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Големите
нехранителни
магазини
готвят протест

ЕС готов
на сближаване
с Турция, ако
и тя е склонна

Проклета да си ти,
Европо, кръвнице
македонска!
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Атанас Кръстев
свири със
Софийската
филхармония
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50 ст.

БРОЙ 68 (8663)

Окончателни
изборни
резултати
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С 26 стотинки поскъпна бензинът
Най-масовият бензин А-95 вече струва средно 2,08 лв. за литър.
Преди по-малко от година - през юни 2020 г., средната цена е била
1,68 лв. за литър - с 50 ст. по-ниска.
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Борисов в паника
от нови избори

Валентин ГЕОРГИЕВ

Лидерът на ГЕРБ предлага на Трифонов
подкрепа от десет „дежурни” депутати

Т

ова вече е сериозна диагноза.
Хората не го искат в селото, той
пита за поповата къща. В паниката
си от ситуацията на безтегловност,
в която е изпаднал, Бойко Борисов
губи всякаква връзка с реалността
и без мяра хвърля все по-екзотични оферти с надеждата да се
задържи на клона.
Къде ги раздават тия депутати,
бе? Питам, та да си взема дваматрима да ми копаят градината, така
и така са забравили как става тая
работа. Що за малоумна идея е да
предлагаш десетина от своите, които да подкрепят “колегата политик Слави Трифонов”? И да го
казва съвсем не на шега, щото за
него било “важно да има стабилност в държавата”. Ето прекрасен
пример на беззаконие и авторитарен подход как се управлява тя.
Това да не му е битакът - да се
пазари и да търгува? Абсолютните монархисти ряпа да ядат. Кой
би се съгласил да влезе в ролята на
подобна кукла на конци, която да
обслужва едновременно и опозицията, и егото на своя самозабравил се началник? Или в ГЕРБ повечето са такива?
А може би целта е друга. Наясно е, че наглата оферта няма да
мине. Но разчита, че верният му
медиен слугинаж ще пласира в
публичното пространство версията за Трифонов като негова скрита
патерица. Хитър трик за първи
удар в новата обстановка.

Бойко Борисов се отметна от идеята за експертен
кабинет и се вкопчи във
възможността да избегне
предсрочни парламентарни
избори. В опит да се закрепи и да не се стига до служебно правителство, той

изрази готовност да подкрепи кабинет на Слави Трифонов. Давайки си сметка, че
мнозинството няма да се
съгласи на предложени от
ГЕРБ министри, Борисов
обеща на шоумена парламентарна подкрепа с 10 “дежур-

ни” гербаджийски депутати.
Лидерът на ГЕРБ отново
подхвана песента за свикване на Велико Народно
събрание, повдигна и темата
за нова Конституция.
На пришпорването за
сформиране на правителст-

во Слави Трифонов отговори, че ще следва законово
разписаните процедури. Мая
Манолова заподозря, че Борисов иска свикване на ВНС,
за да остане премиер до
живот.
Стр. 3
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EUR:
1.95583

GBR:
2.2725

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
СЛЪНЧЕВО

USD:
1.64577

CHF:
1.77094
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Табелка с името на знаменитата актриса Татяна Лолова бе поставена на почетен стол
с номер 1 в салона на Сатиричния театър вчера, когато се навършиха 64 години от неговото откриване
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Пъската отвя всички
с рекордните
13 655 преференции
Делян Добрев и Росен Желязков са изместени
от водачество в ГЕРБ, бат’ Сали стана
първи в листата на ДПС за София област
Павлета ДАВИДОВА

Последните парламентарни избори
доведоха до прецедент - най-сетне се
стигна до ситуация, в която кандидат
от задна позиция измести водач на листа. Безспорен рекордьор по лични
предпочитания се оказа хасковлията
Георги Станков, познат като Жоро
Пъската. Той събира рекордните за
цялата страна 13 655 преференции,
649 от които идват от машинния вот.
Станков нашумя с кадри от юбилея му,
на които празнуваше като на ромска
сватба с кичозна торта, накичена със
захарни банкноти от по 500 евро. С
невероятния си резултат Пъската ус-

пява да измести небезизвестния любимец на ГЕРБ Делян Добрев. За бившия
министър има 10 пъти по-малко лични
предпочитания, които, събрани с подадените без преференции гласове, правят общо 10 241 гласа. Любопитно е,
че двама гербаджии от листата имат по
над 3000 преференции.
На предходните парламентарни избори рекордът по преференции отново се държеше от гербаджия - футболния съдия Стефан Апостолов, който е
син на кмета на Симитли Апостол Апостолов. С над 7000 преференции той
стана втори от последното 22 място в
листата на ГЕРБ в Благоевградско. Сега
той отново изскача напред от последната позиция - за него има 9507 преференции. Оказва се, че ще измести вода-

ча на ГЕРБ Росен Желязков. Настоящият транспортен министър се е отчел с 2 380 преференции, сборът с бюлетините без предпочитания обаче е 9
255 и така той остава след Апостолов.
Едва с около 180 преференции водаческото място на ГЕРБ в Разград си
запази Десислава Атанасова. За шефката на здравната комисия в 44-то НС
има 1136 предпочитания, с бюлетините без специфична отметка тя взима 5
537 преференции. Вторият Гюнай
Хюсмен обаче е подкрепен от 5 359
души и малко не му достигна да я измести. През 2014 г. той бе осми в
листата на ДПС, но събра преференции, с които изпревари втория в листата и влезе в парламента. Заради това
обаче бе изключен от ДПС, стана независим депутат, а по-късно се обяви
за гражданска квота в ГЕРБ. От около
година официално е член на партията
на Борисов.
Слави Трифонов има 13 599 преференции в оглавяваната от него варненска листа. Дори и той не успява да

достигне рекорда на Пъската в Хасковско. Все пак Слави безспорно е човекът с най-много преференции в страната, ако към сметката се добавят и
гласовете от втората листа, която оглавява. Старозагорци явно не са му
чак такива почитатели, защото там той
получава 9 544 преференции.
Пъската и Апостолов не са единствените, избутали водача от листата си.
В София област Александър Методиев, познат като бат’ Сали, успява да
направи рокада в редиците на ДПС.
От третата си позиция ромският лидер
успява да събере 2143 преференции,
като 31 идват от гласуване с машини.
Водач на ДПС е областният им лидер
Радослав Коларов, който с преференции и непрефренциални бюлетини
събира едва 1184 гласа.
Сценаристът от предаването на
Трифонов Филип Станев е събрал 4
223 лични преференции в столичния
25 МИР. С тях той успява да изпревари дори лидера на БСП Корнелия
Нинова, която тук има 3 670. Бойко
Борисов пък има цели 7 219, като
близо 1 700 от тях идват от недолюбваните от ГЕРБ машини. Гербаджийският лидер се оказва любимец
на пловдивчани с повече от 5 400
преференции. На второ място се нарежда сценаристът Тодор Йорданов
от ИТН, който взима малко над 4
500 гласа. Христо Иванов от “Демократична България” събира 2995
преференции в Пловдив. Мая Манолова от “Изправи се. Мутри вън” е
с 3 538 предпочитания в столичния
23 МИР, а адвокат Николай Хаджигенов не е успял да събере гласовете от протестите, които оглавяваше,
и има едва 1576 преференции в 25
МИР в София.

Сестри призоваха политиците към консенсус в здравеопазването

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

15 медицински специалисти бяха отличени от държавния глава
Румен Радев в присъствието на вицепрезидента Илияна Йотова

Втори сме в ЕС по спад
на продължителността
на живота
Макар продължителността на живота в по-голямата част от ЕС да е
спаднала през миналата година,
България отново е сред първите в
черната статистика, сочат данни на
Евростат.
Най-големият спад е в Испания
със загуба от 1,6 години в сравне-

ние с 2019 г., следвана от нашата
страна със загуба от 1,5 години.
Най-новите данни на НСИ сочат,
че у нас има нов ръст на смъртността - само през последната седмица
са починали 3586. Това е най-големият брой починали за седмица от
началото на януари 2016 г.

В Световния ден на здравето професионалистите по
здравни грижи призоваха политиците да постигнат консенсус за развитието на здравеопазването и здравните грижи у
нас. В 12 ч., когато сирените
завиха, медицински служители
от цялата страна почетоха с
минута мълчание колегите си,
които загубиха битката с КОВИД-19. От началото на май
2020 г. са починали близо 150
лекари, сестри, фелдшери, водачи на линейки и др. медицински служители, заразили се по
време на работа. “142 са медицинските чинове, загинали през
годините, а сега само за една
година над 120 медици в тази
пандемия, което е изключително разтърсващо”, коментира
началникът на ВМА и началник на Оперативния щаб проф.
Венцислав Мутафчийски.
В Гербовата зала на “Дондуков” 2 президентът Румен
Радев отличи 15 медицински
служители за техния висок професионализъм и всеотдайност в
грижата за здравето на пациен-

тите. Церемонията започна с
минута мълчание в памет на медиците, които загубиха живота
си в битката с коронавируса.
“За вас статистиката на болни
и оздравели не е просто числа,
а човешки съдби”, обърна се
Радев към медиците. Той бе категоричен, че коронавирусът е
разкрил болезнените недостатъци на здравната система,
която е “смъртоносно болна по
отношение на профилактиката
и превенцията на социално значимите заболявания”.
Инфекциозните болести
трябва да бъдат извадени от
т.нар. пазарни механизми в
здравеопазването, коментира
пред БТА бившият директор
на болница “Пирогов” доц. др Спас Спасков.
С 21 души се увеличиха
болните от КОВИД-19 в интензивни клиники в страната.
От Александровска болница
заявиха, че реанимационните
им легла са запълнени, а в
“Пирогов” вече нямало как да
бъдат разкрити нови легла за
пациенти с КОВИД-19.

УТОЧНЕНИЕ
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Политологът Борис Попиванов

В объркана реч пред министрите в МС Бойко Борисов
честити “безспорната” изборна победа на партията си и
като варианти предложи правителство на ГЕРБ, анонсира
кабинет на Слави Трифонов,
подкрепен от “10 дежурни депутати” на ГЕРБ или свикване
на Велико народно събрание.
Изявлението в началото на
правителственото заседание бе
излъчено на живо във фейсбук
профила му, в който под графата “месторабота” Борисов
вече е вписан не като “ми-

те си бил длъжен да предложи
първо правителство на ГЕРБ.
“Но, дет’ се вика, ние носихме
отговорност до изборите. От
тука нататъка, с над половин
милион избиратели, колегата
политик Слави Трифонов трябва да излезе да си поеме отговорност. Ние ще предложим,
те няма да го изберат и ще
дойде той на ред. За това найколегиално го моля да започнат да си правят състава на
правителството... мнозинството, кой ще е председател на
парламента, на комисиите,

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Сняг в началото на април отново изненада цялата страна

Борисов обеща „дежурна”
подкрепа за кабинет на Трифонов
Лидерът на ГЕРБ отново заговори за Велико народно събрание и нова Конституция
нистър-председател”, а като
“председател на ПП ГЕРБ”.
“Честита победа! Като гледам изказванията на нашите
опоненти, всички искат да омаловажат безспорния успех,
който всички постигнахте. За
съжаление, колегите от “Патриотичния фронт” се разединиха, иначе щяха със сигурност да са в парламента. Ние с
чест и гордост можем да кажем, че сме си изпълнили всички ангажименти и обещания,
които сме поемали през тази
година”, заяви Борисов. Той
обясни, че заради избиратели-

министри, зам.-министри, областни управители. Това е
много тежка и сложна задача и
изисква определенo време.
Така че да не дезертират, да не
се оплакват, че не им достигат
гласове. Ако толкова им е
нужно за нещо, съм готов да
имам 10 дежурни депутати,
които да ги подкрепят”, редеше помирително Борисов.
Премиерът няколко пъти
изтъкна колко обичал държавата и как тя се нуждаела от “стабилен парламент и управление”. По думите му нови парламентарни избори, както го-

ворели от други партии, не
били решение, защото щели да
глътнат още 150-160 млн. лв.
Според него трябвало да се
свика Велико народно събрание. “Събира се това НС, гласуваме, свикваме ВНС. Нека
президентът Радев да внесе неговия проект за Kонституция и
решаваме всички проблеми.
Там половината са мажоритарни гласове и почваме на чисто”, заключи лидерът на ГЕРБ.
“Щом не харесвате ГЕРБ-СДС,
Патриотичния фронт, управлявайте, да видите как е! Айде!”,
закани се Борисов и прогнози-

Като за последно кабинетът уреди
концесионера на летище „София”
Управляващите отложиха с 10 г.
плащането на такси от концесионера
на летище “София”, въпреки упреците и предупрежденията на БСП.
“Възстановяваме баланса на концесията чрез отлагане на годишни плащания. Те нито се опрощават, нито се
намаляват”, опита да обясни транспортният министър Росен Желязков.
Той увери, че този месец държавата
ще получи първоначалното концесионно възнаграждение от 660 млн. лв.
Според Желязков няма основание да
се твърди, че изменението ощетява
държавата, въпреки че промяната означава отлагане на плащането на общо
245 млн. евро. По думите му целта на
БСП била да уязвят и провалят “тази
чиста, прозрачна и изключително полезна за държавата инвестиция”.
“Имаме подписан концесионен договор, който е правно валиден и
обвързващ. Всички теми, тези, идеи,

твърдения, политиканстване на тема
мораториум върху нещо, което вече е
факт, е правен нихилизъм и държавнически волунтаризъм. Който има желание, в следващото управление може да
пристъпи към прекратяване на договора с всички последици от това”, заяви
Желязков и заплаши, че това щяло да
струва 660 млн. лв. по-малко в хазната.
За намерението на кабинета, реализирано вчера, стана ясно още миналия месец. Темата бе повдигната от
депутата от БСП Румен Гечев, който
обяви, че България ще пие една студена вода заради дадената директна
държавна подкрепа на инвеститораконцесионер. Лидерът на “Демократична България” Христо Иванов пък
коментира, че уж “в името на народа”
България се отказва от половин милиард лева. Партията ще сезира Еврокомисията за непозволена държавна помощ за частно дружество.

