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ÄÂÎÅÍ ÐÚÑÒ ÍÀ ÇÀÏÎ×ÍÀËÈÒÅ ÐÀÁÎÒÀ
Намерилите нов трудов ангажимент през втората седмица на
май са 4253 безработни или с 1506 повече от предходната седмица,
сочат данни на НСИ. Най-много са новопостъпилите в София.
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Заплатите на началниците в сектора
достигат до 69 000 лева на година

М

На фона за задъхващия
се от дългове градски
транспорт в София стана
ясно, че само 20 негови директори вземат годишно
общо 1 млн. лева.
В Центъра за градска
мобилност например годишно се дават по 374 000
лв. за заплати на ключов

ного ли са или са малко 1 милион лева годишно за заплати на
20-ина общински началници на
четирите транспортни дружества
в София?
Данните за възнагражденията
им бяха изнесени от “Спаси София” и веднага предизвикаха немалко спорове около нуждите на
шефовете и преките им отговорности.
Цифрите могат да се разгледат в два контекста - на фона на
протестите на заетите в общинския сектор, както и в сравнение
със сумите, които вземат директорите на училища - също общински структури.
Така без емоции и пристрастност оценките ще бъдат обективни и няма да става дума за завист
или скъперничество от страна на
критикуващите.
От много месеци общинското
ръководство на София алармира
за тежкото състояние на градския
транспорт. Периодично вади цифри и изчисления за дългове и
плаши с фалити. Предоставя данни, които никога досега не са
били достояние за широката публика.
За целия този период кметството обаче не даде и най-малък
знак, че се кани да предприеме
мерки, които зависят само от
него и са опит за поне частично
справяне с трудната ситуация.

управленски персонал.
230 000 лева пък вземат
общо членовете на Съвета
на директорите на “Столичен електротранспорт”.
Неговият изпълнителен директор Евгений Ганчев получава 65 000 лева годишно. В борда на “Столичен
автотранспорт” си разде¬

лят 175 000 лв. годишно, а
директорът Слав Монов е
получил 53 000 лв. през
2021 г. Най-високи са годишните възнаграждения в
“Метрополитен” - 265 000
лв. за Съвета на директорите и 69 000 лв. за директора Стоян Братоев.
“Докато Йорданка Фандъ-

кова заплашва, че ще ни спре
транспорта, организира протести и казва, че няма пари за
заплати на работниците, плащаме изключително щедри
заплати на бордове на директори”, заявяват от “Спаси
София”.
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Две катастрофи с камиони и автобус причиниха сериозни щети и затвориха международния булевард “България”
в Русе към ГКПП “Дунав мост”. За щастие при тежкия инцидент жертви нямаше, пострадаха само двама мъже
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Заплатите на началници в градския транспорт достигат до 69 000 лева на година
Над 1 млн. лева годишно излизат на столичани заплатите на директорите в четирите общински
транспортни дружества. Данните
бяха изнесени от организацията
“Спаси София”. Нееднократно оттам настояват за реформиране на
системата и вземане на мерки за
спасяване на градския транспорт,
както и за закриване на раздути щатове. “Докато Йорданка Фандъкова заплашва софиянци, че ще ни
спре транспорта, организира протести и казва, че няма пари за заплати на работниците, плащаме изключително щедри заплати на бордове на директори”, обобщават от
“Спаси София”. Те искат оставката на кмета Йорданка Фандъкова.
В Центъра за градска мобилност
например годишно се дават по 374

000 лв. за заплати на ключов управленски персонал. В същото време
230 000 лева вземат общо членовете на Съвета на директорите на общинското дружество “Столичен електротранспорт”. Неговият изпълнителен директор Евгений Ганчев
получава 65 000 лева годишно.
Малко по-скромни са в “Столичен
автотранспорт”, където Съветът на
директорите си разделя 175 000 лв.
годишно, а директорът Слав Монов
е получил 53 000 лв. през 2021 г.
Най-високи са годишните възнаграждения в “Метрополитен” - 265
000 лв. за Съвета на директорите, а
директорът инж. Стоян Братоев получава 69 000 лева.
Обобщението показва, че по 4
млн. лева на мандат отиват само
за заплати на 20 члена на съвети-

те на директори на общински дружества с множество дублиращи се
функции.
“Затова няма пари за градския
транспорт - те отиват в опорочени
търгове и скъпо трудоустрояване
на лоялни кадри”, смятат от “Спаси София”, според които е скандално във време на криза да има
общинска заплата от 65 000 лева
годишно. Организацията продължава да настоява за закриване на ЦГМ
и сливане на дублиращите се структури в една и по-малка.
Междувременно от МОН съобщиха, че минималната основна месечна заплата на директорите на общинските училища става 1724 лв.
или малко над 20 000 лева годишно.
Коментар на стр. 6

Ñëóæèòåëè âúâ ôèðìà çà
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Шест души от фирма за събиране на
кредити са привлечени към наказателна
отговорност с обвинение за участие в
организирана престъпна група за принудително събиране на задължения към
компанията. От април 2021 г. те принуждавали чрез заплахи за убийство,
побои и психически тормоз длъжниците
да внасят забавени вноски по сключени
договори за заеми. При 13 обиска са намерени и иззети документи и други доказателства за престъпната им дейност.
ОБЯВА

Ръководителят на групата, който е работел като служител в кредитната институция, лично е организирал престъпното
сдружение. Двама от участниците са
осъждани, единият от които многократно, в т.ч. за отвличане.
До момента са установени и разпитани пред съдия шестима пострадали. Очаква се в хода на разследването те да станат
повече. С постановления на наблюдаващия прокурор на петима задържани е
наложено задържане до 72 часа.
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Пред паметника “Априлец” поколения тунджанци се събраха,
за да отбележат тържествено 146 години от Бояджишкия бунт.
Кметът на община “Тунджа” Георги Георгиев припомни,
че паметта за важните исторически събития е извор на силата
на българския дух, която никой не може да ни даде отвън
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Аида ОВАНЕС

Намерилите нов трудов ангажимент
през втората седмица на май са 4253 безработни, което е с 1506 повече от предходната седмица. Това сочат данните на
НСИ за периода 9-15 май. Най-много новопостъпили на работа са регистрирани
в София - 342, и в Бургас - 339 души.
Новорегистрираните безработни за
седмицата са 5325, което е с 1252
души повече от предходния период.
Столицата е първенец и по брой освободени от работа за седмица - 564,
следвана от Пловдив с 429 души.
С над 22% намалява безработицата
за година, става ясно от други данни
на НСИ. За първото тримесечие на т.г.
безработните са с над 45 300 по-малко в сравнение със същия период на
2021 г. Намаляват и продължително
безработните, които над година са били
без препитание.
От Агенцията по заетостта съобщиха, че 32 години след основаването й е

отчетена исторически най-ниската безработица в страната, която за април е
4,6%. Безработните, регистрирани в
бюрата по труда през април, са с 5316
души по-малко от март и са 150 547. В
същото време са намалели и започналите работа безработни - с 822 по-малко
от март и са 15 144 души, сочат данните на АЗ. Най-много са новонаетите в
преработващата промишленост - над
21%. Следват търговията с близо 14%
и хотелиерството и ресторантьорството с малко над 10%.
Над 2600 безработни са устроени в
субсидираната заетост.
От АЗ поясняват, че сред най-търсените професии през месеца са персонал,
зает в областта на персоналните услуги,
работници в селското, горското и рибното стопанство, продавачи, машинни оператори на стационарни машини и съоръжения, работници в добивната и преработващата промишленост, строителство
и транспорт, квалифицирани работници
по производство на храни, облекло,
дървени изделия и сродни, работници по
събиране на отпадъци и сродни на тях.
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Àíòèêðèçèñíèòå ìåðêè
íà êîàëèöèÿòà ñà òîâà,
êîåòî ïðàâè öåëèÿò ÅÑ
Проф. Румен Гечев

КИРИЛ ПЕТКОВ:

Áèòêàòà ñ êîðóïöèÿòà
ñå îêàçà ïî-ãîëÿìà
îò î÷àêâàíîòî
Голямата задача на правителството е да продължи битката с
корупцията, защото тя се оказа по-голяма от националната битка.
Това заяви премиерът Кирил Петков по време на бизнес-закуска,
организирана от Американската търговска камара в България.
Тема на събитието бе “Устойчивост на трансатлантическите отношения между България и САЩ. Общо бъдеще чрез диверсификация, декарбонизация на икономиката и здравеопазване”.
“Ние поехме управлението с обещание за антикорупция, която не знаехме, че включва и ограничаване на чужди влияния
върху България и по-точно на такива от Русия”, посочи премиерът. Според него в битката с корупцията страните и организациите, в които членуват, трябва да работят заедно и ако не си
подават ръка в трудни моменти, тя може да бъде загубена.
Петков бе категоричен, че страната ни е част от общност на
демократичните държави, където правилата и законността са водещи. След това вече идват общите ни интереси в сферата на
бизнеса, допълни той.

СНИМКА БТА

Искането за оставка на зам.-председателя на НС Мирослав Иванов беше отхвърлено.
Да го подкрепи в парламента дойде премиерът Кирил Петков. БСП дава доверие
на ръководството на парламента, което сме избрали, заяви Георги Свиленски.
Ако съберете кураж да внесете вот на недоверие, след три и половина години
може и да ви се получи, обърна се той към ГЕРБ

Ìèíèìàëíàòà ïåíñèÿ
ìîæå äà ñòèãíå 467 ëåâà
За пръв път доходите на пенсионерите се увеличават с над 55% само за година
Предложението на правителството е от 1 юли всички индивидуални
пенсии да бъдат увеличени с 10% за
преодоляване на инфлацията, а след
това към тях да бъдат добавени 60
лв., които в момента се изплащат като
КОВИД-добавка. Ако се приложи
този подход, минималната пенсия ще
стане 467 лв. Това заяви министърът
на труда и социалната политика Георги Гьоков. Той е категоричен, че
това е доста по-справедливо от увеличаването на всички пенсии с еднакъв процент. Социалният министър
обясни, че с прилагането на този подход за по-ниските пенсии увеличени-

ето ще стигне до 26%, а за по-високите пенсии, например за тези от 1000
лв., ще бъде с 16%.
Министър Гьоков припомни, че от
1 октомври ще бъде направено ново
преизчисление на пенсиите. Идеята на
правителството е за всяка година след
2008 г. пенсиите да се увеличат със
100% от ръста на инфлацията или осигурителния доход в зависимост от това
кой показател е по-висок. ДУМА припомня, че подобно преизчисление е
стара идея на БСП, като една от целите е да се постигне справедливост
между стари и нови пенсии.
Повишението на пенсиите от 1 юли

Ñâèëåíñêè îñúäè ïðîêóðàòóðàòà
çà íàä 20 000 ëâ.
Председателят на ПГ “БСП за България” Георги Свиленски осъди прокуратурата за неправомерно обвинение. Софийският градски съд (СГС) приема
твърдението, че делото, по което той е
оправдан, се е точило повече от 7 години. Решението на магистратите е Свиленски да получи 15 000 лв. обезщетение за морални щети, 4500 за имуществени и над 1300 за разноски по делото.
“За мен бе важно неопровержимо да
докажа невиннността си, да защитя доброто си име и името на партията, която
представлявам. И най-вече да дам пример на всички българи, че си заслужава
човек да се бори за правата си, дори те
да са потъпкани от най-високо място. В
продължение на години, служейки си с
прокуратурата, политическите ми опоненти спекулираха с мними обвинения
по мой адрес. Познавам ги и не вярвам
да ми се извиняват. Дано поне, когато
прочетат това решение, малко да се засрамят”, коментира Свиленски
Припомняме, че през 2010 г. Свиленски беше обвинен в безстопанстве-

ност с още 12 души от ръководството
на общинското дружество “Софийски
имоти”. Ставаше дума за продажба на 4
общински имота на цени, които според
прокуратурата са по-ниски от пазарните, и от това са настъпили щети за близо
2 млн. лева. Разследването приключи в
края на 2016 г. с оправдателни присъди,
които не бяха протестирани от държавното обвинение.
В иска си срещу прокуратурата Свиленски посочва, че вследствие на действията й е бил уронен престижът му. Като
доказателство той представя копия от
публикации за отразяването на процеса
срещу него. През 2015 г. Свиленски се
отказа от номинацията за кмет на София заради неприключилото дело.
В решението си СГС посочва, че
депутатът не е осъждан и че процесът
срещу него е продължил неразумно
дълго. Наказателните дела изискват поголяма експедитивност, тъй като те засягат пряко подсъдимите, в конкретния
случай репутацията на ищеца, е мнението на съдия Вергиния Мичева.

