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Жертвите на домашно насилие вече ще могат да подават
жалба още в лекарския кабинет и ще имат право на безплатна
правна помощ. Държавата ще строи защитени жилища.
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Таня ДЖАДЖЕВА

През следващите години цената й ще скочи с 50 на сто
Драстичен скок на цената на водата предвиждат
бизнес плановете на голяма част от ВиК дружествата в страната. Причина за
това са нарасналите разходи за електроенергия и
поддръжка на водопренос-

В

ъв времената, в които живеем,
започваме да свикваме като че ли, че
всеки има своя истина. Валидна и
вярна само за него. Истина, която
няма допир с ничия друга. И не може
да има.
А не бива да свикваме.
Съпътства ни хаос. Съпътства
ни зло. На няколкостотин километра от нас се води война. В която
всеки има своята истина. Която няма
никакъв допир с истината на другия.
Войната е зло. Тя води до страдание, много болка и скръб. Тя не
води до съгласие, в нея човешкият
живот губи висшата си ценност.
Всеки продължаващ ден от войната
пречупва съдби, копае бразди, които се превръщат в пропасти. Поколения и поколения след това няма да
могат да ги превъзмогнат, да ги засипят, да ги преминат.
Затова - има една истина. Войната е зло. Ролята на здравомислещия
свят, доколкото е останал в хаоса, в
който живеем, е да работи за мир.
Всеки ден на мъчителни преговори
за мир е по-добър от ден на война.
Днес е Девети май. Ден, в който
светът победи зловещото огромно
зло на нацизма. Ден, заради който
светът се обедини и върна мира и
надеждата.
Длъжни сме на този ден да говорим за мир. За най-висшето благо.
Не да противопоставяме истините
си, не да се бием пред паметници и
по подлези. Важен е мирът. Работете за него.
Честит празник!
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ната мрежа.
Над 4 лева ще стигне
цената на кубик вода в някои градове в страната Търговище, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора.
От предложените цени
става ясно, че през след¬

ващите пет години увеличението ще бъде между 4
и 50%.
Предстои бизнес плановете да бъдат съгласувани
с ВиК асоциациите, след
което ще бъдат внесени за
одобрение в КЕВР. Нови-
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те цени ще влязат в сила,
след като бъдат одобрени
от енергийния регулатор.
За отделните водни оператори те ще влязат в сила по
различно време, но най-вероятно от юли.

СНИМКА БТА

За шеста поредна година България се включва в глобалната инициатива “Wings for Life” най-голямото световно бягане с кауза, чиято мисия е гръбначните увреждания да станат
напълно лечими. Стартът беше даден в Борисовата градина в столицата
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Äúðæàâàòà ùå ñòðîè öåíòðîâå
çà æåðòâè íà äîìàøíî íàñèëèå
Безплатна правна помощ и защитени жилища
се предвиждат в нови нормативни текстове
Държавата дава заявка да
се занимае сериозно с проблема с пострадалите от домашно насилие. Това ще стане с
промени в Закона за защита
от домашно насилие. Жертвите на домашно насилие вече
ще могат да подават жалба
още в лекарския кабинет и ще
имат право на безплатна правна помощ, съобщава “Дневник”. В промените се предвижда още увеличаване на

срока за подаване на жалба от
един на три месеца. Държавата ще създаде и построи защитени жилища и кризисни центрове, както и ще поддържа
регистър на случаите.
Ще бъде създадена и Национална информационна система, в която ще се вписват и
описват случаите, кой е насилникът и коя е жертвата. Това
ще е системата, в която ще има
информация какво е било на-

Îáùèíàðè
ñèãíàëèçèðàò
çà çëîóïîòðåáè
â óïðàâëåíèåòî íà
ãðîáèùàòà â Ñîôèÿ

силието и какви са били наложените мерки. До тези данни
ще имат достъп съдът, МВР
или социалните служби, които
ще могат бързо да реагират
при рецидив и да се вземат
адекватни мерки. Поради липсата на национален орган, който да отговаря за политиките и
да координира и контролира
процесите по превенцията на
борбата с домашното насилие,
се създава Национална коми-

сия за превенция и за защита
от домашно насилие. Едно от
нещата, които този нов орган
ще трябва да направи, е карта
къде и колко защитени жилища
е необходимо да се изградят.
На насилниците ще е забранен
всякакъв контакт с жертвата
физически, но и чрез телефон,
интернет - така нарушаването
на тази забрана ще бъде основание за вземане на допълнителни мерки срещу насилника.
Държавата ще осигури и
поддържа национална безплатна и денонощна телефонна
линия за подаване на сигнали.
Подобни линии поддържат

няколко неправителствени организации.
Данните за пострадалите
от насилие у нас са различни.
Според информация на тел.
112 през 2021 г. сигналите са
за близо 3000 жени в опасност или жертви на домашно
насилие.
По данните на Българския
фонд за жените в началото на
тази година тези центрове за
защита са били 13 с между 8 и
10 легла. Според европейски
стандарт на 10 000 човека би
трябвало да се пада по 1 легло.
Коментар на стр. 8

Ñòîòèöè ÷åñòâàõà ïðàçíèêà íà Ðóñå

Деси ВЕЛЕВА

Заради нарушения и злоупотреби при управляването на общинското предприятие “Гробищни
паркове” група общински съветници искат създаването на временна комисия, която да направи проверка на дейността му. Съветници от БСП, ВМРО
и “Демократична България” са внесли доклад, в
който настояват да се анализира спешно работата
на предприятието. В документа се алармира, че
периодично в Столичната община и в СОС
постъпват сигнали и оплаквания от граждани за
нередности и нарушения както от служители на
“Гробищни паркове”, така и от директора и зам.директори на предприятието. От самата администрация на общината са извършвали множество проверки и след тях се е стигало до уволнения, както
и до промени в нормативни актове.
От февруари тази година досега са направени
още няколко проверки, но резултатите не са известни. Според общински съветници на изпращани
сигнали за нередности директорът често отговарял
формално, без да изяснява какво всъщност се случва. Липсва и отчетност и комуникация, а самите
гробищни паркове са неподдържани, обобщават общинарите.
Те сигнализират още, че новото разширение на
Централните гробища е нерегулирано, без проектирана или изградена инфраструктура и с лошо организирана транспортна комуникация. Не е ясно и
по какви процедури се извършва разширението, от
кой изпълнител и за колко пари, тъй като няма
проведена обществена поръчка.
“Ограничена е възможността общинският съвет
да осъществява реален контрол по управлението
на гробищата”, пишат общинските съветници в доклада си.

На диригентския подиум се качиха както малки дечица, така и по-възрастни русенци, които искаха
да усетят какво е да водиш един оркестър. Включиха и бивши оркестранти, които този път бяха
от другата страна – като диригенти. Музикантите изпълниха познати и обичани произведения,
като на финала на подиума се качи и кметът Пенчо Милков. Под неговата палка прозвуча „Радецки
марш“ от Щраус, с който бе сложен финал на емоционалния и за участници, и за публика концерт.
Богата програма от
културни събития, в която се включиха стотици русенци, организира
община Русе за празника на града 6 май. По
традиция в храма “Свети Георги” русенският
митрополит Наум и свещеници отслужиха празнична литургия.

Денят на храбростта и Българската армия
бе отбелязан с церемония по поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите в
Сръбско-българската
война на площад “Батенберг”. Поздрав към русенци отправиха кметът
Пенчо Милков, предсе-

дателят на Общинския
съвет Иво Пазарджиев и
областният управител
Анатоли Станев.
Една от атракциите
в празничния ден бе
обедният концерт “Русе
дирижира Операта”. В
него всеки желаещ от
публиката се докосна
до диригентската палка

за кратко, като дирижира музикален фрагмент
от концертната програма, съставена от най-известни и любими класически творби. За русенските деца пък бе организиран безплатен спектакъл на открито от
Държавния куклен театър в Русе.

Íàñòàíåí â ñòàð÷åñêè äîì ãî ïîäïàëè, ÷åòèðèìà çàãèíàõà
Настанен в старчески дом във Варна го подпали, загинаха четирима негови обитатели. Двама пострадали са
настанени в болница. Пламъците са
тръгнали минути преди 3 часа през
нощта срещу неделя. Служители на
дома са се опитали да гасят с подръчни
средства. В дома са настанени възра-

стни и трудноподвижни хора, което е
затруднило евакуацията. Отзовалите
се пет екипа на пожарната и служители на полицията са извели 20 души.
Общият капацитет на социалното заведение е 90 човека. Загиналите са
трима мъже между 70 и 73 години,
както и жена на 88-годишна възраст. В

болница с опасност за живота е настанена друга обитателка на дома.
За заподозрения вчера съобщи директорът на Областната дирекция на
МВР във Варна старши комисар Атанас Михов. Евентуалният извършител
е на 53 години и е настанен в психиатрия за изясняване на психическото

му състояние. Той е обитател на дома,
след като е бил преместен от друго
социално заведение. Живял е в стаята,
в която е възникнал пожарът. Предполагаемата причина за инцидента
към момента се смята човешка дейност. Записите от камерите в дома са
иззети.
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Ñâîáîäàòà
íà ñëîâîòî
å îòãîâîðíîñò
äà èíôîðìèðàø
ïî÷òåíî
Радиожурналистът
Диана Янкулова

Áàâè ñå ðåàëèçàöèÿòà
íà âå÷å îäîáðåíè ïðîåêòè
â îáùèíà Òóíäæà
Драстично се забавя реализацията на вече одобрени проекти с
осигурено европейско финансиране заради тромавите процедури
на съгласуване в ДФ “Земеделие”. Това принуждава общините да
осигурят необходимите средства от собствените си бюджети, заяви
кметът на община Тунджа Георги Георгиев.
Основни ремонти на улици, детски градини, читалища, както и
изграждане на нови детски и спортни площадки в няколко села на
общината не могат да се осъществят вече две години, подчерта
Георгиев. Същевременно цените на строителните материали, необходими за ремонтите, се увеличават с всеки изминал ден.
“Ако искаме, а ние определено искаме тези обекти да се случат, ще трябва разликата в цената на тези материали да я дофинансира общината. За обектите вече с избрани изпълнители и от
Фонда се очакват около 800 000 лева. Ако допуснем една актуализация от 30-40 процента, излиза, че общината трябва да добави
минимум 300 хил. лв., а крайният срок за приключване на обектите е 2023 година”, отбеляза Георгиев.

