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Как ще ги
стигнем комшиите?
Инвестициите
ни заобикалят

ББР
уредила
и Маджо
с кредит
Стр. 6

Отец Генадий
с вяра и обич
за Великден
Стр. 17
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Ириней
Константинов
за театъра като
вечно движение

Стр. 19
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Стр. 11

Президентът ще назначава ЦИК
Централната избирателна комисия ще е само от 15 души,
реши окончателно парламентът. Падна ограничението за секции извън ЕС. Ще има видеонаблюдение и машинен вот.

Стр. 13

Стр. 2

БСП решава за
мандата на 1 май
Социалистите получават от държавния глава
Румен Радев възможност за съставяне на кабинет

ак иде Първи май.
И пак сме гневни. Заради крадливи и лъжливи властници. Заради ненаяли се и опростачени фирмаджии. Заради мизерията и несигурността. Заради липсата на
надежда за по-добро утре. Заради егоизма и омразата. Заради
скотския живот и косящите ни
болести и смърт.
Но пак ще сме в Борисовата
градина. В Парка на свободата.
Въпреки заразата и опасността.
Въпреки скъпотията и бедността. И не за да се редим за бира и
кебапчета, не за да гълтаме захарен памук и сладолед. Не за да
пеем и танцуваме, а за да
потърсим светлината и справедливостта заедно.
Защото заедно сме по-силни.
Защото трябва силно да ударим
по масата и да поискаме проект
за бъдещето на децата ни. Толкова силно, че да ни чуят. И да се
стреснат. И творци, и политици,
и сметкаджии, и идеалисти - всички, от които зависи да има повече
човещина и достоен живот.
Защото, когато сме заедно,
вярата е по-силна. Вярата в нашата свята идея - на социализма.
Вярата, че ще я бъде. Вярата, че
след Първи май ще дочакаме
Възкресението. Но не божието,
а Възкресението на отрудения
ни народ, на изстрадалата ни
страна.
Добре дошли, приятели на
ДУМА, и Честит празник!

Националният съвет на
БСП ще се събере на първи
май от 14,30 ч., за да обсъди дали да приеме от президента Румен Радев мандата за съставяне на правителство. Ако решат да предложат кабинет, социалисти-

те ще посочат и с кои политически сили ръководството на партията може да
води преговори за подкрепа. Корнелия Нинова припомни, че разговори с ГЕРБ
няма да има.
Радев ще връчи мандата

на БСП на 5 май. Татяна
Дончева от “Изправи се!
Мутри вън!” заяви, че може
да се мисли за подкрепа,
едва след като социалистите представят номинациите
си за кабинет. ГЕРБ поискаха БСП да върне манда-

та, ДБ се закани, че няма да
гласува правителство на
левицата. От ДПС не дадоха категоричен отговор
какво ще правят, но си оставиха вратичка за преговори.
Стр. 3
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Намалиха ЦИК, ще се
назначава от президента
Ще има видеонаблюдение при броенето на бюлетини
Юлия КУЛИНСКА

Съставът на ЦИК се намалява от 20 на 15 члена. Те ще се
номинират от парламентарните партии и коалиции и ще се
назначават с указ на президента след публични консултации
и процедура, определени от
държавния глава. Досега председателят, заместниците му и
секретарят на ЦИК се избираха след публично изслушване в
НС. Партиите, които имат евродепутати, вече няма да могат
да издигат кандидати за членове на ЦИК. Това решиха депутатите с промените в Изборния кодекс на второ четене.
ГЕРБ обявиха, че така се
увеличават правомощията на
президента. Даниел Митов се
оплака, че Румен Радев не бил
независим и безпристрастен.
Крум Зарков опонира, че няма
особено увеличение на правомощията му, тъй като и досега
той назначава повечето от членовете на ЦИК. Съпартиецът
му Георги Свиленски посочи,
че съставът на комисията трябва да бъде сменен, защото не са
видяли нарушение и са си затворили очите през 2019 г.
предвид факта, че Бойко Борисов бе едновременно шеф на
предизборен щаб и премиер.
Шефката на НС Има Митева от ИТН припомни, че в се-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Дебатите по изборното законодателство продължиха
с часове, не липсваха обиди и взаимни обвинения
гашната ЦИК има хора, които
са избрани от формации, които
нямат парламентарно присъствие, и даде за пример НФСБ,
“Воля”, “Атака”, “България без
цензура” и РБ. Гербаджията
Тома Биков пък размаха пръст,
че след 6 месеца ще имат свой
президент. Не беше прието искането на ИТН да се разреши

на шефове на предизборни щабове да влизат в ЦИК.
Председателят на ПГ на
ИТН Тошко Йорданов обяви,
че е разследвал като журналист двама от членовете на
ЦИК. “Йорданка Ганчева и
Георги Баханов са в нарушение на закона. Те са гласували
да си плащат наемите, които

Махнаха „коридорите” за възрастни
От 1 май отпада изискването магазините за хранителни стоки да осигуряват
“коридор” за пазаруване на възрастни
хора между 8,30 ч. и 10,30 часа. Има и
нов график за учениците - от 10 до 15 май
присъствено ще се обучават 5, 6, 9, 11 и
12 клас, а от 17 до 28 май те ще се разменят с децата от 6, 7, 8, 10 и 11 клас.
От началото на май ще има спортни
състезания за всички, но без публика на
закрито. На открито публиката може да
заема 30% от местата, но не повече от 1
000 души на сектор. От вчера вече са
отворени нощните заведения при определени ограничения.
14-дневната заболяемост от КОВИД19 в България е 366,93 на 100 хил. души
при 480,21 миналата седмица, сочат данните на Европейския център за контрол
на болестите. Смъртността също намалява, но въпреки това за поредна седми-

ца България е втора в ЕС след Унгария.
По този показател страната е трета на
Балканите след Босна и Херцеговина и
Северна Македония. Според министъра
на здравеопазването в оставка проф. Костадин Ангелов страната се е справила
много по-добре от големи европейски
държави като Германия и Италия със
здравната криза, без да се налагат строги ограничителни мерки.
Изследванията за антитела не са критерий, по който ще може да се влиза в
България, тъй като интерпретациите на
резултатите са най-несигурни, посочи
главният държавен здравен инспектор доц.
Ангел Кунчев. Очаква се министерска заповед, с която ще бъде забранено влизането в България на граждани от Индия.
Според Ангелов над 1 милион българи - преболедували и ваксинирани, са защитени от КОВИД-19.

са в свободния пазар, но не са
декларирали това пред антикорупционната комисия”, обяви
той. Хамид Хамид от ДПС
нападна Цвета Караянчева от
ГЕРБ, че не прави разлика между конфликт на интереси и
несъвместимост.
Безсмислен спор се завихри
след приемането на предложе-

нието на БСП ЦИК да определя условията и реда за видеонаблюдението при преброяване на гласовете. Депутатите
решиха техническото му осигуряване да се извършва от МС.
ГЕРБ се заядоха къде и под
какъв ъгъл ще бъдат поставени
камерите, кой ще плаща картите от телефоните и т.н.
С промените в ИК се облекчава гласуването зад граница.
Избирателните секции ще могат да се образуват където има
дипломатическо или консулско
представителство и при наличие на не по-малко от 40 избиратели. СИК ще има и в местата, в които на проведени до 5
години преди изборния ден избори е имало образувана поне
една избирателна секция, в която са гласували не по-малко
от 100 избиратели. Остана разпоредбата, която не позволява
образуване на избирателни секции извън територията на дипломатическите и консулските
представителства.
Най-разгорещени бяха дебатите по въвеждането на 100%
машинно гласуване. ГЕРБ повториха старите мантри в защита
на вота с хартиени бюлетини.
Ана Александрова дори заклейми гласуването с устройства
като противоконституционно.
До редакционното приключване на вестника депутатите все
още не бяха решили как избирателите ще дават гласа си.

МВР обеща да гъмжи
от полиция по празниците
Около великденските празници ще
гъмжи от полиция по пътищата, православните храмове и гарите, предупредиха от МВР. Целият състав на
“Пътна полиция” ще бъде мобилизиран, за да следи за безопасността на
движението по пътищата, съобщи
главният инспектор Лъчезар Близнаков. В употреба ще влязат всички технически средства за контрол на скоростта, включително суперкамерите,
които засичат различни нарушения и
дори неправилни изпреварвания. Шофьорите с агресивно поведение ще
бъдат извеждани от транспортния поток и обстойно проверявани, в цялата
страна ще има засилени проверки за
пияни и дрогирани водачи.
Екипите на “Криминална поли-

ция” също няма да почиват по празниците, увери инспектор Росен Белишки от Главна дирекция “Национална полиция”. Той призова гражданите да са бдителни и да подават
сигнали в полицията за лица със
съмнително поведение. МВР ще следи строго и спазването на противоепидемичните мерки и обществения
ред. От “Пожарна безопасност и
защита на населението” са проверили спазването на противопожарните и противоепидемични мерки в
1536 църкви и манастири. Униформени ще следят за струпване на хора
около всички храмове, а в големите
църкви ще дежурят и пожарникари.
Полицейски екипи ще има и по автогари и жп гари.

Разпространяват фалшиви съобщения от името на НЗОК
От Здравната каса се оплакаха от онлайн измамници. От
няколко дни в интернет се разпространява спам-съобщение,
което насочва към мейл адрес
на НЗОК (nhif.bg). В него
пише, че на гражданите ще
бъдат възстановявани различ-

ни суми, след проверка на личното им “здравноосигурително досие”. За целта “трябва”
да бъдат попълнени формулярите, прикачени към съобщението, и да бъдат потвърдени
на посочена връзка.
Подобно съобщение не е

изпращано от НЗОК, категорични са от осигурителната
институция. Тъй като подобни действия са противозаконни и представляват възможен опит за изнудване на
гражданите, НЗОК е информирала компетентните орга-

ни, за да предприемат необходимите мерки.
От НЗОК съобщиха, че
срокът на протоколите за
скъпоструващо лечение служебно се удължава до 31 май.
Дотогава аптеките могат да
отпускат лекарствени продук-

ти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта, съобразно последно вписаните в книжката данни за отпуснати лекарства. Осигурените следва да посетят същата
аптека, от която са получили
лекарствата си предишния път.
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Бойко Борисов предизборно пак се
прави на скромен добряк
Президентът Румен Радев реши да даде
третия мандат за съставяне на правителство на третата по големина парламентарна сила “БСП за България”. Той ще им
връчи документите на 5 май от 11 часа.
Председателят на БСП Корнелия Нинова спешно свика Изпълнителното
бюро, за да обсъдят кога и как да свикат
Националния съвет на партията. Ще
постъпим така, както вече сме ви казвали
- решението зависи от нашите колективни органи, обяви Нинова. Тя обясни, че
няма да се водят преговори с други парламентарни партии до произнасянето на
НС. Нинова обаче извади “пред скоби”
уточнението, че разговори за подкрепа с
ГЕРБ категорично няма как да има.
Гербаджиите призоваха БСП “макси-

Корнелия Нинова обясни, че НС на БСП ще вземе решението
как да се процедира и с кого да се водят преговори за подкрепа

Радев дава третия
мандат на БСП
Националният съвет на социалистите ще реши да се
прави ли кабинет, подкрепа от ГЕРБ няма да се търси
мално бързо” да върне мандата за съставяне на правителство, който президентът
обяви, че ще им връчи. “Имаме решение,
че няма да участваме с БСП в управление. “Има такъв народ” също са заявили,
че не желаят да се коалират с БСП. Няма
смисъл мандатът да се бави, трябва да се
върне по най-бързия начин, за да се разпусне Народното събрание и да се обяви
дата за предсрочни избори. В противен

случай всеки ден в Народното събрание
е възможно да се приемат противоречиви и лобистки законопроекти”, коментира Десислава Атанасова от ГЕРБ.
Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ
припомни, че те няма да подкрепят правителство на ГЕРБ и БСП. “Трябва да
кажа, че връчването на третия мандат
неслучайно е предвидено в Конституцията и с оглед на това би било добре,

докато получат третия мандат, да се опитат и да потърсят съгласие в Народното
събрание за определени политики. Така
че тепърва ще видим каква ще е позицията на БСП и според нея ще видим как
ще се развиват процесите”, остави си
обаче вратичка той. ДПС вече даде заявка, че няма да подкрепи правителство на
друг освен т.нар. партии на протестите.
Според Карадайъ се върви към пред-

срочни парламентарни избори.
Изборите са неизбежни, смята и
Христо Иванов от “Демократична
България”. ДБ няма да подкрепи кабинет на социалистите.
От “Изправи се! Мутри вън” искат да
видят евентуалните кандидати за министри на БСП, за да решат за възможната
подкрепа. “БСП трябва да опита, защото
най-малкото са системна партия, не са
импровизатори. От това какво ще предложат като състав на кабинета също могат
да се вадят изводи за кадровия им потенциал”, смята Татяна Дончева. “Що се отнася до реалните шансове, мисля, че отговорът в залата ще ви даде възможност да
си дадете отговора на много въпроси по
време на предизборната кампания - кой с
кого, откога и защо има договорки, така че
да почакаме”, добави тя.
Ако и БСП не събере подкрепа за
правителство, ще се стигне до назначаване на служебен кабинет и насрочване на
предсрочни парламентарни избори. Политолози и социолози твърдят, че това е
неизбежно и такъв вот ще има през юли.

Над 10 000 пакета ще бъдат раздадени за „Солидарен Великден”
Над 10 000 пакета с козунак, великденски яйца и хранителни продукти планират да
раздадат социалистите като
част от кампанията “Солидарен Великден”. Целта на акцията е едновременно да се
покаже съпричастност и солидарност с нуждаещите се, но
и да се подкрепи родният бизнес - всички дарявани продукти са от български производители, припомнят от БСП. За
втора поредна година “Солидарен Великден” се провежда

като национална кампания на
левицата. Миналата година 10
000 козунака достигнаха до
социално слаби семейства и
възрастни хора в цялата страна. Началото на тазгодишната
кампания Корнелия Нинова
даде от Ботевград, където се
включи в раздаването на великденските пакети. За нас
социалната политика и солидарността са основополагащи
принципи, които следваме и
винаги отстояваме, посочи
председателят на БСП.

Козунаци за лекуващите се
в Държавната психиатрична
болница “Св. Иван Рилски” в
гр. Нови Искър осигури народният представител Христо
Проданов. 130 души получиха като дарение продукти,
част от кампанията “Солидарен Великден”.
Добричките социалисти
пък избраха 200 козунака да
получат Дневният център за
пълнолетни лица с увреждания, Центърът за социална рехабилитация и интеграция и

Кабинетът в оставка изгони
още един руски дипломат
На изпроводяк кабинетът в оставка “Борисов
3” гони пореден руски дипломат - деветия за последните три години. Това стана ден, след като след
10-годишно мълчание прокуратурата изненадващо
обвини руското военно разузнаване ГРУ за 4 взрива в оръжейни складове у нас, както и за опитите
за отравяне на оръжейния търговец Емилиян Гебрев. Бойко Борисов се похвали, че службите ни
знаели всичко за подмолната дейност на шпионите
от ГРУ, но и той като главния прокурор Иван
Гешев не обясни дългото мълчание на властите.
Фирмата ЕМКО, която бе обрисувана като
пострадала от руските шпиони, директно обвини
прокуратурата в “несвързани и лъжливи твърдения”, които всъщност дали възможност на външния
министър на Русия отново “да се подиграе не само
с България, но и с ЕС”. “МВнР обяви още един

руски дипломат за персона нон грата и поиска
правоохранителните органи на Русия да окажат
пълно съдействие на българските власти в разследването на взривовете в български оръжейни складове, унищожаването на веществени доказателства
при пожар и отравянето на трима български граждани, за да може да бъдат разкрити извършителите
и предадени на съд”, съобщиха лаконично от МВнР,
след като външната министърка в оставка Екатерина Захариева разговаря с руската посланичка у нас
Елеонора Митрофанова. МВнР си запазва правото
за още ответни действия и настоятелно поиска от
посланика руските дипломати да прекратят
извършването на действия, несъвместими с Виенската конвенция, казала министърката. Тя се оплакала и от “някои недопустими публични коментари
на официални руски представители”.

Дневният център за деца с
увреждания. Козунаци ще получат 50 добричлии, които не

са получили държавната помощ от 120 лв., уверява местната организация на БСП.

СКРЪБНА ВЕСТ
На 27 април 2021 г. след кратко боледуване
ПОЧИНА

проф. д.п.н.
ЕМИЛИЯ
МИЛЕНКОВА
РАНГЕЛОВА
Председател на УС на Федерацията на университетските синдикати (ФУНИС), дългогодишен и многоуважаван преподавател и изследовател във
Факултета по педагогика на СУ
„Св. Климент Охридски“ и
други висши училища в страната и в чужбина, Президент на
Асоциацията на професорите
от славянските страни (АПСС),
зам.-председател на Секция
„Педагогика и психология“ към
Съюза на учените в България.
Нейното сърце и нейната
душа бяха отворени към проблемите на хората, към създаване на по-справедливи условия за научен труд и научно
развитие, към издигане авторитета на педагогическата наука!

