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На избори всичко се
свежда до разовор
и умение да
увличаш хората

Общуването
онлайн
предизвиква
изтощение

Европа
разхлабва
КОВИД
мерките
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С 30% поскъпват новите жилища
Причината - новата наредба за достъпната среда, според която всеки апартамент в нова многофамилна жилищна сграда
трябва да отговаря на изискванията за човек с увреждания.
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КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

Ина МИХАЙЛОВА

Заедно да спрем
далаверите на ГЕРБ
П

БСП призова опозиционните партии да излязат
с позиция срещу сделката за летище „София”

орочната властова линия е
прекъсната. ГЕРБ окуцяха, след
като “патериците” им не се добраха до парламента. Това наистина е
добра новина. Сметките за кабинет на ГЕРБ и ВМРО с подкрепата
на ДПС зад завесата са наврени в
багажника на джипката. Шофьорът
й, тъжно спрял да върти “геврека”
в последните дни, в очакване на
цъфтежа на магнолията в двора, се
гласи за нов завой. Готови са и
чакалите в ГЕРБ (мислехме, че там
преобладават калинки, но...).
Плановете на Борисов за експертен кабинет на този етап изглеждат невероятни. Обаче. Не
бива да забравяме, че Моделът има
свои похвати и средства, които
включват пазарлъци, договорки,
комисиони, обръчи и прочие екстри от света на бухалките. Пардон,
на чакалите.
ГЕРБ не искат, не желаят и
бягат като дявол от тамян от две
неща - служебно правителство на
президента Румен Радев и бързи
предсрочни избори. И двете хипотези обаче чукат на вратата им и
като едното нищо ще ги принудят
да се завъртят накъдето им е удобно. Виждали сме го по пет пъти на
ден.
Ще опита ли Борисов експертен кабинет? Не слушайте какво
казваше ДПС за калашника. В предизборната кампания се говорят
много неща. Математически сметките с ортаците не излизат.

Корнелия Нинова настоя
всички, които са се заявили
срещу ГЕРБ и за промяна
на паралелната държава, да
излязат с категорична позиция по сделките срещу интереса на държавата. БСП

очаква подкрепа от “Има
такъв народ”, “Да, България” и “Изправи се! Мутри
вън!” срещу скандалната
сделка за летище “София”.
Нинова обяви, че днес МС
се готви да отложи плаща-

нията на концесионера за 10
години. Той обаче управлява аеропорта, ще събира
такси и ще увеличава цените на билетите.
“Моделът ГЕРБ е само
пропукан. Управляващите

се окопават, осребряват последните си дни и не спират
да залагат мини пред следващото управление”, предупреди председателят на
БСП.
Стр. 3
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EUR:
1.95583

GBR:
2.29133

USD:
1.6558

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
ПРОМЕНЛИВО

CHF:
1.76678
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Заради липсата на предварителен график за получаване на иРНК ваксини, пред столичната РЗИ
се извиха дълги опашки. Личните лекари чакаха за дози “до изчерпване на количествата”

Стр. 4

2

СРЯДА
7 АПРИЛ

БЪЛГАРИЯ

2021

Нинова, Лечева, Стойнев,
Зарков и Гьоков - отличници
по преференции
Ирена Анастасова, Крум Дончев, Стоян
Мирчев, Александър Симов и Румен Георгиев
не спечелиха симпатии в новите си райони
Павлета ДАВИДОВА

Безспорен фаворит
по преференциален вот
в листите на БСП е Корнелия Нинова, става ясно
от протоколите, които
ЦИК публикува. Председателят на БСП събира 3670 гласа в столичния 25 МИР, отделно
взима и 2598 от пловдивчани. В крайна сметка за
Нинова поименно са подадени 6268 гласа. След
нея рекордьор по подкрепа е втората в
търновско Весела Лечева. В 25 МИР депутатът
Антон Кутев и четвъртият Станислав Младенов
са събрали по над 850
преференции. Пловдивската листа няма да бъде
пренаредена - най-много лични предпочитания
има за проф. Иво Христов, но той е втори.
Председателят на националния предизборен
щаб Георги Свиленски
има над 1880 преференции в столичния 24
МИР. Листата на БСП
там ще бъде пренаредена от седмия Борис
Цветков, който е получил подкрепа от над
1600 софиянци. Разместване ще има в 26 МИР,
председателят на БСП в
София област Александър Манолов събира
над 1400 преференции,
което го дърпа от 4 позиция. Водачът Иван
Ченчев има със стотина
преференции по-малко
от него. Добро е и представянето на водача на
24 МИР Христо Проданов, който има 2300
преференции, листата
там засега няма да се
размества.
В Ямбол досегашният депутат Кирчо Карагьозов прави един от
най-добрите преферен-

циални резултати за
БСП - събира над 2000
гласа и има шанс да
дръпне от четвъртото
място. Водачът Кристиан Вигенин явно не е
играл за личен вот, има
малко над 1000 преференции. Опит за пренареждане на листата тук
прави и арх. Даниела
Сивкова от гражданската квота. В Кърджали
водачката Петя Михалевска прибира четвърт
от всички преференции
за БСП.
Във Велико Търново
от втора позиция Весела Лечева има повече от
600 преференции спрямо водача Явор Божанков. Събраните от нея
3863 лични предпочитания я правят най-любимия кандидат за депутат
от БСП след Нинова.
Двойно повече подкрепа от водача Крум
Дончев събира в Габрово досегашната депутатка Кристина Сидорова,
която е родом от района. Нейни поддръжници
в социалните мрежи
вече зоват автомобилния
състезател да се прояви
като истински шампион
и да отстъпи позицията
си като признае, че тя заслужава нов мандат.
Вяра Емилова има
добри резултати в родната Силистра. Социалистите категорично са
подкрепили местната водачка, давайки й близо
една трета от всички
преференции за БСП. 4
пъти по-малко са предпочитанията
за
четвъртата Румяна Чанкова.
Изключително добро
представяне прави Крум
Зарков, който ще представлява Русе за втори
път. Той има над 2300
преференции, а Георги
Стоилов дръпва напред
от петото място с малко
над 1000 лични гласа.
Макар и “привнесен”
в Плевенско проф. Румен Гечев явно е един от
партийните любимци.
Той е събрал 2415 преференции, само с 6 помалко от Илиян Йончев,
който е бивш областен
управител. БСП в Пле-

вен е заложила на личните предпочитания, тъй
като доскорошният депутат Стефан Бурджев
има над 1200, заради
Йончев обаче той минава от второ на трето
място.
Сред отличниците по
преференциален вот е
Драгомир Стойнев. Със
своите над 2900 преференции той би могъл да
пренареди листата, ако
бе на опашката, а не втори в нея. Водачът Георги Гьоков е един от найдобре представителите
се в преференциално отношение водачи - има
над 2300 гласа.
Журналистът Велизар Енчев също има нелош резултат в Хасково,
където е подкрепен от
близо 1500 души. Досегашната депутатка Виолета Желева минава от
трето на второ място
заради събраните 1312
гласа.
Филип Попов, който
води листата във Видин,
и вторият Димитър Раденовски взимат преференциално по 10% от
гласовете за БСП. Разликата в личните предпочитания помежду им е
едва два гласа, а левицата е получила подкрепата на малко над 8000
души.
Слабо преференциално представяне прави в
Кюстендил водачът Румен Георгиев - има едва
567 гласа. Досегашният
му колега Иван Ибришимов има тройно повече
преференции, а областният председател на
БСП Бойко Клечков е с
над 1000 гласа, а Първан
Дангов има над 1500
преференции.
Ирена Анастасова
явно не е припозната в
Ловеч, където събира
само 601 преференции.
За сметка на това
екскметът на града Минчо Казанджиев има 2000
гласа, а колежката й в
НС д-р Валентина Александрова има подкрепа
от 1000 души. Икономистът Пламен Милев е
спечелил симпатиите на
750 пазарджиклии, за
сметка на това област-
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ната председателка на
БСП Петя Цанкова има
2220, а позиционираната на 10 място депутатка Надя Клисурска има
над 1600.
В Сливен зам.-председателят на БСП Атанас
Зафиров явно не е припознат като местен, тъй
като взима едва 526 преференции. С тройно повече подкрепа е Деян
Дечев, който бе организационен координатор
на партията в района и
бе на втора позиция.
Едва 622 са преференциите за Таско Ерменков в
Разград, въпреки това
представянето му не е чак
толкова слабо, тъй като
е събрал преференции
почти равни на сбора от
тези на следващите двама по предпочитания.
Най-слабият преференциален вот от водач
на листа на БСП ЦИК
регистрира в Търговище. Там ген. Кольо Милев е събрал малко над
400 нарочни гласа. Като
цяло обаче в областта
социалистите не са играли преференциално и
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за него има най-много
лични предпочитания.
Проф. Георги Михайлов, който оглавяваше
листата в Благоевград, е
успял да събере над 1000
преференции, но се нарежда едва пети по лични предпочитания - двама души от листата имат
по над 2000, а още двама - по над 1500.
Във Враца Анастас
Попдимитров има около
900 преференции, докато четвъртият в листата
Генади Събков събира
над 2000. Двойно повече подкрепа среща Евдокия Асенова спрямо колегата си от сегашното
НС Стоян Мирчев, който има едва 645 преференции. Лидерът на МО
в БСП в областта Станислав Павлов е подкрепен от близо 1000 души.
Манол Генов, който
бе начело на листата в
Пловдив област събира
1463 преференции. Макар числото да не е
лошо, то е двойно послабо от резултата на досегашната депутатка Веска Ненчева. Със своите
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840
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759
871
398
1088
106
1054
1097
563
1624
967
1285
630
2744
194
846
196
1299
354
545
699
855
1031
850
360
917
806
1380

2977 преференции тя е
една от отличничките на
БСП. Светозар Славчев
от Първомай също изненадва с добър резултат предпочетен е от повече
от 2700 души.
Александър Симов,
който вместо Кърджали
бе пратен да преставлява
Смолян, има едва 670
лични гласа, докато вторият Емил Хумчев събира близо 1200. Това доведе до напрежение и двамата си размениха остри
коментари в социалните
мрежи. Хумчев дори разкритикува Симов за самодоволството, а досегашният депутат и съпругата
му се оплакаха от липса
на съдействие от местните структури.
Шуменският депутат
и водач на листата Иван
Иванов е втори по предпочитания след Веселин
Пенчев, който има с около 200 преференции повече. В Добрич водачката
Мая Димитрова изостава
с около 100 преференции
от досегашния депутат
Даниел Петков, който бе
на втора позиция.
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БЪЛГАРИЯ

Социологът Кольо Колев
за бъдещия кабинет

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Нинова призова
за общ отпор
срещу ГЕРБ
БСП настоя новите опозиционни партии в НС да излязат
с позиция срещу далаверата с концесионера на летище „София”
Корнелия Нинова призова Слави Трифонов, Мая Манолова и Христо Иванов да излязат заедно срещу
решението, което Министерският
съвет трябва да вземе днес за концесионера на летище “София”.
“Предупредихме, че след изборите

моделът ГЕРБ е само пропукан.
Бойко Борисов не може да управлява повече, но този модел е проникнал навсякъде и ще се съпротивлява докрай. Вече предприемат действия да се окопават във властта,
да осребряват последните си дни и

да залагат мини пред следващото
управление”, заяви председателят
на БСП. Тя предупреди новите играчи в парламента, че властта ударно слага нови ръководства на ключови държавни дружества. Сменят
се неудобни директори на болници

ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА:

3
и са започнали ускорени процедури за продажба на общински болници там, където ГЕРБ има мнозинство в местната власт.
Нинова напомни, че правителството отлага в 12 без 5 плащанията
на концесионера на летище “София”
за 10 г. Той ще бъде допуснат да
управлява аеропорта и да се ползва
от правата си, включително да събира такси и увеличава цените на билетите. Нинова припомни, че 4 години БСП се бори без резултат срещу сделката. Затова тя настоя новите партии в НС да препотвърдят
предизборните си обещания за промяна на модела, да го направят заедно и да спрат решението на МС.
Според Нинова концесията на летището е огледало на модела на паралелната държава. Тя предупреди, че
ГЕРБ готвят и финансов удар към
бюджета на държавата, защото
задълженията на концесионера няма
да влязат в България в следващите
10 г. Едно от първите действия на
БСП след формиране на новия парламент и на нов кабинет ще бъде да
внесе мораториум върху такива
сделки.
Коалиция “Изправи се! Мутри
вън!” се обяви за спиране на всички
сделки и концесии от страна на правителството, заяви един от съпредседателите й адвокат Николай Хаджигенов в радиоинтервю. “Това е
цирк, ние в цирк няма да участваме.
Ние трябва да спрем всички свинщини, а не само една от тях, на
Борисов. Това за концесията е окей,
а то не е само това. Те сега докато
си заминат до първия ден на Народното събрание, това ще е всеки ден
и по 12 часа на ден. Т.е. всичко
трябва да се спре, не само това”,
обясни Хаджигенов.
БСП ще подкрепи правителство
с мандата на “Има такъв народ” в
коалиция с “Изправи се! Мутри
вън!” и “Демократична България”,
защото те заявиха, че са за отстраняване на досегашния модел на управление, съобщи по-рано новоизбраният депутат от “БСП за България” Христо Проданов. Той повтори, че левицата няма да участва в
никакво правителство на ГЕРБ с или
без участието на Бойко Борисов.
Хората на Слави Трифонов обаче видяха в изявлението предложение за коалиция, а не подкрепа. “От
БСП могат да казват каквото си искат, но коалиция с тях няма да правим”, заинати се Тошко Йорданов.
Той уточни, че “Има такъв народ”
остават отворени за разговори за
бъдещо управление единствено с
“Демократична България” и “Изправи се! Мутри вън!”.

Опасно е ГЕРБ да останат на власт

Кметът на Кърджали
се отказа от парламента

Опасно е ГЕРБ да останат
на власт, заяви евродепутатът
Елена Йончева в тв интервю.
“Eвропейските фондове за
възстановяване от кризата заради КОВИД-19 трябва да
бъдат разпределяни по умен и
прозрачен начин, но Бойко
Борисов е доказал, че не може
да направи това. При авторитарно управление със зависимости не може да очакваме
милиардите от ЕС да бъдат
използвани за възстановяване
на държавата”, коментира тя
идеята на Борисов за експертен кабинет. Според нея но-

Кметът на Кърджали Хасан Азис, който влезе в Народното
събрание като втори в местната листа на ДПС, обяви, че се
отказва от депутатското си място. На страницата си във фейсбук той съобщи, че е подал заявление в Централната избирателна комисия, с което уведомява, че отказва да е народен представител и остава кмет на община Кърджали.
Азис е начело на Кърджали от 2003 г. насам, като е преизбиран пет поредни мандата. Той мотивира решението си с
множеството започнати проекти в града, поетите ангажименти
към гражданите и многото работа, която го чака в общинската
администрация.
Присъствието му на избираемото второ място в кандидатдепутатската листа на ДПС обяснява с “лично политическата и
морална отговорност за резултата от вота”. Според него на
тези парламентарни избори ДПС е отбелязало много добър
успех в Кърджали, получавайки гласовете на близо 63% от
избирателите.

