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Едва 4% от
средните фирми
са получили
помощи за КОВИД-19

Евросъюзът
разделен
за ваксината
на „АстраЗенека“

Дилиян Манолов
за отношението към
хора с увреждания

Стр. 4

Стр. 5
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Мария Бакалова
получава
почетен
„Аскеер”

Стр. 13

50 ст.

БРОЙ 69 (8664)

Нищо
ново под
слънцето

Стр. 7

Връщат децата в училище
Учениците до 4 клас започват присъствено обучение от понеделник, останалите - по график. След заплахите от протести,
властта готви отваряне за големите магазини.

Стр. 11

Стр. 2

Борисов абдикира
като премиер

Павлета ДАВИДОВА

Без БСП няма да се справим с ламята ГЕРБ,
смята Николай Хаджигенов

П

референцията е една от личните ми причини да гласувам през
последните години. Имам привилегията да съм наблюдавала отблизо основните играчи в основните партии, познавам лично или
професионално тези от моя избирателен район. Имам предпочитания. Случвало се е да харесвам
и да вярвам в пъти повече на
някого от опашката, отколкото на
тези в началото на листата за
депутати или общински съветници. Смятам, че преференцията
подтиква тези от дъното да полагат усилия в кампанията. Използвам я. В същото време обаче си
давам сметка, че тя е една от
опасностите пред честния вот.
Всенародните любимци на
последните избори са Пъската,
Стефчо Реферчето и бат’ Сали.
Това са тримата, изместили водачи на листи чрез народната любов. Това е резултатът от мажоритарния вот, за който някои така
мечтаят. Още ли държите на
него? Представете си кой ще влезе в парламента, ако се разчита
само на преференциален вот.
Дали няма да се напълни с певци,
манекенки и бизнесмени с дълбоки джобове? Ще влязат основно
известните с това, че са (не)известни. Жалко е, когато преференцията е разбирана като есемес за
реалити шоу или уреждане на
бизнес интереси.

Бойко Борисов абдикира
и отстъпва премиерското
място. След като изтри от
социалните мрежи, че е министър-председател, той обяви, че се е отказал и от депутатската си позиция. Министрите на ГЕРБ, които вече са

избрани за народни представители, започнаха да обясняват как имат много възможности за премиер. Екатерина
Захариева няколко пъти
потвърди, че в тяхното предложение за кабинет премиер
няма да е Борисов, Деница

Сачева и Томислав Дончев
също говорят в тази посока.
Тома Биков пък обяви, че
имали 5 варианта. Само Росен Желязков продължава да
е предан на Борисов и
твърди, че той ще е премиер.
Единственият начин за

справяне с “ламята ГЕРБ”
според Николай Хаджигенов
от “Изправи се! Мутри вън!”
е чрез БСП. “Нямаме избор
без подкрепата им. Това не
означава коалиция със социалистите”, заяви той.
Стр. 3
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Стр. 6

EUR:
1.95583

GBR:
2.26658

USD:
1.64729

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
ПРОМЕНЛИВО

CHF:
1.77464
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СНИМКА БГНЕС

Тежка катастрофа между два камиона затвори за часове магистрала “Тракия”
край София. При инцидента се запали цистерна с бензин, а шофьорът й загина
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Отварят и големите магазини
Малките ученици се връщат в училище, големите - по график
Отчитаме първи крачки от края на
третата вълна на коронавируса у нас,
обяви здравният министър Костадин
Ангелов при едва забележимия спад на
заболеваемостта от КОВИД-19. Властта подготвя ново смекчаване на противоепидемичните мерки. По думите на
главния държавен здравен инспектор
Ангел Кунчев 10-дневните ограничения
са дали резултат и е налице задържане и
спад на заразените с коронавирус. Началникът на оперативния щаб проф.
Венцислав Мутафчийски обаче бе категоричен, че тенденциите са изключително крехки, а спадът на заболеваемостта
е само със 7% на двуседмична база,
което “само чертае тенденция, но не бих
казал, че тя е трайна”. По двуседмична
заболеваемост от КОВИД-19 страната
вече е девета в Европа, но по смъртност
все още е втора след Унгария. Според
здравния министър не се очаква ръст на
заболеваемостта след изборите.
След заплахите за протест от големите вериги, властта обяви, че гoлeмитe
нexpaнитeлни мaгaзини щe oтвopят oт
пoнeдeлник. Вepoятнo обаче ще има
ycлoвиe зa диcтaнция - пo eдин чoвeк
нa paзcтoяниe мeждy 8 и 10 кв. м, стана
ясно от думите на Aнгeлoв. Koлкoтo дo
oтвapянeтo и на закритите части в
зaвeдeниятa, тoй oбяcни, чe вce oщe ce
вoдят paзгoвopи.
На 12 април присъствени занятия
започват учениците от I до IV клас, а
големите ще тръгнат на училище по графика отпреди 22 март, ако епидемичната
обстановка позволява. По този начин се
очаква всички ученици да “се завъртят”
на присъствени занятия до края на учебната година. Матурите и изпитите след
IV, VII, X и XII клас остават, категоричен

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Готви се ново отпускане на противоепидемичните мерки,
стана ясно от брифинга на здравните власти
е просветният министър Красимир
Вълчев. Студентите ще имат присъствени занятия само по практика.
Мерките, които се очаква да бъдат
оформени в заповед на здравния ми-

нистър, ще важат до края на април,
когато изтича извънредната национална епидемична обстановка.
В четвъртък новите случаи на заразени с КОВИД-19 бяха по-малко от

предишни дни - 3556, но броят на приетите в болница бе с 24 повече и вече
достигна 10 429. В интензивни структури бяха 777 души - това е най-високият брой от началото на пандемията.

Гербаджии пребиха свой кмет Дните в болничен намаляха,
заради изборен резултат
но разходите се увеличиха
Кметът на каварненското село Белгун Благомир Станев е бил
пребит в офиса на ГЕРБ заради резултата на парламентарните
избори. Пострадалият е подал жалба в Окръжната прокуратура
в Добрич. Според Станев причина за нападението са приятелските му отношения с координатора на ДПС в Каварна и гласовете за движението на изборите в неделя.
В жалбата си кметът твърди, че на 5 април в 3,30 ч. се почукало
на вратата на жилището му. Двама души му казали, че кметицата на
Каварна Елена Балтаджиева, която е от ВМРО, го чака в офиса на
ГЕРБ. Там обаче бил посрещнат от председателя на каварненския
Общински съвет Йордан Стоянов и от областния координатор на
ГЕРБ Илиян Събев. Станев твърди, че Събев започнал да обижда,
псува, да изсипва отпадъци върху главата му, да го удря с юмруци.
Той не се съпротивлявал, тъй като в града се говорело, че Събев
има минало, свързано с бивши групировки. После накарали кмета
да подпише отказ от членството си в ГЕРБ. По думите на Станев
побоят бил заради 11 гласа, които ДПС получава в селото. “Аз как
мога да контролирам хората кой за кого да гласува? Не съм вътре
в урната”, оправдава се Станев. Вчера стана ясно, че още петима
каварненци са подали жалби за тормоз по политически причини
срещу Йордан Стоянов, който е и лидер на ГЕРБ в града.
Структурата на партията отрече да е имало побой в офиса й.

Аида ПАНИКЯН

През 2020 г. разходите за
болнични се увеличават, въпреки че броят на дните, в които
хората са били в отпуск по
болест, намаляват. В анализ
НОИ обяснява, че една от причините е ръстът на осигурителния доход. От друга страна, заради увеличението на минималната заплата нараства среднодневното обезщетение за временна нетрудоспособност. Все
пак остава въпросът защо точно в годината на пандемията намаляват дните за болничен.
Според експертите от НОИ
през м.г. в резултат на съкращенията заради пандемията на-

Трудовите злополуки
през 2020 г. намаляват
През 2020 г. в НОИ са декларирани 2507 трудови инцидента за цялата
година, което е с 422 по-малко от
предходната година. Злополуките, станали на работното място, са намалели
с 340 за година. Тези при отиване или
връщане от работа са с 82 по-малко.
Най-голямо е намалението на трудо-

вите злополуки в търговията на едро,
без търговията с автомобили и мотоциклети.
Запазва се обаче броят на трудовите злополуки, завършили със смърт 89. От тях 70 са станали по време на
работа, а останалите - на път за или от
служебното място.

маляват осигурените във фонд
“Общо заболяване и майчинство” и средно месечният им брой
е под 2,5 млн. души, докато година по-рано е над 2,6 милиона. Това е пряка последица от
шока на пазара на труда, който
КОВИД-19 нанесе.
Двойно повече в сравнение с
предишни години се увеличават
хората, взели болничен за гледане на член от семейството и за
карантина. Само за година изплатените работни дни за това се
увеличават от 666 100 на 1 393
000. С над 44% нараства и среднодневният размер на обезщетението. Ако пред 2019 г. за карантина са издадени 25 хил. болнични, то през 2020 г. са близо 1
711 900, като този ръст започва
след март и продължава до края

на годината. Увеличава се и средният брой работни дни, които се
плащат на болничен лист.
До края на март т.г. от НОИ
са изплатили над 1 млрд. лв. по
мярката 60/40. Най-голям е
делът на работодателите, получили подкрепа за поне месец, в
сектор “Търговия; Ремонт на
автомобили и мотоциклети” 25%. Благодарение на подкрепата най-много работни места
- 42%, са запазени в преработващата промишленост. Това е
секторът, в който са концентрирани предприятия със сравнително по-голям брой работници, докато в търговията, хотелиерството и ресторантьорството фирмите са повече на
брой, но с по-малко наети работници и служители.

УТОЧНЕНИЕ

¬ ÓÚÔÂ˜‡Ú‡Ì‡Ú‡ ‚ ƒ”Ã¿ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, ÓÁ‡„Î‡‚ÂÌ‡ ì—ÏÂÌˇÚ ‰ËÂÍÚÓË Ì‡ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÒÍË ·ÓÎÌËˆËî, ÌÂ Â ÛÚÓ˜ÌÂÌÓ, ˜Â ÒÎÂ‰ ÍÓÌÍÛÒ ‚ Ò˙‚ÂÚ‡ Ì‡ ‰ËÂÍÚÓËÚÂ
Ì‡ ”—¡¿À≈ ì¿Í‡‰. »‚. œÂÌ˜Â‚î Á‡ ‰ËÂÍÚÓ Â ËÁ·‡Ì‡ ÔÓÙ. ‰- —‡·ËÌ‡ «‡ı‡ËÂ‚‡, ‡ ÔÓÙ. ‰- ¿Ú‡Ì‡Ò …ÓÌÍÓ‚ Â ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ ˜ÎÂÌ. œÓÙ. –‡‰ÓÒÎ‡‚ –‡‰Â‚ Ò˙˘Ó
Â ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ ˜ÎÂÌ ‚ Ò˙‚ÂÚ‡ ‰‡ ‰ËÂÍÚÓËÚÂ Ì‡ Ã¡¿À ‚ ƒÓ·Ë˜, ‡ ‰- √ÂÓ„Ë
ΔÂÎˇÁÍÓ‚ - ‰ËÂÍÚÓ. ƒ- ‡ÒËÏË “ÂÏÌËÎÓ‚ Â ËÁ·‡Ì Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡
‰˙Ê‡‚‡Ú‡, ÍÓÈÚÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ˜Î. 63, ‡Î. 1 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡
ÎÂ˜Â·ÌËÚÂ Á‡‚Â‰ÂÌËˇ, ‚ ·ÓÎÌËˆ‡Ú‡ ‚ œ‡Á‡‰ÊËÍ, ‡ ‰- »‚‡Ì —Ú‡ÌÓÂ‚ - ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ
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Политологът Първан Симеонов
Формациите на протеста в
45-то НС се нуждаят от БСП,
за да се справят с ламята ГЕРБ,
категоричен е адвокат Николай
Хаджигенов от “Отровното
трио”. Така съпредседателят на
коалиция “Изправи се! Mутри
вън!” коментира крайните изказвания от “Има такъв народ”
и “Демократична България”, че
никога няма да се коалират с
БСП. “Харесва ли ни или не гласовете на БСП ни трябват.
Нямаме избор без подкрепата
им. Това не означава коалиция
със социалистите”, заяви пред
БНТ Хаджигенов.
Адвокат Николай Хаджигенов може да не е част от бъдещата парламентарна група на

БСП в пазарлъци за правителство не влизаме”, заяви тя. По
думите й Хаджигенов е бил
съпредставляващ коалицията,
но тепърва предстои да се
сформира парламентарната им
група, която ще избере свое
ръководство и гововорители.
Бойко Борисов продължи
популистките обиколки из
страната и фейсбук профилът
му бълваше клипове на живо
от джипката. Облечен в жълт
пуловер и дънки, премиерът
отиде в Рилския манастир, за
да се похвали колко пари е дал
на светата обител и за пътя
към нея, да благодари на Бога
за изборната победа и да
съобщи, че е подал заявление

В седмицата на гората община Самоков и фирма “Клен Лес” сключиха договор
по проект за залесяване на горска дървесна растителност. Фирмата е ангажирана
и със закупуване и засаждане на фиданки от бял бор. Дейността ще се финансира по
Програмата за развитие на селските района 2014-2020 г. и е на стойност близо 350
хил. лв. Кметът Владимир Георгиев изрази задоволство, че администрацията е успяла
да спечели такъв мащабен проект за залесяване, тъй като това показва, че се работи
не само за предоставяне на горите за добив, но и за възстановяването и опазването им

НИКОЛАЙ ХАДЖИГЕНОВ:

Без БСП няма да
се справим с ГЕРБ
Гербаджиите не могат да се разберат искат ли Борисов за премиер
коалицията, стана ясно обаче от
изявление на Мая Манолова и
Татяна Дончева. Те се разгневиха и от изказването му че “би
станал министър, ако трябва да
пожертва себе си”. Това е лично мнение и не ангажира коалицията, категорична бе Манолова. “Нееднократно в предизборната кампания сме заявили
ясно, че нито ще даваме, нито
ще търсим подкрепа от ГЕРБ и
ДПС. В разговори и пазарлъци
с партиите на статуквото не
влизаме. С ГЕРБ, с ДПС и с

в ЦИК с отказ да е депутат,
защото не се нуждаел от имунитет. Лидерът на ГЕРБ не
пропусна да изтъкне, че е спечелил лидерските двубои с основните си опоненти, и да се
подиграе с “невижданото
срутване” на БСП.
“Борисов, преди да говори
за БСП, да си гледа неговата
партия. Защо след 11 години
управление и еднолична власт
се докара дотам, че дори с целия държавен ресурс, с излетите милиарди и брутално на-

купени гласове не може да управлява повече и да мръдне в
парламента без гласовете на
поне още две партии. Ние сме
падали и на по-малко депутати
и сме се изправяли. И сега ще
се изправим. Но на него такова срутване на ГЕРБ му е за
пръв път. Въпросът е дали
всички ще проявим мъдрост да
не му позволим да се изправи
или, загледани в себе си, ще му
позволим да се върне”, отговори му във фейсбук лидерът на
БСП Корнелия Нинова.

