâðîïåéñêàòà íîù íà ìóçåèòå
представя “Европейска нощ
на музеите - София 2022” на
14 май. Входът е свободен.
Повече от 45 музея и галерии
ще ни посрещнат с изложби,
ателиета, прожекции и многобройни артистични прояви.
По повод събитието
Френският институт в Бълга-

ΔÂÌ‡ ÏË Â ÒÚ‡¯ÌÓ Ó„‡ÌËÁË‡Ì ˜Ó‚ÂÍ:
‰ÌÂÒ ÏË ‰‡‰Â ÒÔËÒ˙Í‡ Ò˙Ò ÒÂÏÂÈÌËÚÂ
ÒÍ‡Ì‰‡ÎË Á‡ ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ ÒÂ‰ÏËˆ‡...

рия представя документалния
филм “Една нощ в Лувъра:
Леонардо да Винчи” - на
13 май от 18,30 ч. и на 14 май
от 19 ч. в зала “Славейков” с
билети от 7 и 4 лв. или с абонаментна карта. Заснета специално за киното, тази нощна, режисирана и озвучена

Едни от най-забавните майстори разказвачи на комедията у нас
споделят своите най-смешни истории за животни на живо в Маймунарника в Борисовата градина в
София на 14 май от 15 ч. по покана
на “Четири лапи”, входът е свободен, научи ДУМА от Деница Славова, ръководител отдел “Комуникации”. Всеки има своя забавна история за домашния си любимец, но не
всеки има таланта да я разкаже
така, че тя да е забавна за всички.
С много любопитни и хумористични
моменти и искрен смях Здрава Каменова, Богдана Трифонова, Надя
Брайт и Георги Кючуков ще завладеят сцената в една различна
стендъп комедийна среща в подкрепа на каузата на “Четири лапи”.

обиколка на изложбата на Леонардо да Винчи в празните,
без посетители, зали на Лувъра, е в компанията на двамата
й куратори Венсан Дельовен
и Луи Франк.
Пълната програма може да
се намери на сайта на Френския институт в България.

Музикалното пътешествие
„Пресечки” започва
от Ботевград

125 ãîäèíè ÷åñòâà
÷èòàëèùåòî â ñåëî
Ï÷åëàðîâî

Музикалното приключение “Пресечки” започва в красивия Ботевград, където известните групи “Дел
Падре” (фламенко-фюжън), “Танго
Кетс” (аржентинско танго) и “Аутентик” (етно-джаз) ще направят
града по-цветен и весел с концертите на живо и образователните
елементи, включени в музикалното
пътешествие. Събитието е на
14 май от 18 ч. в Градския парк,
научи ДУМА от Александра Коликова. “Пресечки” ще премине през
Берковица, Видин, Бяла Слатина,
Левски и Луковит. Входът е свободен. Проектът се реализира с
финансовата подкрепа на НФ “Култура”.
СНИМКА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Едно от най-старите читалища в община Генерал Тошево - Народно читалище “Св. св. Кирил и Методий - 1897”
в село Пчеларово, чества 125 години от основаването си.
Юбилеят беше отбелязан с богата литературно-музикална
програма, в която се включиха децата от детската градина
в селото, фолклорният състав към читалището, Красимир
Колев от Генерал Тошево и фолклорните групи към читалищата в селата Зограф, Дъбовик, Житен и Сноп. Официални гости на събитието бяха кметът на община Генерал
Тошево Валентин Димитров, зам.-кметът Румен Мунтянов
и Маргарита Великова - началник на отдел “Култура, вероизповедания и интеграция”. Поздравления поднесоха читалищни секретари и кметове от района.