вите управляващи от ГЕРБ
няма да могат да се справят с
еврофондовете.
Имаме огромен шанс да
тръгнем по друг път, шанс за
малките и средните предприятия, за изграждане на конкурентна икономика, друга перспектива за България, подчерта Йончева. Затова според нея
всички опозиционни сили
трябва да действат решително
срещу управлението на ГЕРБ.
Йончева прогнозира, че Борисов ще опита всичко, за да
запази влиянието си, и е готов
да влезе в преговори с всеки.

Слави Трифонов изигра
изключително ползотворна
роля, не само защото увлече
много млади българи да гласуват, но и защото разби договорките от преди вота за
експертно правителство, което щеше да запази властта на
ГЕРБ, смята евродепутатката.
По думите й отказът на БСП
да подкрепи президента Румен
Радев за втори мандат е изиграл роля за лошия резултат на
партията. Йончева смята, че
левицата трябва да започне
откровен дебат за това, което
се случва в нея.
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Лекари се редиха на дълги
опашки за ваксини
Отново тревожно расте броят на починалите от КОВИД-19
Опашка от лекари се изви пред столичната РЗИ за получаване на ваксини.
Личните лекари били предупредени от
понеделник вечерта и очакваха да получат по 32 дози от трите разрешени
ваксини. Повечето коментираха, че количествата са крайно недостатъчни,
РЗИ твърди, че идната седмица се очакват нови дози. Председателят на Сдружението на общопрактикуващите лекари в София д-р Георги Миндов отново
сравни получаването на ваксините с реденето на опашки за банани по времето
на социализма. По думите му в писмото от РЗИ пишело, че ваксини ще се
раздават до изчерпване на количествата, заради което се извиха и опашките.
Д-р Миндов се възмути и от допускането на домашни тестове за коронавирус. По думите му това води до скрита заболеваемост, защото мнозина крият за болестта си и ходят на работа.
Така се губи контрол на заболеваемостта, смята лекарят и обяснява, че няма
протокол за домашно лечение на КОВИД-19.
От днес би трябвало и личните лекари от Хасково да започнат да вакси-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Опашките за ваксини пред РЗИ се извиваха още от сутринта, тъй като
получаването на дози бе без предварителен график

„Българската Коледа”
подпомогна още 53 деца
Още 53 деца са подпомогнати със средства
от благотворителната
кампания “Българската
Коледа”. За тяхната медикаментозна терапия и

рехабилитация са отпуснати общо 62 471 лв.,
съобщиха от президентството. За допълнителна
специализирана рехабилитация са подпомогна-

ОБЯВА

ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ‚ÂÏÂÌÌÓ ˘Â ÔÂÍ˙ÒÌÂ
‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ ‚ ˜‡ÒÚ ÓÚ Í‚. ìŒ‚˜‡ ÍÛÔÂÎî
Ë Ê.Í. ìƒ˙‚ÂÌËˆ‡î
Õ‡ 7 ‡ÔËÎ 2021 „. (Òˇ‰‡) ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò˙Ò ÒÚÓËÚÂÎÌÓÏÓÌÚ‡ÊÌË ‡·ÓÚË ‚ Í‚. ìŒ‚˜‡ ÍÛÔÂÎî ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡
‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:00 ‰Ó 21:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡: ÛÎ. ìƒ‡„ÓÏ‡Ìî ÓÚ ÛÎ.
ìÃÓÌÚÂ‚Ë‰ÂÓî ‰Ó ÛÎ. ì»‚‡Ì –‡‰ÓÂ‚î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË
Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. ìƒ‡„ÓÏ‡Ìî Ì‡ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ÛÎ. 693.
Õ‡ 7 ‡ÔËÎ 2021 „. (Òˇ‰‡) ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡
Ò„‡‰ÌÓ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌÓ ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ Ì‡ ÛÎ. ìΔÂÍÓ ‚ÓÈ‚Ó‰‡î, Ê.Í.
ìƒ˙‚ÂÌËˆ‡î ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:00 ‰Ó
17:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚
‡ÈÓÌ‡ Ì‡: ÛÎ. ìΔÂÍÓ ‚ÓÈ‚Ó‰‡î ÓÚ ·ÛÎ. ì¿Ì‰ÂÈ ÀˇÔ˜Â‚î ‰Ó
ÛÎ. ìΔÂÍÓ ‚ÓÈ‚Ó‰‡î π 23.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË
Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. ìΔÂÍÓ ‚ÓÈ‚Ó‰‡î π 17.
–ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË ˘Â ÓÒË„ÛˇÚ ÔÓ-‰Ó·Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡ Í‡ÚÓ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡Ú ÁÓÌËÚÂ
Ì‡ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ·˙‰Â˘Ë Ì‡Û¯ÂÌËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ.
«‡ÒÂ„Ì‡ÚËÚÂ ÓÚ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú
ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ “ÂÎÂÙÓÌÌËˇ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î
¿ƒ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ 0800 121 21 ËÎË ‰‡ ÒÎÂ‰ˇÚ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡
‚ÒË˜ÍË ÚÂÍÛ˘Ë ÚÂÂÌÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ˜ÂÁ ¬ËÚÛ‡ÎÌËˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ - http://
www.sofiyskavoda.bg/water_stops.aspx.
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÒÂ ËÁ‚ËÌˇ‚‡ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË Á‡ ÔË˜ËÌÂÌËÚÂ ‚ÂÏÂÌÌË ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡!
»ÌÚÂÌÂÚ Ò‡ÈÚ˙Ú Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ (www.sofiyskavoda.bg) ‰‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ‰‡ ÒÂ ‡·ÓÌË‡Ú Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡ Á‡
ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ. Õ‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡ ÒË ÔÓ˘‡ ÚÂ
ÏÓ„‡Ú ÎË˜ÌÓ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ ÒÔË‡ÌËˇ.
ƒÛ„ Ì‡˜ËÌ Â ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡ Á‡ ËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡ÌÂ ˜ÂÁ —Ã—.
ŒÚ‰ÂÎ ÓÏÛÌËÍ‡ˆËË Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î

ти деца с детска церебрална парализа, епилепсия и хидроцефалия, аутизъм, вродени аномалии и увреждания. Подпомогнатите деца за медикаментозна терапия
страдат от ендокринологични и нефрологични
заболявания. Заявленията за подпомагане на
малчуганите са постъпили до края на февруари
и са разгледани от Експертния съвет към
“Българската Коледа”.
От началото на последното издание на благотворителната инициатива, която е под патронажа на президента Румем
Радев, вече е подкрепено лечението на 246
деца с общо 465 500 лв.

нират с иРНК ваксини, те чакат по 2
флакона от “Пфайзер-БиоНТех” и по
един от “Модерна”.
Поставените у нас ваксини срещу
КОВИД-19 са 510 049, като едва 102
427 души са приели и втора доза.
Темпът на ваксиниране очевидно е далеч от желания, въпреки хвалбите на
премиера Бойко Борисов.
За пореден ден новите случаи на
коронавирусна инфекция са повече от
излекуваните - 3860 срещу 2996. Средната възраст на диагностицираните е
53 г. В болница са 10 402 души, което
е с близо 250 по-малко от предходния
ден, но навярно това се дължи на големия брой изписани. В реанимация са
734 души. Тревожен е ръстът на починалите за денонощие - 197 души.
От 7 април, от 10 до 16 ч., ще работи първият специализиран кабинет за
ваксинация срещу КОВИД-19 на хора
над 65 г. в УМБАЛ “Св. Иван Рилски”.
Той се намира в основната сграда на
болницата. Задължително е предварителното записване на тел. 0885 94 73
50.
Днес ще се работи с ваксини на
Оксфорд/АстраЗенека. Очакват се скоро и дози от “Пфайзер-БиоНТех” и
“Модерна”.

Университетски болници
са с нови директори
Аида ПАНИКЯН

Обявиха поредните резултати от
конкурси за болнични управители,
обявени през февруари, поради изтичане на мандатите им. УМБАЛ
“Царица Йоанна - ИСУЛ” има нов
директор - Любомир Пенев. На конкурса досегашният дългогодишен
ръководител на болницата проф.
Бойко Коруков е класиран втори,
става ясно от резултатите от конкурса, публикувани на електронната страница на МЗ.
В съвета на директорите e избран
Борислав Първанов - единствен кан-

дидат за независим член на СД, а за
представител на държавата е предпочетена проф. д-р Йорданка Узунова пред Валентина Антонова.
За директор на Университетската болница по ендокринология е
предпочетена кандидатурата на
проф. д-р Атанас Йонков пред доц.
Красимир Ангарски. Проф. Йонков
е хирург от Александровска болница.
За директор на болницата в Добрич е избран проф. д-р Радослав Стоянов Радев, хирург от Медицинския
университет във Варна.
Д-р Иван Станоев е спечелил
конкурса за директор на МБАЛ в
Пазарджик.

След 4 години отлагане тръгва
ремонт на релсите на трамвай 5
Деси ВЕЛЕВА

След близо 4 години
подготовка и обещания
в събота най-накрая започва реконструкцията
на релсовия път на
трамвай 5 в София. Ремонтът ще тръгне след
третата поред обществена поръчка за избор
на изпълнител, обявена
от Столичната община.
Първите две бяха отменени, а третата приключи миналата годи-

на. Изпълнител на
проекта е строителната фирма ВДХ, наследник на “Водстрой 98”.
Цената на реконструкцията е 40,5 млн. лева
и нарастна с половин
милион лева между
втората и третата обществена поръчка.
Фирмата трябва да реконструира трасето
на петицата по бул.
“Цар Борис III” от
“Княжево” до Съдебната палата през следващите две години.
Проектът е разделен

на два етапа. Първият
обхваща участък от
Съдебната палата до
ухото в “Бъкстон”. В
него обаче не влизат
вече ремонтирани частr
около Руски паметник и
при третата линия на
метрото при “Гоце Делчев”. Освен релсите по
трасето ще бъдат подменени спирките, информационните табели, видеокамери, перони, сигнализация, а по пл. “Македония” се предвижда
линеен парк, “зелен”
трамвай и велоалеи.

Този етап трябва да бъде
завършен за една година, за да започне и следващият - от “Бъкстон” до
“Княжево”.
Докато е спрян
трамваят, по трасето
ще върви нова автобусна линия, а настоящата
260 вече ще спира по
всички
трамвайни
спирки.
Парите за проекта
са основно европейски
и ще бъдат усвоени по
Оперативната програма “Региони в растеж”
2014-2020 г.

www.duma.bg
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Българинът не вярва в онлайн
покупка на жилище
С до 30 на сто може да поскъпнат новите апартаменти заради недомислици в наредба
Само около 1% от българите, които оглеждат и купуват
имоти, го правят онлайн. Това
стана ясно от думите на председателя на Националното сдружение “Недвижими имоти” Добромир Ганев пред БНР. “В
България сме все още консервативни по отношение на
извършването на сделките онлайн. Между 95 и 99% от потребителите у нас, които закупуват жилищни имоти, предпочитат да направят поне един
оглед на живо. Това е логично,
тъй като в този имот те ще прекарат дълъг период от живота
си”, коментира Ганев.
Пандемията беше катализатор за много от фирмите на
имотния пазар, за да се развият
технологично. Все по-разпространени стават виртуални и видео-огледи и отдалечено подписване чрез квалифициран електронен подпис. За да е всичко изрядно обаче, е необходима регулация на имотния пазар, смята Добромир Ганев. Такава в България все още няма въпреки многократните опити на сдружението да бъде прокарана.
Новата наредба за достъпната среда може да оскъпи с до 30
на сто цената на новопостроените жилища. Причината - в
наредбата е записано, че всеки
апартамент в нова многофамилна жилищна сграда трябва да
отговаря на изискванията за
човек с увреждания. Това ще
доведе до повече общи части,
до по-големи коридори, тераси, бани и тоалетни в жилища-

та, обяви пред “Блумбърг тв
България” председателят на
Националната асоциация на

строителните предприемачи
Георги Шопов.
“Абсолютно излишно е всич-

ки апартаменти в една сграда да
бъдат пригодени за обитаване
от хора с увреждания. Това ще
оскъпи целия продукт и в крайна сметка лицата с увреждания
също ще платят по-висока цена”,
коментира той. Наредбата за определяне на изискванията за
достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията беше обнародвана в
“Държавен вестник” на 12 февруари и влезе в сила месец покъсно. Тя отмени старата Наредба 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за
населението, вкл. за хората с

Наредиха ни сред столиците
с най-висока доходност от имоти
Жилище в София е една от най-добрите нискорискови инвестиции за миналата година.
Поскъпването на имотите в столицата през
2020 г. е донесла средна доходност от 8,6%.
Това показва нов доклад на консултантската
компания “Найт Франк”. Изследването сравнява цените на недвижими имоти в 150 града
по света. В класацията столицата на България
заема 40 позиция с 8,6% ръст на цените на
недвижимите имоти през 2020 г. Само година
преди това София е заемала 90 място по доходност на имотния пазар. Лидерските позиции са за Анкара (с ръст на цените на имотите

30,2%), Измир (+29,4%) и Истанбул (+27,9%).
На следващо място по добра доходност на
имотите е най-големият град в Нова Зеландия Оукланд (+26.4%), който се нарежда пред
Санкт Петербург (+25.4%). В топ 20 попадат Братислава, Люксембург, Стокхолм и Копенхаген. На 28 пазара се отчита спад в цените през 2020 г. Сред тях е Дубай, където
жилищата са поевтинели със 7,1%. Испанските Мадрид и Барселона също се нареждат сред големите губещи със спад от 3,7 и
2,5%. Друг европейски град с поевтинели имоти е Генуа - понижение от 2,9%.

увреждания. “Новата наредба
ще усложни проектирането и
ще направи минималната площ
на един двустаен апартамент 80
кв. м. Едно от изискванията е
терасите да бъдат с минимални
размери 1,50 м на 1,50 м”, обясни експертът. Има и друго изискване - минималната широчина на входната врата на жилището да бъде 1 метър, а на
вътрешните (интериорни) врати - минимум 80 см. Шопов
посочи, че идеята е апартаментът да стане достъпен за
човек с инвалидна количка.
“Това го приемаме, но не
сме съгласни с изискванията за
коридорите и терасите, защото те правят проектирането
невъз-можно. Заедно с други
браншови организации настояваме за отмяна на част от наредбата”, обяви Шопов. Той
изрази опасенията си, че при
основни ремонти, преустройства и промяна на предназначението на имоти помещенията също трябва да се пригодят
към новата наредба, което в
много случаи ще бъде невъзможно. “Ние сме в дълг към
тези хора. Нивото на развитие
на едно общество е функция
на това как то се отнася към
хората с увреждания. Новата
наредба обаче не е в полза на
никого - нито за обществото,
нито за хората с увреждания”,
категоричен е председателят на
асоциацията. Той съветва регионалното министерство “да
не оскъпява продукта, който
всички ползваме”.