Кьовеши отхвърли 4
от протежетата на Гешев
Колегията на европейската прокуратура окончателно отхвърли 4 от
десетте предложения на
България за делегирани
прокурори. В лаконичното съобщение на оглавяваната от Лаура Кьовеши
институция се казва, че те
не отговарят на критериите да заемат длъжността и нямат достатъчно
опит. Има още трима номинирани обвинители,
чиито кандидатури са
висящи. Те трябва да
предоставят допълнителна информация за професионалния си опит. Слециална работна група в
европрокуратурата ще
оценява уточненията им.
Още в началото на
март се разбра, че Кьовеши има забележки към 7
от десетте български

предложения. Тогава тя
обясни, че не иска в службата да работят обвинители без опит, следователи, които не са пледирали
пред съд, и съдии. Прокурорската колегия обсъди
възраженията на Кьовеши
и отговорите си до нея, но
те бяха засекретени, тъй
като били конфиденциални. Европрокуратурата
беше обвинена от членовете на ВСС в процедурно нетърпение, а подчинените на Иван Гешев недоумяваха какво не им е
харесало в Люксембург на
българските кандидати.
Единствените три назначения на български
кандидати са Димитър
Беличев, Бойко Калфин и
Светлана Шопова-Колева,
които бяха одобрени още
в началото. Беличев е про-

курор в Окръжната прокуратура в Пловдив, Калфин - в Кюстендилската,
а Шoпoвa-Koлeвa е от
Софийската градска прокуратура.
Кьовеши предлага европрокуратурата да започне реална работа на 1
юни. В 10 държави вече
има назначени делегирани
прокурори. Процедурите
по подбор и в останалите
държави продължават.
Висшият съдебен съвет откри и веднага спря
процедурата за избор на
специален прокурор, който да разследва обвинител
№1 и неговите заместници. Спирането е заради
изчакване Конституционният съд тези дни да се
произнесе дали новата
правна фигура противоречи на основния закон.

Партийни емисари на ГЕРБ
обикаляха основните телевизии
и повтаряха следизборните
опорки, лансирани ден по-рано
от Борисов, че политиката е
носене на отговорност и затова
ГЕРБ ще предложат правителство, а за да има стабилност в
държавата, ще осигурят депутатска подкрепа за кабинета на
Слави Трифонов. От голямото
говорене на гербаджиите обаче
така и не се разбра дали пак ще
предложат лидера си за премиер. На въпрос за състава на ка-

ЗОРНИЦА
АНТИМОВА
НИКОЛОВА
1974 г. – 2018 г.
Преди 3 години изгасна твоят
живот неживян.
Отиде си от живота несправедливо рано и с
мъката, че оставяш мама сама. И
плаче тишината в
нощта и чувам
само твоя глас:
„Мамо, изтрий
сълзите си, не
плачи!“
ПОКЛОН
ПРЕД
ПАМЕТТА ТИ
И ПРОСТИ!
Мама
Теменужка

бинета на ГЕРБ Томислав Дончев цитира Сакскобургготски
отпреди 20 години, че “ще стане
ясно, когато му дойде времето”.
За разлика от шефа си, който
обеща 10 “дежурни” депутати в
помощ на Слави, Дончев ги сведе на “3-4 гласа на ГЕРБ”.
“За Борисов не е самоцел да
бъде премиер. Имаме 5 души,
които могат да заемат поста”,
изцепи се по БНТ гербаджията
Тома Биков. Новоизбраните
депутатки от ГЕРБ и настоящи
министърки Екатерина Захариева и Деница Сачева пък смятат, че ГЕРБ ще предложи друг
министър-председател. “Нямаме
обсъждани още имена за министри или кой ще бъде премиерът. Да, ще подкрепим кабинет
на Слави Трифонов, за да не
тласнем страната в нестабилност”, издекламира Захариева.
“Борисов е опитен политик и
ще започне консултации. Той ще
бъде нашият кандидат за премиер, когато му връчат мандата”,
пък смята транспортният министър и избран депутат Росен
Желязков, който е от приближените на Борисов.
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Едва 4% от средните
фирми са получили
помощи за КОВИД-19
Предприемачите могат да разчитат на пари
близо година след подаването на документи

Отпускат 1 млн. лв.
за българско агнешко
Фонд “Земеделие” отпуска 1 млн. лв. помощ
“де минимис” за компенсиране на част от
разходите за транспорт, логистика и реализация на месо от дребни преживни животни
в търговската мрежа през 2021 г. С нея по
време на Великденските празници и Гергьовден животновъдите ще могат да реализират
голяма част от отгледаните от тях агнета
и ярета на пазарни цени. На подпомагане
подлежат кланици, фигуриращи в националния електронен регистър на Българската
агенция за безопасност на храните. Кланиците са задължени да закупуват от земеделските стопани агнета или ярета на цена не пониска от 5,50 лв./кг. живо тегло без ДДС.
Задължително те трябва да изкупуват живи
агнета и ярета от фермерите и ще
извършат клането на животните. Добитото
месо ще се реализира на територията на
цялата страна. В България има действащи
63 кланици, които могат да извършват клане
на дребни преживни животни. Срокът за
кандидатстване по държавната помощ е до
31 май 2021 г., като субсидиите ще бъдат
платени до 30 юни 2021 г.

Близо година, след като хиляди
средни фирми в България подадоха
заявления за финансова подкрепа от
програма “Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК), парите още не са
пристигнали по сметките им. Според
данни на Министерството на икономиката, при сключени 1548 договора
на обща стойност над 212,8 млн. лв.
към 1 април са били изплатени 7,7 млн.
лв. по 60 договора. Това означава, че
само около 4% от фирмите със сключени договори реално са стигнали до
парите, за които са били одобрени. В
традиционната годишна анкета на
Българската стопанска камара антикризисните и противоепидемични мерки на правителството получиха изклю-

чителнно ниска оценка - само 17% от
анкетираните одобряват икономическите мерки, а 27% подкрепят противоепидемичните. В огромното си мнозинство участниците в анкетата не
одобряват предприетите мерки. За
сравнение, при предишната икономическа криза през 2009-2010 г. тогавашните антикризисни мерки са били оценени положително от 29% от бизнеса.
Проучване на Българската търговско-промишлена палата показа, че фирмите изпитват сериозни затруднения
при кандидатстването си за помощи по
т.нар ковид мерки, коментира Любомир Левичаров, анализатор в БТПП.
Той е организирал проучване сред 210
браншови организации и фирми, различни по размер, от цялата страна. То
показва, че най-голям интерес има към
мярката по грантова схема от 3000 до
10 000 лв. за микро и малките предприятия. 54% от анкетираните са кандидатствали по тази програма. Това са
около 5,7% от всички малки и микро
компании в страната, които попадат
по този размер, или около 24 000 компании. Общият размер, който са получили, като стойност е 191 млн. лв.
Проблемът, който имат компаниите,
не е толкова по отношение на кандидатстването, колкото по отношение на
скоростта, с която те получават помощта по тези мерки. По някоя от
мерките този период достига и повече
от 10 месеца, твърди Левичаров.

Застрахователите - с 32% по-голяма печалба
Печалбата в застрахователния сектор през миналата година е 186 млн.
лв. и бележи ръст от 32%
спрямо 2019 г. Причината са постигнатите високи резултати в общото застраховане, където нетната печалба е нараснала до
165 млн. лв. В животозастраховането печалбата е
21 млн. лв., с 26% по-ниска спрямо 2019 г., показват данни на Комисията
за финансов надзор. Общият размер на изплатените обезщетения през
2020 г. е 1,21 млрд. лв. и
на практика е без промя-

на спрямо 2019 г.
Според КФН пазарът
на общо застраховане се
развива стабилно, въпреки
цялостната икономическа
стагнация, и завършва
2020 г. с премиен приход
от 2,438 млрд. лв., което е
с 1% повече спрямо 2019
г. Изплатените обезщетения са в размер на 1,012
млрд. лв., като има лек спад
от 2% на годишна база.
Премийният приход по
застраховка “Гражданска
отговорност” през 2020 г.
е в размер на 1,080 млрд.
лв., с минимален спад от
0,9% на годишна база. Това

отговаря на лекия спад с
0,7% на броя активни
МПС през 2020 г. спрямо
предходната година. Размерът на изплатените обезщетения по застраховката
“Гражданска отговорност”
към края на 2020 г. се повишава с 6,14% на годишна база и достига 556 млн.
лв. Показателите по застраховката “Каско” също са
близо до тези от 2019 г.
Премийният приход за
цялата година е 653 млн.
лв., с минимално покачване от 0,16%, а изплатените
обезщетения леко намаляват - с 3,3%. Данните към

края на декември показват
позитивната тенденция за
ръст при имуществените
застраховки. По линия на
полицата “Пожар и природни бедствия” нарастването на премийния приход
през 2020 г. е с 4,7% до
289 млн. лв. Значителен
ръст от 8,5% отбелязва застраховката “Пожар и
други опасности” с премиен приход от 92 млн. лв.
По линия на застраховката “Кражба, грабеж, вандализъм” премийният приход е в размер на 21 млн.
лв., като ръстът спрямо
2019 г. е с 4,16%.

Българин влезе в класацията на „Форбс”
За първи път българин попадна в списъка на милиардерите на
авторитетното издание “Форбс”.
Роденият във Варна Влад Тенев
заема 2674 място с нетно състояние от един милиард долара в
35-то издание на годишната класация на списанието.
Финтех иноваторът е живял
до 4-годишна възраст във Варна.
Заминава за САЩ с родителите
си, които работят в Световната
банка. Влад Тенев е основател на
платформата за търговия с акции
“Робинхуд” заедно с индиеца
Бейжу Бат. Двамата са съквартиранти от университета “Станфорд”. Стартират компанията си,
кръстена на Робин Худ, през
2013 г. Метафорично използват

Влад Тенев

името на легендарния герой, за
да опишат най-добре какво предлага платформата им, която се
опитва да промени правилата за
търговия с акции на Уолстрийт.
Основната й цел е да даде безплатен достъп до борсата в Ню
Йорк на млади инвеститори.
Това е безспорен успех и признание за младия предприемач и
приложението му Robinhood, защото през последните месеци
компанията на Тенев беше намесена в скандал с акциите на
GameStop.
Влад Тенев дори бе изслушан
в Конгреса на САЩ и имаше
съмнения, че срещу приложението може да започнат съдебни
действия, но му се размина.

13% ръст на новите жилища в страната
Строителството на нови жилища в страната през първото
тримесечие на 2021 г. е в подем
и отбелязва 13% ръст. “Пазарът
се възстановява с доста добри
темпове и през периода януари-март в България има близо
милион квадратни метра нови

жилищни площи”, заяви Петър
Мастиков, главен анализатор на
Националния регистър за ново
строителство и реконструкции
в България, по време на онлайн
форум за имоти.
922 342 кв. метра жилищна
площ са построени у нас в нача-

лото на годината. Най-голям е
ръстът в Пловдив - 93% спрямо
същия период на 2020 г. Това се
дължи на отложените проекти
през 2020 г. В София повишението е с 9,4%. По Черноморието
Бургас се представя доста по-добре от Варна и ръстът в морския

град е 47%. При ваканционните
имоти в Бургас има спад от 65%.
Ръст на цените с 6% и с 12%
на търсенето на апартаменти в
София през 2020 г. отчитат от
Националната асоциация на
строителните предприемачи.
Под 20% от покупките на апар-

таменти са с цел инвестиция, останалите 80% са с цел живот,
каза Георги Шопов, председател
на асоциацията. По думите му
трябва да се подготвим за тримилионна София, тъй като интересът към столицата е огромен
през последните години.

www.duma.bg
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Летището в Тирана
спря заради стачка
Всички полети на международното летище в Тирана са отложени поради стачка на ръководителите на полети. Ако не бъде
намерено решение на исканията
им, те ще обявят други мерки за
блокиране на въздушния трафик.
Служителите протестират, защото са изплатени само 72% от
заплатите им, те настояват и
за спазване на трудовото законодателство и на условията отпреди пандемията.

Китай отбеляза ръст
на търговията с коли
СНИМКИ БГНЕС

Жители на Ерусалим отдават почит на жертвите на Холокоста. На 8 април
израелците отбелязват Деня на Холокоста в памет на евреите, преследвани
и избити от хитлерстка Германия преди и по време на Втората световна война

Отново безредици
в Северна Ирландия
Протестите са предизвикани
от статута на провинцията след Брекзит
Над 50 полицаи са ранени в започналите в края на март протести в британската провинция Северна Ирландия.
При сблъсъците в сряда 7 служители
на реда са пострадали в Белфаст, опитвайки се да разтърват пробританските
лоялисти и националисти, които хвърляли един срещу друг запалителни бомби,
съобщи Би Би Си.
Лоялистите излязли по улиците преди Великден, за да изразят гнева си от
статута на Северна Ирландия след излизането на Обединеното кралство от
ЕС. Според тях протоколът, договорен
между Брюксел и Лондон, откъсва провинцията от останалата част на Обединеното кралство.
За да запази Споразумението от Раз-

пети петък от 1988 г., което сложи край
на десетилетното насилие между двете
части на остров Ирландия, ЕС и Великобритания решиха Република Ирландия, която остана в Съюза, и Северна
Ирландия, която е част от Обединеното кралство, да не бъдат разделени с
твърда граница.
Протестиращите смятат обаче, че
договорката, която практически остава
провинцията в общия пазар на ЕС, пречи на нормалната търговия с останалата част на кралството.
В последните дни насилието ескалира, освен ранените полицаи, има опожарени коли, а в сряда беше отвлечен и
запален автобус. Съобщава се и за пребит фотограф на в. “Белфаст телеграф”.

Британският премиер Борис
Джонсън призова за диалог. Първата
министърка на автономната провинция
Арлийн Фостър заяви, че проявите на
вандализъм целят отклоняване вниманието от истинските нарушители на
реда - партията “Шин Фейн”, която се
застъпва за единна Ирландия.
Безредиците продължават вече няколко денонощия, полицията призова
жителите на столицата Белфаст да не
посещават някои части на града. Според властите, в погромите са участвали
групировки от пробританските протестантски общини, както и замесени в
наркотърговията лица. Повод за безредиците е решението на прокуратурата
да не привлече под отговорност високопоставени политици от католическата проирландска партия “Шин Фейн”
заради нарушените от тях забрани за
събиране на хора.