СНИМКА ИЗДАТЕЛСТВО “СИЕЛА”

Романът на Захари Карабашлиев “Опашката” стана
едновременно носител и на най-голямата литературна
награда “Роман на годината” на НДФ “13 века България”,
и на пластиката “Цветето на Хеликон” за най-продавана
книга през 2021 г. сред общо 12-те номинации
на веригата книжарници. Отличията бяха връчени
на церемонии на 11 май - Деня на българския библиотекар
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05.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ /Ô/
05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡ Ë —ËÏÂÓÌ »‚‡ÌÓ‚
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
15.00 –‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚
ÙËÎÏ /4 ÒÂÁÓÌ, 3 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊÂÒÚÓ‚ÂÚÂ
16.45 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚
22.00 Ã‡ÒËÎËˇ 8-ÒÂËÂÌ Ú‚
ÙËÎÏ /‘‡ÌˆËˇ, 2016„./
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ¡‡ÚÒÚ‚ÓÚÓ Ú‚ ÙËÎÏ /2
ÒÂÁÓÌ, 10 ÂÔËÁÓ‰/ (14)
00.15 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.35 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.20 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.15 ¬Â˜Ì‡Ú‡ ÏÛÁËÍ‡ /Ô/
03.45 –‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚
ÙËÎÏ /4 ÒÂÁÓÌ, 3 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
04.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
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00.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.30 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
02.25 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
03.20 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
04.15 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.15 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
09.00 œÎÂÌ‡ÌÓ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Ì‡
Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
21.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
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05.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./
06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
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
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.30 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ - ÍÛËÁ
¯ÓÛ
14.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
15.00 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.4
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî - ÍÛËÁ ¯ÓÛ
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìÃÂÌ ÌÂ ÏÂ
ÏËÒÎÂÚÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.24
21.00 ì≈„ÂÌ˙Úî - ÓÏ‡ÌÚË˜ÌÓ
Ë‡ÎËÚË
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ìŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ œËÂÚÓî ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.7
00.30 ìœÓ ÒÂ‰‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.14
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, Ò.11 ÂÔ.2
02.20 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì¡Ûˇ ÓÚ Î˛·Ó‚î /Ô./ ÒÂË‡Î, Ò.12

СКРЪБНИ ВЕСТИ

ТЪЖЕН ПОМЕН
Изминаха 40 тягостни дни без

ПЕНЧО АНГЕЛОВ
ТОКМАКЧИЕВ
Дългогодишен синдикален лидер и председател на Федерацията на независимите синдикати на миньорите съм КНСБ в
България. Завършил строителния техникум във Велико Търново, Военно-инженерно училище и Минно-геоложкия университет в София, работил повече от 15 години в минно-добивната
промишленост на България, в добива на въглища в “Меричлери” - Димитровград, като минен инженер в добивно-обогатителния комплекс към
Панагюрски медни мини - МОК “Медет-Асарел”, след което преминава на работа във
Федерацията на миньорите, металурзите, енергетиците и геологопроучвателите в България.
На 21 април 1992 г. се учредява Федерацията на независимите синдикати на миньорите съм
КНСБ в България и той става неин председател.
Със своята висока професионална квалификация, човешки добродетели и безкористна
отдаденост за добруването на хората, той заслужи уважението на всички миньори и признанието на синдикатите в България, в други страни и в международни синдикални организации. Изцяло отдаден на каузата за достойнството на труда и познанието, предал го и на
своето семейство, приятели и съратници, Пенчо Токмакчиев отстояваше до края на своя
живот правата на миньорите и беше ревностен защитник на правото на достоен труд.
Загубихме прекрасен човек и приятел, отдаден синдикалист и професионалист, милеещ
за добруването на хората!
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!
Панихидата ще бъде отслужена на 17 май 2022 г. (вторник)
от 12 часа в Храм “Света София”.
От семейството
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05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05

“ÂÎÂÍ‡Ì‡Î

ìƒÓ·Ó

ÛÚÓî
06.00 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
09.20 ì¿ÌÚË‘ÂÈÍî
10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡
ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂ

ОВЕН

ВЕЗНИ

Приключвайки успешно
задача или дългосрочен
проект, ще създадете
условия за повишението си.

Търсите възможности
за професионално развитие. Не сте удовлетворени, това ви тормози.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Целомъдрено ще подходите към изкушение и
няма да се отклоните.
Споделете това с приятел.