Мобилни лаборатории за КОВИД-19 и
Горските искат
самостоятелно министерство ваучери за почивка, предлага БХРА
Служителите в горското стопанство искат възстановяване на ранга
на националното горско ведомство - Държавната агенция по горите,
подчинена пряко на заместник министър-председател, или създаване
на Министерство на горите и горската промишленост. Това се казва
в обръщение на Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ.
То е публикувано по повод честването на Седмицата на гората и на
професионалния празник на работещите в горите и горската промишленост. Според федерацията националният горски сектор, горската
собственост и горското стопанство на България са в перманентна
криза, трайно подценявани и безскрупулно експлоатирани. Експертите настояват за постигане на политически консенсус между
изпълнителна власт (държава), представители на синдикати, работодатели и НПО по отношение на бъдещото развитие на горското
стопанство и горската промишленост в страната.
Федерацията настоява още за повишаване на мотивацията на
работещите в държавния горски сектор - с контролни и стопански
функции, както и чрез ограничаване на възможностите за безпринципно политическо и лобистко кадруване. За целта е необходимо да
се създаде система от обективни критерии за професионализъм и
почтеност, прозрачност, публичност, конкурсно начало, равни
възможности за развитие в кариерата, забрана за дискриминация,
прилагане на мотивационни механизми за поощряване на професионалната кариера. Председателят на федерацията инж. Петър Абрашев призова за създаване на условия за развитие на огромния потенциал на горските територии в полза на всички собственици. По
думите му това е свързано с развитието на зелената икономика,
функционирането на единно, комплексно и многофункционално горско стопанство, привличане на инвестиции, разкриване на работни
места и създаване на поминък в планинските и полупланинските
райони, развитие на горскостопанската инфраструктура, активна
предприемаческа дейност и по-големи приходи в държавния бюджет.

Хотелиерите
настояват
държавата да поеме разходите за
ПСР и антигенни тестове и да
направи организация за тестване
в хотелите. Това е сред исканията на Българската хотелиерска
и ресторантьорска асоциация
(БХРА), заявени в официална
позиция. За да стимулира туризма, държавата трябва да поеме
разходите за направата на тези
тестове при минимален престой
на туриста от 7 дни и да организира взимането им от мобилни
лицензирани лаборатории направо в хотелите, в които са отсед-

нали гостите, и при тръгване на
рецепция да получават резултата си, искат хотелиерите. По
подобен начин трябва да е решен и въпросът с персонала за
летните ни курорти, който се налага да бъде привличан от чужбина, тъй като персоналът у нас
не достига. Държавата задължително трябва да поеме и техните
ПСР или антигенни тестове и да
осигури ваксини ваксини за персонала в туризма.
Друго искане на БХРА е
държавата да раздаде ваучери за
почивка на всички българи на

стойност 300 лева, като те се
легализират като необлагаем
доход към заплатата.
Чадърите и шезлонгите на
плажа да станат безплатни, искат хотелиерите. Те ностояват
още спешно да се осигурят оборотни средства за хотелите, за
да започнат сезона. От БХРА
предлагат държавата да следва
германския модел - да изкупи до
25 на сто от дяловете на хотелите, като им предостави финансиране, а впоследствие тези дялове да могат да бъдат откупени
обратно от инвеститорите.

БАБХ засилва проверките преди Великден
Инспекторите от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започват засилени
проверки на обекти за производство и търговия с
храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за
търговия на едро с храни, заведения за обществено
хранене и търговски обекти за търговия на дребно,
пазари и борси, във връзка с предстоящите празници Великден и Гергьовден. Това съобщиха от агенцията. До 7 май включително ще има засилен контрол в производството и търговията на традиционно предлаганите за празниците храни - агнешко
месо, козунаци, яйца, включително боядисани,

пресни зеленчуци, както и на боя за яйца.
“Инспекторите ще следят строго начина на
съхранение, етикетиране и маркиране на яйцата.
Ще се вземат проби за лабораторно изпитване от
яйцата с произход ЕС и трети страни”, предупреждават от агенцията по храните.
По време на официалните празнични дни от
30 април до 5 май, както и на 4 и 6 май ще бъдат
осигурени дежурни инспектори във всички областни дирекции по безопасност на храните, които
да осигуряват дейността на контролния орган и
да реагират на сигнали на граждани.
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Махат старите коли
пред блоковете
Екостикерите с чип ще оскъпят с до 10 лв. годишните прегледи на автомобилите
От началото на годината на
територията на София са репатрирани 50 излезли от употреба моторни превозни средства, съобщиха от Столичния
инспекторат. Комисиите, назначени със заповеди на районните кметове, в които участват и представители на Столичния инспекторат, са установили още 353 автомобила,
които ще бъдат преместени на
площадки за временно съхраняване, ако не бъдат доброволно преместени от собствениците им в тримесечен срок.
Междувременно директорът на Изпълнителната
агенция “Автомобилна администрация” (ИААА) Бойко
Рановски коментира пред
БНР, че новите стикери, които ще показват екологичността на леките автомобили и ще
имат електронен чип с информация за техническото състояние на колата и в коя от петте групи попада, ще оскъпят с
5-10 лв. годишните технически прегледи на превозните
средства до 3,5 тона. Екости-

кери ще се поставят на автомобилите,
преминали
задължителния годишен технически преглед (ГТП) след 12
юли 2021 г. Целта е чрез тези
стикери колите от найзамърсяващата група да бъдат
ограничавани и да не бъдат
допускани или да им бъде налагана такса в бъдещи ниско
емисионни зони, каквито градовете могат да обявяват, за
да се справят със замърсения
въздух. Стикерите ще зависят
от възрастта на автомобила и
изхвърляните от него вредни
газове, които и в момента в
някои сервизи се измерват по
време на годишния технически преглед, но стойностите им
нямат значение.
Еконормите са обособени
в пет групи. Първите четири
са за двигателите с вътрешно
горене, петата - най-чистата, е
за електрическите и хибридните автомобили. В първа група
са дизеловите автомобили,
произведени до 2002 г. със
стандарт Евро 1, 2 и 3, както и
бензиновите коли с Евро 0, 1 и

От Столичния инспекторат, са установили още 353
автомобила, които ще бъдат преместени на площадки
за временно съхраняване, ако не бъдат доброволно
преместени от собствениците им в тримесечен срок
2, произведени до 1996 г. Във
втората са дизелите, произведени от 1 януари 2002 до 2007
г. със стандарт Евро 3, 4 и 5,
както и бензиновите коли с
Евро 1, 2 и 3, произведени

между 1996 и 1998 г.. Екологична група 3 е за дизеловите
автомобили, произведени от
2007 до 2009 г, с Евро 4, 5 и
6, както и коли на бензин 3, 4,
5 и 6 от 1998 до 2009 г. В

четвъртата група попадат дизелови и бензинови коли със
стандарт Евро 5 и 6, произведени след 1 септември 2009 г.
За всяка от групите обаче има
и специфични изисквания за
таван на изхвърляните въглеродни емисии за бензина и
димните газове за дизела.
В петата, най-екологична
група, ще попадат само хибридните и електромобилите. В
момента годишният технически преглед за леките коли
струва около 40 лв. Самият
екостикер ще струва 4 лв., но
голяма част от сервизите ще
трябва да направят инвестиции, за да могат да извършват
измерванията. Освен това до
края на 2021 г. трябва да има
пряка връзка в реално време
между компютрите на пунктовете за ГТП с информационната система на ИААА, за
да може самата система при
получаване на измерените
стойности да определя екогрупата. Целта е да няма злоупотреби в самия пункт, обясни Рановски.

Банковите печалби растат въпреки пандемията
Банковата система
увеличава печалбата си
в първите месеци на
2021 г. въпреки ковидкризата. Към края на
февруари положителният финансов резултат е
169 млн. лв., показва статистиката на БНБ. Това
е с 14 млн. лв. (9,2%)
повече от първите два
месеца на миналата година, когато все още
пандемията не бе обхванала страната. През
януари печалбата на
банковата система е
била още по-голяма в
сравнение със същия
месец на 2020 г. - 77 млн.

лв. или 48,5% повече
спрямо отчетената за
януари 2020 г. През февруари ръстът вече е поскромен основно заради
по-големите разходи, които банките са направили за провизиране на
евентуални лоши кредити.
По-добрите финансови резултати не идват от
завишени такси и комисиони. С вдигане цената
на банковите услуги в
последните две-три години трезорите се опитват
да компенсират намалелите приходи от ниските
лихви по кредитите. За
първите два месеца на

Още две банки отпускат
безлихвени заеми
с гаранция от ББР
Още две банки-партньори на
Българската банка за развитие по
програмата за безлихвено кредитиране на физически лица започват да приемат отново документи
на кандидатите. Това са ОББ,
която подновява програмата в
клоновата си мрежа от днес, и
Райфайзенбанк, която ще започне
отново да приема заявления от 7
април. С решение на Министерския съвет беше одобрено увеличение на бюджета по програмата
в размер на 100 млн. лв. По нея
ББР гарантира безлихвени заеми
до 6900 лв. за кредитиране на

граждани, които са били в неплатен отпуск поради пандемията, а
в настоящия период на наложени
ограничителни противоепидемични мерки са безработни. Кандидати могат да бъдат служители,
които са били в принудителен неплатен отпуск, или самоосигуряващи се, чиято дейност е била
временно прекъсната заради
извънредната обстановка. Максималният срок на погасяване е 5
години, с минимум 6 месеца и
максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от
такси, комисиони и неустойки.

годината от такси нетният приход е 172 млн. лв.,
почти колкото за същия
период на миналата година. От лихви нетната
доходност е 455 млн. лв.
при 434 млн. преди година. Данните показват, че
ръстът на печалбата на
банковата система към
края на февруари идва от
нарастване на приходите от курсови разлики, от
сделки с ценни книжа и
от по-големи приходи от
дивиденти. Почти на нивото от миналата година
са разходите за обезценка на лоши кредити - в
края на февруари 2021 г.

те са 89 млн. лв., с 2 млн.
лв. повече от начислените година по-рано. Очакванията са обаче тези
разходи тепърва да растат, след като от април
банките престанаха да
разсрочват кредити и постепенно започват да излизат падежите на договорените 9-месечни гратисни периоди. По данни на БНБ към края на
февруари са разсрочени
97 681 заеми за 8,303
млрд. лв. От тях 13 461
са кредити на фирми за
6,483 млрд. лв., а 84 220
- на домакинства за 1,820
млрд. лв.

Всеки втори в ЕС е жертва
на онлайн измама
Близо 56% от пълнолетните хора в Европейския съюз са
станали жертва на онлайн измама. Според проучване на
Европейската комисия това се
дължи на зачестилите фишинг
атаки, които се разпространяват масово сред хората чрез
имейли, социалните мрежи или
лични съобщения. Ниската обществена осведоменост по темата също допринася за високия процент на измамени потребители в онлайн пространството, показва изследването.
Затова ЕК призовава европейските потребители да се пазят
от оферти, които изискват

спешно действие или предоставяне на данни за лични сметки.
Клиентите трябва да внимават
и при покупка на стоки на анонимни търговци. Един от ефективните начини за справяне с
проблема е и контролът върху
начините, по които организациите предлагат продукти и
услуги онлайн. За да се избегнат злоупотреби, ЕК съветва
потребителите да са наясно с
техниките за продажба чрез
директен призив.
Търговските съобщения
от типа “уникална възможност”, “единственият продукт,
предлагащ ефективна защита”,

“единственият комплект за тестване за домашна употреба”
или продаван на “най-ниската
цена на пазара”, придружени
със “само днес” или “бърза
разпродажба” трябва да бъдат
проверявани редовно, преди да
се последват линковете от тях,
съветват експертите. Всеки администратор на платформа
също би следвало да съдейства
при наличие на съмнителни
търговски съобщения на неговия сайт. Ако не получат необходимата помощ, потребителите могат да се обърнат към
компетентните национални
органи.
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НАКРАТКО

Турция остава в
Конвенцията от Монтрьо
Турция остава в Конвенцията
от Монтрьо за корабоплаването в
проливите Босфор и Дарданели,
заяви президентът на Реджеп Ердоган. В понеделник група военни
офицери бяха арестувани за писмо
в подкрепа на международните
правила, след огласяване на планове на властите международните
правила да не се спазват в бъдещия
канал “Истанбул”. Турция започва
строителството на канала, който
ще е успореден на Босфора. “Предимствата, които конвенцията
дава на страната ни, са важни.
Ще останем в споразумението,
докато намерим по-добри възможности”, заяви Ердоган.

СНИМКИ БГНЕС

С почтителен жест към традициите на страната-домакин руският външен министър
Сергей Лавров започна срещата с индийския си колега Субраманиям Джайшанкар (вдясно).
Лавров е на еднодневно посещение в Делхи. Освен задълбочаване на двустранното сътрудничество,
двама са обсъдили проблеми на сигурността в Южна Азия и други части на континента

Европа разхлабва
КОВИД мерките
Установена е връзка между „АстраЗенека” и тромбозите,
Лондон умува за ограничаване на ваксината
Някои европейски държави започват
да облекчават ограниченията след Великденските празници. В Дания отварят
фризьорските и козметични салони, но
само за ваксинирани. В Португалия ще
заработят музеите, кафенетата с тераси
и средните училища. От понеделник във
Великобритания ще подновят работа
фризьорите, фитнес залите, нехранителните магазини, както и баровете и ресторантите на открито.
Унгарското правителство обяви, че
при достигане на 25% ваксинирани, ще
бъде намален вечерният час и ще бъдат
отворени някои магазини. Хотелите и ресторантите остават затворени, а училищата ще подновят занятията след края на
ваканцията в средата на април. В Гърция
магазините вече отвориха, но приемат
посетители само с уговорен с СМС час.
Северна Македония, обаче ще

удължи вечерния час от 20 до 05 часа и
ще затвори всички заведения и фитнес
зали. Забранява се провеждането на семинари и обучения, обявиха властите.
В Русия вече около 40% от населението е ваксинирано или е преболедувало КОВИД-19, коментира руският здравен инспектор г-жа Анна Попова.
Междувременно висш служител в
Европейската агенция по лекарствата
(ЕМА) заяви, че има връзка между ваксината на “АстраЗенека” и тромбозите. Според ръководителя на EMA за
ваксините Марко Кавалери, цитиран от
италианския вестник “Ил Месаджеро”,
“вече е ясно, че има връзка с ваксината,
макар да не е ясно какво причинява
подобна реакция”. Здравните власти в
Лондон обмислят дали да не ограничат
прилагането на ваксината на “АстраЗенека” за хора под 30 г. В понеделник

Нийл Фъргюсън, бивш консултант на
правителството заяви, че “има все повече доказателства за рядък риск,
свързан предимно с ваксината на “АстраЗенека”, който може да бъде наблюдаван в по-малка степен и при
други ваксини”. “Нито едно лекарство
не е напълно безопасно. Въпросът е
къде е балансът между ползите и
рискът”, каза проф. Фъргюсън. Във
Великобритания са установени 30 случая на кръвни съсиреци, 7 от които
фатални, при направени 18,1 млн. дози
от ваксината на “АстраЗенека”.
В същото време изследване на бразилския Институт за обществено здраве
установи, че бразилският вариант на коронавируса е три пъти по-смъртоносен
за младите хора от по-ранните мутации.
Броят починалите от КОВИД-19 в Бразилия надхвърля 3000 дневно.