и преизчислението им от 1 октомври
ще струва около 1,5 млрд. лв. Предложенията ще се обсъждат в Народното
събрание, което ще вземе окончателното решение за увеличението на пенсиите от 1 юли с гласуването на актуализацията на бюджета. Според Гьоков увеличението на пенсиите на две
стъпки няма да доведе до нарастването на дефицита в бюджета на НОИ.
Повишението на пенсиите е мярка,
за която се борим от много време, и аз
се радвам, че имаше чуваемост в коалицията, за да могат пенсиите да бъдат
увеличени, коментира секретарят на
ПГ “БСП за България” и член на

Изпълнителното бюро на левицата
Вяра Емилова. Така само за 1 година
пенсиите се увеличават с 56%. Емилова е категорична, че увеличението на
данъчното облекчение за деца от 4500
лв. на 6000 лв. ще подпомогне бюджетите на младите семейства.
Зам.-председателят на ПГ “БСП за
България” Филип Попов припомни, че
около 10 години доходите на българските граждани бяха замразени. Той
също изрази задоволството си, че освен големия ръст на пенсиите, предстои и истинската реформа от 1 октомври, която ще гарантира стабилност на доходите на възрастните хора.

Äåïóòàòèòå íàìàëèõà ìàíäàòà
íà ÷ëåíîâåòå íà ÊÇÊ îò 7 íà 5 ã.
Юлия КУЛИНСКА

Депутатите намалиха
срока на мандата на членовете на Комисията за
защита на конуренцията
(КЗК) от 7 на 5 години и
го възстановиха на нивата отпреди година.
Той беше увеличен с 2
години в края на 2021 г.
по време на третото
правителство на ГЕРБ.
Председател на регулатора е Юлия Ненкова,
майката на депутата от
партията на Бойко Борисов Александър Ненков.
Сегашният състав на
КЗК трябва да бъде сменен догодина. Освен
това тя ще има не един,

а двама заместник-председатели. Завишават се и
изискванията към членовете на комисията. Те ще
трябва да имат образователна степен “магистър” и 7 години стаж
по специалността, а не
5, както беше досега.
От ГЕРБ и ДПС обвиниха управляващите,
че не променят правната рамка, а само сменят
едни хора с други. КЗК
беше превърната в комисия на картелите и
заради това сега целият
вой тук е защо нашите
хора, които превърнаха
България в един картел,
трябва да бъдат махнати, обърна се към гербаджиите Тошко Йорданов
от ИТН.
Александър Ракшиев

от “Продължаваме промяната” коментира, че
хората се притесняват да
рекламират своите брандове като български, защото репутацията има
значение, а репутацията
на българските регулатори не е добра. Гербаджията Радомир Чолаков
пък директно предупреди мнозинството, че ако
сега “изчегърта” КЕВР,
същото ще се случи с
техните назначения, ако
неговата партия се
върне във властта. Не
съм очаквал човек, който е учил 4 години в
Германия, да показва
какъв майстор е на
чегъртането, възмути се
депутатът от “БСП за
България” Георги Михайлов.
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Ïðåâîçâà÷è îòñòúïâàò
çà òîë òàêñèòå
Искат преференции за изминати
над 3000 км на месец
Превозвачите направиха
малка крачка на съгласие за
плащането на тол такси за
втори клас пътища, но при определени условия. Това стана
ясно на срещата им с вицепремиера и министър на регионалното развитие Гроздан
Караджов. Вчера превозвачите показаха, че са склонни на
компромиси, въпреки протестите, които организираха в
сряда. Досега те бяха против
плащане за преминаване по
втори клас пътища, каквото
управляващите планират да
въведат от 1 юли.
Браншът предлага да се
плаща само за натоварените
транзитни пътища втори клас,
а не за всички, каквото е
предложението на Караджов.
Освен това се настоява тол
таксите за магистрали и
първи клас пътища да оста-

нат без промяна до края на
годината като антикризисна
мярка.
Превозвачите искат още
след изминат пробег от 3000
км месечно да имат отстъпка
за плащането на тол таксата,
като водещ да е регистрационният номер на превозното
средство, а не на ремаркето
на
камиона.
Браншът
продължава да настоява транзитният трафик по безплатните пътища у нас да се забрани, така както правят в
Гърция и Унгария например.
Тезата на правителството е,
че това не може да стане,
защото ще се наруши принципът на равнопоставеност.
Остава и искането за решаване на проблема с компенсаторните такси и плащането на санкции за нарушения, за които превозвачите не

са уведомени. В сряда Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) публикува за обществено обсъждане промени
в Закона за пътищата, където
са заложени текстове за решаването на този проблем.
Превозвачите предложиха
друго решение - гратисен период от 7 дни, в който да
платят пропуснат тол сегмент, след като бъдат уведомени от доставчиците на услугата.
Браншът настоява да се за-

пази разликата от два пъти в
цената на тол таксите, която
плащат автомобилите от
нисък екоклас спрямо тези от
висок. Аргументът им е, че
това е стимул за обновяването на автопарка. Освен това
транспортният сектор иска
тол таксите да не се натоварват с ДДС.
Превозвачите поискаха от
вицепремиера Караджов да
каже принципно какво му е
мнението по направените
предложения. Той обаче отказа да се ангажира с каквото

Òðúãâà îíëàéí àíêåòà çà ïðîáëåìèòå
íà áèçíåñà
Вицепремиерът
Корнелия Нинова разпореди Министерството на икономиката и
индустрията да започне
онлайн анкета, адресирана до българските
фирми. В допитването
са поканени да се включат всички работодателски организации в
страната и техните членове, съобщиха от министерството.
“Целта на анкетата
е да се установят реалните проблеми и нужди на българския бизнес след наложените
санкции, спирането на
газовите доставки и
други текущи проблеми”, заяви пред ресорните директори вицепремиерът и министър
на икономиката и индустрията Корнелия
Нинова.
Допитването ще е
ежемесечно и ще има за

и да е с аргумента, че предложенията трябва да се гледат в
тяхната цялост и как ще се
отразят на търсеното решение - увеличаване на приходите от тол такси в бюджета
и обръщане на сегашния модел собствениците на леки
коли да плащат повече, отколкото превозвачите, за ползването на пътищата у нас.
Така се стигна до решение
работна група от експерти от
двете страни да обсъди спорните моменти и да излезе с
общо решение.

Ñïåøíî ðåìîíòèðàò
îáõîäíèÿ ïúò
íà Âèòèíÿ
Спешно започва ремонтът на обходния път на
Витиня заради изключително лошото му състояние.
Това съобщи председателят на Надзорния съвет на
Агенция “Пътна инфраструктура” Тодор Василев
пред депутатите от парламентарната комисия по туризъм. Нейното заседание бе посветено на пътните
ремонти в началото на летния туристически сезон.
Особено внемание ще бъде отделено и на състоянието на пътните участъци с концентрация на катастрофи. Ще бъдат изцяло възстановени и мантинелите
по първокласните пътища, допълни Василев.
Според него с всички фирми, които имат договори за поддръжка на магистралите и пътищата към
морето, има подписани споразумения и ремонтите
няма да спират. Те ще се извършват от понеделник
до петък на обяд, като през почивните дни ремонти
няма да има. 55 процента от отпуснатите от парламента 650 млн. лв. за разплащане с пътните строители вече са изплатени, съобщи Тодор Василев.

СНИМКА БТА

Корнелия Нинова
цел да събере възможно
най-много информация
за отражението на кризата върху реалната

икономика. Представителите на бизнеса могат
да сигнализират на
страницата на минис-

терството за проблемите, с които се сблъскват.
Крайният срок е последният ден на всеки месец.

Íàé-ñåòíå çàêðèâàò ÄÏÊ
Закриването на създадената
от ГЕРБ Държавна петролна компания (ДПК) най-сетне влезе в
дневния ред на правителството,
което е решило да внесе в парламента поправки в Закона за
държавните резерви и военновременните запаси.
Според анализи на сегашното
правителство съществуването на
Държавната петролна компания е
напълно необосновано от гледна

точка на защитата на държавния
интерес, обществения интерес,
икономическата логика и защитата на конкурентния пазар на горивата в България.
Участието на държавна компания на пазара на горива и плановете тя да изгражда и оперира
бензиностанции са напълно необосновани от пазарна гледна
точка, посочват от Министерския съвет.

В условията на свободен пазар държавата не би могла да достигне необходимата мащабност
и капацитет, за да бъде икономически ефективна при силно конкурентния пазар, в който оперират международни корпорации с
многогодишен опит на глобално
ниво, аргументира решението си
правителството.
Коментар на стр. 6

ÒÅÖ „Ìàðèöà Èçòîê
3” ñ íîâ ñîáñòâåíèê
Американската въглищна електроцентрала “КонтурГлобал Марица Изток 3” има нов собственик, който е
свързан със собствеността на телекома “Виваком” и
“Нова телевизия”.
Фондът “Кей Кей Ар” (KKR), който е акционер в
собственика на “Виваком” “Юнайтед груп” се е споразумял да купи листната на лондонската борса компания “КонтурГлобал” (ContourGlobal) за 1,75 млрд.
паунда или 2,16 млрд. долара в опит да разшири присъствието си в областта на възобновяемите източници.
Освен въглищната централа в България, дружеството има газова мощност в Руанда, термоцентрала в
Гваделупа, комбинирана - в Испания, както и в още
много държави. Съгласно обявената сделка KKR ще
плати 36 процента премия над постигнатата цена за
дял на “КонтурГлобал” на борсата в понеделник.
“КонтурГлобал” придоби въглищната централа в
България през 2011 г. от италианската компания
“Енел”, която се раздели със значителна част от енергийните си активи заради свръхзадлъжнялост.

www.duma.bg
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Арести в Лондон и
Румъния заради трафик
на жени
Над десет души бяха арестувани
в Лондон и Румъния в рамките на
разследване срещу организирана
престъпна група, заподозряна в трафик на жени във Великобритания с
цел сексуална експлоатация, съобщи
британската полиция. Престъпниците намирали жертвите чрез обяви в сайтове за “набиране на момичета, които да придружават мъже
на събития в Лондон”.

Над 150 сигнала заради
лошо време в Гърция
СНИМКИ БТА

В Брюксел се проведе конференцията “Тя решава”. Едноименното движение, разпространено по цял свят,
подкрепяно и от много мъже, отбеляза пет години от създаването си. Причината за основаването му бяха
думи на бившия американски президент Доналд Тръмп през 2017 г., осмиващи правата на жените

ЕП ПОИСКА:

Íà÷àëî íà ïðåãîâîðè
ñúñ Ñêîïèå è Òèðàíà
Евродепутатите насърчават България и РСМ
да разрешат културно-историческия спор отделно
Европейският парламент
отправя искане към Съвета да
започне официално преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония,
като отбелязва геостратегическия контекст на отношенията с Русия и нейната агресия
срещу Украйна, съобщиха от
Европарламента. Това е резултатът от приетите два доклада, в които се оценява напредъкът на Тирана и Скопие.
Евродепутатите насърчават България и РСМ да разрешат своя културно-исторически спор отделно от процеса
на присъединение на Северна
Македония.

В доклада се призовава за
историческо помирение въз
основа на определената обща
история, както е предвидено
в Договора за приятелство,
добросъседство и сътрудничество между България и РСМ.
Докладът е приет с 508
гласа “за”, 56 гласа “против”
и 35 гласа “въздържал се”.
“Този доклад е годишен и
отчита напредъка на Северна
Македония”, коментира за
ДУМА евродепутатът от
БСП Петър Витанов. “Няма
как да гласуваме да отпадне
ветото. Лошото е, че все помалко ни подкрепят”, допълни
той.

Германският канцлер
Олаф Шолц ще пътува до Западните Балкани преди заседанието на Европейския съвет
идния месец, носейки посланието, че регионът принадлежи към ЕС. На обиколка в
региона е председателят на
Европейския съвет Шарл
Мишел.
В телефонен разговор
президентът на Франция
Еманюел Макрон и премиерът на РСМ Димитър Ковачевски са се съгласили, че
няма време за губене по отношение на процеса на разширяване на ЕС и интеграцията на Северна Македо-

ния, като са подчертали, че
“по-нататъшните забавяния
могат да имат сериозни регионални последици и да отворят широко вратата за засилено влияние на трети
страни в региона, превръщайки въпроса за разширяването на ЕС със Западните
Балкани в сериозен проблем
със сигурността”, съобщиха
от правителствената пресслужба в РСМ.
В кратко съобщение на
Елисейския дворец се отбелязва, че Макрон е разговарял
още с президента Румен Радев и с българския министърпредседател Кирил Петков.

