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Задава се
ново
поскъпване
на олиото

Тъжната
равносметка на
Триморския „Кит”

Над половината
деца остават
извън забавачките
в София
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Всеки
на власт под лупа!
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Масово не плащат заплати
Всеки четвърти сигнал за нарушение на трудовите права е свързан
с неизплатени възнаграждения, сочи доклад на КНСБ. Жените найчесто се оплакват, най-малко са сигналите от възрастни.
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Борисов пуснал службите
в отпуск до септември

Евгени ГАВРИЛОВ

Шефът на ДАНС Димитър Георгиев
е в безпрецедентна 4-месечна почивка

И

Шефовете на службите
за сигурност масово са излезли в неплатен отпуск до
септември при встъпването
в длъжност на служебния кабинет, обяви вицепремиерът и вътрешен министър
Бойко Рашков. Вина има

нформацията от последните
дни, че държавната Българска
банка за развитие е била
превърната в касичка на доскорошния депутат от ДПС Делян
Пеевски и при капитал от 1,4
милиарда лева е дала 1 милиард
от тях на негови фирми, общо
взето не е новина (стр. 4). Отдавна е известно, че ББР се използва от Пеевски и близки на
него и ДПС фирми и лица за финансиране на бизнеси, които не
отговарят на целите, за които бе
създадена банката - да помага на
малки и средни фирми. Това логично я превърна в източник на
постоянни скандали.
Примери има в излишък. ББР
рефинансира кредитите на “Водстрой” през лятото на 2014 г. веднага след организирания фалит на
КТБ. ББР финансира и рефинансира “Булгартабак”, докато беше
жива компания. След това изля
пари на “Лафка” и “Техномаркет” - все фирми, свързани с
Пеевски. Според публикации в
печата експозицията на “Техномаркет” към ББР надхвърля 250
милиона лева. Търговската верига бе придобита по мистериозен
и съмнителен начин от Едуардо
Миролио, а впоследствие - от
Пеевски за около 10 милиона
евро. Толкова е бил оборотният
кредит на компанията към КТБ.
Врътката с финансирането
на “Техномаркет” също е интересна.

Бойко Борисов - повечето
ръководители са на пряко
подчинение на министърпредседателя. Отпуските са
разписани в последните дни
на ГЕРБ. “Държавата е без
ръководства на службите ни
за сигурност. Тези служби

са се самообезглавили”,
изтъкна Рашков.
НСО съобщи, че ръководството на службата
изпълнява задълженията си
пълноценно и в пълен
състав. До 6 септември в
неплатен отпуск обаче е

шефът на ДАНС Димитър
Георгиев. До 5 септември
не е на работа и председателят на ДАР Атанас Атанасов. Шефът на ДАТО
Цветан Китов е в отпуск до
21 май.
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СНИМКИ БГНЕС

Нови осем пункта за ваксинация срещу КОВИД-19 заработиха в София. От днес здравните
власти дават предимство за имунизация на хората над 60-годишна възраст и хронично болните
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Всеки четвърти сигнал
за нарушение на трудовите
права - за неплатени заплати
Хората над 65 г. най-рядко докладват за нередности на работното място
Най-много сигнали за нарушения на
трудовите права са свързани с неплащане на заплати - 25%. Това става ясно от
Шестия годишен доклад на КНСБ за нарушения на трудовото законодателство.
Малко по-малко - 24,7%, са сигналите за
нарушаване на работното време, почивките и отпуските. При тези нарушения
се забелязва лек спад, но той най-вероятно се дължи на факта, че доста фирми от
около година работят от разстояние.
Има ръст на нарушенията, свързани със здравословни и безопасни условия на труд. Те са близо 15% от
подадените сигнали и ако през 2019 г.
са 49,6% от всички установени нару-

шения, то през годината на пандемията от КОВИД-19 са 51,9%.
Най-голям е делът на нарушенията в
леката промишленост - 15,6%, следват
услугите и търговията, в здравеопазването са 11%, в образованието - 10,4%, в
туризма и хотелиерството са 5,5%.
Най-много сигнали за нарушения на
трудовите правоотношения са подадени
от сферата на търговията на дребно (13
032), ресторантьорството (10 563), независимо че доста време тези заведения
бяха затворени, както и от строителство
на сгради (5106), което почти не спря по
време на пандемията.
През последните 6 години се на-

блюдава тенденция на намаляване на
проверките от ГИТ, отбелязва докладът на КНСБ.
Пловдив е областният град с най-много регистрирани сигнали за нарушения
на трудовите права - 14%, от Велико
Търново, Хасково, Габрово и Смолян са
подадени по 12%, от София - 9%.
От КНСБ още от миналата година
настояват за законови промени, свързани с регламентирането на трудовите
права при наложената от пандемията
работа от разстояние.
Над 1/3 от сигналите са подадени
от хора на 46-55 г. Най-рядко сигнализират за нарушени трудови права хо-

рата над 65 г. Жените са по-активни и
от тях са дошли близо 57% от сигналите за нарушения.
От синдиката са категорични, че в
момента един от важните проблеми е
изчисляването на сумираното работно
време, както и извънредният труд. КНСБ
е поискала среща със служебния министър-председател, за да разбере дали
служебното правителство ще гарантира
запазването на 300 хил. работни места,
какви ще бъдат мерките и с какви пари
ще бъдат обезпечени. Синдикалният лидер Пламен Димитов обяви, че КНСБ
очаква да бъде запазено стимулирането с
1000 лв. на работещите на първа линия.

Студентите се връщат във
вузовете, учениците още чакат
Студентите ще се върнат
в университетите, след като
на ръководствата им се даде
възможност сами да вземат
решение за това. За учениците обаче още не е ясно кога
ще тръгнат на училище. В случая със студентите е постигнато единодушие от всички
институции, докато за учениците такова няма, обясни министърът на образованието
проф. Николай Денков, който вчера представи екипа си.
За вузовете се чака само заповедта на министъра на
здравеопазването, а решение
за учениците ще се вземе на
отраслов съвет.
За успешното приключване на учебната година, провеждането на матурите, националното външно оценяване и

приема след основно образование ще отговаря зам.-министърът Мария Гайдарова.
Евгения Пеева-Кирова пък ще
анализира резултатите от дистанционното образование и
ще подготви пакет от мерки
за подготовката на следващата учебна година.
По завършване на Картата
на висшето образование и изработване на процедурите за
създаване на изследователски
университети ще работи Генка Петрова. Работата в сферата на науката е поверена на
заместник-министър Нели Косева. Новият екип няма да прави ревизия на работата на предишното ръководство, но все
пак ще има проверка на разходването на средствата,
обобщи проф. Денков.

СНИМКА ПРЕССЕКРЕТАРИАТ НА ПРЕЗИДЕНТА

Банатските българи са пример как се пази памет, родство, духовност, българщина.
Когато сме заедно, когато има памет, ще пребъдем. С тези думи се обърна
вицепрезидентът Илияна Йотова към присъстващите в Римокатолическата енория
“Свети Йосиф” в София на честването на 80 г. от спасяването на над 1100 етнически
българи от германски военно-пленнически лагер в Тимишоара. Организатори на
събитието бяха Дружеството на банатските българи “Фалмис”, Държавната агенция
“Архиви”, фондация “Българска памет” и Католическата енория “Свети Йосиф”

Половината деца без място
в забавачките в София
Деси ВЕЛЕВА

Над половината от
кандидатстващите деца за
ясли и първа група на
детската градина в София
остават извън класациите. Това показва обобщена справка на неправителствената организация
“Данни за добро”, като
информацията е събрана
от официалната система
за кандидатстване на
Столичната община след
повторото й отваряне и
затваряне на 15 май от
майка-доброволец. Според данните за 8370 свободни места се борят 18
788 деца от трите набора - 2020, 2019 и 2018 г.

Това са малчугани, които
трябва да постъпят в двете яслени и в първа градинска група. Най-голям
е недостигът за най-малките, родени през миналата година, като се очаква да влязат едва 32 на
сто от кандидатите. Свободните места са едва
1646, а за тях се борят
5000 хлапета. Близо 60%
от кандидатите за втора
яслена група също ще
останат без място. Свободните бройки са малко
над 3100, а за тях кандидастват близо 6000 деца.
Повече от половината
желаещи ще намерят място в първа градинска група. За по-големите набори нови места се обявяват, само ако се освобо-

дят бройки от напуснали
деца или се разширят
групите.
В някои столични
райони по 7 деца се състезават за едно място в ясла,
като например в “Триадица”. Борбата е оспорвана също така във “Витоша”, “Красно село” и
“Студентски”.
Заради скандала с отварянето и затварянето
на системата за кандидастване и отлагане на класирането организацията е
проследила и новите регистрации, направени
след първоначалния срок.
Те са 671, като две трети
са съществували, но в тях
са нанесени корекции.
Класирането се проведе
вчера в късния следобед.

Приоритетно ваксинират
хората над 60 години
Над 60-годишните и хората с хронични заболявания ще бъдат ваксинирани с
предимство, гласи заповед на служебния
министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров. Още с обявяването на Националния ваксинационен план д-р Кацаров,
който тогава бе представител на Центъра
за защита на правата в здравеопазването,
разкритикува остро факта, че тези групи
бяха предвидени за късно ваксиниране, с
което българският план се отличаваше от
останалите европейски. Както ДУМА
многократно писа, България е последна в
ЕС по ваксинирани възрастни. Според
заповедта на министър Кацаров от понеделник до четвъртък с предимство за ваксини срещу КОВИД-19 са хората над 60
г. и с исхемична болест на сърцето, хронична бъбречна недостатъчност, захарен
диабет, мозъчно-съдова болест, хронични
белодробни заболявания и онкологични заболявания или други по преценка на лекаря. Предимството важи както в зелените
коридори, така и при личните лекари. В

петък, събота и неделя ще се ваксинират
всички желаещи, по реда на записване.
РЗИ трябва да определят логистични пунктове във всяка община, а при необходимост и в отдалечени населени места. Всяка седмица те трябва да доставят до пунктовете заявените от личните лекари количества ваксини срещу КОВИД-19. РЗИ
трябва да организират и мобилни екипи,
които да провеждат имунизацията на трудно подвижни хора и на живеещи в отдалечени райони. Списъците ще се изготвят
от личните лекари. Кацаров направи видео обръщение към нацията с призив
хората да се ваксинират. Той изтъква, че
за последните 6 месеца от КОВИД-19 у
нас са починали двойно повече българи
от загиналите по време на Втората световна война. Проект на МЗ предвижда
удължаване на срока за изписване на лекарства, плащани от НЗОК, и на бялата
хартиена рецепта. Предвиждаше се след
31 май да се премине изцяло на електронни предписания.
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Проф. Димитър Луджев

57,1 млн. лeва ще струват
изборите през юли
57,1 млн. лв. ще струват
предсрочните парламентарни
избори на 11 юли, обяви служебният министър на финансите Асен Василев. Тази сума ще
отиде за подготовка и отпечатване на избирателните списъци,
закупуване и изработване на
необходимите изборни книжа и
материали, отпечатване на бюлетини, логистично осигуряване на областните и общинските
администрации и на администрацията на МС. Част от парите
са за възнаграждения на членовете на РИК и СИК, компютърната обработка на данните от гласуването, издаването на
бюлетин с резултатите от избо-

рите, както и провеждане на разяснителна кампания за правата
и задълженията на гражданите и
начина на гласуване.
Одобрени са и допълнителни 11,1 млн. лв. в случай, че
изборите се проведат при обявена извънредна епидемична
обстановка. Ако тя не е обявена, то вотът ще струва с 8,6
млн. лв. по-малко от изборите
на 4 април, които са на стойност 65,7 млн. лева. В противния случай одобрените средства ще възлязат на общо 68,2
млн. лв. и ще бъдат с 2,5 млн.
лв. по-скъпи от тези на 4 април,
защото ще бъде осигурено финансиране на над 500 секции в

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Кабинетът има готовност да отпусне още средства за поръчката на машини за гласуване
чужбина.
Ако ЦИК реши въвеждане
на видеонаблюдение в секционните комисии, правителството
има готовност да осигури не-

обходимите допълнителни
средства. Министър Василев
посочи, че след провеждане на
обществената поръчка за доставка на допълнителните ма-

шини и когато се разбере какъв
брой точно е необходим, Министерството на финансите е
поело ангажимент да осигури
средствата за тях.

В МВР си затваряли
очите за купен вот
Отпуски самообезглавили службите за сигурност, твърди министър Бойко Рашков
“Имам информация, че в някои поделения МВР умишлено са си затваряли очите за купуване на гласове. Става
въпрос за район недалеч от София”,
обяви в тв интервю служебният вицепремиер и вътрешен министър Бойко
Рашков. Той защити рокадите във
вътрешното министерство и подчерта,
че отстраняването на длъжностни лица
ще е заради несправяне с работата и за
нарушения, които са допуснати и не им
е обърнато внимание. Рашков посочи,
че в някои регионални дирекции на
МВР все още се съхраняват машини за
гласуване и трябва да се провери дали
техниката може отново да се използва
и може ли да бъде манипулирана. Говорителят на служебното правителство
Антон Кутев не изключи областните
управители и ръководителите на областните дирекции на МВР да бъдат сменени, тъй като са “онзи механизъм,
който контролира изборите на място”.