ра до няколко месеца провал на
следващото правителство.
Борисов иска свикване на
ВНС, за да остане премиер до
живот, коментира Мая Манолова от “Изправи се! Мутри
вън!”. Според нея премиерът
отново иска да употреби Конституцията, за да продължи
властта си. “Ще има конституционен дебат и съдебна реформа, но дали ще се изисква ВНС
ще решим ние - партиите на
протеста, които сме първа политическа сила. Този път конституционният дебат ще е с
експерти, конституционалис-

ти, университетски преподаватели, граждани, магистрати.
Конституцията няма да се
пише от безхаберници за една
нощ”, каза Манолова и напомни на Борисов, че той вече не
е в позицията да определя дневния ред нито на държавата,
нито на парламента, тъй като
на тези избори народът му е
показал червен картон.
На пришпорването за
съставяне на кабинет Слави
Трифонов отговори лаконично, че има ясна законова
процедура, която партията
му спазва.

Адвокатите подкрепят Радев
срещу надглавния прокурор
Висшият адвокатски съвет подкрепя като основателно искането на президента Румен Радев срещу създаването на фигурата “особен” прокурор,
който да разследва главния. Това се
казва в писмо на защитниците до Конституциониня съд, подписано от Ралица Негенцова. Според адвокатите
оспорените от президента разпоредби, с които е създадена новата фигура, са противоконституционни. С тях
се нарушават принципите на правовата държава, на равенството и презумпцията за невиновност, записани
в Конституцията, смятат те. Защитниците отбелязват, че самият термин
“прокурор по разследването срещу
главния прокурор или негов заместник” демонстрира изключителния
характер на овластената от закона
фигура, защото чрез нея се въвежда
извънреден орган за разследване на
конкретно определени лица, които са

поименно известни. Принципно
правно положение е, че наказателното производство никога не се образува срещу определено лице, не се посочват имената на този, за когото има
данни, че е извършил престъплението, и се разследват не лица, а техните деяния, се казва в позицията.
Без изменение на Конституцията не може да се създаде държавен
орган, който формално да съществува като част от прокуратурата,
без да е включен в общия ред за
контрол, който основният закон на
държавата предвижда, казват от
Висшия адвокатски съвет. Те защитават тезата, че обжалването на постановленията на особения прокурор за отказ да се образува наказателно производство пред Специализирания наказателен съд придава на
този съд характер на извънреден
съд по смисъла на Конституцията.
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¬Â˜Â Ò‡ ˇÒÌË Ó·Ó·˘ÂÌËÚÂ ‰‡ÌÌË ÓÚ ËÁ·ÓËÚÂ Á‡ Ì‡Ó‰ÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË, ÒÔÓÂ‰ Ó·‡·ÓÚÂÌËÚÂ 100% ÓÚ
ÔÓÚÓÍÓÎËÚÂ Ì‡ ÒÂÍˆËÓÌÌËÚÂ ÍÓÏËÒËË. ÿÂÒÚ ˘Â Ò‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÚÂ ÙÓÏ‡ˆËË ‚ ÌÓ‚Ëˇ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ, Á‡ÚÓ‚‡ Ë
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÏÂ Ó·Î‡ÒÚËÚÂ Ò Ô˙‚ËÚÂ ¯ÂÒÚ ÙÓÏ‡ˆËË Á‡ ‚ÒˇÍ‡ ÓÚ Úˇı. œÂ‰ÒÚÓË ÷» ‰‡ Ó·ˇ‚Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ
Ì‡ Ï‡Ì‰‡ÚËÚÂ, Á‡ ‰‡ ÒÚ‡ÌÂ ˇÒÌÓ ÍÓË ˘Â Ò‡ ÌÓ‚ËÚÂ 240 Ì‡Ó‰ÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË.
π

œ¿–“»ﬂ,
Œ¿À»÷»ﬂ, »

√À¿—Œ¬≈

–¿«œ–≈ƒ≈À≈Õ»≈

√≈–¡-—ƒ—
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
ƒœ—
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»«œ–¿¬» —≈! Ã”“–» ¬⁄Õ!

837
564
480
335
302
150

671
989
124
701
270
921

28
4
29
9
11
18

26.18%
17.66%
15.01%
10.49%
9.45%
4.72%

»«¬⁄Õ —“–¿Õ¿“¿
29
11
9
28
5
4

»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
ƒœ—
√≈–¡-—ƒ—
¬⁄«–¿Δƒ¿Õ≈
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ

317
868
398
725
626
086

30.75%
17.56%
13.17%
8.66%
7.42%
6.52%

¡À¿√Œ≈¬√–¿ƒ
28
29
9
4
1
11

√≈–¡-—ƒ—
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
ƒœ—
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
¬Ã–Œ
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ

34.94%
14.99%
13.55%
12.58%
6.59%
5.10%

¡”–√¿—
28
29
4
9
11
18

√≈–¡-—ƒ—
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
ƒœ—
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»«œ–¿¬» —≈! Ã”“–» ¬⁄Õ!

√≈–¡-—ƒ—
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
¬Ã–Œ
ƒœ—

44
26
24
22
12
10

124
344
565
081
340
115

25.68%
15.33%
14.29%
12.85%
7.18%
5.89%

√≈–¡-—ƒ—
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
ƒœ—
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»«œ–¿¬» —≈! Ã”“–» ¬⁄Õ!

56
37
22
17
11
11

904
959
242
270
797
156

28.84%
19.24%
11.27%
8.75%
5.98%
5.65%

√≈–¡-—ƒ—
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
ƒœ—
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»«œ–¿¬» —≈! Ã”“–» ¬⁄Õ!

31.95%
19.59%
17.59%
6.16%
4.66%
4.51%

28
29
4
9
18
11

√≈–¡-—ƒ—
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
ƒœ—
»«œ–¿¬» —≈! Ã”“–» ¬⁄Õ!
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ

21 360
10 221
9 786
6 188
2 611
2 576

35.11%
16.80%
16.09%
10.17%
4.29%
4.23%

28
4
29
9
21
18

√≈–¡-—ƒ—
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
ƒœ—
–≈œ”¡À» ¿Õ÷» «¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»«œ–¿¬» —≈! Ã”“–» ¬⁄Õ!

22 063
9 469
8 770
8 636
3 184
2 513

34.12%
14.64%
13.56%
13.36%
4.92%
3.89%

28
4
29
9
14
11

√≈–¡-—ƒ—
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
ƒœ—
¡ÕŒ
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ

33 012
18 053
17 426
15 802
4 617
4 515

30.14%
16.48%
15.91%
14.43%
4.21%
4.12%

20 382
9 697
9 421
3 328
2 851
1 895

36.74%
17.48%
16.98%
6.00%
5.14%
3.42%

26 538
26 112
20 197
6 128
5 527
4 953

24.63%
24.23%
18.75%
5.69%
5.13%
4.60%

œ≈–Õ»
23 387
21 432
20 336
6 442
5 878
4 268

24.00%
21.99%
20.87%
6.61%
6.03%
4.38%

¬»ƒ»Õ
28
4
29
9
11
18

17 693
10 849
9 742
3 409
2 583
2 498

œ¿«¿–ƒΔ»

¬≈À» Œ “⁄–ÕŒ¬Œ
28
4
29
9
11
18

√≈–¡-—ƒ—
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
»«œ–¿¬» —≈! Ã”“–» ¬⁄Õ!
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
¬Ã–Œ

ÃŒÕ“¿Õ¿

¬¿–Õ¿
28
29
4
11
1
9

28
4
29
18
11
1

ÀŒ¬≈◊
53 641
23 014
20 812
19 318
10 120
7 837

28
29
4
11
18
14

√≈–¡-—ƒ—
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»«œ–¿¬» —≈! Ã”“–» ¬⁄Õ!
¡ÕŒ

œÀ≈¬≈Õ
12 953
8 023
5 836
3 433
1 874
1 239

33.13%
20.52%
14.93%
8.78%
4.79%
3.17%

√≈–¡-—ƒ—
ƒœ—
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
¬Ã–Œ
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ

15 222
14 087
6 954
6 238
1 996
1 815

29.31%
27.12%
13.39%
12.01%
3.84%
3.49%

√≈–¡-—ƒ—
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
ƒœ—
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»«œ–¿¬» —≈! Ã”“–» ¬⁄Õ!

21 279
12 269
11 899
5 662
3 803
3 676

30.80%
17.76%
17.22%
8.20%
5.51%
5.32%

15 571
11 056
8 504
7 165
2 147
2 030

29.41%
20.89%
16.06%
13.53%
4.06%
3.83%

61 858
43 817
31 284
28 946
14 210
8 736

28.48%
20.17%
14.40%
13.32%
6.54%
4.02%

39 880
36 931
25 154
21 339
9 725
6 860

24.43%
22.62%
15.41%
13.07%
5.96%
4.20%

39 663
30 978
26 557
24 208
10 342
8 611

24.08%
18.81%
16.12%
14.70%
6.28%
5.23%

36 788
19 882
17 397
5 482
4 819
4 326

35.19%
19.02%
16.64%
5.24%
4.61%
4.14%

31 349
29 053
23 259
17 126
8 741
8 524

22.34%
20.70%
16.57%
12.20%
6.23%
6.07%

18 753
9 198
6 701
5 869
2 365
1 335

37.52%
18.40%
13.41%
11.74%
4.73%
2.67%

41 192
16 402
15 663
14 782
5 205
4 771

37.34%
14.87%
14.20%
13.40%
4.72%
4.32%

19 731
16 139
10 334
10 333
2 476
2 443

27.69%
22.65%
14.50%
14.50%
3.47%
3.43%

13 091
11 703
8 988
2 879
2 439
1 672

27.27%
24.38%
18.72%
6.00%
5.08%
3.48%

—ÃŒÀﬂÕ
ﬁ—“≈Õƒ»À

52
29
22
14
12
11

28
9
4
29
1
11

—À»¬≈Õ

Œ¡ŸŒ
28
29
4
9
11
18

—»À»—“–¿

28
29
4
1
9
11

√≈–¡-—ƒ—
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
¬Ã–Œ
ƒœ—
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ

28
9
29
4
11
21

√≈–¡-—ƒ—
ƒœ—
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
–≈œ”¡À» ¿Õ÷» «¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ

—Œ‘»ﬂ 23 Ã»–
11
28
29
4
18
14

ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
√≈–¡-—ƒ—
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»«œ–¿¬» —≈! Ã”“–» ¬⁄Õ!
¡ÕŒ

—Œ‘»ﬂ 24 Ã»–
11
28
29
4
18
14

ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
√≈–¡-—ƒ—
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»«œ–¿¬» —≈! Ã”“–» ¬⁄Õ!
¡ÕŒ

—Œ‘»ﬂ 25 Ã»–
28
29
11
4
18
14

√≈–¡-—ƒ—
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»«œ–¿¬» —≈! Ã”“–» ¬⁄Õ!
¡ÕŒ

—Œ‘»ﬂ Œ¡À¿—“
28
29
4
11
1
9

√≈–¡-—ƒ—
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
¬Ã–Œ
ƒœ—

—“¿–¿ «¿√Œ–¿
28
29
4
9
11
18

√≈–¡-—ƒ—
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
ƒœ—
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»«œ–¿¬» —≈! Ã”“–» ¬⁄Õ!

“⁄–√Œ¬»Ÿ≈
¬–¿÷¿
28
29
4
9
11
18

√≈–¡-—ƒ—
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
ƒœ—
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»«œ–¿¬» —≈! Ã”“–» ¬⁄Õ!

œÀŒ¬ƒ»¬
25 869
13 828
12 753
8 107
3 356
3 080

32.99%
17.63%
16.26%
10.34%
4.28%
3.93%

√¿¡–Œ¬Œ
28
29
4
18
11
9

√≈–¡-—ƒ—
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»«œ–¿¬» —≈! Ã”“–» ¬⁄Õ!
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
ƒœ—

√≈–¡-—ƒ—
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
ƒœ—
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»«œ–¿¬» —≈! Ã”“–» ¬⁄Õ!

15 899
9 785
7 758
2 885
2 667
1 818

32.20%
19.82%
15.71%
5.84%
5.40%
3.68%

ƒœ—
√≈–¡-—ƒ—
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»«œ–¿¬» —≈! Ã”“–» ¬⁄Õ!

34 466
26 957
19 783
17 101
6 865
5 963

25.49%
19.94%
14.63%
12.65%
5.08%
4.41%

28
4
29
9
11
24

√≈–¡-—ƒ—
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
ƒœ—
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
¬ŒÀﬂ » Õ‘—¡

19 585
13 769
12 014
6 003
3 929
3 249

27.49%
19.33%
16.86%
8.43%
5.52%
4.56%

9
28
4
29
11
21

ƒœ—
√≈–¡-—ƒ—
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
–≈œ”¡À» ¿Õ÷» «¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ

31 683
26 101
23 749
10 833
6 044
5 750

24.87%
20.48%
18.64%
8.50%
4.74%
4.51%

63.05%
15.30%
8.13%
5.34%
2.11%
1.10%

29
28
4
9
11
1

»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
√≈–¡-—ƒ—
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
ƒœ—
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
¬Ã–Œ

ƒœ—
√≈–¡-—ƒ—
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
–≈œ”¡À» ¿Õ÷» «¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ

28
4
29
9
11
18

√≈–¡-—ƒ—
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
ƒœ—
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»«œ–¿¬» —≈! Ã”“–» ¬⁄Õ!