НЕЙНИЯТ ПРИМЕР
Е ДОСТОЕН
ЗА СЛЕДВАНЕ!
НЕКА БЪДЕ СВЕТЛА
ПАМЕТТА Й!
ПОКЛОН!
Поклонението ще се състои на 04.05.2021 г. от
13.00 ч. в Траурен комплекс
на Гробищен парк „Централни софийски гробища“

От УС на ФУНИС
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Фандъкова уволни
още един заместник
Зам.-кметът по образование и култура Тодор Чобанов
си отива заради банята в „Овча купел”
Столичният кмет Йорданка Фандъкова уволни поредния си заместник.
Доц. д-р Тодор Чобанов, който отговаря за образованието и културата, е
отстранен заради забавянето на проекти като реставрацията и ремонта на
баните в “Овча купел” и Горна баня. В
същото време Фандъкова му благодари за приноса за Музея за история на
София, подземния археологически музей под базиликата “Света София” и
триъгълната кула, но го отпрати да се
реализира в науката. Кметицата не
влезе в конкретика къде точно се е
провалил заместникът й, но изтъкна,
че под негово ръководство се наложило да се прекрати за пореден път об-

ществената поръчка за реставрация на
банята в “Овча купел”. Тя обаче отрече забавянето да доведе до финансови
загуби. ДУМА припомня, че възстановяването на банята от години е
съпътствано от скандали, най-вече заради намерението да се усвоят европейски пари по Оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, като се създаде
Център за върхови постижения. За
проекта ще се отпуснат малко над 3,5
млн. лева.
За спряната поръчка сигнализираха преди близо две седмици от неправителствената организация “ТермалноНормално”, която се бори за възста-

новяването на всички бивши бани в
града. Въпреки това на сайта за електронни обществени поръчки е отбелязано, че тя е прекратена вчера в 11 ч.
Според активистите на формацията
общината е заобиколила задължителни
правила при избор на проекта за реконструкция. Вчера Фандъкова обеща,
че до седмица ще бъде пуснат нов
конкурс.
Кметицата ще заложи наследника
на Чобанов да е енергичен и да може
да представя атрактивно културните
събития в София и богатия културен
календар, за да се привлича повече
публика. Затова тя ще търси хора,
доказали активност и креативност, но

с опит. До назначаването на нов зам.кмет длъжността ще изпълнява Албена
Атанасова, заместник по социалните
въпроси.
През последните години оставката
на Чобанов бе искана няколко пъти. В
началото на 2021 г. общинските съветници от БСП посочиха като мотив
задкулисното назначаване на шеф на
“Гробищни паркове”. Преди това социалистите настояваха за отстраняването на зам.-кмета заради фарса с
Бронзовата къща, както и заради системния недостиг на места в яслите и
детските градини.
Коментар на стр. 8

5 фирми искат да строят
инсталацията за изгаряне
на сметта в София
Деси ВЕЛЕВА

Пет фирми са поискали да построят инсталацията за изгаряне на РДФ горивото, което остава от
преработката на сметта на
София. Обществената поръчка за съоръжението за
комбинирано производство на енергия, което трябва да бъде на територията
на ТЕЦ “София”, бе обявена в началото на годината, а оферти се събираха до вчера. Финансирането е за 292 млн. лв. без
ДДС.
Първият кандидат е
обединението “Гео Ран
2021”, за което се знае, че
включва две турски фирми
и “Геострой”. Следват
българската фирма в областта на строителната индустрия “Микс констрък-

шън” и консорциумът
“София РДФ 2021”, който
обединява две български
дружества, белгийско и китайско. Четвъртият кандидат е дружеството “Термо
атом 2021” с участници
“Атоменергоремонт”, италианската “Термомеканика
еколоджия” и “Комеф”.
Последни са подали оферта от българския клон на
саудитския консорциум
“Аркад”.
Финансирането на проекта е по ОП “Околна
среда” и с общински заем
от Европейската инвестиционна банка. Когенерационната централа е третата фаза от големия проект за третиране на отпадъците на града, който
срещна доста критики. В
момента общината превозва РДФ горивото до ТЕЦове и циментови заводи за
изгаряне.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Иван Гешев, който, меко казано, не е привърженик на протестите, оглави недоволството
на държавното обвинение срещу решението на правната комисия в НС да закрие
спецпрокуратурите и спецсъдилищата. Той се сети да иска “повече любов и смирение”
и се оплака от “недопустим политически натиск върху независимата съдебна власт
и нарушаване на принципа за разделение на властите”. Като по команда
прокурорски акции имаше и извън столицата, заваляха и еднотипни декларации

Младите са готови да гласуват за
партия, която да ограничи пушенето
Над една трета от младите хора биха
гласували за политическа сила, която
предлага политики за ограничаване на тютюнопушенето сред младежите в България. Това сочат данните от изследване,
проведено от фондация “БлуЛинк” в рамките на проект на “Коалицията за живот
без тютюнев дим”. По време на предизборната кампания част от партиите включиха в програмите си и мерки срещу
вредната зависимост, припомниха от организацията.
Голяма част от младите хора не одобряват употребата на тютюн и подкрепят
политиките за ограничаването му. Близо
58% смятат, че трябва да се наложи построг и ефективен контрол върху спазването на забраната за тютюнопушене на

обществени места. 49% искат забрана на
рекламата и промоцията на тютюневи изделия и настояват да се забрани афиширането на благотворителни програми и
проекти, представящи тютюневата индустрия в положителна светлина.
Близо 1/5 от анкетираните намират
наргилетата и нагреваемите тютюневи изделия за по-безвредни. Това несъстоятелно разбиране е активно лансирано от тютюневата индустрия, коментира д-р Маша
Гавраилова, председател на сдружение
“България без дим”.
У нас между 45,7% и 50,4% от младите хора пушат. Първата цигара се пали
преди навършване на 18 г. - най-често
между 10 и 14 години. Много малък е
делът на пропушилите след 25 г.

БТА и Народният театър
честват заедно Иван Вазов
БТА и Народният театър “Иван
Вазов” се обединиха за отбелязване на 100-годишнината от смъртта
на Иван Вазов. Агенцията ще помогне за популяризиране на инициативите на театъра по всички свои
канали в страната и чужбина. Генералният директор на БТА Кирил
Вълчев предложи до 2024 г. с Народния театър да подготвят издание за това как Вазов присъства в
архива и бюлетините на агенцията.
Споразумението за сътрудничество бе подписано от Вълчев и
директора на театъра Мариус
Донкин в деня на премиерата на
многократно отлаганото представление “Нова земя”, продължение на

“Под игото”, в адаптация на Юрий
Дачев. Спектакълът е посветен на
100-годишнината от смъртта на
Вазов.
Театърът ще отбележи годишнината с редица инициативи. Предвиждат се изложби с определена
тематика като “Вазов и театъра”,
“Вазов и София”. Инициативата на
открито “Театър пред театъра” ще
се състои между 13 и 22 септември. На 22 септември, деня на
смъртта на Вазов, ще бъде връчена
наградата за цялостен духовен
принос на името на Патриарха на
българската литература. Планира
се и национално турне между 23
юни и 23 юли.

www.duma.bg
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Боите за яйца
пълни с алергени
82% от българите готови да платят повече
за стока от свободно отглеждани кокошки
Боите за яйца на пазара са
пълни пълни с изкуствени оцветители, консерванти и алергени. За това предупреждават
диетолози броени дни преди
Великден. Експерти в лаборатория, цитирани от Нова тв,
установяват, че зад всеки изследван цвят стои едно или
няколко Е-та. Според диетолозите тези съставки могат да
доведат до странични за здравето ефекти. За да покаже разликата, екип на Нова купува
няколко произволно избрани
бои за яйца от търговската
мрежа и преглежда съставките, обявени на опаковките. Във

всяка от тях се оказва, че има
средно между 7 и 10 Е-та, зад
които стоят различни оцветители, разтворители и консерванти. В някои от боите има
желатин, лактоза и сол, показва проверката.
В лабораторията изпитванията се правят след сложни
хроматографски анализи. Тества се цвят по цвят и във всеки
един се определя количественото съдържание на всеки оцветител, казва химикът Яна
Георгиева. “В случая това, което сме открили при червения
цвят, са изкуствени оцветители, които подсилват цвета на

Препоръчват ДДС в
туризма да остане 9%
Мярката за намаляване на ДДС за туристическия сектор на 9 на сто е работеща и трябва да
остане и след изтичане на временния период на
нейното действие, който е до края на 2021 г. Това
препоръчва в писмо до премиера Бойко Борисов
и до управителя на Българската народна банка
Димитър Радев президентът на ХОТРЕК (Европейската асоциация на хотели, ресторанти, барове и кафенета) Йенс Цимер Кристенсен. В ХОТРЕК от България членува Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). От европейската асоциация настояват още да се разсрочат кредитите за българския туристически бизнес
с 5 години като мярка срещу кризата. Както и да
бъдат отпуснати оборотни средства в размер до
150 хил. евро на хотел, с които да се покрият
разходите по стартиране на летния сезон.
Няколко пъти да се вдигне прагът за задължителна регистрация по ДДС предлагат от “Демократична България” и “Изправи се! Мутри вън!,
става ясно от внесени от двете партии предложения за промени в закона. Според предложението
на “Демократична България” сумата за регистрация трябва да се вдигне от сегашните 50 000 лв. от
оборота на година на 166 000 лева. Мотивират
измененията с готвени промени в евродиректива
за унифициран праг в ЕС от 85 000 евро. За малките и микрофирмите и за физическите лица вдигането на прага щяло да доведе до облекчаване на
административната тежест и по-ниски счетоводни
разходи. Мария Капон, Светослав Колев и Николай Хаджигенов, депутати от “Изправи се! Мутри
вън!”, също са внесли промени в Закона за ДДС.
С тях те предлагат прагът за регистрация да се
вдигне на 200 000 лв. Мотивите им са да се спестят счетоводни разходи на малкия бизнес, които
той прави заради сегашния праг от 50 000 лева. С
друго предложение на тримата депутати се иска
да отпадне т.нар данък уикенд. Той бе въведен и
се плаща при ползването на фирмени активи като
автомобили, лаптопи, имоти за лични нужди.

боята за яйца. Тестът показва
наличие на няколко позволени
оцветители като амарант, аураред, азурубин и еротрозин”,
коментира още тя. На следващата хроматограма се виждат
и сините оцветители, които
също присъстват в дадена норма - като индугатин, брилянтно синьо и патентно синьо, посочва Георгиева.
Анализите в лабораторията потвърждават, че основните съставки в изпитваните бои
са изкуствени оцветители. Всяко от откритите Е-та влиза в
разрешителния от Брюксел
списък за влагане в храни и

напитки.
Близо 82 на сто от българите биха платили по-висока
цена за яйца от свободно отглеждани кокошки. Това показва представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено в периода 19-24 април, на агенция
“Сова Харис”. 85,5 на сто от
запитаните са на мнение, че
условията на отглеждане на
кокошките имат ефект и върху
качеството на яйцата. Едва една
пета обаче споделят, че знаят
какво означават кодовете
върху яйцата, показващи кой е
видът отглеждане и дали става

65% от българите са орязали бюджета си за почивка
Пандемията промени радикално
потребителското поведение и финансовото положение на българите. Това са основните изводи от доклад за пандемията на международен доставчик на финансови услуги
и инвеститор, изготвен след анкета
в България, Германия, Хърватия,
Румъния и Испания. Преобладаващата част от хората (89%) са ограничили редица нужни или планирани разходи в хода на пандемията.
Потребителите най-често са се
въздържали от разходи за почивка
(65%) или ремонти (36%), но от

списъка им са отпаднали също разходи, свързани със здравето (17%)
или образованието (11%).
Един от трима анкетирани
българи е взел пари назаем вследствие на кризата, като сумите са
предимно до 5000 лв. Най-голямо
предизвикателство се явяват текущите битови разходи, посочвани
като водеща причина от 68% от
взелите пари назаем потребители.
На второ място се нарежда необходимостта да се посрещнат разходи за здравето (33%).
Всеки пети от анкетираните се

опасява, че няма да може да покрива задълженията си към банкови институции (20%), следвани от заеми
към роднини (14%) и приятели
(13%). Най-ниска е задлъжнялостта
поради пандемията във възрастовата група 50-65 години (69% от тях
не са натрупали дългове), а найвисока при 30-39-годишните (34%
от които са взели пари назаем).
Младите хора (18-29 години)
търсят най-често финансова помощ
от близки и роднини (21%), а 4049-годишните предпочитат да се
обърнат към банка (23%).

Искат мораториум върху строежите по морето
Отворено писмо до
парламента с искане за
временна забрана на строителството по черноморското крайбрежие е внесено от инициативата “Зелени закони”. Целта на временния мораториум е да
не позволи при евентуално междувластие да се
стигне до унищожаване и
на последните диви кътчета по морето. Искането изброява конкретни видове
имоти в зони А и Б. Отвореното писмо предлага мораториумът да важи наймалко 6 месеца. Само през
последния месец на съставяне на новото нестабилно 45 Народно събрание в
общественото пространство нашумяха случаи на
спорни строителни действия по Черноморието - ра-

зораване на дюните на
плажа “Смокиня”, изливане на бетон на пясъка на
“Кабакум”, продължаване
на плановете за урбанизация и започнати вече строежи край Синеморец в местност, която е едновременно защитена като зона
от “Натура 2000” и като
част от природния парк
“Странджа”.
Междувременно стана
ясно, че нов инвеститор е
придобил собствеността

върху проекта за изграждане на “Алепу Вилидж”
в едноименната местност
Алепу, в близост до Дюни,
станал известен като “подпорната стена”. Разрешението за строеж за изграждане на подпорна стена за
спиране на активно свлачище и впоследствие построяване на туристически комплекс е придобито
заедно с компанията “ГБС
Турс” и вече е собственост на бизнесмена от

Удължават срока за технически паспорт на сградите
До 31.12.2024 г. се удължава срокът
за изготвяне на технически паспорти на
съществуващите строежи. Това предвижда проект за изменение на Наредба
№5 от 2006 г. за техническите паспорти
на строежите, публикуван от Министерството на регионалното развитие и бла-

дума за яйца с код 3 - от
клетъчно отглеждане, показва
проучването. 89% от пълнолетните българи смятат за неморално отглеждането на кокошки в клетки, след като има
по-хуманни алтернативи. По
данни на БАБХ 67,9% от капацитета на фермите за кокошки-носачки у нас е за клетъчно
отглеждане. В тези ферми се
отглеждат около 3 милиона
птици. Останалите използват
алтернативни системи - подово, свободно или био отглеждане - считани за по-хуманни.
В ЕС под 50% от кокошките за
яйца се отглеждат в клетки.

гоустройството за обществено обсъждане, съобщиха от МРРБ. Промяната предвижда срокът да важи, както и досега,
за сградния фонд държавна, общинска
или частна собственост, в т.ч. строежите смесена държавна и частна собственост или смесена общинска и частна

собственост, и техническата инфраструктура. Причина за удължаването му е
високата степен на несигурност, породена от пандемията и последиците от
нея, които могат да доведат до затруднения за собствениците на сгради да се
справят времево и финансово със сега

Приморско Стоян Василев. Фирмата ще бъде
преименувана и вече ще
се казва “Блек сий фемили
резидънс”. Василев е общински съветник в Приморско през последната
година и половина, има
частен строителен и туристически бизнес.
Василев припомни, че
всички строителни дейности по проекта са спрени
и се изчаква решение по
казуса на ВАС. Докато
всички съдебни инстанции
се произнесат по разрешението за строеж, новият
собственик възнамерява
да проведе срещи с представители на туристическия бранш, на местната
общественост и на неправителствения сектор, декларират от компанията.

определения срок за съставяне на технически паспорти - до 2022 г.
По обобщени данни на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър
към април 2021 г. в кадастралната карта и кадастралните регистри са регистрирани 2 763 240 нови и съществуващи сгради. Копия на техническите им
паспорти са предоставени за 10 803
или 0,39% от тях.
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ББР отпуснала
кредит и за Маджо
Държавната банка възражда стари порочни практики
Държавната Българска банката за развитие,
която преди дни бе включена в списъка на парламентарната комисия за ревизия, оглавена от
Мая Манолова, отново е отпуснала съмнителен
заем. Кредитът е на стойност около 19 млн. лв.
и е за компания, свързана с някогашния лидер
на СИК Младен Михалев-Маджо, разкрива в
свое разследване “Капитал”.
“Конкретно става въпрос за 19 млн. лв. заеми, отпуснати от ББР за наскоро създадената
компания “Новактис” с договор от 6 април.
Формално нейни собственици са двама души Мирослав Илиев (70%) и Красимир Минчев
(30%), но косвените индикации водят към някогашния лидер на силовата групировка СИК
Младен Михалев-Маджо. Два дни по-късно, на
8 април, компанията придобива имоти в Силистра и Варна от “Феникс кепитъл”. Основно
това е някогашният завод за аерозоли, силико-

До 6 май отчитат топломерите
само дистанционно
До 6 май в София ще се прави
само дистанционно отчитане на топломерите и водомерите за топла вода,
съобщиха от един от най-големите
топлинни счетоводители в страната
във връзка с предстоящото спиране
на централното отопление в столицата. Няма да се правят отчети в
имотите на абонатите. По време на
кампанията за изравнителните сметки ще бъдат отчетени дистанционно
над 370 000 индивидуални разпределители, монтирани на отоплителните тела, и 30 000 водомери за топла
вода с радио модули. В София все
още има над 100 000 имота, в които
трябва да влезе отчетник заради уреди, най-вече водомери за топла вода,
които нямат възможност за дистан-

ни и други уплътнители на фалиралия “Бросс
холдинг”, който чрез доста спорни действия
през 2013 г. измъкна активите буквално под
носа на тогавашните си кредитори - ОББ и
ДСК, и ги остави с около 10 млн. лв. несъбираеми вземания. Разследване на “Биволъ” от
2019 г., базирано на изтеклите документи от
Panama Papers, пък показа, че въпреки че не е
деклариран като такъв в България, краен действителен собственик на “Феникс кепитъл” е
именно Михалев”, пише “Капитал”.
Преди година в предишно свое разследване
изданието разкри друг съмнителен кредит на
ББР - 75 млн. лв. за колекторска фирма, след
който премиерът Бойко Борисов уволни дългогодишния изпълнителен директор на банката
Стоян Мавродиев и целия борд на финансовата институция. По време на престоя си начело
на ББР Мавродиев утвърди практиката държавната банка да се ползва като касичка на близки
до властта бизнесмени и олигарси вместо за
подкрепа на малкия и средния бизнес, каквато
е функцията й по закон. В последните години
публичност добиха скандални случаи с огромни заеми по около 150 млн. лв. в полза на
фирми, свързани с Румен Гайтански-Вълка и
Делян Пеевски. Появиха се и данни, че експозицията към бизнеса на Пеевски е нараснала
на 250 млн. лв., но бившият депутат винаги е
отричал да има нещо общо с ББР. След смяната
на Мавродиев имаше известно затишие на проблемни практики на ББР, но в периода на безвластие вероятно текат нови опити да се
възраждат спорни кредитни практики.

Сделки за 1,7 млрд. лв. е проверила АДФИ

ционно предаване на данните.
Топлинните счетоводители припомнят, че годишният отчет е
задължителен. При неосигуряване на
достъп до уредите и/или водомерите
се начислява служебен разход, който
води до сериозно доплащане в изравнителната сметка. От 12 март 2021
г. с промени в Закона за енергетика
стана задължително новите уреди, с
които се подменят старите на водомери за топла вода, топломери и
разпределители да могат да се отчитат дистанционно. Според въпросните нормативни промени, дистанционните водомери, които монтират
клиентите в домовете си, трябва да
са доставени или одобрени от фирмата топлинен счетоводител.

Агенцията за държавна
финансова
инспекция
(АДФИ) е извършила през
миналата година 375 финансови инспекции и проверки, свързани с разходването на близо 1,7 млрд.
лева публични средства.
Това показва годишният
отчет за дейността на институцията през 2020 г.
Приоритет на АДФИ е
осъществяването на последващ контрол по спазване
на законодателството в
областта на обществените
поръчки. От приключените
през годината финансови
инспекции и проверки с
най-голям относителен дял
- 57%, са свързани с възла-

ВЪЗПОМИНАНИЕ

ВЪЗПОМИНАНИЕ

На 30.04.2021 г. се навършва 1 година
без нашия любим и незабравим баща и дядо

ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ
без

проф. МАРИН СТАХИЕВ
ПЕХЛИВАНОВ

НИКОЛА СТОЯНОВ
КУФАРДЖИЕВ

гането и изпълнението на
обществени поръчки. Проверени са 1 520 обществени поръчки, което е с 42%
повече спрямо 2019 г., като
за същия период съставените актове за установяване на административни нарушения за неспазване на
Закона за обществените
поръчки са с 20% по-малко. При осъществяване на
инспекционната дейност
през 2020 г. от органите на
АДФИ са съставени 878
акта, като отчитат намаление от 6% спрямо 2019 г.
АДФИ отчита съществено намаление и на найтежките финансови нарушения при разходване на

публичните средства. В
сравнение с 2019 г. установените вреди са с 45%
по-малко, а индикаторите
за измама намаляват с 57%.
С 48% по-малко са нецелево разходваните средства, което показва тенденция за подобряване на средата при разходването на
публичните средства. През
изминалата година наймного финансови инспекции са извършени в общини - 165, следвани от разпоредителите с държавен
бюджет (68) и тези в
държавни предприятия и
търговски дружества с блокираща квота държавно
участие в капитала (58).

На 29 април 2021 година се навършват
40 ДНИ
от загубата на нашия скъп съпруг,
баща, дядо и сродник

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ
НАСКОВ

19.12.1919 г. - 29.04.1991 г.
Безкрайно честен и убеден комунист,
учен и общественик, ти отдаде всичките си
сили и способности за развитието на
българската и световна наука.
Времето не може да заличи спомена за теб,
обичта и грижите, с които ни даряваше.
Обичаме те и винаги ще те помним
и гордеем с теб!
От семейството

Комунист – прозрял грешките в изграждането на новото общество и останал верен на социалистическия идеал.
Синдикалист – защитавал правото на безопасен труд на работниците.
Баща – предал предаността към идеите за
социална справедливост на своите деца.
ДА СИ СПОМНИМ ЗА НЕГО
С УВАЖЕНИЕ И ОБИЧ!
От семейството

на 84 години
За един живот, живян достойно.
За един човек прекрасен и обичан.
За едно сърце голямо, всеотдайно.
Никога забрава няма!
От семейството
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ЕС с нов регламент
срещу онлайн тероризма
Европарламентът одобри регламент на Еврокомисията, с който
без съдебно решение се премахва терористично съдържание от интернет до един час след откриването
му, съобщи ТАСС. “Тази норма ще
спаси живота на европейските
граждани и е от ключово значение
за нашата информационна сигурност”, заяви еврокомисарят по
вътрешните работи Илва Йохансон.