Няма как да се купуват гласове, ако
няма разпънат чадър от ОДМВР, смята
Кутев.
“Имам данни за осигуряване на
възможност за преминаване на границата от мигранти. Имам информация,
че високопоставени служители са ползвали служебна кола и са катастрофирали със семейството си и няма взето никакво отношение към този ръководител”, изброи Рашков още нарушения в
МВР. Служебният министър беше категоричен, че срещу длъжностни лица,
които са влезли в престъпни връзки,
ръководството на МВР ще бъде безкомпромисно.
Ръководителите на службите за сигурност са излезли в неплатен отпуск
до септември веднага след встъпването
в длъжност на служебния кабинет, обяви Рашков. Излезлите в отпуск били
“прекалено много на брой”. “Знаете ли
колко много се разболяха, когато

встъпи в длъжност служебният кабинет? Службите за сигурност у нас са
излезли в неплатена отпуска до септември. Пита се кой им е позволил да получат този отпуск? Регионалният директор на Пловдив, всички ръководни
длъжностни лица в системата за сигурност у нас в момента са в неплатен
отпуск. А кой им е разрешил, при положение, че те са на пряко подчинение
на министър-председателя, не този,
предишният. Държавата в момента е без
ръководства на службите ни за сигурност. Тези служби са се самообезглавили”, коментира Рашков.
Преди дни се появи информация, че
шефовете на ДАНС, ДАТО и НСО са
в неплатен отпуск. Служебният вицепремиер не посочи кои са в почивка, но
НСО съобщи, че ръководството на
службата изпълнява задълженията си
пълноценно и в пълен състав. Шефът
на НСО ген. Емил Тонев е бил в при-

Три пъти за седмица пукат тръби
при уличен ремонт за 11 млн. лева
Деси ВЕЛЕВА

Вълна от възмущение сред
столичани предизвика третото
поред спукване на тръбопровод в рамките на седмица заради ключов ремонт на улица.
Вчера за пореден път живеещите в района на реконструкцията на ул. “Тодор Каблешков” в кв. “Гоце Делчев” и “Манастирски ливади - Изток” останаха без вода. Този път ра-

ботниците са скъсали и кабели
на интернет доставчик. Фирмата-изпълнител на ремонта е
“Трейс”. Хората недоумяват
как е възможно да не се знае
трасето на тръбите и настояват изпълнителят да поеме отговорност и да бъде глобен от
Столичната община. Живеещите в района заляха с жалби
районното кметство и Столичния инспекторат.
Началото на втория етап от
ремонта на бул. “Тодор Каблешков” бе обявено на 8 май, като

той обхваща северното платно
в участъка между бул. “България” и ул. “Костенски водопад”.
Строителните дейности включват изграждане на топлофикационен колектор, преасфалтиране, полагане на нови бордюри и на велоалея. През миналата година започна реконструкцията на южното платно, която
се забави с близо 3 месеца. Покъсно се появиха и множество
дефекти. За работата си “Трейс
Груп Холд” ще получи от общината 11 млн. лева.

нудителен триседмичен отпуск през
март поради заболяване от КОВИД-19.
В неплатен отпуск от началото на май
е шефът на ДАНС Димитър Георгиев.
Бившият вътрешен министър Христо Терзийски защити отстранения в
петък главен секретар на МВР Ивайло
Иванов. В социалните мрежи той обвини новата власт, че не е доказала системно неизпълнение на задълженията
от Иванов. Това “закононарушение”
щяло да бъде коригирано от съда, а
хората, “назначени “служебно” на изборни постове”, можели да увредят
авторитета на МВР. Един от мотивите
за отстраняването на Иванов бе нарушаване на основни принципи за работа
в МВР, изразяващи се в незачитане и
негарантиране на правата и свободите
на гражданите и тяхното достойнство,
както и допуснати грешки от организационен и тактически порядък по време
на протестите миналото лято.

Столичната община още не
знае цените на новите билети
Столичната община още
не е наясно колко ще струват
новите билети в градския
транспорт, които ще важат
30 и 60 минути. Тепърва ще
се създава комисия от общински съветници и експерти, за
да се обсъжда въпросът. Решението за новата работна
група бе обсъдено от общинските съветници в транспортната комисия вчера, но впоследствие отново бе отложено за следващата сряда.
Преди седмица дирек-

торът на Центъра за градска
мобилност Димитър Дилчев
показа нова пластмасова карта за градския транспорт и
обяви, че новата методика за
таксуване ще бъде внесена в
Столичния общински съвет
на 17 май. Това така и не се
случи. За пореден път стана
ясно, че общината няма никаква готовност да завърши
така наречената тикет система, която й струва близо 90
млн. лева и се чака от десет
години.
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Задава се ново
поскъпване на олиото
По данни на НСИ само за миналия
месец цената му се е повишила
с 6,4 на сто
Очаква се ново поскъпване на олиото, стана ясно от
думите на шефа на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир
Иванов. По данни на НСИ
през миналия месец цената на
олиото се е повишила с 6,4%.
Поскъпването на слънчогледовото олио се дължи на
липсата на суровина заради
лошата реколта от 2020 г.
Възходящ тренд на цената се
наблюдава от август насам имаше първо покачване до
2,80-3 лв. за литър, последва
още едно поскъпване с 15-20
ст. и в момента сме на нива
3,10-3,20 на едро, обясни

пред БНТ Иванов. По думите
му на международните борси
се наблюдава “денивелация
близо 1000 долара, което
никак не е малко”. “Това е
най-вече заради световния
недостиг на слънчогледово
зърно и лошата реколта”,
подчерта той.
Според Иванов се очаква
още един постъпателен тренд,
но поскъпването няма да е
значително заради прогнозите
за доста добра реколта. “На
практика имаме абсолютно
обективната нужда от покачване на цената. На фона на
увеличаване на разходите на
въпросните преработватели,

промяната в цената на хляба е
незначителна”, обясни той и
добави, че това поскъпване не
буди тревога, защото доходите в бранша са нараснали с
повече от 70%.
НСИ съобщи, че индексът на потребителските
цени за април спрямо март е
100,7%, т.е. месечната инфлация е 0,7%. Инфлацията
от началото на годината е
1,6%, а годишната инфлация

ГОВОРИТЕЛЯТ НА КАБИНЕТА:

Няма да спрем дотук за ББР
Само за три дни служебното правителство
направи много, а ние
няма да спрем дотук.
Дали проверката ще
стигне до прокуратурата ще разберем тази
седмица, коментира говорителят на кабинета
Антон Кутев поредния
скандал около държавната Българска банка за
развитие. “Очевидно
министър Кирил Петков знае повече от мен
за проверката в банката. Около 1 млрд. са
дадени на 8 фирми, които са всичко друго, но
не е и малки. Факт е, че
те са свързани с няколко знакови лица. Едното е Делян Пеевски. За
мен това е скандално,
защото това е държавна банка. Оказва се, че
основната дейност на
държавата е да крепи
големия бизнес”, коментира говорителят на
служебния кабинет.
По-рано служебният
министър на икономиката Кирил Петков
съобщи, че започва

Антон Кутев
пълна ревизия на
държавната Българска
банка за развитие (ББР)
след раздадени близо 1
млрд. лева кредити на 8
частни компании. Над
500 млн. лв. от тях са
получени от 4 фирми,
които според журналистически разследвания
са свързани индиректно
с бившия депутат от
ДПС Делян Пеевски.
Останалите пет компании, получили големи

кредити, също не са
случайни.
Ден преди това Кирил Петков каза, че до
миналия четвъртък, за
да се смени надзорът
на ББР, са били нужни
три месеца, за да се
получи съгласието на
търговската
банка
ДСК, която притежаваше 0,04% от капитала на държавната банка. Интересното е, че
още преди година тази
частна банка е депозирала писмо в Министерството на икономиката, с което предлага
да подари тези акции
на държавата и тя да
стане 100% собственик
на капитала. Нито
Емил Караниколов,
нито неговият наследник Лъчезар Борисов
са се заинтересували
от тази оферта.
Сега Петков съобщи, че вече икономическото ведомство е едноличен собственик на
капитала и може да
сменя както ръководството, така и надзора.

за април 2021 г. спрямо април 2020 г. е 2%.
През изминалия месец наймного са поскъпнали облеклото и обувките - с 6,6%, транспортът - с 2,1%, развлеченията и културата - с 1,6%.
При храните най-много са
се увеличили цените на листните зеленчуци - с 8,1%,
ябълките - със 7,5%, доматите - със 7,3%, олиото - с 6,4%,
агнешко месо - с 5,8%, карто-

фите - с 3,7%, пълномасленото и нискомасленото прясно мляко - съответно с 3 и
2,7%, цитрусовите и южните
плодове - с 2,9%, месото от
домашни птици - с 2,5%, свинското месо - с 2,3%, изварата - с 2,1%, брашното - с
2%,маслото - с 1,8%, и шоколадовите изделия - с 1,5%.
Най-много са поевтинели
краставиците - с 15,7%, и
оризът - с 2,4%.

Държавата да спаси сезона с
безплатни чадъри, искат хотелиери
Държавата да осигури безплатни чадъри за почиващите, заплатили нощувка в
място за настаняване, и много евтини
плажни пособия за останалите туристи.
За това настоява председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Георги Щерев. Той посочва, че в
момента временните стопани на плажовете извиват ръцете на хотелиерите и настояват до 25 май да предплатят 50% от
чадърите пред хотелите, които предоставят безплатно на своите гости, въпреки че
сезонът е несигурен. При това преотдават
ивиците, получени срещу такса за държа-

вата, на цени от 5 до 7 пъти по-високи от
това, което плащат за стопанисването им.
Същевременно грижата по поддържане на
ивиците остава за новите наематели, а и
самите чадъри и шезлонги са собственост
на хотелиерите. Концесионерите в найдобрия случай осигуряват спасители и
медицинско обслужване.
Щерев предупреждава, че летният сезон е пред провал, и настоява правителството да организира възможно най-бързо
срещи с концесионерите на плажовете и
да вземе необходимите решения, които да
не са в ущърб на туризма.

300 евро е глобата за шофиране
без маска в Гърция
Гръцките власти заявиха, че наредбата
за задължително носене на маски в личните автомобили остава в сила, а нарушителите на правилото ще бъдат санкционирани. Актът за неносене на маска при шофиране е на стойност 300 евро, поясняват от
пътната полиция. Пътуването без маска е
допустимо и не подлежи на санкция, само
ако в автомобила пътуват роднини, които
живеят на един адрес. Органите на реда
поясняват, че предвид пандемичната ситуация в един автомобил е разрешено да
пътуват максимум двама пътници и шофьор. Повече хора се допускат, само ако в
колата пътуват деца на семейството. За
неспазване на правилото нарушителите

също подлежат на глоба от 300 евро, съобщава БНР. Миналата седмица Гърция се
отвори за туристи, като беше премахнато
ограничението за пътуване между регионите, а вечерния час вместо в 23 ч. бе
изместен 30 минути след полунощ.
Търговските обекти, ресторантите и баровете също отвориха. Полицията призовава пътуващите да спазват мерките и да
не възпрепятстват работата на служителите. За да се извършва нормално движението при влизане в Гърция, властите
обявиха, че ГКПП “Капитан Петко Войвода-Орменион” и ГКПП “Кулата-Промахон” ще работят денонощно, а ГКПП
“Маказа” ще бъде отворен до дни.

Токът на борсата - най-скъп от пет месеца
Базовата цена на тока на борсата
удари 86,91 евро за мегаватчас. Тя е найвисоката от 1 януари 2021 г. на платформата “Ден напред” на Българската
независима енергийна борса. Става
въпрос за изтъргувани в неделя 60 155
мегаватчаса с ден на доставка 17 май.
Сравнението с останалите борси
показва, че у нас електроенергията в този

ден е и най-скъпата в цяла Европа, въпреки че във всички страни има увеличение
на цените.
Срещу нашите 86,91 евро в Гърция
мегаватчас струва 63 евро и това е найниската цена в Европа в този ден. В
Сърбия е 68,58 евро, в Румъния - 69,01,
в Унгария - 72,45 евро. Обикновено
българските цени се сравняват с тези в

Румъния и Унгария и в повечето случаи
са близки. След Гърция най-евтино, в
диапазона между 60 и 70 евро, е в Швейцария, Италия, Сърбия, Франция.
Появиха се и твърдения, че токът е
поскъпнал заради изнесени големи количества към Гърция след обединението
на нашата борса с европейските пазари
през Гърция. Справка за междусистем-

ните обмени обаче не показва увеличение на количествата в сравнение с преди
месец. Поради това най-вероятната причина за високата цена на тока на свободния пазар у нас е големият дял на
централи със скъпо производство като
въглищни и соларни след спрения за
годишен планов ремонт V блок на АЕЦ
“Козлодуй”.
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МУЗЕИТЕ. За първи
път се отбелязва на 18
май 1978 г. Решението е
взето през 1977 г. в Москва на конференция на
Международния съвет на
музеите. Акцентът през
тази година е “Почит към нашето наследство”.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Банка или бухалка
От стр. 1
За да получи 100 милиона лева заем, “Техномаркет” формално е извадена от групата “Булгартабак”, която вече имала
близо 150 илиона лева
кредити от ББР. Преди
години банката рефинансира около 30 милиона
лева задължения на “Булгартабак холдинг”. Тя
финансира с над 8 милиона лева покупката на две
мандри от “Лодис инвест”. Все компании,
свързани с Пеевски.
Заемът, отпуснат от
банката на Румен Гайтански-Вълка, също се оказа
странен. Тя го дава за
финансиране на фирма на

Гайтански, която купува
друго предприятие на
Гайтански. Според някои
то струвало около 5 милиона, но е оценено на
150 милиона лева. Скандален бе и кредитът за 75
милиона лева за световно неизвестна колекторска фирма.
ББР бе принудена да
купи част от Първа инвестиционна банка, за да я
спаси. Оправданието бе,
че това е необходимо, за
да изпълним критериите
за влизане в чакалнята на
еврозоната. Преди време
изтекоха записи от разговор между бившия шеф
на ББР Стоян Мавродиев и бившия депутат от
НДСВ и бизнесмен Ди-

митър Ламбовски. В тях
двамата обсъждат евентуалното финансиране от
ББР на енергийни компании с манипулиране на
данни за оборудването
им. Ламбовски казва как
дори да са малки проекти, “тука щипнеш 400500, там нали 200-300” и
предлага “лично да разкаже на Шиши” (когото
не бил виждал от десет
години) за идеите, които
представя на Мавродиев,
за да има “гръб” и “протекции”.
Банковите регулации
са сложна материя, но
едно правило е просто и
ясно - банка не може да
отпуска на лице или икономическа група по-голе-

ми заеми от една четвърт
от собствения си капитал.
Логиката е да се намали
рискът за кредитора от
трусове и фалит на кредитополучателите. Това правило явно не е важало за
ББР. Тя бе създадена през
1999 г. като Насърчителна
банка да помага на малките фирми след финансовата криза от 1997 г.
Днес ситуацията е
коренно различна. От ЕС
получаваме по европрограми доста пари за бизнеса. В този смисъл възниква въпросът дали е необходима изобщо институция като ББР. Защото тя
явно, освен като банка, е
била използвана и като
финансова бухалка.