Жители на село Даскал Атанасово, обл. Стара Заягора, почетоха 100-годишнината от
рождението на известния антифашист Георги Чакъров. Слово за делото му произнесе
предсадетялт на БАС Евгений Белий. Сред присъстващите бяха лидерът на БСП в
Раднево Красимир Куртев и председателя на БАС в общината Зюмбюлка Иванова

ÁÑÏ èñêà ïî-íèñêè öåíè
çà îñíîâíèòå ñòîêè
Няма опасност цели региони в страната да останат без хляб, заяви Иван Иванов
БСП продължава да настоява за таван на регулираните
стоки и за намаляване на ДДС
за българските плодове и за
стоките от малката потребителска кошница. Това припомни председателят на ПГ “БСП
за България” Георги Свиленски в тв интервю. Той е категоричен, че хората и икономиката очакват да бъдат подпомогнати в тази криза и затова
левицата предлага своя пакет
от икономически мерки при
актуализацията на бюджета.
Свиленски обясни, че чрез
изкупуването на зърно от
държавата ще се гарантират
доставките на пшеница, за-

щото не се знае колко ще
продължи войната между Русия и Украйна. Правителството трябва да се грижи не
само за днес, а за следващите
години напред и действията
му трябва да бъдат подкрепени, призова той.
Няма опасност цели региони в страната да останат без
хляб, още повече, че България е
нетен износител на пшеница,
успокои и министърът на земеделието Иван Иванов в отговор на предупреждението на
хлебопроизводители за фалити
и увеличение на цената на хляба с над 25%. С актуализацията
на бюджета аграрното минис-

терство ще настоява данъкът
върху добавената стойност за
хляба и храните да бъде намален от 20 на 9 процента, припомни той. Проблемите на
хлебопроизводителите са основно заради увеличаващата
се цена на природния газ, а
държавата ще намери механизми, за да ги компенсира,
заяви Иванов пред журналисти в Лясковец. “Правителството в момента работи усилено в
тази посока. Имаме достатъчно
количество зърно. Новата реколта се очаква да бъде много
добра”, подчерта Иванов.
Министърът подкрепя
хлебопроизводителите в ис-

канията им за намаляване на
ДДС като мярка срещу галопиращите цени на храните.
Според Иванов по темата има
разбирателство в управляващата коалиция. “При актуализация на бюджета БСП ще
настоява изрично да бъде намален ДДС на основните хранителни стоки, не само на
хляба”, поясни той.
Таван на продуктите от
малката потребителска кошница ще помогне на гражданите
и бизнеса, заяви в тв интервю
зам.-председателят на ПГ
“БСП за България” Филип
Попов. Той припомни, че левицата предлага с актуализаци-

ята на бюджета увеличаване на
пенсиите с 18,5%, а от октомври преизчислението им с осигурителния доход от 2021 г.,
нулева ставка на ДДС за хляба, минимална заплата 770
лева, таван на цените на продуктите от малката потребителска кошница.
“Ние предлагаме редица
реформи, надяваме се в диалог с коалиционните ни партньори да успеем да постигнем
тези наши политики. Те се
правят за хората и бизнеса.
Редица държави са приложили подобни мерки и България
не трябва да прави изключение”, посочи Попов.

Øåôúò íà ïîùèòå
ïðèçîâà ïåíñèîíåðèòå äíåñ
äà íå ñå òðóïàò íà îïàøêè

„Èìà òàêúâ íàðîä” ïðåäëàãà
ïðîìÿíà, çà äà íå ïå÷åëè ÄÏÑ
èçáîðèòå â Êúðäæàëè

И.д. изпълнителен директор на
“Български пощи” Богдан Теофанидис
призова пенсионерите да не се струпват
на опашки да получат пенсиите си за
май. Той уточни, че изплащането ще
бъде по стария начин с хартиени списъци. След хакерската атака, поразила
пощите, електронното изплащане на
пенсии е една от функциите, която все
още не е възстановена.
Още веднъж искам дълбоко да се извиня на всички клиенти на “Български
пощи”, но установихме, че няма как да
направим изплащането електронно”, поясни Теофанидис в радиоинтервю. Той
припомни, че изплащането ще става по
постоянен адрес, подаден в НОИ, за да
няма рискове човек да получи няколко

От “Има такъв народ” започват инициатива за отделяне на Кърджали като
самостоятелна община, а селата - в отделна, обяви председателят на парламентарната група Тошко Йорданов. Той
посочи, че целта е в Кърджали като самостоятелна община да има много по-честни избори и за кмет, и за народни представители. Според Йорданов с разделянето на две общини селата ще могат да
кандидатстват по различните оперативни
програми за развитие на селските райони и така да бъде повишен стандартът в
тях. От ИТН ще потърсят подкрепа от
коалиционните си партньори на местно
ниво, като контактите започват със сформирането на инициативен комитет. На
въпрос дали от партията са правили раз-

пъти пенсията си. Теофадинис се обърна
към хората с молба да избягват ранните
сутрешни часове и ако е възможно да не
се струпват в първите няколко дни, за да
работи максимално добре организацията. Теофанидис съобщи, че част от другите услуги на пощите вече работят. Актуална информация клиентите на “Български пощи” могат да получат от страницата на дружеството в интернет и по телефона. Там ще бъде оповестявано и възстановяването на всяка услуга.
Теофанидис обеща заплатите на служителите в пощите, които за последния
месец са били изплатени на 70% заради
хакерската атака, да бъдат доизплатени
и, ако няма нова атака или проблем, вече
ще бъдат изплащани редовно.

чети ще издържи ли чисто финансово
отделен самостоятелно като община град
Кърджали, Йорданов отговори, че разполагат с достатъчно експерти, които да
направят финансовите и административни разчети. Когато човек не иска да
свърши една работа, винаги си намира
оправдание, коментира той.
Инициатива за административното
отделяне на град Кърджали от селата в
отделна община последно бе подемана
през 2015 г. от местните социалисти
чрез искане за местен референдум. И
тогава мотивът бе, че това би гарантирало по-справедливо разпределение на
влиянието на политическите сили, тъй
като влиянието на ДПС е предимно в
селата около Кърджали.
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От днес Перник остава без топла вода за
пет дни, съобщиха от
топлофикацията. Топлоподаването ще бъде
спряно поради присъе-
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диняване на когенераторна инсталация към
магистрален топлопровод, което ще се извърши
в периода от 9 май до 13
май.

Новите когенерационни мощности са планова инвестиция, която
се реализира от няколко
години. Те са три газови
генератора със сумарна

2022

номинална топлинна
мощност до 19,5 МВ и
електрическа 21,6 МВ.
“Топлофикация” възнамерява да ги експлоатира до 8000 часа годишно, приоритетно в периода от май до октомври.
Няма да се емитират

никакви прахови частици и серен диоксид.
Азотните оксиди са до
250мг/Нкуб.м, въглероден оксид - до 100 милиграма/Нкуб.м. Когенераторите са разположени
в новоизградено хале хидро, топло и шумоизо-

Çàäàâà ñå äðàñòè÷íî
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През следващите години цената й ще скочи с над 50 на сто
Драстичен скок на цената на
водата предвиждат бизнес плановете на ВиК дружествата в
страната. Сред причините са
нарасналите разходи за електроенергия и материали. Според
тези планове над 4 лева ще стигне цената на кубик вода в някои
градове в страната през следващите няколко години. Става
дума за Търговище, Добрич,
Плевен, Шумен, Стара Загора.
От предложените цени става
ясно, че през следващите пет
години, за които се правят бизнес плановете, увеличението ще
е между 4 и 50%. Бизнес плановете предстои да бъдат съгласувани с ВиК асоциациите, след
което ще бъдат внесени за одобрение в КЕВР, твърдят от
държавния ВиК холдинг. Новите цени ще влязат в сила, след
като бъдат одобрени и за отделните водни оператори ще са в
сила по различно време, но найвероятно от юли.
Според бизнес плана на
дружеството в Русе водата се
очаква да поскъпне с 30 на сто
и вместо досегашните 2,94 лв.,
хората ще трябва да плащат с
90 стотинки повече за кубик
вода. “Предложението е за увеличение на около 30 стотинки

само на доставка на вода, отделно увеличение за пречистване,
отделно за отвеждане. Увеличаването на цената на водата е
свързано основно с промяната
на цената на всички материали
и енергоносители”, заяви инж.
Сава Савов, управител на ВиКРусе, цитиран от БНТ.
Цената на водата в Кюстендил и в Благоевград засега остава 1,27 лв. за кубик, въпреки
че спрямо миналата година
разходите и на двете дружества са няколко пъти по-големи,
посочват отчетите, изпратени
на КЕВР. Драстично увеличение на цените още тази година
планират в Търговище. В момента хората в града плащат
по 3,16 лв. за кубик питейна
вода с ДДС, а предложението
е тя да стане 4,37 лева, което
е увеличение с 38,4%. До 2026
г. цената трябва да стигне
5,016 лв. /куб. м, става ясно от
бизнес плана на дружеството.
В Добрич, където водата се
добива с помпи и се ползва
скъп ток, се предлага цената
на водата да скочи от 3,01 лева
на 4,349 лв./куб. м, което е
увеличение с 44,5%. На петата
година от бизнес плана пък ще
стигне 4,9824 лв. ВиК-Плевен

е предложило поскъпване на
услугите за доставка, отвеждане и пречистване от 2,95 лв. на
4,08 лв. или увеличението е с
38,53%. ВиК операторът в
Стара Загора също е предложил вече актуализацията на
проекта за цени през следващите 5 години. За тази година
увеличението е с 37,8% до 4,15
лева за кубик.
3,40 лева струва кубик вода
за жителите на Шумен. През
есента на миналата година заради поскъпването на тока водното дружество се опита да вдигне с 26% цената ВиК услугата
и тя да стане 4,30 лева на кубик.
След недоволство на жителите в

социалните мрежи още същия
ден се отказаха от повишението. В бизнес плана на ВиК-Шумен обаче се предвижда през
2022 г. цената на водата да достигне 4,60 лева за кубически
метър, а през 2026 г. - 6,47 лева.
Загубите на вода от тръбите на
дружеството надхвърлят 80
процента, а от ВиК са си поставили план за следващите пет
години да ги намалят с 3%. От
началото на 2021 г. варненци
плащат 3,25 лв., като в тази сума
влизат доставка, отвеждане и
пречистване. Сега водопреносното дружество е поискало увеличаване цената на услугата, защото разходите за електричест-

лирано. “Топлофикация
Перник” е производител по комбиниран способ на електрическа и
топлинна
енергия.
Мощностите на дружеството са проектирани
за изгаряне на местни
кафяви въглища.

во при изпомпването на водата
се увеличават. Ако КЕВР приеме предложението на ВиКВарна, варненци ще плащат през
2022 г. за кубик вода по 3,80 лв.,
а до 2026 г. е планирано за услугата да се плащат 4,49 лв.
От 2 години ВиК-Варна работи по проект за 138,4 млн.
лева, който трябва до края на
2023 г. да сложи край на проблемите с водоснабдяването и
канализацията в селата, както и
курортите. Единственото ВиК
дружество, което не е засегнато от скока на тока, е “Софийска вода”. От компанията не са
предложили увеличение през
тази година. Причината е, че
дружеството произвежда електроенергия от газ, получаван
при пречистване на отпадните
води на София, в Пречиствателната станция в Кубратово.
Със зеления ток покриват нуждите си и дори им остава да
продават от него. В момента
софиянци плащат 2,93 лева на
кубик с ДДС. Заложените цени
за 2022 г. в бизнес плановете
на водните дружества са определени на базата на последните
шест месеца за 2021 г., обясняват от Българския ВиК холдинг.
Както е известно, Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработва нов закон за ВиК, в който
има идея да се въведе двустепенна тарифа за услугата. С нея
се предвижда по-ниска цена за
потреблението до 3 куб. м вода
на човек, с които биха удовлетворили минималните нужди на
домакинствата. Идеята е потреблението над това количество да
бъде на по-висока цена. Тя бе
взаимствана от практиката в
Израел.