Германия настоява
за ускоряване
на „Северен поток 2”

СНИМКИ БГНЕС

Демонстранти и будистки монаси участваха в протестно шествие срещу военната хунта в град Мандалай.
Междувременно медиите съобщиха, че две авиобази в Мианмар са били атакувани в четвъртък сутринта с ракети.
Досега никой не е поел отговорност за нападението, но по-рано този месец сепаратистки и етнически въоръжени
групировки в Мианмар заплашиха хунтата с гражданска война, ако продължи репресиите срещу протестиращите

Скопие иска от София
човек за преговори
Дипломатическа офанзива на външния министър Буяр Османи
Ситуацията в България е възможно
най-лошия сценарий за Северна Македония, тъй като нямаме партньор за
разговор от българска страна и никой
там не може да вземе политически решения. Това заяви в интервю за информационната агенция МИА президентът
Стево Пендаровски. По думите му това
се случва в период, в който Северна
Македония се надява да получи най-после зелена светлина за провеждането на
първата междуправителствена конференция с ЕС.
Пендаровски призова страната ни да
назначи преговарящ или да определи
институция, с които Скопие да
продължи да търси компромис, който
ще му отвори вратите към Европа. Според него дори при служебно правителство България може да излъчи партньор
за разговори. В противен случай Север-

на Македония ще изпусне поредна
възможност да започне преговори за
членство в ЕС през юни.
Пендаровски, който бе във вторник
в Брюксел, заяви, че “европейските ни
партньори и приятели нямат много нужда от убеждаване” за членството на страната му, а позицията на България е различна от тази на останалите 26 държави-членки. Македонският президент изрази опасения, че ако българската блокада продължи колкото гръцката, сънародниците му ще се разочароват от ЕС,
а емиграцията от страната ще се засили.
Външният министър Буяр Османи е
изпратил писма до колегите си от ЕС и
до 50 евродепутати с искане на срещата
на върха на ЕС през юни да бъде материализирано решението за започване на
преговорите, като се приеме преговорна рамка и се насрочи първата между-

правителствена конференция.
ДУМА припомня, че безрезултатно
завърши и 13-ото заседание на Съвместната комисия по историческите и образователните въпроси, проведено на 2223 април. То бе посветено на Средновековието, края на Първото българско царство (1018 г.) и съдбата на българския
цар Самуил. Македонските историци
изпълняват политическа поръчка да няма
обща история, обобщи ръководителят на
българската делегация проф. Ангел Димитров, който е и съпредседател на комисията. По думите му трябва да защитят нещо, което не е защитимо. Това е
тяхната драма, те разбират мултиперспективността само от политическа гледна точка, без да държат на историческите
факти, коментира той. Димитров бе категоричен, че становищата на техните колеги не се базират на тези факти.

ЕС с колективен
имунитет до август

Байдън вдига данъците
на богатите

Собственикът на “Пфайзер” Угур Шахин уверява,
че Европа ще има колективен имунитет най-късно през
август, съобщи “ИЮ Обзървър”. Той е сигурен, че
ваксината, която произвежда фирмата му, е ефикасна
и срещу индийския щам.
В момента Индия е четвърта по смъртност в света
след САЩ, Бразилия и Мексико. В сряда в страната за
пръв път бяха отчетени над 3000 смъртни случая. При
новата вълна само за седмица бяха регистрирани 2
милиона новозаразени. Смъртоносната втора, според
други трета, вълна вече обхваща не само големите
градове като Делхи и Мумбай, а се разпространява и
в по-малките градове и села. Навсякъде има голям
недостиг на легла, кислород и медикаменти.
Бразилският щам е не по-малко опасен, на ден новите случаи са 72 000, но починалите са над 3000.
Заразяват се все повече по-млади хора, дори 20-годишните.
Турция е закупила 50 милиона дози “Спутник V”.
Очаква се първите доставки да пристигнат през май.
Здравният министър Фахретин Коч уточни, че страната ускорява имунизацията.

Възнамеряваме да увеличим
данъците на хората, които печелят над 400 000 долара годишно и са увеличили богатството си по време на пандемията, обяви Джо Байдън в първата си реч като президент на
САЩ пред двете камари на
Конгреса. “Няма да вдигам
данъци на хора, които печелят
по-малко от 400 000 долара
годишно. Време е корпоративна Америка и най-богатите 1%
от американците да платят справедливия си дял. Просто платете справедливия си дял”, заяви
Байдън, цитиран от ТАСС.
“Неотдавнашно проучване
установи, че 55-те най-големи
корпорации в страната през
миналата година не са плащали
федерален данък върху доходи-

те”, продължи президентът.
“Много компании укриват данъци чрез данъчните убежища - от
Швейцария до Бермудските острови и Каймановите острови.
Те използват данъчни вратички
и удръжки, които позволяват да
се прехвърлят работни места и
да се вземе печалба в чужбина.
Това е погрешно.” Президентът
увери, че властите ще се справят с “милионерите и милиардерите, които крият данъците си”,
чиято измама “се оценява на милиарди долари”. “Няма да увелича данъчната тежест за хората от средната класа. Те вече
плащат достатъчно”, защити ги
Байдън. Той изрази притеснение, че поради пандемията 20
милиона американци са изгубили работата си.

Германия ще настоява за
възможно най-бързо откриване на
газопровода “Северен поток 2”,
обяви премиерът на германската
провинция Саксония Михаел Кречмер
при откриването на 13-ата рускогерманска конференция, проведена
онлайн. Той заяви, че страната се
нуждае от руски газ и припомни, че
40% от газа в ЕС идва от Русия.
Първият дипломат на ЕС Жозеп
Борел заяви пред ЕП, че строителството на “Северен поток 2” не
може да бъде спряно, защото се
изпълнява от частни компании. По
същата причина Русия не може да
бъде изключена от системата за
международни плащания swift.

Президентът на Молдова
разпусна парламента
Президентът на Молдова Мая
Санду подписа указ за разпускане на
парламента и свикване на предсрочни избори за 11 юли. Тя, както и
Конституционният съд, бяха обвинени от мнозинството от депутатите в узурпиране на властта. Те
ще обжалват указа пред Венецианската комисия на Съвета на Европа.
Само 15 от общо 101 депутати
подкрепиха указа на Санду, защото
са от нейната Партия за действие
и солидарност.

Армения удължи забраната
на турски стоки
Арменското правителство възнамерява да удължи забраната за внос
на турски стоки в страната, както
и да забрани продажбата им. Това
съобщи и.д. министър на икономиката Вахан Керобян. Шестмесечна
забрана за внос на турски стоки бе
наложена в Армения в края на 2020
г. заради участието на Турция в
конфликта за Нагорни Карабах на
страната на Азербайджан.

Афганистанци разчистват
мястото в град Джалалабад,
където бе извършен атентат
срещу кола със служители
на местното енергоснабдяване.
Ранени бяха четирима служители
на компанията и двама минувачи.
Никой не е поел отговорност
за атентата. Подобни инциденти
обикновено са дело на
екстремисткото религиозно
движение “Талибан”, което чрез
терористичната вълна притиска
правителството в Кабул
да отстъпи властта и да се
откаже от помощта на Запада

ДАТАТА
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН
НА ДЖАЗА. Отбелязва се от
2012 г. с решение на ЮНЕСКО, за да се отбележи приносът на джазовата музика в междукултурния диалог. Джазът като музикален стил възниква в първата половина на ХХ век в южните части на САЩ и
съчетава в себе си африкански и европейски музикални традиции.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Баня ли?
Деси ВЕЛЕВА

Близо десет години
след като зам.-кметът по
образование и култура на
София доцент Тодор Чобанов се пренесе на ул.
“Московска” 33, той ще
трябва да се изнесе от покоите си. За този период
се изживяваше като принц
в царството на детските

градини и на материалното културно наследство.
Приемаше себе си като
несменяем владетел,
който не може да бъде
бутнат нито от разлютени родители, чиито деца
не могат да се доберат
до ясли и градини, нито
от багерите, които събарят паметници на културата в центъра на града.
Оставката му бе искана
нееднократно, както от
неформални организации, така и от политическите му опоненти в
моменти на бурни скандали в сферите, в които
командваше доцентът.
И на фона на относителното спокойствие, носещо се в последно време
около Чобанов, дойде из-

ненадващо вестта за скоростното му отстраняване от поста, извършено от
самата кметица Йорданка
Фандъкова. Без аргументация, без обосновани
мотиви. Обяснението, че
заместникът й е забавил
реставрацията на банята в
“Овча купел”, някак олеква при липсата на конкретика. Фандъкова отпрати
“прекрасния млад човек”
да се реализира в науката, но спести на обществото къде е объркал конците със спорния проект
за възстановяване на бившата баня и превръщането й в център за върхови
научни постижения срещу 3 милиона лева еврофинансиране. Все пак
това намерение не е ново

и отдавна е съпътствано
от бурни скандали, които
не събориха никого от
властта. Та някак сега е
трудно да се повярва, че
поредна прекратена обществена поръчка за ремонта на ценната сграда
е изяла главата на принца. Трябва дълбоко да е
нагазил някъде из блатото доцент доктор Чобанов, та да бъде отпратен
така безславно и набързо.
Хич не е хубаво, че в
последните години заместниците на Фандъкова
капят като круши. Чобанов извади късмет, че не
отиде на съд, защото на
други не им бе спестен
този срам. Каква ли енергия ще се влее след него в
палатите на кметицата?

Наздраве, Боби!
Марин МИЛАШКИ

Боби Михайлов се
върна триумфално в
българския футбол. Той
оттегли оставката си, която подаде есента на
2019 г., и си пое ръководните функции. Направи го, сякаш нищо не
е станало. Такава наглост няма. Михайлов
удари в земята дори Бой-

ко Борисов. Боби доуби
всичко в най-обичания
спорт. Направи така, че
и тези, които най-малко
се интересуват, да му
теглят по една... Защото
Михайлов и компания
напълно я заслужават.
Това е позьорщина. Найголямата. И позор. Найгрозният в историята на
българския футбол.
Наскоро големият
английски футболист
Гари Линекер се пошегува, че Жозе Моуриньо бил купил кораба,
който блокира Суецкия
канал. Корабът е “паркиран” пред БФС и
няма мърдане. А Боби
му е капитан.
Тъжното е, че събитията във футбола са
олицетворение на случ-

ващото се в държавата.
Оказа се, че в България
може да подадеш оставка и след година и половина да се върнеш “отпочинал”, за да си
довършиш работата. А
остана ли нещо за
“довършване”? Явно кокалът е доста блажен и
няма пускане. Игрите ще
са до самия край.
Друго доказателство
са сценките на Венци
Стефанов, който преди
Изпълкома на БФС уж
бил болен, влизал в болница, но за заседанието,
на което отборът му
“Славия” бе спасен от
изпадане, се появи и
дори гласува двойно (и
заради Спас Русев).
Сцената прилича на
тези, които Борисов ра-

зиграва с коляното. Сякаш шефът на “белите”
се е учил от Него. А
дали не е обратното?
Разбра ли Димитър
Бербатов в каква тиня
нагази? Ако не е, след
тези сценки всичко му
се е изяснило. Сега и на
“Трите коня” (Бербатов,
Мартин Петров и Стилиян Петров) ще им
разкажат играта.
За да бъдат бутнати
досегашните управници
във футбола, трябват не
само приказки, а действия. В момента е
задължително “Левски”
и ЦСКА да напуснат
първенството. А след
тях - и други. Само феновете ще им разкажат
играта на тези. А дотогава - “Наздраве, Боби!”.

311 - СЪЗДАДЕН Е
ЕДИКТЪТ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА. От Сердика съимператор Галерий издава
първообраза на едикта, прогласен две години по-късно и
от Константин Велики в
Медиоланум (дн. Милано). Елена, майката на Константин Велики, е родена в Сердика, а самият той
казва: “Сердика е моят Рим!”. Едиктът е създаден
на територията на днешна София и с него се разрешава проблемът с преследването на християнството и другите религии в Римската империя.
1973 - ПРЕЗИДЕНТЪТ РИЧАРД
НИКСЪН ПОЕМА
ОТГОВОРНОСТ ЗА
ПОДСЛУШВАНЕТО
В “УОТЪРГЕЙТ”.
Аферата е свързана
с незаконни действия на Комитета на Републиканската партия по време на избирателната президентска кампания през 1972 г. в САЩ. Представители на щаба на Никсън се опитват да монтират подслушвателно устройство в щаб-квартирата на Демократическата партия в хотел
“Уотъргейт” във Вашингтон. На 27 юли 1974 г.
Конгресът открива процедура по импийчмънт на
избрания за втори мандат Никсън. Той не успява
да докаже убедително, че няма нищо общо с аферата, и подава оставка.
1981 - ХРИСТО
ПРОДАНОВ ИЗКАЧВА ВРЪХ ЛХОТЦЕ.
Така става първият
българин, изкачил
осемхилядник. Лхотце (на снимката) се
намира на границата между Тибет и Непал, близо до Еверест. На 30
април 1981 г. в 13,55 ч. Проданов се изкачва на
върха сам и без кислороден апарат по опасния и
труден Кулоар на Райс. Денят е исторически за
българския алпинизъм.
1989 - УМИРА СЕРДЖО ЛЕОНЕ,
ИТАЛИАНСКИ РЕЖИСЬОР (Р. 1929
Г.). Известен със своите “спагети
уестърни” - филми за Дивия запад,
заснети в Европа с американски актьори в главните роли и с епичната музика на майстори като Енио Мориконе за фон. Леоне режисира самостоятелно едва седем филма, но поне пет
са култови - “За няколко долара в повече”, “Добрият, лошият и злият”, “Имало едно време на Запад”
и др. Последният му проект е филм за блокадата на
Ленинград, който не се осъществява заради ненавременната му смърт от инфаркт.
2007 - УМИРА ГРИША
ОСТРОВСКИ, БЪЛГАРСКИ
АКТЬОР И РЕЖИСЬОР (Р.
1918 Г.). Роден е в Париж,
но кариерата му е свързана
с редица наши театри - Народния, Младежкия, Сатиричния, на Българската армия и др. Професор във ВИТИЗ, зам.-ректор. Удостоен с награди за педагогическата си дейност, носител на множество отличия и призове. Незабравими са театралните му
постановки по произведения на Шекспир, Илф и
Петров, Ибсен, Радичков и др., както и режисираните от него филми като “Петимата от “Моби
Дик”, “Мъже в командировка”, “Отклонение” и др.
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ИГНАТ РАДЕНКОВ е легенда в българския строителен бранш. Роден е
на 15 септември 1938 г. в с. Свидня, Софийско. От 1961 г. е в строителството, известен е като един от най-добрите в сектора и до днес.
През 1983 г. е отличен със званието “Герой на социалистическия
труд”. Строителната бригада, която оглавява, има обем на строителство колкото в десет тогавашни окръга. Бригадата е построила
повечето от къщите в Стражица след голямото земетресение през
1976 г., както и хотел “Черно море” във Варна, курортите “Златни
пясъци” и “Дружба” и много други. Днес Раденков е и активен общественик, председател е на Обединеното гражданско сдружение - Варна.

ИГНАТ РАДЕНКОВ:

Повече от всякога
ни трябва солидарност
в защита на онеправданите
Разговаря Велиана ХРИСТОВА

 Игнате, целият ти
живот е само труд, какво е
за теб Първи май?
- Тъй като тотално отричаме времето преди 1989 г.,
отрекохме и Първи май, и
него нарекохме комунистически. А той е възникнал от
необходимостта на времето в
края на XIX век, в Чикаго,
където работниците са си отвоювали правото на труд.
Първи май си беше истински
празник, чакахме да си облечем чистите и спретнати дрешки, да излезем, да се видим с
приятели. Нямаше нужда да се
отстояват някакви права, защото право на труд и работа

Митът, че това е комунистически празник, много
допада на новите капиталисти, които ограбват
труда на хората, казва знаменитият строител

имаше всеки, заплащането
беше прилично, хората бяха
сигурни. Отбелязвахме този

ден като чист празник, от работническа солидарност и от
протести в защита на труда

просто нямаше нужда.
А сега е повече от необходима солидарността на
безработните, на нископлатените, на ощетените, онеправданите. Точно сега трябва да
се махне митът, че това е комунистически празник, защото този мит много допада на
новите капиталисти, които
ограбват труда и се гаврят с
младите хора, с работници и
т.н. Първи май като никога
трябва да бъде ден на солидарността, ден на протеста,
за да може да обедини хората
в отстояването на правата им.

Какво е за вас Първи май - празник или протест?
ЧАВДАР ХРИСТОВ,
вицепрезидент на КНСБ:
Първи май, Денят на
труда, е значима, историческа в цивилизационен
план дата. По традиция в
цял свят се отбелязват историческите борби на хората за трудови права. На
1 май 1886 г. в Чикаго се
провеждат първите демонстрации на работници с
искане да се установи 8часов работен ден. Покъсно, на 4 май, при протестите се хвърля бомба,
още не е ясно дали е било
провокация или не, но загиват хора, докато протестират и се борят за правата си. Тази борба не е
спряла и до днес. Години
по-късно, в началото на
ХХ век, 1 май започва да
се чества навсякъде по света като Ден на труда и
спазването на трудовите
права. Така ще е и тази година, навсякъде по света

денят на труда ще бъде отбелязан. По различен начин. Някъде бурно - с битки и сблъсъци с полицията, другаде по-тихо, но
хората и синдикатите ще
го отбележат.
У нас по традиция, наложила се в последните 20ина години, Първи май се
свързва най-вече с организирани масови прояви от
БСП, червени знамена...
Заслушайте се в словата на говорещите на тези
прояви и си запишете колко пъти в тях се вплитат

Чикаго, жертвите в борбата за трудови права,
връзката им с днешните
проблеми на труда в
България! Например с
борбата за преустановяване на противоречащия на
международни актове режим на сумирано изчисляване на работното време! Или за въвеждане на
право на стачка, съответстващо на чл. 50 от Конституцията, чрез нов и
отговарящ на съвременната ситуация закон за стачката... Нищо няма да чуете
за криминализиране на
деянията, насочени срещу
правото на сдружаване, за
неговото гарантиране
чрез мерки в закона, за
развитието на колективното трудово договаряне, за
насърчаване на социалния
диалог... Спирам дотук.
Нека Първи май го отбелязва всяка партия, но да
го ориентира към правата
на хората, и най-вече към

трудовите и социалните
права, а не да го превръща
в свой партийно-пропаганден празник.
Първи май е официален празник на КНСБ празник на труда и синдикалната солидарност! Всяка година го отбелязваме
по подходящ начин. Но
нашата работа всекидневно е свързана с това, което
предизвиква 1 май - защита на трудови и социални
права и борба за нови. В
сложна, тежка противоречива, кризисна ситуация
отстояваме авторитета си
на организация последователна, ориентирана системно в защита на трудовите, социалните и гражданските права на работниците и служителите.
Честит Първи май,
трудови хора в България!

Записа Ева КОСТОВА

 В предишното време
имаше звание “Герой на социалистическия труд”, т.е.
уважение за това, че човек е
работил за тази държава и
има принос за развитието
й. Сега има ли уважение към
хората, които работят за
държавата и влагат труда
си за нейното добруване?
- Никакво уважение! Днес
“героите на труда” са мачовци, маргиновци, мафиоти.
Няма уважение към онези,
които издигнаха заводите, които ги въведоха в експлоатация, за да носят печалба за
държавата. Имаше истински
герои, които отдаваха силите
си за страната и признанието
към тях беше стимул и за останалите да се стремят към
градивното. А сега - и вестници, и телевизии, и всичко е в
техни ръце, на мафиотите. Някой да говори за труд, за всеотдайност? Няма такова нещо.
Всички тези неща потънаха,
останаха на заден план. Излязоха напред бандитите.
 В какво влагаш труда
си в момента?
- Това, което градихме, подобряваше бита на хората. С
това съм свикнал. Социален
човек съм. Пряко съм ръководил много голяма група от
хора, наблюдавал съм тези
процеси. И се хванах, колкото можах, в гражданското движение. Страшна корупция е
навсякъде, където бръкнеш мафия, ортаци, източване на
нашите данъци, на милиони от
публичните средства, схемите са едни и същи. С такова
нещо не мога да се примиря.
Човек трябва да се бори за
правдива кауза.