Търсещите ще намерят.
Дръзновението ви е изключително впечатляващо. Продължавайте да
сте упорити.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Добрите ви страни са
неизброими и привличате внимание. Често
срещате неразбиране
от околните.

Служебни ангажименти ще продължат да
ви занимават. Нуждаете се от повече спокойствие.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Работата ще ви носи
удовлетворение, а постигнатите договорености подкрепят усилията ви.

Кратко пътуване или
друго приятно занимание ще се отрази много
благотворно на здравето ви.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Широко скроената ви
природа ще помогне да
се справите с проблеми. Внимавайте с некоректните.

Не гледайте на случващото се от тревожната му страна. Всичко е
преодолимо, пожелайте
го.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Успеете ли да превърнете творческия порив в
реални дела, ще останете доволни. Чака ви
успех.

Не причинявайте страдания на партньора си,
като го ограничавате,
желаейки да бъде само
ваш.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

10.40 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
- ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
12.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
15.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
15.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.45 ì◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌî ÒÓˆË‡ÎÌÓ-Ô‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ ËÒÚËÌÒÍË
ÒÎÛ˜‡Ë
21.00 ì¬ÂÏÂî - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.45 Ã˙Î˜‡ÌËÂ
22.35 ì≈‰ÌÓ ‚‰Ë¯‚‡ÌÂî Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
00.15 ìÕÂ‚ˇÌÓÒÚî - Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ
01.40 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 13 Ï‡È Ò‚. Ï˜ˆ‡
√ÎËÍÂËˇ ‰Â‚Ëˆ‡, Ò‚. Ï˜Í À‡Ó‰ËÍËÈ
√ÎËÍÂËˇ ·ËÎ‡ ı‚˙ÎÂÌ‡ Ì‡ Á‚ÂÓ‚ÂÚÂ
‚ ˆËÍ‡, ÌÓ ÚÂ ÍÓÚÍÓ ÎÂ„Ì‡ÎË ‰Ó ÌÂˇ
ƒÂ‚Ëˆ‡Ú‡ √ÎËÍÂËˇ, ‰˙˘Âˇ Ì‡ ÁÌ‡ÚÂÌ
ËÏÒÍË Ò‡ÌÓ‚ÌËÍ, ÔËÂÎ‡ ıËÒÚËˇÌÒÍ‡Ú‡ ‚ˇ‡
ÒÎÂ‰ ÒÏ˙ÚÚ‡ Ì‡ Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ÒË. œÂÁ ‚ÂÏÂ
Ì‡ „ÓÌÂÌËÂÚÓ ÔÓÚË‚ ıËÒÚËˇÌËÚÂ ÌÂ Ò‡ÏÓ
Ò‡Ï‡Ú‡ Úˇ ÌÂ ÒÂ ·ÓˇÎ‡ ÓÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚËÚÂ, ÌÓ
Û‚Â˘‡‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÚÂ Í˙Ï Ú‚˙‰Ó ËÁÔÓ‚ˇ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ˇ‡Ú‡. ‡ÚÓ ÒÂ ˇ‚ËÎ‡ ‚Â‰Ì˙Ê ‚ Ë‰ÓÎÒÍÓÚÓ Í‡ÔË˘Â ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ Â‰ÌÓ ÂÁË˜ÂÒÍÓ
Ú˙ÊÂÒÚ‚Ó, Úˇ ˜ÂÁ ÏÓÎËÚ‚‡ ÒÚÓ¯ËÎ‡ Ë‰ÓÎ‡ Ë ÔÓ Á‡ÔÓ‚Â‰ Ì‡ Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡˜‡ÎÌËˆËÚÂ
·ËÎ‡ Á‡Ú‚ÓÂÌ‡ ‚ Ú˙ÏÌËˆ‡. œÂ‰Î‡„‡ÎË È ‰‡
ÒÂ ÓÚÂ˜Â ÓÚ ıËÒÚËˇÌÒÍ‡Ú‡ ‚ˇ‡ Ë ÒÎÂ‰
Í‡ÚÓ Úˇ ÓÚÍ‡Á‡Î‡, ÔÂ‰‡ÎË ˇ Ì‡ ÒÚ‡¯ÌË
ËÁÚÂÁ‡ÌËˇ Ë ÓÚÌÓ‚Ó ˇ Á‡Ú‚ÓËÎË, Í‡ÚÓ ˇ
Ó·ÂÍÎË Ì‡ ËÁÚÓ˘ÂÌËÂ ÓÚ „Î‡‰ Ë Ê‡Ê‰‡.
—ÎÂ‰ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏÂ ÛÔ‡‚ËÚÂÎˇÚ Á‡ÔÓ‚ˇ‰‡Î ‰‡ ˇ ÓÚ‚Â‰‡Ú ‚ „‡‰ »‡ÍÎËˇ, Í˙‰ÂÚÓ
ÓÚÌÓ‚Ó ˇ ÔÓ‰ÎÓÊËÎË Ì‡ Ì‡È-ÛÊ‡ÒÌË ËÁÚÂÁ‡ÌËˇ. —‚ÂÚ‡Ú‡ ‰Â‚ÓÈÍ‡ ‚ÒË˜ÍÓ ÔÓÌ‡ÒˇÎ‡
Ú˙ÔÂÎË‚Ó, ÛÍÂÔˇ‚‡Ì‡ ÓÚ ˜Û‰ÂÒÌ‡Ú‡ ÔÓÏÓ˘
Ì‡ ¡Ó„‡. “˙ÏÌË˜ÌËˇÚ ÒÚ‡Ê‡ À‡Ó‰ËÍËÈ,
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ Ì‡ ÌÂÈÌËÚÂ ÒÚ‡‰‡ÌËˇ Ë Ì‡ „ÓÎÂÏËÚÂ ÎË˜·Ë, ÔÓˇ‚ˇ‚‡ÌË ÓÚ √ÓÒÔÓ‰‡ Á‡‡‰Ë ÌÂˇ,
ÔÓÁÌ‡Î ËÒÚËÌÒÍËˇ ¡Ó„ Ë ·ËÎ ÔÓÒÂ˜ÂÌ Ò ÏÂ˜