Три страни правят
регионална ос

Русия предупреди САЩ
за последици в Донбас

Задълбочаване на сътрудничеството на Балканите и в Източното Средиземноморие обсъдиха в Белград външните министри на
Сърбия, Гърция и Република Кипър, това е и първата им среща в
такъв формат, съобщи в. “Катимерини”. На пресконференцията
след преговорите Никос Дендиас благодари на сръбския си колега
Никола Селакович, че е приветствал разрешаване на спора за морските зони между Гърция и Албания в рамките на международното
право. Дендиас добави, че Източното Средиземноморие трябва да
е море на сътрудничество, а не на остарялата политика на военните кораби: “Ние изграждаме приятелствата си в рамките на международното право”, каза той. По думите му придава голямо значение и на паневропейския транспортен коридор (10), който ще
свързва Солун със Залцбург през Северна Македония и Сърбия.
Маршрутът от Пирея и Солун на север ще осигури по-бърз транспорт и икономически ползи. Гърция подкрепя присъединяването
на Сърбия към ЕС, както и газовия интерконектор между Сърбия
и България. Следващата среща на министрите ще е в Солун.

Украински военни са нарушили примирието като са
обстреляли село в Донецка област, което се контролира от
проруските сили. За това съобщава ТАСС, като се позовава на властите в непризнатата Донецка народна република.
Русия предупреди САЩ, че провокациите на Киев в
Източна Украйна ще имат последици. “Поведението на
Киев и неговите западни покровители, водени от САЩ,
става все по-провокативно и по-предизвикателно. Вашингтон трябва да се притеснява за последиците от тази координирана политика”, коментира руският зам-външен министър Сергей Рябков пред ТАСС.
Представители на руското външно министерство и на
Държавния департамент на САЩ са обсъдили темата. Според Русия, САЩ са готови да се ангажират с Москва за
положението в Източна Украйна. В същото време САЩ
приемат за достоверни съобщенията за раздвижване на руските войски по границата с Украйна и в Крим и призовават Кремъл “да се въздържа от действия, които могат да
ескалират ситуацията”.

Коментар на стр. 8

Нетаняху получи
мандат за съставяне
на правителство
Израелският президентът Реувен Ривлин възложи мандат за
съставяне на правителство на
премиера Бенямин Нетаняху, чиято партия “Ликуд” спечели наймного гласове на изборите на
23 март. Решението да бъде предпочетен Нетаняху е взето след
политически консултации при президента. Нетаняху получи нов шанс,
въпреки продължаващото дело срещу него за корупция. Президентът
Ривлин поясни, че според израелското законодателство премиерът
може да продължи да изпълнява
задълженията си, независимо, че
срещу него е повдигнато обвинение.

Арестуваха бос на
Коза Ностра в Палермо
Шеф на Коза Ностра е арестуван в Палермо, връщайки се в
Италия за Великденските празници. Кланът на Джузепе Калварусо, който живее в Бразилия, контролира квартал Палярели в
главния град на Сицилия. При полицейската операция са арестувани още четирима членове на
клана. Всички са обвинени в мафиотско сдружаване, изнудване,
нараняване, отвличане, фиктивна регистрация на активи. 44годишният Калварусо е натрупал
състояние, което е инвестирал в
строителство и реставрация.

Тази снимка от безпилотник
показва как вървят
възстановителните работи от
влаковата катастрофа в тунел
на остров Тайван. Там на 2 април
дерайлира експресен влак с 498
пътници. Загинаха 50 души,
а около 200 бяха ранени.
Произшествието станало, след
като автокран паднал върху
релсите от склон. Той бил част
от екип, инспектиращ релсите
и района за свлачища и други
рискове. Шофьорът му обаче
загубил контрол. Властите
смятат, че машинистът е имал
около 10 секунди за реакция
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО. Отбелязва се от 1950 г. в над
190 страни по света. На
тази дата през 1948 г.
влиза в сила уставът на
Световната здравна организация, решение за чието създаване е взето от
ООН две години по-рано.
През 1964 г. за първи път денят започва да се
празнува у нас като Ден на здравния работник.
Днес празник има и Медицинският университет
в София.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Заложени капани
От стр. 1
Има обаче пачки и
кюлчета в нощното
шкафче, а не знаем “с
колко в час” се движат
“новите” в политиката.
Сред “старите муцуни”
също не липсват “различни гледни точки”. Дали
ще има експертен кабинет на Борисов ще се
изясни много скоро. Ако
пазаруването се окаже
успешно, площадите пак
ще се напълнят с хора.
Няма да ги спре пандемията. Дали Борисов е
готов да постави на карта гражданския мир?
Или премиерът е
склонен да смачка егото
си и да заложи на различно лице от своето за
министър-председателския пост? След толкова

години под егото Му
това изглежда малко вероятно. Но очите на
страха от кабинет на
Радев са мъчително големи. Номерът с “друго
лице” рискува ураганен
протестен отговор. А и
ГЕРБ без Борисов няма
да съществува.
По-прикрита изглежда втората стъпка с мандата на “Има такъв народ”. Може ли Борисов
да подкрепи експертен
кабинет на Слави Трифонов и останалите лица на
протеста? Като едното
нищо! И ще “мине” всеки, номиниран за министър-председател.
Може би с подкрепата
на доста повече депутати, отколкото изчисляваме днес. И да - това ще е
особено добре за Бори-

сов. Горещият картоф ще
е прехвърлен на друг.
Той ще си хихика от депутатската банка, ще говори назидателно и ще
оставя другите да обират
негативите от заложените от него бомби. Поемането на чужда вина горчи дълго. Не и за ГЕРБ.
Служебният кабинет на
Радев ще е много далеч,
изборите - още повече.
Пред Борисов ще стои
на дневен ред президентската надпревара. Единствената, която той иска,
очаква и води.
И ДПС няма интерес
от скорошни избори.
Благодарение на ортаклъка хората на Пеевски и Доган са настанени удобно на ключови
места и паричните потоци към тях няма да сек-

нат още дълго време.
ДПС също започна битката срещу Радев. Заедно
с ГЕРБ. Въпреки калашника.
Експертният кабинет,
за който говорят през час
от всички телевизори
(Негови), ще налее вода в
мелницата на порочната
властова линия, която с
гласовете си хората
прекъснаха. Дано политиците, на които предстои да довършат започнатото, не ни върнат в
началото на вече спечелена битка. И да погледнат извън рамките на
комфорта си. Имаме една
цел, нали? Порочният
Модел да бъде деинсталиран докрай. Малко невнимание и някой капан
ще щракне. А те са заложени.

Регионална ос
Юри МИХАЛКОВ

Първата среща в Белград на външните министри на Сърбия, Гърция и
Република Кипър придоби очертанията на регионална православна ос.
Никола Селакович, Никос
Дендиас и Никос Христодулидис не просто са
обсъдили, а са и координирали позиции и явно
бъдещи действия по важ-

ни и горещи регионални
проблеми на сигурността, евроинтеграцията и
икономиката.
Макар и православна,
страната ни по ред причини остава извън тази
ос, макар че обсъжданите
в Белград въпроси я засягат къде пряко, къде покосвено. Прякото засягане е свързано с изразената от Гърция подкрепа за
газовия интерконектор
между Сърбия и България, който в крайна сметка ще бъде свързан с
тръбопровода ГърцияБългария. САЩ смятат
Гърция за своето протеже в региона и дано тя да
не е поставила пред
Сърбия американското
условие да саботира
бъдещите доставки на
руски газ по минаващия

през страната ни “Балкански поток” в замяна на
подкрепата си за интерконектора, за който толкова много държеше
именно Вашингтон.
Пример за косвено
засягане на страната ни е
мигрантският проблем.
Белград няма как да не
подкрепя Гърция и Кипър
в претенциите им към
Турция да затегне контрола върху мигрантския
поток. Впрочем, този
въпрос ще се превърне в
пряк за България, ако
утре сприхавият Реджеп
Ердоган намери причина
да насочи потока и към
нашата територия.
Има обаче един
въпрос, който, за съжаление, ще засяга страната
ни само косвено, не и
пряко. Това е паневропей-

ският транспортен коридор 10, който ще започва
от Австрия, ще минава
през Сърбия и РС Македония и ще стигне чак до
Пирея. Да, той ще заобикаля България и някои у
нас ще го анатемосат
като антибългарски проект, но така само ще наподобят невежи, които
дават акъл на начетени.
Навремето конкурент на
този проект бе коридор
4, който трябваше да започне дори от Германия,
да мине през Видин и да
стигне до Солун. Имаше
и проект за коридор 8 от
Дуръс до Бургас. Но
българската политика
глупашки ги проспа. Е,
редно ли е да се отнема
правото на сърби и гърци
да не правят подобна глупава политика?

СИМВОЛИЧЕН РОЖДЕН ДЕН НА ИНТЕРНЕТ.
На тази дата през 1969
г. е публикуван първият
RFC.
Request
for
Comments (RFC) - “Заявление за обсъждане”,
представлява документ с
пореден номер в серия от
такива документи, съдържащ интернет стандарти и/или допълнителна информация. RFC 1,
озаглавено “Host Software”, е написано от Стив
Крокър от Калифорнийския университет в Лос
Анджелис.
1795 - МЕТЪРЪТ СТАВА МЕРНА ЕДИНИЦА.
На тази дата за първи
път в Париж официално
се въвежда метричната
система. В България
това става близо век покъсно - на 19 март 1889
г. влиза в сила Закон за мерките и теглилките.
Той е променян нееднократно. От 1910 г. страната ни се присъединява и към Международната конвенция за метъра.
1905 - РАЖДА СЕ ПРЕСЛАВ КЪРШОВСКИ,
ХУДОЖНИК (УМИРА 2003 Г.).
Завършва Художествената академия, специализира живопис и
графика във Варшава. Сценограф
в Пловдивския, Варненския и Народния театър в София. Един от
основателите на Софийската
градска художествена галерия,
както и на Националната художествена галерия, чийто пръв директор е в периода 1950-1957
г. Основател и дългогодишен секретар на Съюза
на дружествата на художниците в България.
1916 - РАЖДА СЕ ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ, ПОЛИТИК И ОБЩЕСТВЕНИК (УМИРА 2000 Г.).
Завършва медицина. През
периода 1934-1940 г. е
многократно арестуван
заради социалистическите идеи, които изповядва,
и организирането на
стачки. След 10 ноември
1989 г. се включва активно
в обществено-политическия живот на страната. Един от създателите на СДС, председател
и почетен председател на БСДП след възстановяването й, депутат в VII ВНС, един от авторите на новата Конституция. През 1990 г. е кандидат за президент.
1957 - ОТКРИТ Е ДЪРЖАВНИЯТ САТИРИЧЕН
ТЕАТЪР В СОФИЯ. Ръководител е големият български
режисьор и педагог Стефан
Сърчаджиев, а идеята за
създаването му е от есента
на 1956 г. Първото представление “Баня” се играе в
салона на филиала “Васил Кирков”. От участвалите в него актьори в театъра остават само
Стоянка Мутафова и Георги Калоянчев. Към тях
се присъединяват Татяна Лолова, Пенчо Петров, Жени Филипова, Георги Парцалев, Енчо Багаров, Димитър Георгиев - Пушкин, Леда Тасева,
малко по-късно и Нейчо Попов, Григор Вачков и
Никола Анастасов. От 1989 г. Сатиричният театър носи името “Алеко Константинов”.
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Има такива избори
Всичко се свежда до общуване и умение да увличаш след себе си

статут на свръхсила). Защото всички
- и той, и те - имат обща посока към
обща цел!
И понеже всичко се свежда до общуване и умение да увличаш след себе
си, това неизбежно включва и “разтягане на локуми”, и “кухи фрази”, и
популизъм. Изгледайте реклама на
кренвирши - дали ще видите професорка от хранителния институт, изброяваща съставки и говореща за технологията на производство, или ще е “руса
бамбина”, сучеща букли под сластния
поглед на коцкаря от кварталната бакалия. И кое от двете ви продаде подобре моите кренвирши?!
Политиците ни правят пиар без
маркетинг, пускат “продукта”, без да
проучат пазара. Поне за да изпратят
правилните послания. А Слави и хората му го правят от години и познават
пазара и “клиентите” си до съвършенство. И все повече си мисля, че чисто
биологичният им инстинкт за самосъхранение ги спря да не играят за пълна
победа.

Каквото посееш това ще пожънеш...

Социолозите пак не познаха. Оставям настрана “клиентоориентираните”
проучвания на услужливите агенции,
които всяка партия показваше като
“единствено достоверните”, и които естествено - сочеха, ако не победа, то
поне ролята на “непреодолим фактор”.
Такива има винаги. Не толкова понеже
“и социолозите деца хранят”, а заради
надеждата на партиите да привлекат
избиратели. Никой не иска да залага
на губещ кон, нали...?

Доц. д-р Николай ДИМИТРОВ,
социален психолог

„Ние в чужбина
не работим”
Не познаха и съвестните социолози. Не защото не могат по-добре. Поведението (включително бъдещото) е
въпрос на нагласа. Другите му два
компонента са знанието и емоцията.
Знанието почти не влияе на поведението, за сметка на емоцията, а социолозите опитват да мерят бъдещо поведение (“ще гласувам”), като изследват
актуална емоция (“харесвам партията/
лидера”). Което, апропо, е единственият смислен начин, но телевизионна
врачка би познала повече... Особено
при тукашни извадки.
И в това е вторият проблем: колкото и да се стараят, при проучване
на електорални нагласи в държави със
странни политически системи и склонна към репресия държавна власт нещата не може да станат “по учебник”
- на въпроси за политическия си избор хората избягват да отговарят и
стават извадки “според отзовалите
се”. В нашия случай - “според престрашилите се”. А сред тях преобладават две групи: “гордите привърженици” и “здравословно предпазливите”.
Виждали сме го вече: в първите години на демокрацията предварителните
данни и екзитполовете показваха, че
БСП, едва ли не, “едвам влиза”, а
крайните проценти я изстрелваха напред. Защото мнозина се срамуваха,
даже страхуваха, да отговарят честно
при анкетите, защото беше опасно да
признаеш, че си “червен боклук”.
Помните, сигурен съм... И съм сигурен, че и сега е имало хора, които като им се е изпречвал някой на ули-

цата или им е звънвал бодър гласец с
“Обаждаме се да ви питаме за изборите”, са се озъртали за съмнителен
микробус или са се ослушвали за
странен шум в слушалката.
За още един проблем на данните
кротко призна сутринта след избора
шефката на водеща агенция: “Ние в
чужбина не работим”. Никой не се
сети да слага в сметките и вота от там.