Полезни евроидиоти
Юри МИХАЛКОВ

Eдно от значенията
на понятието полезни
идиоти е за хора, които
си вярват, че една зловредна кауза била добра.
В такова положение изпадна комисията по
външни отношения на
Европарламента, публикувала проектодоклад за
основните принципи в
отношенията на ЕС с
Русия. Като знаем в какво русофобско умопомрачение е изпаднало
мнозинството на тази
евроинституция, няма
съмнение, че тя ще одоб-

ри доклада.
Комисията препоръчва да бъде спряно
строителството на газопровода “Северен поток
2”. Понеже се имат за
праведни защитници на
пазарните отношения,
полезните евроидиоти се
отказват от по-евтин газ,
само защото е руски, и са
готови да плащат за доста
по-скъп газ, само защото
е американски. Понеже се
имат за големи демократи, не са и питали данъкоплатците, които са ги
избрали, дали искат да се
бръкнат по-дълбоко за
отвъдокеанския газ. Понеже много държали на
евроединството, сеят раздор с Германия, Австрия,
Унгария и редица европейски компании, които
държат на “Северен поток 2” и са вложили немалко пари в него. Понеже не се имат за прахосници като руските олигарси, принуждават Германия или въпросните
компании да прахосат

милиардни неустойки на
Русия, ако наистина
спрат проекта. И накрая,
понеже са евродепутати,
нищо чудно гърдите им да
се издуят от гордост, че
са превърнали една евроинституция в американска кукла на конци.
Комисията предлага
още масиран натиск на
ЕС, НАТО и различни
партньори срещу Русия,
за да върне тя на Украйна “окупираните територии”. Полезните евроидиоти уж минават за демократи, ама препоръчват
на Крим да се откаже от
свободното си волеизлияние за присъединяване
към Русия и да се върне в
леговището на националистическия звяр в Киев,
който отдавна се точи да
го разкъса.
Докладът предлага да
се приложи спрямо Русия стратегията за “Източно партньорство”,
пробутана вече на част
от съседите й. Ако видим
дереджето им (на Бела-

рус, Молдова, Грузия,
Армения), комисията
препоръчва на Русия пагубно източено партньорство. Да бъде източена стабилността й чрез
соросоидни цветни революции, икономиката й чрез бизнес агресия на
транснационалните компании, самостоятелната
й външна политика - чрез
зависимост от Запада.
В диалога с Москва
комисията претендира да
се говори само за демократични трансформации,
спазване на правата на
човека или честни избори. Историческият опит
показва, че тези праведни
иначе ценности в ръцете
на Запада се превръщат в
злокачествени оръжия за
срутване на държави, обществени сривове, войни
и конфликти заради геополитически цели. Дават
ли си сметка полезните
евроидиоти, че така злепоставят демокрацията,
изопачавайки я като разрушителна сила.

1048 - РАЖДА СЕ ОМАР ХАЯМ,
ПЕРСИЙСКИ ПОЕТ, МАТЕМАТИК
И АСТРОНОМ (УМИРА 1131 Г.).
Написал е около 104 стихотворения под формата на четиристишия. Представя основите на алгебрата за арабската математика,
които постепенно започват да се
използват и в Европа.
1846 - РАЖДА СЕ ПЕТЕР КАРЛ ФАБЕРЖЕ,
РУСКИ БИЖУТЕР (УМИРА 1920 Г.). Един от найпрочутите ювелири на всички времена, известен с умението си да изработва изящни предмети от злато и
сребро, малахит, топаз, лазурит, кристал и др. материали. Изработва по поръчка
на император Александър III 54 декоративни великденски яйца. Днес са запазени 45 от тях.
1895 - РАЖДА СЕ АУГУСТО САНДИНО, НАЦИОНАЛЕН ГЕРОЙ НА НИКАРАГУА (УМИРА 1934
Г.). Рожденото му име е Аугусто Сезар Сандино Калдерон.
Лидер на Национално-освободителната революционна армия в
годините на революционната
борба в Никарагуа (1927-1934).
Бори се с правителството, което по това време е зависимо от
администрацията на САЩ и
получава солидна финансова и военна помощ. В
резултат на предателство е заловен и убит.
1906 - ОТКРИТО Е ПРИСТАНИЩЕТО ВЪВ ВАРНА. На 21 януари 1889 г.
със закон българското
правителство взема решение за построяване на
пристанища във Варна и
Бургас. В края на 1894 г.
е одобрен проектът на
инж. Жерард. Строежът, възложен на българската фирма “Михайловски-Хайрабедян”, с малки прекъсвания продължава
до 1906 г. На тази дата през 1903 г. в присъствието на княз Фердинанд е открит порт Бургас.
1914 - В ПЛОВДИВ СЕ РАЖДА БОРИС ХРИСТОВ, ОПЕРЕН
ПЕВЕЦ (УМИРА 1993 Г.). Обявен
е за “бас номер едно на планетата”. Най-популярното му
изпълнение е на Борис Годунов в
едноименната опера. Има концерти на всички големи сцени.
През 1986 г. в Рим е открита
Българска академия за изкуство
и култура “Борис Христов”.
1920 - РАЖДА СЕ АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО,
БЪЛГАРСКИ ФИЗИКОХИМИК И ОБЩЕСТВЕНИК
(УМИРА 1995 Г.). Един от найвидните представители на родната физикохимична школа.
Един от учредителите на Международната асоциация на учените по колоиди и повърхности.
Участва в създаването на нелегалната радиостанция “Христо
Ботев” и издаването на бр. 1 на
нелегалния в. “Отечествен
фронт”. Сред инициаторите е
за създаването на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството (1988),
участва в закуската с президента Франсоа Митеран във френското посолство (1989).
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Всеки на власт - под лупа!
Няма честни избори без честни рокади
Валентин ГЕОРГИЕВ

Ще успее ли служебният кабинет да се
справи с купения вот и
да организира честни и
прозрачни избори това
е
основният
въпрос пред него. С
тази най-важна задача
са свързани и повечето
рокади, които имат своята логика, а неистовият рев на свалената
власт и нейните оплаквачки за реваншизъм и
политическа чистка са
гола пропаганда и приказки за наивници.
Задачата на вътрешния министър Бойко
Рашков изглежда найтежката. На Борисов,
Дончев, Митов, Биков
ли трябва да се обяснява, че полицейски началници действат като
партийни секретари на
ГЕРБ при всички избори през последните де-

сет години? Там ли не
знаят за полицейски
чадъри и покровителство при продаване на
гласове, особено в махалите - публична тайна в държавата? Затова
смяната на всички отговорни по вертикалната и хоризонталната
верига е повече от
задължителна. Същото
важи и за областните
управители и техните
заместници, които са
партийни назначения и
са наясно, че при всяка
смяна на властта си
отиват.
Нека не се лъжем:
сегашното МВР няма
капацитет да осъществи дълбока ревизия на
кабинета “Борисов 3”,
с първи опити за която
започна комисията на
Мая Манолова. Смени
се министърът, главният секретар, но предстои да се промени целият ръководен състав
до ниво РПУ. Всички
са назначени от Борисов и ГЕРБ. И те до
голяма степен бяха
съучастници как да се
правят фалшификации
на изборите.
Ако трябва да се
отговори на обществения интерес за по-всеобхватна ревизия, е не-

ОБЯВА

ì—Œ‘»…— ¿ ¬Œƒ¿î ¬–≈Ã≈ÕÕŒ
Ÿ≈ œ–≈ ⁄—Õ≈ ¬ŒƒŒ—Õ¿¡ƒﬂ¬¿Õ≈“Œ
¬ Õﬂ Œ» ◊¿—“» Õ¿ —“ŒÀ»÷¿“¿
Õ‡ 18 Ï‡È 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ), ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡
Ò ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÂÌ ÔÓÂÍÚ Á‡
ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ ÛÎË˜ÂÌ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ Ì‡ ÛÎ.
ì¡ÓÊÛî, Ò. ƒÓÎÌË œ‡Ò‡ÂÎ, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ
Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:00 ‰Ó 21:00 ˜‡Ò‡ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚
‡ÈÓÌ‡ Ì‡: ÛÎ. ì¬Âˆ œ‡Ò‡ÂÎî, ÛÎ. ì¡ÓÊÛî, ÛÎ.
ì¿Í‡ˆËˇî ,ÛÎ. ìƒ˙·Ó‚‡ ÍÓËˇî, ÛÎ. ìŸ˙ÍÂÎÓ‚Ë
„ÌÂÁ‰‡î, ÛÎ. ìÃÓÏËÌ‡ ÒÍ‡Î‡î, ÛÎ. ìƒÂÚÂÎËÌ‡î,
ÛÎ. ì”‚Ë˜î, ÛÎ. ì»ÒÍ˙î, ÛÎ. ì’ËÁ‡ÌÚÂÏ‡î,
ÛÎ. ìÃËÌÁÛı‡î, ÛÎ. ì–ÛÒ‡Ï‡î, ÛÎ. ì¡ÂÎËˇ
Í‡Ï˙Íî, ÛÎ. ì¡ÓÓ‚‡ „Ó‡î.
—ÎÂ‰ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ
Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ï˙ÚÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ
Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: Ì‡ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ì‡ ÛÎ.
ìƒÂÚÂÎËÌ‡î Ò ÛÎ. ì¬Âˆ œ‡Ò‡ÂÎî.
—ÎÂ‰ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÚÓÁË ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÂÌ
ÔÓÂÍÚ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î,
ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡, ˘Â ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ
ÔÓ‰Ó·ÂÌÓÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌËÚÂ
ÛÒÎÛ„Ë.
Õ‡ 18 Ï‡È 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ), ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡
Ò ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ ıË‰ÓÙÓÌ‡ ÛÂ‰·‡ Ì‡ ·Î. 29, Ê.Í.
ìƒÛÊ·‡î 1, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡
‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 10:00 ‰Ó 19:00 ˜‡Ò‡ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚: ·Î.
29 (‚ËÒÓÍ‡ ÁÓÌ‡).
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ
Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ‰Ó ·Î. 29.
Õ‡ 18 Ï‡È 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ), ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡
Ò ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ Ò„‡‰ÌÓ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌÓ ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ

СНИМКА БГНЕС

Заседание на служебното правителство
обходимо да се изгради
междуведомствена комисия от МС за проверка на предишното правителство и с привличане на външни експерти
да се действа паралелно по осветяване на
злоупотребите и корупцията.
Отровата обаче е
пуснала още по-дълбоки корени и това също
трябва да се има предвид - прокуратурата на

Ì‡ ÛÎ. ì—ÓÙËÈÒÍ‡î, Ò. —‚ÂÚÓ‚‡˜ÂÌÂ, ÒÂ Ì‡Î‡„‡
ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:00 ‰Ó 19:00
˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë
‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡: ÔÎ. ì¬˙Á‡Ê‰‡ÌÂî; ÛÎ.
ì—ÓÙËÈÒÍ‡î, ÓÚ ÛÎ. ì◊ÂÍÓ‚Ì‡î ‰Ó ÛÎ.
ìƒÂÚÂÎËÌ‡î; ÛÎ. ì◊ÂÍÓ‚Ì‡î, ÓÚ ÛÎ.
ì—ÓÙËÈÒÍ‡î ‰Ó ÛÎ. ì◊‡‚‰‡ ‚ÓÈ‚Ó‰‡î; ÛÎ.
ì√‡ÌË˜‡î Ë ÛÎ. ì—ÓÙËÈÒÍ‡î π 36, π 38 Ë
π 40.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ
Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ ì¬˙Á‡Ê‰‡ÌÂî.
Õ‡ 18 Ï‡È 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ), ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡
Ò ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ Ò„‡‰ÌÓ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌÓ ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ
Ì‡ ÛÎ. ì»ÒÍ‡î, Ò. ÀÓÁÂÌ, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡
‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 10:00 ‰Ó 17:00 ˜‡Ò‡ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡
Ì‡: ÛÎ. ì√ÓÓˆ‚ÂÚî - ÏÂÊ‰Û ÛÎ. ìÀ˛ÎˇÍî Ë ÛÎ.
ì»ÒÍ‡î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ
Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. ì√ÓÓˆ‚ÂÚî, ˙„˙Î‡ Ò
ÛÎ. ì»ÒÍ‡î.
–ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË ˘Â ÓÒË„ÛˇÚ ÔÓ-‰Ó·Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡, Í‡ÚÓ
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡Ú ÁÓÌËÚÂ Ì‡ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË
·˙‰Â˘Ë Ì‡Û¯ÂÌËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ.
«‡ÒÂ„Ì‡ÚËÚÂ ÓÚ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ “ÂÎÂÙÓÌÌËˇ
ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ 0800
121 21 ËÎË ‰‡ ÒÎÂ‰ˇÚ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË
ÚÂÍÛ˘Ë ÚÂÂÌÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ˜ÂÁ
¬ËÚÛ‡ÎÌËˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ˆÂÌÚ˙ Ì‡
‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ - http://www.sofiyskavoda.bg/
water_stops.aspx.
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÒÂ
ËÁ‚ËÌˇ‚‡ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË Á‡ ÔË˜ËÌÂÌËÚÂ
‚ÂÏÂÌÌË ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡!
»ÌÚÂÌÂÚ
Ò‡ÈÚ˙Ú
Ì‡
‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ
(www.sofiyskavoda.bg) ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ ‰‡ ÒÂ ‡·ÓÌË‡Ú Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡ Á‡
ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ. Õ‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡
ÒË ÔÓ˘‡ ÚÂ ÏÓ„‡Ú ÎË˜ÌÓ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ
Á‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ ÒÔË‡ÌËˇ. ƒÛ„ Ì‡˜ËÌ Â ‰‡ ÒÂ
‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡ Á‡ ËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡ÌÂ
˜ÂÁ —Ã—.
ŒÚ‰ÂÎ ÓÏÛÌËÍ‡ˆËË Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î

ГЕРБ така е задушила
полицията,
че
тя
изпълнява прокурорските нареждания. Ако
бъдат оставени непокътнати юристчетата
с червеникави тоги,
няма гаранция, че нещата ще бъдат доведени до край. “Каскетите”
в държавата на ГЕРБ
колят и бесят и чистката сред тях също е
задължителна. А не ви
ли притеснява бездействието на главния прокурор? Явно задкулисието му е поставило задача да не пипа никого.
И дали ще му бъде
търсена отговорност?
Какво да кажем за
шефовете на службите
за сигурност, излезли в
неплатен отпуск до септември? Още преди
служебният кабинет да
започне работа. Държавата в момента е без
ръководства на националните служби за сигурност, което е показателно за отношението на тези хора и граничи със саботаж. На
кого служат - на Бойко
Борисов или на България?
Какво общо с организирането на изборите имали смените на
шефовете на НАП и
митниците, роптаят от
ГЕРБ. Общото е, че двете институции, а и не
само те, работеха като
бухалки на властта и
бяха инструменти за
чадър и натиск. Тук се
сблъскваме с осигуряване на т.нар. корпоративен вот чрез рекет и
притискане на бизнеса.
А той от своя страна,
за да оцелее, притискаше персонала на фирмите да гласуват “правил-

но” по списък.
Нека припомним и
другите безобразия, заради които шефката на
НАП Галя Димитрова
отдавна трябваше да
бъде уволнена, вместо
на няколко пъти да й
вдигат заплатата. Агенцията събра общественото недоволство заради спорните и необмислени промени в наредбата за касовите апарати, както и заради изтичането на лични данни,
което разкри, че информацията в системата на
приходната администрация не е достатъчно
защитена. Ама изтичането на данни било “хакерска атака”, може да
се случи и се случва и в
други държави, реве
Тома Биков. Нима? Не
може да се “случва” да
изтекат данните от
НАП и шефът да не
носи отговорност. Значи госпожата не е упражнила контрол. Да не
говорим, че даже не си
направи труда да си
прекрати отпуската при
такъв гаф. Ама да взема
голяма заплата знае.
Освен това мнозина се
оплакват колко са им
некадърни актовете. Не
защото в НАП не работят професионалисти, а
защото им се поставят
безумни задачи в разрез
със законите и всякакви правила.
От представянето на
новия шеф на НАП Румен Спецов се разбра, че
акцентът на работата му
ще бъде върху подобряването на събираемостта, като НАП ще се
съсредоточи върху големите данъкоплатци и ще
премахне
“терора”
върху малките.