ÿ”Ã≈Õ
20 928
11 673
5 019
4 705
3 924
1 090

40.08%
22.35%
9.61%
9.01%
7.51%
2.09%

28
9
29
4
24
11

√≈–¡-—ƒ—
ƒœ—
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
¬ŒÀﬂ » Õ‘—¡
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ

ﬂÃ¡ŒÀ

–”—≈
44 599
10 825
5 754
3 775
1 491
778

9
28
4
29
21
11

’¿— Œ¬Œ

–¿«√–¿ƒ

⁄–ƒΔ¿À»
9
28
4
29
11
18

√≈–¡-—ƒ—
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
ƒ≈ÃŒ –¿“»◊Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
»«œ–¿¬» —≈! Ã”“–» ¬⁄Õ!
¬Ã–Œ

œÀŒ¬ƒ»¬ Œ¡À¿—“

ƒŒ¡–»◊
28
4
29
9
11
18

28
29
4
11
18
1

18 556
18 445
16 682
8 013
7 067
4 982

20.98%
20.86%
18.86%
9.06%
7.99%
5.63%

4
28
29
18
11
24

¡—œ Á‡ ¡⁄À√¿–»ﬂ
√≈–¡-—ƒ—
»Ã¿ “¿ ⁄¬ Õ¿–Œƒ
»«œ–¿¬» —≈! Ã”“–» ¬⁄Õ!
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Колите втора употреба ще поскъпнат, а много търговци ще фалират
Цените на автомобилите втора употреба ще се покачат с до 20%, но и
много търговци, които внасят коли, ще
бъдат принудени да се разделят с този
бизнес. Главният виновник за негативната тенденция отново е пандемията и
мерките, които бяха наложени заради
нея, коментира пред economic.bg Любомир Доросиев, заместник-председател на Асоциацията на вносители на
автомобили.
Една от причините за поскъпването
е липсата на внос от страните, от които традиционно се вкарват автомобили
- Германия, Франция, Италия. Пандемията накара много хора да свият доходите си и в момента, дори в тези

страни, хората не продават колите си,
а ги задържат. Това пък дава отражение върху цените, на които българските търговци купуват.
Доросиев коментира, че продажбите на автомобили втора употреба са
намалели с до 50%. Пандемията накара
много хора да са несигурни в доходите
си и последното нещо, което мислят да
закупят, е кола. Друг фактор за ниските
продажби е и това, че потенциални
купувачи от съседните държави не
могат да идват в България, а преди
пандемията това е било доста често
срещано явление. По думите на Доросиев България е много добър балкански пазар, от който коли купуват маке-

Любомир Доросиев

донци, гърци, сърби и др. Затруднената
мобилност спъва и работата на търговците, защото не могат свободно да влизат на територията на други страни и
да търсят добри и качествени коли, които да внасят на българския пазар.
Дори след края на пандемията цените на автомобилите няма да се върнат
на старите си нива от по-рано, прогнозира Доросиев. Заради намаленото
търсене много търговци ще са принудени да напуснат бизнеса с вносни
коли. Заместник-председателят на асоциацията, в която членуват повече от
130 фирми, казва, че повечето от тях
трупат големи загуби и повече от 50%
ще фалират.

С 26 ст. поскъпна масовият
бензин от началото на годината
За по-малко от 12 месеца цената му се повишила с 50 ст. на литър
Цените на горивата постепенно се покачват. На 6 януари литър бензин А95 е струвал 1,82 лв. - с 26 ст. по-малко. На същата дата през февруари - 1,89 лв., през март 1,98 лв., а вчера - 2,08 лв.
“Това се дължи единствено на
цената на суровия петрол,
която е поскъпнала с около
80% от края на ноември миналата година. За същия период имаме ръст на горивата у
нас в рамките на 15%. Това е
нещо напълно нормално”, заяви пред Нова телевизия Светослав Бенчев от Българската
петролна и газова асоциация.
Цените на бензина вече
твърдо са над 2 лв. за литър.
Вчерашната средна цена на
най-масовия вензин А-95 бе
2,08 лв. за литър. Най-скъпо
той се предлагаше за 2,16 лв.
за литър, а най-ниско - за 1,86

лв. Преди месец средната
цена е била 2 лв., а преди три
месеца литърът е предлаган от
вензиностанциите средно по
1,82 лв. Преди по-малко от
година - през юни 2020 г.,
средната цена е била 1,68 лв.
- с 50 ст. по-евтина.
Средната цена на бензина
А-100 вчера беше 2,46 лв. за
литър. Най-високо той се
предлагаше за 2,63 лв., а найниско - за 1,99 лв. Преди месец средната му цена е била
2,36 лв. за литър, а преди три
месеца - 2,19 лв. В началото
на юни миналата година средната цена на този вид бензин
е била 2,04 лв. - с над 40 ст.
по-висока, показват данните
на специализирания сайт
fuelo.net.
Вчера средната цена на
дизела в страната беше 2,08 лв.
за литър. Най-високата цена,

на която се предлагаше обикновеният дизел, беше 2,16 лв.,
а най-ниската - 1,79 лв. Преди
месец той се е продавал средно за 2 лв. за литър, а преди
три месеца - 1,82 лв. средно за
литър. През юни миналата година средната цена на дизелът
е била 1,72 лв. за литър - с 36
ст. по-ниска.
Средната цена на дизела
премиум вчера у нас беше 2,42
лв. за литър. Най-скъпо той се
предлагаше за 2,61 лв., а найниско - за 2,01 лв. Преди месец средната му цена е била
2,33 лв. за литър, а преди три
месеца - 2,14 лв. средно за
литър. През юни миналата година цена е била средно 2,05
лв. за литър - с 37 ст. по-ниска.
Ако се запази добивът на
петрол, както е в момента,
не се очакват сериозни промени в цените на петролните

продукти около Великденските празници у нас, коментира Светослав Бенчев. Спо-

БДЖ прекрати поръчката за новите мотриси
“БДЖ-Пътнически
превози” прекратява
конкурса за доставка на
нови 16 електрически
мотриси. Според мотивите в решението на управителя на дружеството
Любен Нанов и на прокуриста Велик Тонев решението е взето, тъй
като “е налице само една
подходяща оферта, което
възпрепятства реалната
конкуренция”. Оферти в
най-скъпата обществена
поръчка в историята на
държавното дружество
бяха подали известните
производители “Алстром”, “Сименс” и “Щадлер”.
От решението на
БДЖ, подписано на 5
април, става ясно, че
“Алстром” и “Щадлер”
не са се явили на посочената дата за преговори и
не са потвърдили офер-

тите си. Единствената
останала оферта е на
“Сименс”, но според
ръководството БДЖ по
този начин не може да се
избере икономически
най-изгодната оферта,
което нарушава принципа на свободна конкуренция. В мотивите за спиране се посочва също, че
“единственият участник е
предложил цена, надви-

шаваща предвидената
прогнозна стойност за
изпълнението на обществената поръчка”. В решението пише още, че общественият интерес би
бил по-добре защитен
при провеждане на нова
поръчка, с цел постигане
на оптимални пазарни
предложения. Решението
подлежи на обжалване в
10-дневен срок.

Това е второто спиране на поръчката с прогнозна стойност 246,8
млн. лв. без ДДС (296
млн. лв. с ДДС). През
2020 г. тя беше спряна
заради жалбата на “Шкода транспортейшън” в
Комисията за защита на
конкуренцията и делото
във ВАС.
Коментар на стр. 9

ред него може да има колебания в рамките на най-много 1-2 ст.

Мобилните оператори
си разпределиха
5G честотите
“А1 България” подаде най-висока оферта сред
трите големи телекома в търга за 5G честоти в
обхвата 3,6 GHz и така получи право на избор за
някои от трите честоти по 100 MHz. С предложената цена от 4,7 млн. лв. от А1 избраха лиценза
за ползване на лентата 3600-3700 MHz. Конкурсът на Комисията за регулиране на съобщенията беше с тайно наддаване и се предаваше
пряко онлайн, а компаниите подаваха оферти в
отделни етапи с граница по 100 000 лв. Търгът
започна от начална цена 4 млн. лв. Първи на ниво
4,1 млн. лв. се отказаха “Теленор България”, а
нагоре продължиха “А1 България” и БТК. Битката между тях беше именно за най-предпочитаната средна лента 3600-3700 MHz. В крайна сметка
от БТК се отказаха след офертата си от 4,6 млн.
лв. Така те получиха право да избират лента след
“А1 България” и се спряха на 3700-3800 MHz.
За “Теленор България” остана последната лента
3500-3600 MHz. Срокът за ползване на честотите с национално покритие е 20 години. Държавата ще получи от търга общо 13,4 млн. лв. в близките седмици.
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Големите магазини готови
за гражданско неподчинение
Искат да не плащат данък сгради и данък печалба за 2021 г.
Големите магазини за нехранителни стоки са готови на протести и дори
на гражданско неподчинение, в случай
че забраната търговски обекти с над
300 квадратни метра площ да отворят
продължи и след 11 април. Това пише
в отворено писмо до премиера, министрите и Националния оперативен
щаб, подписано засега от веригите
Техномаркет, Технополис, Зора,
Практикер, Мосю Бриколаж, СпортДепо, Декатлон, Домко, Хиполенд и
др. “Категорично и твърдо се противопоставяме на продължаващата неравнопоставеност спрямо нашата дейност. Считаме, че в търговските обекти с площ над 300 кв. м, предлагащи
нехранителни стоки, при спазване на
хигиена и дистанция, не се наблюдават струпвания на хора и потокът от
клиенти не оправдава наложената забрана за посещения. Противоепидемичните препоръки и мерки са в пъти
по-ефективни и адекватно приложими
при по-голяма площ на магазините, а
затварянето им води до пренасочването на целия клиентски поток от стотици хиляди хора към по-малки обекти,
където при по-малка площ нерядко се
струпват хора. Това наблюдаваме при
много от отворените към момента
търговски обекти и локации, където,
независимо от площта, не се наблюдава спазване на дистанция и контрол
върху броя на допусканите клиенти”,
се казва в отвореното писмо.

Освен струпването на хора в малки търговски обекти, от веригите посочват, че съществуващото положение
води до нелоялна конкуренция. “Отбелязваме, че ние, големите търговци
на нехранителни стоки, сме компании,
които плащат данъците си в България, работят изцяло на светло и осигуряват служителите си върху пълните им възнаграждения. Ние осигуря-

ОМБУДСМАНЪТ КЪМ КЕВР:

Цените на ВиК услугите
да отговорят на
качеството
Цените, които гражданите заплащат за вода, да съответстват на качеството на
предоставяната услуга. Това
поиска омбудсманът Диана
Ковачева при участието си в
онлайн заседанията на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР). На тях
бяха обсъдени указанията за
прилагането на наредбите за
цените и качеството на ВиК
услугите за следващия петгодишен регулаторен период - 2022-2026 г.
КЕВР отново приема
метода за ценово регулиране “горна граница на цени”,
без да изтъква никакви аргументи в подкрепа на този
избор. Същият метод се прилага и през настоящия регулаторен период, през който
сме свидетели, че качеството на предоставяне на ВиК
услугите не се е подобрило,
но това пък не влияе на покачването на цените им,
изтъкна доц. Ковачева и
поиска от регулатора да се
обоснове защо пак избира
точно този метод.
Омбудсманът подчерта,

Диана Ковачева
че очевидно продължават да
съществуват проблеми, заради които бизнес плановете
се одобряват със значително
закъснение, но в същото време няма ясно разписан регламент как Комисията да
процедира в тези случаи. Тя
попита как ще действа комисията при липса на правила
за одобряване на бизнес план
и определяне на цени на
ВиК услугите, когато част от
регулаторния период е изтекъл, съобщиха от пресцентъра на обществения
защитник. Диана Ковачева
обърна внимание на социалната поносимост на цените
на ВиК услугите.

ваме хиляди работни места и имаме
немалък принос за запазване на икономическата стабилност в страната,
поради което считаме, че наложената
забрана следва да бъде незабавно преустановена или най-малко съобразена
с търсената равнопоставеност на
всички сектори”, се споменава в писмото. В него се посочва, че ако ситуацията продължи така, е редно голе-

мите търговски вериги за нехранителни стоки да получат адекватна подкрепа от държавата, каквато досега не
са получили. “Според нас стъпки в
правилна посока биха били освобождаването от данък сгради и такса смет
за периода на затваряне на нашите
обекти и освобождаването на компаниите от данък печалба за 2021 г.”,
пише в писмото.

Бизнесът у нас скептичен
към прогнозите за растеж
Представителите на бизнеса
в България са по-скептични за
ръста на глобалната икономика
в сравнение с колегите си в
Югоизточна Европа. Това показват резултатите от традиционното проучване на “ПрайсуотърхаусКупърс”, което се провежда на всеки 2 години. 58%
от българските участници очакват ръст на глобалната икономика, докато глобално това казват 75% от питаните. Една
четвърт от бизнес лидерите в
България очаква дори понижение. На такова мнение са 14%
от лидерите глобално. 58% от
бизнес лидерите в България
очакват икономическият растеж

глобално да се увеличи при 64%
от колегите им в Централна и
Източна Европа и 75% глобално. 24% смятат, че ще се понижи при 14% глобално.
В същото време Международният валутен фонд повиши
оценката си за икономическия
ръст на България през 2021 г. до
4,4%. Предишната прогноза на
фонда бе за значително по-слаб
ръст от 3,6%, става ясно от т.
нар. “пролетен доклад” на институцията. За следващата година
ръководената от Кристалина Георгиева организация очаква отново ръст от 4,4% (при предходна оценка за 4,3%), който би бил
по-бърз от средния темп за евро-

зоната. Пандемията сложи край
на силните икономически резултати на България. След растеж
от 3,7% през 2019 г. се очаква
реалният БВП да се свие с 4,6%
през 2020 г. в резултат на блокирането в началото на кризата и
втората вълна на пандемията,
заедно с повторното въвеждане
на ограничителни мерки. Това
доведе до срив на търсенето,
независимо от фискалната и друга подкрепа за домакинствата и
фирмите. Равнището на безработица се е повишило, но наскоро се стабилизира, подпомогнато от политическата подкрепа, поясняват от МВФ в бележките за България.

Токът на борсата поскъпна с 85% само за три дни
За три дни - от понеделник до сряда, цените на
българската борса за ток на платформата “Ден
напред” паднаха до 68,96 лв. за мегаватчас и после
се вдигнаха и удариха 127,65 лв. Разликата е 85%.
Подобни колебания има и на европейските борси.
В понеделник в Германия, Чехия, Словакия, Люксембург и Белгия цените бяха отрицателни, като в
Германия стигнаха минус 17 евро. В Южна Европа цените пък бяха високи. В Гърция например те
бяха 62,58 евро. В Югоизточна и част от Централна Европа - България, Румъния, Сърбия, Унгария,
Хърватия и Словения, те бяха между 32 и 37 евро,
задържаха се в златната среда. Тези колебания и

огромните разлики се обясняват с католическия
Великден и с излишъка от ток, произведен от ВЕИ,
особено от вятърните централи на Германия.
С ден на доставка за вторник цените започнаха
курс нагоре в цяла Европа с изключение на Гърция,
където паднаха на 56,68 евро за мвтч. У нас токът
струваше 49,33 евро, най-скъп бе в Италия - 60,52
евро, най-евтин отново в Германия - 35,38 евро,
където вече нямаше отрицателни цени. При сделките с доставка на ток за сряда най-скъпите бяха
регистрирани във Франция - 75,26 евро, трендът
нагоре продължи в България - 65,27 евро, както и
в Румъния, Сърбия, Унгария, Хърватия, Италия.
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НАКРАТКО

Украинската армия
нарушава примирието
Украинските части два пъти са
откривали огън срещу във вторник
срещу самопровъзгласената Луганска народна република, съобщиха
властите й пред журналисти. В
понеделник те са сторили същото
цели шест път. Това не попречи на
външният министър Дмитрий Кулеба да заяви пред френския в.
“Либерасион”, че украинските части ще откриват огън само при
атаки срещу тях.