Í‡ÚÓ ıËÒÚËˇÌËÌ. √ÎËÍÂËˇ ·ËÎ‡ ı‚˙ÎÂÌ‡ Ì‡
Á‚ÂÓ‚ÂÚÂ ‚ ˆËÍ‡, ÌÓ Î˛ÚËÚÂ Á‚ÂÓ‚Â ÍÓÚÍÓ ÎÂ„Ì‡ÎË ‰Ó Ï˙˜ÂÌËˆ‡Ú‡ Ë Ò‡ÏÓ ÒÂ ÛÏËÎÍ‚‡ÎË ÓÍÓÎÓ ÌÂˇ. ‡ÚÓ ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÎ‡ Ì‡ ¡Ó„‡
Á‡ ‚ÒË˜ÍË ÕÂ„Ó‚Ë ÏËÎÓÒÚË, ‰Â‚ÓÈÍ‡Ú‡ ÏÓÎÂÎ‡ Á‡ ÒÏ˙Ú Ë ÚËıÓ ÔÂ‰‡Î‡ ‰Û¯‡Ú‡ ÒË ¡Ó„Û.
“Ó‚‡ ÒÚ‡Ì‡ÎÓ ‚˙‚ ‚ÚÓ‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Ì‡ ‚ÚÓÓÚÓ ÒÚÓÎÂÚËÂ, ÔÂÁ ‚ÂÏÂ Ì‡ „ÓÌÂÌËÂÚÓ ÔË
ËÏÔÂ‡ÚÓ ¿ÌÚÓÌËÌ (138-161 „.).

ПЕТЪК
13 МАЙ

15

ГУБИВРЕМЕ

2022

БИВШ

РЕЧНИК: "Ахт", Бимс, Долин, Октант, Онис, Охи.