Да припомним и
защо си тръгва митническият шеф Георги
Костов? Защото ОЛАФ
си търси едни 55 милиона, а Европейската
комисия започва процедура срещу България
заради китайските мита,
невнесени в евробюджета.
От икономическия
министър Кирил Петков разбираме за други
безобразия, свързани с
ББР. Държавата дава в
Българската банка за
развитие милиард и половина лева за малки и
средни предприятия. За
тях обаче са отишли
само 400 милиона. Големият пай (946 милиона лева) е за осем компании. От тях четири са
във връзка с Делян Пеевски. Какво повече да
говорим. Чистката тук
е не само задължителна. Трябва да се търси
и наказателна отговорност. Защото богатите
мутри стават все побогати, а обикновените
хора си плащат данъците, работят им почти
ангария и тихо умират.
Тъжна картинка.
Нека спрем дотук
засега,
макар
че
списъкът с уволнения
трябва да е доста подълъг. Няма честни избори без честни рокади. А най-голямата
опасност е като влизаш
в корупционен батак, да
не прихванеш от него.
Да не те заразят и теб.
Защото най-лесната работа е корумпирането.
Никой не е застрахован. Затова всеки, който е във властта - под
лупа! Доверието трябва постоянно да се оправдава.
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Триморски „Кит”
В антируската инициатива чакат
пета година един милиард долара
от САЩ, докато кроят проекти
Три морета, дванадесет страни и
50 нереализирани проекта. Това е равносметката от 2016 г. дотук за от един
от най-обсъжданите и сочени като
антируски геополитически проекти с
източноевропейско и американско
участие. “Триморието”, тази нова
свидна на българския политикум инициатива, която все повече навлиза в
речника му.
На 8-9 юли предстои България да
бъде домакин на шестата среща на
върха на 12-те държави от Централна
и Източна Европа, които Инициативата “Три морета” обединява. Това
събитие, както и предшестващи го
прояви вече се използват, за да се
изтъква участието на България в антируско обединение, за да се правят
упреци и да се вменява вина на
държавния глава от леви позиции, че
едва ли не предава част от гласоподавателите си.
Безспорно “Триморие” е замислено и заченато като антируска организация. Това не се крие. Например на

Георги ГЕОРГИЕВ

28 септември м.г. руската секция на
“Гласа на Америка” разказа за участие
на председателя на МВФ Кристалина
Георгиева в заседание на щатския Атлантически съвет по темата. В информацията се посочва, че “Три морета”
обхваща 50 инфраструктурни проекти, призвани да създадат в Централна
и Източна Европа “енергиен и инфраструктурен коридор “Север-Юг” в
противовес на инфраструктурата, коя-

СНИМКА БГНЕС

На 19 октомври м.г. в Талин, президентът
Румен Радев получи от естонския си
колега Керсти Калюлайд знамето на
инициативата “Три морета”, чийто домакин
след броени седмици ще бъде София
то от времето на СССР върви от изток
на запад. Това ще помогне, между другото, да се намали намали и енергийната и икономическа зависимост на
региона от Русия.” Казано е точно и
ясно. “Триморие” дори е подозирано,
че е замисляно от американците и като
проводник на техните интереси в Европа и като буфер между западната й
част, разбирай Германия и Русия, но
може ли то да изпълнява възлаганите
му функции? Отговорът за момента е
по-скоро “не”.
От 2016 г. досега по “Триморието” освен приказки и разтягане на
локуми не е свършено реално нищо.
Не е събран дори фондът за финансирането на бъдещите инфраструктурни проекти, а уж това би трябвало да
е най-лесното в условията на богатия,
мобилизиран срещу Русия Запад, и мотивираната срещу уж нейната агресия Източна Европа. Реално обаче
интересът към инициативата е слаб и
се поддържа повече по инерция.
Анонсираният на срещата в Буку-

рещ през 2018 г. инвестиционен фонд
от 5 милиарда евро, стои полупразен,
по сметките му към края на 2020 г. е
имало 913 милиона евро. Основаната
част от тях - 700 милиона е дадена от
Полша и Прибалтика. Повечето
държави, сред които и България участват със символична вноска от по 20
млн. евро. Три държави - Австрия,
Словакия и Чехия не са дали и една
стотинка. САЩ от 2017 г. непрекъснато заплашват, че ще дадат 1 милиард
евро, но до момента е известно, че
Финансовата корпорация за международно развитие на САЩ ще даде 300
милиона долара. В статия по темата
от март т.г. българското списание “Геополитика” твърди, че в края на 2020
г. и началото на 2021 г. е било взето
решение германските банки да не участват във финансирането на проекти
по инициативата “Три морета”, и това
на фона на двегодишни преговори на
Варшава с някои от тях.
На стр. 9

8

ВТОРНИК
18 МАЙ

2021
НАКРАТКО

Косово отказва
сръбска автономия
Косовското правителство увери, че няма да допусне сръбска автономия в страната, нито ще толерира моноетнически механизми. Министерството на местното самоуправление на Косово възнамерява
да внесе няколко законови поправки
през тази година, които да предотвратят формирането на Общност/
Асоциация на сръбските общини, или
сръбска автономия в Северно Косово, пише прищинското издание “Коха
диторе”.

Чешкият президент
критикува Русия

СНИМКИ БГНЕС

Тайланд разхлаби КОВИД-ограниченията и хората вече могат да се хранят в заведенията,
но по един на маса, спазвайки необходимата дистанция. Гърция глобява с 300 евро лицата,
които пътуват в личните си коли без маски, освен ако не са семейство. Междувременно
армията на Индия разработи лекарство за лечение на заразени с коронавирус

Леви независими
печелят в Чили

Испания спря разследване
за намеса на Москва

Десницата претърпя историческо поражение
на изборите за местна власт и за новата конституция
На изборите за местна
власт и определяне на гражданска колегия от за създаването на нова конституция,
които се проведоха на 15 и
16 май, печелят левите и независими кандидати. Това сочат
данните при преброяване на
90% от бюлетините. Избирателите наказаха дясната партия на президента Себастиан
Пиниера.
Чилийците
решиха да бъде променена
конституцията, която е в сила
вече 40 години и е написана
по времето на диктатора Пиночет.
В събота и неделя 14,9 млн
чилийци отидоха до урните,
за да поставят нов етап в ис-

торията на страната. Бяха
определени два дни, за да не
се получава струпване на
хора или да се наложи повторното отлагане на изборите,
които трябваше да се състоят
през април, но поради тежката КОВИД обстановка бяха
проведени сега.
Гласовете на крайно десните привърженици не бяха
достатъчни и оставиха партията на Пиниера и коалиционния му партньор Републиканската партия с 37 места, при
необходими най-малко 52, за
да имат ключова роля, като
налагане на вето. Общият резултат на двете леви партии е
52, а спечелилите независими

кандидати са 48, съобщава испанският в. “Ел Паис”. Това
е другата голяма изненада,
защото според социологическите проучвания се очакваше
да бъдат между 8 и 16 човека.
Те също са с леви убеждения.
За пръв път 17 представители
на местното индианско население мапуче, ще влязат в
политиката. Сред тях е и лидерката им Франсиска Линконао, лежала една година в затвор, несправедливо обвинена в тероризъм.
“Гражданите ни изпратиха
ясно съобщение”, коментира
държавният глава. По думите
му дълбока рана е нанесена на
десницата. Изгубени са 16

Президентът на Чехия Милош
Земан разкритикува решението на
Русия да включи страната му в
списъка си на “неприятелски” държави, съобщава ДПА. “Руската страна
извършва глупост, защото е грешка
някогашни приятели да се превръщат във врагове”, категоричен бе
76-годишният държавен глава. Той
настоя да бъдат възстановени поне
“коректните отношения”, ако приятелството е невъзможно.

района и важни общини. Найтрудно те приемат факта, че за
кметица на столицата Сантяго
бе избрана кандидатка от Комунистическата партия.
Припомняме, че изборите
са последица от масовите
протести, които обхванаха
страната през 2019 г., но временно спряха заради пандемията. Дори 1,3-те милиона
заразени не спряха гласоподавателите да подкрепят исканията на студентите, индианците и най-бедните да гласуват за по-социална и справедлива политика и за също
по-социална конституция. Тя
ще бъде изготвена в рамките
на една година.

Израел удари 35
военни цели в Газа

НАТО отработвала удари
срещу Беларус и Русия

Израелски самолети са бомбардирали 35 военни цели и 15
км тунели в северната част на Ивицата Газа в понеделник като
част от мащабна кампания за унищожаване на подземната
инфраструктура на Хамас в анклава, съобщи армейската пресслужба.
Израелските изтребители са поразили и девет къщи в Газа,
принадлежащи на високопоставени командири на Хамас.
Военната операция на Израел ще продължи “с пълна сила”,
заяви премиерът Бенямин Нетаняху. Представители на палестинците заявиха, че 42 души, включително 16 жени и 10
деца, са загинали при последните въздушни удари. Общо
жертвите са достигнали 192, от тях 58 деца. Отделно 40 000
палестинци са подали молби за временно убежище в ООН.
Израел е дал 10 жертви и 50 души са тежко ранени.
В САЩ 28 сенатори-демократи призоваха за незабавно
примирие. Инициативата е предприета в момент, когато администрацията на Байдън блокира съвместния опит на правителствата на Китай, Норвегия и Тунис да представят заявление от името на Съвета за сигурност на ООН, призоваващо
за прекратяване на конфликта.

Първият зам-началник на Генщаба на беларуската армия
ген. Игор Корол заяви, че по време на тазгодишните 9 полета
на стратегическа авиация на НАТО край границите на Беларус
и Русия “с голяма степен на вероятност можем да кажем, че се
разработват варианти за нанасяне на удари по Беларус и Руската федерация”. В интервю за CTV той добави, че всяка
седмица страната му регистрира над 30 полета на различни
разузнавателни самолети от НАТО с участието на целия арсенал на авиацията, от стратегически разузнавателни самолети до
тактическо разузнаване и нанасяне на удари по безпилотни
летателни апарати, отбелязва ТАСС.
Генералния прокурор на страната Андрей Швед съобщи по
телевизия “Беларус-1”, че миналата и тази година са арестувани 80 лидери и активни участници на нацистки и ултрадесни
организации. По думите му допреди няколко години такива
факти са били единични, но “статистика и разследванията на
масовите безредици (след президентските избори), показват, че
е назряла необходимостта от най-решителни мерки. “Това е
защото отвън се опитват да прокарат тези идеи на нацизма”,
добави той.

Националната съдебна колегия
на Испания прекрати тайното разследване за предполагаема намеса на
Русия в каталунската сепаратистка криза, съобщи в. “Диарио”. Съдът
взел такова решение, защото не са
намерени доказателства за предполагаемата намеса. Разследването бе
открито през ноември 2019 г. след
полицейски доклад за предполагаемата намеса на Русия в каталунската криза.

Опасни химикали
се изсипаха в САЩ
Заради рухнал мост товарен влак
със запалими вещества дерайлира в
американския щат Айова, съобщиха
световните медии. Избухнал е пожар, а районът с радиус от 8 км е
евакуиран. Според местна медия
влакът е превозвал торове и амониев нитрат, който освен в селското
стопанство се използва и за направата на взривни вещества. Няма
информация за жертви или разрушения.

Жители на колумбийската столица
Богота се събраха отново на
демонстрация срещу предложената
от президента Иван Дуке данъчна
реформа. Протестната вълна в
станата продължава 19-и ден.
Въпреки че Дуке оттегли
предложението си, демонстрациите
продължават с искане за посоциална политика и срещу
полицейското насилие, предизвикало
смъртта на 40 души от началото
на гражданското неподчинение
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Триморски „Кит”

СНИМКА LIETUVOS RESPUBLIKOS
PREZIDENTO KANCELIARIJA/ROBERTAS DACKUS

Терминалът за втечнен газ “Индипендънс” (“Независимост”) в литовското пристанище Клайпеда
функционира от 2015 г. Той е сочен като пример за проект, който да ограничи употребата на руски
природен газ в Централна и Източна Европа. Терминалът обаче е обект на редица критики в Литва,
заради високата му цена и нерентабилност, плод на чисто политически решения. Основната част от
газа идва от Норвегия и Русия. Американските доставки, около които се вдига толкова шум, са единични
От стр. 7
Отговорът на въпроса “защо” може
да намерим в едно показателно изказване за “Триморие” на хърватския президент Зоран Миланович от 19 октомври
м.г. Първо той заявява, с една уместна
в случай балканска безпардонност, че
американския милиард за целия регион
“няма да стигне и за едно кафе”. Второ,
Миланович посочва, че е против страната му да участва “в изолацията на
Русия, по начин, който смятам за глупав и вреден за Хърватия”. И още:
“Това не е този мач, в който Хърватия
трябва да участва и да предизвиква
възмущението на Берлин и Москва”.
Упоменаването на германската столица едва ли е случайно и разкрива една
проблемна страна на “Триморие”, за
която проамериканските му адепти не
обичат да разсъждават.
“Разсичането” на руските енергийни коридори към Европа само на пръв
поглед изглежда като създаване проблем
основно на Москва. Практиката вече
показва, че е много трудно, а всъщност
невъзможно да се изпълни задачата по
енергийната изолация на Русия. Засега
единствено Полша, носителят на найтежкия антируски комплекс в Европа, е
заявила, че ще се откаже от покупките
на руски природен газ през 2023 г. в
полза на американския шистов газ. Такива са намеренията и на съседната й
Литва. Впрочем това е същия шистов
газ срещу който ЕС има обструкции по
екологични причини, а в САЩ администрацията на Джо Байдън има намерение да ограничи добива му с нови регулации.
Тези страни са готови

да платят по-висока
икономическа цена
за да удовлетворят политически амбиции със съмнителна ценност, но това
си е тяхна работа. В другите държави,
където икономическия разум все пак
взема връх над историческите обиди,
това не се случва. Дори Румъния, която също е поставяна в лагера на русо-