Безос подкрепя Байдън
за корпоративния данък

СНИМКА БГНЕС

Учители протестираха в мароканската столица Рабат срещу ниското заплащане и лошите
условия на труд. В демонстрацията се стигна да сбивания между участници и полицията

„Амнести” критикува
Северна Македония
В страната се задълбочава
проблема с дискриминацията
на различни категории жители
Дискриминацията на етническа, верска, расова и родова принадлежност и
сексуалната ориентация продължават
да бъдат проблем за Северна Македония, който дори се е задълбочил. Това
са констатациите в годишния доклад на
“Амнести Интернешънъл” за състоянието на човешките права през 2020 г.,
цитиран агенциите МИА И БГНЕС.
Независимо от провеждането на реформите, за които настоява Еврокомисията, ситуацията в страната предизвиква
загриженост в различни области: безнаказаност, език на омраза, дискриминация на жените и други. Отбелязва се,
че през изминалата година бежанци и
мигранти са задържани незаконно и
изгонени насила от страната.

“Амнести Интернешънъл” е критична и към съдебната система, според нея съдилищата не са работили
нормално и не е имало напредък в
съдебните производства, свързани с
нарушения на КОВИД-ограниченията.
Подчертава се, че представителите
на албанското малцинство са били често обект на говор на омразата и на
дезинформация в социалните мрежи.
Констатираното е 80% увеличение на
ислямофобския говор на омразата преди изборите миналия юли, в рамките
на месеца са подадени пет жалби за
подстрекаване към омраза.
Жените продължават да бъдат уязвима категория в Северна Македония, поспециално на работното място по време

на пандемията. Като пример са посочени случаи в текстилната промишленост, където жените се сблъскали със
заплахи за изгонване от работа, а текстилни работнички са били заставени
насила да ходят на работа през почивните дни по време на полицейския час.
Правителството на Северна Македония не прилага изцяло препоръките
за защита на жените и децата Ц жертви на насилие.
Междувременно при мащабна полицейска операция в страна бяха арестувани около десетина полицаи, които са част
от мрежа за фалшифициране на паспорти
и лични документи, съобщи “Локално”.
Продължаваща операция се извършва от
в координация с разследващия офис на
посолството на САЩ и Интерпол. Опозиционната партия ВМРО-ДПМНЕ излезе с изявление, че премиерът Зоран
Заев и министърът на вътрешните работи Оливер Спасовски са дали възможност на балканските наркобарони да получат македонски паспорти и документи.

От централата на “Амазон”
заявиха, че подкрепят предложението на президента Джо Байдън за
по-висок корпоративен данък за
финансиране на подобрения в инфраструктурата, като заявиха, че
това трябва да бъде част от “балансираното решение, което
поддържа или подобрява конкурентоспособността на САЩ”. “Подкрепяме фокуса на администрацията на Байдън върху смелите инвестиции в американската инфраструктура”, заяви собственикът на
компания Джеф Безос.

СНИМКА БГНЕС

На пазар в афганистанския град
Джалалабад бе взривена бомба,
като целта на диверсията бе
полицейска кола. Загинаха двама
цивилни, а 18 души, включително
двама полицаи бяха ранени

Инцидентът с „Евър
Гивън” се дължи
на човешка грешка
Инцидентът с контейнеровоза
“Евър Гивън”, който причини 6-дневното затваряне на Суецкия канал, се
дължи на човешка грешка. Това
мнение изрази в интервю за японската агенция Киодо един от управителите на канала Осама Рабия. “Има
вероятност капитанът да е направил грешка в управлението или регулирането на скоростта”, каза
Рабия, това се виждало от анализа
на наличните данни.

Поругаха паметник на хан Кубрат в Украйна
Акт на вандализъм бе
извършен срещу паметника на
хан Кубрат в украинското
село Мала Перешчепина,
Полтавска област. Това написа в българското изданието
“Роден край” от Одеса неговата главна редакторка Дора
Костова. По думите й паметникът е бил повален, под площадката му е изровен тунел.
“Очевидно злосторниците са
търсили съкровища. Не ги е
спряло нито историческото
величие на паметника и в чест
на кого той е издигнат, нито
мястото, където той се намира, нито неминуемото възмез-

СНИМКА ЛИЛИЯ ПАРХОМЕНКО

Така изглеждаше разрушения паметник

дие за злодеянието...Те тъпо,
наивно, по зверски са копали,
ровили, тъпкали, разрушавали.
Натрапва се въпросът толкова ли е деградирало нашето
общество”, написа Дора Костова. Властите разследват случая, към момента паметникът
е възстановен.
МВнР осъди вандалския
акт, очаква украинските институции да разкрият извършителите. България придава голямо значение по зачитането на правата на 200хилядната българска общност в Украйна, гласи становището му.

СНИМКА БГНЕС

Индонезийски спасители
разчистват терен в търсене
на жертви или оцелели от
свлачищата и поройните дъждове,
изсипали се на остров Флорес,
Източна Индонезия, през уикенда.
Бедствието погуби най-малко
100 души, десетки се водят
за безследно изчезнали
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ЕС търси сближаване с Турция,
ако Ердоган стори същото
Урсула фон дер Лайен пренебрегната на церемониалната снимка
ЕС направи първата
стъпка, сега Турция трябва да
отвърне със същото. Това
беше посланието, което председателите на Европейския
съвет и на Европейската комисия Шарл Мишел и Урсула
фон дер Лайен предадоха на
турския президент Реджеп
Ердоган във Анкара във вторник, пише “Политико”.
Срещата продължи два
часа, повече от предвиденото,
като са обсъдени спорни
въпроса, включително миграцията и икономическите
връзки.

“През последните месеци
станахме свидетели на деескалация. Казахме на президента
Ердоган, че ЕС е готов да постави на масата конкретна и
позитивна програма, основана
на икономическо сътрудничество, миграция и мобилност”,
каза Мишел на пресконференция с Фон дер Лайен след срещата. Той увери, че ангажиментът на Европа ще бъде
“постъпателен, пропорционален и обратим” и ЕС разчита в
замяна “Турция да се възползва от предоставената възможност”. Брюксел вече работи

върху предложение за икономическо партньорство, както и
за започване на диалог по регионални проблеми, здравеопазване, климат и борба с тероризма, посочи председателят
на Европейския съвет.
Мишел приветства планираните за идната седмица разговори между Гърция и Турция и изрази надежда за подновяване на преговорите за
Кипър под егидата на ООН.
Срещата не беше лишена
от неудобни моменти, сред
които липсата на стол за председателката на Еврокомисия-

та за церемониалната снимка
под знамената. Фон дер Лайен
трябваше да седне на съседен
диван, тъй като домакините
бяха предвидили само едно
място за гостите.
“Искаме да вървим към подобри отношения в бъдеще”,
заяви Фон дер Лайен като
същевременно предупреди,
“ние сме в началото на този
път и седмиците и месеците
напред ще покажат докъде
можем да стигнем.”
Срещата беше първият
опит да се изпълни поръчението на европейските лидери

от март за подновяване на отношенията с Турция. Тогава
те поръчаха на Комисията да
проучи нови методи за финансиране на миграционна сделка, която блокът сключи с
Турция през 2016 г. Първоначално подкрепена с 6 млрд.
евро от бюджета на ЕС и от
страните членки, сделката позволи да се намалят нелегалните мигранти към гръцките острови. Но парите започнаха
да привършват и ЕС трябва да
поднови ангажимента си за
издръжката на около 4 млн.
сирийски бежанци в Турция.

КОВИД-19 взема
все повече жертви
Новите случаи на КОВИД-19 са се
увеличили с 5%, а на починалите с 11%
през последната седмица, съобщи СЗО.
Инфекцията продължава да се ускорява
за шеста седмица, като през последните
седем дни в света са регистрирани
4 млн. новозаразени, а 71 000 са починали. Бразилия за първи път регистрира
над 4000 смъртни случая за денонощие,
заради бързото разпространение на
бразилския вариант на вируса. В Индия
новите случаи са почти 116 000, която
стана втора след САЩ по брой на засегнати хора.
Американският президент Джо
Байдън заяви, че “борбата срещу пандемията не е достигнала финалната си точка” и добави, че новите варианти на вируса се разпространяват бързо в САЩ.
Великобритания временно спира клиничните изпитания на “АстраЗенека”
при деца заради разследването на съобщенията за тромбози при ваксинирани.
Компанията “Модерна” съобщи, че
ще намали доставките си за Германия за
април с между 627 600 и 878 400.

СНИМКА БГНЕС

Камиони, тирове, цистерни и автобуси се събраха в района Дора на ливанската столица Бейрут,
за да минат в протестен марш по улиците на града срещу скока на цените на горивата и рязко влошения
жизнен стандарт поради финансовата и политическа криза. Ливан от месеци е без правителство

САЩ не обмислят бойкот Израел удари ирански 180 000 доказателства
на игрите в Пекин
разузнавателен кораб срещу хунтата в Мианмар
САЩ не обмислят със
своите съюзници бойкот
на зимните олимпийски
игри в Китай през 2022 г.,
съобщи вестник The Hill
(“Дъ Хил”) , позовавайки
се на неназован висш служител на Държавния департамент. “Нашата позиция
по отношение на Олимпийските игри през 2022 г.
не се е променила. Ние не
сме обсъждали и не
обсъждаме с нашите съюзници и партньори съвместен бойкот”, изтъкна източникът. Изданието добавя, че уточнението на
въпросния източник е направено след изявление
същия ден на говорителя
на Държавния департа-

мент Нед Прайс, че САЩ
са обсъдили с чуждестранните си партньори дали да
участват в игрите през
2022 г. Това изявление
може да предизвика различни тълкувания за позицията на САЩ относно
предстоящите
зимни
олимпийски игри, така че
Държавният департамент
реши да даде разяснения,
отхвърляйки предположението, че Прайс говори за перспективата за
бойкот на Игрите през
2022 г., твърди изданието. То добавя, че “администрацията обсъжда със
съюзници само нарушаването на човешките права
в Китай”.

Иранският товарен кораб “Савиз”, за който се предполага, че е използван за разузнаване от Корпуса на стражите на ислямската
революция, е бил атакуван, съобщи “Дойче
веле”.
По информация на телевизия “Ал Арабия”, корабът е пострадал от магнитна мина,
докато според агенция “Мехр” става въпрос
за ракетен обстрел. Досега Техеран твърдеше, че морският съд се бори с пиратите в
Червено море.
Според американският вестник “Ню Йорк
Таймс” израелските военни са информирали
САЩ, че те са извършили атаката срещу
иранския кораб, уточнявайки, че тя е отговор на нанесени по-рано удари срещу израелски кораби от страна на Иран.
“Савиз” е ударен под ватерлинията. Израел все още не е коментирал инцидента.
Говорител на “Пентагона” обяви, че знае за
случая, но САЩ не са участвали в него.

Група, представляваща сваленото гражданско
правителство на Мианмар, съобщи, че е събрала над 180 000 доказателства за престъпления на
хунтата, включително изтезания и убийства.
На 1 февруари военните свалиха правителството на Аун Сан Су
Чи и арестуваха лидерите на страната. “Получихме над 180 000 доказателства за широкомащабни нарушения на човешките права от военните”, се казва в изявление на групата от депутати на Су Чи. Сред тях
са убийства, изтезания,
незаконни задържания и

използване на сила срещу мирни протести.
Демонстрациите за
възстановяването на демокрацията и за освобождаването на Су Чи
от домашния арест имат
широка подкрепа, включително от чиновниците
и лекарите. Според Асоциацията за подпомагане
на политическите затворници 581 цивилни
са убити и над 2700 арестувани.
Въпреки, че Съветът
за сигурност на ООН
осъди насилието, Китай
и Русия блокираха санкции заради опасения, че
те могат да доведат до
гражданска война.
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КАРИКАТУРА НА ДЕНЯ
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА РОМИТЕ. Обявен е
от ООН и ЕС през 1992 г. по
предложение на Международната организация на ромите
“Романо юнион”. На тази дата
са освободени ромите от концентрационния лагер Аушвиц в
края на Втората световна война. На 8 април 1971 г. в Лондон
се провежда Първият международен конгрес на ромите.
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ПРОТИВ ГЕНЕТИЧНОТО МОДИЦИФИРАНЕ НА ОРГАНИЗМИ.
ГМО e организъм, чийто гени
са умишлено променени от
човека. Като синоним се използва понятието трансгенен организъм. ГМО най-често се използват при модификация на микроорганизми
за производство на желани химични субстанции
или при модификация при земеделски култури с
цел придобиване на повишена продуктивност,
желано качество или устойчивост към болести,
неприятели, пестициди и пр.
АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Заврян в кьошето
От стр. 1
Бедата на Борисов е,
че не осъзнава как с
отблъскващата си натрапчивост постига точно обратното на това,
което иска. Играта за
него свърши, а всички
останали, колкото и малки да изглеждат поединично, са наясно, че подписват политическата си
смърт, ако му се вържат.
Но така е в Мутроландия. Всичко изглежда
ясно, само на него не е.
Винаги се опитва да извади от ръкава нова тер-

ца. Върти, суче, току пак
се хване за Великото
Народно събрание като
спасителна сламка.
Бюджетът на минус
2-3 милиарда, пандемия,
повсеместна криза, нашият пак решил Конституция да мъдри. Можело да се мине само с
няколко промени. Къде
е тук уловката ли? Много му се иска ВНС, защото сегашното правителство ще остане да
управлява. Вярно - в
оставка, но и това е кяр
пред ужаса от служебен
кабинет на Румен Ра-

дев. Освен това ВНC
трябвa дa приeмe нова
Кoнcтитуция и caмo в
нeoтлoжни cлучaи мoжe
дa изпълнявa функции
нa oбикнoвeнo Нaрoднo
cъбрaниe. Тo мoжe дa
рeши дa избирa нoвo
прaвитeлcтвo, нo при
фрaгмeнтaциятa нали се
ceщaтe кoгa това ще стане, ако изобщо се случи.
Заврян в кьошето
обаче, Борисов пак не
спира да се хвали. Пета
парламентарна победа,
овладял финансовата
криза, после мигрантската, скоро щял да надвие

и пандемията. Нищо, че
и в момента броят на
заразените продължава
да расте, болниците са
пълни, а смъртните случаи не намаляват.
Дойде време всички
да се срамуваме, че му
позволихме да се упражнява на наш гръб цели
11 години. Просто не му
обръщайте внимание,
това е най-правилната
позиция. Да говори каквото иска, една ревизия
му спретнете на цялостното управление и тогава да видим какво ще
прави...