Евросъюзът разделен за
ваксината „АстраЗенека”

Лавров: Ще отвръщаме
на санкциите от САЩ

Подкомисия на СЗО заяви, че връзката между ваксината “АстраЗенека” и появата на кръвни съсиреци с
ниски тромбоцити се счита
за правдоподобна, но не е
потвърдена. Според подкомисията, необходими са още
проучвания.
Страните-членки на ЕС
не достигнаха до обща позиция за “АстраЗенека”, въпреки призивът на Еврокомисията да намерят “възможно
най-координиран отговор”.
Здравните министри се
срещнаха чрез видеоконференция, за да анализират заключенията на Европейската агенция по лекарствата
(EMA), която потвърди
“възможна връзка” на “АстраЗенека” с необичайни

Русия ще отговори, ако бъдат въведени нови санкции
от САЩ, тя ще реагира на всякакви недружелюбни стъпки,
предупреди от Казахстан външният министър Сергей Лавров. “Чуваме, че някакъв официален представител на
Държавния департамент направил изявления, че ще има
санкции, но САЩ се интересували от предсказуеми и
стабилни отношения с Русия. Думите не звучат убедително, ще изчакаме конкретни действия” , добави Лавров.
По думите му санкционната политика на САЩ се критикува дори от такава проправителствена организация
като “Атлантическият съвет”.
Белия дом проучва възможността за нови санкции срещу Русия и изгонването на руски дипломати след приключилия обзор за отношенията с Москва, предаде
ТАСС. Според САЩ повод за такава реакция били
руската намеса в изборите и хакерските атаки срещу
(компания) “СоларУиндс” (SolarWinds).
Пентагона няма бойна готовност за конфликти в света през следващите десетилетия, гласи правителствен доклад, съобщи изданието “Милитъри Таймс”. Подобна
готовност е постигната само при сухопътните сили, докато при ВМС, ВВС, киберсилите и космическите сили
тя е спаднала.

случаи на тромби. Но порано ЕМА заключи, че случаите на връзка на ваксината със съсиреците са “редки странични ефекти”. Тя
настоя да продължи масовото й използване. Страните в ЕС обаче са разделени
и 17 държави ограничиха
използването на ваксината.
Испания и Италия наредиха “АстраЗенека” да се
дава само на лица над 60
години.
Германската провинция
Бавария ще закупи 2,5 млн.
дози от руската ваксина
“Спутник V”, щом тя бъде
одобрена от ЕМА. Австрия
може да регистрира “Спутник V”, ако одобрението от
EMA се проточи, заяви
канцлерът Себастиан Курц.

Общите продажби на автомобили в Китай през първото
тримесечие на 2021 г. надхвърлят
6,34 млн броя, което е със 72,8%
повече в сравнение с първото
тримесечие на миналата година.
Такива данни се съдържат в доклад, публикуван от Китайската
асоциация на автомобилните производители, съобщи ТАСС. През
посочения период продажбите на
търговски превозни средства са
се увеличили със 71,2% на годишна
база, а на леките автомобили със 74,1%.

Израелска атака
срещу Сирия
Най-малко 4 сирийски войници
са ранени при ракетен удар в покрайнините на Дамаск, извършен
от самолети на израелските ВВС.
Сирийските части са свалили поголямата част от ракетите, но
са нанесени материални щети на
редица обекти.

Арестувани мафиоти
в Италия
Италианските власти арестуваха 70 души, заподозряни като
членове на калабрийската мафия
“Ндрангета”. Операцията по
задържането им бе координирана
от управленията за борба срещу
мафията в Рим, Неапол и калабрийските провинции Катандзаро
и Реджо ди Калабрия. Срещу
задържаните се подготвят обвинения за пране на пари и укриване
на данъци. При арестите са иззети големи суми пари, запорирани
са и принадлежащите им компании и недвижимо имущество за
общо около ӟ1 млрд.

Испански полицаи и привърженици
на крайно-дясната партия VOX
(ВОКС) влязоха в остри сблъсъци
по време на предизборен митинг
на партията в Мадрид. На 4 май
ще се проведат местни избори за
столичния регион. Жителите му ще
гласуват за 12-ят Общински съвет

ДАТАТА
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Търсят се 120 лева
Ева КОСТОВА

У съседите имаше
скандал - от цялото семейство само бабата гласувала за ГЕРБ заради
120-те лева, обещани
преди изборите за найбедните пенсионери. Но
изборите минаха и хиляди възрастни останаха

излъгани за пореден път
от правителството на
Бойко Борисов. Телефоните на териториалните
поделения на НОИ буквално прегряха заради
обаждания на хората с
най-ниски пенсии, които
очакваха, че заедно с
оскъдните парички за
април ще получат и обещаната от държавата еднократна помощ от 120
лева за храна. За да бъде
максимално удобно за
всички, а не да се редят
втори път на опашка, при
това неваксинирани срещу вируса.
Плащането на пенсиите е по график от 7-о до
20-о число. Масово хората с пенсии от минимал-

ната (300 лева) до официалната линия на бедност
(369 лева) обаче се оказаха неприятно изненадани,
че въпросната помощ от
120 лева няма да се изплаща от НОИ, а от...
Агенцията за социално
подпомагане. Право на
парите имат най-мизерстващите пенсионери, които са близо 400 000 всеки пети пенсионер в
страната. Хаосът с раздаването на парите за храна предстои - от АСП
тепърва ще получат от
НОИ списък с имената
на тези пенсионери, които имат право на нея. А
помощта се оказва изгубена в бумащини и бюрократични прехвърляния

на топката между институциите. Ако някой не
получи помощта в пощенската станция, от която
обикновено си получава
пенсията, трябва да се
обърне към Дирекция
“Социално подпомагане”
по местоживеене за уточняване на актуалния му
адрес, след което ще бъде
включен в списъците.
А всеки от излъганите баби и дядовци, които са се изкушили да
пуснат гласа си на 4
април за ГЕРБ и заради
50-те лева на Бойко, вече
горчиво съжалява заради 120-те лева. Колко ли
още такива следизборни
изненади ще поднесат
ГЕРБ?

Заблудите на Османи
Юри МИХАЛКОВ

Отношение към парламентарните избори у нас
взе и Буяр Османи, първият дипломат на Република
Северна Македония. “Посланието от изборите е
много важно, в смисъл, че
блокирането на европейската перспектива на Северна Македония не е
това, което българските
граждани искат”, обяви
Османи, цитиран от про-

правителствения вестник
“Слободен печат”. Според
него българските граждани не подкрепят такава политика и това е най-силното послание от изборите. “Хората не са против
европейската перспектива, хората искат сътрудничество между двете
страни и се надявам, че
това ще се превърне в
политически възгледи на
партиите, получили гласове от българските граждани”, добави той.
Бидейки с албански
корени, Османи проявяваше повече трезвост и
съзидателност от много
македонски политици със
славянски (че и български) корени. Но този път
политическите му “локатори” или не са работили
на пълни обороти, или са
били заблудени от лъжли-

ви сигнали.
Да, българите не подкрепяме блокажа на европейската перспектива на
Северна Македония и
желаем сътрудничество,
но не за българска сметка
и не на всяка цена. Не,
например, с цената на
сатанизирането ни като
фашисти в учебниците на
Северна Македония и
промиването на мозъците на младите поколения
с антибългарска омраза.
Не с цената на фалшифицирането на историята ни
и кражбите от българската национална памет. Не
с цената на македонизирането на Гоце Делчев, на
плеядата възрожденци, на
цар Самуил или на разпространението на славянската писменост. Не и
за сметка на общата история, която сме готови

да приемем точно заради
европерспективата на
Скопие, но която обща
история някои в Скопие
изопачават като посегателство върху македонската идентичност!
Османи споменава и
Каракачанов. Той обаче
не влезе в парламента не
заради отношението му
по спора със Скопие,
споделяно впрочем от
мнозинството българи, а
по други причини. Примерно, защото бе станал
част от Модела и се самозалъгваше, че ще му
простим това заради македонската му позиция.
Ако това не е обяснило на Османи посолството в София или нашето
МВнР, обяснява му го
ДУМА с Надеждата, че
“локаторите” му ще станат по-точни.

Любов ли бе...
От стр. 1
Преференциите могат да се използват и
като контрол на купения вот. Погледнете
гласовете в най-големите ромски секции. Няма
кой да ме убеди, че абсолютно всички харесват само един. Дали
няма райони, в които
броят на преференциите за даден кандидат
съвпада със семействата, свързани с определено предприятие? Толкоз за чистата и безплатна любов.
Преференциите на
така ухажваните граж-

дански квоти и коалиционни партньори показват, че повечето не
си вършат работата да
привличат външен електорат. Кандидатите забравят да търсят подкрепа извън партията,
която ги е издигнала. И
се започва самоизяждането. Бизнесмените,
вкарани да “помагат за
кампанията”, често забравят партията, когато става въпрос за интереса им. Някои общини обаче проявяват изненадващо благоразумие - обединяват се
около своя си кандидат.
И местният шовинизъм

започва да работи в
полза на даден човек,
уви, понякога срещу
останалите от листата.
Има си обяснение - малките населени места
почти винаги са пренебрегвани и се хващат за
всяка сламка, която би
им осигурила национално представителство.
Шансът за изместване на водачите е минимален, затова съвсем
целенасочено не играят
за преференции. Може
да стане доста грозно
иначе. Партиите трябва да си гарантират определен профил депутати, без които партията

не може да кове политики. Затова партийните лидери трябва да
мислят повечко, като
посочват водачите - да
има разнообразие от
професии, възрасти,
интереси. Но да се съобразяват местните особености, защото не всяка област е готова да
приеме човек, който
дори не знае броя на
населените й места.
Пъски и Батета може да
дебнат от всяка листа.
Внимавайте, като им
давате шанс да се развихрят, мислете, като
избирате кого слагате в
листите си.
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1553 - УМИРА ФРАНСОА РАБЛЕ, ФРЕНСКИ
ПИСАТЕЛ (Р. ОК. 1493 Г.).
Автор на сатиричния роман
“Гаргантюа и Пантагрюел”,
в който противопоставя хуманистичните възгледи срещу тези на схоластиката.
Нерядко е бил изправян пред
опасността да бъде изгорен на клада като други
хуманисти. Петата книга от романа му излиза
11 години след смъртта му, поради което има
съмнения, че част от нея не е писана от него.
1739 - ОТРЯЗАНОТО УХО НА КАПИТАН
ДЖЕНКИНС СТАВА ПРИЧИНА ЗА АНГЛО-ИСПАНСКА ВОЙНА. Във водите
на Карибите, близо до Хавана,
испанската брегова охрана
отрязва ухото на английския
мореплавател. Кап. Дженкинс
показва ухото пред английския
парламент като доказателство за насилствените испански
нападки. Тази случка служи
като повод на Великобритания да обяви на 19
октомври 1739 г. война на Испания. Тя продължава до 1742 г. и е наречена “Войната за ухото на
капитан Дженкинс”.
1821 - РАЖДА СЕ ШАРЛ БОДЛЕР, ФРЕНСКИ
ПОЕТ (УМИРА 1867 Г.). Една
от най-влиятелните и противоречиви фигури във френския
културен живот на ХIХ в. През
1857 г. публикува своята първа
и най-известна стихосбирка
“Цветя на злото”. Стихотворенията са високо оценени от
малък кръг читатели, но сюжетът им предизвиква недоволството на критиката и широката публика. Основните теми за секса и смъртта са смятани за скандални и книгата се превръща в нарицателно за неблагоприличие.
1903 - РАЖДА СЕ ГРЕГЪРИ ПИНКЪС, ЕДИН
ОТ ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ НА ПРОТИВОЗАЧАТЪЧНОТО ХАПЧЕ (УМИРА 1967 Г.). Работата
върху таблетката започва към
1950 г., а на пазара се появява
през 1960 г. Американският биолог Пинкъс създава хапчето с помощта на други учени, сред които и световноизвестният професор с български произход Карл
Джераси. Пинкъс е човекът, който посвещава време и сили, за да
доведе докрай замисъла. Получава много научни
отличия. Смъртта му остава почти незабелязана, малко са и енциклопедиите, в които е отбелязано неговото име.
1970 - ПОЛ МАКАРТНИ ОБЯВЯВА ОФИЦИАЛНО РАЗПАДАНЕТО НА ЛЕГЕНДАРНАТА ГРУПА “БИЙТЪЛС”. Водейки
началото си от 1957 г.
под различни имена и приемайки окончателно името “Бийтълс” през 1960
г., групата от Ливърпул е
призната за една от найвлиятелните в историята на поп музиката. Нейни членове са Джон Ленън, Джордж Харисън, Пол
Макартни и Ринго Стар. Авангардната им музика, начин на поведение и стил на обличане доминират 60-те години. Имат продадени над 1,3
млрд. албума.
2020 - УМИРА ВЪЛЧО КАМАРАШЕВ, АКТЬОР
(Р. 1937 г.). Професионалната му
кариера е свързана с драматичните театри в Бургас, Перник,
Русе. Следват 20 години в Нов
драматичен театър “Сълза и
смях” и 15 години в Театър
“Българска армия”. В над 60-годишната си кариера има повече
от 100 роли в театъра и киното.
Носител е и на множество отличия.
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ДИЛИЯН МАНОЛОВ впечатлява не само с талантите си, но и с жаждата
да се развива и да разрушава стереотипи. Актьор,
фотограф, психолог...
Изкушен е от поезия,
музика, изобразително
изкуство. Съосновател е
на фондация “Визионер”.
Бивш младежки делегат
на България в ООН и
настоящ глобален шампион
на УНИЦЕФ за поведенческа и социална промяна при
младите хора. Роден е със
заболяване на очите и на
14-годишна възраст губи
зрението си. Категоричен
е, че за хората с увреждания не трябва да се говори
със съжаление и просълзяване, а да бъде акцентирано
върху способностите им.

ДИЛИЯН МАНОЛОВ:

Стереотипите са социалните ни мазоли, смята
незрящият фотограф, който се изявява още като актьор,
бизнесмен, млад лидер и има завидни познания в психологията

Интервю на
Альона НЕЙКОВА

 За много хора думите “незрящ фотограф” са оксиморон.
Трудно ли ви е да променяте нагласите, Дилияне?
- Трудно е да се научиш да го
правиш. После е въпрос на упоритост. Всеки път да се заявяваш: “Да,
мен ме има, да, показвам ви света
буквално какъвто не сте го виждали.” Налага се, защото хората много силно бранят знанието си - небето е синьо, фотографите виждат,
колите правят “бръм бръм”. Но във
времето, когато колите ще започват да правят по-малко “бръм”, е
подходящо и да видим малко понеперфектна, по-изненадваща фотография.
 Какво ви дава това увлечение? Всъщност, кога се запалихте по сензорната фотография?
- Преди четири години. Мой
съмишленик и много скъп приятел
мина обучение по сензорна фотография, но той винаги е бил музикална душа. Обади ми се и каза: брат,
Алберто Стайков, фотограф, който
учи нас, незрящите, на фотография,
това е само за теб.
Това е само за мен, защото на 11
започнах да рисувам рязко добре.
Захванах се с уроци, имам няколко
изложби, рисувал съм и иконография. Та, от рисуването - до фотографията. Наученото по време на заниманията ми с изобразително изкуство изключително много ми помогна
в разбирането на фотографията.
Когато бях художник, не ми се отдаваха много неща, но бях много
добър колорист. Интересното е, че
сега във фотографията, изглежда, ми
се отдава работата с текстурите и,
разбира се, пак с цветовете.
 Предполагам, че е болезнено
да си спомняте как изгубихте зрението си. Ако ви е много неприятно, не отговаряйте на този
въпрос...
- Загубването на зрението беше
бавен процес и може би времето
доста смекчи нещата. При мен се
случи за около три месеца, предполагам, че е много по-травматизиращо да е за секунди.
На стр. 8
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Показвам свят...