ДИМИТЪР МАНОЛОВ,
президент
на КТ “Подкрепа”:
На Първи май се подсещаме за такива неща - че
приемаме като даденост,
като “природни явления”
това, че работният ден е 8часов, че работната седмица е петдневна, че детският
труд е забранен, че хората
получават пенсии и болнични, помощи за отглеждане на деца и т.н. Но хубаво е да
помним, че това са неща, които хората преди нас, а в
някакъв смисъл и ние, са постигнали с тежки борби. И
за да можем да се радваме на тези придобивки, трябва
да внимаваме и да се борим за тях и в бъдеще.
Най-голямото предизвикателство пред труда днес е
пандемията, тя ни е най-големият проблем. Харесва ми
това, че в тази борба сме заедно - особено взаимодействието, което имаме с работодателските организации,
с които иначе сме като куче и котка, но в този случай
работим в прилично сътрудничество. Искам да кажа не
само на членовете на “Подкрепа”, но и на всички хора,
че предприятията, в които има синдикати, са в пъти подобре от тези, в които няма. Синдикатите не съм аз и
моите колеги на “Гарибалди”, а тези хора в предприятието, които са се сдружили. Хубаво е да си помогнем
сами, за да ни помогнат и други хора.
Искам да поздравя вестник ДУМА и левия печат, да
им пожелая кураж и здрави нерви, защото и това, с
което те се занимават, не е никак лесна работа. Но в
този живот всеки изпълнява ролята си.
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Празник на труда,
но и на свободата
Ако в миналото Първи май е бил съпровождан
с куршуми, днес се отбелязва с шествия и музика
Таня ГЛУХЧЕВА

Първи май е отричан и желан, забраняван и честван, напоен с кръвта на невинни работници, белязан с усмивките
и признателността на наследниците им.
Как започва всичко?
Историята на празника се
свързва с работническото движение през XIX век и работническите протести с искания
за зачитане на основните социални права.
Началото се поставя на 1
май 1886 г. в САЩ, когато
профсъюзите обявяват мащабна национална стачка, в която
участват над 300 000 работници от цялата страна. Имат
едно основно искане - 8-часов
работен ден. В този момент
се работи по 16 часа и при
много лоши условия. Има случаи, при които хора умират
на работното си място. Протестите продължават три дни
в Чикаго, след което полицията се намесва. Ранени са 200
души, а впоследствие четирима са осъдени на смърт чрез
обесване на специално организиран съдебен процес.
През 1889 г. учредителният конгрес на Втория интернационал, проведен в Париж,
призовава за международни
демонстрации в знак на солидарност с протестите в Чикаго. През 1904 г. социалистите
в Амстердам приканват всички социалдемократически партии и профсъюзи по света да
излизат на манифестации на 1
май не само за официалното
празнуване на 8-часовия работен ден, но и за световен мир.
Празникът е подкрепян от движенията на работещите, социалистите и комунистите,
анархистите и синдикатите.
Какво честваме на този
ден? Победите, които са постигнали представителите на
работническата класа? Какво
значение му отдаваме днес?
Приемаме ли за даденост това,
за което нашите предшественици са си давали живота?
Превръщаме ли се в доброволни роби, потъпквайки извоюваните права? Преди години

Мексико
и Южна Корея
Знаете ли какво е общото
между Мексико и Южна Корея? И в двете страни признават празника, наричат го Ден
на труда, но не празнуват по
особен начин. Мексиканците
го приемат твърде буквално
като ден за почивка и не правят нищо друго, освен наистина да почиват.
Западният свят също не остава безразличен към този ден.

празникът е символизирал
Свобода, Уважение, Живот,
Еманципация, Добри условия
за работа, Бъдеще. Всички те,
изписани с главна буква.
Списъкът е безкраен.
Какво означава празникът
в различните страни по света? И защо трябва да
продължаваме да го отбелязваме? Обичайно медиите показват едни и същи държави.
Някои ще споменем и тук. Но
ще ви покажем как отбелязват
Първи май на места, от които
рядко достигат новини до нас.

Португалия
В красивата иберийска
страна улиците на градове и
села са украсени и внасят чувство на празничност и веселие. Има шествия, организирани от левите партии, които
обикновено започват малко
преди обед и продължават два
или три часа. Повечето португалци прекарват 1 май със
семейството и приятелите,
най-вече сред природата.

Куба
Мнозина свързват Куба с
комунистическия режим и
твърдят, че 1 май се чества
именно заради това. Оказва
се, че не е така. Празникът
се отбелязва още от 1890 г.,
което прави Куба една от
първите страни, почитащи
датата, въпреки че по това
време все още е испанска
колония (става независима
през 1898 г.). По-късно, през
1939 г., започват големи манифестации със синдикални
искания. Характерът им се
променя от 1 май 1959 г.,
когато денят вече е обявен
за национален празник. Още
първият Първи май след Революцията се приема не
само като празник на трудещите се, а става символ на
народното единство. Затова
в него участват не само работници, но и селяни, учащи,
революционните военни
сили и други.
Манифестациите в Куба
продължават по няколко часа,
а според официални данни
първата следреволюционна
манифестация е започнала в
10 часа сутринта и е приключила в ранните часове на следващия ден.
През последните няколко
години е точно обратното.
Шествията започват към 7
часа сутринта и приключват
към 11 (преди да започне голямата жега).
Запазило се е значението
по датата според идеята на
Фидел Кастро: празникът
представлява изява на националното единство срещу
външните заплахи, срещу историческото отричане на
правото на съществуване на
кубинската нация, както от
Испания, така и от САЩ.
Затова този ден не е просто
празник на труда, а истински
национален празник. В условията на пандемия, за жалост,
няма манифестации - нито

Тържествата са пищни, с традиционна храна и пиене от
сутрин до вечер. Жителите се
преобличат като селяни или си
слагат традиционните носии
(сламена шапка, риза с дълъг
ръкав, червено шалче, препасан нож на кръста и високи
ботуши). Местните твърдят, че
този празник се чества предимно в и със сърцето.

Франция

ИЛЮСТРАЦИЯ В. “ВАНГУАРДИЯ”

Кубински плакат за дистанционното
честване на празника заради пандемията
миналата, нито тази година.
Всеки празнува вкъщи или
виртуално.

Аржентина
В най-европейската латиноамериканска държава 1 май
започва да се чества от 1890
г. Тогава се събрали 2000 човека, което за онова време се
смятало за много. На следващия ден всички били уволнени. През 1909 г. полицията
била изпратена да прекъсне
първомайска манифестация, в
резултат на което 14 души
били убити, а 80 - ранени.
Този акт на насилие обединил
аржентинския народ още повече. В продължение на осем
дни индустрията в страната
замряла, по улиците се стреляло и се вдигали барикади.
Днес този ден се свързва с
много болка заради загиналите невинни работници и радост заради извоюваните права. Традиционно улиците в големите и малките населени места се изпълват с хора, музика и шествия. В столицата Буенос Айрес се провежда митинг пред президентството,
намиращо се на Плаца дел

Майо (Площад Май). Макар
името да е свързано с други
исторически причини, случайни неща няма.

Бразилия
В най-голямата по площ
южноамериканска държава и
до днес не знаят как да наричат този ден - Ден на труда
или Ден на работника. Сигурно е, че празникът се отбелязва от края на XIX век, макар
официално да е признат през
1924 г. На власт тогава е президентът Жетулио Варгас, останал в историята като “бащата на трудовите закони”.
Именно той решава на тази
дата да се празнува трудът
като цяло. Днес бразилците се
шегуват, че няма как това да е
името, след като голяма част
от тях нямат работа. Въпреки
всичко, датата за тях е поредният ден, посветен на веселие.

Коста Рика
В централноамериканската
държава наричат 1 май Ден на
работника. Предимно това е
ден за почивка, но в много населени места хората сами се
организират и празнуват.

Франция е известна с масовите профсъюзни манифестации, свързани с 1 май. Наред с
това французите имат и красив обичай - да подаряват на
близки и роднини, а понякога
и на напълно непознати, букетче момини сълзи, което
трябва да се пази до следващия
1 май. Миналата година за
пръв път улиците и площадите
бяха празни, а поздравленията
се предаваха онлайн. Така бе
изпратено и нежното цвете - в
електронен вариант, по идея на
комунистическата партия.

Италия
В Рим на 1 май по традиция се провежда голям концерт на площад “Сан Джовани”. Организатори са различните синдикати.
В някои държави празникът
на труда е свързан с друга дата.
В САЩ и Канада отбелязват
Деня на труда в първия понеделник от септември. Във Великобритания го празнуват в
първия понеделник от май.
През последните години в
САЩ, макар и неуспешно,
гражданите се борят да се върне
първоначалната дата. Въпреки
че досега усилията им удрят на
камък, на 1 май се събират демонстранти в защита на имигрантите без документи, които
са използвани от работодателите си и работят на черно.
Няма значение дали някои
го наричат Ден на труда или
Ден на работника, Първи
май ще продължава да се
чества. Независимо от политически режими, пандемии и
какво ли не. Това е празник
не само на работниците, а на
всеки от нас!
Честит празник!
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ОТЕЦ ГЕНАДИЙ е протойерей на храма “Пресвета
Богородица” в украинския
град Арциз, който се намира в Одеска област и е с
население близо 15 хиляди
души, 20% от които са с
българско самосъзнание. От
няколко години в тази част
на Бесарабия по идея на
свещеника се изгражда
впечатляващ духовнокултурен център във вид на
църковен комплекс, който е
по мотиви от древните
български базилики в Плиска, Несебър и Преслав.
Целта е да се направи
своеобразен мост между
древността и съвременността, а също така да се
сближат православните
народи.

ОТЕЦ ГЕНАДИЙ:

Всички делници и празници, включително Възкресение Христово,
трябва да се посрещат с труд и молитва, убеден е свещеникът

Интервю на
Альона НЕЙКОВА

 С какви мисли се подготвяте за Великден, отец Генадий?
- Вятърът духа където си иска
и чуваш шума му, но не знаеш
откъде идва и накъде отива; така е
с всеки, който се е родил от Духа.
С този цитат (Евангелие от Йоан
3:8) бих искал да започна разговора ни, тъй като в Библията може да
се намерят отговори на всички
въпроси, които ни задават или ние
сами поставяме пред себе си.
 Ще се различават ли тазгодишните чествания по повод
Възкресение Христово от обичайните?
- Заради пандемията, миналата
година службата по повод Великден се състоя навън, под открито
небе, озарявано от светлината на
запалените огньове... Хората бяха
във възторг от такова Богослужение. И след това споделяха, че ги
овладя усещането за друга епоха.
Както казва народът, няма зло без
добро. А иначе - всички делници и
празници, включително и Възкресение Христово, трябва да се посрещат с труд и молитва - именно
те са способни да изтрият всичко
лошо.
 А какво най-много допринася за обединяването на хората в
днешните нелеки времена?
- Ставаме си по-близки, благодарение на общуването, на разговорите от личен характер. Хората
могат да бъдат обединени чрез
духовен живот, като им се отделя
много индивидуално внимание.
Такава е днешната реалност. Мисля, че това касае и гражданското
общество.
 Според вас оказа ли пандемията влияние на вярата на хората?
- Много е трудно да движиш
народа, дори по време на тежки
изпитания, в каквото се превърна
и пандемията. На човеците е свойствено бързо да се адаптират и
после отново да си правят онова, с
което са свикнали. Вярата е повече
дарба, отколкото емоции, страхове или разсъждения на ума...
На стр. 12
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Духовният живот...
От стр. 11
 Намаля ли или напротив - увеличи се броят на
миряните, които посещават храма в последно време?
- В моя случай хората,
които влизат в църквата, са
достатъчно много. Географията на миряните е обширна и
излиза далеч извън пределите
на нашия малък град Арциз.
Аз доста пътешествам, навсякъде завързвам нови познанства и това е богатството на моята скромна душа. А
после някои пристигат при
нас, в нашия храм, и духовната дружба продължава.
 Вече няколко години в
града ви се осъществява
строителството на голям
християнски църковен комплекс...
- Бих казал, че това е тихото чудо на нашето поколение. От развалините на древните български базилики на
Плиска, Несебър, Преслав до мисълта да се съберат тези
три светини на едно място,
всичко се случи почти незабележимо. Бог дава на човека
време, за да приеме идеята,
след това да й намери място
в сърцето си, а после да направи и първата крачка към
нейното осъществяване.
Много хора - много препятствия. Първоначално някои
не са възприемали концепцията за такъв храм, смятали са
подобна църква за чужда, заблуждавали са се, че идва от
друга култура... Независимо
от неразбирането, трябваше
да държим на убеждението,
че има необходимост да се
строи именно такъв духовен
комплекс. Едва наскоро започнаха да се радват, когато видяха с очите си контурите на
храма, който градим. Но имаше и хора, които от самото
начало повярваха в идеята,
довериха ми парите си, за да
започне осъществяването на
замисленото.
 А вие самият някога
представяхте ли си, че в

Свещеникът признава,
че служи на Господ, на
хората, на Вечността...

Чудото на Божията милост
Личната история на Генадий Мартинов,
който помоли Господ да му върне детето
и вече над 20 години носи вярата в сърцето си

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ И ИНТЕРНЕТ

Храмът се строи благодарение на даренията
на обикновени хора, които дори не искат
да се споменават имената им
тази част на Бесарабия ще
се строи такъв голям църковен комплекс?
- Създаваме ранно-християнския храм като символ на
единството на всички православни народи. Тази голяма
църква в земите на Бесарабия е вдъхновяващ източник
на жизнената енергия, който
дава възможност на човека да
се почувства като у дома, да
усети смисъла на съществуването си. Проектът на изграждания в Арциз комплекс
съдържа концепцията за етапите на духовното движение
на човека. Самата архитектура на базиликата е така устроена, че включва не само богослужебни пространства
(атриум или вътрешен двор,
наричан още италиански, а в
нашия вариант те са цели три).
Виждам този духовно-културен център и като могъщ
мост между нашите благодатни и прекрасни страни България и Украйна...
 Доколкото зная, този
храм се изгражда благодарение на даренията на обикновени хора, които дори не
искат да се споменават
имената им. Как си го обяснявате?
- Много добре разбирам,
че живеем не в най-добрата в
политическо и финансово
отношение държава, колкото
и прекрасна да е тя. Непрекъснато се водят някакви
битки, външният свят е доста
агресивен и именно затова е
необходим своеобразен остров на спокойствието, където хората да се пречистят, да
намерят мир в душите си. И
в идеята за изграждането на
нашия храм са въплътени
надеждите ни за тих, спокоен пристан.
Парите наистина са много важни за всяко строителство. В началото нямаше изгледи за достатъчно средства, които да осигурят нормален живот, камо ли да се
реализира такъв мащабен
проект. Но когато се издигнаха първите основи на
храма, се появиха и хората,
готови да даряват за изграждането му. Обаче дори при
наличието на богати меценати имаше доста сложности. Не е лесен пътят на раждането на храма. Издигането предизвиква не само радост, но и съпротива. Но
виждам, че все по-често се

случват духовни откровения, за хората се открива
друг свят. Понякога идват
жени и мъже, които усещат
болка, горчивина, необяснима меланхолия или мъка.
Сядам до тях и просто си
говорим - за живота, за Господ, за всичко... Вероятно и
благодарение на такива откровения се строи нашият
храм. Господ помага чрез
хората, които не искат да си
правят пиар, а просто жертват каквото имат възможност, като спазват правилото “Лявата ръка не трябва
да знае какво прави дясната”. В нашия духовен
център няма да видите табелки с имената на дарителите, макар че са вложени
колосални средства. Никой
не настоява да се знае за тях
и това ме радва. И аз съм
същият. Не обичам гръмките фрази за това, че строим
църковен комплекс, който
няма аналог в цяла Украйна.
Не виждам нищо особено в
това. Възприемам се като
един от работниците на
строежа. Смятам, че в този
храм хората ще идват, за да
стоплят душите си. За мен
това е най-важно от всичко.
 Как намирате време
за всеки и за всичко?
- Това е послушание,
служа на Господ, на хората,
на Вечността. Църквата е
жив организъм, където
задължително нещо се случва, променя се. Дори един
човек да получи изцеление
или да намери надежда - заради това си заслужава да
живееш, да се посветиш на
Бога и на ближния си. Да се
посветиш с вярата, че децата няма да тръгнат по лош
път, а възрастните ще са
здрави. Както се казва, Господ ме води, а аз, като малка
лодчица, се подчинявам на
Неговата воля.
 Откъде черпите сили
да не се отказвате от пътя
към доброто?
- Два мощни мотора ме
движат: Обичта към Вярата и
Обичта към Отечеството онова, където съм израснал и
продължавам да живея, и другото, прародината ни България. Пожелавам и на драгите
читатели здрава и ясна Обич
към Вярата и Отечеството.
Бог да ни е на помощ, мои
скъпи сънародници. До нови
срещи...

Съдбата ми не може да се нарече обикновена.
В живота ми се случи истинско чудо, което изцяло ме
промени. Израснах в обикновено семейство, в село
Делен, наричано още Дивитили, на 25 км югозападно
от град Арциз. Там през 1830 г. се заселват българи от
лозенградското село Девлетагач и от други райони на
Източна Тракия, общо 131 семейства или 800 души.
Сега са много повече, разбира се.
До 28-годишна възраст търсих себе си, исках да намеря
мястото си в живота, да разбера какъв да бъда.
Пробвах да правя бизнес, занимавах се с търговия, но
не чувствах удовлетворение от това, което правя.
През бурните 90-те опитвах да стоя настрана от
беззаконието, от решаването на проблеми със сила, а
не с разум. А после стана онова, което се описва в
средновековните книги като нещо наистина необичайно и изумително, предизвикващо възхищение от Божията милост. Една малка атомна война избухва в душата, всички ценности се преосмислят и започваш да
гледаш на света по друг начин.
Когато моят син Иван беше на 2 годинки, се оказа, че
страда от тежка болест, която е с много висок
процент смъртност. Близо 6 месеца прекарахме с него
в болница - в атмосфера, където всеки ден умират
деца, на място, което може да се оприличи на ад. А
докторите ни казваха, че няма лек за това заболяване,
само ще се опитат да помогнат. Минахме през всички
кръгове на ада - каквото лошо можеше да стане, то
се случваше.
Болните деца порастват много бързо и това го видях
с очите си. А родителите страдат заедно с тях и
осъзнават, че нямат власт да направят каквото и да
било. Синът ми, изтощен от химиотерапията, изпадна
в безсъзнание, вкараха го в реанимацията, за да изживее там последните си дни, както ни казаха лекарите.
Съпругата ми замина, за да съобщи тази лоша новина
на близките ни, а аз отидох при мой приятел от
казармата, който стана монах. И той ме посъветва с
най-обикновени и искрени думи да помоля Господ да ми
върне детето.
И в една църква в Одеса с жена ми застанахме на
колене, поплакахме си с горчиви сълзи и се обърнахме
към Бога. Имах чувството, че блъскам с юмруци в
пространството. Разбрах, буквално за секунди, че в
мен се случи страхотна трансформация, която не
може да бъде описана с думи...
Отидохме след това в болницата. А на другата
сутрин от реанимацията ни се обадиха да си вземем
детето. Когато отнесох моя син на ръце и го сложих
на леглото, той протегна ръчички към иконата,
която му бях оставил, и започна да я целува. Буквално
се вцепених - едва на 2 години, в полусъзнателно
състояние, но той разбра, че именно това трябва да
направи...
До вечерта Иван вече можеше да седи. А щом от
радост се наведох да го целуна по главата, усетих
страхотно благоухание - като знак, че се случи нещо
наистина необикновено, онова, което се описва като
голямо чудо в книгите...
Моят приятел - монахът - ми каза, че получих дарбата
на молитвата и зная как се говори с Твореца, за да ме
чуе, затова трябва да се моля и за другите.
Въобще не си представях как ще стана свещеник, имах
бизнес, отговорности към партньорите ми... Но
осъзнах, че стана нещо необикновено и не бива да му
се съпротивлявам.
Оттогава мисията ми е чрез делата Божии да помагам на хората...