Разруха
Мая ЙОВАНОВСКА

Бойко Борисов се
похвали вчера със
свършеното от правителството му за 4 години и
заяви, че бил изпълнил
ангажиментите си. Дали
му вярваме е риторичен
въпрос.
По този повод да
припомним, че преди
повече от две години

едно от остриетата му Росен Желязков, назначен за министър на
транспорта, обяви за
приоритет спасяването
на железницата. И се
ангажира с по-доброто
бъдеще на БДЖ. И още че железницата щяла да
заеме мястото си на
гръбнак на транспортната мрежа у нас. Тези
обещания бяха “подплатени” с пуснати поръчки
за мотриси, вагони и т.н.
Само ден след парламентарните избори - на
5 април, се оказа, че
БДЖ са прекратили конкурса за доставка на 16
нови електрически мотриси. Информацията (не
е учудващо) не бе обявена още същия ден, а конкурсът се отменя, защо-

то двама от кандидатите
не потвърдили офертите
си и не се явили за преговори. И останала
“само една подходяща
оферта, което обаче
възпрепятства реалната
конкуренция”. Това е
второто спиране на найскъпата обществена
поръчка (300 милиона
лева) в историята на
държавното дружество.
Та, толкоз за обещанията на Желязков, дадени
пред хората. Други обещания - към концесионера на летище “София” за
десет години отсрочка на
таксите, обаче бяха скоротечно изпълнени...
За никого не е тайна,
че държавното дружество БДЖ, което затъва от
години, е във възможно

най-лошото си състояние в момента. Независимо че властта се опитваше да ни внушава, че,
като се платят борчовете, работата е опечена.
Да, ама не. Железницата
продължава да се задъхва заради липсата на
влакове и вагони, а качеството на услугата е
ужасно ниско. С всяка
година пътниците стават
все по-малко и БДЖ отчитат 50-годишен антирекорд.
Но очевидно отиващата си власт вижда реалността по различен
начин, след като нарича
разрухата добре свършена работа. За жп сектора това бяха три безплодни мандата на Борисов.

1848 - УМИРА ГАЕТАНО ДОНИЦЕТИ, ИТАЛИАНСКИ КОМПОЗИТОР (Р. 1797 Г.). Композира около 75 опери, 16 симфонии, 19 струнни квартета,
193 песни, 45 дуета, 3 оратории, 28 кантати, инструментални концерти, сонати
и др. Най-популярни от музикалните му творби са “Любовен еликсир” (1832), “Лучия
ди Ламермур” (1835), “Фаворитката” (1840), “Дон Паскуале” (1834).
1905 - УМИРА ЙОСИФ (ЙОСИП) ЩРОСМАЙЕР, ХЪРВАТСКИ ЕПИСКОП (Р. 1815 Г.). Теолог
и меценат, изтъкнат политически и обществен
деятел. Хърватският народ го почита като “баща
на отечеството”. Прави
специално изложение до
папския държавен секретар, в което одобрява Руско-турската освободителна война, по-късно се застъпва за Санстефанска България. Подпомага лечението на ранени български войници по време на Сръбско-българската война (1885). Почетен член на Българското книжовно дружество (БАН).
1973 - УМИРА ПАБЛО ПИКАСО, ИСПАНСКИ
ХУДОЖНИК (Р. 1881 Г.). Занимава се с живопис,
керамика, колажи, графика и пр. Изключително продуктивен. Създател е на кубизма (заедно с Жорж Брак), преминава и през сюрреализма, влияе върху развитието на изобразителното изкуство на XX в. Фамилията Пикасо е от
италиански произход, на испански се произнася
с ударение на “а”, но тъй като художникът
живее дълго време във Франция, започват да
произнасят името му по френски маниер с ударение на “о”. Най-добрият художник за последните 100 години, най-скъпият и най-краденият.
Активен участник в движението за мир.
1986 - МИХАИЛ ГОРБАЧОВ ЗА ПРЪВ ПЪТ
УПОТРЕБЯВА ДУМАТА “ПЕРЕСТРОЙКА”. Това
става по време на посещение в автомобилните
заводи в гр. Толиати.
Визитата е свързана с
идеята “Авто ВАЗ” да
се превърне в индустриално-технически колос,
който да достигне американците в областта на
автомобилостроенето. Това не стана, но думите и действията на Горбачов дават началото
на сериозни процеси в световен план.

10

ЧЕТВЪРТЪК
8 АПРИЛ

2021

Вече се прояснява отношението на Европейския съюз към македоно-българския
спор, чува се дори как той потропва с
крак от досада, докато слуша български
аргументи. Е, щом е така, моля да попрелисти не наши документи, а такива на
техните дядовци, дипломати преди 120
години.
Тогава представителите на Русия, Англия, Франция, Германия, Австро-Унгария,
Румъния, Сърбия, Турция... имат противоположни интереси и позиции по повечето въпроси на деня, но не се различават
Подготви
Христо ГЕОРГИЕВ в мнението си, изказвано не поради спор,
а между другото, за поробеното население в Македония - то е българско! Каквито и добрини, а най-вече злини, да са ни докарали европейците, поне на народността ни българска не са посегнали.
Тогава!
Днес ви предлагаме частичка от обилната кореспонденция
от онова време на дипломатически представители, повечето
от които са на македонския “терен”.
В основите на днешната македонска държава са вградени и
такива величави събития като Солунските атентати и Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Но според
тогавашните западни дипломати, и те са си българска работа. А знае се какво се случва на една сграда - дори да е
впечатляваща, ако носещите й колони са сбъркани - рано или
късно рухва.
За капак, чели-недочели, навярно и полуграмотни по отношение на историята, но бързащи да изпълнят поредната
лобистка поръчка, депутати в Европейския парламент от
Прогресивния алианс на социалистите и демократите и един
от Зелените, се опитаха да ни принудят за пореден път да
коленичим по македонския въпрос. Тъй омразният Сталин
създавал изкуствено нации, а европейските босове какво се
опитват да правят сега?

Триклета да си ти,
Европо, кръвнице
македонска!
Част втора - Европа за Македония - днес и вчера
ПЛАЧЪТ
НА МАКЕДОНИЯ
От връх Пирин планина
Отчаян глас се чува Македония плаче,
Ридае и проклина,
Европа цела псува:
“Проклета и триж клета
Да бъдеш ти, Европо,
Блуднице вавилонска,
Кръвнице македонска.
Русийо, мила сестро,
Ела ми ти на помощ,
Понеже аз загивам.
Англичани и немци,
Италянци и френци
Искат да сме под турци.

“Освободителната борба на българите в Македония
и Одринско 1902/1904, дипломатически документи”,
(отговорен редактор Н. Тодоров, съставители Т. Добриянов, Т. Бакалов, Ц. Дойнова, Р. Попов, К. Попова
с участието на Хр. Михайлов, Б. Самарджиев, Р. Божилова и Л. Писаров и Й. Шопов), изд. “Наука и изкуство”, 1978 г.
(Документите са публикувани на оригиналния им
език и в превод - Хр.Г.)

Песента е съчинена от
стария революционер Раздолов. Тя изразява протеста на
Македония срещу Берлинския
договор, който постави Македония и Тракия под робство (Страница на ВМРО Младежка организация).

Зиновиев, императорът на два
пъти ми заповяда да предам със
строги изрази на султана неговото недоволство. Непрекъснато от една година насам османското правителство се обръща
към Русия с молба да задържа
България и да й попречи да
подпомага въстаниците в Македония; ние действахме в тоя
смисъл в София и нашата намеса доведе до пълното неутрализиране на симпатиите на българите към техните братя в Македония за през цялото лято; но
ние не можем да постоянстваме в това поведение, ако турското правителство продължава да не прави нищо за облекчаване съдбата на подвластното
му българско население. Ние
няма да жертваме повече нашата популярност в княжеството
и законното влияние, което сме
придобили в него, само за да
позволим на турските чиновници и военни части да извършват
свободно изстъпления и убийства.”...
Султанът, стъписан, отговорил, че щял да заповяда една
анкета... Но г. Зиновиев добавил, че той нямало да си пести
думите; че той имал заповед да
изисква действия; че ако било
законно да се наказват българите, провинени в някакви вредителства, трябвало на всяка
цена да се наказват и турците...
DDF, serie 11, t. 2, N 510
Из доклад на френския посланик в Лондон П. Камбон
до министъра на външните
работи Делкасе...
Лондон, 31 януари/13 фев-

руари 1903 г.
Превод
До този момент македонският въпрос изглежда не занимава английското обществено
мнение...
“Дейли Нюз” - единствения
вестник, който отразява все още
остатъка от идеите на Гладстон
в либералната партия, се опита
да поведе кампания срещу своеволията на турските власти, но
той нема предишния успех в
обвиненията срещу жестокостите над българите...
Румънският пълномощен
министър в Лондон, г. Катарджи, който беше в отпуск дълго
време, преди три дни пое отново поста си. Попитах го за новини от Македония... И в Букурещ, и в Белград мнението относно македонския въпрос е
едно и също: решено е да не
допуснат възможност България
да получи и най-малко предимство.
“С една дума, му казах аз,
вашето правителство, както и
сръбското a priori отхвърлят
всякаква идея за разделяне.”
“Точно така, ми отговори
той; имайки предвид, че българският елемент е по-силен, едно
разделяне би било в полза само
за България.”
Тогава аз попитах г-н Катарджи, тъй като разделението
изглежда неосъществимо на
практика, дали румънското и
сръбското правителство биха
приели оформянето на Македония като автономна провинция под покровителството на
Великите сили.

Из доклад от френския посланик в Цариград до министъра на външните работи
Делкасе...
Пера, 22 октомври/4 ноември 1902 г.
Превод
... В самата Битоля и в близките села на убийствата, на които станаха жертва двама полски пазачи и един управител на
ферма, мюсюлмани, убити от
българите, турците отговориха,
избивайки известен брой християни. От друга страна наказателния съд в Битоля заседава
непрекъснато и без да се
задълбочава осъжда голям брой
българи...
В същност революционния
комитет остава все още много
активен. Той не се оставя да
бъде обезкуражен от осъжданията...
Констанс
DD Affaires de Macedoine
1902, N 25
Из доклад от френския
шарже д,афер в Цариград
Бапст до министъра на
външните работи Делкасе...
Пера, 19 ноември/2 декември, 1903 г.
Превод
Руският посланик, няколко
дни след завръщането си от
Ливадия, беше приет на специална аудиенция от султана. Той
благоволи да ме осведоми поверително за разговора си с Негово величество, разговор, който е продължил два часа и се е
отнасял изцяло за Македония.
“През време на моето пребиваване в Ливадия, ми каза г.

Участници в Илинденско-Преображенското въстание
“В никакъв случай, продължи той; ние много добре си
спомняме историята на Източна Румелия. Великите сили й
дадоха автономия, но не можаха да я запазят. България внесе
смут в страната и присъедини
без съпротивата на султана и
на Европа провинция, върху
която нямаше никакво право;
същото би се получило и с една
автономна Македония.”...
Помолих го да ми каже какво разрешение на въпроса вижда, след като разделението, автономията и реформите отпадат.
“Война”, ми отговори той
без колебание.
“Война срещу кого?”
“Война между Турция и
България. Трябва да оставим
султана да даде урок на българите. Така в разстояние на 25 г.
те няма да могат да вредят и
Македония отново ще намери
спокойствие.”
...Всички тези християнски
народности... гласуват доверие
на неверника, готови да се унищожат помежду си и не желаят
толкова своето собствено освобождение, колкото унищожението на техните братя по религия. Не бива след това да се
учудваме от продължителността и устойчивостта на османското господство...
DDF, serie 1.3, t.3, N 80
Доклад на английския вицеконсул в Битоля до генералния консул в Солун Билиоти...
Битоля, 22 март/4април
1903 г.
Превод
Господине,
Този предиобед стана експлозия в бакалница, намираща
се на пазара за коне тук... Когато полицията влиза в помещението, намерила собственика,
българин на име Мирчо Гроздан, сериозно обгорен вследствие неочакваното подпалване
на известен брой наскоро заре-