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

Като младежки делегат на България в ООН
От стр. 7
 Защо се съгласихте да
сте един от героите в кампанията “От хора за
хора”?
- От “Общност Мостове” се обърнаха към мен
като към незрящ фотограф не като към незрящ човек, а
като към фотограф. И
възможността да се включа
и като лице в кампанията им
ми хареса точно за това. Не
ме потърсиха като сляпо
момче с интересно хоби, а
като незрящия фотограф
Дилиян Манолов.
 Какво е най-важното, което научихте за себе
си, когато излизахте на
сцената на Младежкия
театър “Николай Бинев”?
Продължава ли интересът
ви към актьорската про-

“

други актьори на сцената се
отличава само по едно нещо.
Играта с незрящи актьори е
много повече базирана на
доверие. Ние, актьорите, се
упражняваме на доверие
още от първите моменти,
когато прохождаме. Но елиминирането на едно сетиво
у всички актьори ги кара
естествено да си партнират,
а не да те пазят като единствения, който не вижда, или
да си те препредават кой да
внимава за теб.
През май влизам в репетиции за моноспектакъла ми
“Спомен за мечтите ни”, а
през юли ще започна работа
и по втори мой готов текст,
за който смятам, че имам и
страхотен екип.
 Как станахте младежки делегат на България
в ООН?

Óìåíèåòî äà ñå
ñàìîèðîíèçèðàø å âàêñèíà
ñðåùó òîâà äà ñè ïîâÿðâàø
ïðåêàëåíî
фесия?
- Младежкият театър е
институция, която задължава. Едната вечер там играеха великани като Малин
Кръстев, Искра Донова,
Ангелина Славова... А другата - ние, незрящи актьори.
Идвайки от Пловдив, от сцената на Кукления театър,
където бях играл преди това
с младежка актьорска трупа, си дадох сметка за това,
че културата променя хората, а културният продукт се
стреми да ги потвърди и,
потвърждавайки ги, да им
вземе парите. И не смятам,
че има лошо в някоя от двете посоки.
Това бяха и първите
моменти, в които си взаимодействах с други незрящи
актьори. Играта с тях и с

- След изключително
дълъг и тежък конкурс. Към
ООН ме насочи моята приятелка и смятам, че това е
едно от най-важните решения в живота ми. Преди
финалния етап на отбора
имахме двудневен оценителен “миксер”. Отидох на
него, както винаги, зареден
с песимизъм, че ще съм сред
деца и внуци на партийни,
медийни и индустриални
величия. Запознах се с найсмислените хора, които съм
срещал в България. С някои
от тях продължаваме да контактуваме.
 С какво друго беше
ценен за вас този опит?
- Да бъда младежки делегат на България в ООН,
първо, ме срещна с прекрасен човек, млад предприемач

и задълбочен познавач на
хубостите на живота като
Явор Гочев - мой колега
делегат. На второ място, ме
зареди с огромно количество познания и сила, че навсякъде по света има ежечасно умни, топли и смислени хора, които работят за
повече мир, по-голямо равенство между мъжете и
жените, различните възрасти. Убедих се, че има кой да
ти подаде ръка. И най-вече
разбрах, че и аз съм ценен
като психолог, като човек с
увреждане, като човек на
културата.
 Колко често ви се налага да разрушавате стереотипа, че хората със
специални потребности не
са равностойни членове на
обществото в България?
- Обичам стереотипите.
Те са социалните ни мазоли.
И поради тази причина винаги съм се стремял към
външния вид на деветдесетарско клише за рапър тъмни очила, риза, ярки тениски, пръстени и много
вериги. И когато държиш
бял бастун, но имаш тези
аксесоари, прецакваш машината за етикети на хората и
те се принуждават да не те
сглобяват от блокчета свои
представи, а да те слушат и
гледат.
 Не криете, че много
от нещата, които правите, всъщност са свързани
с чувството ви за самоирония. Как открихте, че, когато човек може да се
шегува със себе си, това го
прави по-силен?
- Големият български
актьор Любомир Чаталов
беше казал, че актьорът е
10% талант и 90% маймунджълък. И за това актьорското майсторство е майсторство, а да си политик, например, е работа. Защото умението да се самоиронизираш
е ваксина срещу това да си
повярваш прекалено и още
един повод да се засмееш на
нещо.
 Докторант сте по
възрастова психология и
психология на развитието.
С какво ви привлече именно тази област? Как виждате собственото си развитие, след като защитите докторска степен?
- Привлече ме възможността да продължа фокуса
си от изследователската ми
работа от бакалавърската и
магистърската ми степен.
Още в края на първи курс
написах първия си научен
труд за изграждането на
образа в театъра. Бакалавърската си степен
завърших с работа по начините на общуване в различните социални мрежи, а магистърската ми степен беше
завършена върху методика
за консултиране от позитивната психология.
И за това в докторския
си труд изследвам благополучието на актьори, студенти по актьорско майсторство, незрящи актьори и ин-

флуенсъри в интернет.
След защитата на докторската ми степен смятам да
се посветя още по-силно
върху изучаването на интернет психологията, защото е
важно да продължаваме да
изследваме стилове на възпитание при децата или кризи
на средната възраст. Но
всички ние, деца и възрастни, прекарваме в интернет
много време и не можем да
допускаме разни неща от
по-старите школи в психологията. Трябва да изследваме взаимовръзката “интернет - психика” сега, веднага.
Смятам и да продължа да
консултирам своите индивидуални и корпоративни клиенти.
 Казват, че в чужбина
подкрепата на незрящите
от страна на държавата
не е само на думи, а наистина съществува. Хрумва-

мислите за социалните
мрежи и ролята им на заместител на реалното
общуване между хората?
- Социалните мрежи са
друг начин, по който хората си общуват. Колкото до
популярното мнение, аз съм
психолог, фотограф, младежки лидер, незрящ човек,
актьор и всички тези дейности се занимават с диалога с
популярното мнение. За да
се получи диалог, аз трябва
да кажа нещо различно нещо, което опитът и знанията ми натикват пред погледа, а общият наратив го
подминава.
Ще ми се хората да са
по-отговорни към използването на пространството
си в социалните мрежи. Не
може да се сърдим, че фалшивите новини доминират,
че жълтите сайтове са навсякъде, а да им реагираме

Една от фотографиите на Дилиян Манолов
ло ли ви е да потърсите
реализация и по-добър живот зад граница?
- Да. Бях на шестмесечен обмен в Белгия. За жалост, там научих и пробвах повече, отколкото за
всичките останали две и половина години тук. Пенсията за инвалидност е 1700
евро, минималната работна заплата е 1200. В България много хора с увреждания продължават да получават пенсии с около 200
лева по-ниски от минималната ни заплата.
Бях делегат на България
в ООН, в момента продължавам да работя на високо национално и международно
ниво с УНИЦЕФ и секретариата на ООН, имам собствен бизнес... Но преди това
две години търсих работа и
ме отхвърлиха от не знам
колко бизнеса в Пловдив.
Така че в момента се
утвърждавам като ключов
млад експерт в ООН, но родния ни бизнес смята, че не
ставам.
 Имате профил във
фейсбук и канал в Тик-ток,
където често изразявате
гражданската си позиция,
която невинаги съвпада с
всеобщото мнение по определени въпроси. Какво

или коментираме. Тяхната
работа е това - да покажат,
че генерират трафик. Аз
лично, като не харесам
нещо, го подминавам. Ако
смятам, че нещо е в нарушение на етичните норми,
го докладвам. Смятам, че,
ако си изхвърляме боклука, социалните ни мрежи
ще са доста по-приятно
място.
 Какво най-много ви
дразни в отношението на
повечето българи към хора
с увреждания?
- Агресивното невежество как да си общуват с нас.
Или ни игнорират, или ни
говорят със съжаление, или
ни покровителстват, но никога не питат: “Това добре
ли е? Как се чувстваш?” Ние
не изискваме хората да знаят как да общуват с нас. Или
изпадаме в пасивно “надяване да ни разберат”, или в
агресивно - “ей, я слушай
малко”.
Но за такава промяна
ние трябва да сме активната
страна - да обясняваме, да
търсим, да разясняваме...
Защото, както казах, човек
си брани наученото, а наученото за хората с увреждания е: “Господ да пази”, а
не: “Как си? Какво да направя?”...
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„Центърът за жажда” работи
със закъснение при възрастните
Защо хората над 60 г. са по-склонни към обезводняване?
При хора над 60-65-годишна
възраст дехидратацията при
повишена физическа активност
не намалява загубата на топлина и не увеличава телесната температура така, както е при
25-годишните. Това са установили учени от Университета в
Отава. Те обясняват, че когато
възрастните хора се движат активно или спортуват, телата им
не компенсират загубените течности чрез изпотяване и не са
достатъчно реактивни, за да предотвратят по-нататъшното обезводняване. Което води до сериозно натоварване на сърцето, а
физическият израз на това е честотата на сърдечния ритъм.
Сред признаците за дехидратация са умора, мускулна слабост
и крампи, тъмно или рядко ури-

ниране, сухота на кожата и устните, ниско кръвно налягане. С
възрастта съставът на вода в човешкото тяло намалява значително от около 70 до 50%. Според
предходно проучване от 2015 г.
37% от хората над 65 г., приети
в спешни кабинети, имат признаци на дехидратация.
Неефективното регулиране
на телесната температура повишава риска от топлинно изтощение, топлинен удар и сърдечни проблеми. Сред първите органи, които страдат при дехидратация, са бъбреците.
Днес хората от група 60+ често продължават да живеят с
ритъма, на който са свикнали, и
нямат усещането, че с възрастта
във физиологията им стават промени, които изискват нов подход

СНИМКА PEXELS

и внимание. Така е по-малко вероятно да бъдат предпазливи и
има риск да не обърнат внимание на различните признаци на

Жълтата гостенка още е тук!
Туберкулозата е втора след КОВИД-19 инфекциозна болест, която убива!
Това съобщават от Европейския център за профилактика и контрол на болестите. Оттам допускат, че съществуват сериозни опасения пандемията от
КOВИД-19 да застраши скорошния напредък на европейския план за намаляване на туберкулозата. През последната година са тествани по-малко хора,
което означава, че индивидите с недиагностицирана туберкулоза не получават
необходимото лечение и рискуват да заразят други. Всеки трети с белодробна
туберкулоза в ЕС и Европа има резистентна към заболяването форма, която
не реагира на често използвани схеми на лечение. България е една от 18-те
високоприоритетни държави в ЕС и ЕИП, в които заболеваемостта на 100 хил.
население (през 2019 г.) е между 10 и 19,9.
! За една година болен от туберкулоза може да зарази 20 души, ако не
се лекува.
! В тъмни и непроветрени помещения туберкулозната бактерия издържа
до 3 години!
! Туберкулозните бактерии са силно чувствителни на директна слънчева
светлина и загиват след 5-10 минути. Основен източник на зараза е болният от белодробна туберкулоза човек.
! На 5 юли 1905 г. в Троян е открит първият в България и на Балканския
полуостров Държавен санаториум за лечение на белодробна туберкулоза.
! 1928 г. - Първата БЦЖ ваксинация
! 1944 - 1952 г. 95 са вече белодробните диспансери, броят на лекарите
се увеличава двойно и вече са около 200, броят на леглата от 2900 нараства на 5389 (данни от Българското дружество по белодробни болести)
! През 1972 г. диспансерите в страната са 115, а лекарите - близо 800.
! Регистрираните заболявания на 100 000 население от 855.2 през
1956 г. (в това число новооткрити - 267.2) през 1980 г. са 145.8 (в това
число новооткрити - 37.0), а през 1990 г. - 106.0 (в това число новооткрити - 25.9).
В България e налице тенденция за това бързо бе наваксано. Явно навактрайно намаляване на заболяемостта сването е било доста сериозно, защото
от туберкулоза - от 38.5 на 100 хил. за 2020 г. обхватът на имунизираните
население през 2008 г. до 18.5 през срещу туберкулоза новородени е 97%,
2019 г. и 12.8 на 100 хил. през докато през 2019 г. е 95.5%.
2020 г. Това става ясно от данните на
И през м.г. се запазва тенденцията
МЗ. Общият брой на регистрираните броят на мъжете да е над два пъти пос туберкулоза лица през 2020 г. е 930 голям от този на жените. Най-засегнадуши (по предварителни данни), спря- ти са възрастовите групи над 65 г.
мо 1344 за 2019 г. Според представе- (25%).
ните от МЗ данни, през 2020 г. е реПрез 2020 г. са регистрирани
гистриран значителен спад на случаи- 3578 контактни на болни от туберкуте на туберкулоза сред децата от 0 до лоза лица, като над 1304 от тях са
17 г. - 28 случая, което е 3% от всички обхванати с химиопрофилактика.
случаи в страната. През 2019 г. са
Независимо от намаляването на
регистрирани 67 деца с туберкулоза. заболяемостта в България, все още
ДУМА припомня, че през м.г. значи- има региони, в които тя е над средтелно се забави и задължителната ната за страната. Такива са областиваксинация, но очевидно през лятото, те Враца - 34.5, Габрово - 21.6, Сислед края на извънредното положение, листра - 20.4...

обезводняването.
С годините понасяме потрудно студа и предпочитаме
по-високи температури. Твърде

топлата среда обаче може да
доведе до прекомерно изпотяване, без в същото време организмът да компенсира и без да
съзнава, че се дехидратира.
Препоръката на учените и
на медиците е възрастните хора
да приемат по-големи количества вода, независимо дали усещат жажда.
По отношение на правилната
хидратация лекари и диетолози
съветват да се придържаме към
чистата натурална вода. Допълнителна полза от пиенето на
много вода, особено в условията
на настоящата глобална пандемия, е нейният безспорен ефект
върху имунитета. Консумацията на достатъчно течности по
естествен начин пречиства тялото от бактерии и токсини.

Кардиолог: Цигареният дим
съкращава живота с 10 години
Първият инфаркт на
миокарда настъпва 10 години по-рано при пушачи в
сравнение с тези, които
никога не са пушили. За
това предупреди проф. Борислав Георгиев - началник
на Клиниката по кардиология в Националната кардиологична болница по време
на онлайн медиен семинар
на тема “Въпроси и отговори за електронните цигари. Експертите имат думата”. “Именно цигареният
дим съкращава живота с
10-11 години и създава посериозните сърдечносъдови проблеми за пушачите.
Остатъчните ефекти от тютюнопушенето са факт

дори след 10-ата година от
спирането на цигарите.
Противно на всеобщото
схващане - намаляването на
броя на изпушените цигари не намалява риска”, каза
проф. Георгиев. Той припомни, че цигареният дим
съдържа повече от 7 хил.
химикали и съединения,
поне 69 от които са канцерогенни. В миналото се
смяташе, че именно никотинът причинява проблемите, но сега знаем, че виновниците са въглеродният
окис, бензопиренът и гликопротеините, съдържащи
се в тютюневия дим, които
са в основата на сърдечносъдовата патология, казва

кардиологът. Той цитира
данни от Европейската асоциация по превантивна кардиология, според които
28% от възрастното население на Европа (над 15 г.)
все още пуши. Проф. Георгиев припомни, че лекарите не препоръчват тютюнопушенето, но има пушачи, които не могат да се откажат, и поради това се
търсят алтернативи като
електронните цигари с цел
пълен отказ от тютюнопушене. Затова се смята, че
електронните цигари, като
никотин набавящи продукти, са по-малко вредната
алтернатива за пристрастените пушачи.