Ïðîäúëæàâà åâàêóèðàíåòî Êðúùàâàò óëèöà íà
íà áîéöèòå îò „Àçîâñòàë” Ïåéî ßâîðîâ â Èòàëèÿ
Продължава операцията по евакуирането на бойците
от стоманодобивния завод “Азовстал” в Мариупол. Министерството на отбраната на Украйна подчерта, че ще
направи “всичко необходимо”, за да спаси блокираните.
Точният им брой е неизвестен. Киев изрази надежда, че
ще успее да ги размени за руски войници, които държи
в плен.
По данни на руското Министерство на отбраната до
момента са излезли 1700 човека. Украинците твърдят, че
броят е по-малък. Всички са отведени в територия, държана от руските сили.
Украинският президент Володимир Зеленски нарече
военната операция на Русия “абсолютен провал” с “катастрофални грешки”, допуснати на най-високо ниво.
Държавният глава подписа указ за удължаване на военното положение и мобилизацията с още 90 дни, който
трябва да получи одобрението на поне половината депутати.
Последното си видеообръщение той отправи към жителите на населените места под руско владение: “Херсон, Мелитопол, Бердянск, Енергодар, Мариупол и всички населени
места, които се намират под временна окупация, трябва да
знаят, че Украйна ще се върне. Нашата страна не захвърля
никого и си връща това, което й принадлежи.”

В италианското градче Борго Верчели, област Пиемонт,
започна процедура по именуване на улица на поета Пейо
Яворов.
Инициативата за културната връзка на градчето с Чирпан
е на българското Генерално консулство в Милано. След видеоконферентна връзка между общинското ръководство на
Борго Верчели, наричано още Борго Булгаро, и това на Чирпан, се предвижда, освен улица на името на Яворов в италианското селище, площад в българския град да бъде кръстен на
Борго Верчели.
Пред замъка “Кастело Булгаро”, принадлежал на знатна
фамилия, бе открито дърво-символ на приятелството между
Италия и България. На церемонията присъстваха президентът
на провинция Верчели Ералдо Бота, други местни официални
лица и генералният ни консул в Милано Таня Димитрова,
обявена от кмета Марио Демаджистри за “почетен гражданин” на града.
Очаква се Демаджистри да бъде гост на първия Международен фестивал на лавандулата в Чирпан, който ще се проведе
от 17 до 19 юни.
Според италиански исторически източници знатен български род, пребивавал в района през Средновековието, за чийто
родоначалник се смята Оглерио де Булгаро, е имал голямо
влияние в градовете Верчели и Биела.

Заради лошото време в Гърция
пожарната служба е получила над
150 сигнала за паднали дървета и
наводнени подземни етажи. Телевизия “Скай” съобщава за мъж в неизвестност на остров Евбея. Силен
дъжд е затруднил движението в
някои части на област Атика, където е столицата Атина. Прекъсва и
електричеството. Има прогнози за
сняг в някои планински райони на
полуостров Пелопонес. От силните
ветрове ферибот по маршрута
Пирея - о. Хиос - о. Лесбос, е имал
проблеми при акостирането и закотвянето си на пристанището на
Хиос. Всички 332 пътници са добре.

59 милиона принудително
са напуснали дома
Конфликти и природни бедствия
са принудили десетки милиони да
напуснат дома си миналата година,
с което броят на вътрешно разселените хора достига рекордно висок
брой - около 59,1 милиона. Очаква се
през 2022 г. цифрата да е значително по-висока заради войната в Украйна.

Тежко ранен при стрелба в
училище в Германия
При стрелба в училище в северногерманския град Бремерхафен е
бил тежко ранен един човек, съобщиха в. “Билд”. Нападението е станало в гимназията “Лойд”. Сигналът
до силите на реда бил подаден от
момиче, чуло изстрели. Полицията е
задържала заподозрян, а още едно
лице, въоръжено с арбалет, е успяло
да избяга.

76-годишният бивш бразилски
президент Луиз Инасио Лула да
Силва, смятан за фаворит на
предстоящите избори през
октомври, се ожени за 55годишната социоложка Росанжела
Силва на церемония с политически
привкус. Това е трети брак за
левия политик. “Реших отново
да се оженя, защото вярвам, че
Бразилия може да бъде поправена”,
каза той и определи надпреварата
с Болсонаро като “борба между
любовта и омразата”
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЕТРОЛОГИЯТА.
На този ден през 1875 г. в
Париж 17 държави подписват Международната
конвенция за усъвършенстване на метричната
система, т.нар. Метрическа конвенция (Конвенция
за метъра). Еталонът на метъра се пази във
Франция в Музея на мерките и теглилките и днес
е по-скоро исторически експонат, отколкото
еталон в същинския смисъл.
ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МОРЕТО. През 2008 г.
Европейският съюз определя 20 май за Ден на
морето и неговото значение за европейската
история, култура и икономика. Има за цел да
повиши осведомеността на обществото за значението на морето и
морската индустрия и да се насърчи изграждането на европейска морска идентичност.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Най-после
Евгени ГАВРИЛОВ

Станалата нарицателна Държавна петролна компания, създадена от третото правителство на ГЕРБ, найпосле тръгва към небитието. За нейното закриване в парламента
вече са внесени промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси.
Според анализи на

сегашното правителство
съществуването на подобно образувание е
напълно необосновано
от гледна точка на защитата на държавния интерес и икономическата
логика.
Още през февруари
пред депутати от парламентарната икономическа комисия вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова съобщи, че, без да е
свършила работа и за
пет стотинки, компанията е гълтала съществени
бюджетни средства за
заплати. Потвърждават
го и данни от Министерството на финансите.
Според доклад за касовото изпълнение на бюджета за първите шест
месеца на миналата година Държавната пет-

ролна компания не е реализирала никакви приходи, като в това време
е навъртяла 400 000 лв.
разноски, най-вече за
заплати на работещите
в нея.
ДПК трябваше да
поеме от Държавния
резерв петролните бази
и да отговаря за
попълването и съхранението на горива в тях.
Предвиждаше се и разкриването на над 100
държавни бензиностанции в цялата страна, но
това начинание логично
се провали.
В предишния парламент имаше и комисия
за ревизия на наследството на ГЕРБ. Тя също
се занима с Държавната петролна компания,
на която бе посветено
специално заседание.

Оказа се, че дейността
на компанията е като в
Параграф 22, а голяма
част от информацията,
която искаха тогава да
получат депутатите, е
държавна тайна. Тогава
стана дума например за
засекретен теч на 1 млн.
литра гориво, довел до
екокатастрофа. Появиха
се и информации, че
има проблеми със стопанисването на петролните бази, защото ДПК
не може да получи лиценз от митниците за
данъчни складове.
В този смисъл намеренията на властта за
закриването на Държавната петролна компания
са напълно разумни,
като се има предвид, че
нейният коефициент на
полезно действие се оказа нулев.

Много ли са?
От стр. 1
Вместо това от ул.
“Московска” подкокоросаха шофьорите, пуснаха мухата, че скоро
няма да има пари за заплати, и ги изкараха на
улицата. Нито се говори за преструктуриране на дружествата, нито
за оптимизиране на работата им, нито за премахване на дублиращи
се функции.

На този фон администрацията се пръска по
шевовете. Цели четири
дружества управляват
един градски транспорт
чрез бордове на директори, а те формират 1
млн. лева чисти загуби
на общинската хазна за
една година.
Така че - да, много
са парите за заплатите
им. Защото срещу тях
имаме само недоволни
- и служители, и пъту-

ващи.
А София има още 14
дружества, като в тях не
влизат здравните заведения. Всяко има свои директори и свои дългове.
Какво става из техните
коридори? Това знае
само администрацията.
В същото време от
МОН обявиха, че минималната основна заплата на директор в средното образование става
1724 лева. Или три пъти

по-малко от другия общински шеф - транспортния.
Да не забравяме, че
училищата също са общински. Но за тях нито
има толкова пари, нито
учителите излизат по
улиците да протестират. Общинските директори се оправят
сами и не плашат да
затварят класните стаи.
Но, както се казва техен проблем.

1878 - КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ ВСТЪПВА В ДЛЪЖНОСТ КАТО РУСКИ
ИМПЕРАТОРСКИ КОМИСАР В БЪЛГАРИЯ. Подкрепя активно всенародното движение против решенията на Берлинския
конгрес (1878). Участва в
създаването на Търновската конституция, в изграждането на българското здравеопазване, образование, администрация,
войска. Напуска страната
след прекратяване на временното руско управление и идването на избрания за български княз
Александър I Батенберг.
1916 - РАЖДА СЕ АЛЕКСЕЙ МАРЕСИЕВ, ЛЕГЕНДАРЕН СЪВЕТСКИ ЛЕТЕЦ ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА (УМИРА 2001 Г.). След като е
свален от вражески изтребител, оцелява 18
денонощия в гората,
хранейки се с корени и
диви плодове. Краката
му измръзват и са ампутирани. Поставят му
протези и благодарение
на волята си отново пилотира изтребител. Става зам.-командир на ескадрила. Общо във Втората световна война има 11 въздушни победи, в т.ч.
седем след ампутацията. Подвигът му е описан в
книгата “Повест за истинския човек” на съветския писател Борис Полевой. (На снимката - Алексей Маресиев във Варна, 1973 г.)
1935 - В ИСТАНБУЛ СЕ РАЖДА ДИМИТЪР
КИРОВ, БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИК (УМИРА 2008
Г.). Известен още като
ДиКиро. Завършва Художествената академия в
София. Работи в областта на живописта
и монументалното изкуство (фрески, мозайка, сграфито). Удостоен с много награди. Негови творби се намират в
музеи и частни сбирки както в България, така и
по целия свят. Почетен член на групата на японските художници “Ника-Кай”.
1983 - ОФИЦИАЛНО СЪОБЩАВАТ ЗА ИЗОЛИРАН ВИРУС НА СПИН. Съобщението е от
екип на френския институт “Пастьор”,
ръководен от проф.
Люк Монтание. Филогенетичните изследвания показват, че ХИВ
се появява в западната
част на Централна
Африка в края на ХIХ
или началото на ХХ в. СПИН е описан за първи
път в Съединените щати през 1981 г.

ПЕТЪК
20 МАЙ

2022

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

7

ВЕСКА НЕНЧЕВА e родена
в Карлово. Завършила е
българска филология и
медиазнание в ПУ “Паисий
Хилендарски”. Била е дългогодишен преподавател по
български език и литература в СУ “Христо Проданов”
в Карлово. Член е на Съюза
на офицерите и сержантите от запаса и резерва.
Била е общински съветник
два мандата в Карлово.
Народен представител в
44-тото, 45-ото, 46-ото и
47-ото НС. Член на комисиите по земеделието, храните и горите и по образование и наука.