дени патрони от фирмата Грас
и Мартини...
Изненадващо е, че досега не
е направено подобно откритие,
защото аз имам информация от
няколко души, които имат изключителни възможности да
научават какво става в българския квартал, че почти във всяка къща има подземен склад за
патрони и бомби и най-малко
една пушка. Казва се, обаче, че
те така изкусно са скрити, че
всички опити на полицията досега да ги открие са се оказали
напразни...
Един от местните хора ме
увери, позовавайки се на авторитета на един от главните подчинени на Сарафов, че сумата,
изплатена за откуп на мис Стоун, била изразходвана за покупката на 5000 маузерови пушки
с известен брой заряди за всяка, а от известно време насам
българските селянки се разделят с нанизите си от монети и
с други украшения, за да може,
както казват, във всяка колиба
да има пушка...
И накрая мога да добавя, че
в процеса на търсене на къща
бях въведен в една стая, където
видях няколко куртки в зеленикаво кафяво с нараменни презрамки, носещи голяма българска корона. Естествено се
въздържах от коментар, но
имам впечатлението, че преди
известно време до посолството
на Негово Величество бе изпратен доклад относно това, че
дрехи, подобни на тези, които
писах, се правят в големи количества по поръчка на комитета.
Имам, и пр. Джеймс Макгрегър
Turkey, N 1 (1904) Doc. 60
Доклад от италианския генерален консул в Солун до
министъра на външните работи на Италия Е. Морин...
Солун, 19 април/2 май 1903 г.
Превод
На стр. 11
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Ето списък на некролозите, осигурени от управлението на партия ГЕРБ,
която за 11 години “постигна” следното
за своите граждани със стотици “далавери, далавери, далавери”, вместо предизборната лъжа: “работа, работа, работа”:
- Първо място по смъртност в Европа;
- На едно от последните места в
света по качество на здравеопазването най-болната нация, с най-скъпи лекарства;
- Далавери в Здравната каса, в болниците;
- При най-ниски доходи на населението и най-ниски заплати в ЕС България
е на първо място по доплащане на медицински услуги от гражданите;
- Хаос в пандемията поради некомпетентността на ГЕРБ;
- Най-ниска продължителност на
живот в ЕС;
- Последни по жизнен стандарт в
Европа;
- Първо място по корупция в ЕС;
- България е най-зле по върховенство на закона в ЕС;
- На челно място сме по разпространение на фалшиви новини;
- На 111-о място сме по свобода на
медиите, наравно с държави от Екваториална Африка;
- Последно място по износ на иновативни стоки в ЕС;
- Последни по дигитализация в ЕС;
- Последни по грамотност, съсипано
образование;
- Последни по чужди инвестиции и
първи по грабеж и корупция, свързани
с инвестициите;
- Първи по употреба на алкохол на

Хроника на черните дни
Това трябва да се промени изцяло и спешно
Огнян СТАМБОЛИЕВ

Балканите и шести в света;
- Българските ученици и младежи са
на първите места в Европа по употреба
на амфетамини и анаболни стероиди;
- Първи сме в Европа по брой загинали в автомобилни катастрофи;
- От 2014 г. досега със средствата от
ЕС са завършени едва 400 км нови магистрали - последно място в съюза, а
също и на Балканите;
- Десет години и похарчени близо 2
милиарда лева не стигнаха да имаме
електронно правителство;
- Едва 15% бе доверието в Народното събрание, превърнато в марионетка
на Борисов;
- 17% е доверието в правителството,
над 70 на сто е недоверието;
- Доверието в Борисов е под 20% -

най-ниско от години;
- Българите са предпоследни по найниско ниво на щастие в ЕС. След Литва;
- България е с най-много емигранти
на глава от населението. Българската
нация е най-бързо топящата се в Европа
е света;
- Най-ниско доверие в прокуратурата от всички страни в ЕС.
И бих добавил още: най-скъпи книги
и учебници с най-висок данък, най-бедни и унизени култура и наука, села без
автобуси, пощи и банкомати, но със
стадиони с олимпийски размери. Най-

прости и крадливи министри и депутати
от ГЕРБ, здравен министър с две нагласени дипломи (както пишат медии).
България има най-некултурните и найнекомпетентните и неуважавани културни министри в цялата си досегашна история! И още безброй централни и местни нагли и крадливи мутри и феодали,
цензура и обслужващи властта медии.
Калпава и неефективна външна политика, шпионски скандали, дипломатически
гафове, смешни евродепутати.
Затова е време за тотална промяна
на всичко това!

От стр. 10
Господин министър,
След моя рапорт от 30 миналия месец, имам честта да докладвам, че в онзи ден се
извършиха стотина арести на
българи и че тези, които се
съпротивяваха, хвърляйки бомби и използвайки огнестрелно
оръжие, бяха убивани на място. Много други, които бягаха,
без да се съпротивяват, бяха
също убити... В някои точки на
града открито или скрити в
частни къщи, българи хвърляха
бомби понякога с пагубен за
сградите ефект, но без значителни разрушения. Трагични
сцени имаше също в някои
къщи, населени с италианци,
или защото там имаше българи
на квартира, или защото намираха убежище там. Някои се
съпротивяваха
отчаяно,
хвърляйки бомби върху агентите, други се самоубиваха, за
да не се предадат, трети, без да
се отбраняват, бяха зверски
убивани... Имайки предвид
събраните сведения, мисля, че
числото на убитите българи е
по-малко от сто, вероятно от
70 до 80...
Ако турското правителство не извлече поука от суровия урок, за да приложи сериозни реформи... цялата прекалена жестокост на репресията
ще бъде едно обвинение в
плюс срещу него, а българите,
разгромени по време на репресията, след време вместо виновни за пострадалите, ще
бъдат считани за героични
мъченици за една свята кауза.Тук няма съмнение, че в
тяхното
безразсъдно
и
престъпно поведение българите показаха смелост, достойна

Взривеният от Павел Шатев (Солунските атентатори) кораб “Гуадалкивир”
за възхищение при други обстоятелства...
Documenti diplomatici. №53
Доклад от английския вицеконсул в Скопие до английския генерален консул в Битоля Билиоти...
Скопие, 23 април/6 май
1903 г.
Превод
Господине,
След деня на нападението
на банката в Солун тук владее
значително безпокойство. Поголямата част от българските
къщи бяха претърсени, но не
бяха намерени експлозиви, макар и да се откриха револвери
и стари модели огнестрелно

оръжие, които бяха конфискувани. Около четиридесет души
българи, мнозина от които знатни търговци, бяха затворени, а
вчера към всяко консулство бе
придаден по един пазач, тъй
като се разнася упорит слух, че
има изработен план да се вдигнат във въздуха консулствата,
като се започне с тези на Англия и Русия...
Около сто души ученици от
местната българска гимназия
напуснаха сега под предлога, че
храната е лоша и недостатъчна.
Някои от преподавателите бяха
арестувани - по всяка вероятност разумно. Двама от тях,
преоблечени в албански дрехи

и с пушки били изненадани и
заловени...
Генералният инспектор има
план за заточването на 100 и
повече заподозрени българи от
Македония в някоя част на Турция, близо до морския бряг...
Turkey, N 1 (1904) Doc. 136
Из донесение на руския
генерален консул в Солун
Гирс до руския посланик в
Цариград Зиновиев...
Солун 11 юли 1903 г.
... Всичко кара да се предполага, че след известно време с
привършването на най-важните полски работи дейността на
четите ще се прояви с нова сила
и докараното до отчаяние сел-

ско население, не виждайки никакво подобрение на положението ще се отправи масово към
планините.
Какъв обрат ще вземе въстанието, е още мъчно да се каже,
но няма съмнение, че миналата
над македонските българи буря
и понесените от тях загуби не
само не са отслабили, но са
усилили тяхното революционно настроение.
Документи и материали за
историята на българския народ, №241
Извадки от турския вестник “Икдам”...
5/18 септември 1903 г.
Превод
Българските четници, които
се появили в румелийските вилаети, биват унищожавани навсякъде от имперските войски;
така в резултат на едно
сблъскване в планината Пирин
в Серска област четниците били
разгромени...
Така и някои българи от
село Кочкун, Флоринска област, които се осмелили да станат четници, се предали и поискали милост...
Turkey, N 2 (1904) Doc. 20,
Incl.
Шифрована телеграма от
главния инспектор на румелийските вилаети до Високата порта...
22 юли/4 август 1903 г.
В две телеграми на Битолския вилает от 21 и 22 юли
[1903 г.] ни се донася, че положението в Битолско се усложнило. Българските селяни оставяли храни и добитък и на
тълпи се присъединявали към
разбойниците...
Инспектор: Хюсеин Хилми
Костурско в македонската революция, №18
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За посоката и детайлите
Сривът на БСП да не се превърне в срутище
Георги ПИРИНСКИ

“БСП има нужда от
преучредяване. Всичко
друго е палиатив.” (Дума,
6 април т.г.; стр. 6). Пресилена констатация? Нищо подобно, тъкмо напротив - пределно точна
и категорична!
Да, но как по-специално си представяме такава дълбинна промяна?
Явно тя не може да стане от днес за утре, а изисква цялостен процес с
последователни стъпки.
Ето някои, които заслужава да се обсъдят във
всяка основна и общинска организация.
Първо - не да “шикалкавим” (пак там; стр. 5),
а откровено да констатираме истината, че резултатът от 4 април е
пълен провал на политическата задача на 50-ия
конгрес “да се организираме за радикална социална трансформация”.
Този резултат е не просто “тежка загуба”, а
пълен срив на доверието
сред обществото към
БСП като алтернатива на

статуквото - горчива истина, която всеки отговорен социалист е длъжен
да погледне в лицето.
Второ - не да замитаме причините за този
срив, а да назовем главната: порочната “реформа” на партията от последните четири години,
уж за нов морален облик
на БСП, а всъщност за
“чистка” на “врага с партиен билет”, на “купените агенти на задкулисието”. Същите остават неназовани и до днес, защото въпросът бил вътрешнопартиен! Нищо
подобно - след като публично си обявил наличи-
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ето на такъв “вътрешен
враг”, си длъжен да го
назовеш и заклеймиш
поименно!
Трето - заявката за
анти-ГЕРБ взаимодействие трябва да е подпла-

тена с поемане на лична
отговорност за провала
на такова широко обединение преди изборите т.е. с оставката на председателя Нинова. От предишния опит знаем, че

председателят в оставка
продължава да изпълнява функциите си до констатирането й от Конгреса, тъй че няма опасност
от безвластие в партията. Но моралният кредит

на призива за общи действия срещу ГЕРБ ще е
неимоверно по-голям!
Днес всеки социалист е длъжен да се изправи пред своята лична
отговорност сривът да
не се превърне в срутище. Това изисква не поредна ария на обвинения
в болни амбиции и нездраво злорадство, а напротив - категорични
решения по посока на
преучредяването
на
БСП като “партия на
социалистическия идеал
- носител на историческия синтез на възникнали през вековните борби на народите общочовешки ценности за свобода, демокрация, равенство, социална справедливост и солидарност,
на социалистическия
идеал”. (Виж Програмата на БСП “За България
- свободни граждани,
справедлива държава,
солидарно общество”).
Детайлите не са и не
могат да са проблем, ако
сме наясно с посоката.

В огледалото на родната демокрация
БСП в последните години се
показа като единствената истинска парламентарна опозиция на
ГЕРБ; като партия, която започна
борба не само срещу задкулисието в управлението, но и срещу
задкулисието в собствените си
редици. Партия, която започна
демократични промени в структурите. Партия с ясна лява идеология, със сериозен интелектуален
и експертен потенциал, с много
добра, широко гражданско
обсъждана, финансово и експертно обезпечена политическа програма, с модерна позитивна кампания, която заради пандемията бе
успешно проведена и като дигитална интернет кампания.
И въпреки всичко БСП получи
незавидното трето място! Защо?
Досегашният курс на партията
към демократизация в структурите, към много ясна лява идеология
и към патриотична линия на поведение (не на джендър идеологията
и на гей браковете, не на преиначаването на българската история
и отпадането на теми в учебниците) е изключително правилна и
трябва да продължи. Лошите изборни резултати не бива да водят
до вътрешнопартийни разпри и
търсене на вина, а до консолидация, разум и единение. Затова и
решението лидерът на БСП да
запази поста си е правилно. Политическата отговорност бе поета
с оставката на Изпълнителното
бюро. Оттук насетне партията
трябва да продължи да върви по
досегашния път на отчетлива лява
идеология и популяризиране на
лявата идея в обществото, задълбочаване на демократичните
процеси в партията. Защото БСП
в никакъв случай не бива да прави

компромис със своята лява идеология! Защото тя е единствен неин
реален носител.
Ето защо такива инициативи
като идеен дебат “Социализъм
21-ви век” са изключително правилни. Българското общество през
тези 30 години бе манипулирано
от десния антикомунистически
фронт с абсурдни закони, които
криминализират социализма, а той
бе метод за ускорена индустриализация и модернизация на страната и направи България една от
30-те най-развити страни в света.
Заради пренаписването на учебниците българското общество не
знае, че концлагери и политически убийства е имало и преди 1944та и че много западни изследователи определят социализма като
успешен метод за ускорена индустриализация и модернизация,
който постигна своите позитивни
резултати. Социалистите правилно възприемат всичко позитивно,
извършено преди 1989-а, и се отричат от всичко онова, което
противоречи на демократичните
ценности и морал. Това, което е
хубаво да стори БСП, е да направи дълбок анализ на своето
участие в тези 30 години преход, на своята позитивна и негативна роля в него. Да си отговори на въпроса защо не успя да
реализира социален модел на
прехода, да анализира грешките,
които е допуснала, както и да
открои добрите си практики. И
като най-старата и най-мъдрата
партия у нас да инициира широк
дебат за бъдещето на България един план за 15-20 години напред за икономически и социален възход, който да се подложи
на общонационално обсъждане.

Недобрите резултати от изборите се дължат на много причини
- и извънпартийни, и вътрешнопартийни: КОВИД-кризата и трудността в разбиването на 12-годишния корпоративен, олигархичен
модел на административни и клиентелистки зависимости. Имаше и
някои тактически грешки - БСП не
успя да състави широка анти-ГЕРБ
коалиция и причината не е в самата партия, а в нежеланието на другите участници да сключат такава,
в липсата на консенсусна култура
на българските политици, което е
резултат от нашата народопсихология - “двама българи правят пет
партии”. Друга грешка на партията е, че тя не заяви ясна и категорична предварителна, преди парламентарните избори, подкрепа за
кандидатурата на Румен Радев.
Но прибързани са онези оценки, които обявяват края на левицата. Факт е, че без участието на
БСП е трудно да се състави широка и успешна анти-ГЕРБ коалиция. Факт е, че много популистки партии са влизали, но също
така и са излизали от парламента, докато БСП е имала много
трудни моменти в своята история, но е успявала да се изправи
и да си вземе поука от тях. Затова партията е на политическата и
историческата сцена вече 130 години и ще продължи да бъде и в
следващите 130. Защото лявата
идеология, на която тя е носител,
ще става все по-актуална с оглед
развитието на глобалния неолиберален капитализъм.