Ñ 35% ñà ñå âäèãíàëè öåíèòå
íà õðàíèòå íà åäðî

СНИМКА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Животновъдството и в частност овцевъдството са едни от
приоритетните сектори в земеделието, а изминалите две години, белязани
от световната КОВИД-пандемия, бяха трудни за всички земеделски
стопани. Това каза по време на Националния събор на овцевъдите в
България министърът на земеделието Иван Иванов. Подпомагаме сектора
посредством утвърдени помощи с оглед запазване икономическата
жизненост на стопанствата и се стремим да стимулираме стремежа на
фермерите към модернизиране на сектора, каза министърът

За година цените на храните на
едро са поскъпнали с 35%. Това става
ясно от данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
От началото на годината индексът на
тържищните цени, който отразява цените на хранителните стоки на едро в
България, се е повишил с 21%. За последната седмица цените са поскъпнали средно с 0,59%.
Олиото продължава да поскъпва и
през миналата седмица е повишило
цената си с 0,8% и се търгува средно
по 5,05 лева за литър на едро. Кравето
сирене е поскъпнало с 2,5% до 9,25
лева на килограм, а кашкавалът тип “Витоша” е прибавил 3,1% и се е продавал
средно по 14,75 лева за килограм. Пакетче краве масло от 125 грама е скочило с 4,2% и се е продавало по 2,71
лева в края на седмицата. Пилешкото
месо е поевтиняло с 0,4% и се търгувало средно по 5,55 лева за килограм.
Захарта е прибавила 2% и се продавала
по 2,04 лева за кг. Брашно тип “500” е
поскъпнало с 3,6% и се търгувало по
1,45 лева за кг. Яйцата продължават да
се продават по 0,28 лева за брой.

Цената на оранжерийните домати
е спаднала с 2,2% до 4,40 лева за кг, а
на оранжерийните краставици - с 5,9%
до 3,50 лева за кг. Цената на зелето се
е вдигнала с 3,4% до 1,23 лева за кг, а
на червените чушки от внос е отстъпила с 2,6% до 4,20 лева за кг. Салатите са поевтинели със 7,1% до 0,91 лева
за брой.
Ябълките са повишили стойността
си с 0,8% и са се продавали по 1,32
лева за кг. Ягодите са поевтинели с
6,9% до 4,59 лева за кг.

www.duma.bg
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ùå ïðîäúëæàò è ïðåç ìàé

СНИМКА БТА

Обсъдихме пет конкретни
мерки за спасяване на българската икономика, каза вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова, цитирана от пресцентъра на БСП, след среща
с представители на работода-

телските организации и синдикатите в Министерския съвет
с участието на премиера Кирил Петков и вицепремиера
Асен Василев.
По думите на Нинова, проведеният разговор е сериозен,
с няколко конкретни неща.

Първо, ембаргото за внос на
петрол от Русия да не се отнася за България, поискано е изключение за България, добавя
Нинова. Второ, постигнахме
съгласие, че компенсациите за
бизнеса ще продължат и през
май. Те бяха до края на април.
С колко предстои в разговор на
министъра на енергетиката и на
финансите това да се уточни.
Трето, отново заявихме от името на работодатели с подкрепа
на синдикати, да се запази цената на газа такава, каквато е
сега по доставките от “Газпром”. И, ако преговорите за
алтернативни доставки доведат
до по-висока цена, то да търсим
механизъм държавата да компенсира разликата. Четвърто,
правителството поискахме дерогация за увеличаване на прага за регистрации по ДДС от
50 хил. лв. на 100 хил. лв., ко-

ето е в помощ на малкия и среден бизнес. И пето, последно,
обсъждане на вариант за махане на акциза върху горивото.
Това са четири - пет конкретни
неща, които днес сме обсъждали, някои от тях вече категорично заявени, каквото е изключението за ембаргото и заявката за малкия и среден бизнес за
регистрацията от 50 на 100 хил.
лв. по ДДС, казва Нинова.
По думите й всички тези
разговори и конкретни мерки
са насочени към това да се спаси българската икономика и
индустрия; да се обърне особено внимание на енергоемките
предприятия. Загрижени сме за
това, че проблемът със спирането на доставките на газа е
засегнал 30 хил. фирми близо,
над 250 хил. работни места и
целта ни е да спасим и тези
фирми, и тези работни места,

добавя вицепремиерът. Разбира се, да помогнем и на икономиката и индустрията, както и
на земеделието и селското стопанство, защото много земеделски стопани също ще пострадат от цената на газа, казва тя.
“Докато АЕЦ “Козлодуй”
работи, имаме самофинансираща се схема за компенсациите”, посочи председателят на
АИКБ Васил Велев, визирайки
свръхпечалбите на централата.
Настояваме компенсациите за
електрическата енергия да
продължат, докато това е необходимо, заяви Добри Митрев,
председател на УС на Българската стопанска камара. Бизнесът предлага долният праг за
подпомагане да бъде енергийният микс от КЕВР и да няма таван. Настоява се за природен газ
да не се заплаща повече от формулата с “Газпром експорт”.

Èñêàìå 2 ã. îòëàãàíå íà
åìáàðãîòî âúðõó ðóñêèÿ ïåòðîë
България готова да наложи вето на решението, ако Брюксел откаже
България ще поиска две години отлагане на включването си в евентуална забрана на ЕС за вноса на руски петрол
като част от санкциите срещу Русия заради инвазията й в Украйна. Това обяви
пред БТВ председателят на парламентарната Комисия по енергетика Радослав Рибарски.
Към момента няма официален отговор на искането на България за изключването й от налагането на санкциите
върху руския петрол, каза Рибарски по
повод разпространени информации. В
края на миналата седмица, позовавайки
се на свои източници, Ройтерс съобщи,
че Европейската комисия не приема искането на българското правителство за
изключване на страната от общите срокове за налагане на ембаргото. Еврокомисията обаче приема да се даде повече
време на Унгария, Словакия и Чехия да
се адаптират към петролните санкции.
Според преработеното предложение
на ЕК Унгария и Словакия ще могат да
купуват руски петрол от тръбопроводи
по действащите договори до края на
2024 г., докато Чехия може да продължи
купува до юни 2024 г. ЕК предлга за
всички останали страни от ЕС да се

наложи забрана за купуване на петрол
от Русия, която да влезе в сила след 6
месеца, а за петролни продукти - след 8
месеца. България също е поискала да
бъде изключена от общото петролно
ембарго, но не са й били предложени
отстъпки в сроковете. Причината е, че
искането на България “не е имало реални аргументи”. Останалите три държави, на които е предоставена повече свобода на действие, “имат обективен проблем” за намиране на алтернативни доставки, съобщава Ройтерс, позовавайки
се на своите източници в ЕК.
“Разговорите продължават. Българското правителство е решило да направи
всичко възможно”, каза Рибарски.
По думите му за страната ни трябва
да важат същите аргументи като за Унгария и Словакия, тъй като рафинерията
в Бургас е настроена технологично за
преработка на руски петрол. “Към момента сме категорични, че ще се борим
до последно. Ако проблемът не бъде
решен, най-вероятно ще наложим вето
на решението за ембарго на руския
нефт”, каза Рибарски.
Председателят на Българската петролна и газова асоциация Живодар Терзиев

също е на мнение, че България има основания да търси дерогация и трябва да го
направи. Според него през последните
десетилетия и особено през последните
10 години страната ни е станала изключително зависима от руския петрол.
Анкета сред експерти на Financial
Times показва обаче, че руската иконо-

Êàáèíåòúò ñìÿòà äà ñâàëè
àêöèçà íà òîêà è ãàçà
България поиска от Европейската комисия освобождаване от акциз на електроенергията и природния
газ, съобщава преслужбата
на правителството.
От там припомнят, че
съгласно евродирективите е
допустимо освобождаване
от акцизи на природния газ
за държавите-членки, в които делът на синьото гориво
в крайното енергийно по-

требление е под 15%.
В съответствие с чл.15 от
Директива 2003/96/ЕО на
Съвета на ЕС от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната
рамка на Общността за
данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, държавите-членки
могат да прилагат пълно или
частично освобождаване от
данъци или намалени ставки

на данъчно облагане по отношение на електроенергията от възобновяеми енергийни източници; енергийните продукти и електроенергията, използвани за
превозването на стоки и
пътници чрез железопътен
транспорт, метро, трамваи
и тролейбуси, както и електроенергията, природния
газ, въглищата и твърдите
горива за бита.

мика ще успее да се справи с последствията от въвеждането на европейското
ембарго. Според тях забраната ще доведе до ръст на цените на суровия петрол,
което значително ще увеличи трудностите за бизнеса в Европа. Средният дял на
зависимост на страните от ЕС от руския
внос е 30 на сто, припомня изданието.

20 õèë. ëâ. å çàïëàòàòà
íà øåôà íà ÁÍÁ
Управителят на БНБ Димитър Радев получава месечно по
20 313 лева, показват данните в Годишния доклад на БНБ за
миналата година. Месечните възнаграждения на членовете на
Управителния съвет на банката са определени с приемането на
Бюджета на БНБ за 2021 г. Там е посочено, че подуправителите получават месечно по 17 411 лв., другите членове на УС 5804 лв.
През 2021 г. БНБ е изразходвала за издръжка средства в
размер на 112 848 хил. лв. (85,6% от утвърдения годишен бюджет), включително 33 246 хил. лв. за издръжка на паричното
обращение.
Разходите за изпълнението на инвестиционната програма
на Банката през отчетния период са на стойност 9942 хил. лв.,
което представлява 34,4% от средствата, утвърдени в бюджета
за годината по този показател.
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Хонконг си избра
нов ръководител
Бъдещият ръководител на Хонконг Джон Ли бе утвърден за найвисоката позиция в града. Той бе
единственият кандидат и получи
гласовете на 1416 членове на пропекинската избирателна комисия, което му даде необходимото мнозинство. Само осем души бяха против.
Ли каза, че неговата “историческа
мисия” е да отвори нова глава за
Хонконг и обеща да обедини града и
да запази международния статут
на мегаполиса като отворен и поконкурентен финансов център.

Саудитският крал Салман
бе приет в болница
86-годишният саудитски крал
Салман влезе в болница за медицински изследвания, съобщиха държавните медии само седмици след смяна
на батерията на неговия пейсмейкър.
Не се дават подробности за състоянието му. Здравето на монарха се
следи много внимателно, защото
той упражнява абсолютната власт
в кралството. Кралят определи 36годишния си син - принц Мохамед бин
Салман, за свой престолонаследник.
СНИМКИ БТА

Майки протестират в Мексико Сити със снимки на безследно изчезналите си деца. Протестиращите предимно жени от Централна Америка, търсят своите роднини, изчезнали на път за САЩ

Çàâúðøè åâàêóàöèÿòà
íà öèâèëíè îò „Àçîâñòàë”
Русия продължава интензивния обстрел на завода
Спасителите евакуираха
последните цивилни - всички
жени, деца и възрастни, от
подземията на металургичния
комбинат “Азовстал”. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че
следващата чел е да бъдат
изведени ранените и медиците. По думите му над 300
цивилни са спасени през
“първата фаза” на евакуацията. Той добави, че Киев се
опитва да изтегли и защитниците на “Азовстал”, но отбеляза, че това е извънредно
трудно.