Кой ще има право на безплатен
скрининг за вирусни хепатити?
На безплатен скрининг за хепатит В и С
по време на годишните профилактични прегледи при личния лекар ще имат право хората на 40-65 г. Скринингът ще се финансира от НЗОК. Това е записано в приетата
преди дни Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити (20212025), която е плод на близо десетилетие
усилия на пациентски организации и лекари. Програмата е от голямо значение, защото хепатит B засяга около 199 000 души в
България, а хепатит С - 87 000. Заради
късната диагностика средно на ден умират
по 4 души у нас от коварното заболяване.
А България изостава сериозно в диагностиката и лечението на тези заболявания. “Към
момента едва 10% от инфектираните с хепатит С в България са диагностицирани, а
годишно само 1% от пациентите са лекувани. 850 души умират всяка година от ин-

фекцията. За да изпълним целите на СЗО,
през 2020 г. трябваше да бъдат диагностицирани по 5 хил. души на година и 4100
излекувани. Излекуваните пациенти за
2020 г. обаче са 680”, коментира проф.
д-р Красимир Антонов, дмн, председател
на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и
абдоминална ехография.
За постигане на целите на програмата,
ще е необходима и промяна в законодателството. Необходима е промяна в Закона за
здравето, с която да бъде дадена възможност за диагностициране и лечение и на
здравнонеосигурени. Тази дейност трябва
да бъде финансирана с трансфер от бюджета на МЗ към НЗОК. За да бъде включен
скринингът в годишните прегледи, необходима е промяна в Наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризациите.

—˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ ‚ ì«‰‡‚Âî ‰‡‚‡ Ó·˘‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ë ·ÓÎÂÒÚÌËÚÂ Ò˙ÒÚÓˇÌËˇ Ì‡ ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ ÌÂÏÂ‰ËˆËÌÒÍË ÂÁËÍ.
“ˇ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ Á‡ÏÂÌË ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËˇÚ‡ Ò ÎÂÍ‡ Á‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰Ë‡„ÌÓÁ‡ Ë Á‡ ÎÂ˜ÂÌËÂ. ≈ÍËÔ˙Ú Ì‡ ‚ÂÒÚÌËÍ‡ ÌÂ ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡
Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰Ë‡„ÌÓÁ‡ Ë Ò‡ÏÓÎÂ˜ÂÌËÂ, ÓÒÌÓ‚‡ÌË Ì‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËËÚÂ.
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Първият
в космоса
На 12 април се
навършват 60 години
от постижението
на Юрий Гагарин
Датата 12 април 1961 година завинаги остана в историята като денят, в който човечеството е направило най-важната стъпка към покоряването на космоса. Съветският летец-изпитател Юрий Гагарин се издига с ракетата “Восток-1” от космодрума Байконур и за първи път в
света осъществява орбитална обиколка на планетата ни. Полетът в
околоземното космическо пространство продължава 108 минути. И
разделя ХХ век на “преди” и “след”
това знаменателно постижение.
За Юрий Алексеевич Гагарин като
че ли се знае абсолютно всичко - от
книги, филми и документални фотографии. Първият в космоса се превърна
не само във визитна картичка и гордост на СССР, а и в непреходен символ на цяла епоха. Биографията му е
публично достояние - от неговата рождена дата (9 март 1934 г.), до историческия полет (12 април 1961 г.) и
смъртта по време на авиокатастрофа
(27 март 1968 г). Така че няма особен
смисъл да се повтарят всеизвестни
факти от жизнения път на Гагарин. Подобре е да се акцентира на по-малко
познати детайли, които също в голяма
степен разкриват характера на Юрий
Алексеевич. И може би дори развенчават някои митове и легенди за главния
космонавт на планетата.

Имало е и друг
Доста дълго постижението на Гагарин се оспорва от някои експерти най-вече американски, които не могат
да се примирят, че са пропуснали шанса техен астронавт да е първият, покорил космоса. Аргументите им са изключително разнопосочни, като сред
тях се откроява твърдението, че преди
Юрий в околоземна орбита е бил изпратен друг съветски летец, чиято
съдба е неизвестна.
“Гагарин наистина е имал предшественик, който не веднъж, а два пъти
се е доближил до звездите”, разкрива
експертката по история от Дома на
авиацията и космонавтиката - Антонина Дементиева. И добавя: “Иде реч за
Иван - макет на човека, облечен в скафандър. Снабден с реални сензори и
инструменти, той извършва няколко
обиколки около Земята и предава изключително ценна информация за
въздействието на безтегловността, претоварването по време на изстрелването на ракетата и протичането на самия полет.”
Любопитно е, че при втората ми-

сия на Иван (25 март 1961 г.) той е
снабден с радиопредаватели и магнетофонни записи. За да се объркат конкурентите в САЩ, които се опитват
да проследят всички подробности на
съветските експериментални полети в
космоса, манекенът “предава” в ефира не кодирани отчети, а... кулинарни
рецепти. Американците дълго си
блъскат главите върху дешифрирането на съобщенията, а после решават,
че съветският космонавт е полудял,
тъй като, освен съветите как се приготвя борш, е изпълнявал и хорови
песни...

Кодове и ходове
Полетът на “Восток-1” преминава изцяло в автоматичен режим. Никой не може да гарантира, че в условията на безтегловност човек ще успее да запази адекватна работоспособност. Все пак на Гагарин преди старта се предоставя специален код, който да позволи ръчно активиране на
управлението на ракетата. Обаче това
е изцяло психологически ход, тъй като
полетът напълно се контролира само
от Земята.
Заради опасността космонавтът да

Четирите плика
Преди излитането на първия космически кораб с човек на борда се подготвят няколко съобщения за информационната служба на ТАСС. Така се опитват да предвидят няколко възможни
развръзки на мисията на Гагарин, както
и да се направи специално изявление,
ако капсулата му кацне извън пределите на СССР. Плик номер едно съдържа
информация, която трябва да се разпространи веднага, ако полетът е успешен. Вторият - в случай че Гагарин се
окаже на чужда територия. А в третия
плик, най-страшния, е сложен текстът
за трагичния край на първия в космоса.
И когато Юрий Алексеевич достига
орбитата и са получени очакваните от
Центъра за управлението на полетите
(ЦУП) данни, от Кремъл заповядват: да
се отвори плик номер едно! А в
четвъртия, който се дава на самия Гагарин, се съдържа кодът за управлението
на полета.

Непредвидена ситуация

Бос в ракетата
Близо 9 месеца преди първия полет на човека в околоземното пространство Сергей Корольов пристига в
секретния завод край Москва с шестима кандидати в космонавти. Предлага им да “изпробват” кабината на
ракетата. Гагарин става първият доброволец, който има честта да разгледа
отвътре устройството на кораба. Но,
преди да седне в пилотското кресло,
той... си сваля обувките. Прочутият
конструктор на ракетно-космическите системи е изключително впечатлен
от този факт: Юрий като вкъщи си
влезе - бос...

на безлюдно място. По-късно всички
летци, изпратени с мисия извън пределите на Земята, се качват в ракетата
въоръжени. А на Алексей Леонов и
Павел Беляев, чиято капсула акостира
на Северен Урал, дори им се налага да
използват “Макаров” срещу мечки в
тайгата.

СНИМКИ ИТАР-ТАСС И РИА НОВОСТИ

Космическият кораб “Восток-1”
излита към небето
изгуби съзнанието и риска психическото му състояние да се влоши, както и
вероятността корабът да кацне на територията на друга държава, бяха предприети някои превантивни “застраховки”, които днес може да изглеждат доста стряскащо. Капсулата на апарата
бе минирана - взривът трябваше да се
осъществи дистанционно, а при загуба
на връзка да се активира автоматично
62 часа след навлизането в плътните
атмосферни слоеве.
Факт е също, че Гагарин е взел със
себе си в космоса... пистолет. Оръжието не бе предназначено за евентуално
самоубийство, както гласят някои конспиративни теории. Според официалната версия с огнестрелното устройство космонавтът е трябвало да се отбранява от диви зверове, в случай че кацне

Завистта на НАСА
Вероятно малцина са запознати с факта, че НАСА предлага на
Международната авиационна федерация да не зачита постижението на Юрий Гагарин. Като мотив американското Национално
управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство изтъква “пропуските на съветските конструктори, които
не успяха да разработят механизъм за достатъчно меко и безопасно кацане на апарата”, с чиято помощ бе осъществен първият
полет на човека извън атмосферата на планетата ни. Десетина
минути преди приземяването на капсулата е взето решение Гагарин да се катапултира и да завърши мисията си, скачайки с парашут. Затова и в космическата агенция на САЩ не спират да
подчертават, че Юрий Алексеевич може да се смята за летецпарашутист, но не и за космонавт.
Едва през 70-те години на ХХ век след многочасова дискусия
Международната авиационна федерация признава СССР
за първата държава в света, успешно изпратила човек в космоса.

Приземяването обаче не се случва по план, който предвижда първият
космонавт да остане в капсулата, докато не докосне почвата. И Гагарин бе
готов да се придържа към този регламент. Експерти обаче се съмняват, че
човек е способен без сериозни травми
да понесе ударите на апарата в твърдата земя.
Към края на полета се случи още
една непредвидена ситуация, като общо
бяха регистрирани 11, разкриват експерти. При навлизането в плътните
слоеве на атмосферата не успява да се
откачи важна част от капсулата и скоростта й започва застрашително да се
увеличава, а турбуленцията става все
по-силна. Тогава от ЦУП заповядват
на Гагарин да се катапултира на 6-7 км
от Земята, което, в крайна сметка, тогава му спасява живота.
В цялата история на човечеството
не са чак толкова много личностите, за
които аргументирано може да се каже,
че са променили света. Основно това
са хора, притежаващи огромна власт светска, църковна или военна. Юрий
Алексеевич Гагарин (1934-1968) не
управлява империи, не повежда в битки армии и не застава зад определени
религии (“Моля, не казвайте на никого,
че в космоса не видяхте Господ”, изрича Папа Римски Йоан XXIII при срещата със съветския офицер, направил
първата орбитална обиколка на Земята). Но полетът на 27-годишния (тогава) младеж се превръща във вододел за
цялото човечество.
В средата на миналия век изглежда,
че започва нова ера в развитието на
световната общественост. Но само
шест десетилетия след този знаков пробив стремежът на хората към космоса
като че ли не е толкова човечен и истински. Строят се нови ракети, осъществяват се полети на Луната, подготвя
се заселването на Марс... Обаче сърцата на милиони май се вълнуват повече
от нови модели айфони, а не от високотехнологични космически програми.
И все пак постижението на Юрий
Гагарин няма как да бъде заличено.

Страницата подготви
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Нищо ново под слънцето
И пещерният антикомунизъм се активира след изборите
Велиана ХРИСТОВА

Лошият резултат на БСП на
изборите, освен всичко друго,
активира и агресивните антикомунисти да се нахвърлят
върху нея и върху социалистите. Тези дни пак се изяви небезизвестният “учител по история” Емил Джасим от Центъра
за образователни инициативи,
изгонен навремето от НГДЕК,
бивш член на ръководството на
“Демократична България”, наричащ Левски “лайно” и Баташкото клане - мит. Въпросното
лице, прокламирано масово от
присъдружните на ГЕРБ медии
особено по времето на Меглена Кунева, развихри хули по
социалистите, наричайки ги
“русофилска банда” и партия,
причинила много беди на България, която трябва да бъде забранена. Претоплена манджа,
която обаче трябва най-сетне
да бъде свалена от котлона. Позицията “остави ги тия, не им
обръщай внимание” според мен
е неправилна, защото вече 30
години знайни и незнайни “радетели на демокрацията” безогледно ругаят и БСП, и антифашисткото й минало, и годините
на социализма, които са
престъпни, разбира се, и за тях
трябва да се говори само лошо.
Във всички тези години
БСП рядко реагира на хулите,
не опровергава лъжите, звучащи обилно дори от трибуната
на парламента, все на принципа “остави ги тия”. Именно
това пасивно поведение плюс
превръщането на учебниците
по история през последните
няколко години в наръчник по
антикомунизъм и русофобия,
са една от причините за намаляване на общественото влияние на социалистическата партия, особено сред младите. Напротив, на антикомунизма и на
всъщност неофашистките изяви трябва да се реагира. Винаги. Защото обработването на
мозъци върви постепенно, но
създава устойчиви нагласи в
обществото. Ако вкъщи от сутрин до вечер ругаете съседа,
мислите ли, че детето ви някога ще се втурне да го прегръща? Същото е и в обществото.
Ако на 15-годишните им се
повтаря ката ден, че при социализма Великден и Коледа са
били забранени, Комсомолът е
разпореждал браковете, ДС е
дебнела във всяка кухня и на
работа сме ходели през трупове, те какво друго ще запазят в
съзнанието си? Знае се, че мисленето на поколенията се преобръща за 30 години. Точно
толкова, колкото извървяхме
“в преход”...

Вътрешнопартийните дискусии за бъдещето на социализма
са необходими, но не са достатъчни. Най-често убеждаваме себе си за неща, в които сме
убедени. БСП трябва да говори
на обществото, а не само на
себе си. Колкото до пещерното
искане тя да бъде забранена,
плод на архаични идеологии от
ХХ век, може само да напомня,
че при един друг режим в едни
други години БКП е била забранявана, гонена и изтребвана всячески, та в историческите анали на днешните социалисти има достатъчно опит за нелегална борба... Без шега - би
трябвало десните партии да
изхвърлят вече от арсенала си
безогледния антикомунизъм и
нарочната русофобия, иначе
нищо добро в разединена
България няма да постигнем.
Твърде дребни са мишкуващите хулители у нас, които
смятат, че могат да победят
социалистическата идея. Къде
къде по-големи деятели в историята на човечеството са се
опитвали да го направят и не са
успели. Защо? Социализмът не
е лодка, подхвърляна от вълните, той е океанът. В момента в
западните страни цели сборници се посвещават на бъдещето
на социализма, а ние го изгонихме от речника си. Пък ето
ви и част от един отговор на...
Алберт Айнщайн, публикуван
в далечната 1949 г. в Ню Йорк,
в първия брой на сп. “Monthly
Rеview”. Нищо ново под
слънцето.