ПЕТЪК
30 АПРИЛ

2021

ВЯРА

Синът на Мария
отново е на кръста
Христос, воден от любовта си към хората, за да изкупи
греховете им, всеки път трябва да умира и да възкръсва
Георги ГЕОРГИЕВ

Имам великолепен котарак. Невероятно същество,
което по-скоро надебелява от
обичта, която поглъща, отколкото от храната, а той се храни добре. Единственият му
по-съществен недостатък е,
че не говори. Ха, като същински Бегемот - обаятелният
черен котарак, от “Майстора
и Маргарита” на Булгаков,
който стои на два крака, говори, играе шах и плува в
коняк. Демон, слуга на Дявола. И в същото време толкова
земен, защото истинският ад
винаги е бил тук, а не под
земята.
Упрекват хората с домашни любимци, че прехвърлят
върху тях онази любов, която спестяват на децата си, на
близките си. Може ли любовта да бъде поделена, късче
за дете, за жена, за мъж, парченце за котка, за куче, трохичка за папагалче дори?
Може ли любовта да бъде
измерена, да бъде претеглена, както мерели на везни
човешкото сърце в отвъдния
свят на древните египтяни.
Греховното сърце било потежко от птиче перо и този,
комуто то принадлежало, губел правото на вечен живот.
И така хиляди години, докато един ден се появил мъж,
който променил концепцията.
И обявил: Край на страшните богове, край на кървавите
жертви. Бог е любов. Бог ви
обича. И Бог изпрати сина си
сред човеците, за да умре и
да възкръсне, за да повярват,
че е Син Божий, и който повярва в него, ще има вечен
живот в другия свят. Амин.
И повярвали, и в името
Божие избили милиони. Какво ни казва това за нас? Че
сме лоши? Че не сме разбрали правилно посланията?
Къде бля Бог през това време? Той защо не спря, защо
не спира това? Защо не чуваше молитвите? Къде беше
любовта му? Тя еднаква ли е
за всички хора, за всички земни твари, които е създал?
Историята от последните две
хиляди години е всичко дру-

го, но не мир и любов, това е
история на кръв, пожарища и
насилие по целия свят, на
заличени цивилизации, това е
история, в която се воюва под
кръста и срещу кръста. Затова ли Исус умря на кръста?
Христос възкръсна ли от
мъртвите?
Да питаш това на Великден - вероятно означава да не
вярваш. Това не е православно, разбира се, то и християнско не е. То си е чиста
проба провокация. Богохулство. Спрямо кой Бог? “Години вдигах ръце към Господа, виках: “Защо се родих?
Имах един син, защо ми го
взе?” Виках, виках, но къде
ти да чуе! Само веднъж, на
празника на пророк Илия,

че човек, отколкото Богочовек. Той е просто “синът на
Мария”. Образ, който е
напълно извън канона, но пък
е такъв, какъвто е образът на
всички други синове на Мария - “жената на всички мъже
и на мъртвите даже”.
Къде е Бог в тази книга?
Синът на Мария среща една
старица в лозето й, същата
жена, която е дочакала отговор от небето, и тя му
възкликва ядно: “Ех, нещастнико - извика тя, - ами че Бог
не се намира в манастирите,
намира се в къщите на хората! Там, където има мъж и
жена, там е и Бог; там, където има деца и грижи, и готвене, и кавги, и сдобрявания,
там е и Бог.”

зи, когато надломяваш себе си
заради другите. Това ще да е
Богът на любовта.
Любовта не е абстрактна,
тя не е във вакуум, тя се проявява в отношението към другите, към себе си. Тя може да
не е толкова силно чувство
като омразата, но с омраза не
се живее, а без любов е
невъзможно да се живее и
поради това трябва да се
възпроизвежда винаги. Един
безкраен кръговрат, за да има
живот.
Поради това и Христос,
воден от любовта си към хората, за да изкупи греховете
им, всеки път трябва да умира и всеки път да възкръсва.
Да умира като човек и да
възкръсва като Бог, и пак да

Гробът на Никос Казандзакис на остров Крит. На камъка пише:
“Не се надявам на нищо, не се страхувам от нищо. Свободен съм.”
видях среднощ как небето се
отвори. “Викай, като си нямаш работа!” - чух един
гръмък глас, и небето пак се
затвори; оттогава не виках
повече!”
В предисловието към романа “Последното изкушение”, откъдето е горният цитат, Никос Казандзакис пише
в първото изречение: “Двойната същност на Христос е
била за мен винаги дълбока,
неразрешима загадка...” И той
описва един Исус, от когото
църквата - православна и католическа, проклинайки Казандзакис, изпада в ужас и
отвращение, напълно земен
Исус, на който нищо човешко не му е чуждо. Той е пове-

Това е един от най-известните цитати от книгата, защото този образ на Бог е поблизък и вероятно много поразбираем за хората, отколкото витиеватите обяснения
на клирици, теолози, философи, хора от околоцърковните
кръгове. Този Бог се проявява непрекъснато във всекидневието - в дежурната целувка на вратата, в небрежното
погалване, в мимолетната усмивка, която казва повече от
думите, в скандала, в разкаянието за него, в прошката, в
яда към детето, което не слуша, в чувството за вина заради обидата в очите му, в
преглътнатите оскърбления, в
малките незабележими подви-

слиза от небесата сред нас, и
пак да умира като човек, и пак
да възкръсва като Бог. И...
“Отче мой, ако е възможно,
нека тази чаша ме отмине!”,
но явно не може, защото
всичко трябва да завършва и
да започва отново. Като финала на романа на Казандзакис. До свършека на света. До
свършека на всички хора.
Няма как да бъде иначе.
Защото той е един от нас и
ние сме част от него. Защото
ние сме истината и живота, и
греха, и изкуплението. Ние
сме мерилото за всичко - за
любовта, за омразата, за прошката и отлъчването. Ние сме
толкова невероятни в своето
разнообразие, толкова слож-

13
ни в способността си да вярваме и да отричаме, да обичаме и ненавиждаме, да убиваме от любов и спасяваме от
омраза, че няма какви други
да бъдем освен божии чеда.
Простото рацио не може да
създаде тази палитра. Няма
друго обяснение за нашата
способност да плащаме отново и отново, и отново цената
на провалите ни, на гордостта ни, цената на извисяването ни - от пещерите към звездите, да падаме и да ставаме,
да се надмогваме и да тръгваме напред, въпреки цената на
неминуемия тленен край освен Божията искра в нас.
Кое е това друго нещо, което
може да застави смъртното
същество, крехко създание,
претоварено от болести и
нещастия, непрестанно питащо се за смисъла на съществуването си, да върви напред,
за да се възвиси, за да достигне... Бог? Съвършенството?
Защо ни е изгонил от Рая, ако
иска пак да се върнем там по
трудния път?
“Силенцио, силенцио”
(“Тишина, тишина”), крещяха
полицаите в Сикстинската капела, докато папа Франциск
говореше нещо на множеството пред “Свети Петър”. Тълпата, с преобладаващи китайци,
хич не се вълнуваше. Папата
и мен не ме интересуваше.
Стоях по средата между скамейките и търсех по тавана
фреската със Сътворението оня велик момент, в който Бог
аха-аха и ще докосне с пръст
пръста на Адам, за да му предаде божественото, което да
направи човека човек. Нямах
представа, че таванът е толкова висок, а рисунките така
малки, като ги гледаш отдолу,
но “Сътворението” беше там,
където Микеланджело го е
нарисувал преди пет века.
Пръстите обаче не се докосват. Знаем го от снимките,
но отдолу е трудно да се разбере. Защо? Какво е това.
Страх да не изобрази човека,
равен на Бог? Съмнение? Гордост? Не. Гордостта е смъртен
грях.
Как се постига това
съвършенство, в което едновременно е изобразен моментът на триумфа на божието Сътворение и моментът
на съмнението, че Бог ще
вдъхне живот и разум на своето творение? Как се поражда съмнението на Казандзакис, което той приписва на
Исус само за да го върне
накрая на кръста, за да докаже любовта си към хората
чрез саможертвата? Не зная.
Но знам, че по този начин
може да се съмнява само този
човек, който вярва.
Вярва, че Иисус Христос,
Синът Божий, който слезе заради нашето спасение от небесата, бе разпнат във времето на прокуратора Пилат
Понтийски и умря на кръста.
Възкръсна от мъртвите на
третия ден и със смъртта си
смъртта победи, за да ни направи това, което сме, и такива, каквито сме. Преди, сега
и во веки веков!
Христос Воскресе!
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ЛАФ НА БРОЯ

Гручо
МАРКС
КЬОШЕ

Алкохолът не решавал
проблемите?! Човек може да
си помисли, че бистрата вода
и млякото ги решават...

НА КЛАСИКА

ВИЕ,
КОИТО...

ДОКТОР СПАС
И НЕГОВИТЕ
ПАЦИЕНТИ

Александър ГЕРОВ

Вие, които работите честно
в производството,
в земеделието,
в изкуството,
в политиката,
вие не знаете,
че това не е толкова лесно.
ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРИСТИГАТ ТРЕВОЖНИ СИГНАЛИ ЗА УПОТРЕБАТА НА ВАКСИНАТА “АСТРАЗЕНЕКА”.
ТОЗИ ПЪТ НЕЩАСТИЕ ПО-

На вашия гръб се издигат
и живеят живота си печалния си живот угодниците, страхливците,
въжеиграчите,
еротоманите,
спекулантите,
мошениците
и блюдолизниците.
Всички тези хора
вие носите на гърба си.
АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

ПАРДОН

ДВЕ В ЕДНО

НИЩО НОВО...
Гинчо ПАВЛОВ

Днес само за “Осанна!” става въпрос...
После ще кажем “Разпни го!”, ама без никакъв зор...
Защото за разпъването на Христос,
демократично Пилат е предвидил “зелен коридор”...
ПЪРВА ЧАСТНА, ВТОРА ГЛУХА

- КОМШИЙКЕ, ЕЛА ДА ПИЕМ ПО ЕДНО!
- ПИЯ ХАПЧЕТА.
- И ХАПЧЕТА ИМАМ!
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

Събрали се католически свещеник, баптистки
пастор и равин да спорят в кой точно момент се
заражда животът. Католическият свещеник казал:
- Животът се заражда в момента на зачатието!
- Не е вярно - отговорил пасторът - в първите
седем дни в зародиша няма кръв, а животът е в кръвта, следователно откакто има кръв - тогава се заражда и животът.
Равинът ги слушал и най-накрая им казал:
- Вие нищо не разбирате. Животът започва тогава, когато
пораснат децата и умре кучето!

Васил СОТИРОВ

Всеки ден не е Великден.
Ама тоя сякаш е като по
поръчка, защото съвпада с
Празника на труда.
Абе ще празнуваме две в
едно!
Е, може би трудовите хора
и бизнесмените ще празнуват
наистина две в едно, а безработните и пенсионерите - предимно Великден.
Открай време обаче, когато се зададе този голям християнски празник, настава
бъркотия, вият се опашки.
Народът се юрва да купува
яйца, защото такава е отколешната традиция.
Но пък баш тогава яйцата
поскъпват. Е, то постоянно
всичко поскъпва, та за яйцата
ли да го правим на въпрос?
И все пак защо така?
- Кокошките - любезно
обяснява продавач на пазара взеха да снасят по-малко яйца.
- Да не би да са запразнили? - недоумява някой.
- Ааа, не - още по-любезно
уточнява продавачът. - Изхитриха се пущините, ще знаете.
Вече снасят предимно информация.
- К’ва информация, бе? още повече недоумява онзи
някой.
- Как, к’ва! - е прелюбезният отговор. - Информация, че
яйцата поскъпват!
Ето как кръгът се затваря.
Ха иди кажи кое е първо: яйцето или кокошката!
И като не знае какво да
рече, онзи някой почва да ругае депутатите. Били сме ги

гледали като писани яйца. А те
всъщност к’ви били? Ами едните - дървеняци, пък другите
- запъртъци...
Полюляващ се от ветреца
пенсионер само това и чака да се включи на тази вълна.
- Знайте ли к’во му е на
народеца, а? - пита и бърза сам
да отговори: - Яйце му се пече
на задника, за сведение!
Настава неловко мълчание.
Обаче достолепна и пищна
госпожа (с вид на придворна
дама!) се опитва да гледа позитивно, което в случая едва ли е
много удачно:
- Я престанете да черногледствате, престанете да злословите! Толкова години Бойко Борисов се скъса да се труди за вас!
- Така е - обажда се някой.
- Даже си скъса менискуса...
Пищната дама гледа леко
объркано - не може да разбере
това позитивно ли е или я поднасят.
Но продавачът се вторачва
в напращялото й деколте, почесва се по темето, па казва:
- Госпожо, що не празнуваме заедно двамата, а? От тебе
козунаците, от мене яйцата!
Па настава едно веселие...
И разбират хорицата колко е
хубаво туй, дето Великден и
Празникът на труда съвпадат.
Жалко, че заради пустата
пандемия не могат да си дойдат децата им от чужбина, която всъщност вече не е чужбина. Нали всички сме европейци?
И точно тук е мястото поетът да възкликне:
Щастливи, че сме налице,
живеем, както ни е писано на задника ни се пече яйце,
обаче боядисано!

СТИГНА 40-ГОДИШНА ЖЕНА
ЛЕКАР. ДВЕ СЕДМИЦИ СЛЕД
КАТО ТЯ СЕ ВАКСИНИРА,
МЪЖЪТ Й Я НАПУСНА И
ОТИДЕ ПРИ 20-ГОДИШНА
НЕВАКСИНИРАНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА!
КОЛЕЛОТО
ЗА ЛЕТИЩЕТО

Мисля си:
- Нещо не е наред!
После се сещам, че аз не
съм наред и се успокоявам...

ФОЛКБИТАК

Колко малко му
трябва на човек,
за да е щастлив.
Сутрин - няколко чашки кафе за
събуждане, вечер
- шепа хапчета за
приспиване.

ДЖЕЗВЕ

- ЗАЩО СЕ ОТНАСЯШ
ТАКА ЛОШО С ОБКРЪЖАВАЩИТЕ?
- А ТЕ ЗАЩО СА МЕ
ОБКРЪЖИЛИ!
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КРИТИКА

Поезия на
приглушените
изповеди
Иван ГРАНИТСКИ

Има поети, чиито изяви напомнят
избухването на бенгалския огън - фойерверки, шум, евтина преходна слава
и след това забрава. Тяхното име днес
е легион. Но има и творци, които не

обичат фанфарните шумотевици и панаирджийската суета, а работят тихо
и съсредоточено с отговорност пред
Словото и създават своите оригинални поетически светове.
Боян Бойчев е от втория тип поети. Той е автор на няколко книги
поезия, в които виждаме как постепенно се разгръща и развива неговият

лирически талант. В новата си сбирка
- “Радост печална да бъдеш...”, Боян
Бойчев отново разчита на приглушената изповед. Лирическото повествование излъчва носталгия по безвъзвратно отминалото време на патриархалното спокойствие, златните спомени
от детството, юношеските блянове и
копнежи. В едно свое стихотворение
Боян Бойчев заявява, че пише под светлината на мълнии и мисли между два
техни проблясъка. В друга знакова
творба декларира:
Стъпвам бос по звездите,
Разпилени по черния път,
Като стъкълца се забиват
И болят стъпалата, болят.
В новата стихосбирка на Боян
Бойчев “Радост печална да бъдеш...”
добиват ново развитие някои от найсполучливите негови качества - непринуденост и изящество на лирическия
рисунък, органичност на образите и
сравненията. Многократното позоваване на морето, на морската стихия,
на вълните, на безлюдния плаж символизират порива на лирическия герой

Стихотворения от Боян Бойчев
ИЗ СТИХОСБИРКАТА „РАДОСТ ПЕЧАЛНА ДА БЪДЕШ...”

Печалната радост
да бъдеш поет
Стоях сред поляна,
А всъщност минавах тунели.
Радост печална е
Да бъдеш поет гордочели,
Русото глухарче ми каза,
Преди да отлитне.
И аз се запитах:
Границата къде е
Между печал и радост?
Печално е
Да искаш
Света красив, справедлив и възторжен
В мечтите си да откриваш,
А той груб да е, алчен и безпардонен И затова невъзможен.
А ти всеки път
Край Демир Хисар да умираш.
Печално е
Да си корабокрушенец,
Оцелял след кораба потъващ
На мечтите,
Да драпаш до кръв,
За да се спасиш
От подводни течения,
Водовъртежи и плитчини
Измамни.
Да стъпваш сред пълзящи змии
От злоба и завист.
На сушата да оцелееш
Невъзможно е явно Това ми каза морето,
Замислено и тревожно.
Да искаш да летиш,
А да подрязват крилете
По последната мода.
Да виждаш върховете,
А да не можеш...
Поетът все неразбран е! -

Викна тълпата,
Дрогирана и пияна,
Разбираща от всичко.
Да, печално е
Стиховете
На неразбран език да говорят Да водят към светли простори,
А хората на телеца Златен
Да се кланят и молят!
Какво като поетът
Свободен е? Повдигнаха рамене
Три синджира зомбирани роби.
Идиоти! Отвърна поетът гневен,
Вдигнал чело:
Хляб или свинец! И се изправи.
Пръв, но и други след него...
Слънчогледите паднаха в прах Каза пророкът,
Видял в септември май.
Но слънчогледите
Май ще възкръснат,
Казвам му
И виждам червените ескадрони
На слънчевото момче.
Литвам да ги догоня.
Не умират мечтите,
Бронирани здраво в гърдите! Провикна се
Огнярят на вярата,
Преди да го разстрелят
Отново и отново.
Ала огънят е запален...
Радостно е
Поет да бъдеш.
Света да виждаш с очи различни.
Да мечтаеш
Да е красив, справедлив и възторжен,
И за това да се бориш!
Да препускаш
С червените ескадрони,

към свобода, волност, безкрайност,
мечтателност.
Тази лирическа сбирка излъчва благородни и топли внушения.

Мечтите
Да бронираш в гърдите,
Да поемаш към върховете,
Все нагоре и нагоре,
Да размахаш крилете,
Да се слееш с простора.
И да обичаш
Човека до теб,
Споделил живот и мечти,
Любов и орис.
Еднопосочно
Да пътувате към мечтания остров,
Означаващ спасение.
Да седите сред палмите в безвремие,
Сред изгреви морски,
Морски залези,
С преплетени длани
И очите слънчеви
Да те галят...
Радостно е дъбове да садиш,
Да отглеждаш дъбове,
Устойчиви, родови, здрави,
Във времена разделни,
И пътеките да стават мостове
Между минало и нови предели.
Радостно е
Света да искаш да промениш,
Към върха да вървиш,
Все напред,
Да летиш...
Граници няма.
И душата да сгрява
Печалната радост да бъдеш поет.