Остава неясно какво ще
се случи с приблизително
2000 бойци в сградата. През
последните дни украинското
правителство се обръща към
международни организации,
за да се опита да им осигури
безопасно извеждане. Бойците многократно са заявявали,
че няма да не се предадат.
Междувременно стана
ясно, че Русия продължава
с интензивния обстрел на завода. Според източници от
“Азов” руските войски се
стремят да овладеят окончателно украинския град пре-

ди военния парад в Москва,
с който по традиция ще бъде
отбелязан 9 май - Деня на
победата над хитлерофашизма.
Директорът на ЦРУ Уилям Бърнс заяви, че руският
президент Владимир Путин
залага на принципа “двойно
или нищо” във военния конфликт в Украйна и нито
съпротивата на украинската
армия с подкрепата на Запада, нито решителното лидерство на президента Зеленски
са в състояние да променят
намеренията му. “Това не

означава, че Путин може да
бъде разубеден в този момент, след като заложи толкова много на избора си да
разпореди нахлуването. Смятам, че сега той е уверен, че
хвърлянето на два пъти повече сили е ключът към успеха”, каза Бърнс.
Областният управител на
Луганска област съобщи за
най-малко 60 загинали при
руски въздушен удар срещу
училище в село Билогоровка.
В сградата са били приютени
общо 90 души, като 27 са
били спасени.

Ïîëøà èçãðàäè 60 êì
îò îãðàäàòà ñ Áåëàðóñ

Â ÅÑ íå ñå ðàçáðàõà
çà íîâè ñàíêöèè

Полша вече е изградила около 60 км от оградата по границата с Беларус, съобщи говорителят на Гранична служба
лейтенант Анна Михалская пред местната агенция ПАП.
Изграждането на съоръжението, което ще бъде монтирано по протежението на 186 км от полско-беларуската граница, започна на 25 януари.
Строителите работят денонощно, допълни Михалская.
Следващите етапи се извършват по план и изпълнителите
казват, че ще приключат работа до края на юни, уточни тя.
В строителството участват около 3000 души.
Полша взе решение да построи ограда на границата с
Беларус след събитията от лятото и есента на 2021 г., когато
президентът Александър Лукашенко бе заподозрян в провокирането на миграционна криза по границите на Полша и
Литва, като бежанците минаваха транзит през Беларус за ЕС.

Без резултат завърши срещата на посланиците на страните членки на ЕС в Брюксел, на която трябваше да се
обсъди новият пакет санкции срещу Русия, който да включва поетапна забрана за вноса на руски петрол и петролни
продукти до края на тази година. Предстоят нови срещи, но
не се уточнява кога.
Няколко държави, сред които и България, поискаха изключение и удължаване на срока на внос на руски петрол.
Мотивите на Унгария, Словакия и Чехия са, че нямат достъп
до море и не могат да внасят петрол по друг начин, освен
чрез тръбопровода “Дружба” от Русия. Нагласите бяха трите държави да получат по-дълъг срок от края на тази година.
Очакваше се Брюксел да им разреши да осъществят постепенно спиране на вноса на руски петрол до 2024 г., но за
София подобно изключение не се предвижда.

Непалец изкачи Еверест
за 26-и рекорден път
Непалски шерп изкачи Еверест
за рекорден 26-и път. 52-годишният
Ками Рита Шерпа, комуто принадлежеше и досегашният рекорд, изкачи върха с височина 8848,86 м по
традиционния маршрут на югоизточния хребет, водейки 10 други
катерачи. Засега властите в Непал
са издали 316 разрешения за изкачване на Еверест в пиковия сезон,
който продължава до края май. През
2021 г. са издадени 408 такива разрешения - най-много досега.

Седем жертви на горски
пожари в Сибир
Опустошителните горски пожари в сибирския Красноярски край
взеха седем жертви, ранените са
19. Шестима от ранените са пожарникари. В региона бе обявено
извънредно положение заради пламналите 273 пожара. Потушаването им е затруднено от силните
ветрове с пориви до 40 м в секунда.
Според властите всички огнища
вече са овладени. Над 500 къщи са
разрушени.

Привърженици на тунизийския
президент Кейс Сайед
протестират в негова подкрепа
в столицата Тунис. От лятото
има неразбирателство между
държавния глава и
правителството
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Íàöèîíàëèñòèòå ñïå÷åëèõà
èçáîðèòå â Ñåâåðíà Èðëàíäèÿ
„Шин Фейн” иска обединие с Република Ирландия
“Шин Фейн” спечели историческа
победа на парламентарните избори в
Северна Ирландия, ставайки първата националистическа партия с най-много
представители в Стормонт в Белфаст.
Съгласно споразумението от Разпети петък най-голямата юнионистка и
най-голямата националистическа партия
си поделят властта, като в зависимост
от това коя е по-голяма си поделят и
постовете на първи министър и заместник. Най-високият пост се полага на
лидера на “Шин Фейн” Мишел О’Нийл,
но тя не може да управлява, ако юнио-

нистите не излъчат техен представител
за заместник. Възможно е да се стигне
до политическа криза, защото Демократичната юнионистка партия заяви преди
вота, че няма да участва в правителство,
ако не бъде премахнат Протоколът за
Северна Ирландия, уреждащ търговията
след Брекзит. “Шин Фейн” е за оставането на Протокола, защото той е гаранция, че няма да възникне твърда граница
с Република Ирландия.Партията иска
обединение с Република Ирландия и
макар това да не е приоритет в момента,
е повод за тревога за централните влас-

ти в Лондон.
Изключително добре се представи на
изборите третата политическа сила центристката партия Алианс, която почти удвои местата си в Стормонт.
Британският министър за Северна
Ирландия Брандън Люис призова партиите в провинцията да сформират правителство по-скоро. Той допълни, че ще
се срещне с лидерите им в близките дни
с надежда Стормонт да заработи възможно най-рано.
Ирландският премиер Михол Мартин поздрави избраните и отправи при-

зив за сформиране на правителство,
което да работи в интерес на всички в
Северна Ирландия.
Лидерът на Шотландската национална партия Никола Стърджън бе сред
първите, поздравили Мишел О’Нийл с
победата, изразявайки надежда парламентът да функционира отново. Въпреки
че не бърза, Стърджън възнамерява да
проведе референдум за независимост на
Шотландия. В отговор Мишел О’Нийл
написа в Туитър: “Благодаря за горещите пожелания, Никола. Исторически ден
за хората тук. Започва нова ера.”

Ïîæàðèòå â Íþ Ìåêñèêî ñå ðàçðàñòâàò, èìà îïàñíîñò îò íîâè
Пожарът на Хермитс пийк
в американския щат Ню Мексико, който гори повече от
месец, вече обхвана площ над
691 кв. м, или по-голяма от град
Чикаго, предава Би Би Си.
Много семейства са останали

без дом, а хиляди са евакуирани. Очаква се ветровете, почти
рекордно високите температури и сухите условия да разпалят още повече огъня.
Губернаторката на щата
Мишел Луян Гришам призова

хората в зоните на задължителна евакуация да напуснат
незабавно. “Ще влезем в изключително опасен период на
екстремни пожари. Тъй като
ветровете се усилват, условията може да се влошат и

въздушната подкрепа може да
бъде ограничена”, написа тя в
Туитър.
Ресторантите и хранителните магазини в Лас Вегас бяха
затворени, училищата или бяха
затворени, или преминаха към

дистанционно обучение. Президентът на САЩ Джо Байдън
обяви Ню Мексико за зона на
бедствие, което ще позволи на
щата да получи федерални ресурси, включително финансова помощ.

Òàëèáàíèòå
çàäúëæèõà æåíèòå
äà íîñÿò áóðêà
Върховният лидер на терористичното
движение на талибаните Хайбатула Ахундзада издаде указ, с който забрани на жените
в Афганистан да излизат с открити лица,
съобщи “Ал Джазира”. Декретът постановява, че жените трябва да носят бурка, “тъй
като това е традиционно и уважително”.
Бащата на жената или друг близък роднина от мъжки пол е отговорен за нарушаването на постановлението и е заплашен от
наказания, включително уволнение от работа или лишаване от свобода.
“Ал Джазира” отбеляза, че повечето афганистанки покриват главите си със забрадки, но много от тях оставят лицата си открити, особено градските жители.
В края на 2021 г. Министерството на
добродетелите и пороците съобщи, че е забранило на жените да пътуват на повече от
72 км без роднина от мъжки пол.

Âîéíàòà â Óêðàéíà
íå å çàñåãíàëà
Áîëèâèÿ
Боливия се радва на сравнително стабилна
икономика, докато повечето страни по света
са засегнати от висока инфлация заради войната в Украйна.
Местни експерти твърдят, че това се дължи
на контрола на цените на горивата и основните
храни, както и на фиксираната цена на долара.
Това е политика, въведена от левия президент
Ево Моралес (2006-2019) и продължена от
настоящия държавен глава Луис Арсе.
Министърът на икономиката Марсело
Монтенегро уверява, че управлението им показва конкретни резултати, хората живеят подобре, а бедността е намаляла, съобщават
местни медии.

СНИМКА БТА

Загинали са 26 души, а 74 са ранени, след като камион, доставящ газ на 5-звездния хотел “Саратога”
в старата част на кубинската столица Хавана, се взриви на входа на сградата. “Не става въпрос
за бомба или атентат”, уверява президентът Мигел Диас-Канел. Причините за инцидента се разследват

Åìèãðàíòè îò Âåíåöóåëà ñå çàâðúùàò â ñòðàíàòà
Много венецуелци, които през последните години
бяха емигрирали в Чили и
Перу в търсене на по-добър
живот, вече се връщат в
родината си.
“Някои хора казват:
“Венецуела се оправи”. Не,

не се е оправила. Подобрява се. Венецуела се е подобрила. Венецуела ще се подобрява”, заяви президентът Николас Мадуро по
националната телевизия.
“Вече има повече повече
възможности в страната”,

споделят емигрантите, минали през много повече трудности и проблеми в чужбина - дискриминация, унижения и по-ниско заплащане.
На някои им отнема месеци
да съберат пари за самолетен билет, за да се върнат.

Засега “новото лице” на
южноамериканската държава, известна с голямата си
бедност, се вижда най-вече
в столицата Каракас.
Продължават проблемите,
свързани с електричеството
и водата, в провинцията.

ДАТАТА
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ДЕН НА ПОБЕДАТА НАД ХИТЛЕРОФАШИЗМА.
На 8 май 1945 г. в
предградието Карлсхорст на Берлин Германия подписва акт
за пълна и безусловна
капитулация. На 9
май в Берлин е подписана отделна капитулация на Германия пред СССР от
фелдмаршал Вилхелм Кайтел, ген.-полк. Ханс-Юрген Щумпф и адмирал Ханс-Георг фон Фридебург.
Съветският маршал Георгий Жуков подписва от
името на Сталин, а британският маршал Тедър от името на Дуайт Айзенхауер. В памет на жертвите от Втората световна война от 2005 г. съгласно резолюция 59/26 на Общото събрание на ООН,
приета по инициатива на Русия и страните от
ОНД, всяка година дните около 9 май са на памет
и примирение.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Въх, уби ма!
Мая ЙОВАНОВСКА

Срещата на премиера
Кирил Петков с превозвачите и тяхното демостративно напускане се изтъркаля из медиите с етикета за нещо скандално.
Такава поне е позицията
на превозвачите. И поконкретно на тези, които
са напуснали срещата. А
те не са всички присъства-

ли, въпреки че явно се
възприемат като целия
бранш. Били им показали
вратата. От разпостранен
по-късно запис се чува
глас, наподобяващ този на
премиера Петков, който
да изрича, че той сам решава какво да говори. Но
неприсъствалите на срещата е трудно да определим кой крив и кой прав,
макар едната страна да се
опитва да изкара себе
правоверна и да го играе
обидена на тези, от които
иска помощ.
В крайна сметка, обидените веднага дадоха
шумна заявка за протести,
спиране на целия автобусен транспорт в страната
и блокиране на абсолютно всички транспортни
връзки. Това не можело да

продължава, администрацията се подигравала с
тях. Та като основна причина за протеста се изтъква проваления диалог с
правителството. Муш! Въх, уби ма! Дето се вика,
търсиха, търсиха и найнакрая намериха причина.
Вън от сарказма, трябва да отбележим, че наистина транспортният сектор е един от най-пострадалите в поредицата от
кризи, които ни застигнаха. Намаляването на пътуванията заради КОВИД19 и постоянно покачващите се цени на горивата
убива превозвачите - и
малки, и големи. И те, както и много други сектори,
имат нужда от помощ от
държавата. Но още с идването на новото прави-

телство част от тези “герои”, сред тях най-обидените от срещата при Петков, започнаха да реват за
какво ли не. И да изтъкват
проблеми, брадясали от
години, например прословутият Пакет “Макрон”,
който в началото буквално бе проспан от третото
правителство “Борисов” и
пишман експертите в него,
пък после започна едно
ронене на кървави сълзи.
И ох, и ах! В последно
време пък тези, с тежките
превозни средства, дето
най-много рушат пътищата, им припари под крачетата заради твърдата заявка, че пътуването им по
българските пътища няма
вече да е безплатно. Но
който търси - намира. Та
така и с превозвачите.