А някои работят
и в чужбина
Приятел зададе във Фейсбук резонния въпрос: “Защо емигрантите и
гурбетчиите имат връзка с родината
само през този канал (Слави Трифонов - б.м.)?”. А отговорът е прост:
защото Слави години наред (ако не
броим чат-пат някоя “пайнерка”) беше
единственият, който отиваше лично
при тях и им беше носталгично-разгневяващата връзка с нас там. Но
беше и единственият, който, през говор и песни, изразяваше недоволството на зрителите си тук... И не, гласоподавателите на “Има такъв народ”
не са глупави или “чалгари”. Не може
едни и същи хора, като гласуват за
теб, да са елит с “изискан политически вкус”, а щом гласуват за другиго да са простаци! И не, тези, които не
са гласували, не са “предатели”. Първо
- и отказът от гласуване е електорално поведение. Същото, както когато
гласуваш “Въздържал се”. Проблемът
тук е, че се въздържат не тези, на
които им е все тая кой ще е, понеже
и едните, и другите ще работят (освен

за себе си, естествено) и за общата ни
държава. Тук на “въздържалите се” е
ясно, че и едните, и другите ще работят (в най-добрия случай) основно за
себе си. И е най-малкото тъжно, че от
неделя гледаме упорито “дистанциране на интелектуалния елит”, в лицето
на социолози, политолози, политически психолози, случайни антрополози и още по-случайни анализатори, от
- О, ужас! - несвестните плебеи, които не знаят какво правят и избират О, ужас! - “неизисканата чалга”...
Първо: като че те се будят с Шостакович и заспиват с Шопен! Второ:
Слави не победи заради друго, а защото беше единственият:
1. Когото хората познават и виждат, че (засега) спазва устойчива линия
на поведение. Добра или лоша, изискана или не - друг въпрос. Но я спазва.
2. Когото вече са виждали като
“борец против статуквото”, от какъвто
имат нужда (ако от Виденовата зима
помним някого, това е Слави като лице
на протестите), ако някой е пълнил
“Цариградско шосе” заради митинг
след 1989-а - това е Слави с концерта
за референдума си. И другите партии
даже трябва да са му благодарни, че и
лани не направи концерт и се
въздържа да яхне вълната на протеста.
3. С кратка, точна и “лесно смилаема” програма.

Ооо, Пепи...!
Да чухте подробна програма от
другите? Ама било популизъм! А да
чухте от другите друго, освен популизъм? А да сте чували друго от който и да било друг управленец, когато
и да било и където и да било?! Всеки
един - от главатаря на кварталните
пубери до директора на мултинационалния гигант през кандидата за селски кмет - знае, че масите се водят с
популизъм и лозунги. Разликата е, че
в добрия случай групата издига (или
оставя да се самоиздигне) лидер, който е най-вероятно да ги доведе до
успех в общия (!) им проект (от обира на кварталната баничарница до
изстрелване на ракета през “измъкването от блатото” или запазването на

В неделя партиите обраха плодовете от реакциите си на летните
протести. От това, че едни “готови,
топли-топли хора”, чакащи само някой да ги поведе, чакаха твърде
дълго. И когато най-накрая някой се
“престраши”, дойде и разочарованието: “Е, заради тези точно ли беше
всичкият ни гняв?!”. А те, освен че
закъсняха, изглеждаха не като предводители, а като “кварталните кибици”. И за капак - Мая Манолова...
Не ме разбирайте погрешно - яд ме
е, защото (ще го кажа така) “аз достатъчно силно й симпатизирам”!
Но тя има отчайващо спешна нужда
от имидж екип. Образът на сприхава съседка за омбудсман е идеален:
друг да вдига патардията, в името на
твоите права. Но за лидер на партия, с която да се идентифицираш, е
самоубийствен!
По същия начин: защо всички решиха, че “пичовското говорене” или
“махленски непукисткото перчене”
са неизбежно печеливша комуникационна формула? Кому е нужен втори Борисов, като вече има такъв?!
БСП отдавна го изпробва с Татяна
Дончева, вижда се какво става с Мая
Манолова, но упорито се опитва да
го прилага отново. И ако не се опомнят навреме и не приемат, че две
глави (особено експертни) мислят подобре от една - нещата на “Позитано” ще свършат, както на “Раковска”
преди години. Защото политиците в
“държавите с традиции” знаят, че са
само актьори в ръцете на екип от
сценаристи, режисьори, гримьори...
И за да успеят, трябва да правят
само, единствено и точно това, което
им кажат.
Трифонов заради това печели (от
публика до гласоподаватели): защото
знае, и видимо е в мир със себе си, че
дори и като водещ е само “лице на
общи усилия”, колективен проект.
Още се шушука, че при Маргарет
Тачър е ходил преподавател по актьорско майсторство, за да овладее гласа си, иначе писклив и неприятен. А
тук: “Ти мен няма да ме учиш!” - казва родният политик, и туря жената за
пиар, а балдъзата - за шеф на кабинета, за да е рахат.

Послеслов
Всеки мениджър знае, че не е важно колко си изхарчил, а колко си спечелил. Ако сметката не излиза - вината
не е в клиентите. В политиката е същото: не е важно колко гласове са ти
взели, а колко си привлякъл...
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След пороя коментари за
протеклите избори едва ли
може да се добави нещо ново.
Ако пиша това, то е заради
собственото си спокойствие,
защото смятам, че тези избори
бяха натоварени с огромни
очаквания, а кампанията протече така, сякаш нищо не се
беше случило. Е, случи се, макар и, както обикновено в
България, донякъде.

Сбогом ГЕРБ
Залогът на изборите накратко беше същият, както го
формулираха протестите от
2020 г.: “с или без ГЕРБ в следващото управление”. Ситуацията след изборите не променя
този въпрос. Премиерът Борисов направи заявка за “спасе-

Протестът спечели,
но не достатъчно
Изборите завършиха със сериозно разбъркване на политическата арена
Антоний ТОДОРОВ,
политолог

ние на престижа”, като предложи експертно управление с
подкрепата на всички партии
до края на годината. Това
предложение, макар сякаш да
изглежда логично и дори приемливо в ситуацията на пандемия и тежки икономически
проблеми, няма как да бъде
прието от онези, към които
беше отправено. Вероятно в
ГЕРБ си дават сметка за това
- партията изглежда напълно
изолирана в новоизбраното
Народно събрание, както
беше и през 2013 г. Но тогава
предишното правителство на
Бойко Борисов се беше оттеглило с доброволна оставка, а
БСП и ДПС колективно се
“самоубиха” с назначаването
на Делян Пеевски за председател на ДАНС. Сега нещата
са съвсем различни.
Макар ГЕРБ отново да е
начело по броя на получените
гласове, това е с поне 270 000
гласа по-малко от 2017 г., при
това спечелени заедно със СДС
(последния път СДС се явиха
самостоятелно през 2013 г. и
имаха малко под 50000 гласа).
Този успех е учудващ след поредицата скандали и масовите
протести от 2020 г. В една обичайна демокрация след такива
събития правителството обикновено подава оставка. Но
ГЕРБ получи неочакван съюзник - пандемията му позволи да
харчи широко публичните сред-

ства при минимален контрол и
да впише това в предизборната
си кампания, въпреки закона,
който просто беше подминат
заради извънредната ситуация.
ГЕРБ не ще може отново да
намери спасителна тактика с
помощта на неприемливо предложение, както успя да предотврати предсрочни избори в
края на 2020 г. с причудливия
си проект за нова Конституция. Новото правителство не
би могло да бъде отново начело с Бойко Борисов, ако не
иска да се сблъска отново с
пълни площади на протеста.
Нито пък правителство на
ГЕРБ под каквато и да била
друга форма. Изборите поставят, този път вероятно наистина, началото на залеза на ГЕРБ
като партия, която успяваше
удивително да печели всички
парламентарни избори от 2009
г. насам, без да има никаква идеология (т.е. идея за обществен
проект, за някакво желано бъдеще), освен идеологията на интереса за оставане на власт независимо от всичко. При иначе
персоналистката структура на
партията, в която дори не може
да се обсъжда въпрос, който да
не е потвърден от лидера, оттеглянето на Бойко Борисов от
нея ще доведе, както и при
НДСВ, до нейния най-вероятен
политически залез.

БСП на трето място
Изненада на тези избори
беше това, че досега основната
опозиционна партия БСП се
нареди на трето място по брой
на получените гласове. БСП
изгуби почти 470 000 избиратели спрямо 2017 г., като пандемията не обяснява по никакъв
начин изцяло тази загуба. Причините за това са многобройни, дългосрочни и краткосрочни. Сред дългосрочните е липсата на сериозен разговор в левицата за това защо от 2009 г.
на всички парламентарни избо-

ри БСП винаги излизаше втора,
никога не успя да мобилизира
повече от 1 милион избиратели
(за последно това успя през
2005 г.). Защо направи толкова
рязък идеологически завой, който я отдалечи от политическата
фамилия на европейските социалисти? Защо не успя да бъде
припозната като естествен говорител и изразител на интересите на работещите хора в
България (работници, служещи,
дребни собственици)? Защо не
успя да привлече значителна
част от младите граждани в
България, повечето от които
приемат за свои ценностите на
социалната справедливост и социалното равенство?
И в краткосрочен план БСП
пропусна много възможности.
Тя не успя да капитализира успеха на нейния кандидат за президент през 2016 г. Не успя да
постигне по-добър резултат от
ГЕРБ на европейските избори
през 2019 г. Дори и когато спечели важни кметски места през
2019 г., успя да влезе в конфликт с някои от избраните си
кметове. БСП не успя да се
впише в протестната вълна през
2020 г., въпреки участието на
много социалисти сред протестиращите. Не успя да води диалог с “партиите на протеста”,
дори с “Изправи се.Бг”. Но
БСП успява през годините винаги да направи така, че да квалифицира бившите си лидери
като “предатели”, отървавайки
се лесно от тях.
В кампанията БСП игра на
терена, който най-малко можеше да й донесе подкрепа - терена на “големите обещания”. Защото ГЕРБ можеше винаги да
опонира, че прави нещо действително (раздава помощи, увеличава пенсии, строи магистрали, купува изтребители, повишава заплатите), докато социалистите обещават без никаква
гаранция. Вместо да заяви просто, че първо трябва да бъде

разчистена държавата от захвата на ГЕРБ, а после да се правят други реформи. Така БСП
не успя да се впише в “партиите на протеста” и на изборите
получи най-ниския си резултат
от всички досегашни парламентарни избори след 1990 г. (на
критичните избори от 2014-а
социалистите имаха 505 000
гласа, сега 480 000). Дали това
е достатъчно за оставка на сегашното ръководство или трябва да се случи още нещо, много
по-драстично? Изпълнителното
бюро го направи, председателката, уверена в подкрепата на
членовете, които я избраха преди 6 месеца, няма да се оттегли.
Но сред причините за сегашния
резултат е и това, че през времето преди изборите БСП се
занимаваше с вътрешните си
конфликти, някак се “саморазчистваше”, очевидно прекалено,
защото е “разчистила” и половината си избиратели.

Победа за „партиите
на протеста”
“Мъглявината” на протеста
от 2020 г. нямаше един единствен говорител и политически
изразител, всъщност тази разнородност даваше едновременно сила (и новост) на тези протести, но беше и тяхната слабост. Най-видимите изразители
на недоволството са три сегашни партии: “Демократична
България” (обединението на
Да,България, ДСБ и Зеленото
движение), обединението “Изправи се! Мутри вън!” (широка
коалиция на партии от левия и
центристкия либерален спектър), новосъздадената партия
“Има такъв народ”. Разнородността на тези три партии е
съвършено очевидна, най-новата от тях е и без никакъв досегашен опит в политиката. Но
някой може да каже: “Дотук ни
докараха опитните, да видим
какво могат да направят неопитните”. Разбира се, че има

огромни рискове и неизвестности, но такава разнородност
представя повече или по-малко
множеството на отминалите
протести и няма как да бъде
иначе. “Гласът на протеста” е
разнороден, без обща политическа програма, освен по един
пункт: трябва да се освободи
държавата от захвата на една
икономико-политическа мрежа,
която наричат или “мафия”, или
“мутри”, или “олигархия”.
Заедно тези три нови партии в парламента спечелиха
1/3 от местата, но също така
заедно получиха над 1 милион
гласа, значително повече от
ГЕРБ. При обичайни обстоятелства, те заедно, ако разбира се
го искат, могат да съставят правителство, но с неизбежната
подкрепа на някоя друга партия. Задачата изглежда трудна,
вероятно невъзможна, ще зависи от това доколко тези партии
(а и другите) ще поискат предсрочни избори (вероятно в края
на лятото). Не искам да гадая,
нещата ще зависят от въображението на политическите лидери в новия парламент, което
(въображение) досега по-скоро
им е липсвало.

Най-ярките
националисти
останаха отвън
Изборите бяха и санкция
за националистическите партии, явили се разединени, но
и повечето били част от досегашното управление. Тази новина дава нови възможности
пред едно бъдещо правителство, поне по отношение на
иначе доведените до истерия
на омразата отношения със
Северна Македония. Но все
пак: общо ярките националисти (“Атака”, НФСБ, “Воля”,
ВМРО, “Възраждане”), които
не деля на “проруски” и “прозападни”, защото те просто
отхвърлят либералната (а заедно с това и социалната) демокрация, получиха заедно
над 280 000 (което би било
над 9% от гласувалите). Накратко, запазват позициите си.
Не бива да оставяме извън
внимание и неочаквано високия
резултат на “партията на Васил Божков” - почти 100 000
гласа, но това вероятно е един
от многото изрази на протестния вот, защото не вярвам в политическото дълголетие на този
политически проект. Както това
се случва обичайно във всички
“бизнес” партии, освен когато
успееш да превърнеш самата
политика в бизнес, както това
се случва вече 12 години. Едва
ли дълголетие очаква и проекта
на “Републиканци за България”,
освен ако не продължи да намира трайна подкрепа отвън.
Но на терена на “евроатлантическите ценности” има толкова
много други играчи в България,
че републиканските опити за
заемането му едва ли имат особено добра перспектива.
Изборите започнаха с банална кампания, сякаш нищо не
се беше случило. Завършиха със
сериозно разбъркване на политическата арена, макар и недостатъчно с оглед на очакванията от протестите. И все пак нещо се случи!
От блога на автора
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Часът на задкулисието
Заговори ли се за „експертен кабинет”, мислете за ДПС
Валентин ГЕОРГИЕВ

Емоциите покрай резултатите от изборите и този път запазиха в сянка една от партиите - ДПС. Никой нищо не чу и
не видя, нямаше официални
изявления (освен кратки думи
от Мустафа Карадайъ), нито
някакви необичайни драми.
Мълчанието около движението
бе нарушено само в началото
на предизборната кампания,
когато се разбра изненадващо,
че Делян Пеевски, когото
възхваляваха до последно, не е
в листите за депутати. Причините за този рязък обрат така и
не станаха известни, а спекулациите го свързаха с разследване в САЩ и последващия доклад за България, който се появи дни преди вота.
Случайно или не обаче, ден
след изборите от ДПС лансираха в медиите прословутата
“програмна реч” на Ахмед Доган от 2018 г., където той говори за “програмен кабинет, който да реорганизира властовата
система в държавата”. Очевидно резултатите на отделните
партии подсказват, че това е
възможен изход за оцеляване на
новото Народно събрание. Ал-