Интервю на
Юлия КУЛИНСКА

ВЕСКА НЕНЧЕВА:

Срещите с учениците ми дават въздух
под крилете, за да летя, споделя народният
представител от „БСП за България”

 Г-жо Ненчева, Вие сте
дългогодишен педагог. С какво
политиката Ви спечели и Ви
провокира да напуснете училището?
- Да бъда учител е мое призвание. Усещах това още от малка и
с това чувство съм работила вече
над 20 години като педагог. Винаги обаче съм имала ясно изразена обществена позиция. Членството ми в БСП ми помага да
реализирам и да защитавам каузите си, а и да имам възможност да
реализирам идеите си.
Професионалната ми работа и
обществената
ангажираност
вървяха паралелно и като че ли
съвсем естествено се случиха
процесите хората да ме припознаят като свой кандидат за народен представител. И да ме избират със завиден преференциален
вот вече четири пъти. Не знам
дали политиката надгражда работата ми като преподавател, но тя
е също толкова отговорна, както
и учителската професия.
В работата ми в училище винаги съм се стремяла да възпитавам и да изграждам от своите
ученици знаещи и отговорни
хора. Това се опитвам да правя и
в законодателната ми дейност с
отговорност и с ангажираност
към хората.
На стр. 8

8

СРЕЩИ

ПЕТЪК
20 МАЙ

2022

Ìå÷òàÿ...
От стр. 7
 Липсват ли Ви контактите с учениците и по какво дейността Ви като народен представител се различава и си прилича с преподавателската работа?
- Страшно много ми липсват децата. Все още не мога
да свикна с мисълта, че съм
далече от тях и правя всичко
възможно да поддържам контактите си. Случваше се лесно, защото и те търсеха срещите и разговорите с мен.
Когато завършваха образованието си, децата от випуска, на който преподавах за
последно през 2017 година,
ме поканиха да отида на техния бал. Беше толкова вълнуващо и прекрасно... Почувствах любовта и признателността на моите пораснали ученици.
Мога смело да кажа, без
излишна доза самохвалство,
че между мен и децата, на
които съм била учителка, са
се изграждали отношения на
приятелство и доверие.
Преди 4 години бях поканена от мои бивши възпитаници да им бъда кума на
сватбата. Това за мен беше
силно емоционален момент
и доказателство, че за тях аз
наистина съм приятел и
близък човек. Постоянно
получавам покани за лични
празници. Вече съм и
кръстница на едно бебенце
на моя ученичка.
Всичките тези усещания
ме карат да се усмихвам и са
доказателство, че съм успяла
да предам на учениците си от
моя позитивизъм и любов.
Децата ми дават въздух под
крилете, за да летя. И да съм
убедена, че това, което правя, е в правилната посока.
Моите ученици, които
вече са реализирани млади
хора, са моят коректив дали
се справям с мисията си в
Народното събрание. Но не
мислете, че получавам само
похвали!? Те често ме критикуват градивно и това ми
показва градивно правилната

насока на работата ми. Това
ме кара да се чувствам спокойна и уверена, че има кой
да ме напътства дали вървя
във вярната посока.
 Вие сте човек с каузи.
Разкажете за някои от тях.
- Идвайки в Народното
събрание, имам една основна национална, изключително важна кауза. Това е
българската образователна
система да е на високо ниво
и да се подобри качеството
й. Докато бях учител, си давах ясна сметка какво трябва да се промени в нея. Опитвам се в законодателната си
работа да го постигна,
стъпвайки на живия контакт
с моите колеги и сигналите,
които те дават.
Категорично вярвам, че
може с общи усилия да
върнем качеството на образованието у нас такова, каквото беше то преди десетилетия. За това е нужно да направим първите стъпки,
свързани с преразглеждане на
учебните програми, за да отговарят на възрастовите вазможности на децата.
Искам в програмите по
български език, литература,
музика, история и другите
предмети да залегне патриотичният и родолюбив елемент. За щастие, предложенията за промени са залегнали в
коалиционното споразумение
за управлението на страната
и вярвам, че ще успеем да ги
реализираме с общи усилия.
Знам, че няма да е нито лесно, нито бързо, но съм убедена, че това ще се случи.
Каузата ми в регионален
мащаб е укрепването на вилата на карловските братя
Евлоги и Христо Георгиеви,
които са най-големите български дарители.
Благодаря на вестник
ДУМА за съпричастността и
даването на гласност за намеренията ни. Нещата се
случват бавно, но общественият интерес поражда обществен натиск и това принуди
институцията в лицето на
община Карлово да се заеме

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

с решаването на задачата. Радостното е, че вече има проект за реставриране и укрепване на вилата. Карловци
сме категорични, че това архитектурно бижу трябва да
бъде съхранено за поколенията и да бъде пример за родолюбието и дарителството
на двамата братя.
Друга моя важна кауза е
защита и вдигане на високо
държавно ниво на политика
за българската маслодайна
роза. Нашият регион е Розовата долина на България,
където розоберът и розопреработването са характерен
поминък на хората, които
живеят в Карлово. Стотици
семейства се препитават от
брането на рози и от него
зависят доходите и начинът
им на живот. Стимулирането, запазването и разширяването на поминъка е един от
начините да се задържат младите хора в нашия край, защото и в него основен проблем е демографският срив.
Защитата на българската роза
е един от начините той да
бъде преодолян.
Вече имаме закон за маслодайната роза, но, за съжаление, още първата година
той даде много дефекти и
несъвършенства. Причината
е, че тези, които го направиха, не се съобразиха с мнени-

ето на експертите и на хората, които се занимават с този
бизнес. Опитвам се да поправя стореното и да коригираме пропуските в закона. Водя
разговори в комисията по
земеделие и имам уверението, че в най-скоро време законът ще бъде отворен и
променен. Благодаря на колегите от всички политически
сили за ангажираността към
този проблем.
Миналата година в качеството ми на заместник-председател на групата за приятелство с Китай отправих покана към китайския посланик да
ни гостува на 28 май на Празника на розата и да усети
феерията, аромата, красотата
и богатство на Розовата долина.
 Имате ли хоби? Какво обичате да правите
най-много в свободното си
време?
- Все повече имам нужда
да чета художествена литература. За съжаление, все помалко време имам за хубава
книга, защото естеството на
работата ми сега е свързано
с друг вид четене - на специализирани нормативни актове. Приказният свят на художественото слово много ми
липсва, а той беше основен в
работата ми като учител.
Преди да стана народен
представител, обожавах да
участвам в художествената
самодейност в читалището в
село Климент. Контактите и
общуването с хората ме зареждат и ми дават сила и
стремеж да се движа напред.
Читалищната дейност
беше огромна и много
вдъхновяваща школа за мен.
Там срещаш сродни души,
които милеят за българското
и за отстояването, опазването и предаването на традициите на нашите деца и внуци.
 Кои са качествата, които трябва да притежава
човек, за да стане Ваш приятел?
- Обичам да общувам с
хората с презумпцията, че
всеки е добронамерен към
мен. Подхождам към всеки с
доверие и разбиране. И когато процесът е взаимен, магията на приятелството се
случва.
Държа на лоялността, ко-

ято е много важна в едни
приятелски отношения. Градивната критика също е много полезна, защото те сваля
на земята и те предупреждава да не излизаш от релсите
на поносимото. За мен добронамерените забележки са
много важни и вярвам безпрекословно на всеки, който ги
прави. Не харесвам предателството и се стремя да отдалеча от себе си тези, които са
злоупотребили с доверието
ми.
 Вие сте една от найелегантните и усмихнати
дами в Народното събрание. Как подбирате тоалетите си?
- Когато тръгнах през
2017 година за новата си работа в Народното събрание,
първите хора, на които се
доверих за стайлинга си, бяха
от карловска фирма, която
създава и изработва дрехи.
Това продължава и сега. За
мен е изключително важно да
демонстрирам родното, местното, близкото като качествено и като изделие, което
може да мери мегдан с известните марки. Стремя се да
представям нашенското със
самочувствие и усмивка. За
мен е важно да изглеждам
добре, да се обличам делово,
със стил и елегантност, и се
радвам, че хората от региона
ми помагат това да се случи.
 Ако можете с магическа пръчка да промените
света, какво бихте направили? Казват, че не мечтите
са важни, а стремежът към
тях. Вие за какво мечтаете?
- Никола Вапцаров го е
казал най-точно в няколко
строфи в стихотворението си
“Пролет”: “Да се радват на
труда си хората и да се обичат като братя”. Искрено
споделям тази негова мечта.
В това ожесточено, напрегнато, стресово време ние,
човеците, имаме нужда точно от това, за което той пише.
И вярвам, че желанието на великия поет е постижимо. Ако
наистина имах вълшебна
пръчица, бих направила така,
че да няма война, хората да
се обичат, да са усмихнати,
да се радват на слънцето, на
красотата на природата, а
целият свят да е обгърнат от
доброта...
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Мнозина вярват, че тревата в чужбина
е по-зелена, но не е така, казва Златина Петрова
Ина МИХАЙЛОВА

Юни 2019 г. Комо, Италия. Финалът на най-голямото състезание за уеб дизайн
в света. Червен килим. И по
него върви... едно българско
момиче. Едва 30-годишна,
Златина Петрова печели
A’Design Award за уеб дизайн.
Лъчезарната Злати е избрана сред авторите на 2500
проекта. От 300-членно
жури предимно от представители на италианската
Академия на изкуствата.
Световното признание е
факт. Следват изложби в
Италия, Китай, Индия... А
Злати се връща в България и
след 12 години свободна
практика и работа за чужд
екип, създава своя агенция брандинг студио (Brandly
Collective).
Като дете Злати е свита,
дори притеснителна. Обича да
рисува и го прави с часове. От
малка вярва в доброто. И днес
гледа позитивно на живота, а в
офиса се шегуват, че понякога
не осъзнава каква “лоша” новина й казват, но отговаря, че
нещата ще се оправят. Любопитната Злати се интересува от
много неща. И днес е така. В
“дневния й ред” са квантовата
физика и гръцката философия.
Но и те едва ли ще я отклонят
от пътя, който е избрала.

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

Като малка учителите й
предричали, че ще се занимава
с писане или рисуване, но решила да ги опровергае. И след
Френската гимназия, избрала
математиката. Следвала примера на по-големия си брат, който заминал да учи в Германия.
Времената били несигурни, подобре било да избере професия,
на която да разчита за хляба. С
рисуването - закъде? И Злати
заложила на икономиката и социологията в Софийския университет. Покрай задължител-

ните стажове работила в банковия сектор. Готов икономист.
После заминала да учи в Париж. И там разбрала, че кръвта
вода не става. Попаднала в среда на художници, артисти, графични дизайнери, копирайтъри,
журналисти. Вдъхновили я.
Споделила на приятелите си, че
обича да рисува, но избрала
икономиката заради сигурността. А те й казали, че може и
сама да се научи и да бъде такава, каквато иска. Колелото се
завъртяло.
Започнала да се учи сама графични програми, компютър... И видяла разликата в
пътя, който е поела, и този, по
който иска да върви. Завършила в Париж икономика, но с
твърдото решение да се преквалифицира се върнала в
България. И изумила всички икономист да си търси работа
като графичен дизайнер. Получила откази на няколко места,
казали й, че няма дори диплома за уеб дизайн.
Днес в нашата професия е
точно обратното - по-голяма
част от дизайнерите не са с
такова образование, казва Злати. В компанията й едно от
момичетата графични дизайнери е дори доктор по биология.
Злати не се отчайва, майка й я
подкрепя. И тя записва магистратура в НБУ. Избира свободната практика, а след няколко години се сдобива и с
диплома за уеб дизайн.
И започва да се занимава
истински с това, което я прави щастлива и до днес. Когато
творим, сме създатели, оставяме нещо след себе си, казва
Злати. И допълва, че нейната
история е може би тъжен пример за образователната ни си-

стема като цяло - не става такава, за каквато учи, а после
се налага почти проформа да
вземе диплома, за да се наложи в един бранш, в който днес
дори не е необходимо удостоверение за квалификация. Но
в сферата на технологиите нещата са много динамични,
дори и в световен мащаб, отбелязва Злати. Тогава си казва, че иска да стане най-добрата в света, да покаже на
всички, че мечтите се сбъдват.
Че човек може всичко.
С диплома за уеб дизайн,
упорита и на свободна практика, Злати получава покана
от американска компания. Започва работа и само след две
години е креативен директор.
Тогава с екипа си разработва
проект и сайт, с който печели
световното признание в Комо.
А то й дава кураж да поеме
по Пътя.
Днес Златина Петрова е
собственик и управител на
агенция. По професия е уеб
дизайнер. Измисля и създава
уеб сайтове и дизайни на мобилни приложения, които
ползваме постоянно. В интернет всяко нещо, което може
да се види за фирма или човек, за марка, го правят хора
като Злати.
Нейната компания е с поразличен фокус - изграждането и развитието на марки в
дигиталното пространство.
Тази дейност в момента до
голяма степен е пионерска за
България. Тук обаче е шансът
за Златина. Когато избрах да
се занимавам с графичен дизайн, беше непознато за България, имаше го в Америка, затова успях да пробия, скромно
обяснява Златина своята упо-

Всяка година Златина Петрова и нейната компания
работят върху социален проект. Защото искат да
дадат добър пример на обществото. Защото
вярват, че когато направят добро, ще вдъхновят и
друг за това. Защото искат да покажат, че промяната в средата зависи от всеки от нас.
Тази година проектът е посветен на 24 май - Деня
на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската
книжовност.
Компанията на Злати създаде шрифт “Азбуки” с
българска кирилица. Повечето кирилизирани шрифтове са руски или украински и макар че си приличат, не са идентични. Буквите в българската кирилица са с по-меки форми, по-заоблени, по-ръкописни
дори. За съжаление, към момента няма много
шрифтове с българската форма на кирилица, а
искаме да покажем не само нейната красота, но и
важността й, отбелязва Златина.
Шрифтът е създаден за пет месеца от Анита
Рупова - млада дизайнерка, която преди година
избира София пред Виена.
“Азбуки” е напълно безплатен и всеки, който
желае, може да го изтегли след 24 май от сайта
https://azbukifont.com/. И да го ползва свободно.