Защо
социализъм?
Алберт АЙНЩАЙН

... Никъде не сме превъзмогнали напълно онова,
което Торстейн Веблен нарече “хищническа фаза” на човешкото развитие. Наблюдаваните икономически явления
принадлежат тъкмо на хищническата фаза... И тъй като действителните цели на социализма са именно преодоляването
и отиването отвъд хищническата фаза на човешкото развитие, то икономическите науки
в настоящото си състояние
могат да осветлят единствено
малка част от бъдещото социалистическо общество...
От известно време се чуват гласове, които твърдят, че
човечеството минава през
криза и че стабилността ни е
силно разклатена. Характерно

Протест на левицата във Франция. На плаката:
“Когато си ляв, си на страната на наемния труд”
за подобни ситуации е, че
индивидите усещат безразличие и дори враждебност спрямо големите или малки групи,
към които принадлежат. За да
илюстрирам мисълта си, позволете да опиша нещо от личния ми опит. Наскоро, заедно
с един интелигентен и благоразположен човек, обсъдихме
опасността от нова война, която по мое мнение поставя под
сериозна заплаха съществуването на човечеството, и отбелязах, че единствено една
наднационална организация
би могла да предложи защита
срещу нея. Тогава моят гостенин, с хладен и спокоен
глас, отвърна: “Защо се противопоставяте толкова дълбоко на изличаването на човешката раса?”
Сигурен съм, че преди помалко от век не би било така
лесно да се изкаже подобно
становище. Това е позиция на
човек, който дълго се е борил
да достигне до вътрешно равновесие и повече или по-малко е загубил надеждата за успех - израз на болезнена самота и изолация, от която
страдат толкова много хора от
нашето време. Каква е причината и има ли изход?
... Съвременната антропология ни учи, че социалното
поведение на хората може
силно да се мени, в зависимост от преобладаващите
културни образци и типове
организация на обществото.
Именно на това могат да осланят надеждите си ония, които се борят за подобряване
на съдбата на човека... Икономическата анархия на капитализма, която съществува
днес, по мое мнение е истинският източник на злото. Ние
виждаме огромна общност от
производители, членовете на
която непрекъснато се борят
да отнемат един на друг плодовете на техния колективен
труд - не чрез сила, а, като
цяло, чрез добросъвестно
подчинение на законово ус-

тановени правила. В този
смисъл е важно да се разбере, че средствата за производство - така да се каже, целият
производствен капацитет, необходим както за производството на стоки за потребление, така и на капиталови
стоки - могат да бъдат, и в
по-голямата си част са, частна собственост на отделни
индивиди... Собственикът на
средства за производство е в
състояние да купува работната сила на работника. Ползвайки средствата за производство, работникът създава
нови стоки, които стават собственост на капиталиста.
Ключов момент в този процес е отношението между
това, което работникът произвежда, и това, което му се
плаща, измерени в реална
стойност. Доколкото трудовият договор е “свободен”,
това, което работникът получава, не се определя от истинската стойност на стоките, които произвежда, а от
минималните му нужди и от
броя кандидати за работата,
които отговарят на условията на капиталиста...
Частният капитал има тенденция да се концентрира в
ръцете на малко хора, отчасти заради конкуренцията между капиталистите, отчасти
поради това, че технологичното развитие и нарастващото
разделение на труда благоприятстват образуването на големи производствени единици за
сметка на малките. Резултатът
от това състояние е олигархия на частния капитал, чиято
огромна власт не може да бъде
контролирана дори от демократично организирано общество. Това е вярно, тъй като
членовете на законодателните
органи се избират от политическите партии, които са финансирани или повлияни по
друг начин от капиталистите,
които практически винаги отделят електората от законодателната власт. Резултатът е, че

народните представители фактически не защитават достатъчно интересите на непривилегированите слоеве от
населението. Още повече, при
създадените условия, частните капиталисти неизбежно
контролират пряко или косвено основните източници на
информация (преса, радио, образование). Крайно трудно е
и наистина в повечето случаи
невъзможно за отделния гражданин да направи обективни
заключения и да използва интелигентно своите политически права...
Производството
се
извършва за печалба, а не за
потребление. Няма гаранции,
че всички, които са способни
и искат да работят, винаги ще
могат да намерят работа; “армия от безработни” съществува почти винаги. Работникът
постоянно се страхува да не
загуби работата си. Тъй като
безработни и лошо платени
работници не осигуряват печеливш пазар, производството
на потребителски стоки е ограничено и последствието са
огромни лишения. Технологичният процес често води поскоро до по-голяма безработица, отколкото до облекчаване на тежестта на труда. Мотивацията за печалба и
свързаната с нея конкуренция
между капиталистите са отговорни за нестабилността в натрупването и използването на
капитала, която води до нарастващо тежки депресии. Неограничената конкуренция
води до огромно разхищение
на труд и до онази деформация на социалното съзнание
на индивидите...
Убеден съм, че има само
един начин да се премахнат
тези дълбоки злини, а именно - чрез установяването на
социалистическа икономика,
придружена от образователна система, ориентирана към
социални цели. В такава икономика средствата за производство са собственост на
обществото и се употребяват по планов метод. Планова икономика, която наглася
производството според нуждите на обществото, би разпределяла работата между
всички способни да работят
и би гарантирала средства за
съществуване на всеки мъж,
жена и дете. Образоването
на индивида в допълнение на
развиването на наследствените му способности би
трябвало да развива у него
чувство за отговорност за
другите хора, вместо да
възхвалява властта и успеха,
както е в съвременното ни
общество.
Яснотата по отношение на
целите и проблемите на социализма има огромно значение
в нашето време на преход.
Тъй като сега свободното и
без смущения обсъждане на
тези проблеми се намира под
мощно табу, аз считам появата на това списание за важна
обществена дейност.
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Всяка година на 11 април
се връщаме назад в миналото,
за да си припомним ужасите
на войните, създали лагери и
затвори, в които са унищожавани милиони невинни хора жени, мъже, деца, старци, непринадлежащи към арийската
раса, хора, които не споделят
расистки и ксенофобски идеи
и идеологии.
Международната федерация на борците от съпротивата и пострадалите от фашизма
обявява 11 април за Международен ден на бившите политзатворници, концлагеристи и пострадалите от фашизма и войните, който е утвърден и с решение на ООН през 1946 г.
Връщането назад към мрачните периоди на ХХ век е тягостно и тъжно. Но сме
длъжни да напомняме ужасите, преживени от милиони по
света, попаднали във фашистките затвори и концлагери, за
да предпазим днес младите
хора от надигащата се неофашистка вълна.
Ето кратката, но ужасяваща, история на един от големите концлагери, създаден на
територията на Германия.
През юли 1937 г. в планината
Етелсберг близо до Ваймар е
построен концлагерът “Бухенвалд” за политическите противници на нацисткия режим, за
криминални престъпници,
“асоциални елементи”, евреи,
цигани, немски комунисти, социалдемократи, представители
на религиозната секта “Свидетели на Йехова” и хомосексуалисти. Тук са прехвърлени
и затворници от други концентрационни лагери - “Заксенхаузен”, “Заксенбург” и “Лихтенбург”, по-късно - и затворници
от други държави. В момента
на освобождаването му 95% от
затворниците не са били немци. От 1937 до 1945 г. през този
лагер са преминали 250 хиляди
човека, от които

над 50 хиляди
са загинали
Основен контингент на лагера са били евреите, следвани
от военнопленниците, циганите, затворници от почти всички
страни на света. Смъртността
в лагера е висока още през 1940
г., когато е открит и първият
крематориум. Ликвидирането
на затворници е извършвано по
чудовищни начини - чрез инжектиране на фенол в сърцето, разстрел или в газови камери в
близко разположения град
Бернбург. Със затворниците са
извършвани и медицински експерименти за нуждите на фирмата “Беринг” от Марбург и на
берлинския институт “Роберт
Кох”. Затворниците са изпращани да работят в заводи за
военна продукция във Ваймар
и Фриц-Заукел. През август
1943 г. в съседство е създаден
лагерът “Дора” - в началото
като подразделение на “Бухенвалд”, а от октомври 1944 г. като автономен концентрационен лагер. През 1945 г. през
“Бухенвалд” преминават и много затворници от лагерите на
изток, преместени поради приближаването на Червената армия. Няколко дни преди освобождаването му от лагера са
евакуирани голям брой затвор-
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него са изложени в Музея на
Холокоста във Вашингтон.
Днес, когато десни апологети

отричат да е имало
фашизъм у нас

Днешният ни дълг
11 април - Международен ден на
бившите политзатворници, концлагеристи
и пострадалите от фашизма и войните
Евгений БЕЛИЙ,
зам.-председател
и гл. секретар на БАС

ници. Лагерът и намиращите се
в него 20 000 затворници са
освободени на 11 април 1945 г.
от американската армия. През
1958 г. в “Бухенвалд” е открит
величествен мемориален комплекс в чест на загиналите тук.
На 27 януари 1945 г. съветските войски освобождават
най-големия концлагер - “Освиенцим”, близо до Краков в
Полша. Хитлеристите изграждат огромен брой концлагери в
окупираните от тях страни. В
градове като Треблинка, Майданек, Аушвиц и други хитлеристите построяват фабрики на
смъртта. В тях са унищожавани по-няколко хиляди човека на
ден. Точната бройка на убитите в “Аушвиц” не може да се
каже, тъй като част от постъпилите с вагони хора не са регистрирани, а директно са насочвани към газовите камери.
Според съвременни историци,
в “Аушвиц-Биркенау” са депортирани над 1 300 000 души от
цяла Европа. От тях 1 100 000
са били убити, 1 милион са
били евреи. Около 900 хиляди
от депортираните са изпращани директно в газовите камери
или разстрелвани. Останалите
200 хиляди умират от болести,
недохранване, мъчения, медицински експерименти или по-

късно са били обгазявани.
Черната статистика на големите концентрационни лагери показва, че в лагера “Освиенцим” са унищожени 4 милиона души. От 13 000 съветски военнопленници при освобождаването на лагера са
останали едва 97. Всеки ден
по около 7 хиляди души били
умъртвявани в газовите камери. В лагера “Треблинка” са
унищожени 3 милиона. В
“Майданек” - 1 380 000 мъже, жени, старци, деца.

През нацистките
лагери на смъртта
преминават 18 милиона европейци, като 11 милиона са
убити, от тях 2 милиона са
деца. Такива зверства историята не познава!
У нас монархо-фашисткият режим също изгражда лагери и затвори, в които са
задържани дейци на Съпротивата и евреи, една част от тях
са убити без съд и присъда.
От 1923 до 1944 г. през полицейските участъци, концлагерите и затворите са преминали над 1 милион души. Лагерите “Гонда вода”, “Св.
Никола”, “Рибарица”, “Еникьой” и др. ще напомнят за онова жестоко, нечовешко време.
През зловещата 1925 г. в
затворите попадат десетки хиляди. Масово, без съд и присъда, са унищожени българската
интелигенция и стотици честни българи, противопоставили
се на монархо-фашисткото управление. Фашистките престъпления през 1923-1925 г.
мотивираха световната общност да организира международно антифашистко движение
в защита на жертвите на “белия терор” у нас.
От януари 1942 г. до сеп-

тември 1944 г. през ада на фашистките полицейски участъци преминават 64 345 бойци
за свобода и социална справедливост, а 31 540 души са
били в концлагерите. От 22
юни 1941 г. до 9 септември
1944 г. са убити 9480 антифашисти и над 20 000 ятаци и
помагачи, изгорени са 2139
къщи на партизани и ятаци, на
смърт от военните съдилища
са осъдени 1590 души.
У нас монархо-фашистките
правителства не жалеха средства, за да мотивират наемните убийци. Само за осем месеца на 1944 г. властта е изплатила над 26 милиона на главорезите. През двете фази на
Отечествената война нашият
народ даде 32 000 убити и
осакатени войници и офицери.
В България с обединените
усилия на всички прогресивни
хора и на Българската православна църква бяха спасени от
депортация 50 000 български
евреи, за съжаление 11 300
евреи от “присъединените
земи” са изпратени от нашата
фашистка власт директно в газовите камери.
Чест прави на България, че
започва съдебни разследвания,
свързани с Холокоста, преди
да е свършила Втората световна война. На 7 март 1945 г. в
София се събира Седми състав
на Народния съд - чисто
български съд, който работи
съгласно българското законодателство срещу българи, взели участие в депортирането,
убийствата и мъчението на
евреи. 64 българи са обвинени за съучастие в плана на
Хитлер за систематично изтребление на всички евреи в
Европа. Състоялият се през
март 1945 г. съдебен процес е
първият процес срещу Холокоста в света. Материалите от

основната задача на всеки
български антифашист е да защитава историческата истина
за антифашистката съпротива,
да дава отпор на съвременните
форми на неофашизма. За съжаление, уроците на историята
бързо се забравят. Под маската
на загриженост за съхраняване
на националното самосъзнание
у нас се възстановиха съюзи и
се учредиха партии, изповядващи фашистка идеология,
въпреки чл. 4 на Парижкия
мирен договор от 1947 г., според който България се задължава да не допуска занапред
съществуването и дейността
на фашистки организации.
Много е страшно в днешно
време млади хора да участват
във факелни шествия с почит към
човека, който създаде фашистките легиони у нас - ген. Луков.
Въпреки членството на България в ЕС и факта, че в Европа
фашизмът отдавна е заклеймен
и в никоя европейска държава
фашистки лидери не се реабилитират и не се честват, у нас това
се оказва възможно. България е
и единствената страна, която оправда лицата, виновни за въвличането на държавата във Втората световна война на страната
на фашистите, довели я до Трета национална катастрофа.
Ще цитирам дълбоко уважавания антифашист Анжел
Вагенщайн, който казва: “Антифашизмът не е втренчване
само в мрачното и славно минало, а жива съвест на днешния и утрешния ден”.
В момента България е найбедната държава в ЕС. Българският преход се оказа най-разрушителният в цяла Европа.
Корупцията у нас е най-страшният бич, оплел всички сектори
- икономика, политика, образование, здравеопазване, култура.
Затова днес българското общество има крещяща нужда от
справедливост и солидарност. А
те може да станат реалност
единствено чрез изчистването на
държавното управление от мутренските олигархически кръгове и от хората, лобиращи за интересите на чужди държави.
В по-голямата част от страните на Западна Европа и ЕС в
стремежа си да се задържат подълго на власт десни либерални
партии са готови на всякакви
“компромиси”, като предлагат
големи (широки) коалиции за
съвместно управление със социалдемократически, социалистически и други леви партии.
Но тези коалиции доведоха до
срив на левитe партии в Западна Европа, защото дясната политика е свързана с обогатяване на богатите и ускорено обедняване на бедните.
Ние, българските антифашисти, заедно с левите партии и
прогресивно мислещите хора
отново трябва тревожно да бием
камбаните на “Бухенвалд”.
Кръвта на убитите, мъките и
страданията на милионите невинни хора ни призовават:
“Хора, бдете! Не забравяйте
ужасите на ХХ век!”
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КУЛТУРА

Мария Бакалова получава
почетен „Аскеер”

НАКРАТКО

„Ученикът на смъртта”
е най-новата премиера
на ДКТ “Иван Радоев”

Отличието й се присъжда за посланик на българското актьорско
майсторство и международна изгряваща звезда
СНИМКА ДКТ “ИВАН РАДОЕВ”

Мария Бакалова получава почетен
“Аскеер” за посланик на българското
актьорско майсторство и международна изгряваща звезда. Решението е на
управителният съвет на фондация
“А`Аскеер”, съобщи БТА. Отличията
за постижения в театралното изкуство
ще бъдат връчени от фондацията
“А`Аскеер” в Театър “Българска армия” за 30-и път на 23 май. Почетен
“Аскеер” се дава от 2007 г. - за творческа чест и принос в развитието на
театралното изкуство. Не се присъжда
всяка година, а при специални случаи.
“Ние високо оценяваме постижението и световния успех на младата актриса Мария Бакалова - Награда за найдобра поддържаща роля на Националния съвет на кинокритиците в САЩ,
британската Награда за поддържаща
роля от “Изборът на критиците” и номинациите й във водещите категории
на наградите “Златен глобус” и наградите “Оскар”, казват от “А`Аскеер”.
“Мила Мария, моля Ви приемете
този почетен “Аскеер” за това, че постигнахте нещо недостижимо до този

СНИМКА © FELICITY KAY

момент за никой български актьор преди Вас. За това, че бяхте и ще бъдете
оценявана от личности от световна величина, свързани с нашата професия, и
вече получихте най-висока оценка за

Вашия труд и талант”, се казва в писмото, което Бакалова е получила заедно
със статуетката.
“Вероятно вече знаете, че по пътя
Ви ще има много негативен шум, но
вие слушайте тишината! Там се крият
отговорите! Там съществуват милиони
човешки същества, които безмълвно ви
харесват и одобряват това, което правите. Там са хората, в чиято мечта живеете! Не ги разочаровайте! Бъдете
смела, вдъхновена и вдъхновяваща! На
добър час и попътен вятър, мила Мария!”, пише още в писмото.
“Почетният “Аскеер” за Мария Бакалова е признание от родината й за
таланта на успешна актриса от Източна Европа, започнала развитието си в
българската театрална школа, в която
има спорове между различни вкусове,
но винаги всички са се радвали на успеха на талантливите българи”, казва
Кирил Вълчев, генерален директор БТА.
Националната информационна агенция
на България е основен медиен партньор на 30-ото юбилейно издание на наградите “Аскеер”.