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ –‡‰ÓÒÚËÌ‡ ¡Î‡„ÓÂ‚‡

œ˙‚Ë Á‡Ï. „Î‡‚ÂÌ
Â‰‡ÍÚÓ
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡
«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

¡⁄À√¿–»ﬂ: ¿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“: “‡Ìˇ √ÎÛı˜Â‚‡ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232
◊≈“»¬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»≈: –ÓÒËˆ‡ ¿Ì„ÂÎÓ‚‡
‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206

√–¿‘»◊≈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
‰‡ ÌÂ ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂ‰Ó
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‘‡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

¿‰ÂÒ Ì‡ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡:
—ÓÙËˇ - 1000,
ÛÎ. ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20¿
‘‡ÍÒ: 975 26 04,
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ
ÌÓÏÂ‡ÚÓ 97 05
+ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ÌÓÏÂ
œÂ˜‡Ú
—ÓÙËˇ, ÊÍ. "ƒÛÊ·‡" 1,
ÛÎ. "»ÎËˇ ¡Â¯ÍÓ‚" 3¿

Œ“√Œ¬Œ–» Õ¿ –⁄—“Œ—ÀŒ¬»÷¿“¿
Œ“ ¡–Œ… 86
¬ŒƒŒ–¿¬ÕŒ: ¡ÂÎÓÓÔ‡¯‡ÚÓ ÍÂÌ„ÛÛ. ƒË‰Ó /ƒÂÌË/. »ÏÓÚË. ì≈Ï‡Íî. ¿Ì‡Í‡‰. »ÍÓÌ‡.
¿Í‡. ¿Ì‡Í. ”ÒÚ‡. ≈Î‡‰‡. ﬂÏË. ”ÎËÍ‡. ŒÚÂÍ. Ó
/ÿ‡Î/. ‘ÎÛ. ≈ÍËÔ‡Ê. —‡‡. ŒÍÚ‡‚‡. ”·ÓÍ‡.
ƒÂ‡Í /‘ÂÂÌˆ/. ÕËÚË‰. ¿ÓÂ. “ÓÌ‡‰Ó. ¿ÂÚÓÒ. ΔÓÓ. —‡ÍÒ. —ÓÎË. …ÂÏÂÌ. ì“““î. “ÓÔË.
ŒÍÚÂÚ. ƒ‡. Œ‰ËÒË. ‘Î‡Â. √‡Ú. ‘‡‡ÓÌ. ¿ÎÓÂ.
–‡‰Â‚ /–ÛÏÂÌ/. »ÒÚÂËÍ. ËÓ‚ /¿Ú‡Ì‡Ò/. ƒÓ·ÓÚ‡. ÃËÌÂ‚ / ‡ÒËÏË/. Ã‡ÒË. —ÛÂÍ. ¿Ï‡Ì.
œËÎÓÌ. ì–“Àî. “ËÏÓ. “‡ÎÂ‚ /ƒËÏËÚ˙/. ì»‚Ëî.
ŒÍÂ‡ÌË‰‡. œÂÚÓ·ÓÂˆ. ¬Î‡ÍÌ‡. ¿ÒÍÂ. ¬ËÎÍ‡.
Œ“¬≈—ÕŒ: ì¡Â‰Ì‡ ÏÎ‡‰ÓÒÚî. ¿ÔÓÒÚÓÎ. ÀË‡ÌË. ¿Â‡ÚÓ. ¡ÛÎÍ‡. ÀÓ‰Í‡. ‘‡ÌÍ. ƒ‡ÈÂ. ≈Í.
Œ‡ÍÛÎ. ‡ÒÚÓ /‘Ë‰ÂÎ/. ŒÍÚ‡Ì. —ÔÓ. ÀÛÓ.
–ËÌËÚ. »Ì‡. ƒÛË. ÌÓÒÓÒ. —‡‡ÏË. —ÍËÚË. ŒÔË‡Ú. ÃÓ‰‡. ì¿ÏËÚ‡î. ¿Ú‡ÎË /Δ‡Í/. ÀÂÏ‡. ¿Ò.
—ÚÓÍ‡. ≈‚ÂË. ‘ÓËÌÚ. ŒÚÓ. ŒÍ‡ËÚ. ŒÎÂËÌ. ¿ÔÂ.
¿ÍËÌÂÚË. ƒÓÈÍ‡. ÂÔÎÂ /…Óı‡Ì/. ì¿ÎÂÔÛî.
ì—ÂÚÂî. ¬ËÂÚ /‘‡ÌÒÓ‡/. ≈ÌÂ. ¿Í‡·‡. ÃÂ‡Í.
À‚Ó‚. √‡‰. ΔÓÊÂÚ. ƒËÏÓ. ¡Ë. —ÛÏ‡Í. –ÓÓÌ
/¿Î·ÂıÚ ÙÓÌ/. √Â‡ÌÓËÎ. –‡Í. –ÓÍÂ. ƒ‡‚ÓÒ.
¬ÂÍ. ÷ÛÍ‡ÎÓ. ¿ÓÏ‡Ú. ¬ËÎËˆ‡.