фобите, увеличава тази година покупките на руски природен газ. Основните европейски пазари на Москва обаче
все пак се намират на Запад.
Когато САЩ искат да “разсекат”
исторически създалите се енергийни
коридори, в германските, и не само,
уши това звучи като “разсичане” на
енергийните потоци към страната, а и
като заплаха към създаването и развитието на единното европейско енергийно пространство. Защото се реализират проекти, върху които бабува
изхождайки от свои интереси външна
и конкурентна за съюза сила.
Всъщност енергийните проекти, за
които се говори

не са нито нови,
нито оригинални
Част от тях са обсъждани и замисляни още от времето на голямата газова криза от 2009 г. Терминалите за
втечнен газ в Швиноуйшче, Полша;
Клайпеда, Литва, остров Кърк, Хърватия и дори в Александруполис,
Гърция, и интерконекторите по границите са разработвани и строени преди
да се задвижат механизмите на “Триморие”, част от тях вече функционират и нищо чудно да станат окончателно готови преди да видят парите по
тази инициатива. При това не всичко е
така еднозначно. Заработилият от януари хърватски терминал на Кърк вече
прие първия танкер с руски втечнен
газ на частната компания “Новатек”.
По същия начин привнесени към
“Три морета” са и брадясали проекти
като централноевропейскя газопровод
“Ийст ринг”, който трябваше да минава
през Словакия, Унгария, Румъния, през
България към границата с Турция, където да се захранва с каквато газ постъпи
през южната ни съседка, а практиката
показва, че това най-често е руската.
Освен това наличието на построения
вече “Турски/Балкански поток” го
обезсмисля. Единственото българско
енергийно предложение за финансиране
от “Триморие”, е за разширяване на газовото хранилище в Чирен - залежал

проект, който не може да бъде вписан в
някаква антируска схема, освен това по
него се работи и в момента.
Обаче пътьом проектите по “Три
морета” започнаха да се множат, да се
раздуват при това при една и съща
базова сума, която е и трудно да бъде
събрана. Прави впечатление, че от срещата в Букурещ насам акцента започва
да се измества не просто върху енергетиката, а върху цялостното развитие
на инфраструктурата на Централна и
Източна Европа, което на теория не е
нищо лошо. Сред проектите на “Три
морета” се оказаха българската магистрала “Черно море”, тунелът под Петрохан, магистралата Клайпеда-Солун,
жп линията “Рейл-Балтика”, 5G мрежи,
“зелена енергетика” и т.н. и пр.
И тук “Три морета” заприличва на
съвременна версия на “Кит” - българската сатирична кинокомедия от 1970
г. на режисьора Петър Б. Василев.
Започнал като идеологическа антируска цаца, той от форум на форум, от
статия на статия, започва да придобива монструозни, китообразни габарити, които аха и да затъмнят, и заменят
ЕС. Откровени идеологически антагонисти натоварват “Триморие” с очаквания и дори въжделения как то ще
спаси Европа от Русия или как ще
раздели Европа от Русия, но то едва
ли ще сбъдне надеждите и опасенията
на едните и другите.
Но трябва задължително да имаме
нещо предвид. Създаването, ако изобщо бъде създадена, на толкова обширна, отлична от общоевропейската стратегия, инфраструктурна мрежа, под
надзора на САЩ неизбежно

ще доведе до сблъсък с ЕС
по най-различни посоки, и Русия, какъв
ужас, няма да има нищо общо с тази
драма.
На 10 май в Брюксел се случи нещо
важно. Въпреки унизителните молби на
чешкия премиер Андрей Бабиш след аферата “Върбетица”: “изгонете поне по
един руски дипломат”, и след бомбастичните заявления на българските власти, че

руските спецслужби са взривили четири
оръжейни склада у нас, външните министри на ЕС взеха решение да се спре
ескалацията на напрежението с Москва.
Първо това показва, колко наистина вярват сериозните политици на изнесеното
от Прага и София и второ, Студената
война срещу Русия си е студена война,
но към американската клиентела в Източна Европа бе изпратен ясен сигнал.
Брюксел показа, че няма да бъдат толерирани откровено провокативни действия
от държавите-клиенти на САЩ, насочени към подриване на връзките между Западна Европа и Русия в интерес на Вашингтон. “Три морета” засега е позиционирано точно по този начин.
Разбира се България трябва да използва всяка възможност да участва в
инициативи, които могат да допринесат
за развитие на родната инфраструктура,
другото би било просто глупаво. Ако
България може да получи финансиране
за някои обекти, отделно от общоевропейското и националното, то това може
само да бъде приветствано.
Смешно е да слушаме и четем как
България щяла да стане покрай “Триморие” още по-антируска и дори от това
се вадят генерални геополитически изводи как утре заради “Триморие” ще
влезем във война с Русия. Та ние отдавна сме членове на антируския военен
съюз НАТО. Накъде повече, за Бога!
Най-вероятно “Три морета” няма
да оправдае приписваната му агресивна същност, най-вече поради вътрешната нефелност на проекта. Той няма
потенциал за това, поради нееднородност, разностранност на интересите,
противоречия с политиката на големи
играчи в Западна Европа, невъзможност за лидерство основано на отрицанието, като в случая с Полша. Наймного има потенциал за някоя дръзка
антируска декларация, която ще бъде
забравена след 48 часа, при всички
старания на журналисти и политици
да я експлоатират.
Ние всички плащаме понякога
данък на алармизма, но и това трябва
да е с мяра.
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Южнокитайско море става
център на конфронтация
Граничните спорове винаги
са били източник на войни и
конфликти, а също така са едни
от най-често срещаните, сложни и трудни за разрешаване
проблеми между страните в света. Териториалните спорове в
Южнокитайско море остават
един от сериозните локални и
международни проблеми в региона на Югоизточна Азия.
През март и април ситуацията в Южнокитайско море отново се изостри. Поводът за
подновяване на напрежението
бе забелязаното присъствие на
над 200 китайски плавателни
съда в близост до рифа Уитсун,
който се счита за част от изключителната икономическа зона на
Филипините съгласно Конвенцията на ООН по морско право. По този повод Виетнам също
отправи предупреждение към
Китай да уважава суверенитета
на другите държави.
След продължителен период на хладни отношения през
2016 г. филипинският президент Родриго Дутерте постави
началото на ново приятелство
с Китай, оставяйки настрана
спора за суверенитета над островите в Южнокитайско
море. Но присъствието на китайски кораби и военизирани
плавателни съдове в района
продължава да бъде настойчиво. В тази връзка публичното
мнение за Дутерте се влоши
значително заради меката позиция, която той заема спрямо
Китай. Филипинците призовават за твърдост към китайските действия в зоната на оспорваните води. Филипините подплатяват своите претенции и
права с решението на Международния трибунал в Хага от
2016 година.
Действията на Китай спрямо “разделението” на Южнокитайско море предизвикват поскоро песимистична нагласа
сред съседните нему държави и
отдалечава гиганта от следваната политика на регионално приятелство и партньорство. Държавите от региона продължават
да гледат с недоверие към Китай и да определят действията
му в Южнокитайско море като
агресивни и неправомерни.
Твърдоглавата политика на Китай по отношения на Южнокитайско море по-скоро ще подтикне Филипините да изградят
още по-тесни връзки с традиционния си съюзник САЩ.

Значението
на региона
Южнокитайско море е важен морски транспортен коридор и е свързващо звено между
Тихия океан и Индийския океан. Освен това Южнокитайско
море е богато на петролни и
газови ресурси и е известно като
“втория Персийски залив”. Изобилства също и с рибни ресурси. Следователно островите на
Южнокитайско море имат много важно значение както в икономически план. През 70-те го-

Във „втория Персийки залив” се кръстосват интересите
не само на регионални, но и на глобални сили

СНИМКА “ДЖАПАН ТАЙМС”

По-рано тази година САЩ изпратиха в Южнокитайско море
две ударни групи със самолетоносачите “Теодор Рузвелт” и “Нимиц”

Елиана ИВАНОВА

дини на XX век по дъното на
Южнокитайско море бяха открити големи количества нефт и
газ и огромното му икономическо, политическо и военно значение започна да нараства не
само в регионален, но и в световен мащаб, което от своя страна
засили интензитета на конфликтност в региона.
Споровете в Южнокитайско
море се отнасят основно до
островните групи, които условно могат да се разделят по следния начин: повече от 250 атола
(нисък коралов остров, състоящ
се от коралов риф, заобикалящ
централна низина), острови,
плитчини и рифове. С изключение на няколко по-големи островни образувания, повечето от
тях се намират под морското
равнище при прилив, а други са
изцяло потопени.

Страните по спора
Въвлечените в спора страни
са Китай, Тайван, Виетнам,
Филипините, Малайзия, Индонезия и Бруней. Други заинтересовани страни са САЩ, Япония,
Индия. Сред тях най-остри са
споровете Китай-Филипините и
Китай-Виетнам. Неразбирателството се отразява главно в два
аспекта: суверенитета над островите и рифовете и разграничаването на изключителната

икономическа зона и континенталния шелф, което пък до голяма степен зависи от суверенитета над островите и рифовете.
След края на Студената
война САЩ, Япония и Индия
засилиха присъствието си в
региона и имат значително участие в спора за Южнокитайско
море. Австралия като нова развиваща се сила в спора за Южнокитайско море не може да
бъде игнорирана. Основните
политически усилия на тези
големи сили извън региона да
се намесят в конфликта в Южнокитайско море се изразяват в
преследване на техните политически, икономически и военни интереси в Югоизточна
Азия и ограничаване на значението и влиянието на Китай.
Освен това промените в политиката към Южнокитайско
море са тясно свързани с адаптирането на американската
стратегията за сигурност в Азиатско-тихоокеанския регион.
Въпросът с Тайван винаги е
бил един от основните фактори,
задържащи уреждането на проблема с Южнокитайско море.
Състоянието на отношенията
между двете страни на Тайванския пролив пряко засягат перспективите за разрешаване на
спорове в Южнокитайско море.
Понастоящем тайванската администрация заема остров Иту
Аба, най-големият остров в региона. Разположен в сърцето на
островите Спратли, той може да
бъде използван като риболовна
база за предоставяне на навигационни услуги за преминаващи
кораби, но и като база и релейна станция за военни кораби.
Между Китай и страните от
АСЕАН са сключени две споразумения относно уреждането на спора за Южнокитайско
море: Декларация за поведението на страните в Южнокитай-

ско море и Договор за приятелство и сътрудничество в Югоизточна Азия. Декларацията за
поведението на страните в
Южнокитайско море по същество е политическо обещание,
а не международен договор, и
не е правно обвързваща по силата на международно-договорно право.

Правен аспект
Съгласно Конвенцията на
ООН за морско право съответният остров може да има свое
териториално море, прилежаща
зона, изключителна икономическа зона и континентален шелф.
Тоест, предпоставката за придобиване на изключителна икономическа зона е суверенитетът
над острова. Конвенцията сама
по себе си установява морски
правила и изгражда нов морски
ред, но не съдържа ясни разпоредби относно историческите
факти за морската юрисдикция,
“исторически права” и “исторически води”. Китай също е страна по Конвенцията за морско
право, но по отношение на Южнокитайско море не спазва и не
признава нейните положения,
тъй като претенциите на Китай
имат своите логични и исторически основания.
Проблемът пряко засяга териториалната сигурност на Китай, енергийната сигурност на
региона и военната безопасност
на съседните държави. В резултат на това мирно разрешаване
на проблема с Южнокитайско
море е жизненоважно.

Позицията на Пекин
Доскоро Китай следваше
политика на “избягване на
спорове и усилия за съвместно развитие”. Тази стратегия
обаче е само временна мярка
за облекчаване на напрежени-

ето в Южнокитайско море и е
само стъпка към мирно разрешаване на спора, а не окончателно решение. Решаването на
въпроса за Южнокитайско
море чрез развитие на отношенията със страните от Югоизточна Азия бе същността на
дипломатическата идеология
на архитекта на китайските
реформи Дън Сяопин.
Териториалните претенции
на Китай в Южнокитайско море
се основават главно на исторически основания и доказателства. Китай обръща голямо внимание на опазването на историческите свидетелства и е натрупал редица исторически книги и
карти за Южнокитайско море.
Пекин твърди, че китайският
народ е бил активен в в това
море повече от 2000 години.
Китай за първи път открива,
именува и развива островите в
басейна и прилежащите морски
зони и за първи път непрекъснато, мирно и ефективно упражнява суверенитет и юрисдикция
над островите на Южнокитайско море и прилежащите морски зони. Тези материали също
доказват, че китайският народ
продължава да развива и използва островите на Южнокитайско
море и околните морски зони.
Сред историческите източници
могат да бъдат намерени и голям брой чуждестранни материали, като например “Ръководството на Британското адмиралтейство за Китайско море”, публикувано през 1868 г., “Азиатски авиолинии”, издадено от
Американското хидрографско
бюро през 1925 г . и други.
Опирането обаче на “исторически права” е опасна игра,
особено що се отнася до територии и граници. Китайският
елит дълго време работи за изграждане на позитивен имидж
в международните отношения,
за устойчива дипломация, доминирана от меката сила, за
икономическо насърчаване и
подкрепа на по-слабите държави, за един по-хармоничен свят.
Ето защо последните действия
на Поднебесната империя в
Южнокитайско море са категоричен противовес на следваната до момента външна политика. Дали нарасналото самочувствие на глобална сила със сериозни икономически и военни
потенциали ще промени приоритетите и поведението на
Китай в световен план? Заключението от срещата на Г-7 в
началото на май бе, че първо,
Китай е заплаха номер 1 за
позициите на САЩ и за тяхната сигурност и второ, Китай бе
посочен като “хулиган” и “насилник” (bully). Следващите
действия на Китай в региона на
Южнокитайско море ще бъдат
следени зорко и от тях в голяма
степен ще зависи и бъдещето
на отношенията със страните
от Югоизточна Азия. Неуредените спорове ще бъдат със сигурност пречка за реализирането на плановете, включени в
морския път на коприната.
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АКЦЕНТ

Бруталното изопачаване
на историята
Берлинският договор, наложен от Запада,
и антируската пропаганда
Явор ЧУЧКОВ

- Русия”. На 27 март министър-председателят Дизраели предприема поредната войнствена демонстрация, за да сплаши Русия: мобилизация на резервите на
английската армия и полиция. По същото време новият външен министър на
правителството в Лондон лорд Солсбъри известява Великите сили, че