По-добре късно
Деси ВЕЛЕВА

“По-добре късно, отколкото никога” е поговорката, която често цитираме, когато искаме
отдалеч да похвалим
вече провинил се субект
и да му дадем шанс да
признае за греха си и да
го изкупи. В случая ста-

ва дума за държавата онази анонимна структура, която все не се досеща да направи нещо, както трябва, или го прави,
когато е късно. Този път
тя дава заявка да се поправи по отношение на
хилядите българи, които
по един или друг начин
стават жертва на домашно насилие.
За много от тях наистина отдавна е настъпил
безвъзвратен момент, загуба, която няма как да
се поправи. За други обаче все още има надежда,
че ще излязат от лапите
на безизходицата, отчаянието и съпъстващите ги
срам и мълчание. Никой
не знае колко са хората,

които страдат от физическо и психическо насилие в дома си, от уж найблизките хора. Проблемът често е замитан и
пренебрегван, както от
институциите, така и от
самите жертви, които не
виждат изход.
Е, сега явно идва момент, в който държавата
е решила да очерае вратата на спасението и да помогне на страдащите да я
видят и излязат през нея.
Институциите подготвят
амбициозни законодателни промени, които да доведат до реална помощ за
нуждаещите се - повече
защитени жилища и кризисни центрове, безплатна правна помощ, Нацио-

нална информационна система и др.
И тук идват въпросите и съмненията. Не за
първи път чуваме за
твърди обещания и славолюбиви стремления. Все
по-често обаче те не се
превръщат в реална практика, защото нещо липсва.
Или няма пари, или няма
воля за прилагане на записаното, или някой злоупотребява с възможностите.
Затова оставаме скептични оптимисти или оптимистични реалисти за бъдещата подкрепа към хората, които страдат в дома
си, но обикновено не знаят как да потърсят помощ.
Дано този път държавата
не ги излъже.

ДЕН НА ЕВРОПА. На 9 май 1950 г. е направена
първата крачка към
създаването на ЕС. На
този ден в Париж френският външен министър
Робер Шуман прочита
декларация пред международната преса, в която призовава Франция, Германия и други европейски страни да обединят
своето производство на въглища и стомана в
“първата конкретна основа на една Европейска
федерация”. Поради тази причина на срещата на
върха в Милано на лидерите на ЕС през 1985 г. е
решено 9 май да се чества като Ден на Европа. В
България е обявен с ПМС 54 от 29 март 2005 г.
1805 - УМИРА ФРИДРИХ ШИЛЕР, НЕМСКИ
ПОЕТ И ИСТОРИК (Р. 1759 Г.).
Поезията му е постоянно домогване до красотата, доброто и истината в името на братството между хората. Прочутата му “Ода на
радостта” (1785) става върховен
символ във финалната част на Деветата симфония на Лудвиг ван
Бетховен - днес официален химн на ЕС.
1883 - РАЖДА СЕ ХОСЕ ОРТЕГА И ГАСЕТ,
ИСПАНСКИ ФИЛОСОФ, СОЦИОЛОГ И ЕСЕИСТ (УМИРА 1955 Г.). Един от блестящите изследователи на
същността и еволюцията на европейската идея. Известен доскоро
у нас предимно с фундаменталния
си труд “Бунтът на масите”.
Сборникът от статии и лекции
“Мисли за Европа”, писани през
различни периоди от първата половина на ХХ в.,
оформя напълно завършено и невероятно актуално дори и днес виждане за развитието и
възможностите пред Стария континент.
1915 - УМИРА ЯРОСЛАВ ВЕШИН, ЧЕШКИ
ХУДОЖНИК, ТВОРИЛ В БЪЛГАРИЯ (Р. 1860 Г.).
Учи в Прага и Мюнхен, живее в Словакия. Пристига в България през
1897 г. и остава тук до края на
живота си. Голяма част от картините му се съхраняват в Националната художествена галерия. Сред
по-известните му творби са “Самарското знаме”, “Атака” (“На
нож”), “Отстъплението на турците при Люлебургас”.
1924 - РАЖДА СЕ БУЛАТ ОКУДЖАВА, РУСКИ
ПЕВЕЦ (УМИРА 1997 Г.).
Един от първите бардове в
СССР, той е сред основателите на жанра на авторската песен. Написал е около
200 песни, в които смесва
рускоезични поетични и фолклорни традиции с френскоезичните шансони. Различността им е свеж
полъх в съветската литература от 50-те и 60те години на ХХ в.
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Децата от Вокална група “Магия” при
СУ “Бачо Киро” дадоха начало на пъстрата фиеста

СНИМКИ АВТОРКАТА

Хиляди дойдоха в парка “Кирил Ракаров” в Павликени за Празника на яйцето

Â Ïàâëèêåíè çíàÿò:
„Ñèëàòà å â íàñ!”

В селския кът на Народно читалище
“Добра надежда-1896”, село Караисен, посрещнаха
кмета на Павликени Емануил Манолов с “мъжка”
ракия. Самодейците показаха носии и песни от
Павликенския край. Гостите опитаха и пелин с 36 билки

Празникът на яйцето отново събра многохилядна публика
Ина МИХАЙЛОВА

“За нас в Павликени казват,
че сме хубави хора, най-вече
заради нашето гостоприемство.
И ето - отново паркът е пълен,
имаме щедра и разнообразна
програма и повод да бъдем заедно.” С тези думи кметът на
община Павликени инж. Емануил Манолов откри Празника на яйцето. “Около българските трапези винаги е пълно
с весел глъч и богати ястия. И
яйцето е основната съставка за
много от тях. Затова този кулинарен продукт е наша емблема”,
подчерта домакинът и благодари на спонсорите, организаторите и гостите.
Местният фестивал бе организиран за първи път преди
девет години и оттогава е знаково събитие за Павликени.
Фирма “Хайпро България”
ООД - един от най-големите
производители на яйца у нас,
осигури за празничната фиеста
4000 яйца, с които в античния
и вечен град показаха, че когато хората имат желание и настроение, когато искат да са заедно, всичко е възможно.
На специална сцена в градския парк “Кирил Ракаров” цял
ден се изявяваха детски, ученически и самодейни състави.
Алеите бяха изпъстрени с щан-

дове на занаятчии и местни производители. Имаше детски работилници, ателиета, увеселителен
парк за най-малките, много атракции, томбола с награди. И
музика - за всички възрасти. Още
от 6 май вечерта - рок с БТР,
през танците на малки и големи,
до избраника на тийнейджърите в Павликени - Атанас Колев.
За доброто настроение на всички се грижеше и водещият Георги Низамов.

Най-добрата майсторка
на омлети в България
Елена Божанова направи
и раздаде стотици омлети
и палачинки. “Перфектният
омлет е разбит или
с вилица, или с тел.
И е приготвен с много
любов”, казва тя

Над 30 вида яйца
показаха от зоопарка
в Павликени. Всички те
бяха раздадени на децата
За първи път тази година
децата имаха възможност да си
поиграят с най-малките обитатели на Общинския приют за
бездомни кучета в специално
обособен кът. Ветеринари и
възпитатели от приюта обясниха на децата и родителите им
как могат да осиновят куче.
В Павликени отдавна са решили спора кое е първо - яйцето или кокошката. Затова и тазгодишният празник беше под

Журито начело с топ готвача Иван Звездев
бе пленено от кулинарните умения на малки и големи

наслов “От всяка кокошка - яйце,
от всяко яйце - кокошка”. Доброто настроение завладя всички
- и гости, и домакини. Имаше
игри, танци, надпревари с яйца
и кулинарен конкурс.
Заместник-кметът на община Полски Тръмбеш Росен Русанов се справи най-бързо с
обелването на сварени яйца. В
естетската дисциплина за аранжиране на поднос с яйца найдобре се представи народният
представител Йордан Терзийски. Неговата яйчена конструкция на управляваща коалиция
удържа и най-сериозните сътресения. Кулинарният конкурс по
традиция бе “гвоздеят” на празничната фиеста. Експертно
жури начело с топ готвача Иван
Звездев оцени по достойнство
изкушенията, приготвени от
малки и големи. Солената торта на кметство Батак, приказната каляска от тиква на учениците от ПГАТ “Цанко Церковски” и тортата под формата на
книга на Детска градина “Буратино” в село Стамболово бяха
оценени по достойнство от кулинарното жури. Всички участници в конкурса обаче заслужиха “десетките” на публиката.
Която не само се трупаше край
натежалите от ястия маси, но и
се справи с дегустацията.
За осем години, макар и бавно, се наблюдава тенденция младите хора да се завръщат в Павликенския край от големите градове и от чужбина, споделя
кметът на общината инж. Емануил Манолов. Празници като
този на яйцето ни дават надежда, че предстоят добри дни.
“Разчупи ли се яйце от
външна сила, животът спира.
Разруши ли се яйце със сила
отвътре, животът започва”, казват хората в Павликени. Затова
знаят, че силата е в тях. И тя е
тази, която ще ги води към подобри дни.
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Äåâåòè ìàé - ïàìåòòà
ñðåùó ïðîïàãàíäàòà
Конюнктурната русофобска истерия е безсилна пред историческата истина
Камелия БАЗОВА

Отново е 9 май. Паметта е
жива. Въпреки желанието и
опитите да бъде умъртвена,
въпреки пропагандните напъни на някои да се възползват
от политическата конюнктура на войната в Украйна днес.
През нейната пропагандна
призма Денят на победата е
“сатанински празник”.
Истината за днешната война в Украйна е, че САЩ задействаха пожара още през
2008 г., когато се ангажираха
с приемането на Украйна и
Грузия в НАТО. Когато през
2014-а организираха цветната революция в Киев и когато започна 8-годишният нацистки геноцид над рускоезичното население в Донбас.
За съжаление, атаките срещу Деня на Победата не започват с войната в Украйна.
С резолюция от 2019 г. Европейският парламент приравнява фашизма с комунизма,
което е абсурдно. Български
професори в Канада споделят, че студенти по политология не знаят за приноса на
Червената армия в битката
срещу Хитлер и смятат, че
той е бил победен само бла-