И Дер
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СНИМКА БФ БОКС

Светлана Каменова (вдясно) отстрани Ашлеян Лосада Мота с 4:1 гласа в Истанбул

Светлана Каменова (57) и Аслъхан Мехмедова (63)
продължиха победната стартова серия на боксьорките ни на
Световното за жени в Истанбул.
Каменова, която спечели Купа “Странджа” тази година, не
остави шанс на пуерториканката Ашлеян Лосада Мота. Тя
намери вярната дистанция и със скоростни комбинации показа,
че е по-класната на ринга. Доминацията й продължи през целия
бой и съдиите й присъдиха победа с 4:1 гласа. За място на
четвъртфиналите Каменова ще боксира със силната индийка
Маниша утре вечер.
Преди това и Мехмедова бе категорична с 5:0 срещу Рахма
Мохамед (Египет) и в неделя ще се бие с Ейми Бродхърст
(Ирл).
Снощи още три българки се качиха на ринга. Световната и
трикратна европейска шампионка Станимира Петрова (54 кг)
игра с Анхелирис Лопес Мендес (ПРико), Златислава Чуканова
(50 кг) срещна Олга Шалимова (Укр), а Габриела Димитрова (60
кг) излезе срещу Ших-И Ву (Тайпе).

В ДУХА НА ФЕЪРПЛЕЯ

ГЛЕДАЙТЕ

Ïàðäþ è Ìúðè äàâàò
ïðåñêîíôåðåíöèÿ
Вкарвал съм гол за ЦСКА на Левски, призна треньорът на „сините”
Старши треньорите на
ЦСКА Алън Пардю и на
Левски Станимир Стоилов
дават съвместна пресконференция днес преди финала
за Sesame Купа на България
в неделя от 17 ч. на Националния стадион. Наставниците ще опитат да охладят
страстите на феновете, които неминуемо изригват при
всяко “вечно дерби”.
Мъри бе начело на Левски и при предишния финал
през 2005 г., спечелен от

тима му с 2:1.
“Купата ми беше първи
трофей и оттам стартира
кариерата ми на треньор.
Надявам се да трупаме в
музея още купи за Левски.
Пътят, по който вървим, е
дълъг и сложен. Надявам се
да нямаме игрови сътресения. Големите ми страхове
бяха и са да спасим Левски
от финансов фалит. Отборът трябва да играе добре и да държи нивото, да
радва хората и те да се

върнат на стадиона. Ако
тези неща се случат, няма да
е далеч времето, в което пак
да говорим за приказки”,
заяви Стоилов пред бТВ.
“Левски се връща към
корените си. С новата инициатива хората ще помагат
финансово и ще имат мнение кой да ръководи любимия отбор. Ако се провалим, се проваляме всички.
Ако Левски нямаше тези
задължения, клубът може да
се издържа от спонсора, а и