Англия ще отстоява
с военни действия

Наскоро български бивш коментатор
в американското държавно радио “Свободна Европа”, номиниран за наградата
“Човек на годината” на Българския хелзинкски комитет, публикува за пореден
път разсъждения за Руско-турската “поробителна” война: “Трети март е руско
събитие, чието превръщане в национален празник на България е най-печалбарският ход в похода на руската пета
колона у нас през последните три десетилетия”. Подобни текстове се нароиха
през последните години. Авторите им
твърдят, че Русия играла “театър” чрез
Руско-турската война от 1877-1878 г.,
“съзнателно измамила тогавашните наивни българи”, “подло измислила начин
да ни привърже към себе си” и “тайно
подготвяла Берлинския договор”, който
бил “изгоден за нея”. В крайна сметка,
чрез Берлинския договор Русия “отнела” от България половината от българските територии... (интересно от коя
България ги е отнела, след като българска държава тогава не е съществувала).
Невъзможно е да изредя всички важни исторически факти, които опровергават авторите на тези четива. Достатъчно е да посоча, че от март до
юни 1878 г. Англия, подкрепена от
другите Западни сили, прави всичко
възможно за свеждане до минимум на
резултатите от руската победа във войната с Османската империя и за обезсмисляне на Санстефанския договор. А
виенското правителство още на 15 януари 1878 г., под председателството на
император Франц Йосиф, обсъжда
предложението на своя външен министър за военна намеса на АвстроУнгария срещу Русия.
Англия и Австро-Унгария действат
от позиция на силата, възползвайки се
от затрудненото положение на Русия
след изтощителната война с Турция.
След подписването на Санстефанския
договор австрийското правителство известява другите Велики сили, че трябва
да бъде свикан конгрес за неговото ревизиране. Западноевропейските сили се
съгласяват. Изискванията към Русия са
бъдещата българска държава да бъде
васална спрямо Турция и да граничи на
юг със Стара планина (67 години покъсно, след Втората световна война,
Чърчил и Рузвелт настояват за същото,
но съветското ръководство категорично
не позволява да бъде осъществен този
англо-американски план).
На 10 март 1878 г. кралица Виктория пише до своя външен министър лорд
Дарби: “Сега ние трябва да видим нашите права осигурени, така както и тези на
нашата вярна Турция, която ние изоставихме на един агресивен и жесток враг

своите интереси и претенции спрямо
Санстефанския договор и няма да позволи създаването на силна славянска
държава в този район. За да подсили
този отдавна готвен ултиматум към Русия, още през февруари Англия демонстративно изпраща своя средиземноморски военен флот в Дарданелите, безцеремонно нарушавайки приложената към
Парижкия мирен договор международна конвенция за Проливите от 1856 г.
След като английската ескадра заема
стратегическа позиция чак при Принцовите острови, близо до Цариград и Босфора, и най-малкият инцидент би станал повод за започването на бойни действия.
На 2 май правителството одобрява
решението да бъде сключен военен съюз
с Турция. Няколко дни по-късно Дизраели заявява на руския посланик в Лондон, че Англия няма да спре подготовката си за война и че Русия трябва да
приеме английските условия и най-вече
да се откаже от “голяма България”.
Английското правителство прехвърля
индийски бойни части в Средиземноморието, а Австро-Унгария придвижва
свои войски на юг.
Русия е изправена пред опасността
от война срещу вероятна коалиция от
три или четири големи западни държави, пасивно подкрепяни от “неутралната” Германия, както и срещу Турция.
Една нова война обаче е щяла да бъде
разгром за Русия, тя не е била в състояние да я води, защото след Руско-турската освободителна война е била
обезкървена и обезпаричена. На двата
фронта - Дунавския и Кавказкия, според
изследователите (например проф. Пламен Митев), Русия е загубила не помалко от 202 хиляди души. Жертвите,
останали инвалиди, са 35 хиляди. Руската армия е била крайно изтощена от
продължителните и тежки сражения, а в
самата Русия по време на военните действия смъртността се повишава с 15% и
естественият прираст на населението
намалява с около 50%. Русия финансово
е в отчайващо положение, една нова
война би я довела до банкрут. Изразходените за бойните операции по време
на Руско-турската война средства от
бюджета на Русия надхвърлят 1,1 млрд.
златни рубли (сума, равна на удвоения
държавен бюджет на цялата Руска империя за 1878 г.).
На Берлинския конгрес и съпътстващите го преговори Русия е била принудена да отстъпи пред

натиска и ултиматумите
на Запада
и да приеме анулирането на Санстефанския договор и наложените й от Запада
клаузи. С подкрепата на Франция, Ита-

Н. Павлович, “Мизия, Тракия и Македония, разделени от Берлинския конгрес”
лия и Германия, Австро-Унгария и Англия получават съответно Босна и
Кипър, а съюзникът на английските “национални интереси” Турция се сдобива
с Македония и Тракия. Затова народният поет възкликва по адрес на Запада:
“Европо, блуднице вавилонска, кръвнице македонска, трижди да си проклета!”.
Днешните наши национални продажници твърдят, че “истински загрижените за съдбата на България” са били Бисмарк, Британия и изобщо Западът, а не
“измамницата” Русия. Тук ще добавя още
няколко исторически факта. Германският канцлер Ото фон Бисмарк - първият
западен държавник, отхвърлил Санстефанския договор, на чието име българските управляващи се канят да кръстят
площад в София, пише следното: “Когато решихме да свикаме конгреса в Берлин през 1878 г., ние съвсем нямахме
предвид интересите на България, а се
ръководехме изключително от нашите
интереси, на Германия”. Около година
преди това, след като руският цар Александър II слага своята знаменита резолюция върху писмото-плач на българския екзарх Антим I до петербургския
митрополит Исидор: “Да се освободи
България!”, Бисмарк заявява: “Аз не бих
пожертвал живота на нито един германски хусар заради участта на овцекрадците от долното течение на Дунав!”. Бисмарк подпомага материално Турция и
й доставя 500 от най-модерните за времето си оръдия “Круп”.
На британския министър-председател Дизраели, обявил създаването на
Българско княжество за заплаха за английските интереси, принадлежат думите (за изкланите българи през Априлското въстание): “Какво са 12 хиляди
избити българи пред нашите чудесни
отношения с Османската империя!?”.
Възмутен от прусашкия цинизъм спрямо българите, Тургенев пише памфлета
си “Крикет в Уиндзор”. Този крикет се
разиграва като апокалиптичен сън в
британския кралски дворец - вместо
топки, по подстриганата морава се търкалят отрязаните глави на невръстните
българчета... Тургенев завършва с думите: “Не, Ваше величество, детската кръв
не ще измиете никога!”.
Ще цитирам и един от идеолозите на
кървавия британски империализъм бруталния масов убиец Уинстън
Чърчил, по чиито заповеди са избити
десетки милиони цивилни индийци, африканци, руснаци, германци, малайци и
какви ли не още хора. Той е любимец на
днешните ни чуждопоклоннически и
безродни евроатлантици, организиращи
тържества по повод издаването и преиздаването след 1989 г. на неговите
“Мемоари”. Като министър-председател
на Британия, през октомври 1943 г.

Чърчил се изразява вулгарно и с неприкрита омраза към българския народ: “Аз
познавам българите от 30 години. Те са
грешен народ, който заслужава да му
бъде предаден строг урок. София трябва да бъде бомбардирана и изравнена
със земята, а в развалините й да се засеят картофи!... Държава с името България не трябва да съществува.”
Да не би да не знаят тия исторически
факти нашите национални безчестници,
систематично промиващи мозъците на
днешните остатъци от българския народ? Бога ми, със сигурност ги знаят!
При някои хора обаче подлостта няма
граници. За тях важното е България да
участва в пропагандната хибридна война против Русия. И тя участва, и то
активно и старателно. А що се отнася
до народа, все по-шашардисан от наглостта на леещата се медийна пропаганда, за него е в пълна сила сентенцията на безскрупулния Бисмарк:

„Ако повторим една
лъжа три пъти, народът
ще повярва”
И той все повече вярва. А на Русия
дължим всичко: и освобождението ни
от турско робство, и създаването на
държавата ни, и учредяването на институциите ни, и организирането на армията ни, и изграждането на здравеопазването и образованието ни, и поемането
(от Русия) на огромния, непосилен за
страната ни, български държавен дълг
към Османската империя, защото иначе
Западът и Турция са отказвали да признаят обявената от България през 1908
г. държавна независимост.
Темата за Берлинския договор е
представяна през последните години
чрез брутално и нагло изопачаване и
премълчаване на историческите факти.
Тя е твърде болезнена за мен, защото
въпросният наложен от Запада договор
е станал причина за смъртта на немалко
личности от моя род. Запомнил съм един
завет от моя прадядо Ефрем Чучков един от най-видните дейци на българското национално-освободително движение в Македония: вечно да обичаме
Русия и люто да мразим и проклинаме
притворството и безскрупулността на
Западните сили, които чрез Берлинския
конгрес са обрекли българите в Македония на продължаване на робството и на
адски мъки и страдания - опожарени села
и градове, десетки хиляди избити мъже
и изнасилени жени, безправие и поругано човешко достойнство.
Надявам се, че въпреки провежданата мощна дезинформационна медийна
кампания, българският народ няма да
позволи да бъде заличена неговата историческа памет.
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Стефан Вълдобрев
празнува рожден ден
на „Арена София”
Концертът на известния актьор, музикант и автор
на песни с „Обичайните заподозрени” е на 20 май
Изявата на Стефан Вълдобрев и “Обичайните заподозрени” (Еко, Стунджи, Иван
Лечев и Миро Иванов) по
повод откриването на новата
лятна сцена “Арена София”
в Борисовата градина е на
20 май, когато Вълдобрев ще
отпразнува рождения си ден
в компанията на многобройните си почитатели, научи
ДУМА от Радостина Ранова,
пиар на “Loud Concerts”.
Междувременно, музикантите подаряват на феновете си
песента “Голяма работа”,
която е в типичния за групата позитивен стил - китарен
саунд, запеваеми мелодични
линии и въздействаща поезия
с послание. Тази седмица
“Голяма работа” ще се
завърти в родния радиоефир,
а публиката на концерта ще
има удоволствието да я чуе
за първи път на живо. Песента е написана от Стефан по
време на зимния му престой
в Созопол и е първи сингъл
от предстоящия нов албум на
“Обичайните заподозрени”,
който очакваме в началото на

юли. За първи път останалите членове на бандата Веселин Веселинов-Еко,
Мирослав Иванов, Иван
Лечев и Стунджи Янкулов,
се включват със собствени
композиции, върху които
Стефан пише лириката. Този
различен подход със сигурност ще бъде свежа и при-

ятна изненада за почитателите на петимата музиканти. След половингодишна
пауза се очертава поредното натоварено със срещи и
концерти лято на “Обичайните заподозрени”.
Паралелно Стефан продължава обиколките си с
“Книга за песните”, а на

5 юни в зала 1 на НДК ще се
състои неговата вечер в рамките на “Киномания”, озаглавена “Моята страст към
киното”. Спектакълът ще
съдържа прожекции на филмови откъси с негови роли,
авторска музика за филми,
разговори и импровизации с
любими колеги актьори,
между които Камен Донев и
Мая Бежанска, Койна Русева
и Стефка Янорова, Алек Алексиев и Яна Титова, както и
изпълнения на “Обичайните
заподозрени”, със специално
подготвени за случая акустични версии на техните хитове.
Преди излизането на сцената на Стефан и компания
на 20 май за настроението на
публиката ще се погрижи
емблематичният диджей
VaGro. С 39-годишен стаж,
талантливият Васко Громков
- изпълнител, поет, актьор,
промоутър, пиар, радио и
тв водещ, е един от найутвърдените български диджеи.
Вратите на “Арена София” се отварят в 18 ч.

НАКРАТКО

Изложбата „Из краищата
на везмото” представя
Националният
етнографски музей
Националният етнографски музей представя новата си изложба
“Из краищата на везмото”, разположена в три зали на първия етаж
на Княжеския дворец, до края на
юли т.г. Експозицията разказва за
шевицата като функция, мотиви и
послания, както и за промените,
настъпили в първите години след
Освобождението, когато на везаните части започва да се гледа
като на българско наследство и от
тях се правят покривки и възглавници. Основен акцент в изложбата
е дарената от проф. Иван Гаврилов, началник на Клиниката по
гръдна хирургия в УСБАЛ по онкология, карта на България в шевици.
Изработена от неговата майка Величка Каменова с размер 195/165 см
от общо 144 шевици, тя е точна
реплика на модела “Карта на България, извезана с мотиви от традиционни български шевици” на Ирен
Величкова-Ямами. За направата й
са ползвани над 2 кг конци, а началото на дарителския проект е
поставено неслучайно на 3 март
2020 г. Експозицията включва акварели и непоказваната досега карта
с български носии на художничката
етнографка Евгения Лепавцова.

СНИМКА ИЕФЕМ - БАН

УДИ АЛЪН:

Фидоси Керчев е солист на
Плевенската филхармония

Единственото ми желание е прахът ми
да бъде разпръснат близо до някоя аптека

Скандална, разголваща,
забавна и тъжна, откровена,
дълго чакана и единствена по
рода си - това е автобиографията на легендарния режисьор Уди Алън “Само да
вметна”, която излиза на
български с логото на издателство “Кръг”.
Отлагана почти 20 години, мемоарната книга беше
съпроводена със скандали
при излизането си на английски през 2020-а. Те обаче не секнаха нейната притегателната сила. Макар издателство “Hachette” да се
отказа от публикуването,
“Skyhorse” й вдъхна живот.
За кратко време автобиографията беше преведена на
френски, немски, испански,

нидерландски и навсякъде
бе съпроводена с дълги полемики за личността на
Алън и правото му да разкаже своята история. Двама
преводачи работят по
бългaрския вариант на текста - Василена Мирчева и
Мартин Петров, а консултант на изданието е киноведът Владимир Н. Трифонов. Красивата корица, в
пълен унисон със стила на
Уди Алън, направи Милена
Вълнарова, научи ДУМА от
Кристина Крумова.
След години усърдно избягване на публичността и
десетки сценарии, с шестнайсет номинации за “Оскар”, 85-годишният Уди
Алън най-накрая написа своята история. Неговият автентичен и непринуден глас,
спечелил му достойно място
в литературата, освен в киното, струи от всяка страница на “Само да вметна”. Сред
откровенията, които често
разширяват очите на читателя, са интимни подробности

от личния му живот, детайли
иззад кулисите на филмите
му, превърнали се в класики.
Алън говори без задръжки за
едни от най-големите звезди
на съвременното кино, с
които си сътрудничи. Разказва всичко и за грандиозния
скандал в началото на 90-те
с бившата си партньорка
Миа Фароу. Разяснява
мътилката около обвиненията за сексуален тормоз, които дъщеря му Дилън Фароу
отправя към него първо през
1992-ра, после през 2014-а,
а наскоро и в документалния филм на HBO “Алън
срещу Фароу”. Двамата не
са разговаряли от почти
трийсет години, но в “Само
да вметна” режисьорът отново декларира любовта си
към осиновената си дъщеря
и че очаква отношенията им
да се подобрят.
Уди Алън прави цялостен преглед на бурния си
живот - от първите си професионални ангажименти,
когато пише за комедийни

телевизионни предавания,
двата си ранни брака, до навлизането в киноиндустрията, творчеството си, през
известните си познанства,
сред които тези с Даян
Кийтън, Кейт Бланшет, Кейт
Уинслет, Ема Стоун, Скарлет Йохансон, Майкъл Кейн,
Хавиер Бардем...
И с този звезден живот,
залязващ днес в светлината
на обвиненията и греха,
Алън е повече от доволен
или поне е примирен с онова, което е дошло: “Аз съм
на осемдесет и четири; животът ми е почти наполовина приключил. На моите години играя с пари на казиното. Като не вярвам в някакво
отвъдно, наистина не виждам каквото и да било практическо значение дали хората ще ме запомнят като филмов режисьор, или като педофил, или пък въобще няма
да ме запомнят. Единственото ми желание е прахът ми
да бъде разпръснат близо до
някоя аптека.”