Съвременно африканско
Яна Николова
изкуство в галерия „ЛИК” представя дебютната си
песен „Дори без теб”

“Ученикът на смъртта” е найновата премиера на Драматичнокукления театър “Иван Радоев” в
Плевен, съобщи БТА. Спектакълът
е създаден по полска народна приказка от режисьора Денис Симеонов, който е и автор на адаптацията. Сценографията, куклите и
костюмите са дело на Ваня Плачкова, композитор е Милен Апостолов. В продукцията са ангажирани
актьорите Иван-Александър Дойчев, Валентин Василев, Ива Николова, Елица Анева, Марияна Петрова. Екипът показва със средствата на театралното изкуство
колко са незначителни амбициите
и желанията на човека в сравнение
със силите, управляващи вселената. Какво е да достигнеш до върха
на амбициите си, какво е да имаш
знания и сили, които никой друг на
този свят не притежава, може ли
човек да се откаже от всичко
човешко и да загърби предишния си
живот, са част от въпросите,
които поставя новата продукция
на театър “Иван Радоев”. Спектакълът е финансиран от НФ
“Култура” по програма “Дебюти”.
Първите срещи със зрителите ще
бъдат на 16 и 17 април от 19 ч.
на сцена “Александър Гюров”.

Приказно пътешествие
в зоопарка с кукления
театър в Добрич

В изложбата “Съвременно африканско изкуство, подредена в столичната галерия “ЛИК” до
27 април, са представени
произведения от Етиопия, Кения, Танзания,
Сейшелските острови и
Южна Африка.
Експозицията е съставена предимно от съвременна етиопска живопис,
много характерна със
своето нетрадиционно
съвременно пречупване
на африканския начин на
живот. В творбите доминират женските образи,
като носители на сътворението, погледнати през
погледа на различни
творци от младото и повъзрастното поколение
художници на Етиопия.
Произведенията се характеризират със силно изразен пищен колорит, характерен за африканския
континент.

СНИМКА ДКТ “ДОРА ГАБЕ”

СНИМКА ABA SME

Родният ефир се сдоби с нов глас - на 21-годишната поп
певица Яна Николова, която преди дни пусна видеоклипа
на своята дебютна песен “Дори без теб”, научи ДУМА от
Светла Русева от Aba Sme. Проектът е реализиран от екипа на PREMIERstudio - Силвестър Силвестров, Владислав
Петров и Николай Мутафчиев, и с подкрепата на НФ “Култура”. Оператор на видеото е Калоян Божилов, режисьорка - Боряна Николова, продуцент - Славчо Николов.
Яна е авторка на текста, а останалата част от песента
създава съвместно с баща си - Славчо Николов от “Б.Т.Р”,
и Алекс Нушев, които аранжират песента по нейна музика.
В момента тя работи и с момичетата от трио “Viva”, като
пише текстове за предстоящия им албум.
Но музиката не е единствената й любов. Тя от дълго
време е привлечена от поезията, текстовете на големите
драматурзи и магията на театъра. Така кандидатства и
постъпва в Театралния колеж “Любен Гройс”, където в
момента е студентка по актьорско майсторство в класа на
Лилия Абаджиева.

С идването на пролетта Държавният куклен театър “Дора Габе” в
Добрич повежда децата на приказно
пътешествие в Центъра за защита
на природата и животните. Изграждаме нова Открита сцена с по-големи размери, за да можем да представим повечето спектакли от афиша,
казва за БТА заместник-директорът
на културния институт Румен Куртев. По думите му детската публика
ще бъде в безопасност не само защото ще бъде на открито - сред пейзажа на зоопарка, но и защото след
всяко представление сгъваемите столове за зрителите ще се дезинфекцират. Театралният маратон започва
на 10 април с “Приказка за Ох” на
режисьора Димитър Ялнъзов (на снимката). Афишът ще радва децата всяка събота и с “Малкият Мук”, “Корабът на мечтите”, “Вълкът и седемте козлета”, “Наказана лисана”. Откритата сцена ще има и премиера на “Бременските музиканти” под режисурата на Леонард Капон.
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Предимно слънчево ще е времето над цялата страна. След обяд
над източната половина от страната ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб
дъжд. Вятърът ще се ориентира от север, ще бъде слаб, в Източна България - до умерен. До вечерта ще отслабне, а на места и
ще стихне. Атмосферното налягане ще е значително по-високо
от средното за месеца.

ХОРОСКОП

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 Œ·ÁÓ ì”≈‘¿ ÀË„‡ ≈‚ÓÔ‡î
14.30 ÃÛ‡Ì‡ - ÙÛÚ·ÓÎÌÓÚÓ ˜Û‰Ó
‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /’˙‚‡ÚËˇ, 2020„./
14.45 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊÂÒÚÓ‚ÂÚÂ
16.45 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚
22.00 ƒÓÒÚÓÂ‚ÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /2
ÂÔËÁÓ‰/ (14)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.45 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.40 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.40 »Á‚˙Ì Ë„‡Ú‡ /Ô/
04.10 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/

06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
09.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
19.00 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
21.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.30 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (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.12
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.62
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.5
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.69
21.00 œÂÏËÂ‡: ì—˙ÌË ·ËÈ˜î
- ÒÂË‡Î, ÂÔ.7
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
- ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ, ÌÓ‚
ÒÂÁÓÌ
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.10
01.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.111
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.10

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◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.45 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î ¯ÓÛ Á‡ ÁÌ‡ÌËˇ
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ì ‡ÚÓ ‰‚Â Í‡ÔÍË ‚Ó‰‡î
23.45 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - Á‡·‡‚ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
00.40 ì’‚‡ÌË ÏÓÏÂÌÚ‡î - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
02.05 ì“ÂÍÒÚî - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
04.10 ì«‡ Î˛·Ó‚Ú‡î - Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ

ОВЕН

ВЕЗНИ

Приятелството за вас
наистина е много важно. Близък човек преживява трудности, бъдете до него.

Постарайте се да се
настроите на философска вълна. Не трябва
да пришпорвате събитията.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Мобилните телефони
са практични. Все пак
не пренебрегвайте живото общуване с приятелите.

За много от представителите на знака денят ще бъде свързан с
болезнени разочарования.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Любимият ще ви помогне с желание и лекота
да се справите с трудна задача. Доверете му
се.

Ще се наложи да се
занимавате с неинтересни, но много полезни
неща. Затова се мобилизирайте.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Ще получите известие
отдалеч, съдържанието
ще ви зарадва. Преценете нещата и действайте.

Може да се почувствате преуморени в края
на работния ден. Опитайте да се разтоварите с хумор.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Всичко се подрежда успешно. Влюбените ги
очакват приятни сюрпризи. Денят е романтичен.

Възможно е да имате
сложен ден с бизнес
партньорите си. Бъдете готови с исканията
си.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Позвънете на весел и
положително настроен
приятел - разговорът
ще ви върне към живота.

Денят е подходящ за
неформално общуване.
Нови
запознанства,
които ще доведат до
обрати.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

500 милиарда чаши кафе се консумират всяка година,
което го превръща в най-популярната стока на пазара.
Кафето се отглежда от 25 милиона фермери в дузина
страни. На растението му отнема между 3 и 4 години,
за да произведе плодове, които после стават на кафе.

- ≈‰ÌÓ ‚ÂÏÂ Í‡Í Ûı‡Ê‚‡ıÏÂ ‰‡ÏËÚÂ - ÔËÒÏ‡, ÚÂÔÂÚË...
- ƒ‡, ‡ ÒÂ„‡ Î‡ÈÍÌÂ¯ 5 ÒÌËÏÍË Ë ÒÂ
Ò˙·ÛÊ‰‡ÚÂ Á‡Â‰ÌÓ!
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¬»ŒÀ≈“¿ Δ≈À≈¬¿, ÔÓÎËÚËÍ
√Œ–»÷¿ √–⁄Õ◊¿–Œ¬¿ŒΔ¿–≈¬¿,
Á‡Ï.-ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÍ‡
Ì‡ —ÏÂÚÌ‡Ú‡ Ô‡Î‡Ú‡
≈Ã»À ƒ»Ã»“–Œ¬-ÒËÌ,
ÔÂ‰ÔËÂÏ‡˜
Œ—‹Œ »“»œŒ¬, ‰ËÔÎÓÏ‡Ú
ƒÓˆ. Õ» ŒÀ¿… ¿À≈ —»≈¬,
ıÛ‰ÓÊÌËÍ

Съпругата на Стинг
посреща кинозвезди

Представят
куче за лъв
в зоопарка

В красивия италиански град Иския за 19-и път
ще се проведе прочут филмов фестивал
Британската актриса и продуцент Труди
Стайлър, която е съпруга на Стинг, ще посреща филмови звезди на
известния кинофорум
Ischia Global Fest 2021.
Събитието ще събере
за 19-и път в красивия
пристанищен италиански град знаменитости
от световната филмова
и музикална сцена, обявиха организаторите.
“Проявата ще се
превърне във фестивал
на прераждането. Уверени сме, че масовата
ваксинация ще помогне
да се ускори възобновяването на филмовата
и развлекателна индустрия”, заяви в съобщение до медиите музи-

калният продуцент Тони Ренис, един от президентите на форума.
Към него тази година
ще се присъедини и италианската актриса Каролина Роси - дъщеря на легендарния филмов режисьор и сценарист Франческо Роси.
Очаква се по време
на фестивала да има
премиера на много игрални филми, които ще
бъдат представени за
първи път в Иския. В
програмата са включени и редица концерти, изложби, филмови
кръгли маси, както и
панорами на напуснали
ни вече творци от света на киното и музиката. Всички събития ще

се случват при спазване на противоепидемичните мерки и под надзора на Червения кръст
на Италия.
“Изключително сме
щастливи от факта, че
през юли ще се проведе
и филмовият фестивал в
Кан, а точно след неговия финал именно ние
ще поемем щафетата в
Иския. Това ще позволи на много творци от
света на киното и шоубизнеса да се придвижат от Лазурния бряг
до бреговете на Сицилия. Всички гости ще
имат възможност да се
полюбуват на красотите на Прочида, разположен в Неаполския залив, който беше обявен

Труди Стайлър има завидна кариера
на актриса и продуцент
за Италианска столица
на културата през 2022
година”, сподели още
Ренис.
Миналата година,
въпреки възникналата
пандемия от КОВИД-19,
фестивалът се проведе в

съкратен вариант и имаше своята дигитална секция. С нея организаторите целяха да подкрепят целия регион Кампания и Южна Италия
като безопасно място за
туризъм и релакс.

Посетители на зоопарк в
Китай са останали озадачени от
предложението да видят куче от
породата голдън ретривър,
представено за лъв, пише “Саут
Чайна морнинг пост”. Отсъствието на Царя на животните от
клетката с табела “Лъв” е било
обяснено с преместването на
нейния обитател.
Видео, заснето от посетител и разпространено в китайските социални медии, показва
унилото куче в клетката на лъва
в зоологическата градина в Сичан, провинция Съчуан. Зад
кадър се чува гласът на снимащия, който казва: “Това африкански лъв ли е? Може би все
още не е пораснал? Напомня
ми за някого.”

Николаос Цитиридис стана доставчик на храна

СНИМКА ОЛЕГ ПОПОВ

Обичаният водещ ще влиза в неочаквани роли

Николаос Цитиридис стана
доставчик на храна за един ден.
Обичаният водещ и стендъп комедиант прие предизвикателството да “влезе в обувките” на
хора от различни професии.
Дали се е справил с първата си
задача, доволни ли са клиентите или останаха гладни, как реагираха хората, когато на вратата им изненадващо звънна
познато лице от малкия екран?... Отговорите на тези и
други въпроси ще научат зрителите на “Шоуто на Николаос

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

Цитиридис” в петък вечер по
bTV.
Новият елемент в предаването бе въведен преди броени
дни и още с първото си издание
предизвика огромен интерес и
положителни реакции. В поредицата “Николаос+” водещият
на шоуто излиза от комфорта
на студиото, за да влезе в
съвсем неочаквани роли и в найразлични комични ситуации.
Първото издание на “Николаос+” може да се проследи на
сайта на телевизията.

‘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

Служител на зоопарка е
обяснил, че в клетката действително е имало лъв, но той е бил
преместен, а табелката не е била
свалена.
Това не е първият подобен
случай в Китай. Веднъж на няколко години в местни медии се
появяват съобщения за опити за
представянето в зоопаркове на
кучета като други животни.

Елтън Джон кани
на онлайн купон
срещу 20 долара

»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‚‡

Случаят не е прецедент

¿‰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¿

Срещу 20 долара 400 хиляди желаещи ще имат възможност да се включат в
онлайн партито на британския музикант
Елтън Джон, предшестващо нощта на
връчването на наградите “Оскар”, предава “Асошиейтед прес”. Фондацията на
изпълнителя за борба срещу СПИН кани
всички на виртуалното едночасово шоу
преди раздаването на златните статуетки. Водещ ще бъде Нийл Патрик Харис,
ще пее и Дуа Лупа. Купонът е предвиден
за 25 април. Спектакълът ще се проведе
4 пъти в 4 различни часови зони и всеки
от тях ще е достъпен за 100 хиляди зрители. Приходите ще отидат в полза на
млади хора от цял свят с риск от ХИВ
или заразени със СПИН.