Поезия
Пиша стих след стих
Върху листа бял
На голото ти тяло.
Очите ми мастилени
Жадно събират
Щедрите метафори,
Родени от разкоша ти.
Пръстите изписват думите,
Устните попиват
Разпиляното мастило,
Мислите раждат стихове,
Ах, каква поезия!
Каква поезия си ти...
Поезията на живота ми.
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Празникът
на ДУМА и на
левия печат
Чакаме всички утре в Борисовата градина
Велиана ХРИСТОВА
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стните, приятели, синдикалисти, журналисти от
всички леви медии, народни представители, известни учени, артисти, почти
целите творчески съюзи,
се превръщат в огромно
семейство, в многохилядна слънчева усмивка.
Градината е Мястото,
където всички си определят среща с постоянното:
“Ще се видим на празника”. Множеството се
струпва край масите на
левите печатни издания и
на левите издателства, отрупани с най-стойностните книги на света. Всички
знаят, че край щандовете
могат да получат автограф от знаменити
български писатели, сред
които и тази година ще са
Анжел Вагенщайн, Валентин Караманчев и др. А
трибуната и естрадата
празни няма да останат.
Само хора с чисти сърца
могат да празнуват и да
се веселят така. Никакъв
коварен вирус не може да
спре този устрем и този
празник. Винаги ще го
честваме. Защото “короните” на властта и днес
нехаят за бедността, и
днес се опитват да сложат намордник на свободното ляво слово - най-

След две години прекъсване утре в Борисовата
градина отново ще се
съберем на Празника на
ДУМА и на левия печат.
Преди 28 години, през
1993 г., Стефан Продев
даде идеята в градината да
има масов празник на
ДУМА, която се роди на
4 април 1990 г. - празник,
по подобие на фестивалите на левите издания във

Валери Петров и Леда Милева на празника

Джеки Вагенщайн с италианския българист
и литературовед проф. Джузепе дел Агата,
гост на тържествата на ДУМА

Франция и Германия. Идеята се осъществи. Покъсно денят се превърна в
Празник на ДУМА и на
левия печат.
Така се роди уникална
за страната ни традиция всяка година на Празника
на труда Борисовата градина се изпълва с десетки
хиляди хора. Старо и младо, цели фамилии - от найвъзрастните до невръ-

свободното в България.
ДУМА е вестникът на
мечтателите, на интелекта, на всички, които
търсят истината, на почтеността. Защото е закърмена не с декларации, а с
вярата, че “свободата на
словото е майка на всички
свободи”. Тази свобода не
идва даром, напротив - за
нея се воюва. Нека и утре
да сме заедно!

Нашето верую
Стефан ПРОДЕВ

О

ще от първия си брой ДУМА обеща да бъде
вестник на всички, които търсят истината и искат
да бъдат добре информирани. Неговите обективни
новини събраха доверието на милиони. Много от
рубриките му станаха нарицателни. Неговото слово стигна до нацията. Критичният език на ДУМА
и етичното й поведение се харесват на всички. Те
са част от капитала й. Ако социалистическата идея
у нас все още влияе върху общественото съзнание,
това в немалка степен се дължи на ДУМА. С всичките си грешки и слабости нашият вестник е големият, силният, сложният глас на тази идея. Без
него БСП не само ще осиротее, но и ще залинее.
ДУМА не е партиен орган в стария тоталитарен смисъл на това понятие, а знак за нов професионален и граждански подход към нещата и явленията. Той е най-нормален информационен всекидневник, чиято главна политическа отлика от
другите вестници е ангажиментът му към БСП и
социалистическата идея. Нашият вестник се бори
за своите позиции, но никога не използва в борбата си непочтени подмятания и още по-непочтени
козни. Неговото слово е сурово и невинаги приятно, но е до болка ясно. То е горчиво като съдбата
на времето и никога не разчита на клеветата или
интригата. Ние се стремим да атакуваме не врага,
както правят някои, а опонента. В този смисъл
ДУМА търси себе си и другите не в калта на словото, а в бурята му - там, където се раждат светкавиците и дъгите на големия обществен спор.
За всичко това трябва да се благодари на творците на ДУМА. На журналистите й, които, обиждани, клеветени и гонени по разни поводи, стояха
твърдо на своя професионален пост и пишеха безстрашно. Неслучайно читателите ги обичат. Това
им е достатъчно, въпреки че заплатите им са малки. Няма по-голяма заплата от човешката признателност. В тези мили хора, които не могат без
ДУМА, е скрита нашата истинска сила. Който не
познава тази сила, не знае нищо.
ДУМА ще умре, ако се обърне назад. Нейната
единствена надежда е бъдещето. Онова бъдеще, което все по-определено ще иска от нея излизане от
рамките на тесния политически интерес и превръщането й в глас на всички, които страдат от безскрупулното настъпление на десните сили, от желанието на реакцията да се реваншира класово за
сметка на народа. А те са мнозинството от нацията, което иска да се измъкне от социалната кал и
да живее достойно. Единственият вестник, който
може да приласкае и поведе тези хора, е ДУМА.
Никой не бива да й пречи да осъществи своята
голяма задача.
За разлика от други големи всекидневници в
България, ДУМА няма зад гърба си нито спонсори, нито мощна финансова групировка, нито чужда фирма. Единствената й сила са читателите, които я обичат и купуват. ДУМА не е нито офис,
нито мобифон, нито елементарен бизнес. ДУМА е
идея! Частица от всички. Вестникът е страж на
лявата идея. Той допуска грешки и увлечения, но
никога не е изменил на делото си. ДУМА се роди,
за да бъде полезна на социалистическата идея и ще
остане такава докрай.
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Как ще ги стигнем комшиите
Шамар след шамар - огромни чужди инвестиции ни заобиколиха само за няколко месеца
Мая ЙОВАНОВСКА

Две седмици преди изборите премиерът Бойко Борисов, вече в оставка, бе отворил широко торбата с лъжите
и използваше всеки удобен
случай да се хвали. Толкова
бе загубил връзка с действителността, та обяви, че
“въпреки пандемията инвестициите в България не само не
намаляват, но и се увеличават”.
Темата с чуждите инвестиции в последно време стана
толкова неудобна, че дори
сред гарнитурата му трудно
се намира някой, който да
продължава да твърди, че чуждите вложения се увеличават.
Все пак има някакви нормални граници дори и в лъжите.
Преди две-три години БСК
изнесе катастрофални данни
за случващото се с чуждите
инвестиции у нас в сравнение
с десет години по-рано.

Сривът е тотален
- от 17,7 млрд. лв. вложения
през 2007 г. те са спаднали на
1,8 млрд. лв. през 2017 г. За
последните години не сме се
отлепили особено от това
дъно. От време на време
вървим леко нагоре, но после
отново поемаме надолу. Към
януари тази година преките
чужди инвестиции в страната
са в размер на 32,7 млн. евро
(около 64 млн. лв.). Те намаляват със 75,7 млн. евро (над
148 млн. лв.) спрямо същия
месец на миналата година,
което е спад на инвестициите
от близо 70 на сто. Който иска
- нека вярва на Борисов.
Очевидно у нас, въпреки
постоянните опити да ни вну-

шават, че имаме едни от найблагоприятните условия за
инвестиции - ниски данъци,
евтина работна ръка и т.н.,
реалността е друга. И всички
го знаем. Впрочем, бизнесът,
а и всякакви международни
класации, отдавна са ни поставили диагнозата - корупция,
безумна административна тежест, тромави процедури, липса на квалифицирани кадри,
лоша инфраструктура и не на
последно място - бавно правораздаване. Всичко това не
само не привлича нови пред-

През октомври миналата
година “Майкрософт” обяви,
че ще изгради няколко центъра за данни в Гърция. Това е
най-голямата инвестиция на
американския технологичен
гигант при съседите за последните 28 години. Става въпрос

гант “Форд”, ще инвестира 2
млрд. евро в завод за производство на автомобили и акумулатори от ново поколение.
Инвестицията в провинция
Коджаели ще представлява
първото по рода си интегрирано производствено съоръжение за електрически превозни средства, което ще произвежда също батерии. Фабриката ще отвори през 2022
г. Очаква се да произвежда
210 000 търговски превозни
средства от ново поколение
и 130 000 батерии годишно.

приемачи, но и пъди част от
тези, които вече са стъпили в
България.
Важно е да оправим собствената си кочина, но е хубаво
да гледаме от време на време
какво се случва при комшиите. Не, за да завиждаме, а за да
се понаучим на нещо полезно
и да си направим сметка къде
се намираме, защо затъваме...
Абе, да изтрезнеем. В пълен
контраст на това, че у нас
сривът на чуждите инвестиции е тотален, съседните нам
държави - били те част от ЕС
или извън ЕС, успяват да привличат чужди вложения. Някои от тях - огромни. И то
именно в пандемията, в кризата. И на нито един инвеститор не му пука от сладките

за 1 млрд. евро и 100 хиляди
нови работни места. Така американската компания цели да
подкрепи икономиката на
Гърция. Защо софтуерният
гигант избра южната ни съседка, а не България, която често
е наричана ИТ столицата на
Балканите? Това говори много за доверието на инвеститорите към страната ни, нали?
Впрочем, няколко дни покъсно се появи информация,
че след “Майкрософт” и
“Амазон” готви свой офис в
Гърция.
В средата на март стана
известно, че “Форд Отосан”,
съвместно предприятие на
най-големия конгломерат в
Турция “Коч Холдинг” и американския автомобилен ги-

Инвестицията бе определена
като най-голямата, правена
някога в турската автомобилна индустрия. Това е достойно “утешение” за Турция след
като автомобилният гигант
“Фолксваген” се отказа от
огромна инвестиция в нов
завод там. Ако не сте забравили, и ние бяхме в играта,
поне така твърдеше Борисов.
Но това отново се оказаха
празни думи за пред родната
публика. Междувременно да
сме привлекли някаква друга,
макар и по-малка, инвестиция
в автомобилостроенетето,
каквито обещания слушахме
в последните години?
И като заговорихме за германския автомобилен гигант само преди дни стана извест-

РЕПЛИКА

Инж. Невена ДОБРЕВА

Мнозинството българи, живеещи в
страната с най-лошите класации и
извън нея, сме разтревожени от налагащата се истина - България като
държава и народ е на смъртно легло.
Вместо да се обединим и да гласуваме
единно за коренна промяна на убиващата ни повече от 30 години система,
срещу унищожителното Бойково статукво, отново се стигна до абсурдни
изборни резултати. Неочаквано за
всички втора позиция зае Слави Трифонов с партия “Има такъв народ”,
без предизборна кампания, в предиз-

приказки на Борисов.
За последните няколко месеца

властта получи
няколко звучни
плесници

но, че доставчик на “Фолксваген”, “БМВ” и “Волво” е

отворил завод в Сърбия
Става въпрос за южнокорейския производител на
а в т о м о б и л н и компоненти
Kyungshin Cable и за фабрика
за 20 млн. евро край сръбския
град Смедеревска паланка. Тя е
разположена в индустриалния
парк Губерас и ще даде работа
на 249 души още с отварянето
на завода. Компанията възнамерява до 2022 г. да увеличи броя
на наетите до 700. Новият завод се намира на около 200 км
от границата с България. Само
преди по-малко от месец японската корпорация Nidec обяви,
че планира да инвестира 1,5
млрд. евро в изграждането на
фабрика за автомобилни електрически двигатели и инвертори
в Нови Сад. Да не говорим какви огромни инвестиции успя да
привлече Сърбия от Китай.
Няма да споменаваме инвестициите, които не изискват
по-висока квалификация на работниците, като например
втория завод в Румъния на
амepикaнcкaтa мyлтинaциoнaлнa кoмпaния “Проктър и
Гембъл”, който бе открит тези
дни. Hoвaтa фабрика е нa oкoлo
180 км oт Pyce.Шамар след
шамар. Крайно време е тези
звучни плесници да ни събудят.
Или по-точно да събудят онези, от които зависи условията
за бизнес да станат наистина
благоприятни, привлекателни.
Чуждите вложения у нас са
около 1-2% от брутния ни
вътрешен продукт - далеч под
определеното за здравословно
ниво от 10 на сто. Пет пъти помалко от необходимото. Иначе
казано - България привлича
срамно мижави чужди инвестиции. На Балканите страната
изостава не само след Румъния,
но и след Сърбия и Северна
Македония. А у нас Борисов,
който бе на власт повече от
десет години, продължава да каканиже (дали сам си вярва?)
колко сме привлекателни. Ако
искаме да се отлепим от дъното, като начало ни е необходима връзка с действителността.

Трифонов - огледален образ на Борисов
борно мълчание, без програма, но
събрала много от гласовете на нашите
емигранти.
Нима не бе ясно кой е Слави Трифонов? С всекидневната си критика на
управляващите, с масовите си концерти у нас и в чужбина, озвучени от
възрожденски песни под развети
български знамена, шоуменът Слави
успешно подведе най-вече емигрантите ни. Неочакваният и за самия него
изборен резултат го доведе до ступор.
Изпълнил успешно ролята на изборно
мюре, наложена му от тъй наречената
“дълбока държава”, той изпадна в
продължително мълчание, чакайки нарежданията й. Мюрето не може и никога не е било предвидено да управля-

ва, а само да промени класацията така,
че да тласне надолу БСП - реалния
възможен конкурент на ГЕРБ при необединилите се протестни партии. С
нелепи, неубедителни обяснения Слави-ИТН се оттегли от възможно управление.
Проектът ИТН, разработен и наложен от задкулисието (Доган, Пеевски
и т.н.), е подобен на проекта на “Глобална България”, довел на власт Бойко
Борисов с цел запазване на статуквото:
Бойко се прави на спортист, футболист, Слави - на певец.
Бойко използва джипа за предизборна кампания, Слави - диванчето.
И двамата - без съответна подго-

товка, непригодни за държавно управление.
Бойко се прави на държавник, Слави - на патриот.
И двамата - изявени нарциси, неособено образовани, с арогантен, вулгарен речник.
И двамата - страхливци, с жалки
претенции за мъжкари.
И двамата - милионери или мултимилионери, зависими от задкулисието.
Така, при липса на общност, след
боричканията и противопоставянията
на протестните партии, Слави открива
пътя на служебно правителство, предсрочни избори и прави повече от реално връщането на Бойко Борисов във
властта.
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Репутацията на яйцата
става все по-добра
Три на ден е добре, за повече - науката мълчи
Идат дни на висока консумация на яйца. Десетилетия яйцата бяха храна с доста лоша
репутация. Най-вече заради високия холестерол в жълтъка.
Но напоследък излязоха доста
на брой сериозни проучвания,
които опровергават категорично лошия имидж на яйцата.
Всъщност, дори без тези положителни проучвания, всеки би
трябвало да е наясно, че щом в
детството баба му му е давала
яйца, “за да оздравее по-бързо”
или за да “стане по-силен”, значи е имало защо. Да, най-добре
е да вярваме на бабите си.
Яйцата са много добър източник на висококачествени
протеини. Повече от половината протеин на едно яйце се
намира в белтъка, който включва и витамин В2, и по-малко
мазнини от жълтъка. Яйцата са
богат източник на селен, витамин Д, B6, B12 и минерали
като цинк, желязо и мед. Едно
средно голямо яйце съдържа
186 мг холестерол, което е
62% от препоръчителния дневен прием. За разлика от това,
белтъкът е предимно протеинов и с ниско съдържание на
холестерол. Доказано е, че
яйцата са с високо съдържание на лутеин и зеаксантин, антиоксиданти, които

намаляват риска от
очни заболявания
като дегенерация на макулата
и катаракта.
Ползите от консумацията
на яйца далеч надхвърлят потенциалните негативи, твърдят
все повече медици. Все пак те

предупреждават яйца да не се
дават на много малки деца, а
бременните, възрастните и
хората със слаба имунна система да бъдат внимателни и да
се консултират с лекаря си
дали и колко яйца могат да
консумират. Особено внима-

които не го правят. Някои от
проучванията дори показват

намален риск
от инсулт

телни трябва да сме при консумацията на рохко сварени
яйца, особено ако не са
съвършено пресни и от кокошки, които знаем какво точно
ядат. Да не забравяме, че развалените яйца могат да ни докарат салмонела, която е форма на хранително отравяне.
Що се отнася до холестерола, оказва се, че не е толкова проста работа. Известно е,
че много изследвания свързват
високите нива на

сред индивиди, които консумират яйца. От друга страна, холестеролът играе много важна
функция в тялото. Това е структурна молекула, която е от
съществено значение за всяка
клетъчна мембрана. Той се използва за производство на стероидни хормони като тестостерон, естроген и кортизол. Известно е, че само 15% от него
се внасят в организма с храната. Останалото е... собствено
производство на отделния организъм. Според някои американски медици, колкото повече
от него ядем, толкова по-малко
произвежда тялото ни, т.е. природата си намира баланса. Поради тази причина яденето на
няколко яйца няма да доведе до
значимо покачване на нивата
му. Проучване установява, че
при 70% от хората яйцата не
са имали ефект върху общия
или “лошия” (LDL) холестерол.
Но при 30% от участвалите в
проучването т.нар. хипер реагиращи, маркерите се покачват
леко след консумация на яйца.

холестерол

Колко дневно?

със сърдечни заболявания и
ранна смърт. И нещо сравнително ново: проучвания, някои
от които включват стотици
хиляди души, показват, че хората, които ядат цели яйца, не
са по-склонни да развият
сърдечно заболяване от тези,

За съжаление, нито едно
проучване не е дало на хората повече от три яйца на ден.
Разбира се, има индивиди, които ядат и повече. Например
едно американско проучване
включва 88-годишен мъж, който консумира 25 яйца на ден!

Той имал нормални нива на
холестерол и бил в много добро здраве. И все пак, “научно казано”, консумирането на
повече от 3 яйца дневно е неизследвана територия.
Разбира се, има разлика и
сред яйцата. Онези, които
споменахме, че ни ги даваха
бабите, особено в селата и
малките градове, бяха от свободно пасящи щастливи, както днес ги наричат, кокошки и
току-що снесени, взети направо от полога. Сега ги купуваме от супермаркета, попадаме
дори на внесени от Полша,
Чехия и др. държави, от кокошки, хранени с фуражи, отглеждани в птицеферми.

Колко издържат?
Преглед на различни фермерски сайтове, както и някои
упътвания на Службата за безопасност и контрол на храни-

те към Министерството на земеделието на САЩ показват,
че суровите цели яйца в черупките им обикновено издържат
4 до 5 седмици след датата на
опаковката, което е около 3
седмици след покупката. Боядисаните необелени твърдо
сварени яйца могат да се запазят в хладилник около една
седмица. Препоръката е от
хладилника да се извадят толкова яйца, колкото ще бъдат
консумирани незабавно. Специалистите твърдят, че е рисковано, дори твърдо сварени и
боядисани, яйцата да остават
извън хладилника повече от няколко часа или през нощта, например.
И още нещо: ако се тревожите за килограмите си по Великден, не прекалявайте с козунака, но в никакъв случай
не се отказвайте от него - той
също е полезна храна!

СЗО БИЕ ТРЕВОГА:

За 40 години в клопката на захарната болест попадат 40 пъти повече хора
Захарният диабет е болест, позната
от древността. Светлина в тунела на
лечението му дава инсулинът, за чиято
“рождена” дата се смята 14 април. Поне
СЗО на тази дата отбеляза вековния
юбилей. За столетие това лекарство
мина през много превъплъщения, за да
гарантира днес абсолютно нормален и
качествен живот на хората с диабет,
които до преди 30-40 или 50 години
бяха смятани за инвалиди, често не
бяха приемани на работа и в училище,
ако признаят за болестта си. Днес това
е променено (е, у нас може би не толкова много!), благодарение на инсулина. Въпреки това, диабетът продължава да крачи из света, при това нанася
немалко поражения. Това е единственото сериозно неинфекциозно заболяване, при което рискът от преждевременна смърт не намалява, а нараства.