годарение на САЩ и Западна
Европа. Да не говорим за
други скандални абсурди в
българските учебници...
“Денят на Победата е
опасен, той е празник на мракобесието на руския свят.
Защо трябва да защитаваме
стари ръждясали зависимости от Кремъл от времето на
соца? Ето, сега и газа ни спря
диктаторът Путин! Защо
трябва да сме зависими от
руските варвари? Да спрем
всичко руско в България”,
пищят по телевизии анализатори. Тропкащи милитарис-

тично с крачета, те прозовават “Да въоръжим Украйна!”, упорито вярвайки, че
могат да загасят пожара на
войната с бензин. В името на
евроатлантическата солидарност инатливо заявяват
“Няма да платим газа с рубли”, жертвайки икономическата и социалната сигурност
на собствения си народ.
То не бяха улици, то не
бяха украински знамена над
Столичната община. И отново призиви за демонтиране на
Паметника на Съветската армия. Да се премести, да се

преименува... Тази истерия не
може да заглуши историческата истина, а тя е, че ако не
беше Денят на Победата, за
който Съветският съюз даде
27 милиона жертви, нямаше
да го има и Денят на Европа!
Тя е, че паметници на
Съветската армия има и в
много други държави - членки на НАТО и ЕС, включително и в САЩ, и във Великобритания. В Европа съществуват над 4000 мемориала
и паметници, посветени на
историческата битка на
Съветската армия срещу хит-

лерофашизма. Истината е, че
Паметникът на Съветската
армия, който е трън в очите
на русофобите у нас, е защитен с редица международни и
национални документи.
“Не, не може да има такъв
паметник, защото Съветският съюз е окупатор, а Путин
се е превърнал в Хитлер и нападна Украйна, ще нападне и
България! Не, не може да има
такъв паметник на омразния
и престъпен комунизъм, който с руски ботуш мачкаше
България в продължение на
45 години!”, крещят родните
русофоби. Забравят обаче, че
окупаторът СССР е победител във Втората световна
война срещу хитлерофашизма, заедно със САЩ и Великобритания. И заедно с някои от днешните ни съюзници в НАТО и ЕС. Забравя се,
че Съветският съюз е единствената “империя” в света,
която субсидира своите “колонии”, и че те стават дори
по-богати от центъра.
Защо да няма Паметник на
Съветската армия, а да има
паметник на 120 американски
пилоти, загинали между 1943
и 1944 г., бомбардирайки София по време на Втората световна война? Да припомняме
ли, че в резултат на това бяха
разрушени стотици жилища,
магазини, училища, църкви и
обществени сгради, бяха убити и ранени около 4 хиляди
българи, включително и деца
чрез играчки - бомби!? Историческата истина не може да
бъде унищожена от конюнктурната пропаганда!
Честит Ден на Победата!

Ñïðåòå òàçè êàñàïíèöà!
Петра ТАШЕВА

Потресена съм! Гледам ужасяващите картини - разбити и изтърбушени
жилища, масови гробове, разруха и
безнадеждност от събитията в Украйна... Не искам да вярвам нито на очите
си, нито на ушите си. И тази унищожителна касапница, от която тръпнат
милиони хора, става в Европа, в люлката на цивилизацията днес, в XXI век,
във времето на високите технологии,
възхода на науката и техниката.
Как можаха лидерите на европейските държави да допуснат това, как
не се справиха с различията? Защо не
успяха да потушат неправилните движения и постъпки? Защо не се вслушаха в исканията на народите си? Защо
не ги водеха с мир, с разбирателство?
Убедена съм, че сегашните военни
действия, които доведоха до разруха-

та и масовите убийства, са в резултат
на провалите в дипломацията и разузнаванията на страните.
Загиват невинни хора. Милиони
хора в Украйна останаха без домове.
Знаем как цял живот се гради и събира дом. Майки с невръстни деца напуснаха къщите си и побягнаха, за да
се избягат от смъртта. В България бежанците са хиляди. Как ще завърши
това принудително скиталчество?
Повече от два месеца войната не спира. Земята се покри с руини, с трупове... И няма резултатни преговори за
спиране на сраженията, които носят
само разрушения и смърт. Гледам
страшните и ожесточени физиономии
на воюващите, които войната превръща в осверипели животни, и треперя
от гняв, болка и безсилие.
Въвеждал се нов световен ред? Ами
щом ще е такъв - с рушене и убийства,
той ще е престъпен и не ни е нужен.
Живеем в друго време и трябва да пре-

осмислим значението на войната.
Не може днес да има освободителна, отечествена, справедлива, “свещена” война. Всяка война носи убийства
и разруха. Може да изглеждам наивна,
но бих извикала с все сила: Спрете
войната и се разберете по човешки.
Има ли кой да ме чуе?
Последствията вече са налице - започват и вървят с прогресираща сила
икономическите щети. Всички болезнено ги усещаме. Търпим лишения във
всички области и посоки. И ще става
все по-лошо. Ще трябват колосални
средства, за да се възстановим. Кой ще
ги плати, кой ще ги понесе? Пак ще
живеем в трудности и оскъдици. Защо?
Заради болни амбиции. Заради безсмислието на войните ощетени ще
бъдат пак обикновените хора.
Все по-често се питам дали наистина човечеството е вървяло напред?
Дали е прогресирало или е останало
такова, каквото е било в първобитната

си същност, когато е воювало със сопи
за оцеляването си? Защото днес то пак
пали войни, руши и убива, но с найсъвременни и скъпо струващи оръдия.
Стряскам се от тези въпроси, на
които няма кой да ми отговори. Защо
война днес? Защо пак с убийства и
с рушене се решават спорове между
народите? Докога ще се произвеждат оръжия за масови убийства и за
рушене на съграденото с много труд
и средства? Няма ли в света съюз,
организация, авторитет, който да
спре производството на оръжия, да
спре войните?
Безсилно ли е човечеството пред
тези унищожителни световни бедствия? Няма ли сила, която да озапти,
да спре този, който праща мъжете,
юношите по фронтовете, за да убиват
и рушат? Недорасло ли е човечеството за тези надежди? Мечти или утопии са тези въжделения на мен, обикновения човек...
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Празнуваме за 77-и път 9 май - Деня на победата над хитлерофашизма
Но днес човешката памет и синовна признателност отново
събират милиони - в Русия, в
цяла Европа, в целия свят - в
редиците на Безсмъртния полк.
Празнуваме Деня на победата, без която не беше възможна
и обединена Европа, и светът с
неговите съвременни достижения и човешки прогрес. Но и
свят с още по-силни социални
противоречия, неравенства и несправедливост, политически и
държавни противоборства и
нови военни конфликти. В
съвременния свят

Евгений БЕЛИЙ,
председател на БАС

На 1 май 1945 г. три опушени войничета от 150-а стрелкова дивизия на Трета съветска
ударна армия окачват своето
полково знаме над Райхстага.
В нощта на 8 срещу 9 май в
източното берлинско предградие
Карлсхорст е подписан актът за
безусловната капитулация на
Германия. Това е краят на Втората световна война в Европа.
Новината за капитулацията
на Германия обикаля като светкавица целия свят. В Съветския
съюз тя е посрещната с масово
ликуване. Милиони излизат по
улиците в цялата страна. Москва отбелязва този ден с грандиозен салют. Приключва епопеята, наречена Велика Отечествена война, зад която се крие море
от лишения и страдания, мъка
от пораженията и радост от големите победи.
Втората световна война е
най-жестоката, опустошителна и
страшна военна касапница. В
нея участват 80% от цивилизованото население на света, воюват 40 държави, бойните действия се водят на четири континента. Загиват 60 милиона души,
като повече от половината са
граждани на една единствена
държава - Съветския съюз.

Целта на
подпалвачите
на тази война бе разширяване на
жизненото пространство на
“висшата” арийска нация, или с
други думи - световно господство над държави, природни ресурси и хора с цената на поробване
или масово унищожение на милиони, защото са руснаци, евреи,
славяни, комунисти и всякакви
други “низши” същества.
Но тази война бе плод не
само на идеологията на фашизма и националсоциализма. Тя
бе отдавна и старателно подготвяна пред очите на света, на
уж загрижени политици,
държавници, банкери и индустриалци, а всъщност на правещи
се на слепи и глухи пред надигащата се опасност от фашизъм.
Това бе война и на криви политически сметки и мълчаливо
съгласие да бъде нападната и
унищожена една социалистическа държава. Докато фашисткият ботуш не стъпка половин
Европа и не застраши съществуването на същите тези западни демокрации.
Девети май е денят на по-

протичат
драматични процеси

бедата на Антихитлеристката
коалиция над кафявата чума. В
борбата срещу мракобесието
участваха милиони - войници,
партизани, нелегални, хора от
всички поколения и социални
слоеве, хора с различни политически възгледи или просто
демократи по дух и сърце, но
с единното разбиране, че човешката цивилизация е в страшна опасност.
Решаващата заслуга за разгрома на хитлеровите пълчища
в Европа има Съветският съюз
и неговата Червена армия. Това
е неоспорима истина и всяко
усилие тя да бъде преиначена
означава жалък опит за пренаписване на най-тежките и жестоки военни години.
На 22 юни 1941 г. нацистка
Германия без всякакъв повод,
нарушавайки пакта за ненападение, подписан в Москва от Молотов и Рибентроп, напада Съветския съюз по цялото протежение на западната граница от
Балтийско море до Карпатите.
Започва Великата Отечествена
война, продължила 1418 дни и
нощи. Война за родната земя, за
правото на съществуване.
В тези 1418 денонощия са
заключени смърт, разрушения,
насилие зверства. Разрушени са
1710 града, над 70 хиляди села,
32 хиляди завода, 98 хиляди
колхоза. Само за няколко месеца Червената армия губи 2 630
000 убити и пленени войници и
офицери и близо милион и половина ранени.
Но тези дни са символ на
желязната воля, героизма и саможертвата на една многонационална страна, на нейните
обикновени и необикновени
хора, изправили се в смъртен
бой в своята свещена Отечествена война. В тези дни и нощи
е битката за Москва, сложила
началото на поврата. Грандиозната битка за Сталинград, наймащабното военно сражение -

Курската дъга, в което участват 4 милиона войници, 13 000
бронирани машини, 50 000
оръдия и 12 хиляди самолета,
боевете за Севастопол, Белгород, Ростов, Харков, Брянск и
Смоленск, боевете за освобождаване на Киев, Минск, Белград,
Будапеща, Виена, Прага, Варшава и Берлин.