ритост. В думите й обаче има
логика. Днес Злати и екипът й
се опитват да покажат на бизнеса у нас колко е важен
имиджът, който има една марка. Всеки има собствен имидж,
притежава качества, които определят комуникацията му с
другите хора, взаимоотношенията му с тях и съответно му
дават възможност за успех,
опитва да обясни простичко
своята работа Злати. “В брандинга доскоро се налагаше
мнението, че хората харесват
дадена стока, защото е качествена. С напредване на технологиите и интернет, с факта,
че днес всеки свободно може
да търси информация, а бизнесът - да се влияе от оценките в Гугъл, нещата много се
промениха”, обяснява тя.
“Имиджът продава. Продуктите на “Шанел”, “Диор”, “Гучи”
не са по-различни от среден
клас, но те продават имиджа
на марката. Оттам идва и повисоката цена”, споделя Златина. И допълва, че заради наложените си марки много компании са оцелели в последните
две трудни години.
Екипът на Злати е на два
континента - в България и
САЩ. У нас са 15 души на
възраст 25-28 години. Част от
тях са се завърнали също като
Злати от чужбина. “Имах
възможност да бъда извън
България, имам и сега, дори

изживях тази възможност по
време на следването си в Париж. Като млади хора не знаем какво искаме от живота и
къде да намерим това, което
търсим. Мнозина от моето
поколение, а и от следващите,
дълбоко вярват, че в чужбина
тревата е по-зелена, че възможностите са повече, отколкото
в България, което не е така.
Навсякъде можеш да откриеш
себе си”, убедена е Злати.
“България е моят дом. Тук са
моите близки, семейство, корени и колкото и да ми се вижда зелена тревата в чужбина,
сърцето ми е тук”, казва тя.
И препоръчва на младите
да се обърнат към познанието.
Колкото повече знаем, погъвкави сме, можем да се справим с разнообразни ситуации,
обобщава Злати своя живот.
“Страстта, която последвах,
мечтата ме изгради като личност. Когато човек се лиши от
мечтите, надеждата и вярата,
животът става сив, скучен и
неприятен”, допълва тя.
Злати е благодарна, че Животът я е срещнал с човек, “с
когото гледа в една посока”.
“Подкрепя ме във всички щури
моменти”, казва с лъчезарната
си усмивка творецът Злати. И
допълва, че разчита на подкрепата на своето семейство, на
приятелите си и на мускетарския екип в агенцията. Всичко
това я прави щастлива...
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Авторката на изложбата „Урания” - Галина Александрова-RED,
ни потапя в чудния свят на музи, планети и вселени
СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

Надежда УШЕВА

Великотърновската художничка Галина Александрова-RED, след петгодишно отсъствие от софийската арт
сцена, открива новата си изложба “Урания” в столичната галерия “A Cube
Contemporary” на ул. “Любен Каравелов” 9. Датата е 26 май, четвъртък.
Вернисажът е от 17 до 20 ч.
Урания често се свързва с универсалната любов. Урания е музата на
астрономията, геометрията и поезията.
В превод означава небесна. Тя наследява силата и мощта на баща си Зевс и
красотата и грациозността на майка си
Мнемозина (богинята на паметта). Картините продължават интересите ми към
огромните и неизмерни пространства галактики, вселени, космосът, разказва
за ДУМА авторката. Пространствата,
пълни или празни с вакуум или енергия, ме карат да съм любопитна. В тази
експозиция обаче съм доста по-конкретна, защото някои от картините ми
са със заглавия “Уран”, “Марс”, “Етерен вятър”, “Урания”..., обяснява Александрова. Това е моята космогония, в
която пресъздавам света с кристална
чистота, с любов и с вътрешна азбука,

тълкуваща всички тайни, допълва с усмивка художничката.
Представените картини са в характерния за нея абстрактен стил и са с
разпознаваемия й почерк на живописване. Гостите и всички любители на
изобразителното изкуство ще имат
възможност да видят мисловните структури на авторката, енергия и топла
светлина. Творбите се отличават с дви-

жение и със собствен живот, защото
абстракцията е пътят на душата,
твърди Александрова, която мнозина
вече познават като RED. В мистиката
и силата на забележителните колоритни фигури и форми зрителите ще могат да се убедят сами до 16 юни, докогато продължава изложбата в изцяло
реновираното от арх. Енил Енчев помещение.

Александрова е завършила Националната художествената гимназия за
приложни изкуства “Тревненска школа” в Трявна, откъдето излиза като
интериорен дизайнер през 1988 г.
Получава степента Магистър графика
на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”,
факултет “Изобразителни изкуства”.
Моден дизайнер е на ВТУ, Свободен
факултет. Член е на Представителството на СБХ във Велико Търново. Има
20 самостоятелни изложби. Участва в
много чуждестранни и наши експозиции, международни и национални арт
симпозиуми и биеналета, сред които
“Национални награди “Алианц България”, “Биенале на малките форми в изобразителното изкуство” в Плевен, Национална изложба “Градски пейзаж” в
Шумен, Национално триенале “В.
Търново - пространство за вдъхновение”. Работи в областта на абстрактната живопис.
Нейни творби са притежание на галерии и частни колекции в страната и
чужбина, най-много има в Румъния,
Русия, Германия, Франция, Англия,
Белгия, Сърбия и Северна Македония.
Живее и твори във Велико Търново.

Èçêóñòâîòî å ïðèñòàí çà ñïàñåíèå íà äóøàòà
 Г-жо Александрова,
откривате изложба в момент, в който хората са
зажаднели за нещо добро и
красиво. Как Ви хрумна идеята точно върху тази приказна тематика?
- Заглавието се роди по
много интересен начин. Рисувам и в един момент поглеждам - цялата продукция
за изложбата, ориентирана в
синьо-зелената гама. Викам
си: Какво правя? Само студени картини ли ще има в галерията? Гледам палитрите - и
трите във веридон, тюркоаз,
кобалтово синьо, пруско синьо... Решавам, че трябва да
направя и категорично топли
платна, но не можех да повярвам защо така се получи и
как се увих в този студен
воал. Обичам астрономията и
астрологията. Веднага отворих съответните сайтове и

видях, че сме в Слънчево
затъмнение и не какво да е, а
Ураново. Слънце, Земя и
Луна са в съвпад с Уран.
Зачетох за планетата Уран и
разбрах, че е най-студената
планета от системата ни и е в
синьо-зелен цвят. Името
Уран - на Бога на небето от
гръцката митология, свързах
с Урания, която е негова
внучка и муза на астрономията и геометрията. Така потънах в старогръцките легенди
за богове, дали имена и на
планетите, и на космическите
явления. През цялата подготовка на изложбата имаше небесен спектакъл. Разбира се,
за равновесие на експозицията нарисувах и доста червени
картини, свързани с Марс.
 Смятате ли, че изкуството може да спаси света в трудни времена като
днешните?

- За съжаление, то няма
как да спаси света. Би било
много лесно тогава. Изкуството е фино и деликатно, не
се натрапва, няма как да победи нещо грубо и първично - ако имате предвид войната. Винаги грубостта и
варварщината са унищожавали нежността и красотата. Но изкуството е убежище. То е пристан, територия
на деликатността на душата,
където тя да се събере в целостта си, за да оцелее. Изкуството е място за спасение на душата.
 Как разбирате, че
ваша картина е достигнала до зрителя, че го е докоснала по някакъв начин?
- Аз съм привилегирована, че винаги имам жив контакт с публиката си. Да видиш блестящите очи от
възхищение на зрителя или

притаен и напълно потопен
в атмосферата на пространствата, изпълнени с мои
платна, човек, е благословия.
Тогава разбирам, че съм
развълнувала аудиторията
си. Да даваш е по-хубаво от
това, да вземаш, а аз раздавам емоция и съответно публиката ми я връща.
 Казвате, че сте започнали да рисувате на улицата, пълна с хора и енергии.
Днес се радвате на собствено ателие, където давате живот на творбите си.
Това ли е пътят, който
един художник трябва да
извърви, за да успее?
- Не знам отговора на
въпроса как се успява. Аз
вървя по трудния път. Започнала съм 7-годишна от
детска школа по рисуване,
като съм минала през Художествената гимназия и по-

сле през университета на
Велико Търново, магистър
графика съм. Следва всичко
останало - работа, експерименти, участия в изложби и
арт симпозиуми. Успехът е
следствие, не е по подразбиране. Да работиш това, което обичаш, е успех! Да!
 Какво ви предстои в
скоро време?
- Тази година е пълна с
много изложби. Март и април открих експозицията
“Адреналин” във варненската галерия “Ларго”. Сега
очаквам с интерес софийското ми представяне на
“Урания”. Наесен, през
септември, съм поканена в
кураторски проект на Разградската галерия, а през
ноември и декември ще покажа новите си платна на
търновската публика в галерия “RED”.
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Законодателни промени за пръв път ще дадат възможност за два
месеца платен отпуск на бащи и осиновители на деца до 8 години
Аида ПАНИКЯН

Не са малко децата, особено по-малките, които се радват, когато останат насаме с
бащите си. С тях обикновено
е по-весело. Често те са и “подоброто ченге” в семейството. Но това не означава, че
изпускат нещата от контрол.
Впечатлението ми от парковете в Копенхаген преди време бе, че мъжете са половината (та дори и повече) разхождащи бебета и малки деца в
колички. Около десет години
по-късно татковците с детски
колички и в софийските паркове вече не бяха рядкост.
Споделената грижа за децата отдавна е необходимост
на съвременните български
семейства. Никой не отрича,
че България е

или възнаграждение за баща,
категорични са от МТСП.
Сега бащите/осиновителите може да ползват отпуск за
гледане на малко дете и да
получават обезщетение от
ДОО, само ако майката е преотстъпила това право. Иначе
може да ползват неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г.,
но едва след като дете
навърши 2 г. Кодексът на труда предоставя право на работниците и служителите да
ползват различни видове отпуски при раждането и отглеждането на дете. В него е регламентирано правото на отпуск при бременност и раж-

раждане и отглеждане на дете
традиционно се възприема
като право, което се гарантира на майката с оглед връзката, която има между нея и
малкото дете. Поради това до
момента правата на тези видове отпуски на бащата са
изцяло в зависимост от волята на майката. В КТ е регламентирано правото на неплатен отпуск за отглеждане на
дете до 8-годишна възраст и
за двамата родители, като всеки от тях има право на 6 месеца, от които 5 месеца могат
да бъдат прехвърляни на другия родител. Всичко това означава, че в момента правната

майчинство са 4536 със средно дневно обезщетение от
18,12 лв.