тернативата е служебен кабинет и предсрочни избори нещо, което ДПС явно не иска.
Поводът през 2018 г. също
бяха протестите и блокадите на
пътища и магистрали в страната по онова време. “Когато
Улицата започва да инициира
промени в политическото статукво, значи нещата са изпуснати и е вече твърде късно”,
казва Доган и предлага “спасението” да дойде именно с ново
правителство от експерти и
широка политическа подкрепа.
Впрочем, това се случи и по
време на последните летни протести - в началото на есенния
политически сезон, когато
съдбата на кабинета “Борисов
3” беше “на трупчета”.
Нежеланието на движението за предсрочни избори пролича от факта, че бе поискана
оставката и на президента.
“Войната между институциите
доведе до политическа криза, в
която се намираме днес, до критичната точка на хаоса. Затова
ДПС настоява за оставка на
правителството и на президента”, заяви тогава Карадайъ от
парламентарната трибуна. “Радев атакува Бойко Борисов и
правителството, атакува и Народното събрание. Прави опит
за противопоставяне на съдии
срещу прокурори. По този начин ерозират и изпълнителната, и законодателната, и съдебната власт, както и президентската институция. Президентът
трябва да бъде обединител на
нацията, но г-н Радев ерозира
всички институции и държавността като цяло. Ако иска да
се изяви като политик, да си

регистрира партия”, каза лидерът на ДПС.
За никого не е тайна скритата подкрепа на ДПС за партията на Борисов, въпреки че
ГЕРБ се опитват да се разграничат от нея и бягат като дявол
от тамян заговори ли се за този
таен съюз... Сближава ги, разбира се, общият бизнес - и голям, и по-малък.
Нека припомним за злощастния предишен опит с експертно правителство - това на
Пламен Орешарски. Той си
отиде скоропостижно - след
избора на Делян Пеевски, тогава депутат от ДПС, за шеф
на ДАНС, и след умишления
фалит на четвъртата в България банка, който отвори дупка
от над 4 милиарда лева.
Оказа се, че “програмното
правителство” не е нищо друго, освен маскарад за безотговорност и неясен контрол. Негативите за случилото се обра
изцяло БСП, защото то беше

лансирано чрез нейния мандат.
Виждаме хора с професионален опит, но с неясен интегритет. Кой ги предлага, кой ги
издига и им дърпа конците
впоследствие? Не се изпълнява програма, така че никой не
носи пряка отговорност.
Опитът показва, че в един
т.нар. експертен кабинет на
съгласието всеки министър ще
е програмиран да изпълнява
поръчките на тези, които са го
чипирали като техен човек.
Това му е и програмното.
Друг проблем безспорно е
подмяната на вота на избирателите. Каквито и да са резултатите, е крайно нечестно спрямо хората парламентарно представените политически сили да
си измият ръцете с програмен
кабинет, както и с безпринципни коалиции, въпреки че доста
често това се случва.
Симбиозата между ГЕРБ и
ДПС е толкова дълбока през
последните години, че ДПC

труднo щe ce дaдe дa бъдe
“изядeно” и дa ce прaвят кoaлиции бeз учacтиeтo му. Видя се,
че тази връзка оцеля дори при
наличието на “патриотите” официален политически опонент на ДПС. А при прoгрaмнo
прaвитeлcтво, където никoй нe
нocи oтгoвoрнocт, можем да
сме убедени, че кражбите не
само ще продължават, но може
и да станат по-големи. Независимо, че преди изборите всички се кълнат в обратното. Aкo
бъдe нaпрaвeн eдин куц
кaбинeт, мoжe като нищо дa
изкaрa и една гoдинa и дa нe ce
cтигa скоро дo предсрочен вот.
Вече е ясно, че ГEРБ са в
изолация и като първa пoлитичecкa сила трудно ще
нaмeрят cтaбилни пaртньoри.
Затова Борисов отчаяно предлага формулата за експертен
кабинет, но това едва ли може
да се случи с мандата на партията му. По-вероятно обаче е
задкулисието да опита да го
направи през новака “Има
такъв народ”. Сметките показват, че Слави Трифонов също
не може да събере достатъчна
подкрепа за редовен кабинет с
ясна политическа отговорност,
освен ако не направи компромис с обещанията си да не се
коалира с ГЕРБ, БСП и ДПС.
Точно тук трябва да търсим
“разковничето”. Според някои
анализатори и запознати лица
след охладяване на отношенията на олигарха Пеевски с Доган, той и цялата му империя
са започнали “инвестиция” в
партията на Трифонов. Такива
патерици през годините бяха
част от “патриотите”, част от
НДСВ, Кунева, СДС, Бареков...
Дали няма да е така и в новото
Народно събрание? Предстои
да разберем доколко е свободна “свободната” воля на Слави
и дали Сараите отново няма да
решават, както винаги. Тръгне
ли Трифонов да подкрепя експертен кабинет, търсете връзката с ГЕРБ и ДПС.

Невинните
Инж. Иван Иванов
Напоследък се множат обвинения, че
след 9 септември комунистите са потопили в кръв българската интелигенция с
присъдите, издадени от Народния съд.
Върховният съд на България на 12 април
1996 г. отмени присъдите, издадени от
Народния съд на депутатите от 25-ото
Обикновено Народно събрание, министрите от 56-ото до 60-ото правителство,
регентите, царските съветници и военни
лица. Мотив: липса на доказателства. В
тази рубрика показваме лицето на “невинните жертви на Народния съд” с извадки от безпристрастните архиви.
Инж. Иван Иванов (1891-1965). Кмет
на София. Осъден е от Народния съд на
15 години затвор. През 1948 г. е реабилитиран и започва работа в хидротехническото строителство в България по разпореждане на Георги Димитров. Роден е
през 1891 г., умира през 1965 г.
Говори жертвата на Народния съд:
Инж. Иван Иванов, кмет на София:
София 10 март 1941 г.
Ваше превъзходителство, господин
д-р Бернард Руст

Райхминистър за науки, възпитание
и народно учение
Берлин
Многоуважаеми господин Райхминистър,
В дните, когато победоносните германски войници като мощни вълни се
носят надолу по балканските проходи
на Юг към Егейското море, си спомням
за вас и за дните, които прекарахме миналата есен между нас. Ваше Превъзходителство, казаното от Вас тогава за
нашето вярно приятелство между двата
наши народа се сбъдна, както виждаме
много скоро. Влизането на България в
Тристранния пакт е за нас повече от
един дипломатически акт, то е преди
всичко една съдбоносна стъпка, един
трети опит за осъществяване на националните идеали и за създаване на достойни и сносни условия за живот на
нашия народ. Ние сме твърдо убедени,
че държавническия акт от 1.3., който се
разигра във виенския Белведере, ще бъде
за доброто на двата народа и ще закове
по-здраво старото приятелство между
Германия и България.
Затова в дните, когато германските
войници се намират в София, спомняме
си всички с горда радост за вярната братска взаимна дейност през Световната

война, гледаме с вяра и храброст в бъдещето и поздравяваме най-искрено нашите приятели.
С искрени поздрави
Ваш (п) И. Иванов

на акцията за събиране на суми за закупуване на подаръци...
В неделя, 13 т.м. ще бъде събирана по
трамваите и автобусите допълнителна
такса от 1 лев в полза на акцията...

В. “Днес” 11 април 1941 г.
Великденски подаръци за германските войници на фронта и в България
По почин на столичния кмет г. инж.
Иван Иванов, вчера сл. обед, бяха свикани на конференция видни столични дами,
начело със съпругите на всички министри, и граждани, за да обмислят начина за
масово събиране на подаръци за ранените в епичните боеве в Македония, Тракия
и Западните покрайнини, и заболели германски войници, за тези, които продължават да се сражават с нечувана храброст...
Конференцията беше открита от г.
кмета, който изрази общото желание на
софийското гражданство да засвидетелства голямата българска радост от геройските подвизи на германските бойци...
Нека зарадваме ранените и болните германски бойци и нашите бащи, братя и
синове на страж по границите с великденски подарък, макар и скромен да е
той, завърши г. инж. Иванов.
Господин кметът съобщи, че общината отпуска 200 хиляди лева, като начало

София 28 януарий 1943 г.
До господина германския военен аташе
Тук
Господин полковник,
чест ми е да съобщя, че Столична
голяма община ви предоставя на разположение 1200 (хиляда и двеста) кгр.
български цигари, от които 1000 (хиляда) кгр. вие да изпратите като дар от
столицата на България на храбрите германски войски на Източния фронт, а 200
(двеста) кгр. да изпратите на кмета на
Франкфурт на Майн г. д-р Крепс, който
да ги разпредели и изпрати като наш дар
на храбрите франкфуртски бойни дивизии.
28 януарий 1943 г.
Столичен кмет, кабинет
ДАА, ф.1449, оп.1, а.е.118

Подготви Христо ГЕОРГИЕВ
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Георги Раковски има
роднини край Поморие
По повод 200 години от рождението му
Петър КУЦАРОВ,
проф., д-р на историческите науки

За Георги Стойков Раковски (18211867), този голям български възрожденец и революционер, основоположник на
организираната национална борба за
освобождаването на България, журналист и поет, дипломат и философ е писано много. А тази година (на 14 април) ще
бъдат отбелязани 200 години от рождението му. Малцина, дори сред историците, знаят, че родът му по майчина линия
води началото си от с. Еркеч (днес Козичино, община Поморие).
Георги (Съби Стойков Попович)
Стойков Раковски е издънка на Мамарчовския род. Като известен праотец на
този род се знае Ради Мамареца, роден и
живял в село Еркеч през първата половина на ХVIII век до 1750 г. В мерата на
Еркеч, в Източна Стара планина, Коджа

Балкан, са били приютени стадата на Ради
Мамареца. Той е заможен еркечанин,
който едновременно е и пазач на Хемските порти, а според някои сведения
Ради Мамареца е началник на караула в
посочената местност. Поради зачестяването на турските зулуми и преследвания
Ради Мамареца се преселва в Котел. Той
има син Стойко, роден 1750 г., който на
свой ред има трима сина и две дъщери.
Третият му син е Георги Стойков Мамареца, известен като капитан Георги Мамарчев, който е на служба в руската армия, участва в руско-турските войни от
1810 и 1829-1832 г., участник е във
въстанието, известно като “Велчева завера”, заточен на остров Самос, където
умира. Георги Мамарчев е свободно избран за български кмет на Силистра както от жителите на града, така и от придошлите от околните села българи. Малко са писмените спомени за него. Найподробни са тези на сестриния му син
Г.С. Раковски, който много уважавал,
обичал и даже боготворял вуйчо си.
По-малката дъщеря на Стойко, на име
Руса, се оженва за Стойко Папаза от село
Раковица, недалеч от Котел. Третото чедо
на Руса и Стойко е бил Сава Стойков
Попович, известен под името Георги
Стойков Раковски. Фамилното име Мамарчов е стъкмено от бъдещия поет.
Изглежда за благозвучие Раковски е предпочел да употреби името Мамарчов вме-

сто Мамарецов или обикновеното Мамареца. Възхитен от военните подвизи
на вуйчо си, кап. Георги Мамарчев, бъдещият велик българин взема неговото име,
а фамилията си получава от родното на
баща си село Раковица.
Най-големият син на Стойко Радев и
също вуйчо на Георги Раковски е Ради
Стойков Мамареца. Той се връща в Еркеч, наследява дядовите си имоти и се
оженва за еркечанката Марина. Те имат
синове Стоян, Стати, Петър и Митьо.
По време на преселването в Русия, през
руско-турската война 1828-1832 г., роднините на Раковски в Еркеч също се
преселват в Буджак. Те не могат да свикнат с трудните условия в безводната
руска земя и тъгуват по родния Балкан.
А и тяхната майка постоянно ги моли да
се завърнат в България, за да я погребат
в родното й и скъпо за нея село Еркеч. Те
се възползват от амнистията и наистина
се връщат в България, но поради размириците не успяват да се доберат до Еркеч и се установяват в с. Юшенли (Ботево), Русенска област.
В паметта на еркечани и до днес е
живо знанието и преданието за рода на
Георги Раковски. Еркечани са горди, че
видният революционер и първи български дипломат е свързан с тяхното древно
българско село. Много хора, в това число и от преселниците в над 60-те образувани от Еркеч т.нар. вайковски села, ис-

кат да знаят кои родове са свързани и са
продължители на рода на Раковски. Само
едно сравнително бъдещо проучване на
родословията на еркечките родове до
1832 г. може да покаже кой род и кои
лица са имали родствени връзки и могат
да се считат за продължители на рода на
Георги Стойков Раковски.
Интерес представлява и съдбата на
сестрата на Георги Стойков Раковски. Тя
се озовава в Одеса, за да се лекува, оттам
пише писмо до руския император (открито от мен в Архива на външната
политика на Руската империя), после се
завръща в България и следите й се губят.

Легендата Теофано Попова
165 години от рождението на народната учителка
Д-р п.н. Стоянка КОЕВА

Навършиха се 165 години от
рождението на народната учителка Теофано Попова. Родена
е в Стара Загора на 20 март
1856 г. Баща й, абаджия, владеещ няколко езика, активно участва в просветното дело на града. Вуйчо й Атанас Иванов е
известен старозагорски учител
и книжовник.
Теофано Попова започва
училище на 5-годишна възраст.
Учителите и училищните настоятели са впечатлени от нейните
блестящи способности и едва
14-годишна тя е назначена за
учителка. Преподава на четвърти и пети клас български език,
риторика, педагогика, словесност. На 22 години остава вдовица с две деца, едното от които
още неродено. До края на живота си свързва своята съдба с учителската професия, с просветната и обществената дейност.
Владее шест езика. Написва 15
книги.
По време на Руско-турската
освободителна война семейството е в Свищов, където Попова
посреща Александър II с думи
на руски език. През Сръбскобългарската война, като секретар на Червения кръст в Ка-

занлък, Теофано Попова вдига
на крак казанлъшката общественост, която събира и изпраща
огромно количество помощи за
войниците на фронта. От учебната 1886-1887 г. Попова е учителка в Севлиевското девическо
училище. Записва големия си
син Димитър в Априловската
гимназия в Габрово. В Севлиево
се създава първият социалистически кръжок в България. Тя е
негов член и участва активно в
дейността му. Организира клубове по самообразование на
ученици, на граждани. По нейна
инициатива се създава женски
клон към клуб “Приятелска дружина”. Има огромна библиотека и подпомага създаването на
обществена библиотека с читалня. Пропагандира социалистическите идеи, свързани с борбата
срещу злото и неправдата.
Синът й Димитър е сред
организаторите на бунта на учениците в Априловската гимназия на 11.02.1891 г. След изключването му, майка му го
прехвърля в Пловдивската
мъжка гимназия. Там заедно с
Георги Бакалов той е водач на
бунта в Пловдивската гимназия.
И двамата са изключени от всички училища в България.
Въпреки реномето си на
социалистка и бунтарка, тя заминава за Солун и е назначена