от феновете. С тези средства ще е достатъчно Левски
да съществува на добро
ниво. Моделът “бащица” не
е толкова лош, но бащиците
не случиха на хората, които
да им развиват клуба, и средствата отиваха в неправилни решения и действия”,
призна той и допълни, че в
кариерата си на футболист
дори е вкарал гол за ЦСКА
срещу Левски, но това е
било в рамките на вечното
футболно съперничество

Ãðèøî ñ÷óïè ðàêåòà, íî íå
è êàðúêà ñðåùó Öèöèïàñ
Григор Димитров най-после се
опълчи и показа класа срещу Стефанос Циципас (Гър, №5), но отново
му отстъпи с 3:6, 7:5, 6:7(4) за 2:39
ч. във II кръг на “Мастърс”-а в Рим.
Гришо предаде първия сет, а във
втория счупи ракета, след пробив за
3:4. Гъркът сервираше за мача при

5:3, но българинът спечели 16 от
следващите 18 разигравания и се пребори да остане в мача. При 6:5 в
третия сет хасковлията пропусна два
мачбола. В тайбрека №5 в света поведе с 4-0, Димитров върна два минипробива, но гъркът не пропусна да го
победи в трети пореден турнир.

Íåäåëåâ èñêà ïàê
äà ðèòà â ÷óæáèíà
Капитанът на Ботев Пд Тодор Неделев
призна, че към него има интерес от чуждестранни отбори и може през лятото да бъде
продаден. “Има интерес към мен от няколко
чуждестранни отбора. Почти всички са от
една държава. Ако през лятото пристигне конкретна оферта, ще седнем с ръководството, за
да преценим кое е най-доброто за мен и клуба.
Време е отново да опитам късмета си зад
граница. Клубовете в България разбраха за
какво става дума и затова вече не очаквам да
ме потърсят. Те знаят за кой отбор в България
искам да играя. Ако ЦСКА загуби финала за
купата в неделя, ще бъде в лошо настроение и
бихме могли да се възползваме”, заяви Неделев, който получи със закъснение наградата
си за №1 на 24-ти кръг.

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
17.30 ЦСКА 1948 - Арда
20.00 Берое - Локо Пд
ПО РИНГ
ХОКЕЙ НА ЛЕД
СП във Финландия
16.20 САЩ - Латвия
20.20 Германия - Канада
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
12.00 “Мастърс” в Рим
ПО МАКС СПОРТ 3
ЛЕКА АТЛЕТИКА
19.00 Диамантена лига в Доха
Утре
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
15.45 Добруджа - Миньор
18.30 Лудогорец - Черно море
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
18.45 Челси - Ливърпул
ПО МАКС СПОРТ 3
21.45 Рома - Венеция
ПО РИНГ
ХОКЕЙ НА ЛЕД
12.20 Швеция - Австрия
16.20 Чехия - Великобритания
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
15.30 “Мастърс” в Рим
В неделя
ФУТБОЛ
НОВА СПОРТ
ДИЕМА СПОРТ
Купа на България (финал)
17.00 ЦСКА - Левски
Втора лига
20.30 Литекс - Етър
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
14.00 Тотнъм - Бърнли
16.00 Уест Хем - Ман Сити

СНИМКА БТА

Интер спечели за осми път Купата на Италия, след като надигра
Ювентус с 4:2 след продължения на “Стадио Олимпико” в Рим

ПО МАКС СПОРТ 3
19.00 Милан - Аталанта
21.45 Каляри - Интер
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
17.00 “Мастърс” в Рим

Íàä 120 ïèëîòè íà ìîòîêðîñà â Êîçàð Áåëåíå
Над 120 пилоти от 30
клуба от страната, както и
участници от Румъния, Турция и Северна Македония
се очаква да стартират на

мотополигон “Козар Белене” утре и в неделя в III
кръг на Националния шампионат по мотокрос.
“Този спорт прави мом-

четата мъже”, отбеляза
кметът на община Левски
Любка Александрова. Тя и
кметът на село Козар Белене - Илия Ванков, са с голя-

ма заслуга състезания от
държавния календар по мотокрос да има на полигона
за осми път в последните
10 години.
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