По-малко от
половината татковци
с 15-дневен отпуск
Бащите в момента имат
право и на 15 календарни дни
отпуск при раждане на детето,
считано от деня на изписване
на бебето, независимо дали е
почивен или празничен ден.
Право на този отпуск имат
мъже, които работят на трудов договор и са в брак с майката или съжителстват с нея
на семейни начала. През 2021
г. мъжете, ползвали 15 дни

страната с най-дълго
майчинство - 410 дни
и в това отношение много западни държави с право ни завиждат. Това достатъчно ли
е за грижата за децата? Те
нямат ли еднаква необходимост да са и с майките, и с
бащите?
Директива 2019/1158 на
Европарламента и на Съвета
от 20 юни 2019 г. за равновесието между професионалния
и личния живот на родителите и хората, полагащи грижи,
задължава членките на Евросъюза да осигурят на всеки
от родителите отпуск с цел
полагането на грижи за дете,
което е допълнително (ново)
право на работниците. Директивата дава право на всеки
родител
на
отпуск
с
продължителност 4 месеца,
два от които не могат да
бъдат прехвърляни на другия
родител. Задължително е за
периода на този отпуск да се
определи заплащане или обезщетение по такъв начин, че
да се улесни ползването на
родителския отпуск и от двамата родители.
Страната ни не само трябва да транспонира директивата, но и животът у нас показва необходимостта от споделяне на грижите за децата
(въпреки столетната патриархална традиция у нас). Действащата у нас нормативна рамка не позволява решаване на
проблема, тъй като липсва
регламентация, която да гарантира правото на отпуск за
отглеждане на дете с гарантирано право на обезщетение

СНИМКА ТАТЯНА СИРИКОВА, PEXELS

дане, при осиновяване на дете
до 5-годишна възраст и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, като в Кодекса за
социалното
осигуряване
(КСО) са определени условията, редът и размерите на
съответните обезщетения.
Ползването на отпуск в
посочените случаи е индивидуално право на майката (осиновителката), което тя може
да прехвърли на бащата (осиновителя) след навършване на
6-месечна възраст на детето
или след изтичане на 6 месеца
от деня на предаване на детето за осиновяване.
Отпускът при бременност,

уредба не осигурява индивидуално право на бащата/осиновителя на отпуск за отглеждане на дете, с гарантирано
право на обезщетение или
възнаграждение.
Бащите имат право да
ползват платен отпуск за гледане на дете от 6 месеца до 2
г. и да отменят в тази грижа
жените си. По данни на НОИ
през 2021 г. от тази възможност са се възползвали 712
бащи със средно дневно обезщетение от 21,17 лв. В пандемичната 2020 г. това са направили 726 татковци, като
средно на ден са вземали 17,97
лв. Но през 2019 г. мъжете в

отпуск при раждане на дете по
чл. 50, ал. 6 от КСО, са 22 088
със среднодневно обезщетение
от 33,66 лв. Това са по-малко
от половината бащи на живородените през миналата година, които по данни на НЦОЗА
са 54 587. По-малко са мъжете
с 15-дневен отпуск през 2020
г. - 21 749 при родени 55 587
бебета. Татковците са получавали средно по 33,53 лв. дневно. Въпреки че година по-рано
обезщетението е средно на ден
31,27 лв., мъжете с платен отпуск за грижа за новородените
си деца са 30 816, което е над
половината татковци на живородените през 2019 г., които

са 55 609. Навярно причината
за това е, че през 2020 и 2021
г. заради пандемията голяма
част от служителите трябваше
да работят от разстояние и
мъжете така или иначе са били
със семействата си и не е било
необходимо да вземат отпуск.
15-дневният отпуск е платен, ако таткото се е осигурявал за общо заболяване и майчинство. Дневното парично
обезщетение, получавано от
бащите по трудов договор при
раждане на дете, е 90% от
среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени
или са дължими осигуровки, а
за самоосигуряващите се обезщетението се определя от
среднодневния осигурителен
доход, върху който са правени
вноски.

Ще имат ли повече
време за малчуганите
татковците с предвидените от
МТСП законодателни промени? Възможно е. Само ако
имат желание за това.
Предложението на МТСП е
бащата (или осиновителят) да
има право на платен отпуск от
2 месеца за отглеждане на дете
до навършване на 8 г. Това
време се зачита за трудов стаж.
Бащата/осиновителят, който
иска да ползва такъв отпуск,
трябва да уведоми за това работодателя си най-малко 10
работни дни предварително.
Родителят (осиновителят) има
право да предложи работодателят му да промени за определено време продължителността и
разпределението на работното
му време или да премине към
работа от разстояние.
Право на този отпуск имат
татковците, само ако не са
ползвали други видове отпуск
за гледане на дете, прехвърлени от майката. Например, ако
бащата е ползвал 1 месец от
отпуска на майката, остава му
1 месец. Отпускът може да се
ползва накуп или на части.
Предвидено е промяната
да влезе в сила на 1 август
тази година. Тя ще наложи
изменение и на Закона за
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
Становището на омбудсмана Диана Ковачева обаче е, че
по този пункт проектът за
изменение на Кодекса на труда ограничава възможността
за ползване на отпуска. Според нея транспонирането на
евродирективата е пренебрегнало именно самостоятелния
характер на отпуска по новия
ред. Тя настоява този вид отпуск да е индивидуално право
на бащата (осиновителя), без
възможност това право да
бъде загубено, ако бащата е
ползвал някой от отпуските,
прехвърлени от майката.
И все пак - експертите от
МТСП са на мнение, че промяната може да има положително въздействие върху икономическия растеж и заетостта заради увеличените възможности за участие на жените в
пазара на труда, породени от
по-големите възможности за
балансираното участие на родителите при полагането на
грижи за детето.
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Кой и колко печели или губи от рестрикциите, наложени на Русия?
Таня ГЛУХЧЕВА

Войната в Украйна започна на 24 февруари и вече почти три месеца големи и малки
държави по света налагат
санкции от различни величини на Русия. Някои звучат понезначително, като например
спиране на издаване на визи,
забрана на определени лица
да пътуват, отмяна на участие на световноизвестни артисти, забрана за участие в
спортни състезания... Други
са доста по-сериозни - забрана на внос на руски стоки,
изключване на банки от системата SWIFT, изтегляне на
световни фирми и компании
от руските пазари. Последното, за което украинският президент Володимир Зеленски
неуморно настоява във видеообръщенията си, е Европа да
се откаже от “вражеския” газ
и петрол и да им се наложи
пълно ембарго.
Привидно, основната причина е Москва да бъде финансово отслабена - никой няма
изгода от силна и независима
държава, различна от САЩ,
пък и все още да е в състояние да воюва.
В действителност, крайната цел е съвсем друга - Кремъл
да бъде поставен на колене.
И така... “Гучи”, “Версаче”, “Сименс”, веригата за
бързо хранене “Макдоналдс”
и много други прекратиха
търговските си отношения с
Русия. Оставиха хиляди
хора на улицата, не се замислят за последствията
върху собствените си бизнеси и икономиките на своите държави.
Наскоро италианският премиер Марио Драги заяви, че

данни изпревари и бразилския реал. Възниква и
въпросът до каква степен
тези мерки се връщат като
бумеранг срещу онези, които
ги подготвиха, одобриха и
подкрепиха?
По думите на руския президент Владимир Путин, благодарение на санкциите
Москва ще може да увеличи
вътрешното потребление на
нефт, газ, въглища, да стимулира дълбоката преработка
на суровините и да увеличи
енергийните доставки “за
други региони по света, където те наистина са необходими”. Според него мерките
няма как да не се отразят на
ЕС, тъй като

икономиките в региона
са взаимно свързани
Европейските лидери вече
започнаха да си дават сметка,
че и техните държави не
само ще пострадат, а и вече
осезаемо усещат последиците от ограниченията. Протестите, които в началото избухнаха в подкрепа на украинския народ, сега отново превземат улиците, но този път
заради покачващите се цени
на всички стоки и услуги,
заради инфлацията, която на
места бе в застой през последните години.
Експерти прогнозират, че
Германия ще затъне в дългове, тъй като държавният

Американският държавен секретар Антъни Блинкен (в средата), генералният секретар
на ООН Антониу Гутериш (вляво) и посланикът на САЩ в ООН Линда ТомасГрийнфийлд обсъждат нарастващата продоволствена криза в световен мащаб.
Тримата са единодушни, че основната причина е войната в Украйна
на и първата държава, която
официално обяви, че ще внася слънчогледово олио от Аржентина (по принцип Русия
и Украйна изнасяха досега
80% от слънчогледа си за
Европа и Близкия изток).
Великобритания, която
след Брекзит започна да усеща известна безпомощност,
като недостатъчна евтина работна ръка, липса на шофьори, които да снабдяват магазините с хранителни продукти, и др., вече има опасения
за продължаващо покачване

достигна най-високото ниво
от 40 години насам, а милиони домакинства бяха засегнати от 54% скок в сметките за
газ и електричество през април.
Кипърският президент
Никос Анастасиадис заяви, че
Никозия ще прилага само целенасочени мерки срещу Русия и призова европейските
партньори “да вземат предвид
въздействието върху държавите членки и дали те няма се
превърнат по-скоро в санкции срещу самите тях, откол-

европейските
институции
не са подготвени
да се справят със ситуации
като настоящата. “Да, ние
ще подкрепяме всички санкции, които ЕС предлага и
налага, но въпросът е после
какво ще стане с нас, страните членки?!”
Каква е равносметката след
пет пакета (и подготвян шести) от рестрикциите?
Санкциите безспорно са
засегнали руската икономика - няма две мнения по
въпроса. Въпреки че наскоро се оказа, че рублата се
стабилизира и дори бележи
слаб растеж. По последни

СНИМКА БТА

Гледки като тази ще стават все по-чести. Фермери, ресторантьори,
продавачи и хора от всички сектори в Европа излизат на улицата,
протестирайки срещу рязкото покачване на цените
дълг ще достигне 140 милиарда евро.
В Румъния, освен на ръста
на инфлацията, която намалява доходите, рестрикциите се
отразяват и на икономическите нагласи, на веригите за
доставки и инвестициите.
В Гърция всяко четвърто
семейство не може да си плаща сметките за ток. Освен с
почти всекидневните протести, с които е известна страната, южната ни съседка ста-

на цените на храните. За това
алармира шефът на Централната банка на Англия Андрю
Бейли преди дни. И добави,
че макар и да звучи “апокалиптично”, това важи не само
за Обединеното кралство, но
и за всички останали страни.
В подкрепа на думите си той
посочи, че само за последните шест седмици световните
цени на пшеницата са се увеличили с 25%. Миналия месец инфлацията на Острова

кото срещу Москва”.
А междувременно кризата
подклажда

опасения за прекъсване
на доставките
на зърнени култури като пшеница и царевица (30% и съответно 1/5), както и маслодайни растения.
Инфлацията продължава да
расте. Освен цените на енергията и храните, се увеличават и тези на металите. Алу-

миният, например, достигна
рекордни стойности.
“Опитите да се отклони
Русия икономически, финансово и логистично от дългогодишните канали на международно сътрудничество само
изострят икономическата и
продоволствената криза”, се
казва в изявление на руското
външно министерство. И още:
“Трябва да се отбележи, че
едностранните действия на западните страни, предимно от
Групата на седемте, изостриха
проблема с прекъсването на
логистичните и финансовите
вериги на доставките на храни
на световните пазари.”
Шефът на ООН Антониу
Гутериш тази седмица заяви,
че руските храни и торове
“трябва да имат пълен и неограничен достъп до световните пазари”. И се оказва, че
Русия е водещият световен
доставчик на ключови торове.
По принцип те не са обект на
западните санкции, но продажбите са прекъснати от мерките, предприети срещу руската
финансова система, твърдят
дипломати. “Това заплашва да
вкара десетки милиони хора в
продоволствена несигурност,
последвана от недохранване и
масов глад, в криза, която
може да продължи с години”,
добави Гутериш.
Българите имаме поговорка:

Който нож вади,
от нож умира
Съотнесена към настоящата ситуация, би звучала подобре така: “Който санкции
налага, от санкции си пати”.
Вместо да накажат Русия,
да я видят съсипана, бедна и
загубила войната, в тази роля
май ще се озоват днешните
Велики сили. Които толкова
са се оплели в безпринципността си, че вече не могат да
се разберат за шестия пакет
от санкции.
А бумерангът се връща с
пълна сила...
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Ôàíòàñòè÷íîòî ïúòóâàíå íà Àëèñà
îæèâÿâà â òåàòúð „Âúçðàæäàíå”
Най-новото заглавие за деца в афиша
на театър “Възраждане” e “Алиса в страната на чудесата”. Най-нетърпеливите ще
могат да го видят на 22 май, следващите
представления са на 1 и 12 юни.
Режисьорът на спектакъла - Христо
Ботев Станчев, и този път е заложил на
смели и иновативни решения, които ще
зарадват децата и ще изненадат родителите. Впечатляващите костюми от представлението, дело на дизайнера Мира

Бъчварова, бяха показани предпремиерно в дефиле по време на събитието Sofia
Fashion Week и обраха овациите на публиката. Сценографията е на Валентин Топенчаров, а музиката към спектакъла е на
композитора Мишо Шишков-син.
Във фантастичното пътуване на Алиса, с мисия да прекрати деспотичното
царуване на Червената кралица, зрителите ще видят талантливата актриса Костадинка Аратлъкова в главната роля, Све-

жен Младенов като Белият заек, Ивет Радулова като Гъсеницата, Йордан Ръсин в
ролята на Шапкаря, Донка Аврамова-Бочева като Кралицата, Георги Златарев
като Хъмпти Дъмпти, Ивайло Драгиев в
ролята на Бебето, Жана Рашева като Херцогинята и най-малкия участник в спектакъла - Александър Александров.