в Солунската българска девическа гимназия за учителка и управителка на девическия пансион към нея. Преподава български език и история. От септември 1894 г. отново е учителка
по литература в Старозагорската девическа гимназия. Има огромен авторитет сред учителите и обществеността.
Смисълът на нейния живот е
доброто, което може да направи за бедните и отрудени хора.
През 1900 г. като член на
окръжния учителски съвет в
Стара Загора тя протестира с
искане към просветното министерство за връщане на уволнените учители в училищата. Де-

сетина дни след това получава
заповед за уволнение. След 29
години учителстване, 44-годишна, отдала ум и младост на просветното дело, тя е уволнена
завинаги. Решава да посвети
остатъка от живота си на бедните и бездомни сирачета. Намира спасение в благотворителната дейност, в себераздаването, в името на доброто.
На 3 март 1899 г. с подкрепата на будни съграждани Теофано Попова основава благотворително дружество “Добрий
самарянин” в Стара Загора. То
има две секции - старопиталище
за самотни възрастни хора и сиропиталище за сирачета.
През 1912 г. е убит и вторият й син Васил. Съкрушена, Теофано заживява като благодетел,
будител, педагог. Отдава се на
благотворителното дело до последния ден на своя живот. Цялата си нежност и обич на осиротялото си сърце отдава на децата. Техните радости и скърби са
и нейни, техните съдби - нейна
съдба. Учи ги на труд, на взаимопомощ, на занаят. Някои отиват
в Садово, в земеделското училище, в гимназията или в педагогическото училище.
Последната радост на Попова е отпуснатата сума за строителство на дом за деца сираци.
Домът функционира 115 годи-

ни, допреди два-три месеца.
Носи нейното име - Дом “Теофано Попова”. В двора има неин
паметник. Последната й воля е
отразена в нейното завещание повелява с доходите от имота й
да се отглеждат деца сираци и
имотите й да не се отчуждават.
А днес какво се случва?
От Педагогическото дружество “Теофано Попова” в Стара
Загора предложихме след излизането на децата от Дом “Теофано Попова” в същата сграда да
се създаде Национален старчески дом и педагогическа библиотека за учители - ветерани. Споделихме идеята с ОбС на БСП в
Стара Загора и по негово поръчение депозирахме заявление до
кмета на общината с искане да
се открие такъв дом.
Зам.-кметът г-жа Сотирова
дълго време ни подкрепяше.
Оказа се обаче, че кметът Живко Тодоров, г-жа Сотирова и
министър Деница Сачева тайно
са решили в дома да бъдат настанени удобни за тях обитатели. За дългосрочното заблуждаване и предателство информирахме министрите на образованието, социалната политика,
омбудсмана, НС на БСП с молба Дом “Теофано Попова” в
Стара Загора да бъде национален старчески дом за учители ветерани.
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Новият сериал
„Порталът” тръгва
скоро по БНТ
Любими звезди ни пренасят от златните
години на българската естрада до наши дни

СНИМКА “МИРАМАР ФИЛМ”

“Порталът”
Българската национална
телевизия скоро ще зарадва
зрителите с нов български
сериал - “Порталът”. Приключенската драма с елементи на
романтика, комедия и интригуваща кримка ще ни пренесе
във времето и ще ни потопи в
музиката от 70-те години с
някои от любимите и до днес
хитови песни, научи ДУМА
от Виолета Цонкова, зам.-директор “Маркетинг и стратегическо развитие”.
Криминалният психолог
Крум Бонев (в ролята Велислав Павлов) попада в отдавна отминалата 1979 г. и започва да разследва убийство, което още не се е състояло. В същото време пришълец от миналото - eксцентричният учен-физик Джингиби (в ролята Александър
Кънев) започва свое собст-

вено приключение в 2019 г.
Сюжетът ни прехвърля в
различни декади с фина загадъчна линия и спомени за
среда, събития и песни.
“Основно предизвикателство беше да пресъздадем
убедително една отминала
епоха, която е хронологически близка, но стилистично е
много отдалечена от настоящето, казва Матей Константинов, главен сценарист и
продуцент на “Порталът”. На
всички нива по създаването на
сериала се стремихме да покажем миналото максимално
обективно, но с приключенски, а не политически привкус.
Без да даваме оценки. Надявам се, че ще бъдем убедителни при “преминаването през
портала на времето” от особеностите на езика и сценографията до цялостния дизайн.

В дните, когато пътуването в
пространството е ограничено,
ние ще предложим едно преминаване във времето - приключенско, изпълнено с
въпроси, с емоции и много
музика.”
За продукцията се заговори още през есента по време
на снимките. Зад проекта
стои творческият и продуцентски екип на “LOVE.NET”
и “Вездесъщият”. Сценарият
е на Матей Константинов,
Илиян Джевелеков и Нели Димитрова. Илиян Джевелеков
режисира всичките шест серии, камерата е поверена на
Мартин Балкански, художник
е Георги Димитров. Изпълнителен продуцент е “Мирамар
филм”.
Цяла плеяда от звезди ще
придружава зрителите през
портала на времето. Ще ви-

дим актьори от различни поколения, любими изпълнители в необичайни роли, ще
открием и нови лица. Те се
превъплъщават в драматични
и комични персонажи от близкото минало и настоящето.
Много от героите в сериала
са базирани на архетипни
образи, в които сценаристите
и актьорите влагат индивидуалност и уникалност.
Освен Велислав Павлов и
младия актьор Александър
Кънев, с главни роли са Джулия Бочева и Стефания Кочева като бляскави, талантливи
и многопластови естрадни
звезди. Партнират им Стефка
Янорова, Михаил Мутафов,
Герасим Георгиев-Геро, Дарин Ангелов, Свежен Младенов, Мария Стефанова, Радена Вълканова, Мария Илиева,
Даниел Цочев, Борис Луканов, Христо Мутафчиев и
много други.
В “Порталът” е и последната филмова роля на незабравимата Татяна Лолова.
Образът на леля Зорка - жена
с висок дух и ведър характер,
въпреки превратностите на
съдбата, е създаден специално за нея.
Ключово място в сериала
заема българската естрадната
музика. Ще чуем както популярни песни на Йорданка
Христова, Орлин Горанов,
Мария Нейкова, Георги Минчев, така и по-малко познати,
но много красиви песни на
Ангел Заберски, Светозар
Русинов по текстове на Дамян Дамянов, Михаил Белчев,
Димитър Василев. В саундтрака са включени и съвременни песни на групата
“Jeremy?”.

„Trigaida” и диджей сет на Иван Шопов
в петото събитие на „Мusic elevator”
Датата е 8 април, денят е четвъртък
и се готвим за поредни два концерта в
петото събитие от онлайн серията на
Кoncerti.bg. Започваме в 20 ч. В това
издание ще чуем представянето на новия албум на “Trigaida” и самостоятелен диджей сет на Иван Шопов, научи
ДУМА от Мила Панайотова, пиар и
бранд мениджър. Платформата “Мusic
elevator” е част от стратегията на сдружение “Концерти.бг” за подкрепа на
артистите от българската музикална
сцена в условията на пандемия. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на НФ “Култура”.
“Trigaida” преплита българския фолклор със съвременната естетика на електронната музика. Дебютният им албум “Elate” има съвременно звучене и
разкрива нов прочит на българското
музикално наследство, използвайки фолклорни мотиви и песни като основа на
своите композиции. Те получават нов
живот чрез влияния от популярни еле-

СНИМКА “TRIGAIDA”

ктронни жанрове като дръм енд бейс,
дъбстеп и трип-хоп. Проектът
“Trigaida” обединява таланта, креативността и опита на тримата утвърдени
на българската сцена музиканти. Той
съчетава чистия глас на Ася Пинчева
от “Космическите гласове на България”, Георги Маринов-Хорхе с дидже-

риду и гайда, звученето на “Оратница”,
“Тъпани и гайди”, “The Groovin ‘Pipers”
и дълбочината на музиката на Иван Шопов (Balkansky, COOH).
Оставаме с Иван Шопов и във втората част на вечерта с диджей сет в
духа на фолктроник триото. В уикенда
след концерта може да очакваме и
уъркшоп, с който да надникнем в “кухнята” на “Trigaida” и да видим как се
ражда магията между тримата музиканти.
През 2021-ва организираме в
10 събития, някои с по 2, други с по
3 различни музикални концерта,
10 уъркшопа, конкурс. Една от мисиите ни е да срещаме големи имена от
музикалната сцена и прохождащи банди, млади музиканти или стартиращи
колаборации. Може да видите всички
излъчени досега събития, а също и
какво предстои - на me.koncerti.bg или
във фейсбук страницата Koncerti.bg,
споделят организаторите.

НАКРАТКО

Отново „Ла”
с Рашко Младенов
и Константин Цеков

Музикалният спектакъл “Ла” ще
бъде представен на 9 април от
19.30 ч. в Сити марк арт център.
“Ла” е театрална игра, в която
двамата изпълнители демострират
музикалните си умения. Текстът е
написан от актьора Рашко Младенов, а всички музикални движения са
на Константин Цеков (“ФСБ”).
“Едва ли има изкуство с такова
разнообразие в жанра, каквото е
музиката. Всичко, което излиза от
човешкия глас и стотиците музикални инструменти като организирани тонове, е музика. Десетки са
и предпочитанията на тези, които
я слушат. Класическа, оперна, фолклор, популярна, джаз и още, и още.
А какво би станало, ако ги смесим?
От Бах до Гершуин, от Моцарт до
“ФСБ”. А ако ги смесим и с малко
театър! Хм! Вие кажете. На нас ни
беше много забавно, докато подготвяхме този спектакъл и сега търсим
с кого да споделим това удоволствие”, казват Рашко и Косьо.

14 любими детски
песнички, адаптирани на
български, излизат в албум

Каналът с детска музика в ютюб,
наречен ItsyBitsy Bg, е предпочитана
онлайн дестинация за стотици хиляди деца и родители у нас. Видеата в
него са събрали повече от 77 милиона
гледания, а най-успешното от тях,
визуализиращо песничката “5 маймунки”, вече надхвърля 37 милиона.
Сега излиза диск с компилация от
любимите детски песнички в споменатия канал, наречена “5 маймунки”.
Албумът съдържа 14 от най-обичаните чуждестранни детски мелодии,
адаптирани на български език, както
и техни караоке версии. Паралелно с
издаването на албума, екипът на
ItsyBitsy, зад който стоят рок барабанистът Ненчо Стефанов, съпругата му и графичен дизайнер Гергана
Цонева и музикалният продуцент
Светослав Димитров, работи върху
първи по рода си проект за превеждане на цялото съдържание във видеоканала на жестомимичния език,
за да го направи достъпен за децата
със слухови проблеми. Изпяването на
песничките в албума е поверено на
известния актьор и певец Ненчо Балабанов, както и на малката дъщеря
на създателите на ItsyBitsy - Сияна.
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ДНЕС

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

16

o

С

12

o

С

13

o

С

ВИДИН
9c

ПЛОВДИВ
12 c

СОФИЯ
6c

РУСЕ
11 c

САНДАНСКИ
16 c

ВАРНА
16 c

ПЛЕВЕН
11 c

БУРГАС
16 c

15

o

С

16

o

С

17

o

С

С умерен и поривист вятър от запад-северозапад ще нахлува студен въздух и температурите ще се понижат. Облачността ще е по-често значителна и на много места от
запад на изток ще има валежи от дъжд, значителни в
югоизточните райони. С понижението на температурите
на места в Северна и Западна България дъждът ще се
примесва със сняг. Атмосферното налягане ще се повишава
и до края на деня ще е около средното за месеца.

ХОРОСКОП

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
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 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚ ÙËÎÏ
/4 ÒÂÁÓÌ, 5 ÂÔ./ (12)
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 ¡Î‡„ÛÌËÚÂ ‰ÂÚÒÍË Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÒÂÁÓÌ, 3 ÂÔËÁÓ‰/
15.25 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ¡ËÁÌÂÒ.¡√
21.30 —ÎÂ‰ËÚÂ ÓÒÚ‡‚‡Ú
22.00 ƒÓÒÚÓÂ‚ÒÍË 8-ÒÂËÂÌ Ú‚
ÙËÎÏ /–ÛÒËˇ, 2011„./,
1 ÂÔËÁÓ‰, ÂÊËÒ¸Ó
¬Î‡‰ËÏË ’ÓÚËÌÂÌÍÓ, ‚
ÓÎËÚÂ: ≈‚„ÂÌËÈ ÃËÓÌÓ‚, ◊ÛÎÔ‡Ì ’‡Ï‡ÚÓ‚‡,
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ƒÓÏÓ„‡Ó‚,
ÀÂÓÌË‰ ŒÍÛÌÂ‚ Ë ‰.
(14)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 —˙·ÓÚ‡ ‚Â˜Â Ò ¡Õ“ /Ô/
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.55 ¡‡Á‰Ë /Ô/
04.25 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚ ÙËÎÏ
/4 ÒÂÁÓÌ, 5 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
(12)

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

Ò‚Ó·Ó‰-

ÌÓî
21.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË

(Ô)

22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.10 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.10
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.60
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.3
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.67
21.00 ìMasterChefî - ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ¯ÓÛ, Ò.7
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
00.00 ìÃ˙Ú‚‡ ÚÓ˜Í‡î - ÒÂË‡Î, Ò.5 ÂÔ.8
01.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.109
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.8

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
09.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
12.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
15.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
16.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
19.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ì ‡ˇÚ Ì‡ ÌÂ‚ËÌÌÓÒÚÚ‡î
- ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
22.30 œÂÏËÂ‡ Ì‡ ÒÂÁÓÌ‡
ìƒÓÍ-ÚÓÍî
23.30 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - Á‡·‡‚ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
00.10 101 ‚˙ÔÓÒ‡ Í˙Ï ‚˙Á‡ÒÚÌËˇ
01.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
03.20 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ì ‡ˇÚ Ì‡ ÌÂ‚ËÌÌÓÒÚÚ‡î
- ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Ще имате напредък в
делата си, ако сами си
вършите работата, без
да разчитате на други
хора.

За много от вас денят
се свързва с решаване
на финансови въпроси и
произтичащите отношения.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Има над какво да се
замислите и да промените, за да постигнете
исканата сериозна промяна.

Ще попълвате в движение знанията си по
много въпроси, най-вече
професионални и експертни.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

На работното място
ще ви притиснат срокове и ще бъдете принудени да оправяте чужди грешки.

Денят за мнозина от
вас ще е динамичен. Ако
делата ви зависят и от
други, бъдете по-внимателни.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Промените,
които са по
циатива, ще
зят добре на
ви.

част от
ваша инисе отраработата

Изтъквайки подходящи
доводи, ще намерите
поддръжници на идеите
си, които ще приложите.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Присъствието на някого, към когото доста
се стремите, ще ви мотивира да удвоите силите си.

Живейте смирено и не
предизвиквайте с нищо
съдбата, използвайте
наученото, ще имате
успех.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Ще работите упорито,
за да наложите името
си в сферата и средите, от които се интересувате.

Ще намерите правилното решение на въпрос,
който ви притеснява.
Това ще ви помогне още
утре.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

15

СРЯДА
7 АПРИЛ

2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Пептидът хистатин-1 в човешката слюнка
помага на раните да зарастват по-бързо.