Военната история
и статистика
е пълна с факти и имена на
градове, села, битки, количества военна техника и численост на сражавалите се, загинали и ранени.
Но зад всичко и над всичко
стои по една лична съдба, семейна история и трагедия - на
майката, загубила и осемте си
синове на фронта, на децата,
принудени да погребват
мъртвите си родители и родственици, докато не остане и един
жив. Но над всичко това е човешкият дух.
И днес се питаме - що за
народ и дух е това театрите на
Москва да играят своите постановки, дори когато хитлеристите са пред града и готвят своя
никога неслучил се парад на
Червения площад. Що за дух е
това в обсадения Ленинград 15
превърнали се в скелети от студ
и недояждане оркестранти да
изпълнят за кураж на своите
Седмата симфония на Шостакович. От града, преживял 900 дни
блокада, изгубил в студа и глада
700 000 от своите жители,
светът чува не стенания, а музика! Що за дух е деца, жени и
старци да работят до изнемога
във военните заводи, спейки по
няколко часа направо върху
топлата сгур с мисълта “Всичко
за фронта, всичко за победата!”
И колкото и парадоксално
да е, в годините на тази война
и след нея бяха сътворени незабравими песни - разтърсващи

със своя патос или до безкрай
лирични, които се пеят и днес в
целия свят, както и филми шедьоври. Поклон пред съдбата на
съветския човек и неговия героизъм!
Мечтата на Хитлер бе Русия да бъде унищожена и никога повече да не се изправи.
Случи се точно обратното затова днес празнуваме Деня на
победата.
Девети май е ден и на нашето

българско самочувствие
достойнство и принос в разгрома на хитлерофашизма. Имаме
своите основания, защото България бе част от световната антифашистка съпротива. Въпреки
продажните ни правителства
нито един български войник не
бе изпратен на Източния фронт.
Сам Цар Борис III прекрасно е
разбирал, че дори и в съюз с
Германия, и в състояние на война с Англия и САЩ, това не
бива да се случва, защото
българският народ е дълбоко
привързан към Русия и още в
първите дни на такава война има
опасност цели български дивизии да преминат на страната на
Червената армия.
Именно антифашистката
съпротива и участието на
България в Отечествената война бяха нашите аргументи, защита и основание родината ни
да подпише мирен договор, без
да загуби територии, българското знаме да се вее редом със
знамената на армиите-победителки, а в парада на Победата
на Червения площад на 24 юни
1945 г. редом до легендарните
съветски маршали и генерали
гордо да крачи командирът на
Първа българска армия ген.
Владимир Стойчев.
Трупат се годините от паметния Девети май на 1945-а.
Редиците на ветераните редеят.

За съжаление, част от политическите елити забравят
всичко, което тласна света към
жестокостта и разрушението.
А политическият слугинаж наш и чужд, пренаписва историята, промива мозъците, подменя историческите факти и
ценности, убива духовността.
Пишат се нови учебници, фалшивите новини се превръщат в
норма. Правото на силния измества нормите на международното право. Целта е невежо, безпаметно младо поколение, защото само така може да
има подчинение.
С подмяната на историята и
невежеството на младите поколения става лесно внушението
за знак на равенство между фашизъм и комунизъм. Така става
лесно принизяването на антифашистката борба до “шепа бандити, които са си заслужили да
бъдат убивани, посичани, изгаряни, обезглавявани бесени и
душени”. Така Народният съд се
превръща в “унищожаване на
елита на нацията”, нищо, че този
елит е бесил, клал, изгарял, издавал заповеди за разстрел, бесилки, интерниране. Така и Червената армия става “окупатор”,
независимо от цветята и възторга, с които я посреща Европа.
Затова днес казваме - светът
има нужда от истината за Втората световна война, от истината за най-страшната и величава
епопея в съветската история Великата Отечествена война,
без която човечеството нямаше
да бъде спасено. Натрапваната
ни днес от наши и чужди фалшива историческа памет означава
едно - реабилитация на нацизма, подкрепа на неонацизма,
ксенофобията и реваншизма.
И още нещо - колкото и да
разрушават и обругават антифашистката съпротива, тя е нашият исторически и човешки
капитал в битката с фашизма.
Време е да се опомним, иначе
режем историческата си перспектива и национален дух.
Поклон пред онзи безименен, прашен и уморен съветски солдат, символ на Деня на
победата!
Поклон пред милионите от
Безсмъртния полк!
Честит Ден на победата!
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Звездата на международната сцена
ще проведе майсторски клас
със солистите в предстоящата премиера
на „Летящият холандец” от Вагнер
Курт Ридъл - гласът на най-големите оперни сцени - Виенската държавна опера, Метрополитън опера, Миланската скала, Парижката опера,
Ковънт гардън, пристига в България
по специална покана на акад. Пламен
Карталов, за да вземе участие в новия
проект на Софийската опера - “Летящият холандец” от Рихард Вагнер,
научи ДУМА от операта.
Именитият бас ще проведе от
10 май майсторски клас със солистите
от състава на предстоящата премиера,
с която на 8 юли се открива Летният
фестивал “Музи водата” на езерото
Панчарево. Това е продължение на
добрата традиция на приемственост,
която съпътстваше редица от продукциите на театъра. През последните
години бяха осъществени проекти с
някои от най-големите звезди на световната оперна сцена като Долора
Заджик и известната педагожка Лариса Гергиева, която подготви няколко

СНИМКА СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ

състава за “Евгений Онегин”.
Изключително ценна и плодотворна е и съвместната работа на нашите
оперни артисти с камерзенгерин Анна
Томова-Синтова. Тя съпътстваше подготовката на “Саломе”, “Дон Жуан”,

както и на най-скорошната премиера
на театъра - “Ариадна на Наксос”, за
което ДУМА писа.
Курт Ридъл има над 100 роли в
немски, английски, италиански, френски, руски и чешки оперни произведения, а концертните му програми се
простират от Моцарт до Пендерецки
и от Бетовен до Малер. Участвал е
във фестивалите в Байроит, Брегенц,
Единбург, Мюнхен, Залцбург, Верона. От 1999 г. е почетен член на Виенската държавна опера със званието
“Камерзенгер”. Номиниран е и за
“Грами” (1987). Българската публика
помни знаменитата му поява като Роко
в постановката на “Фиделио” на Софийската опера (2013).
След забележителния международен
успех на “Пръстенът на нибелунга”,
“Тристан и Изолда” и “Парсифал”, за
чиято подготовка на българските вагнерови певци огромна заслуга има световноизвестният вагнеров интерпретатор и
музикален педагог Рихард Тримборн,
сега Софийската опера предлага на своята публика романтичната опера “Летящият холандец”. Тя е сред върховите
постижения на немската романтична
опера, а Курт Ридъл е един от най-видните интерпретатори в десетките постановки, в които е участвал.

ÍÀÒÔÈÇ ÷åñòâà âèäíè ðåæèñüîðè ñ ïðåìèåðà
íà „Ëàçàð è Èèñóñ”
Ръководството на НАТФИЗ организира столичната премиера на “Лазар и Иисус”, по едноименния разказ на Емилиян Станев, на 11 май
от 19 ч. на голямата сцена на Театър НАТФИЗ.
Входът е свободен. Постановка и сценичен
вариант - Иван Добчев, композитор - Асен Аврамов, сценография - Елена Иванова, костюми
- Сузи Радичкова, видео - Димитър Сарджев,
участва класът на проф. Иван Добчев.
Представлението се посвещава на 75-годишнините на проф. Маргарита Младенова и проф.
Иван Добчев. Спектакълът е копродукция с
Драматично-кукления театър “Константин Величков” в Пазарджик, на чиято сцена се състоя
премиерата на 19 април.

СНИМКА КИРИЛ ПРОДАНОВ

Сцена от “Лазар и Иисус”

Ñúäáàòà íà ìëàäà æåíà â ðàçâëåêàòåëíàòà
èíäóñòðèÿ ðàçêàçâà „Ëóëó” â Òåàòúð „Ñîôèÿ”
“Лулу” от Франк Ведекинд ще се играе премиерно
в Театър “София” на 10 май.
Пиесата на един от най-големите немски драматурзи и
поети разкрива сюжета за
възхода и падението на глав-

ната героиня Лулу, изиграна
от Елеонора Иванова, научи
ДУМА от Деница Димитрова, пиар на Театър “София”.
Младата актриса е най-новото попълнение на трупата на
театъра. Снима в сериали,

СНИМКА ЮЛИЯН РАЧКОВ

филми, музикални клипове,
реклами; има няколко представления на професионалната сцена, но това е първата й главна роля.
“Лулу” разказва за съдбата на млада жена в развлекателнaта индустрия. Това е и
история за метафизичната
сила на любовта, за нейната
способност да променя и
поглъща индивиди и общества. “Лулу” е симулакрум,
който “не прикрива истината - той е истината, която
крие това, че няма такава”,
споделя режисьорът Крис
Шарков.
Мартин Димитров, в ролята на Шьон, е продуцент и
собственик на медия, който
прави Лулу известна актриса. В ролята на съпрузите ще

видим Юлиян Рачков и Николай Върбанов. Дария Симеонова е графиня Марта
фон Гешвиц. Замесени
продължават да са драматургът Алва - в ролята е
Александър Узунов, и каскадьорът Родриго - Михаил
Милчев. Николай Димитров
е полицейски шпионин. Участват студентките Маргарита Лъчезарова и Ралица Попова.
Преводът на пиесата е на
Владко Мурдаров, сценография - Никола Тороманов,
костюми - Илияна Кънчева,
музика - Емилиян ГацовЕлби, видео “Лулу” - Александър Станишев, clamer
production studio. Следващите представления са на 19 и
31 май.

НАКРАТКО

Литературна среща
с Текла Алексиева
в клуб „Тракия”
Съюзът на тракийските дружества в
България и издателство “Захарий Стоянов”
организират представяте на книгата “Дълги
сенки” (стихотворения)
от Текла Алексиева.
Литературната среща е на 10 май
от 18 ч. в Културния клуб “Тракия” в София, ул. “Стефан Караджа” 7А.

Богдан Русев представя
новата си книга
„Тронът на Алкирия”
Малко след 19 ч. на
10 май в емблематичния клуб “Строежа”
(ул. “Леге” 10 в София) Богдан Русев,
познат и като Робърт
Блонд, ни кани на едно
пътуване из тайните
на “Тронът на Алкирия” - мрачно и брутално фентъзи за пораснали читатели, което започва там, където
завършва разказът в легендарната
книга-игра “Принцът на Алкирия”,
отбелязват издателите от “Сиела” (дизайн на корицата Стоян
Атанасов). Спътник на автора на
“Варварският бог” и “Принцът на
Алкирия” ще бъде журналистът и
водещ Драгомир Симеонов.

Християн Бакалов
преобразява фасадата
на Френския институт
в София
Френското посолство и Френският институт в България, заедно с българския клъстър на EUNIC
- Европейската мрежа на културните институти, и по-специално с
посолството на Австрия в България, посолството на Кралство
Испания в България и Институт
Сервантес - София, изразяват
своята солидарност с Украйна със
специална програма, която ще
се състои на 9 май от 17,30 ч. на
пл. “Славейков”. Събитието е
включено в българската програма
на Френското председателство на
Съвета на ЕС и се реализира с
подкрепата на Столичната община. Артистът Християн Бакалов
ще преобрази фасадата на Френския институт в България с инсталацията
“PURE/Ukraine”.
Създадена в цветовете на знамената на Франция и Украйна, тази
творба символизира надеждата за
мир, живот и съпричастност към
украинския народ. “Зрителите ще
се потопят в нови преживявания,
които ще провокират въображението им и ще изследват усещането им за реалност и имагинерност”, споделя Християн Бакалов.

СНИМКА АРХИВ ДУМА
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Високите токчета са измислени първоначално
от персийските воини, за да могат те да се
задържат по-лесно в стремената на конете си.
Ботоксът е най-отровният токсин на Земята.