Íàé-äúëãîòî ñâåòëèííî
øîó ó íàñ å íà 28 ìàé
90-годишнината на композитора
Джон Уилямс е вдъхновение за събитието
Любителите на специалните изживявания и добрата
музика на 28 май от 20,30 ч.
в Гребна база Пловдив ще
могат да видят за първи път
шоу, което комбинира специални Close Proximity фойерверки с лазери, ефектно осветление, LED екрани,
изпълнения с дронове и филмова музика с емблематични
заглавия от “Междузвездни
войни” и “Хари Потър”, научи ДУМА от Цветинка Лилова. Силното емоционално
въздействие на спектакъла се
дължи на магията на хармонично съчетание от всички
отделни елементи.
“Empyreal Lights and
Fireworks” е вдъхновено от
90-годишнинатa на Джон
Уилямс - американски композитор и диригент, автор на
музиката към знакови за поколения филми като “Междузвездни войни”, “Хари
Потър”, “Индиана Джоунс” и

“Джурасик парк”. Интерпретация на музиката му ще е в
основата на съчетанието на
пиро-визуалните ефекти,
създавайки истински празник
на светлината. За да могат
най-много млади хора да се
вдъхновят и трайно да разви-

ват позитивния си заряд, светлинното шоу ще предостави
на всички деца до 14 години
безплатен вход.
Заглавието на спектакъла
“Empyreal” най-точно предава различните нюанси от значения на думата, любима на

СНИМКА ТЕОДОРА ТОДОРОВА

проф. Боньо Лунгов, режисура - проф.
д-р Константин Каракостов.
Пиесата е написана в далечната
1933 г. от бележития испански писател
Федерико Гарсия Лорка. Силата на тази
драматургия е, че е актуална и в наши
дни. Екипът, реализирал това произведение с кукли, дава сериозна заявка за
богатите възможности на кукления театър. Спектакълът, за зрители над 8 години, впечатлява с прекрасната музика,
куклите, сценографията и интересната
хореография. Поезия и хумор се преплитат в оригиналното решение на постановъчния екип спектакълът да бъде
представен от три гледни точки. Младите актьори от трети курс актьорство
за куклен театър впечатляват със своите умения при водене на куклите и изграждане на любопитни образи с тях.
Плакатът на спектакъла е реализиран
съвместно с Националната художествена академия, специалност “Плакат и
визуална комуникация”, с худ. ръководител доц. д-р Георги Павлов.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¿À≈ —¿Õƒ–¿ —⁄–◊¿ƒΔ»≈¬¿,
‡ÍÚËÒ‡
¬≈—≈À¿ À≈◊≈¬¿, ÔÂÚÍ‡ÚÌ‡
Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ ¯‡ÏÔËÓÌÍ‡ ÔÓ
ÒÔÓÚÌ‡ ÒÚÂÎ·‡
◊Î.-ÍÓ. Ã»À≈Õ¿ ÷¿Õ≈¬¿,
ÎËÚÂ‡ÚÛÓ‚Â‰
—“≈‘¿Õ ¬⁄ÀƒŒ¡–≈¬,
‡ÍÚ¸Ó Ë ÏÛÁËÍ‡ÌÚ
“ŒÃ¿ “ŒÃŒ¬, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ
ОТ ДЕНЯ

СЕМ ще санкционира
„Ергенът”
писатели и поети - небесен,
изтъкан от чиста светлина и
огън, както и силно въздействащ, който е трудно да бъде
описан с думи.
Форматът на шоуто е типичен за световните мащабни стандарти. Светлинната
сценография е на 130 м - два
пъти сцените на най-големите стадиони у нас, и включва
23 LED-екрана. Продължителността е 60 минути с Close
Proximity професионални
фойерверки и над 35 хиляди
ефекта - около 3 пъти повече
от най-дългото, виждано досега в страната, което е организирано от същия екип.
За българската публика
изживяване от подобно естество и мащаб като “Empyreal
Lights and Fireworks” е рядкост. Още по-значими са позитивната енергия и заряд, от
които всички имаме жизненоважна нужда в трудните
времена.

Êóêëåí ñïåêòàêúë ïî Ëîðêà
ïðåäñòàâÿò ñòóäåíòè â ÍÀÒÔÈÇ
“Любовта на Дон Перлимплин” по
Федерико Гарсия Лорка ще представят
студенти от специалност “Актьорство за
куклен театър”, клас проф. д-р Константин Каракостов, на 22 и 23 май от 19 ч.
в Куклен театър НАТФИЗ, ул. “Стефан
Караджа” 20. Постановка и адаптация -

œ‡ˆËÂÌÚË ‚ ÔÒËıË‡ÚË˜Ì‡Ú‡ ÍÎËÌËÍ‡
ÒË Ô‡‚ˇÚ ÍÛÎÚÛÌÓ Ò˙·ËÚËÂ - ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ ˜ÂÚÂÌÂ. —Ú‡‚‡ Â‰ËÌ, ˜ÂÚÂ
ÌˇÍÓÎÍÓ Â‰‡ ÓÚ ‰Â·ÂÎ‡ ÍÌË„‡. ¬ÒË˜ÍË
Ò‡ ‚˙‚ ‚˙ÁÚÓ„ - ÒÚ‡‚‡Ú Ì‡ Í‡Í‡,
˙ÍÓÔÎˇÒÍ‡Ú...
—‡ÏÓ Â‰ËÌ Ï˙ÏÓË:
- ¿·Â ıÛ·‡‚‡ ÔËÂÒ‡, ‡Ï‡ ÏÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë ÎËˆ‡...
¬ ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ ‚ÎËÁ‡ Â‰ËÌ Ò‡ÌËÚ‡:
- ≈È, Í‡Í‚Ó Ô‡‚ËÚÂ?! ÓÈ Â Á‡‰Ë„Ì‡Î
ÚÂÎÂÙÓÌÌËˇ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ?...

Õ‡ 22 Ï‡È ıËÎˇ‰Ë ÏÛÁË ˘Â Ô˙ı‡Ú
Ó˘Â ÔÓ-ÂÍÁ‡ÎÚË‡ÌÓ, ÓÏ‡ˇÌË ÓÚ
ËÁÔ‡ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÌÂÔÂıÓ‰Ì‡Ú‡ ÍÂıÎË·‡ÂÌ‡ Ì‡ÔËÚÍ‡, ‚ ˜ÂÒÚ Ì‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ
‰ÂÌ Ì‡ Ì‡È-„ÂÌÂ‡ÎÌËˇ ÒÂÍÂÚ‡ Ì‡
¡ËÂÌ‡Ú‡ Ô‡ÚËˇ Ë Ì‡È-„Î‡‚ÌËˇ
Â‰‡ÍÚÓ Ì‡ ıÛÏÓËÒÚË˜ÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ìœ‡‰ÓÌî ‚ Î˛·ËÏËˇ ÌË ‚ÂÒÚÌËÍ
ΔŒ–Œ √⁄ÀŒ¬
ŒÒ‚ÂÌ ÏÌÓ„Ó, ÏÌÓ„Ó,
ÏÌÓ„Ó Á‰‡‚Â Ë Ì‡‡ÒÚ‚‡˘Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍË ÛÒÔÂıË,
ÏÛ ÔÓÊÂÎ‡‚‡ÏÂ Ë ÏÂ‡Í˙Ú ÏÛ Á‡ ·Ë‡ ÌËÍÓ„‡
‰‡ ÌÂ ÒÔË‡. ¿ Ó·ÂÍÚËÚÂ
Ë ÒÛ·ÂÍÚËÚÂ Á‡ Ò‡ÚËË˜ÌËÚÂ ÏÛ ÔËÒ‡ÌËˇ ÌÂÛÏÓÌÓ ‰‡ „Ó ‚‰˙ıÌÓ‚ˇ‚‡Ú Á‡ ‚ÒÂ Ú‡Í‡
Á‡‚Î‡‰ˇ‚‡˘Ë ÙÂÈÎÂÚÓÌË Ë Ô‡ÏÙÎÂÚË.
Õ‡Á‰‡‚Â!
ŒÚ ÂÍËÔ‡ Ì‡ ƒ”Ã¿

Съветът за електронни медии
(СЕМ) се готви да санкционира
БиТиВи заради риалити предаването “Ергенът”. Това стана ясно
на вчерашното заседание на регулатора, в което за първи път
участваха и новите членове Габриела Наплатанова, Пролет Велкова и Симона Велева, съобщи
OFFNews.
Отделът за мониторинг е наблюдавал предаването, за което
са получени и 44 писма с оплаквания от читатели, като те не
са били шаблонни, а автентични.
“Грозно”, “пошло”, “прилича на
харем”, “това не е моралът на
българската девойка”, “не трябва да бъде допускано до екран”,
“изпълнено е с обиди”, “участничките консумират алкохол”, “на
13 май една участничка нарекла
друга “българска злобарка”, се
жалват зрители до съвета. Мониторингът е установил и нарушения - в първите четири епизода
не е имало съобщения за продуктово позициониране; на 19 февруари, в първия епизод, участничките пристигали с лимузина
Мерцедес; споменаване на марка
спиртна напитка и нейното консумиране, което е нарушение в
закона за здравето.
Соня Момчилова, кoято председателства съвета, каза, чe
предвид малкия брой сигнали мислела да не взима отношение към
риалитито, но “...след последния
епизод, смятам, че е демагогия и
абдикация от нашата функция,
като родители, да не реагираме”.
Тя заяви, че ще иска максималната санкция по член 17а. Според
нея “Ергенът” е лош модел за
кариерен път на развитие на незавършени личност и “демонстрира естетически напудрено епикурейство и хедонизъм”. Тя отбеляза, че предаването не е обозначено
със знак за това, което се излъчва,
и тя смята, че “се утвърждава
като норма за поведение” и “нанася поражения на детската психика”. Момчилова нарече предаването “интелектуален холокост”
и се възмути, че на “Разпети
петък” е излъчен епизод с плажни
игри и любовни ласки.
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СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

С

С

С
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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, 8 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 Ú‚ ÙËÎÏ /6
ÂÔËÁÓ‰/ (16)
22.45 ”ÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ: »ÒÚÓËË Ì‡
ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ô‡‚ˇÚ ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ - √˙ˆËˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ’‡ÌË·‡Î Ú‚ ÙËÎÏ /3
ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.10 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.30 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.20 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.10 ¬Â˜Ì‡Ú‡ ÏÛÁËÍ‡ /Ô/
03.40 –‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚
ÙËÎÏ /4 ÒÂÁÓÌ, 8 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
04.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/

30

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)

27

26

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.26 (ÙËÌ‡Î Ì‡ ÒÂÁÓÌ‡)
21.00 ì≈„ÂÌ˙Úî - ÓÏ‡ÌÚË˜ÌÓ
Ë‡ÎËÚË (ÙËÌ‡Î)
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
00.30 ìœÓ ÒÂ‰‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.19
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, Ò.11 ÂÔ.7
02.20 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì¡Ûˇ ÓÚ Î˛·Ó‚î /Ô./ ÒÂË‡Î, Ò.12

С

05.35 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
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
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
18.40 ì◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌî - ÒÓˆË‡ÎÌÓ-Ô‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
ÔÓ ËÒÚËÌÒÍË ÒÎÛ˜‡Ë
19.40 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ ¯ÓÛ Á‡
ÁÌ‡ÌËˇ
21.00 ì¬ÂÏÂî - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.45 ƒ‚Â Á‚ÂÁ‰Ë. ¡‡˘Ë Ë ‰Âˆ‡
23.35 ìÀÂ‰î - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
01.45 ì◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌî - ÒÓˆË‡ÎÌÓ-Ô‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
ÔÓ ËÒÚËÌÒÍË ÒÎÛ˜‡Ë
02.45 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ ¯ÓÛ Á‡
ÁÌ‡ÌËˇ
04.00 ì¬ÂÏÂî - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
04.45 Õ‡ÍÓÚËˆËÚÂ Ì‡ “ÂÚËˇ
–‡Èı

ОВЕН

ВЕЗНИ

Денят отново е напрегнат, нервен, неприятен,
затова не рискувайте със
значителни промени.

Неочаквано добро развитие на финансовите дела.
Силна лична изява решава
стари проблеми.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Важно е да не се поддавате на емоции, да запазите
спокойствие и да вземете
вярно решение.

Емоционален, ползотворен
от страна на придобивки
ден. По финансовите
въпроси мислете.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Не са изключени харчове,
но е възможно в службата да получите неочаквано пари. Труден ден.

Възможни са разочарования. Търсете съюзи, за да
ги избегнете. Харчете разумно, без емоции.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Неприятности в службата. За бизнесмените денят се свързва със застой
или с измяна.

Преуморени сте, напрегнати, но ви очакват положителни емоции. Вкъщи
може да ви огорчат.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Хубав ден за нови връзки,
съюзи и договорни отношения. Очертава се нов
финансов успех.