Камелия БАЗОВА,
политолог, член на БСП
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Атанас Кръстев ще е
солист на Софийската
филхармония
Маестра Адрия
Чепайте дирижира
концерта на 8 април
в зала „България”
Талантливият виолончелист Атанас
Кръстев застава пред националния оркестър, за да представи Концерта за виолончело от Шуман. Във втората част
на вечерта ще звучи Първа симфония
от Менделсон. Дирижира Адрия Чепайте. Атанас Кръстев ще замести френския виртуоз Огюстен Дюме, който не
успя да пристигне в страната ни заради
симптоми на коронавирус, съобщават
от Софийската филхармония. Концертът може да се проследи и онлайн в
системата на Ивентим.
Роден в музикално семейство,
Кръстев завършва НМУ “Любомир
Пипков” и НМА “Панчо Владигеров” с
магистърска степен в класа на баща си
проф. Анатоли Кръстев. От 2011 до
2014 г. специализира при проф. Наталия Шаховска в Ескуела супериор де
музика “Рейна София” в Мадрид. През
април 2016 г. защити успешно докторантура в НМА, където е главен асистент по виолончело. Посещава майсторски класове по виолончело на видни
световни музиканти и педагози.
Има 16, преобладаващо първи и извънредни, награди от международни конкурси в България, Австрия, Испания,
Чехия, Сърбия (2001-2015). За високи
постижения в областта на музикалното
изкуство е удостоен с Грамота и Награда на Министерството на културата,
звание на Академията за млади таланти,
“Златна муза” (за изпълнение на руска
музика) и “Кристална лира” на СБМТД
(2007 и 2012), награда за камерна музика в Мадрид (връчена от Кралица София). Концертирал е в много страни и
на всички отговорни български подиуми и фестивали. Многократно е солист

СНИМКИ СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ

Адрия Чепайте

Атанас Кръстев

на авторитетни симфонични оркестри.
През 2014 г. Атанас Кръстев бе
сред шестимата полуфиналисти на международния конкурс “Джордже Енеску” в Букурещ. През 2014 г. получи
първа награда и златен медал на Международния конкурс за виолончелисти
“Liezen” (Австрия), а през 2015 г. трета награда на Международния конкурс “Jeunesses musicale” в Белград
(Сърбия). През последните два сезона
изнесе рецитали в Москва - в зала “Рахманинов” и зала “Мясковски” на Московската консерватория, участва във
фестивала “Пиано екстраваганца”, осъществи премиерното за България
изпълнение на два концерта от Вивалди, многобройни рецитали и участия,
изпълнението в зала “България” и на
“Мартенски музикални дни” на Тройния концерт на Бетовен със Светлин
Русев, Жан-Бернар Помие и Софийската филхармония, последвани от програма във Варна, в Сиена, Италия, концерт във Виена, солов рецитал на “Софийски музикални седмици”.

Музицирането на Адрия Чепайте е
дълбоко вкоренено в хоровата и певческата традиция на нейната родна Литва.
След ранното обучение и практически
опит с вокална музика във Вилнюс, Чепайте заминава за Австрия, където учи
оркестрово дирижиране, църковна музика и грегорианско пеене в Грац. През
следващите години участва активно в
различни музикални проекти, концерти,
турнета и студийни записи като диригентка и като певица. Чепайте е съоснователка на вокалния ансамбъл “Graces &
Voices”, който се специализира в
изпълнението на грегорианско пеене и
на съвременна полифонична музика и е
записал многобройни компактдискове.
През последните няколко години Чепайте редовно дирижира Литовския национален симфоничен оркестър, Каунаския
симфоничен оркестър и известния Литовски камерен оркестър. Адрия Чепайте разработва свой музикален проект “Възкресение”, включващ визуално изкуство и драматургия, за Pazaislis Music
Festival (Литва) 2021 и 2022 г.

Предлагат улица в София да носи името на Мирела Френи
Инициативен комитет от
граждани е внесъл в Столичния общински съвет предложение улица в София да носи
името на именитата италианска оперна певица Мирела
Френи, научи ДУМА от журналистката Елиана Митова,
член на Инициативния комитет заедно с Христо Николов
- журналист във в. “24 часа”, и
Светослав Пинтев - журналист
в сайта “Фактор”. Сред подкрепилите предложението са
Георги Йорданов - министър
на културата до 1989 г., личен
приятел на Николай Гяуров и
Мирела Френи; Марияна
Арсенова, директорка, и Юли
Дамянов - главен диригент, на
НМТ “Стефан Македонски” и
артистите от Музикалния театър Добрина Икономова,
Александър Мутафчийски,
Катерина Тупарова, Пеньо
Пирозов, Илона Иванова, Ге-

СНИМКА WWW.DECCACLASSICS.COM

орги Маноел Димитров, Станимира Василева; Валентин
Бобевски, композитор, главен
диригент на мъжкия хор “Гусла”, Лиляна Станиславова хормайстор, и хористите Кирил Марков, Дельо Марковски, Велислав Велев (почетен
солист); членовете на смесения хор “Света София” Стефанка Желязкова - хормайстор, Ваня Йорданова-Грива пианистка, и солистите Кънчо
Попов и Ирена Бояджиева;
Георги Пердухов, председател
на камерния мъжки хор

“България”, и Христо Харалампиев, певец; Любомир
Дяковски, директор, и Нели
Костова, зам.-директор на
Плевенската филхармония.
Мирела Френи почина
през февруари 2020 г. Последното отличие, което получи,
бе от България - Кристалното
огърлие на Съюза на българските музикални и танцови
дейци. Френи дойде за първи
път у нас през 1981 г., когато
в Националната опера бе чествана 50-ата годишнина на
Николай Гяуров с тържествен
концерт под палката на Руслан Райчев. В него участваха
още баритонът Пиеро Капучили, тенорът Хосе Карерас,
басът Евгений Нестеренко и
сопраното Стефка Евстатиева. Чуждестранните гости
получиха символични хонорари. Като съпруга на Николай
Гяуров Мирела Френи често

се изявяваше у нас почти безплатно. На оперната сцена я
гледахме в “Дон Карлос” на
Верди. Не бяха малко и концерните й участия. Мирела
Френи е сред инициаторите на
певческия конкурс “Николай
Гяуров” в Модена, който дава
път на немалко даровити
изпълнители.
В Модена отдавна има улица “Николай Гяуров”. Като
граждани и меломани, като почитатели на белкантото ние
сме убедени, че в София трябва да има улица “Мирела Френи”, пишат инициаторите. Голямата певица даде значим принос за укрепването на българо-италианското приятелство
през годините. Имаме съгласието на дъщерята на Мирела адвокат Микаела Маджиера, да
присъства на откриването на
улицата, допълват от Инициативния комитет.

НАКРАТКО

Започва серия лекции
на магистри от
Софийския университет

Всяка година студентите в
магистърските програми на Софийския университет завършват с
впечатляващи разработки на разнообразни теми, които заслужават да достигнат до по-широка
публика. Затова Културният
център на СУ инициира нова поредица - “Магистърска лекция”, в
която ще каним магистри, впечатлили комисията, преподавателите
и колегите си, да превърнат дипломната си работа в лекция, съобщават от вуза. В първото издание
културологът Любослава Христова, току-що завършила магистратурата “Изкуства и съвременност
XX-XXI век” във Философския факултет, ще говори по темата
“Съвременно религиозно изкуство между храма и музея”. Лекцията
ще се излъчи онлайн на 8 април от
17 ч. в канала на Културния център
във фейсбук (не е необходим профил, за да бъде гледана). Ще има
възможност за задаване на въпроси. В разговора след нея ще се
включат дипломният ръководител
на Любослава Христова проф. Владимир Градев, гл. ас. Кирил Василев, д-р Красимир Терзиев и Людмила Георгиева. Модератор е проф.
Александър Кьосев.

Филм разказва за
живота и кариерата
на Селин Дион

СНИМКА “КИНОМАНИЯ”/НДК

Филм, вдъхновен от живота на
канадската поп икона Селин Дион,
ще бъде част от програмата на
“Киномания”. Историята не е
точно биографична, но е базирана
на много моменти от живота на
звездата, която е сред най-продаваните изпълнители за последния
четвърт век. “Селин Дион: Силата
на любовта” е на режисьорката
Валери Лемерсие (двукратна носителка на “Сезар”), която ще се
превъплъти в образа на певицата
и е авторка на сценария. Прожекцията е предвидена за 11 април от
19 ч. в зала 1 на НДК. Продукцията проследява живота на малката Алин през 60-те години на миналия век, славата, която я застига,
както и връзката с нейния мениджър, а по-късно и съпруг (в ролята е Силвен Марсел), който открива дарбата й още когато е тийнейджърка. Последно от 14 деца, тя
се превръща в суперзвезда през 90-те
и продава милиони албуми със свои
песни. Във филма ще можем да се
насладим на повечето от тях и на
много други нейни изпълнения.
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12 c
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o

С
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o

С
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o

С

Облачността ще е променлива преди обяд,
а почти през целия ден и над източните райони по-често значителна. До вечерта все още на отделни
места ще има слаби валежи от дъжд, в планините от сняг. Ще остане ветровито, с умерен,
временно силен северозападен вятър, който
вечерта ще отслабне. Атмосферното налягане
ще е по-високо от средното за месеца.

ХОРОСКОП

05.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ/Ô/
05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ
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 Ò., 6 ÂÔ./ (12)
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 ¡Î‡„ÛÌËÚÂ ‰ÂÚÒÍË Ú‚
ÙËÎÏ /2 Ò., 4 ÂÔ./
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
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË
Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œËÚ‡È ¡Õ“
21.30 —ÚÛ‰ËÓ ì”≈‘¿ ÀË„‡
≈‚ÓÔ‡î
22.00 ‘ÛÚ·ÓÎ: √‡Ì‡‰‡ Ã‡Ì˜ÂÒÚ˙ ﬁÌ‡ÈÚÂ‰,
ÒÂ˘‡ ÓÚ 1/4 -ÙËÌ‡ÎËÚÂ Ì‡ ÚÛÌË‡ Ì‡
”≈‘¿ ìÀË„‡ ≈‚ÓÔ‡î
ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ
ÒÚ‡‰ËÓÌ ìÕÛÂ‚Ó ÀÓÒ
‡ÏÂÌÂÒî, »ÒÔ‡ÌËˇ
00.15 —ÏˇÌ‡ Ì‡ ÏÂÒÚ‡Ú‡
01.15 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
01.35 100% ·Û‰ÌË /Ô/
03.30 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
04.30 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚
ÙËÎÏ /4 ÒÂÁÓÌ, 6 ÂÔËÁÓ‰/Ô/ (12)

00.05
01.20
02.20
03.10
04.10
05.40
06.50
07.30
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
11.15
12.00
12.30
12.45
13.45
14.00
15.30
16.00
16.30
17.30
17.45
18.10
18.30
19.15
20.00
21.00
22.00
22.15
22.45
23.20

Õ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬ì
(Ô)
ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
ƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡ì
(Ô)
¿ÌÚË‰ÓÚì
(Ô)
—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡ì
(Ô)
Õ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬ì
(Ô)
ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
¿ÌÚË‰ÓÚì
(Ô)
ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓì (Ô)
“¬ Ô‡Á‡
¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇì (Ô)
“¬ Ô‡Á‡
ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓì
“¬ Ô‡Á‡
—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡ì
(Ô)
“¬ Ô‡Á‡
Õ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬ì
ÕÓ‚ËÌË
¿ÌÚË‰ÓÚì
ƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡ì
ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
“¬ Ô‡Á‡
ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
“¬ Ô‡Á‡
ÕÓ‚ËÌË
ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇì
—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡ì
ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
“¬ Ô‡Á‡
ÕÓ‚ËÌË (Ô)
¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇì (Ô)
—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡ì
(Ô)

05.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /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.11
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË
Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.61
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.4
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ „‡‰î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.68
21.00 ì¡Ë„‡‰‡ ÕÓ‚ ‰ÓÏî ÒÓˆË‡ÎÂÌ ÔÓÂÍÚ, Ò.5
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.9
01.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.110
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.9

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 √ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡
23.30 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî Á‡·‡‚ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
00.10 «‡„‡‰Í‡Ú‡ Ì‡ –ËıÚÂ
01.05 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
03.25 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 получите удоволствие
от живота. Отпуснете
се, течението ще ви отнесе в правилната посока.

Ако разчитате само на
себе си, няма да ви е
трудно да се справите с
всяка текуща задача.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Любимият иска да ви зарадва, но не е лесно, разглезени сте. Зарадвайте се
на изненадата.

Ще ви бъде нужна добрата ви памет за дати,
събития и имена. Това ще
реши много проблеми.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Ще имате трудности сутринта, след което ще
настъпи промяна. Ще контролирате добре нещата.

Лесно се справяте с всичко, което не се харесва на
противниците ви. Следвайте мечтите си.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Денят ви ще е успешен във
финансов аспект. Възможно е повишаване на заплатата, нов доход.

Близък човек може непреднамерено да ви развали настроението. Ще опита да
се реваншира.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Ще започнете да разбирате как влияете на обкръжаващите и това започва
да ви харесва.

Ще се наложи да се помирите с несправедливо отношение на шефовете и
по-възрастните. Успех.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

На вашия любим човек
няма да му е лесно да
разбере защо сте негативни към него. Обяснете му.

Предстои ви успешен ден,
но само ако сте готови да
анализирате критиката
по свой адрес.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

90% от жените познават бебето си по миризмата,
дори да са прекарали само 10 минути с него.

- —‚‡ÎË ÎË ÌÂ˘Ó ÒÎÂ‰ 90-‰ÌÂ‚Ì‡Ú‡ ‰ËÂÚ‡?
- ƒ‡ - Ò‚‡ÎËı Í‡ÌÚ‡‡ ‚ Ï‡ÁÂÚÓ!