На 14 април 2021 г. генералният директор на СЗО д-р Тедрос Аданом Гебрейесус обяви, че през последните 40
години броят на хората с диабет по
света се е увеличил 40 пъти! Д-р Гебрейесус подчерта, че голяма част от хората в тежко състояние в болница с
КОВИД-19 са с диабет.
СЗО е категорична, че са необходими спешни действия за увеличаване на
достъпа до инсулин на достъпна цена.
“Една от най-неотложните области на
работа е да се увеличи достъпът до диагностични инструменти и лекарства за
диабет, особено инсулин, в страните с
ниски и средни доходи”, казват от СЗО
и припомнят, че “инсулинът не е единствената оскъдна стока: много хора се
борят да получат и да си позволят глюкомери и тестови ленти”. Не може да
не припомним, колко голям е приносът

на ДУМА в началото на хилядолетието
за равен достъп на българските пациенти с диабет до съвременни инсулини,
глюкомери, тестленти и др. Днес е доста по-добре за българите с диабет имат достъп до всички одобрени в света съвременни терапии, получават повече, макар и не достатъчно, безплатни
тестленти за глюкомери. Вече нови медикаменти за диабет лекуват и бъбреците, и сърцето.
И въпреки това... Както подчерта
проф. Анна-Мария Борисова в навечерието на Световния ден на бъбрека (11
март), през 2006 г. у нас известните
случаи на диабет са обхващали 5% от
населението, но през 2012 г. са 7%,
през 2016 г. - 8,8%. По думите на проф.
Борисова за 10 години само регистрираният диабет в България се увеличил
със 70%. Огромна част от българите

дори не знаят, че имат диабет, защото
не се изследват за това. Един от трима
диабетици развива бъбречно заболяване, а то е причина за 11% от смъртните
случаи при пациенти с диабет.
Тревожно е, че допреди 10-11 години диабет тип 2 (наричан преди старчески, а отскоро - неинсулинозависим) бе
присъщ за по-възрастни хора, но той
вече и в България се наблюдава и сред
деца. Освен наследствеността, една от
основните причини за появата на диабет тип 2 е наднорменото тегло и обездвижването. Именно този диабет - тип
2, е предотвратим с промяна на начина
на живот. Ако своевременно бъдат диагностицирани хората с този тип заболяване, особено когато са млади, те
може дори да нямат нужда от лекарства, а само от промяна на хранителния
и на двигателния режим.

—˙‰˙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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ИРИНЕЙ КОНСТАНТИНОВ:

Театърът
е като
живо кълбо
То постоянно променя формата си
и в това вечно движение е неговото
развитие и бъдеще, казва директорът
на Театър „София”
Интервю на Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА

 Господин Константинов, преди дни връчихте за шести път
наградата на конкурса-биенале за
нова българска пиеса на Театър
“София”. С какво “Цветята” на
Теодора Иванова-Додо спечели единодушното одобрение на авторитетното жури?
- Още при първия коментар разбрах, че текстът на Теодора беше
направил впечатление на всички от
журито. И това първо усещане се
потвърди, когато вече бяхме изчели
всички останали пиеси, казали мнението си и отделили тези, които
щяхме да обсъдим на последния разговор. И така, събирайки мнението
на всички, без някакви сериозни противоречия или несъгласия, определихме петте заглавия, които да влязат в новия сборник с пиеси от този
последен конкурс. И бяхме единодушни, че победителят е пиесата
“Цветята” на Теодора Иванова. Покрай многото теми в текстовете социални, криминални, семейни (темата за разделяне на наследството
между роднини се оказа много актуална), теми за младежите от улицата,
за бездомниците, пиесата на Додо
развива любопитните взаимоотношения на четиримата млади герои двама мъже и две жени, които минават през сложните процеси на взаимно опознаване и постоянно разминаване, неразбиране на другия,
въпреки желанието им да са заедно.
И всичко това - върху красивия фон
на цветята на една от героините,
които много обича. Мисля, че сформирането на млад екип - автор, режисьор и актьори, би довело до отличен резултат. Представление, което ще търси и ще разговаря със своето поколение.
 Стана ясно, че от 43 постъпили ръкописа само един е бил на
историческа тематика и един - на
футуристична. На какво според
вас се дължи голямото внимание
на авторите към теми, сюжети,
взаимоотношения от днешния ни
живот?
- Дължи се на това, че заобикалящият ни живот е много истински и
силен с изненадите, които ни поднася, случките и историите, които
ежедневно ни заобикалят и впечатляват. И, разбира се, желанието на
всички да живеем сега, да анализираме и отразяваме настоящето, да
предвидим бъдещето. И най-важното - да бъдем интересни на своите
почитатели. Не само да се обръщаме

към тях и да ги търсим като читатели или публика, но и да им казваме
нещо, някакво послание, което да
мине през сърцето и да стигне и
остане в ума. Пандемията изостри у
всички ни тази чувствителност, засили нашите желания за диалог между поколенията, независимо под каква форма - с музика, театър и литература.
 Споделихте удовлетворението си, че пиеси, отличени в предишни издания на конкурса, имат
щастлива сценична съдба - като
“Гъдулката гори” на Райко Байчев
и “Покана за вечеря” на Оля Стоянова. Това означава ли, че у публиката има сериозен интерес към
българската драматургия?
- Да. Публиката винаги е обичала
българската драматургия и винаги се
е отнасяла с голяма благодарност
към новите български заглавия.
Връзката е взаимна и силна, защото
всички в театъра - режисьори, актьори, работим с удоволствие такава пиеса и чакаме всяка следваща с
нетърпение. “Покана за вечеря” на
Оля Стоянова продължава да се радва на голям интерес у публиката вече
близо 100 пъти. “Гъдулката гори”
също имаше щастлива съдба, не само
на сцената на Театър “София”, на
няколко фестивални сцени в културните ни центрове в Лондон, Берлин,
Братислава, Виена. Правим и друго
- представяме с актьорите от театъра останалите заглавия от сборника,
като разиграваме отделни сцени от
тях пред зрителите. Така намираме
начин да представим повече млади
автори и да ги срещнем с нови публики.
 Миналата година успешно
удължихте театралния сезон с
откриването на новата сцена “На
стълбите”. Във време на пандемия,
неколкократно затваряне и ограничения това сигурно беше живителна глътка въздух за трупата.
Но поначало великолепното местоположение на театъра - в парка
“Заимов”, е благоприятна среда за
представления през горещите летни вечери. Смятате ли това да
стане традиция?
- Да, смятаме да стане традиция.
Удоволствието от това, да се играе
вечер на открито, го изпитахме преди няколко години, когато през юни
играехме представления и правехме
други събития - музикални, литературни, филмови, на откритата ни
сцена “Арена” в театъра. Имаше
анализи, имаше дълги разговори след
представленията, имаше и бира (смее
се). Вече изпитано, това ни даде
кураж да направим сцена “На
стълбите” пред Театър “София”

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

ИРИНЕЙ КОНСТАНТИНОВ е роден на 23 март 1949 г. в София.
Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ “Кр. Сарафов” в
класа на проф. Гриша Островски. Започва творческия си път
в ДТ “Стоян Бъчваров” във Варна (1972-1976), работи в НДТ “Сълза
и смях” (1976-1984), от 1984 г. до днес играе в Театър “София”,
на който от юли 2008 г. е и директор. Има десетки роли на
театралната сцена, в киното, в радио- и телевизионния театър.
Носител е на творчески и държавни отличия за значимия си
принос в българската култура.

миналото лято и за два месеца да
изиграем над 70 представления с
участието на много други театри и
частни трупи. Това беше глътка
въздух и за белите дробове на театъра по време на пандемията. Бяхме живи, чувахме отново смях, ръкопляскания, благодарности и играехме с огромен ентусиазъм всяка вечер. Така се роди фестивалът “На
стълбите”, който тази година ще има
второ издание, вече с конкурсен
характер и награди за отличените.
Създадохме нова прекрасна открита
сцена и с вълнение чакаме първи юни
- да открием летния театрален сезон.
 Наскоро възстановихте представянето на спектакли със субтитри на английски език. Струва
ми се много полезно в днешно време, когато у нас има доста голям
брой работещи и учащи чуждестранни граждани - освен туристите, които с удоволствие биха посетили спектакъл, който ще могат
пълноценно да съпреживеят.
- Големи благодарности получаваме от чужденците, които са посетили театъра и са гледали наши представления. Един чужденец ни каза
преди време: “Да гледам представление на вашия театър направи пълноценно пребиваването ми в София.”
Туроператорите включват в програмите си и предложения за посещение в Театър “София”.
 Предоставяте сцената си за
гостуване на извънстолични театри - на 31 май например, предстои гастрол на Пазарджишкия
театър. Със сигурност е много
важно за тях да се представят
пред софийска публика, а и за нея да може да види изяви и на други,
по-малко или повече познати за нея
артисти.
- Да. Важно е. И за тях, и за нас.
Те показват своите представления на
нашата сцена, с което разнообразяват репертоара; имат възможност да
бъдат видени и оценени от жури за

различни награди; софийските зрители имат възможност за сравнения
и запознаване с продукциите на театри извън столицата. Подобна размяна раздвижва и обогатява българския театър. Ние също ще отидем
при възможност да играем при тях.
Така ставаме посланици на театралната магия и красота от и в различните градове на България.
 През последната година целият ни живот премина под знака на
пандемията. Всеки от нас си направи някакви равносметки, изводи,
може би преподредихме приоритетите си... Вие как почувствахте и
премислихте нещата в резултат
от тази генерална промяна?
- Почувствах, че трябва да си
изградя един мисловен щит, който да
обгърне и разума, и тялото ми и да
не допусне да ми влияят външните
събития. Спазвах всички мерки, пазих себе си и близките си, ходих от
време навреме, когато се налагаше,
на работа, тъй като тя не спираше, и
си представях бъдещето - своето и
на театъра, с надежда за бързо оправяне. За сетен път прозрях поговорката “Човек предполага, Господ разполага”.
 Близо 4 десетилетия творческата ви съдба е свързана с Театър
“София”, а от 13 години - и като
директор. При неизбежните административни задължения, още поголяма радост ли ви доставят изявите ви на сцената?
- Опитвам се да извлека удоволствие от всичко. И от административната работа, и от представленията, в които играя. Театърът е като
живо кълбо, което непрекъснато
променя формата си. Разтяга се в
една или друга посока, деформира
се, понякога намалява обема си, но
никога не спира да се търкаля. Побавно или по-бързо, понякога като
камъка на Сизиф нагоре, понякога
надолу, но в това вечно движение е
неговото развитие и бъдеще.
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Вените изпомпват кръв благодарение на
съкращението на мускулите около тях.

- «‡˘Ó ËÁ·ˇ„‡ıÚÂ ÓÚ Á‡Ú‚Ó‡?
- »ÒÍ‡ı ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌˇ!
- ’Ï, ÒÚ‡ÌÌ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚‡ Á‡ Ò‚Ó·Ó‰‡ ËÏ‡ÚÂ...

Мозъкът на съвременния човек е доста
по-малък, отколкото на неандерталеца.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Премиери и концерти
в програмата на БНТ1
Празничните богослужения ще се излъчват на живо
За предстоящите Великденски празници БНТ ще предложи поредица от премиерни филмови заглавия и атрактивни концерти на едни от най-обичаните родни и
чужди звезди.
Сред акцентите в програма на обществената медия е безсмъртната творба на Моцарт “Реквием”, която ще може да се види
и чуе на 30 април в 17,20 ч. в изпълнение на
Софийската филхармония, Националния
филхармоничен хор и прочути наши солисти, под диригентството на Любка Биаджони. Ценителите ще се насладят в 21,10 ч. и
на “Cinema” - един от най-въздействащите
концерти на Андреа Бочели с музика от незабравими кинотворби.
На Разпети петък, от 15,20 ч., ще се прожектира филмът “Спасението” с легендарните Невена Коканова и Коста Цонев.
БНТ1 ще покаже и френско-белгийската
премиера “Реми: Без дом” по книгата на
Ектор Мало (от 18,15 ч.), както и екранизацията на бестселъра на Франческо Фиорети
“Аз, Леонардо” (20,30 ч.).
На Велика събота пряко от Ерусалим ще
бъде излъчено “Чудото на Благодатния огън
в църквата при Божи гроб”, което ще може
да се гледа в предаването “Религията днес”
(13 ч.). На живо от катедралата “Св. Александър Невски” зрителите ще видят “Празнично Пасхално богослужение” и ще посрещнат светлината на Христовото Възкре-

СНИМКА МИРАМАР ФИЛМ

Мария Илиева има специална роля
в “Порталът”
сение (23 ч.).
Музикален акцент в програмата е участието на Богдана Карадочева в предаването
“БНТ на 60”. А българският филм “Апостолите” (21 ч.) проследява последните дни на
Васил Левски на 20 април 1876 г.
“Празнично богослужение за Второ
Възкресение” ще се излъчи на Великден,
2 май, пряко от храм “Св. Неделя” (10,55 ч.).
В празничния ден премиера очаква и децата,
които ще имат възможност да гледат “Пинокио” в 14 ч.
Навръх Великден започва и първи епизод на най-новия български сериал “Порталът” (21 ч.), който ще отведе зрителите
на вълнуващо пътуване във времето между
1979 и 2019 г. Шедьовърът “Светлините

на града” на Чарли Чаплин ще е в ефира в
22,10 ч. Концертът от 65-годишнината на
един от най-популярните български поети
и текстописци Живко Колев ще се излъчи
в 16 ч. Предаването “БНТ на 60” е посветено на Георги Христов (19 ч.). “Рок поезия” с български хитове по текстове на
Александър Петров ще може да се види в
23,35 ч.
В началото на Светлата седмица обществената телевизия ще излъчи българския
филм “Адио, Рио” (15,30 ч.) и премиерното
френско заглавие “Влюбен в жена си”
(20,30 ч.). Кралят на валса Андре Рийо ще
зареди зрителите с неповторима емоция с
музиката на “Йохан Щраус оркестър” от
площада в Маастрихт (16,30 ч.). Изпълненията на една от неостаряващите легенди
на българския рок Станислав Сланев-Стенли ще може да се видят в 22,15 ч.
Гост в предаването “Култура.БГ” ще
бъде журналистът Георги Милков, който ще
разкаже повече за Атон като исторически,
религиозен и културен феномен.
На Светли вторник, 4 май, зрителите ще
си спомнят за легендата Тодор Колев в
“Опасен чар” (15 ч.). Премиерата на френския филм “Скъперникът” е от 20,30 ч.
Празничната филмова програма на
БНТ1 ще продължи и на Гергьовден с вечните български филми “Рицар без броня”
(13,30 ч.) и “Тримата от запаса” (15,30 ч.).

¡Œ√ƒ¿Õ ¡Œ÷≈¬,
Ì‡Ó‰ÂÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ
¬¿—»À ¬¿—»À≈¬-«”≈ ¿,
‡ÍÚ¸Ó
¬¿—»À œ≈“–Œ¬,
‰Ê‡Á Ë ÔÓÔ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ
¬À¿ƒ»—À¿¬ √Œ–¿ÕŒ¬,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒËÚÂ
Ã¿ﬂ ÿ»ÿ Œ¬¿,
˜ÎÂÌ Ì‡ Õ— Ì‡ ¡—œ
—À¿¬ ¿ ¡Œ«” Œ¬¿, „Î‡‚ÂÌ
Â‰‡ÍÚÓ Ì‡ ‚. ì—Ú‡Ì‰‡Úî
—“≈‘¿Õ »—‹Œ¬, ÔËÒ‡ÚÂÎ
◊Î.-ÍÓ. —“≈‘¿Õ
’¿ƒΔ»“ŒƒŒ–Œ¬, ËÌÊÂÌÂ
“–≈Õƒ¿‘»À ¿ Õ≈Ã— ¿,
ÚÓÌÂÊËÒ¸ÓÍ‡
‘»À»œ »– Œ–Œ¬, ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ

Занаятчии
се събират
в Сандански
Майстори от всички етнографски райони на страната ще
се съберат днес, 30 април, в
Сандански, за да представят красотата и тънкостите на най-впечатляващите български традиции
и занаяти. Авторска и троянска
керамика, изделия от восък, битови тъкани, стъклопис, дърворезба, иконопис, художествена
обработка на кожа и ръчно изработени бижута са само малка
част от занаятчийските производства, които ще бъдат представени на Алеята на българските традиции. Официалното откриване е от 10 ч. в красивия
парк “Свети Врач”. Празникът
на майсторите ще продължи до
2 май, неделя, включително.

Триметрово Великденско яйце
направиха в Димитровград
Триметрово светещо
Великденско яйце посреща жителите и гостите
на Димитровград в навечерието на Възкресение
Христово. Атракцията с
впечатляващи размери е
монтирана на кръговото
между бул. “Трети март”

с улиците “Хасковска” и
“Панорамен път”, пред
входа на парк “Пеньо
Пенев”.
Яйцето-великан тежи
70 килограма и е изработено от местна фирма,
съвместно с общинското
Социално предприятие.

Използвани са 150 линейни метра желязо, метални обръчи и 2200 лампички, за да се направи
атрактивна празнична украса в града за Великден.
Преди години на
входа на друг градски
парк - “Марица”, бяха

монтирани голяма пейка, маса и лампа, както и
метално сърце, които
също са с гигантски размери. Атракциите са
сред предпочитаните от
гостите и жителите за
снимки, които си правят
за спомен.

Лора и Стоян се завръщат
в ефира с „Бон апети”

Конструкцията е украсена с 2200 лампички и тежи 70 килограма

Талантливият екранен тандем Лора и Стоян, който готви
рамо до рамо вече десет години, се завръща с пълна сила и
с голяма доза вдъхновение за всички, които обичат да създават и споделят вкусна храна. Новият пети сезон на “Бон
апети” ще се излъчва всеки ден от 3 май, от 11,30 ч.
Любимото кулинарно дуо ще продължи да забавлява
зрителите на 24Kitchen със своите изпитани рецепти и фин
хумор. Вдъхновени от готварските традиции на Балканите,
Средиземноморието и Близкия изток, Лора и Стоян ще отведат ценителите на интересно и вълнуващо приключение.
Двамата готвачи очароват със страстта си към готвенето и
провокират хората да влязат в кухнята и да готвят с тях.
Всеки от новите 25 епизода ще поднесе бърза рецепта
за тези, които не разполагат с много време да приготвят
храна за себе си или за близките. Ще има и ястия, създадени с леснодостъпни продукти, които се намират във
всяко домакинство.
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Предимно слънчево ще е над цялата страна от сутринта.
След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в планинските райони ще има краткотрайни
валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър
от юг-югозапад. Минималните температури ще са от 5 до 10
градуса, максималните - между 24 и 29 градуса. Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца и няма да се
промени в рамките на деня.