Не вземайте страна в
разрешаването на спор.
Хубави предпоставки за
любов, доверете се.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Напрегнат и психически
натоварен, но успешен,
радостен ден. Не си позволявайте емоции.

Обстоятелствата са благоприятни, стига да се
възползвате. Нарастват
възможностите за изява.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

СКРЪБНИ ВЕСТИ

ДЕВЕТ ГОДИНИ
Без теб, скъпа моя и незабравима мамо…

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
И ЧЕТИРИДЕСЕТ ГОДИНИ

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
ШЕСТ ГОДИНИ
без

без

ДИМИТЪР ПОПОВ
29 март 1912 г. - 20 май 1982 г.

САВИНА ХРИСТОВА
КРЪСТЕВА
29.01.1928 г. - 20.05.2013 г.

Дългогодишен
кмет на София
и министър
на финансите.
Да си спомним
за прекрасния
човек и големия
държавник!

1939 г. - 2016 г.
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

С обич завинаги,
Твоята дъщеря

ЛЮДМИЛ
ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

От семейството

От роднини, съученици, колеги, приятели

ПЕТЪК
20 МАЙ
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ГУБИВРЕМЕ
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(1936-2019)

РЕЧНИК: Агами, Анаероб, Есбер, Локарно, Олгин, Оша, "Умри", Цафара.

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… 91
¬ŒƒŒ–¿¬ÕŒ: ”ÓÍÏÂÌ. ’ÛÍ‡. œËÎÓ. ¡‡‰‡‚Ë˜ÂÒÚ‡ Ò‚ËÌˇ. ÎËÌËÍ‡. ì≈‚Ë‡Ìî. ŒÌËÒ.
≈ÎÂÌ. √‡Ì‡. ÀÂÓÌÂ /—Â‰ÊÓ/. ìﬂÌÂî. »‰ÓÎ.
“ÓÏ·. »˜‡. ŒˆÂÌÍ‡. ¿‚Ë‡Î. ÓÚ‡Î. Œ·ÓÈ.
ﬂÏ‡ÈÍ‡. ì Ó·î. “‡‚ÂÌ‡. ¿‚Ó‡. ‡ÎËÏ‡Ì.
ÀÓ‡‡. –‡ÎÓ. »‚‡. »Í‡. ƒÓÎËÌ /¿ÌÚÓÌ/. ì¿ıÚî.
—‡Ú˙. ƒÓ‡. ¿ˆ‡. ŒÍÂ‡Ì. ˙ÌÚÂÊ. »Ú. Ã‡ÒÎ‡.
≈ÔÓÒ. ¿ÂÒÚ. —ÍË. ŒÚ‚ÂÍ‡. “Ë‡Ò. —ÚÓÏ‡Ì‡.
–Ë‡Ì‡. ¿ÌÚÓ. ¿Ô‡. ¡ËÏÒ. »Î‡‚‡. ¿ÎÓ. ’‡ÎÙ.
“‡ÎËˇ. “Ó. ¿ÒÚÂÓË‰. œËÎ˜‡Í‡. ŒÍÚ‡ÌÚ. “‡ÎËÌ.
ŒÍ‡ËÚ.
Œ“¬≈—ÕŒ: √Ó·ÎÂÌ‡Í‡. ’‡ÒÚ‡Î‡Í. ËÎÂ.
ŒÓÎËÚ. —ÍÓÓÒÚ. »Ï‡ÌÂ. ŒÚ·Ë‚. ŒÎËÏÔ. “‡.
≈‰ËÌËˆ‡. Ã‡ÒÍ‡. ¿‡ıÂÌ. «Ì‡Í. ƒÂÎÚ‡. ¿ÂÓÌ.
¿Ú. ¬‡„ÓÌ. ¿ÌËÚ‡. “‡·ÎÓ. ŒıË. ¿ÎÍÓ‚. ˙ÌÂ‚ /
¬ÂÎÍÓ/. »ÙËÚ. ”˜ÂÌ. ¿·ÂÎ‡ /œËÂ/. œÂÏ. ƒ‡.
Â‚‡Ú. ìŒÓî. ÓËÒÚ. ÒË. –‡ÈÌ‡. ƒ˙ÒÍ‡.
¿œ». ¡‡Ú‡ÎÓ‚ /¿ÎÂÍÒÂÈ/. ¿‰ÓÌ. ¿ÌËÎËÌ. ¿ÌÂÏËˇ. ¿ÓÚ‡. ¿ÎËÎ. ƒœ—. Œ·‡Ï‡ /¡‡‡Í/. À‡ÂÚ.
¿ˇ˜Ó. ì»‚ÓÌî. À‡‚Ë. ΔÂ‡‚. ì¿ î. ¿ÎËÌÂË.
…Ó‡Ì‡. —ËÌ‡Ú‡ /‘‡ÌÍ/. ŒÌË. ◊‡Í‡Î. ÷ËÚ‡Ú.
ŒÍË. œˇÒÔ‡. ¿ÓÏ‡Ú. —ÓÍ‡Ú.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема

16

ПЕТЪК
20 МАЙ

И Дер

Стр. 15

Àéíòðàõò ñïå÷åëè
Ëèãà Åâðîïà ñ äóçïè
Айнтрахт (Франкфурт) спечели турнира Лига Европа.
“Орлите” триумфираха с 5:4
след изпълнение на дузпи над
Глазгоу Рейнджърс във финала,
игран на “Рамон Санчес Писхуан” в Севиля, и спечелиха
втория си европейки трофей
след 1980 г., когато вдигнаха
предишния аналог на трофея Купата на УЕФА. Германският
тим остана непобеден в 13 мача
в Лига Европа през този сезон
и заслужено триумфира в турнира. Следващия сезон той ще
играе в Шампионската лига,
въпреки че завърши едва 11-и в
Бундеслигата.

Двата отбора изиграха динамичен двубой, в който създадоха доста положения. Джо
Арибо (57) откри за шотландците, а Рафаел Боре (69) изравни. До края на редовното време и продълженията никой не
успя да отбележи гол. При дузпите сбърка само опитният
Аарън Рамзи, който играе в
Рейнджърс под наем от Ювентус, но не можа да вкара на
вратаря Кевин Трап. Героят
Боре отбеляза решаващ гол от
11-те метра за Айнтрахт.
Президентът на немския
клуб Петер Фишер смъмри
УЕФА за решението финалът

Играчите на Айнтрахт спечелиха Лига Европа след успех над Глазгоу Рейнджърс
да се играе на такъв малък
стадион.
“Двеста хиляди искаха да
бъдат тук, но 190 000 са
тъжни, защото играем на този

стадион “Мики Маус”, каза
Фишер, който отказа да приеме, че феновете на Айнтрахт
получиха от УЕФА само 10
000 билета за мача.

СКАЙ СПОРТС:

ГЛЕДАЙТЕ

Àëúí Ïàðäþ
îñòàâà â ÖÑÊÀ
Вандали счупиха
футболна врата на „Армията”
Авторитетният английски футболен журналист Роб Дорсет от “Скай
Спортс” обяви в профила си в Туитър, че Алън Пардю остава като
треньор на ЦСКА.
“Разбрах, че Алън Пардю ще остане като треньор на ЦСКА през следващия сезон, след като е провел конструктивен разговор със собственика на
клуба. През уикенда Пардю заяви за
“Скай Спортс Нюз”, че въпреки жела-

нието си да се завърне да работи в
Англия, иска да остане в София, но
при условие, че отборът е конкурентоспособен”, написа Дорсет, който бе
в София и интервюира Пардю. Бившият мениджър на Уест Хем, Нюкасъл и
Кристъл Палас даде видеоинтервю за
“Скай Спортс” и показа бунгалата на
отбора на базата в Панчарево, като
отвори и своята стая, където приготвя
традиционния си английски чай.

Продължават обаче посегателствата върху стадион “Българска армия”.
Вандали унищожиха страничен стълб
на една от футболните врати на стадиона. Грозната проява е дело на неизвестни хулигани и се случи само часове
преди мача на “червените” с Ботев Пд
снощи от предпоследния кръг в Първа
група на efbet Лига. Наложи се по
спешност да бъде инсталирана нова
врата, за да може да се играе двубоят.

Êóçìàíîâ îòïàäíà â Ïàðèæ Îñìà ïîáåäà
Димитър Кузманов (№193) беше на път да пренапише исто- íà Àîèÿìà â Òîêèî
рията на българския тенис, но не успя да спечели третия си мач
в квалификациите на “Ролан Гарос” и да се класира за основната схема. България никога не е имала двама тенисисти при
мъжете в турнир от “Големия шлем”. Огромният залог попречи
на пловдивчанина да покаже най-високото си ниво и въпреки че
за пореден път се бори до последно, заветната му цел се
изплъзна. След над 2 часа здрава битка. Мико отстъпи с 4:6,
6:3, 3:6 на Сантяго Фа Родригес Таверна (Арж, №203).
Днес Виктория Томова (№113) ще се опита да се класира за
основната схема срещу Олга Данилович (Сър, №174). Във II
кръг на пресявките българката обърна с 2:6, 7:5, 6:0 Марина
Мелникова (Рус, №200).

“Маегашира-11” Даниел Иванов-Аоияма постигна осма
победа на Майския турнир по сумо в Токио и си осигури
да завърши състезанието с актив “качикоши”. В 12-ия ден на
надпреварата за Купата на Императора сумистът от Елхово
избута от дохиото “маегашира-15” Азумарю с хватката “цукидаши” и записа първа победа срещу монголеца. Българинът разделя четвъртото място в класирането с още трима
сумисти, а на върха с актив 9-3 временно са единственият
действащ “Йокозуна” Теронофуджи, “комусуби” Даиейшо
и “маегашира-12” Садануми.

Ðèëñêè ñïîðòèñò íà âòîðè ïîðåäåí ôèíàë
Рилски спортист се класира за финала в НБЛ за
втора поредна година.
Възпитаниците на старши
треньора Людмил Хаджисотиров излъгаха Спартак
Плевен с крайното 77:76 в
изключително равностоен
сблъсък в зала “Балканстрой” и така спечелиха серията с 3-0 победи. Те отново достигнаха до спора
за титлата, където ще се
изправят срещу победителя
от серията между Балкан и
Левски. В нея с 2-1 водят

В Севиля изчислиха приходи от 60 млн. евро покрай финала, а преди него фенове на
Айнтрахт се биха с привърженици на местния Севиля.

СНИМКА СПОРТАЛ

Рилски спортист надви Спартак със 77:76
в Плевен и се класира за финала в НБЛ

ботевградчани. Плевенчани
ще се борят за бронзовите
медали срещу загубилия от
другия полуфинал.
За Рилецо Брендън Браун завърши със 17 т., Коди
Карлсън добави 13 т. и 8
борби, а Алекс Симеонов и
Павлин Иванов завършиха
с по 11 т.
Над всички в мача бе Николай Стоянов с 22 т. за
Спартак при 7/12 стрелба от
игра. Капитанът Димитър
Маринчешки прибави 16, а
Николай Маринов - 10.

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
20.00 Локо Пд - ЦСКА 1948
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
20.00 Арда - Берое
ПО МАКС СПОРТ 4
22.00 Реал М - Бетис
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
ФОРМУЛА 1
15.00 и 18.00 Гран при
на Испания (тренировки)
по Евроспорт 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
14.10 Обиколка
на Италия (XIII етап)
Утре
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
16.45 Монтана - Спартак Вн
19.15 Пирин - Ботев Вр
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
19.15 Царско село - Локо Сф
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
КУПА НА ГЕРМАНИЯ
21.00 Фрайбург РБ Лайпциг (финал)
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
ФОРМУЛА 1
17.00 Гран при на
Испания (квалификация)
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
14.10 Обиколка
на Италия (XIV етап)
В неделя
ФУТБОЛ
ПО БНТ 3
ЕП за юноши до 17 г. в Израел
17.30 Полша - България
ПО ДИЕМА СПОРТ
18.00 Висша лига (комбинирано)
20.30 Левски - Лудогорец
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
20.30 Черно море - ЦСКА
18.00 Висша лига (комбинирано)
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
20.30 Ботев Пд - Славия
ПО МАКС СПОРТ 2
19.00 Интер - Сампдория
ПО МАКС СПОРТ 3
19.00 Сасуоло - Милан
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
ФОРМУЛА 1
16.00 Гран при на Испания
ПО РИНГ
ХОКЕЙ НА ЛЕД,
СП във Финландия
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