Носителят на международни отличия Фидоси Керчев ще се представи
в Плевен като гост-солист на Плевенската филхармония в Първия концерт за пиано и оркестър на Чайковски, съобщи БТА. Двадесет
и двегодишният
български пианист
се обучава в магистърска степен в
Кралската консерватория в Брюксел.
Преподавателят му
проф. Йохан Шмит
посочва, че неговият студент “свири
брилянтно концерта на Чайковски,
има спечелени няколко конкурса и има светло бъдеще пред
себе си”. Керчев е завършил НМУ в
София (2017), след което продължава
в Париж и Брюксел. Носител е на
награди от конкурси в Брюксел, София, Париж и от Япония. В концерта
ще прозвучат и части от сюитата
“Кармен” от Бизе. На диригентския
пулт ще застане маестро Станислав
Ушев, който е родом от Плевен.
Завършил е оперно-симфонично дирижиране в консерваторията “Н. Римски-Корсаков” в Санкт Петербург и
е бил гост-диригент в много държави.
Концертът е на 18 май от 19 ч. в
читалище “Съгласие 1869”.
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

През деня всеки човек е буквално „атакуван”
от терабайти информация. На сън мозъкът я сортира
и част от нея се забравя, а важната се запазва.

- ﬂ-ˇ-ˇ-·˙ÎÍË ÓÚ ◊ÂÌÓ·ËÎ! ÛÔÂÚÂ
ÒË ˇ·˙ÎÍË ÓÚ ◊ÂÌÓ·ËÎ!
- ¿·Â, ·‡·Ó, ÚË ‡Í˙Î ËÏ‡¯ ÎË?! ÓÈ
˘Â ÒË ÍÛÔË ˇ·˙ÎÍË ÓÚ ◊ÂÌÓ·ËÎ?!
- ¿‡‡, ÍÛÔÛ‚‡Ú, ˜Â‰Ó, ÍÛÔÛ‚‡Ú...
ﬂ Á‡ ÒÌ‡ı‡, ˇ Á‡ Ò‚ÂÍ˙‚‡...

Стайните растения абсорбират токсини от въздуха.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

œÓÙ. ¿Õ¿—“¿— —À¿¬◊≈¬,
ÔË‡ÌËÒÚ, ÍÓÏÔÓÁËÚÓ
¬⁄À◊¿Õ œ≈“–Œ¬, ıÛ‰ÓÊÌËÍ
»¬≈“ À¿ÀŒ¬¿, ÎÂÍÓ‡ÚÎÂÚÍ‡,
Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡ ¯‡ÏÔËÓÌÍ‡
Ã»’¿»À ’–»—“Œ¬,
Ô‡‡ÓÎËÏÔËÂˆ,
ÚËÍ‡ÚÂÌ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ
¯‡ÏÔËÓÌ Ì‡ ÒÍÓÍ ‰˙ÎÊËÌ‡
Á‡ ıÓ‡ Ò Û‚ÂÊ‰‡ÌËˇ
–”Ã≈Õ¿ “–»‘ŒÕŒ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡

Джипката на Борисов
ще гостува в Габрово
Прочутият карнавал в столицата на хумора
ще се състои на 22 май със статично шествие

СНИМКА РОСИНА ПЕНЧЕВА

Общо 40 макета ще се включат
в забавното шествие

Джипката на Бойко Борисов, ферарито
с цвят червен на Слави Трифонов, както и
фигури на техните “собственици”, са част
от зрелището, което ще може да се види на
“Карнавал Габрово 2021”. Прочутото по
цял свят събитие тази година ще се проведе
на 22 май, като завихри около себе си
23 картини с 40 макета. Противоепидемичните мерки провокираха габровци отново
да намерят находчиво решение за провеждането на най-стария карнавал в България и в
актуален вариант ще се движи не шествието, а публиката.
Миналата година в столицата на хумора
направиха първия в света интерактивен карнавал по време на локдаун, който призова
жителите на града да украсят терасите си и
да посрещнат празника вкъщи. Тогава макетите и платформите минаха под прозорците
на габровци, а събитието се излъчваше пряко
в интернет с водещи, живи включвания и поздрави от родните ни музикални звезди.
Година по-късно и с малко по-леки предпазни мерки, габровци отново имат находчиво решение. За да се избегне струпването на

около 40-хилядната публика, този път шествието ще е статично през целия ден, като по
карнавалното трасе ще се движат само желаещите да присъстват на събитието. Ще бъде
представена част от историята на карнавала
от края на ХIХ век до днес, а зрителите ще
минат през социализЪма и ще стигнат до
героите на деня. Хората ще видят както Тато,
така и Делян Пеевски. Ще бъде направена и
карнавална дисекция на някои от актуалните
теми, след които са ваксинацията, Зелената
сделка и дълго чаканият и превърнал се във
виц тунел под Шипка.
По трасето вече са разположени и три
сцени, на които ще има фокуси, стендъп
комедия и музика през целия ден, а вечерта
ще завърши с пищни фойерверки и концерт
на “Фондацията”, Мария Илиева, Любо и
Графа.
Разбира се, празникът няма да мине и
без ритуалното рязане на опашката на габровската котка. Знае се, че емблематичната
процедура запазва топлината в дома на
пестеливците, защото така писаната влиза
по-бързо през вратата.

СЗО: Продължителната
работа води до смърт

Дългите часове работа убиват хиляди хора
всяка година и тази тенденция се засилва от пандемията. Констатацията
е на Световната здравна
организация в първото
глобално проучване, направено съвместно с
Международната организация по труда. В него се
посочва, че през 2016 г.

745 хиляди души са починали от инсулт и
сърдечни заболявания,
които се свързват с
продължителни часове
работа. 72% от жертвите са мъже на средна или
по-голяма възраст.
Най-засегнати са хората, живеещи в Югоизточна Азия и региона,
който включва Китай,
Япония и Австралия.
Според проучването
55 часа работа седмично
увеличава с 35 на сто
риска от инсулт и със
17% - от фатален изход
вследствие на исхемична
болест.

Мексиканка
бе избрана за
„Мис Вселена”
Представителката на Мексико - Андреа Меса, спечели 69-ия
конкурс “Мис Вселена”, съобщиха световните агенции.

26-годишната Андреа Меса
е завършила софтуерно
инженерство

Разкриха
Разкриха фаворитите
фаворитите
на
на „Евровизия
„Евровизия 2021”
2021”
Според актуалните
данни на букмейкърите
фаворит за победа на
“Евровизия 2021” е Италия и нейният представител - групата Maneskin с
песента Ziti e buoni. Вероятността да спечелят
музикалната надпревара
е 22%. В топ 3 на страните с най-големи шансове за победа са още

Франция с 20 на сто и
Малта с 12%, която доскоро беше начело в
списъка. Но ситуацията
се промени след първата
репетиция, когато техният представител получи
лоши отзиви за стайлинг
и изпълнение, съобщи
порталът Klix.ba.
На четвърто място в
прогнозите е Исландия,

следвана от Кипър,
България (на снимката
е Виктория Георгиева),
Швейцария, Украйна,
Литва, Гърция, Русия,
Швеция, Финландия,
Сан Марино и Норвегия. Тази година в песенния конкурс, чийто
първи полуфинал е тази
вечер, 18 май, участват
39 държави.

26-годишната победителка, която е завършила софтуерно инженерство, надделя над “Мис Бразилия” Жулия Гама в края на шоуто. Третото място зае красавицата на Перу - Яник Масета.
Финалистките и победителката бяха избрани от изцяло
женско жури, включващо носителките на титлата “Мис Вселена” за 1997 и 2006 г. - американката Брук Лий и пуерториканката Сулейка Ривера. Преди
шоуто организаторите споделиха, че месеци наред са планирали проявата, за да бъде безопасна. Миналогодишната церемония беше отменена заради коронавирусната пандемия.

Билети за „полет до никъде” бяха продадени за две минути

Късметлиите ще наблюдават
феномена от борда на самолет

За рекордните две минути бяха разпродадени билетите за “полет до никъде” на австралийската авиокомпания
Qantas. Пътешествието, което ще се
осъществи на 26 май, ще даде на късметлиите възможност да се насладят на
супер Луна и на пълно лунно затъмнение от височина над 12 километра.
Цените на билетите за необичайното пътуване варираха от 386 щатски долара за икономична класа до $1160 за
бизнес вариант. За изготвянето на найподходящия полетен маршрут над Ти-

хия океан бе привлечена д-р Ванеса Мос,
която също ще бъде на борда на самолета, за да информира пътниците за фактите около супер Луната и затъмнението.
За полета, който ще продължи три
часа, е избран Boеing 787 Dreamliner,
тъй като има най-подходящите прозорци за наблюдение на феномена. Пътниците ще трябва да носят маски и да спазват предписаните изисквания за дистанция заради предпазните мерки по време
на пандемията.
По информация на НАСА, именно в

последната сряда на този месец естественият спътник на Земята ще се намира
в най-близка орбита до планетата ни и
ще се вижда най-ярко. В някои части на
света Луната ще придобие червеникав
оттенък, излъчван от слънчевата светлина, която се филтрира през земната атмосфера.
Пълното лунно затъмнение тази година ще може да се види само от територията на Австралия, Нова Зеландия,
някои тихоокеански територии и западното крайбрежие на САЩ.
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ДНЕС

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

24

o

С

25

o

С

20

o

С

ВИДИН
21 c

ПЛОВДИВ
23 c

СОФИЯ
19 c

РУСЕ
22 c

САНДАНСКИ
24 c

ВАРНА
21 c

ПЛЕВЕН
20 c

БУРГАС
21 c

20

o

С

24

o

С

26

o

С

Вятърът от запад-северозапад ще се усили, особено в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина, където временно ще е бурен; вечерта ще започне да отслабва. От север облачността ще намалява, но на места в
Южна България все още ще има превалявания, в Родопите - и
с гръмотевици. Атмосферното налягане бавно ще се повишава
и вечерта вече ще доближи средното за месеца.

ХОРОСКОП

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 À˛‰ÏËÎ‡ √Û˜ÂÌÍÓ Ú‚
ÙËÎÏ /7 ÂÔËÁÓ‰/
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.30 ÓÈ ÁÌ‡Â ÓÚ„Ó‚Ó‡ ‰ÂÚÒÍË ÙËÎÏ
15.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 –ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ Ò ƒÓ·ËÌ‡
◊Â¯ÏÂ‰ÊËÂ‚‡
22.00 œÂÒÂÌÂÌ ÍÓÌÍÛÒ Ì‡
≈‚Ó‚ËÁËˇ 2021 /Ô˙‚Ë
ÔÓÎÛÙËÌ‡Î/ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ –ÓÚÂ‰‡Ï /
ÕË‰ÂÎ‡Ì‰Ëˇ/
00.00 ƒÊËÌÒ /Ô/
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.40 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.25 À˛‰ÏËÎ‡ √Û˜ÂÌÍÓ Ú‚
ÙËÎÏ /7 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

06.00 ì«‰‡‚ÂÈ, ¡˙Î„‡Ëˇî ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ
09.30 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ NOVA
12.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
12.30 ìÃÂËÂÏî (ÔÂÏËÂ‡) ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
13.30 ì»ÁÔËÚ‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡î (ÔÂÏËÂ‡) - ÒÂË‡Î
15.00 ìÕÂ ÏÂ ÓÒÚ‡‚ˇÈî (ÔÂÏËÂ‡) - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
16.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
16.10 ìœÂÒÂ˜Ì‡ ÚÓ˜Í‡î - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ¯ÓÛ
17.00 ìÕ‡ÏÂË ÏÂî (ÔÂÏËÂ‡) - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
18.00 ì—ÂÏÂÈÌË ‚ÓÈÌËî (ÔÂÏËÂ‡) - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ‡
Ë„‡
19.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 ìŒÚÍ‡‰Ì‡Ú ÊË‚ÓÚ: ‘ËÌ‡Î˙Úî (ÔÂÏËÂ‡) ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 11
21.00 ì≈‰ËÌ Á‡ ‰Û„î (ÔÂÏËÂ‡) - Ë‡ÎËÚË, ÒÂÁÓÌ 2
22.30 ì¡‡Úˇî (ÔÂÏËÂ‡) ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 2
23.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
23.30 ì◊ÂÌËˇÚ ÒÔËÒ˙Íî - ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 1
00.30 ìƒÓ·‡Ú‡ Ò˙ÔÛ„‡î ÒÂË‡Î, ÒÂÁÓÌ 3
01.30 ì»ÒÚËÌ‡Ú‡ Á‡ ÒÎÛ˜‡ˇ
ì’‡Ë ÛÂ·˙Úî - ÒÂË‡Î
02.30 ì—ËˇÈÌ‡ ÎÛÌ‡î - ÒÂË‡Î
03.30 ì»ÁÔËÚ‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡î - ÒÂË‡Î /Ô/
04.30 ìÃÂËÂÏî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
/Ô/

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.35
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.84
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, Ò.5 ÂÔ.14
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.96
21.00 ìMasterChefî - ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ¯ÓÛ, Ò.7
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
00.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.21, 22
01.00 ìŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ œËÂÚÓî ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.11
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¬ÚÓË ¯‡ÌÒî - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.37

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
09.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
12.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
15.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
16.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
19.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
22.00 ì≈‚Ó‚ËÁËˇ 2021î Ô˙‚Ë ÔÓÎÛÙËÌ‡Î, ÔˇÍÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ ÓÚ –ÓÚÂ‰‡Ï
00.10 ì√ÛÁÛÙî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
01.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
03.20 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË

ОВЕН

ВЕЗНИ

Благодарение на помощта си ще се чувствате
полезни и нужни. Не я
спестявайте, давайте
смело.