ÃÂÊ‰Û ·ÎÓÌ‰ËÌÍË:
- “ÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó Ï˙ÊÂ...
- ¿ ÚÓÎÍÓ‚‡ Ï‡ÎÍÓ ‚ÂÏÂ...

Трясъкът на гръмотевицата е подобен
на звуците на класическите симфонии.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Онлайн комуникацията
предизвиква изтощение

¡»—≈–¿ …Œ—»‘Œ¬¿,
ËÁÍÛÒÚ‚Ó‚Â‰Í‡
¡À¿√Œ¬≈—“¿ ¿—¿¡Œ¬¿,
ÔËÒ‡ÚÂÎÍ‡,
ÎËÚÂ‡ÚÛÌ‡ ÍËÚË˜Í‡
¬¿À≈Õ“»Õ √¿Õ≈¬, ‡ÍÚ¸Ó
√≈Œ–√» ◊¿”ÿŒ¬,
ıÛ‰ÓÊÌËÍ, Í‡ËÍ‡ÚÛËÒÚ,
‡ÌËÏ‡ÚÓ
œÓÙ. Ã≈–—»ﬂ Ã¿ ƒ≈–ÃŒ“,
ÔËÒ‡ÚÂÎÍ‡, ËÒÚÓË˜Í‡
œÓÙ. ‰-
Õ¿ƒ≈Δƒ¿ Ã¿–»Õ◊≈¬— ¿,
ÍËÌÓÍËÚË˜Í‡, ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÍ‡

40% от жените изключват камерата си по време на виртуални срещи
Скорошно проучване на Станфордския университет изследва обстойно влиянието на
видео комуникацията и
все по-разпространяващия се феномен, наречен
“Зуум умора” (Zoom
fatigue). Според експерти на учебното заведение има четири основни
причини за подобно
състояние: прекомерен и
интензивен зрителен
контакт, непрекъснато
гледане на самия себе си
на екран, ограничената
мобилност (дълго стоене на едно място, обикновено на бюро) и повечето енергия, изразходвана за идентифициране
на социални нагласи и

сигнали, които иначе
при лична среща хората
разбират интуитивно.
Всички тези фактори
правят видео разговорите както психологически, така и физически изтощителни.
40% от жените на
възраст от 18 до 34 години признават, че изключват камерата си по време
на среща. Освен заради
умората, дамите го правят и защото не са доволни от външния вид на
кожата си, сочат резултатите от изследване на
Foreo и OnePoll.
От началото на пандемията 60 на сто от дамите използват по-малко грим, залагат на есте-

Видео разговорите уморяват
както психически, така и физически
ствен вид и са два пъти
по-склонни да инвестират в продукти за грижа
за кожата, отколкото в
разкрасителни. 71% от
представителките на
нежния пол демонстрират засилен интерес към
уредите за процедури за
лице в домашна обстановка, които предлагат

професионални резултати. Преместването на
личните срещи в онлайн
среда е сред основните
причини за тези потребителски нагласи и
превръщането на здравата и сияйна кожа в топ
приоритет за жените.
Снимките без филтър
и хаштагът #SkinPosi-

tivity (или позитивна нагласа към себе си) са все
по-често срещани в социалните мрежи през последните месеци. Вече
има над 146 хиляди подобни публикации само
в инстаграм и броят им
стремително расте всеки
ден. Като тенденция сред
потребителите и инфлуенсърите се налага практиката те да публикуват
необработени снимки на
лицата си без грим, да
показват как изглеждат
реално и да споделят лични съвети за грижа. Това
вече не е тема табу, а поскоро един от трендовете на 2021 г. - “да се чувстваш добре в собствената си кожа”.

Изучаващите
щастието
са по-здрави
психически
Британски експерти установиха, че студентите, записали се
в курса, наречен “Наука за щастието”, са по-здрави психически, съобщи Би Би Си.
Тримесечното обучение в
Бристолския университет с лекции и семинари разглежда какво
прави хората вътрешно удовлетворени, като стъпват на научни
изследвания. Студентите от трите групи, записали се за курса,
след края му се чувствали много

Големият бариерен риф може да изчезне
Между 75 и 99%
от Големия бариерен риф ще изчезнат
до 2025 г., ако глобалното затопляне
запази сегашните си
темпове. Данните са
от последния доклад
на Австралийската
академия на науките.
Експерти алармират:
когато температурите се повишат с 2
градуса, едва 1% от
коралите в най-голямата рифова система ще оцелеят, пише
“Дейли мейл”.
Изчисленията на

Туристи от цял свят се възхищават
от природния феномен
академията показват,
че при сегашните
нива на емисии найвероятно глобалната
температура ще се
повиши с 1,5 граду-

са през 2025 г. Единственият начин да се
спаси природният
феномен, са незабавни “действия за промяна”, които да

обърнат глобалното
затопляне. Но според
специалисти от австралийската институция тази цел изглежда “на практика невъзможна”.
Големият бариерен риф се намира
край бреговете на
Куинсланд, Австралия, и се състои от
2900 отделни рифа.
През март 2020-а
стана ясно, че заради необичайно високите температури на
океана се наблюдава
най-мащабното из-
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√ÂÓ„Ë √ÂÓ„ËÂ‚
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бледняване на корали. А миналия октомври бе изчислено, че
близо половината
корали в рифа са
изчезнали през последния четвърт век.
Когато водата се
затопли, коралите се
освобождават от водораслите, които
осигуряват по-голямата част от енергията им, и постепенно избледняват, докато не станат съвсем бели. Ако възможно най-скоро не
получат хранителни

вещества, загиват.
Средната глобална температура вече
се е повишила с 1,1
градуса от началото
на индустриалната
епоха насам. Според
учените обаче Земята не се затопля равномерно и Австралия се намира в частта, която се загрява
по-бързо. На континента средната температура вече се е
повишила с 1,4 градуса, а това повишава и риска за Големия бариерен риф.
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по-добре в сравнение с онези,
които не са го проследили.
Курсът е първият по рода
си във Великобритания. Досега
е завършен от хиляда студенти.
Те са учели факти за мозъка,
практики за постигане на попълноценен живот, известното
за влиянието на самотата върху
имунната система и как оптимизмът може да удължи живота.

Посочиха фаворитите
за победа в Ротердам
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Тримесечното обучение
разглежда какво носи
вътрешно удовлетворение
на хората
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Букмейкъри посочиха фаворитите за
спечелване на “Евровизия 2021”. Найголеми шансове за победа в тазгодишния
песенен конкурс имат представителите
на Малта, Швейцария и Франция, твърдят
британските експерти по залози, цитирани от сайта на музикалната надпревара.
Според “Одсчекър” в петицата на лидерите влизат изпълнители от Малта с вероятност за победа 18%, от Швейцария
- с 13%, от Франция - с 11%, от България
и Италия - с по 7%. Страната ни ще бъде
представена от Виктория Георгиева с
Growing Up is Getting Old. Изпълнителката ще излезе на сцената на втория полуфинал под номер 13. “Евровизия 2021”
ще се проведе на 18, 20 и 22 май в Ротердам, Нидерландия, и ще се излъчва по
БНТ1 в 22 ч.
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Дебютант
с евробронз
в Москва
Асеновградчанка спечели пета
титла за Азербайджан
след 4-годишно наказание

Валентин Генчев е подскочил заедно с щангата след последния си опит,
с който спечели два медала в дебюта си на Европейско първенство

Дебютантът Валентин Генчев (67 кг) заслужи бронзов
медал на Европейското
първенство по вдигане на тежести в Москва. Българинът
взе отличието в двубоя, като
спечели и сребро в изтласкването. Представителят на школата в Стара Загора събра
двубой от 315 кг (138 кг в
изхвърлянето и 177 кг във
второто движение). Генчев
направи 6 от 6 сполучливи
опита.
В изтласкването той бе голямата изненада и разочарова

България остава лидер. Нашите са с 3 златни, 1 сребърен и
1 бронзов в двубоите. Титлите заслужиха Надежда МейНгуен (45), Ангел Русев (55)
и Стилян Гроздев (61), второто място зае Ивана Петрова
(45).
На подиума в руската столица снощи се качи големият
ни щангист Божидар Андреев
(73), а днес ще се състезава и
дебютантът - 16-годишният
Карлос Насар (81), който е
пръв в заявките.
В Москва състезаващата се

СНИМКА БГНЕС

много от фаворитите. Българинът се справи последователно със 168, 173 и 177 кг и бе
изпреварен само от Мохамед
Озбек (Тур), който спечели и
титлата в двубоя с 323 кг
(145+178). Среброто получи
Мирко Дзани (Ит) с 318 кг
(148+170). Петър Ангелов остана седми с 300 кг (138+162).
Представителят на сливенския
клуб “Христо Бъчваров” е
син на бронзовия олимпийския медалист от Атланта
1996 Севдалин Минчев.
В класирането по медали

Нефтохимик е първият
финалист

СНИМКА BGVOLLEYBALL.COM

Денис Карягин забива в полето на Левски
при победата на Нефтохимик с 3:2
Шампионът по волейбол Нефтохимик продължава защитата на титлата в Суперлигата. Бургазлии надвиха и във втория
плейоф гостуващия Левски, този път с 3:2 гейма (24, -23, 20,
-23, 11) в зала “Младост”, и ще играят девети финал в историята си.
Денис Карягин (3 блока) и Жани Желязков (1 ас, 2 блока)
завършиха с по 18 т., Николай Николов добави 15 (5 блока).
С по 13 т. приключиха Валентин Братоев (6 аса) и Илия
Петков (3 аса, 2 блока). Капитанът на “сините” Боян Йорданов бе над всички с 22 т. (1 ас, 2 блока). Александър Николов
завърши с 14 т. (1 ас, 1 блок), Самуил Вълчинов добави 10 т.
“Поздравления за Нефтохимик, бе по-добрият отбор в
полуфиналната серия. Пожелавам им успех на финала. Поздравявам и момчетата от моя отбор. Не сме шампиони и
винаги ще остане една горчивина, но се надявам, че догодина
можем да мислим за титлата”, заяви треньорът на Левски
Андрей Жеков.
“Направихме 14 точкови блокади срещу 4 за Левски, но
имахме доста ситуации, от които не се възползвахме. Няма
как всичко да върви перфектно. Успяхме с хладнокръвие и
сервис да надиграем Левски”, коментира наставникът на победителите Николай Желязков.
На финала тимът му очаква Хебър или Монтана, които
играха снощи втори плейоф след победа на пазарджиклии с
3:0 в първия мач.

за Азербайджан Боянка Костова (59) също спечели титла.
Асеновградчанката триумфира с двубой от 211 кг (95+116)
и изпревари с 1 кг медалистките Олга Те (Рус) и Дора
Чакунте (Фр), които показаха
еднакви резултати - по 210 кг
(95+115). Рускинята грабна
среброто, защото първа събра
този двубой.
За Костова това е четвърта
европейска титла след Анталия
2012, Тбилиси 2015 и Фьоде
2016. Тя е и световна шампионка от Хюстън 2015 - все за

Любо Пенев има
План „ЦСКА”
Няма личен план за утре, има План “ЦСКА”, заяви Любослав Пенев на първата си пресконференция като старши треньор на “червените” и преди първия полуфинал за Купата на
България срещу Лудогорец довечера от 19.30 ч. Бившият национален селекционер призна, че е юноша и фен на клуба и затова
е приел да се завърне на “Армията” за четвърти път като
треньор. Той обяви, че от него се очаква промяна, която трябва
да се случи възможно най-скоро, но отказа да посочи срокове.
“ЦСКА се развива, заварил съм нови неща, които са положителни. Няма личен план за утре. Има План “ЦСКА”. Възпитавам моите футболисти да играем за победа. Дали ще се случи
- това е друг въпрос. Ние винаги трябва да се стремим да сме
първи. Играч в ЦСКА, на когото му минава през главата да не
се бори за победа, няма място в клуба”, закани се Пенев и
отрече, че е глобявал играчите и че ще сменя капитана. “Това
са “доброжелатели”, които искат да попречат на ЦСКА. Това
при мен няма как да стане. Момчетата се развиват и работим
много добре”, заяви Пенев.

КНДР няма да праща
олимпийци в Токио
Северна Корея бойкотира Олимпийските игри в Токио. Причината е страх от
зараза с KОВИД-19. В Пхенян се опасяват вирусът да
не бъде внесен от делегацията, която трябваше да бъде
изпратена в Япония. Северна
Корея твърди, че в страната
няма и един заразен, поради
което спира спортистите си.
Това ще се случи за първи
път от 1988-а насам, когато
Северна Корея пропусна
Олимпиадата в столицата на
Южна Корея Сеул заради
бойкот в периода на Студената война.
КНДР взе решението да
се оттегли от Токио 2020

след съвместно заседание на
Олимпийския комитет и
спортния министър Ким ИлГук. “Комитетът реши да не
изпраща делегация на 32рите Олимпийски игри, за да
предпази спортистите си от
глобалната здравна криза,
предизвикана от коронавируса”, гласи официалното съобщение на севернокорейците.
Олимпиадата в Токио,
която бе отложена с година
заради пандемията, ще започне на 23 юли.
През 2018 г. на Зимните
игри в ПьонгЧанг КНДР участва в съвместен отбор с
домакина Южна Корея в хокея на лед за жени.

Азербайджан, след като през
2011 г. бе продадена в пакет с
Валентин Христов за 400 000
евро. За нея това бе първо
състезание след изтърпяно 4годишно наказание за употреба на допинг. През годините
Христов бе хващан два пъти и
в момента изтърпява 8-годишна санкция, която ще изтече в
края на 2023 г.
Щангистите ни водят и в
общото подреждане с всички
отличия в движенията - 7 златни, 3 сребърни и 2 бронзови
медала.

ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
КУПА НА БЪЛГАРИЯ
19.30 ЦСКА-Сф - Лудогорец
ШАМПИОНСКА ЛИГА
ПО БТВ ЕКШЪН
22.00 Байерн М - ПСЖ
ПО РИНГ
22.00 Порто - Челси
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
19.30 Ян Регенсбург - Вердер Б
ПО БНТ 3
18.55 Швейцария - Португалия
(младежи до 21 г.)
ПО МАКС СПОРТ 3
19.45 Ювентус - Наполи
ПО МАКС СПОРТ 4
22.00 Реал Сосиедад - Атлетик Б
1.15 Индепендиенте Дел Вале Гремио
3.30 Дефенса и Хустисия Палмейрас
ПО МАКС СПОРТ 1
17.45 Седан - Анже
20.00 Ред Стар - Лион
ПО МАКС СПОРТ 1
13.00 Турнир в Марбея (мъже)
ПО МАКС СПОРТ 2
ТЕНИС
12.00 Турнир в Сардиния (мъже)
БАСКЕТБОЛ
19.00 Левски ЛУКойл - Балкан
ПО ЕВРОСПОРТ 2
КОЛОЕЗДЕНЕ
16.30 Про серии “Схелдерпрайс”
ПО ЕВРОСПОРТ 1
16.30 Обиколка на Баския
(III етап)
ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ
20.00 ЕП в Москва
(мъже, 81 кг, Карлос Насар)
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