РЕЗУЛТАТИ

Георги

16

КУПА НА БЪЛГАРИЯ
Първи 1/2-финал
ЦСКА-Сф - Лудогорец 1:1 1:0 Тиаго (77) 1:1 Каули (83), ЧК: Текпетей
(Л-60). Реваншът е в сряда.
ШАМПИОНСКА ЛИГА
Първи 1/4-финали
Байерн М - ПСЖ 2:3 0:1 Мбапе (3)
0:2 Маркиньос (28) 1:2 Чупо-Мотинг
2:2 Мюлер (60) 2:3 Мбапе (68); Порто
- Челси 0:2 0:1 Маунт (32) 0:2 Чилуел
(85). Реваншите са във вторник.
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16-годишен
с медал
в Москва

ГЛЕДАЙТЕ

СНИМКА БГНЕС

16-годишният Карлос Насар стана европейски
вицешампион в дебюта си при мъжете в Москва

Дебютантът Насар се пребори за сребро в щангите
Нов медал за България
на Европейското първенство по вдигане на тежести в
Москва спечели дебютантът Карлос Насар.
Навършващият след месеци
17 години щангист от Червен бряг направи два успешни опита в изхвърлянето - на 158 и на 163 кг,
което го нареди втори на 1
кг от Антонио Пицолато
(Ит). В изтласкването двамата се дебнеха и завършиха с по 206 кг, което отреди злато в двубоя за Пицолато с 370 кг. За българина
остана среброто с 369 кг,

но той заслужи титлата във
второто движение, защото
пръв преодоля тежестта.
Другият наш представител Юндер Бейтула остана
10-и в изхвърлянето с един
успех на 150 кг, но се справи със 196 кг в изтласкването, което му донесе бронз
в упражнението, а с 346 кг
завърши шести в двубоя.
Там бронза взе Риварс Сухаревц (Лат) с 22 кг помалко от Насар.
Карлос Насар е от школата на Червен бряг с треньор Илиян Илиев. При дебюта си на голямо състеза-

ние през 2018-а стана европейски шампион за юноши в Милано. Година покъсно взе злато на Световното за кадети до 17 г. в
Лас Вегас и от Европейското до 15 г. в Ейлат. Миналата година спечели Световната купа за младежи от
онлайн първенството в
Перу.
Юндер Бейтула е представител на добричката школа с треньор Тодор Кирчев.
Миналата зима спечели злато и сребро на предолимпийските турнири за Световната купа в Малта и в

Иран, а на последното Световно първенство в Патая
също грабна бронза в изтласкването.
Мария-Магдалена Кирева (71 кг) се нареди пета в
изхвърлянето с 95 кг, но в
изтласкването след два неуспеха на 108 се отказа поради контузия.
Нашите щангисти приключват участие в Москва
утре - в кат. до 102 кг ще
вдигат Васил Маринов и
Дейвид Фишеров, а в кат. до
109 кг - европейският младежки шампион Христо
Христов.

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
17.00 Пирин - Локо Сф
19.30 Славия - ЦСКА 1948
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
15.30 Обиколка на Баския (V етап)
ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ
20.00 ЕП в Москва (мъже, 96 кг)
УТРЕ
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
15.00 Литекс - Добруджа
17.30 Лудогорец - Монтана
20.00 ЦСКА-Сф - Арда
ПО МАКС СПОРТ 4
22.00 Реал М - Барселона
ПО ЕВРОСПОРТ 1
ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ
11.00 и 20.00 ЕП в Москва
В НЕДЕЛЯ
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
14.30 Септември Сф Септември Сим
19.45 Черно море - Левски
ПО ЕВРОСПОРТ 1
ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ
11.00 и 20.00 ЕП в Москва

—≈√¿ œŒ¬≈◊≈ Œ“ ¬—ﬂ Œ√¿
»Ã”ÕÕ¿“¿ —»—“≈Ã¿ »Ã¿ Õ”Δƒ¿
Œ“ ¬¿ÿ¿“¿ Œ“√Œ¬Œ–ÕŒ—“!
ÃÂÊ‰Û ÒÛÂÚ‡Ú‡ Ë Ú˘ÂÒÎ‡‚ËÂÚÓ, ÏÂÊ‰Û Ò‚˙ıÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ë Ò‚˙ıÁ‡‰Ó‚ÓÎˇ‚‡ÌÂÚÓ,
Ò‡ÏËˇÚ ‚ÂÌÂˆ Ì‡ Ú‚ÓÂÌËÂÚÓ - ˜Ó‚ÂÍ˙Ú - Á‡ÒÚËÌ‡ ‚ ÒÚÛÔÓ. ◊Ó‚ÂÍ˙Ú Á‡Ï˙ÁÌ‡ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÒË ÌÂ‰ÓÛÏÂÌËÂ Ë ËÁÌÂÌ‡‰‡. ‡ÚÓ ˜Â ÎË ÚÓ‚‡ ÌÂ ÏÓÊÂ¯Â ‰‡ ÒÂ ÒÎÛ˜Ë, ÌÂ Ë Ì‡
ÌÂ„Ó, ÌÂ Ë ÒÂ„‡, ÌÂ Ë ‚ 21 ‚ÂÍ, ÍÓ„‡ÚÓ ÛÊ ‚ÒË˜ÍÓ Â ËÁÏËÒÎÂÌÓ Ë ÒË„ÛÌÓ. “Ó„‡‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ
˜Ó‚Â¯ÍËˇÚ ÛÏ Â ËÁ„Û·ËÎ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÒÂ Û‰Ë‚Îˇ‚‡, ‰‡ ÒÂ ËÁÌÂÌ‡‰‚‡, ‰‡ ÒÂ ¯ÓÍË‡;
ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂÚË‚‡Ú‡ Ò‡ Ì‡ÒËÚÂÌË ÓÚ „ÎÂ‰ÍË, ‚ÍÛÒÓ‚Â, ÔÂÊË‚ˇ‚‡ÌËˇ, ÚÓ˜ÌÓ ÚÓ„‡‚‡ Â‰ÌÓ
ÏËÌË‡Ú˛ÌÓ Ò˙Á‰‡ÌËÂ, ÛÒÔˇ ‰‡ ÌË ËÁÌÂÌ‡‰‡, ÛÒÔˇ ‰‡ Ò„ÓÏÓÎˇÒ‡ Ò‚ÂÚ‡ ÌË.
Õ‡ÔÓÒÎÂ‰˙Í ÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚÚ‡ ÔÓÁË‡ ÔÂÁ ‚ÒË˜ÍÓ Í‡Á‡ÌÓ ËÎË ÔÂÏ˙Î˜‡ÌÓ,
ÏÓÊÂ ·Ë Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒË ‰‡‰ÂÏ ˇÒÌ‡ ‡‚ÌÓÒÏÂÚÍ‡ Á‡ Ú‡ÁË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÌÓÒËÏ.
ÃÓˇÚ‡ ÎË˜Ì‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Â ËÁ·Ó˙Ú ÏË ‰‡ ÒÂ „ËÊ‡ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ ÒË - ÏÓÂÚÓ Ë ÚÓ‚‡
Ì‡ ·ÎËÁÍËÚÂ ÏË, Í‡ÚÓ ÔËÂÏ‡Ï «ËÌ—Âƒ. «ËÌ—Âƒ Â ÓÚ ÒÂËˇ ¡ÓÚ‡ÌËÍ, ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Ò˙Á‰‡‰ÂÌ
‰‡ ÔÓ‰ÍÂÔË ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ ÚÂÁË ÚÂÊÍË Á‡ ÌÂˇ ‚ÂÏÂÌ‡. “ÓÈ Ò˙‰˙Ê‡
‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡ Ë ÎÂÒÌÓÛÒ‚ÓËÏ‡ ÙÓÏÛÎ‡ ÓÚ Ó„‡ÌË˜ÂÌ ÒÂÎÂÌ, ıÂÎ‡ÚÂÌ ˆËÌÍ, Ì‡ÚÛ‡ÎÂÌ
‚ËÚ‡ÏËÌ D3 Ë ‚ËÚ‡ÏËÌ — ‚ ˘‡‰ˇ˘‡ ÒÚÓÏ‡ı‡ ÙÓÏ‡, Í‡ÚÓ Í‡ˆËÂ‚ ‡ÒÍÓ·‡Ú.
Œ„‡ÌË˜ÌËˇÚ —ÂÎÂÌ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÂÌ Á‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡. “ÓÈ Â ÏÓ˘ÂÌ ‡ÌÚËÓÍÒË‰‡ÌÚ Ë ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÍÎÂÚ˙˜ÂÌ ÔÓÚÂÍÚÓ. ŒÔÚËÏËÁË‡ Ò˙‰Â˜ÌÓ-Ò˙‰Ó‚‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ë
ÒÚËÏÛÎË‡ ËÏÛÌËÚÂÚ‡. — Ó„ÎÂ‰ Ì‡ Ò˙·ËÚËˇÚ‡, Ò‚˙Á‡ÌË Ò COVID-19, ÒÂ ÔÓˇ‚Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÔÓÎÁËÚÂ Ì‡ ÒÂÎÂÌ‡ Í‡ÚÓ ‡ÌÚËÓÍÒË‰‡ÌÚ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ ‰‡ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÓÚ ËÌÙÂÍˆËË. »ÁÎˇÁÓı‡ ‰ÓÒÚ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË, ÍÓËÚÓ ‚Â˜Â ‰ÓÍ‡Á‡ı‡
‚˙ÁÍ‡Ú‡ Ì‡ ÒÂÎÂÌ‡ Ò ÍÓÓÌ‡‚ËÛÒ‡. ÕÂ„Ó‚ËˇÚ ‰ÂÙËˆËÚ ÒÂ ÓÍ‡Á‡ ÔˇÍÓ Ò‚˙Á‡Ì Ò
‚ËÒÓÍËˇ ËÒÍ ÓÚ Á‡‡Áˇ‚‡ÌÂ. ¿ ÔËÂÏ˙Ú Ì‡ ÒÂÎÂÌ ‰ÓÍ‡Á‡ÌÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÎË Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ Ë ÒÂ ·ÓË Ò –Õ -ÚÓ Ì‡ Ò‡ÏËˇ ‚ËÛÒ.
÷ËÌÍ˙Ú Â ÒÓ˜ÂÌ Í‡ÚÓ Â‰ÌÓ ÓÚ Ô˙‚ËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Á‡˘ËÚÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË ÒÂ˘Û ÍÓÓÌ‡‚ËÛÒ‡. ÷ËÌÍ˙Ú Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÂÌ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ
Ì‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. ƒÂÙËˆËÚ˙Ú Ì‡ ˆËÌÍ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ì‡Û¯ÂÌ‡ Â‡ÍˆËˇ Ì‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓÂÚÓ Ô‡‚Ë Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÔÓ‰‡ÚÎË‚ Í˙Ï Â‰Ëˆ‡ ·‡ÍÚÂË‡ÎÌË, ‚ËÛÒÌË Ë
Ô‡‡ÁËÚÌË ËÌÙÂÍˆËË. ÷ËÌÍ˙Ú ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Ë Á‡ Á‡˘ËÚ‡Ú‡ Ì‡ ÍÎÂÚÍËÚÂ ÓÚ ÓÍÒË‰‡ÚË‚ÂÌ
ÒÚÂÒ. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ˆËÌÍ ‚ Ó„‡ÌËÁÏ‡ Â ‚‡ÊÌÓ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡. ÷ËÌÍ˙Ú ‚ «ËÌ—Âƒ (ZinSeD) Â ÎÂÒÌÓÛÒ‚ÓËÏ.
¬ËÚ‡ÏËÌ D Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ
ÏÛ Â ‚‡ÊÌÓ Á‡ ÍÎÂÚ˙˜Ì‡Ú‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ë ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚ Ú‡ÁË Ì‡ ÍÎÂÚÍËÚÂ ÓÚ ËÏÛÌÌ‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡. “Ó‚‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ Â‡ÍˆËˇÚ‡ È Í˙Ï ‚˙Ì¯ÌË Ô‡ÚÓ„ÂÌË, ‚ËÛÒË, ·‡ÍÚÂËË. œÂÁ
2009 „. Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇÚ ËÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡‚‡, ˜Â ÌËÒÍËÚÂ ÌË‚‡ Ì‡
‚ËÚ‡ÏËÌ D Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ˜ÂÒÚË Ì‡ÒÚËÌÍË Ë „ËÔ. œÂÁ 2017 „. „ÓÎˇÏ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡
ÍÎËÌË˜ÌË ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ ÔÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ÔËÂÏ˙Ú Ì‡ ‚ËÚ‡ÏËÌ D Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ¯‡ÌÒÓ‚ÂÚÂ Á‡
‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÂÒÔË‡ÚÓÌË ËÌÙÂÍˆËË Ò ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 42%. ¬ËÚ‡ÏËÌ C Û˜‡ÒÚ‚‡ ‰ËÂÍÚÌÓ Ë ËÌ‰ËÂÍÚÌÓ ‚ ÒÚÓÚËˆË ÔÓˆÂÒË ‚ Ó„‡ÌËÁÏ‡, Í‡ÚÓ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ Ì‡ÎË˜ËÂ ‰ÓÔËÌ‡Òˇ
Á‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ (Í‡ÍÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ÂÌ‡Ú‡, Ú‡Í‡ Ë Ì‡ ÔË‰Ó·ËÚ‡Ú‡). ¬ËÚ‡ÏËÌ C ÔÓ‚Ë¯‡‚‡
Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÒÂ˘Û ‚ËÛÒË, ·‡ÍÚÂËË Ë ‰Û„Ë Ô‡ÚÓ„ÂÌË.
¬ËÚ‡ÏËÌ C ‚ «ËÌ—Âƒ Â ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ Í‡ÎˆËÂ‚ ‡ÒÍÓ·‡Ú. œÂ‰ËÏÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË ÙÓÏ‡
ÔÂ‰ ‡ÒÍÓ·ËÌÓ‚‡Ú‡ ÍËÒÂÎËÌ‡ Â, ˜Â Í‡ÎˆËÂ‚ËˇÚ ‡ÒÍÓ·‡Ú Â ÔÓ-ÎÂÍ Á‡ ÒÚÓÏ‡ı‡.
ÓÏ·ËÌ‡ˆËˇÚ‡ ‚ «ËÌ—Âƒ (ZinSeD) ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÎË
Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏË ÒÂ˘Û ‚ËÛÒË, ·‡ÍÚÂËË Ë ‰Û„Ë Ô‡ÚÓ„ÂÌÌË. —˙ÒÚ‡‚ÍËÚÂ Ò‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ
ÔÓ‰·‡ÌË ‰‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡Ú ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÒÂ˘Û ‚ËÛÒÌË ËÌÙÂÍˆËË.
ÃÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ «ËÌ—Âƒ ‚ ‡ÔÚÂÍËÚÂ Ë ÓÌÎ‡ÈÌ Ì‡ www.botanic.cc
œÓ„ËÊÂÚÂ ÒÂ Á‡ ÒÂ·Â ÒË Ë ‰‡ÈÚÂ Ì‡ ÒÂ·Â ÒË Ë ·ÎËÁÍËÚÂ ÒË Á‰‡‚Â.
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