С възрастта хората започват да пият по-малко
течности и водата в човешките тъкани намалява.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

»À ¿ «¿‘»–Œ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
…Œ¿Õ¿ ¡” Œ¬— ¿, ‡ÍÚËÒ‡
…⁄Àƒ⁄« »¡–¿’»ÃŒ¬¿,
‰Ê‡Á ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÍ‡
ƒ- –¿—»Ã»–¿ ¿–¿ ¿ÿ≈¬¿,
ıËÛ„
◊Î.-ÍÓ. Àﬁ¡≈Õ ƒ»Ã»“–Œ¬,
ÔÂ‰‡„Ó„, ÔÂÁË‰ÂÌÚ
Ì‡ ÙÓÌ‰‡ˆËˇ ì◊Ó‚Â˘ËÌ‡î
Õ¿ƒﬂ ¿Õ“¿–≈¬¿-¡¿–”’,
‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ËÁ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó
ì¿Á ¡ÛÍËî
÷¬≈“¿Õ¿ œÀ¿“» ¿ÕŒ¬¿,
‡ÍÚËÒ‡, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ
Ì‡ Ò‰ÛÊÂÌËÂ
ìœËˇÚÂÎ Ì‡ ‰ÂÚÂÚÓî
ﬁÕ¿À Àﬁ“‘», ÔÓÎËÚËÍ,
·Ë‚¯ Á‡Ï.-ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ Õ—

Мария Бакалова
блесна в тоалет
с 400 рози
Около 500 часа е отнело
създаването на уникалната рокля
В тоалет, украсен с
400 рози, направени на
ръка, блесна Мария Бакалова на церемонията по
връчването на наградите,
присъждани от Гилдията
на актьорите в САЩ.
Макар и да не спечели отличието, което отиде при
Юн Юх-джунг за ролята
й във филма “Минари”,
българската актриса успя
да прикове към себе си
всички погледи, включително и на модните критици. Мария Бакалова заложи на модел в чернобял прозрачен шахматен
стил. Яркочервените рози

бяха зашити на дългата
пола, като имаше още една, закрепена към колана.
“Когато видях тази
необикновена рокля на
Dior, открих романтиката и избухливостта, която търсихме с Мария.
Виждам този тоалет като
произведение на изкуството”, разкри стилистката Джесика Пастър пред
InStyle.
За да създадат уникалния впечатляващ стил,
дизайнерите изрязват
поотделно бели и черни
квадратчета от тюл и
след това ги зашиват

едно към друго. След
като роклята е завършена, към нея са добавени
и цветята. Целият процес
на създаване на тоалета
е отнел около 500 часа.
Макар да не спечели
наградата за “Най-добра
актриса в поддържаща
роля”, Мария Бакалова
със сигурност се изкачи
на едно от челните места
в модните класации.
Българката ще има
възможност да покаже
стил и на червения килим
на наградите “Оскар”. Засега организаторите на
церемонията обещават, че

Риалити ще
подари билет
в космоса
Актрисата изглежда приказно в този модел,
наречен от експерти произведение на изкуството
събитието ще се проведе
присъствено за първи път
от една година.
Дори в най-непредсказуемия филмов сезон
за всички времена има
нещо, на което можем да
се радваме - пробивът на
нови холивудски звезди.
Тази година Мария Бака-

лова е името, за което
всички говорят в Холивуд, коментират киноексперти. Бургазлийката
успя да спечели номинации за всички важни
отличия: “Златен глобус”,
SAG Awards, БАФТА,
“Оскар”, и прослави
България.

Разработчиците на телевизионното американско риалити
Space Hero искат космосът да
изглежда достъпен и поради
това са определили наградата за
победителя да е билет за пътуване до МКС, съобщи Axios.
Шоуто, което в момента е в
етап на подготовка за провеждане, ще е във формат с 24 състезатели от цял свят, които се
борят за голямата награда. По
време на снимките участниците
ще живеят в т.нар. космическо

Разкриха звездите с най-много фалшиви последователи в мрежите

84 млн. души следват
Лейди Гага само в туитър

Известните личности
по цял свят имат безброй
почитатели в социалните
мрежи, но доста от профилите на феновете им
всъщност са фалшиви.
Ким Кардашиян е звездата с 212 млн. последователи, като се твърди, че за
да рекламира даден бранд,
взима по 500 хил. долара на
публикация. През 2014 г.
обаче от “Инстаграм” правят чистка на фалшиви профили и риалити иконата се
разделя с 1,5 млн. фенове.

Твърди се, че и днес над
40% от последователите й
са фалшиви.
Когато през 2018 г. от
“Туитър” разчистват профили от нереални фенове,
Лейди Гага губи повече от
2,5 млн. абонати. Сега в
платформата я следват над
84 млн. последователи,
като няма скорошни данни
за това колко от тях са купени ботове.
Опра Унфри може и да
е телевизионна легенда, но
близо 50% от последова-

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚
√Î‡‚ÂÌ Â‰‡ÍÚÓ
»‚ÂÎËÌ ÕËÍÓÎÓ‚
inikolov@duma.bg

«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
√ÂÓ„Ë √ÂÓ„ËÂ‚
ggeorgiev@duma.bg
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg

ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

телите й онлайн са фалшиви. По изчисления става
въпрос за над 11,6 млн.
ботове или купени профили.
Риана е звездата, която
се е излагала най-много в
това отношение. Най-напред й се наложи да си прави втори акаунт в инстаграм, след като първият бе
заличен. През 2014 г. от
профила й бяха изтрити
1,2 млн. фалшиви абонати.
В туитър пък се раздели с
над 2,5 млн. бота.

‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206,
ÃËı‡ÂÎ‡ ‡ÚÂËÌÒÍ‡
√–¿‘»◊≈Õ ƒ»«¿…Õ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿„ËÓ‚,
≈‚„ÂÌËˇ Û¯Â‚‡, œÂÚˇ –Ó„‡˜Â‚‡, —Ô‡ÒÍ‡ ¬ÂÌÂ‚‡
–≈ À¿Ã¿: - 205; e-mail: reklama@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË
ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ ‰‡ ÌÂ
·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂÌË ‰Ó
3 ÏÂÒÂˆ‡ ıÓÌÓ‡Ë ÌÂ ÒÂ ËÁÔÎ‡˘‡Ú.
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

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

село, в което ще боравят с найнови технологии. Състезанието
ще се фокусира върху изпитване на физическата и умствената
сила на хората в подготовката
за космически полет. Space Hero
вече има билет за победителя си
да лети на борда на космическа
мисия Axiom, която се очаква да
се реализира през 2023 г.

Конкурс за красота
завърши със скандал

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

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

Планира се пътуването
да се осъществи след
две години

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

Церемонията за избор на “Мисис
Шри Ланка 2021” завърши с грандиозен
скандал между победителката и член на
журито, съобщи турското издание “Спутник”. Конфликтът възникнал по време на
награждаването. Един от съдите в конкурса за красота изрази възмущението
си от новината, че участничка в него Пушпика Де Силва, е в процес на развод
и според правилата не може да спечели
титлата. В публикувани в интернет кадри се вижда как член на журито прекъсва
награждаването и сваля короната от главата на Де Силва. Победителката опроверга информацията за раздяла със съпруга й. Организаторите заявиха, че е недопустимо да се правят опити да се дискредитира победителката, и изразиха съжаление за инцидента.
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8 АПРИЛ

Винисиус с два гола
и два рекорда в ШЛ
Бразилецът Винисиус
Жуниор (27 и 65) вкара два
гола за победата на Реал М
над Ливърпул с 3:1 на стадион “Алфредо ди Стефано” в
първия 1/4-финал в Шампионската лига. За “Белия балет” се разписа и Марко
Асенсио (36), а Мохамед
Салах (51) вкара почетно за
гостите. Бразилецът стана
най-младият играч (на 20 го-

дини и 268 дни), който бележи две попадения в плейофи
на Шампионската лига. Той
подобри рекорда на сънародника си Кака (21 години и
336 дни), поставен през 2004
г. срещу Депортиво Ла Коруня (4:1).
Винисиус стана и първият играч, роден през ХХI век,
вкарал гол в 1/4-финал на
Шампионската лига.

СНИМКА БГНЕС

Треньорът на Реал М Зинедин Зидан поздравява Винисиус Жуниор,
който вкара два гола за победата над Ливърпул с 3:1

Провал за Андреев
в Москва
От фаворит за златото българинът
остана само с бронз в изхвърлянето
Божидар Андреев (73 кг) се изложи
на Европейското първенство в Москва. Най-добрият наш щангист в последните години регистрира само по един
успешен опит в изхвърлянето (152 кг)
и в изтласкването (182 кг) и завърши
четвърти. Най-голямата ни надежда за
медал на Олимпиадата в Токио събра
334 кг в двубоя, които не му достигнаха дори за бронза.
Възпитаникът на Пламен Братойчев е абсолютен доминатор в категорията на Стария континент. Този път
обаче Спортист №4 на България за
2019 г. не сполучи на 156 и 157 кг в
изхвърлянето и остана на 8 кг след
временния лидер в състезанието Даняр Исмаилов (Тур), който завърши с
европейски рекорд от 160 кг. В изтласкването българинът започна без про-

блем със 182 кг, след което добави 6
кг, за да си осигури медал в двубоя, но
не успя да фиксира щангата за сребърен медал. После рискува и поиска
190 кг за златото. С огромни усилия
Божидар почти ги вдигна, но прибърза
с прибирането на краката, тежестта й
го увлече напред и достигайки края на
подиума, нямаше как да я фиксира над
главата си. Щангата падна зад него и
той се разплака.
Това доведе до екстаз туркменеца,
който се състезава за Турция. Исмаилов, бронзов медалист от Олимпиадата в Рио 2016, триумфира с двубой от
341 кг, след като в изтласкването остана на началната си тежест от 181 кг.
За азиатеца това бе трета европейска
титла. Среброто в двубоя бе за Марин
Робу (Молд) с 339 кг (156+183), пред

подгласника на Андреев от последното Европейско - Брикен Калия (Алб) с
336 кг (152+184).
Голям проблем за Андреев се оказа
свалянето на килограми. Преди няма и
месец на държавното първенство в
Асеновград той бе малко над 80 кг,
което се отрази на представянето му в
Москва. Европейският шампион от
Батуми 2019 и бронзов медалист от
Световното в Патая 2019 остана с
едно отличие от Евро 2021 - бронз в
първото движение.
С три златни (Надежда Мей-Нгуен,
Ангел Русев и Стилян Гроздев), един
сребърен (Ивана Петрова) и един
бронзов медал (Валентин Генчев) в двубоите България остава лидер в класирането по нации. Нашите са начело и
в общото подреждане със седем златни, три сребърни и три бронзови медала в отделните движения.
На подиума снощи имаше трима
наши - Мария-Магдалена Кирева (71
кг), бронзовият медалист в изтласкването от Патая Юндер Бейтула (81) и
световният шампион за кадети Карлос
Насар (81), който бе с най-висока заявка.

17-годишна отстрани
Цвети в САЩ
Цветана Пиронкова (№113 в света) приключи
набързо участието си в турнира от сериите WТА
500 в Чарлстън, САЩ. На старта на основната
схема Спортист №1 на България за 2020 г. загуби
от поставената под №14 Кори Гоф (САЩ, №36)
с 3:6, 0:6.
Мачът тръгна зле за Пиронкова. Тя допусна
пробив в откриващия гейм, а не след дълго вече
изоставаше с 0:4. Последва серия от три поредни
гейма в полза на 33-годишната българка. При 3:5
тя имаше възможност да се доближи до съперничката си, но след няколко изравнявания предаде
подаването си, а с това и сета. Това я пречупи.
Първата ни ракета бе напълно безпомощна във
втората част. 17-годишната Гоф стана още поагресивна и трупаше точка след точка. Американката отново поведе с 4:0, но този път серията й
не спря дотук. В петия гейм Пиронкова пропусна
две точки за пробив, след което рухна и Гоф затвори мача за 73 минути.
Българката направи една двойна грешка и спечели само 47% от точките на първи сервис, като
реализира едва една от седемте си възможности
за пробив.
Следващата седмица Пиронкова ще участва в
квалификациите на друг силен турнир пак в
Чарлстън.

РЕЗУЛТАТИ

ПЪРВИ 1/4-ФИНАЛИ
Манчестър Сити Борусия Д 2:1 1:0 Де
Бройне (19) 1:1 Ройс
(84) 2:1 Фоудън (90);
Реал М - Ливърпул
3:1 1:0 Винисиус (27)
2:0 Асенсио (36) 2:1 Салах (51) 3:1
Винисиус (65). Реваншите са на 14
април. Снощи: Байерн М - ПСЖ; Порто - Челси (в Севиля).
КУПА НА БЪЛГАРИЯ
ПЪРВИ 1/2-ФИНАЛИ
Арда - Славия 0:0. (Реванш на 13
април). Снощи: ЦСКА - Лудогорец.
ВТОРА ЛИГА, XXV КРЪГ: Созопол - Хебър 1:2 0:1 Хамдиев (45) 0:2
Игнатов (77) 1:2 Молдованов (90+1),
ЧК: Любенов (Х-6); Добруджа - Септември Сф 0:1 Пешов (35); Миньор Литекс 0:0; Нефтохимик - Пирин 2:1
0:1 Гощеляни (3) 2:1 Брахими (49 и 66),
ЧК: Христов (Н-58), Костов (Н-72);
Септември Сим - Янтра 1:1 0:1 Петков (69) 1:1 Лулейски (74); Спортист Струмска слава 0:0; Локо Сф - Кариана Ерден 3:0 (сл.). днес, 15.15: Миньор - Септември (доиграване на оставащите 45' от прекратения на 15 март мач
от ХХIII кръг).
ВОЛЕЙБОЛ (МЪЖЕ)
Втори полуфинален плейоф
Монтана - Хебър 3:2 (-23, 23, - 14,
18, 13). Третият мач е довечера в Пазарджик.
ГЛЕДАЙТЕ

Брадли Гънтър забива топката в полето на Монтана.
Отбелязаните от канадеца 24 т. не бяха достатъчни
за победата на Хебър и пазарджиклии загубиха с 2:3 гейма.
Съперниците ще играят трети мач довечера и победителят
ще срещне на финал за титлата шампиона Нефтохимик

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
17.15 Ботев Вр - Ботев Пд
19.30 Локо Пд - Царско село
ЛИГА ЕВРОПА
ПО БНТ 1
22.00 Гранада - Ман Юнайтед
ПО БНТ 3
22.00 Аякс - Рома
ПО БТВ ЕКШЪН
22.00 Арсенал - Славия Пр
ПО РИНГ
21.45 Динамо З - Виляреал
ПО МАКС СПОРТ 4
3.30 Боливар - Атлетико Хуниор
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
ВОЛЕЙБОЛ
17.00 Хебър - Монтана
(трети мач)
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
13.00 и 18.30 Турнир в Марбея
(мъже)
ПО МАКС СПОРТ 2
12.00 Турнир в Сардиния (мъже)
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