ХОРОСКОП

06.00 —Î˙Ì˜Â‚Ë ÔÂ‡ ‰ÂÚÒÍË Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ,
1982„./
07.00 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
12.30 Œ·ÁÓ ì”≈‘¿ ÀË„‡ ≈‚ÓÔ‡î
13.00 ÕÂ·ÂÒÌËˇÚ ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ Ì‡
¡˙Î„‡Ëˇ ‰ÓÍ. ÙËÎÏ/¡˙Î„‡Ëˇ, 2011„./
14.00 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
14.55 ÕÂ·ÂÒÌ‡ ÏÛÁËÍ‡ ˆ˙ÍÓ‚ÌÓÒÎ‡‚ˇÌÒÍË ÔÂÒÌÓÔÂÌËˇ ‚
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ Í‚‡ÚÂÚ
ì—Î‡‚ÂÈî
15.20 —Ô‡ÒÂÌËÂÚÓ Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /
¡˙Î„‡Ëˇ, 1984„./
17.20 ì–ÂÍ‚ËÂÏî ÓÚ ¬.¿.ÃÓˆ‡Ú
ÍÓÌˆÂÚ ÓÚ Í‡ÚÂ‰‡Î‡Ú‡ ‚
¡Û„ÓÒ /»ÒÔ‡ÌËˇ, 2020„./
18.10 –ÂÏË: ¡ÂÁ ‰ÓÏ Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
/ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ, 2018„./,
ÂÊËÒ¸Ó ¿ÌÚÓ‡Ì ¡ÎÓÒËÂ,
‚ ÓÎËÚÂ: ƒ‡ÌËÂÎ ŒÚ¸ÓË,
Ã‡ÎÂÓÏ œ‡ÍÂÌ, ¬ËÊËÌË
ÀÓ‰Ó‡ÈÂÌ Ë ‰.
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.30 ¿Á, ÀÂÓÌ‡‰Ó Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
/»Ú‡ÎËˇ, 2019„./, ÂÊËÒ¸Ó ’ÂÒÛÒ √‡ÒÂÒ À‡Ï·ÂÚ,
‚ ÓÎËÚÂ: ÀÛÍ‡ ¿‰ÊÂÌÚÂÓ, ¿Ì‰ÊÂÎ‡ ‘ÓÌÚ‡Ì‡,
Ã‡ÒËÏÓ ‰Â ÀÓÂÌˆÓ Ë ‰.
22.10 ÓÌˆÂÚ Ì‡ ¿Ì‰Â‡ ¡Ó˜ÂÎË
Ò Û˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡: ƒÂÈ‚Ë‰
‘ÓÒÚ˙, ƒÊÓÌ “‡‚ÓÎÚ‡,
¿Ì‰Ë √‡ÒËˇ, ¬ÂÓÌËÍ‡
¡Ó˜ÂÎË Ë ‰.
23.40 ¬ÓÈÌ‡Ú‡ Ì‡ Â‰Ì‡ ÊÂÌ‡ Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ,
2018„./, ÂÊËÒ¸Ó ¡ÂÌÂ‰ËÍÚ ≈ÎËÌ„ÒÓÌ, ‚ ÓÎËÚÂ:
’‡Î‰Ó‡ √ÂËı‡‰Ò‰ÓÚË,
…ÓÌ‡ —Ë„Û‰‡ÒÓÌ, ’Û‡Ì
‡ÏËÎÓ –ÓÏ‡Ì ≈ÒÚ‡‰‡ Ë
‰.
01.25 100% ·Û‰ÌË /Ô/
03.20 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
04.20 ¿Á, ÀÂÓÌ‡‰Ó Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
/Ô/

07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
09.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
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 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (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 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË
20.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
23.05 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò ¡—“¬î
(Ô)
01.10 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
02.05 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î (Ô)
03.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî
(Ô)
03.55 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
04.55 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò ¡—“¬î
(Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ

05.20 ìœÂÔÂÎˇ¯Í‡: “‡ÈÌ‡Ú‡ Ì‡
ÔËÌˆ‡î - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ (—¿Ÿ)
07.00 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 ìÃËÒ —Î‡‰ÍË¯î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.10
13.00 ì ˙„Ó‚‡Úî - ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÌ
(Ú‚ ÙËÎÏ, —¿Ÿ, 2015),
ÂÊËÒ¸Ó ƒÊÂÙ ¡ÎÂÍÌ˙,
‚ ÓÎËÚÂ: ƒÊÂÈÒ˙Ì ÀËÈ,
ÃËÌÍ‡ ÂÎË, Ã‡„Ë ≈ÎËÁ‡·ÂÚ ƒÊÓÛÌÒ, ƒÊ‡ÂÌ ÀÛËÒ˙Ì, ÓÌ˙ œÂÈÚ˙Ì Ë ‰.
15.00 ìÃËˇ Ë ·ÂÎËˇÚ Î˙‚î - ÔËÍÎ˛˜ÂÌÒÍË (‘‡ÌˆËˇ, √ÂÏ‡ÌËˇ, ﬁ¿–, 2018), ÂÊËÒ¸Ó ΔËÎ ‰¸Ó ÃÂÒÚ, ‚
ÓÎËÚÂ: ÃÂÎ‡ÌË ÀÓ‡Ì, ƒ‡Ìˇ ƒÂ ¬ËÎËÒ, À‡Ì„ÎË ˙ÍÛÛ‰, ¡‡Ì‰˙Ì ŒÂÚ Ë ‰.
17.00 ì—ÓÍ Á‡ ‚Î˛·‚‡ÌÂî - ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÌ (—¿Ÿ, ¿‚ÒÚ‡ÎËˇ,
2002), ÂÊËÒ¸Ó Ã‡Í
ÀÓ˙ÌÒ, ‚ ÓÎËÚÂ: —‡Ì‰‡
¡˙ÎÓÍ, ’˛ √‡ÌÚ, ¿ÎË¯‡
”ËÚ, ƒÂÈÌ‡ ¿È‚Ë, –Ó·˙Ú
Î‡ÈÌ, ’Â‰˙ ¡˙ÌÒ Ë ‰.
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.84
21.00 œÂÏËÂ‡: ì—˙ÌË ·ËÈ˜î ÒÂË‡Î, ÂÔ.10
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 ì√‡Ì‰î - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.19,
20
01.00 ìŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ œËÂÚÓî ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.11
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.25

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 - ÒÓˆË‡ÎÌÓ-Ô‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.45 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î Á‡·‡‚Ì‡ Ë„‡ Ò ‚˙ÔÓÒË
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ì ‡ÚÓ ‰‚Â Í‡ÔÍË ‚Ó‰‡î ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ ¯ÓÛ Á‡ ÔÂÓ·‡Áˇ‚‡ÌËˇ
23.35 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - Á‡·‡‚ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
00.30 ìÀ˛·Ó‚ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇî
- Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
02.15 ìÃËÎËÓÌ ‚ ·‡˜Ì‡Ú‡
ÍÓ¯ÌËˆ‡î - Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ
03.45 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
04.30 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
05.15 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî

ОВЕН

ВЕЗНИ

Ще постигнете целите
си лесно, но трябва да
знаете, че усилията ви
ще бъдат за ваша сметка.

Чрез
действия
ще
затвърдите авторитета си на сериозен човек, на когото може да
се разчита.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Посветете деня на
физическата си форма.
Ако имате възможност, занимавайте се
със спорт.

Очаква ви успешен ден.
Среща с приятел или
приятни за вас хора ще
ви зареди положително.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Припряността ще ви
пречи да се концентрирате и да сте максимално полезни. Забавете темпото.

Имате колебания за
нещо, което сте решили да направите. Не допускайте околните да
ви влияят.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

С умението си да разбирате чуждата болка
и да откликвате се
превръщате в любима
компания.

Използвайте силата на
разума си. Не се
обвързвайте със съмнителни хора и обстоятелства.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

На предстояща среща с
делови партньори ще
постигнете съгласие по
бъдещи промени в бизнеса.

Инициативи от различен характер ще направят деня ви динамичен.
Не пренебрегвайте текущи дела.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Имате добра мотивация за работа. Резултатите ще ви направят горди и ще ви донесат придобивки.

Ако сте усърдни, не
мислете за крайния
резултат. Той сигурно
ще задоволи очакванията ви.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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Маркиньос повтори Роналдо и
Гризман, но ПСЖ падна от Сити
Защитникът Маркиньос (15) откри за ПСЖ в първия 1/2-финал в
Шампионската лига срещу Манчестър Сити, но тимът му загуби
след обрат с 1:2 на “Парк де Пренс”
след голове на Кевин Де Бройне (64)
и Риад Марез (71).
Статистиката показва, че Маркиньос е едва третият футболист в
историята, който успява да отбележи голове в 1/4-финали и 1/2-финали в Шампионската лига в два поредни сезона. Досега това са сторили само нападателите Кристиано Роналдо (като играч на Реал М) и Антоан Гризман (Барселона), но защитник не го е правил.

Реваншът е на 4 май на стадион
“Етихад” в Манчестър.
“Трябва да анализираме мача, за
да разберем къде са възникнали
трудностите. ПСЖ е имал проблеми и в други мачове, но винаги е
намирал решение. Трябва да мислим позитивно и да изиграем ответния мач колкото може по-добре.
Трябва да бъдем стабилни, предстои
ни още 90 минути борба. Ако не
вярваме в успеха, не си струва дори
да пътуваме за реванша. Не трябва
да се съмняваме. Нужно е да поработим и да подобрим слабите ни
страни. Трябва да направим обрат”,
коментира Маркиньос.

СНИМКА БГНЕС

Защитникът на ПСЖ Маркиньос (№5) открива с глава,
но Манчестър Сити победи с 2:1 в Париж

Фурнаджиев брани Боби
Намирисва ми на страх, коментира Бербатов
Вицепрезидентът на БФС Атанас
Фурнаджиев защити Борислав Михайлов
за решението му да оттегли оставката си.
Като мотив Фурнаджиев посочи приключилите проверки в БФС, които не били
открили нищо нередно. А това означавало, че просто е настанало време Михайлов да се върне на президентския пост,
на който последната година и половина
седеше уж временно Михаил Касабов.
“Имаше съмнения и обвинения и затова той се оттегли. Заради пандемията
нямаше конгрес, след като не се откри
нищо, абсолютно логично е той да си
оттегли оставката. Михайлов беше 8 години член на Изпълкома на УЕФА и там
получи заслужена оценка за своята работа, както на самия него, така и на футболния ни съюз. Дали промяна ще има, това
го решават футболните хора”, обяви
Фурнаджиев пред БНТ. Според него в
случая нямало морален казус, тъй като
нивото на футбола е такова, каквото е на
държавата като цяло.

С хода на Боби в БФС се спасиха от
извънреден конгрес на 25 юни. На изборите щеше да се яви Димитър Бербатов
и той обяви, че за възраждането на футбола ни ще му помагат Стилиян Петров
и Мартин Петров, както и настоящият
член на Изпълкома Петър Величков.
“Намирисва на страх и паника. Чисто юридически имат своята правота,

но морално... Беше очакван такъв ход.
Продължаваме с нашата програма, отказване няма. Живот и здраве догодина
да дойде конгресът, всичко да мине добре, за да може той да бъде проведен
по правилния начин. Ние също можем
да бъдем агресивни и сигурно ще бъдем,
но в момента имаме нашата програма и
я следваме. Хубаво е, че на моменти
сме подценявани.
Имало 350 клуба, които ги подкрепили. Аз да кажа ли, че има 400 клуба, които
са ме подкрепили? Някъде не излиза сметката”, каза Бербатов пред Дарик радио.
“Опитват се да търсят под вола теле,
но няма как да стане. Лесно се харчат
парите на УЕФА, когато нямаш съвест и
грам усещане за разумност на разходите.
Моето възпитание и морал са други.
Всяка стотинка, която може да бъде спестена и насочена в правилната посока, за
мен е важна. Трудно се управляват и се
носи отговорност за чужди пари, в случая парите на УЕФА”, заяви Величков.

Разследват боса на Славия за расизъм
Комисията за защита от
дискриминация проведе открито заседание, на което изслуша адвоката на Венцеслав
Стефанов по сигнала за расизъм, подаден от мениджъра Николай Жейнов. Председателят на петчленния заседателен състав Сабрие Сапунджиева няколко пъти напом-

ни на юриста на Стефанов,
че при разглеждането на подобни казуси трябва да се докаже, че не е проявен расизъм.
Сигналът е по повод пресконференция от миналата година, на която босът на Славия
използва обидни думи и епитети, свързани с расова и сексуална дискриминация. Зара-

ди тях са сезирани институциите, но почти година няма
реакция от БФС.
Случаят обаче е следен от
FARE и УЕФА. Юристите на
Жейнов внесоха допълнителни доказателства с изказвания
на Стефанов в медиите отпреди месец. Цитиран е и
мачът Етър - Славия, след

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚
√Î‡‚ÂÌ Â‰‡ÍÚÓ
»‚ÂÎËÌ ÕËÍÓÎÓ‚
inikolov@duma.bg
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√ÂÓ„Ë √ÂÓ„ËÂ‚
ggeorgiev@duma.bg
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tgeneva@duma.bg
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който футболистът на “болярите” Миси Мезу се оплака,
че е обиждан на расова основа от вратаря на “белите”
Светослав Вуцов. Комисията за защита от дискриминация даде 14-дневен срок на
страните за писмени становища, преди да вземе окончателно решение по казуса.
»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚
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РЕЗУЛТАТИ

ШАМПИОНСКА ЛИГА
ПСЖ - Манчестър
Сити 1:2 1:0 Маркиньос
(15) 1:1 Де Бройне (64)
1:2 Марез (71), ЧК: Тай (78-П); Реал
М - Челси 1:1.
Баскетбол
БАЛКАНСКА ЛИГА
Финал (снощи):
Апоел Холон (Изр) - АКАДЕМИК
ПД; полуфинали: Академик Пд - Берое 66:62; Апоел Холон - Галил Гилбоа (Изр) 81:77.
ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
18.30 Созопол - Спортист Св
21.30 Вердер - РБ Лайпциг
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
22.00 Саутхемптън - Лестър
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
12.00 Турнир в Мюнхен (мъже)
ПО ДИЕМА СПОРТ
ФОРМУЛА 1
13.30 и 17.00 Гран при
на Португалия (тренировки)
УТРЕ
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
14.30 Кристъл Палас - Ман Сити
17.00 Брайтън - Лийдс
19.30 Челси - Фулъм
22.00 Евертън - Астън Вила
ПО РИНГ
18.00 ПСЖ - Ланс
22.00 Лил - Ница
ПО МАКС СПОРТ 3
16.00 Верона - Специя
19.00 Кротоне - Интер
21.45 Милан - Беневенто
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
14.30 Турнир в Мюнхен (мъже)
ПО ДИЕМА СПОРТ
ФОРМУЛА 1
17.00 Гран при на
Португалия (квалификация)
В НЕДЕЛЯ
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
16.00 Нюкасъл - Арсенал
18.30 Ман Юнайтед - Ливърпул
ПО ДИЕМА СПОРТ
ФОРМУЛА 1
17.00 Гран при на Португалия
ПО МАКС СПОРТ 2
МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ
15.00 Гран при на Испания

Георги
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Тежък
жребий на
Евро 2022

СНИМКИ СПОРТАЛ

Селекционерът на баскетболистите Росен Барчовски е оптимист,
че отборът ще продължи на Евро 2022 въпреки тежкия жребий

Баскетболистите ни
се паднаха с Турция, Испания,
Русия, Белгия и Грузия
Станаха ясни съперниците на българските национали за Европейското първенство по баскетбол догодина.
Жребият за “лъвовете” обаче бе повече от тежък. Те се
паднаха в Група А със съста-

вите на Турция, Испания,
Русия, Белгия и домакините
от Грузия. Мачовете ще се
играят в Тбилиси.
“Много тежка група. То
леки няма. Надявах се да сме
в Германия, за да сме по-

близо до втората фаза, защото вярвам, че ще се класираме. Тепърва ще анализираме
групата”, коментира разочарованият селекционер на
България Росен Барчовски.
Първенството на Европа
ще се проведе от 1 до 18 септември 2022 г. в Чехия, Грузия, Германия и Италия. Финалната фаза ще е в Берлин,
където теглиха и жребия.

Талант №1 ще играе в Италия

Първите четири отбора
от четирите групи продължават в следващия етап
при директна елиминация.
Мачовете от топ 16 са на 10
и 11 септември. След ден
почивка предстоят 1/4-финалите. 1/2-финалите ще се
проведат на 16 септември, а
два дни по-късно първенството завършва с мачовете за
медалите.

ПЪЛНИЯТ ЖРЕБИЙ:
√ÛÔ‡ ¿: √ÛÁËˇ, “ÛˆËˇ, »ÒÔ‡ÌËˇ, –ÛÒËˇ, ¡ÂÎ„Ëˇ, ¡⁄À√¿–»ﬂ
√ÛÔ‡ ¡: √ÂÏ‡ÌËˇ, ÀËÚ‚‡,
‘‡ÌˆËˇ, —ÎÓ‚ÂÌËˇ, ”Ì„‡Ëˇ,
¡ÓÒÌ‡ Ë ’ÂˆÂ„Ó‚ËÌ‡
√ÛÔ‡ —: »Ú‡ÎËˇ, ≈ÒÚÓÌËˇ,
√˙ˆËˇ, ’˙‚‡ÚËˇ, ”Í‡ÈÌ‡, ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ
√ÛÔ‡ ƒ: ◊ÂıËˇ, œÓÎ¯‡,
—˙·Ëˇ, ‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ, »Á‡ÂÎ, ÕË‰ÂÎ‡Ì‰Ëˇ

Волейболистите загряват
в Словения за Лигата на нациите
Мъжкият национален отбор на България
ще загрее за волейболната Лига на нациите с
приятелски турнир в
Словения. Участието
на “лъвовете” е по покана на словенската
федерация. Надпреварата ще бъде от 21 до
23 май в Любляна.
Съперници на нашите
ще бъдат домакините,
Сърбия и Германия.
Тимът ни заминава за
турнира на 20 май.
След края му съставът ни тръгва директно за италианския град
Римини, където в “ба-

лон” ще се проведат
всички мачове от Лигата на нациите (28 май 27 юни).
Старши треньорът
Силвано Пранди, който изведе френския
Шомон с национала
Георги Петров до
сребърните медали във
Франция, ще пристигне у нас в понеделник,
за да поеме ръководните функции в тренировъчния процес. Тогава се очаква към състава да се присъединят
капитанът Цветан Соколов и Мартин Атанасов.

Първа тренировка с
националите направи
Алекс Грозданов, а Аспарух Аспарухов и Георги Сеганов ще се
присъединят днес към
заниманията. Последни
за подготовката ще
пристигнат Георги Петров и Радослав Парапунов, който играе в
САЩ. Поради ангажираност на столичната
зала “Христо Ботев”
подготовката си мъжете ще водят в зала “Левски София”, където
вече тренират и волейболистките от женския
национален отбор.

И 25 милиона лева не стигат
за стадиона на Ботев Пд

Тийнейджърът Денис Карягин (вдясно) ще играе в Италия
Италианският Веро
Волей Монца ще отмъкне
един от най-обещаващите
ни волейболисти - изгряващата звезда на Нефтохимик Денис Карягин.
Този сезон Веро Волей
финишира на 4-то място в
Серия А1 и през есента
ще играе за Купата на европейската конфедерация
(CEV).
Талант №1 в родния
волейбол ще подпише 2годишен договор, твърди

Спортал. Българинът ще
замени олимпийския вицешампион с Италия от
Рио 2016 Филипо Ланца.
Обещаващият ни волейболист е сравняван с големия Матей Казийски.
Карягин е само на 18
години, но изигра отличен
сезон в състава на “шейховете”, с които спечели
Суперкупата и Купата на
България, а в Суперлигата стигна до сребърните
медали след 0:3 мача от

Хебър. Тийнейджърът
участва в почти всички
двубои за Нефтохимик
този сезон и винаги игра
силно и полезно. Високият 202 см посрещач се
справя отлично и като
диагонал на разпределителя. Той получи и първата си повиквателна от
Силвано Пранди за разширения състав на мъжкия
национален отбор за участие в Лигата на нациите
за мъже в Римини, Италия.

Отпуснатите от държавата 25
милиона лева за строителството на
стадион “Христо Ботев” ще стигнат
за довършване само на две от трибуните. Това стана ясно от писмото
на зам.-кмета на Пловдив Пламен
Райчев до мажоритарния собственик
на клуба Сдружение ПФК Ботев.
Според писмото “ще бъдат
изпълнени всички дейности по част
пътна: вертикална планировка,
всички подготвителни дейности,
реализиране на грубия строеж на
всички сектори, изпълнение на
всички довършителни работи по
сектор А (в обхват, определен от
проектантите), всички довършителни работи по сектор Г (в обхват,
определен от проектантите),
изпълнение на фасадна дограма по
всички сектори, изпълнение на
врати в сектор А, изпълнение на
всички предвидени обработки по

трибуни, а именно - полагане на хидроизолация, парапети, мрежи, преградни стени, монтаж на седалки в
сектор А и Г.
В този си вид и обем стадионът
ще може да се ползва за мачове от
българското първенство и за Купата на България.
В настоящата поръчка не са
предвидени мероприятия за ремонт
на терена на стадиона.
Община Пловдив е поела като
ангажимент възстановяване на
тревното покритие на терена с цел
нормалното му използване”, се казва в писмото.
Наскоро стана ясно, че ще има
средства и само за една козирка над
сектор А. Парите бяха отпуснати
миналата година предизборно, а наскоро премиерът Борисов се зарече да докара “някой еврофинал” на
стадиона.
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