С чужда помощ ще се
избавите от притеснения. С реализация на
идея ще стабилизирате
финансите.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Възползвайте се от
благоприятното развитие на нещата. Бъдете
последователни и упорити.

Не рискувайте, но решенията ви трябва да
са смели. С позитивно
мислене ще успеете още
днес.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Денят за някои се
свързва с пътувания, за
други - с доходни начинания. Концентрирайте
се.

С увереност ще пристъпите към реализация на
делата и ще получите
свидетелства за избора ви.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Ново запознанство ще
предизвика смесени чувства. Не си позволявайте разголване на душата.

Въпроси от служебен и
личен характер ще изострят сетивата ви към
повече прозрачност.
Бъдете внимателни.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Зад успеха ви стоят
хора, чиято помощ остава в сянка. Бъдете
толерантни към тях и
ги пазете.

На дневен ред ще
възникват въпроси, които сте смятали за
приключени. Решенията
са важни.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Диета или друг хранителен режим би ви
помогнал да облекчите
здравословни страдания.

Някои ще започнат работа по нов проект и
това ще ги обнадежди.
Промяна във финансите.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

ВТОРНИК
18 МАЙ

15

СПОРТ

2021

Волен Чинков
свири финала

Георги Йомов
е №1 за април
Крилото на ЦСКА Георги Йомов
получи наградата за най-добър футболист
на месец април в анкетата на Пресклуб
“България”. Награждаването бе само два
дни преди най-големия мач за “червените” през този сезон - финалът за Купата
на България срещу Арда Кърджали.
Бързакът показа увереност и заяви, че
той и съотборниците му са напълно концентрирани за важния сблъсък.
“Благодаря на моите съотборници,
защото без тях трудно се печелят такива
награди. Веднага след мача с Локо си
избистрихме главите. Започваме да сме
концентрирани само върху финала, за
да донесем купата на цяла “червена”
България”, отбеляза Йомов.
“Мисля, че сме перфектно подготвени. Убеден съм, че ще спечелим. Не може
да подценяваме съперника. Силата на
Арда е в контраатака. Те са прибран
отбор и използват силните си страни
максимално добре”, заяви Йомов и изрази суперлативи към треньора си
Любо Пенев. “Той е начело, за да ни
помогне, да извлече от нас максимума и
да ни научи. Откакто е дошъл, отборът
се е променил коренно като настройка
на мачовете, тренировки, игра”, отбеляза Йомов.

Съдийската комисия към БФС назначи Волен Чинков за главен съдия на финалния мач в турнира за Купата на
България между ЦСКА-Сф и Арда.
Срещата е утре от 19.30 ч. на Националния стадион. Асистенти на Чинков
ще бъдат Дениз Соколов и Димитър
Димитров, а Никола Попов е определен
за четвърти рефер. Бившият шеф на
Съдийската комисия Костадин Гергинов
ще бъде съдийски наблюдател на мача.
Видео асистент рефер (ВАР) ще бъде
Ивайло Стоянов-Сватбата, а негов помощник (АВАР) ще бъде Иво Колев.
Чинков ръководи първия полуфинал на
ЦСКА-Сф с Лудогорец (1:1) в София.
РЕЗУЛТАТИ

Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп прегръща вратаря Алисон Бекер,
който с глава вкара на Уест Бромич и донесе победата с 2:1 като
гост. Ливърпул е пети на 1 т. след Челси и запазва шансове за място
в топ 4 два кръга преди края. Бразилецът е първият вратар на
Ливърпул с гол и шестият в Премиър Лийг

ЦСКА-Сф натиска
властта
то допускане на повече фенове на трибуните.
“Още миналата седмица
по време на срещата между
организаторите на финала,
органите на реда и представители на двата отбора
клубът ни заяви своята категорична позиция, че предоставените 2000 билета за
публиката на ЦСКА са
крайно недостатъчни. Тогава неофициално получихме
индикации, че отговорните
институции работят по разрешаването на казуса и е

въпрос на време той да
бъде решен в полза на многобройните фенове, които
искат да подкрепят любимците си и да се насладят на
футболния празник.
За съжаление, към момента все още нямаме развитие по ситуацията, което
силно ни притеснява. Остава малко време до срещата
и затова призоваваме Министерството на здравеопазването и всички, от които зависи, да вземат по-скоро решение в името на фут-

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

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

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

бола. А именно - двубой с
такава важност и емоционален заряд да се проведе
пред хората, заради които
тази игра се е превърнала в
световен социален феномен.
Надяваме се, че благоразумието ще надделее и хилядите привърженици на
ЦСКА няма да бъдат ощетени. Във всеобщ интерес е
подобен спектакъл да се
изиграе пред подобаващо
всеотдайна публика”, обявиха от Борисовата градина.
»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚

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

‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206,
ÃËı‡ÂÎ‡ ‡ÚÂËÌÒÍ‡
√–¿‘»◊≈Õ ƒ»«¿…Õ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿„ËÓ‚,
≈‚„ÂÌËˇ Û¯Â‚‡, œÂÚˇ –Ó„‡˜Â‚‡, —Ô‡ÒÍ‡ ¬ÂÌÂ‚‡
–≈ À¿Ã» » Œ¡ﬂ¬»: ﬁÎËˇ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚‡ - 205;
0879326034; e-mail: reklama@duma.bg, obiavi@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg, ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË
duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ
¿‰ÂÒ Ì‡ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡:
‰‡ ÌÂ ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂ—ÓÙËˇ - 1000,
‰Ó
ÛÎ. ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20¿
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
‘‡ÍÒ: 975 26 04,
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ
‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

À”ƒŒ√Œ–≈÷
ÀÓÍÓ œ‰
÷— ¿-—Ù
¿‰‡
÷— ¿
¡ÂÓÂ

30
29
29
30
28
30

22 4 4
17 8 4
16 8 5
1310 7
1010 8
10 9 11

68:26
45:20
44:23
39:34
37:33
42:36

70
59
56
49
40
39

XXVII кръг: сряда, 17.00: Локо Пд
- ЦСКА 1948 (отложен мач); XXVIII
кръг; събота, 19.00: ЦСКА 1948 - ЦСКАСф отложен мач); XXXI кръг: 26 май
(сряда), 20.00: ЦСКА-Сф - Берое; Арда
- Локо Пд; ЦСКА 1948 - Лудогорец.

Столичани искат да се отворят 40 на сто от капацитета
на Националния стадион за мача за купата
ЦСКА-Сф направи опит
да натисне властите за повече публика за финала за
купата. Мачът с Арда е утре
на Националния стадион, а
желанието на “червените” е
арената да бъде запълнена
на 40 процента. На този
етап са разрешени по-малко
от 10 процента - по 1000
души в четирите сектора.
От тима на Гриша Ганчев
изразиха притеснение от
липсата на ново становище
от отговорните институции,
от които зависи евентуално-

XXX кръг
1-вo - 6-o място
Берое - ЦСКА 1948 3:3
0:1 Чочев (36-д) 0:2 Русев (55-д) 1:2 Камбуров (57) 1:3 Русев (67) 2:3 Конте (70)
3:3 Фол (83), ЧК: Чочев (Ц-45); Локо Пд
- ЦСКА-Сф 2:0; Лудогорец - Арда 4:1.
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ВТОРА ЛИГА XXXIII
Добруджа - Янтра 0:1; Пирин Струмска слава 2:0; Локо ГО - Спортист Св 0:0: Литекс - Хебър 3:1 2:0
Живков (34 и 63) 3:0 Бонев (64) 3:1 Генчев (84); Локо Сф - Созопол 4:1 0:1
Ферадов (27) 1:1 Долапчиев (34-д) 2:1
Диков (68) 3:1 Долапчиев (69) 4:1 Диков
(83); Миньор Пк - Септември Сим 1:0
Вълчанов (54); Нефтохимик - Лудогорец-2 3:1 0:1 Костадинов (5) 1:1 Брахими
(73) 2:1 Костов (87) 3:1 Кузманов (89).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

œËËÌ
30
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20 5 5
18 5 6
16 5 8
14 8 7
14 6 9
12 9 8
10 8 11
10 8 11
812 9
810 12
10 4 15
8 6 15
7 9 13
7 5 17
510 14

66:26
61:29
51:29
55:34
42:35
47:36
34:39
29:36
33:31
31:37
30:44
31:42
28:43
26:60
24:40

65
59
53
50
48
45
38
38
36
34
34
30
30
26
25

XXXIV кръг: петък, 17.00: Септември Сф - Локо ГО; Спортист Св - Нефтохимик; Лудогорец-2 - Локо Сф; Созопол - Миньор Пк; Септември Сим - Добруджа; Янтра - Литекс; Хебър - Кариана (3:0 служебно); Пирин и Струмска
слава - почиват.
ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
17.30 Етър - Монтана
20.00 Ботев Вр - Славия
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
20.00 Ман Юнайтед - Фулъм
22.15 Челси - Лестър
ПО НОВА СПОРТ
21.00 Брайтън - Ман Сити
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ВТОРНИК
18 МАЙ

Президентът награди
спортни звезди и легенди
Кубрат Пулев и други
именити родни спортисти и
спортни легенди - Нешка Робева, Тайбе Юсеин, Петър
Стойчев, Иван Иванов, бяха
наградени от президента на
България Румен Радев по случай Деня на българския
спорт.
“За мен е чест да бъда от-

личен с Почетния знак на президента. Всеки български
спортист се бори за победа,
носейки България в сърцето.
В Деня на българския спорт
желая здраве и успешна година на всички български спортисти”, заяви Пулев, който се
стяга за нов мач в края на годината в САЩ.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Стефка Костадинова
ще съди швед
Журналистът я обвинил недоказано за употреба на допинг
Стефка Костадинова
ще съди шведския журналист Томас Бодстрьом,
който обвини българката в системна употреба
на допинг. Президентът
на БОК излезе със специално изявление по повод скандала, в който световната ни рекордьорка
в скока на височина бе

въвлечена.
“Според разпространени в български медии
информации някакъв
шведски журналист е наговорил в някакво тв предаване обидни и неверни
думи по мой адрес.
Яростта му била породена от световния рекорд
на скок височина 209 см,

който е с един сантиметър повече от постижението на неговата
сънародничка Кайша
Берквист, отлична състезателка, притежаваща
световния рекорд в зала
с 208 см. Въпросният
господин бил наклеветил
публично и всички
български атлетки от ми-

налото, зачерквайки техните успехи. Ако това е
така, заради името, заради българския световен
рекорд и престижа на
родния спорт възнамерявам да си потърся правата в съда”, каза Костадинова.
Патрик Еквал отправи шокиращо обвинение

Болоня купи Антов за 3 милиона евро
ЦСКА-Сф вече е
продал Валентин Антов на италианския
Болоня. Според сайта за трансфери
transfermarkt.com
сумата е 3 000 000

евро. Родният бранител бе в тима от Серия А под наем през
пролетния полусезон.
От сайта са сигурни,
че откупната клауза
по трансфера е акти-

вирана. Досега Антов
записа само 4 мача за
Болоня. В тях си изкара един жълт картон, а в един мач бе
определен като тотално разочарование.

На “Българска армия” го замени нидерландецът Мено
Кох, който се сработи бързо със своя
сънародник Юрген
Матей.

ЦСКА 1948
взе юноша
на Левски

Женският отбор на Барселона спечели
Шампионската лига след победа
на финала над Челси с 4:0 на стадион
“Гамла Улеви” в Гьотеборг. Каталунският
клуб стана първият в Европа, спечелил
Шампионските лиги за мъже и жени
след създаването на турнира
за дамите преди 20 години

Костадин Илиев официално е новият футболист в редиците на ЦСКА
1948. 19-годишният състезател играе
на позициите ляв бек и централен
защитник. Досега той бе част от юношите старша възраст на Левски и
участваше с тима в елитната дивизия
U19. Бранителят тренираше и с
първия отбор на “сините”, като има
и две срещи с представителния състав
- една в efbet Лига и една в турнира
за Купата на България.
След завършване на преговорите
за личните си условия, Илиев сложи
подпис под първия си професионален договор в мъжкия футбол и бе
категоричен, че посреща с амбиция
новото предизвикателство. Защитникът вярва, че е направил подходяща стъпка в кариерата си, тъй като
при армейците шанс за изява получават множество млади български футболисти. Той проведе и първата си
тренировка с тима, воден от старши
треньора Тодор Киселичков, на Националната футболна база в Бояна.

в телевизионното състезание “Muren” (в превод
“Стените”). Куиз шоуто
се излъчва по един от
най-гледаните канали в
Швеция - националния
SVT, и в него Еквал многократно заявява, че по
време на първенството на
планетата в Рим на 30
август 1987 г., когато

Костадинова поставя
световния рекорд, тя е
била “натъпкана с допинг”.
Еквал е известен с
голямата си ненавист
към спортистите от бившия социалистически
блок, а също така и с
обожанието към Кайша
Берквист.

Гришо падна до 20-о място
Григор Димитров отстъпи три
места в световната ранглиста. Найдобрият ни тенисист, който в неделя навърши 30 години, вече е
№20 в класацията на АТР с 2496
точки. Нашият регресира, защото
миналата седмица отпадна на старта на “Мастърс”-а в Рим, където
имаше да защитава 90 точки.
Тази седмица хасковлията ще
участва на турнира на клей в
Женева. Григор получи “уайлд
кард” и е четвърти в схемата,
където водач е Роджър Федерер.
Той ще започне от II кръг, като
съперник ще му бъде ветеранът
Фернандо Вердаско (Исп, №105)
или квалификант.
Втората ни ракета Димитър
Кузманов се изкачи с две места и

вече е 237-и с 275 т. Адриан
Андреев прескочи 11 позиции
благодарение на финала в Анталия по-миналата седмица и е на
364-та позиция със 124 т. Класиранията и на двамата са рекордни.
На върха няма промени. Води
Новак Джокович (Исп) с 11 063
т., пред Данийл Медведев (Рус) 9793, и спечелилият десета титла
в Рим Рафаел Надал (Исп) - 9630.
На Финала Рафа сломи Джокера
със 7:5, 1:6, 6:3 за почти 3 часа.
При жените Цветана Пиронкова се изкачи с едно място до
№113 със 723 т., а Виктория Томова падна с едно до №123 с 668
т. Води Ашли Барти (Авл) с 10
175 т.
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СНИМКА БГНЕС

Рафаел Надал (вдясно) за 10-и път спечели “Мастърс”-а в Рим,
след като победи на финала Новак Джокович със 7:5, 1:6, 6:3