“ÂÌ¸Ó˙Ú ‚ÎËÁ‡ ÔÂ‰Ë Ï‡˜‡ ‚ Ò˙·ÎÂÍ‡ÎÌˇÚ‡ Ë Ò ·Ó‰˙ „Î‡Ò Ó·ˇ‚ˇ‚‡:
- » Ú‡Í‡, ÏÓÏ˜ÂÚ‡, Ì‡‰ˇ‚‡Ï ÒÂ Á‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ ÏË ‰ÂÌ ‰ÌÂÒ ‰‡ ÏÂ Á‡‡‰‚‡ÚÂ Ò ÔÓ·Â‰‡.
- ˙ÒÌÓ Â, ÚÂÌÂ, ‚Â˜Â ÚË ÍÛÔËıÏÂ
‚‡ÚÓ‚˙ÁÍ‡...
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Äóåòè ñ àáñòðàêöèè
ñúçäàâà Þëèàí Âåáåð
Известният немски хореограф „танцува” с картини
в Националната галерия Квадрат 500
Националната галерия представя “Дуети с
абстракции” - хореография и изпълнение Юлиан Вебер, на 9 май от
19 до 21 ч. в Квадрат 500
в София. Проектът на
немския хореограф води
началото си от 2021 г.
Той е обвързан с произведения на изкуството от
колекциите на музейните институции, в които
авторът избира да работи и представя своите
забележителни танцови
пърформанси.
След работата му с
произведения от колекцията на Московския
музей за модерно изкуство, Вебер избира да
“танцува” с творби от

представителната експозиция на Националната галерия - картините “Стъклената кана”
(1933) от Иван Ненов
(1902-1997), “Прозорец”
(1969) от Найден Петков
(1918-1989) и кинетичната скулптура “Каприз”
(1982) от Лин Емери
(1926-2021).
Селекцията на Юлиан Вебер ще бъде специално експонирана в панорамната зала на Квадрат 500. Там той ще взаимодейства с творбите
“на живо”, съвместно с
музикантката Ику - Йоханна Одерски.
“Дуети с абстракции” не следва класическата драматургия с нара-

СНИМКА НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ

тив, начало и край, а
пресъздава откривателско пътешествие, в което
на фокус са физическото, соматичното и сетивното изследване на концепцията за абстракцията във визуалните изкуства. Избраните от Вебер
произведения са пример
за различни подходи към
нея и я третират, включително от историческа
гледна точка.

Представлението
създава ситуация, в която
формалността в абстракцията се сблъсква с живо
тяло, което се опитва да
комуникира с нея, да привлече вниманието й, да
флиртува, да бъде интимно с нея. Заради рестрикциите на музея това тяло
не може да докосва артефактите, а тази невъзможност създава градус и
енергия, които задвижват

танца между тях със силата на копнеж.
Юлиан Вебер е хореограф, танцьор, визуален
артист и дизайнер. Учи
скулптура във втория по
големина университет за
приложни изкуства в Германия, хореография в
HZT, Берлин, както и в
“Theaterschool” в Амстердам. Работите му са
свързани преди всичко с
темата за пространството и взаимодействието
между тяло, обект и движение. Носител е на редица отличия, сред които
и на Berlin Art Prize
(2015). Юлиан Вебер е
съосновател на галерията
за танц и пърформанс
“New Fears” в Берлин.

Ìàðèÿ Ìóòàô÷èåâà, Òîíè Äèìèòðîâà è RIA
ïðåäñòàâèõà âèäåîêëèïà íà ïåñåíòà „Îñòàíè”

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на община Бургас и бе ексклузивно представен на едно от най-значимите
събития за града - откриването на Националното изложение на цветя “Флора 2022”.
Мария Мутафчиева, Тони Димитрова и RIA
представиха лично песента и клипа към нея.
“Остани” покори върховете на най-пре-

стижните музикални класации в България
още с излизането си. В настоящия момент е
най-излъчваната песен по БГ Радио. Мери я
пише, провокирана от абсурда на съвремието ни.
“Остани” може да се чуе на всички музикални платформи в интернет https://lnk.to/
-Ostani

Íîâ ìóçåé âúâ Âèåíà ïðåíàïèñâà
èñòîðèÿòà íà àâñòðèéñêàòà ïîïêóëòóðà
Австрийският музей на
чернокожите в попкултурата
и черната музика отваря врати на 14 май във Виена. Той
ще бъде единствен по рода си
в немскоезичния свят, научи
ДУМА от Ойроком-ПР София.
Като неразделна част от
музея “Белведере”, новата
придобивка ще се помещава в
бившата галерия за съвременно изкуство “Белведере 21”, а
сбирката е посветена на чернокожите художници и артисти, оставили трайни следи в
немскоезичната попкултура в
периода от 40-те години на
миналия век и до началото на
XXI век, когато значението на
телевизионните програми е
изместено от ерата на ютюб.
Посетителите ще придобият
представа за условията, в ко-

ито са градили
кариерата си
певци, артисти
и телевизионни водещи като
Олив
Морфийлд, Арабела
Кисбауер, групата “Raunder
Girls”, Мола
Адебизи, Джеси
Норман, Били
Мо и Роберто
Бланко.
Мултимедийната колекция
на музея, която е замислена
като отворена и непрекъснато разширяваща се, включва
грамофонни плочи, списания,
автографи и сувенири. Ядрото на архива се състои от
дарения, заемки и покупки от
частни лица. Всяка събота от
18 ч. музеят ще предлага бога-

СНИМКА © HANNAH ADERS

та програма - представления,
лекции, дискусии и концерти.
Според директорката на
музея “Белведере” Стела Ролиг в Австрия отдавна е назрял моментът за откриване
на такъв музей, като по този
начин се пренаписва историята на австрийската попкултура.

¡ŒΔ¿Õ¿ ¿œŒ—“ŒÀŒ¬¿,
ÔÓÂÚÂÒ‡, ËÁ‰‡ÚÂÎÍ‡
œÓÙ. √≈Œ–√» œŒœŒ¬,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡
Õ‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËˇ
Ò˙˛Á ÔÓ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂ
œ≈Õ ¿ —≈ƒÀ¿–— ¿,
ËÁÍÛÒÚ‚Ó‚Â‰Í‡
œ≈“⁄– Ã»◊≈¬-œ≈ƒ–Œ, ıÛ‰ÓÊÌËÍ
œ≈“ﬂ ÷ŒÀŒ¬¿, ÔÓÂÚÂÒ‡
’–»—“Œ ÷≈ Œ¬, ÔËÒ‡ÚÂÎ

Öèòàòè îò
ëèòåðàòóðíè
øåäüîâðè
óêðàñèõà
30 êúùè
â ×åëîïåê
Една от най-посещаваните
забележителности във Врачанския край през цялата година е
къщата-музей на Вазовата героиня баба Илийца, която се намира в родното й село Челопек.
От няколко години селото е
единственото у нас, което има
международно признатия статут - “село на книгата”. Наскоро 30 къщи в Челопек бяха украсени с табели, на които на
български и английски език са
написани цитати от литературни шедьоври от наши и чуждестранни автори, съобщи БНР.

СНИМКА ИВА АНТОНОВА

Ñúçäàäîõà åíçèì çà áúðçî
ðàçãðàæäàíå íà
ïëàñòìàñîâè îòïàäúöè
Изследователи от университета на Тексас, САЩ, са модифицирали естествен ензим, способен да разгражда опасни за околната среда
пластмаси до мономери за часове, съобщава сайтът Физ.орг. Само
10 процента от пластмасовите отпадъци в света се рециклират. Найпопулярният метод е изгарянето им. Този процес обаче има своите
недостатъци, сред които отделянето
на токсични вещества във въздуха.
Търсейки решение на проблема с
пластмасовите отпадъци, специалистите са изследвали свойствата на полиетилентерефталата. Материалът се
използва широко в пластмасови бутилки, опаковки за храни и текстил.
На него се падат 12 процента от отпадъците в света.
СНИМКА АРХИВ ДУМА
С помощта на изкуствен интелект
инженерите са създали мутация на ензима ПЕТаза. Разработката
позволява на бактериите да обработват широкоразпространения
полиетилентерефталат в естествени условия. В някои случаи разграждането на пластмасата до мономери отнема само 24 часа.
В природата обаче то може да продължи векове. Изследователите
вече са подали заявка да патентоват технологията, информира БТА.
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o

С

С

С
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05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡ Ë —ËÏÂÓÌ »‚‡ÌÓ‚
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 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
14.30 √ÂÓË Ò ÓÔ‡¯ÍË ‰ÂÚÒÍË
Ú‚ ÙËÎÏ /3 ÂÔËÁÓ‰/
15.00 –‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚
ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ, 17 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “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 »ÒÚÓËˇ.bg
22.00 ŒÚ‰ÂÎ ì‘‡Î¯Ë‚‡ Ò‡ÏÓÎË˜ÌÓÒÚî Ú‚ ÙËÎÏ /5
ÒÂÁÓÌ, 9 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ¡‡ÚÒÚ‚ÓÚÓ Ú‚ ÙËÎÏ /2
ÒÂÁÓÌ, 8 ÂÔËÁÓ‰/ (14)
00.15 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.35 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.20 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.15 ŒÎÚ‡ËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
03.40 –‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚
ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ, 17 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
04.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
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00.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.30 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
02.25 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
03.20 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
04.15 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.15 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.20 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
07.45 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
08.45 “¬ Ô‡Á‡
09.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.10 “¬ Ô‡Á‡
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË. ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
21.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
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05.40 ì¡ÂÁ ·‡„‡Êî /Ô./
06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
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
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.30 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ - ÍÛËÁ
¯ÓÛ
14.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
15.00 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.4
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî - ÍÛËÁ ¯ÓÛ
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î, Ò.3
ÂÔ.34
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ìŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ œËÂÚÓî ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.3
00.30 ìœÓ ÒÂ‰‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.10
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, Ò.10 ÂÔ.11
02.20 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì¡Ûˇ ÓÚ Î˛·Ó‚î /Ô./ ÒÂË‡Î, Ò.12

ОВЕН

ВЕЗНИ

Не гледайте на случващото се от тревожната му страна. Всичко е
преодолимо, стига да
има желание.

Искате да сте полезни
на околните. Ще се
справите с деликатен
проблем. Приятна изненада.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Не причинявайте страдания на партньора си.
Покажете му доверието си и ще го задържите.

Решени сте да промените живота си. Като
начало изхвърлете тревожните мисли. И мечтайте.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Ще спечелите доверието на колегите си, което ще се отрази положително и на работата ви.

Не се плашете, ако се
налага да промените
стереотипа си. Всяко
усилие ще ви се отрази
положително.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Ще ви е нужна подготовка при вземане на
решения. Не се водете
от интуицията или
чужди съвети.

Последователни сте в
работата и в мисленето си. В семейството
проблемите ще намерят
решение.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Днес трудно някой ще
успее да ви ядоса. Мнозина са настроени за
почивка и приятни емоции.

Всичко може да почака,
щом така преценявате,
че е най-добре. Запазете доброто си настроение.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

04.35 ŒÚˇ‰ Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ

Иска ви се да прекарате деня извън душната
атмосфера на четирите стени. Идеята ви е
добра.

Не правете нищо, което може да ви компрометира сериозно. Запазете името си чисто и
занапред.

ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.10 ƒÂÌˇÚ Ì‡ œÓ·Â‰‡Ú‡.
œ‡ÁÌË˜Ì‡ ÂÏËÒËˇ
09.50 ÃÓÒÍ‚‡. ◊Â‚ÂÌËˇÚ ÔÎÓ˘‡‰. œ‡‡‰, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ
Ì‡ ƒÂÌˇ Ì‡ œÓ·Â‰‡Ú‡
11.00 ƒÂÌˇÚ Ì‡ œÓ·Â‰‡Ú‡.
œ‡ÁÌË˜Ì‡ ÂÏËÒËˇ
18.55 —‚ÂÚÎ‡ Ô‡ÏÂÚ Ì‡ Á‡„ËÌ‡ÎËÚÂ ‚ ·Ó·‡Ú‡ ÒÂ˘Û
Ù‡¯ËÁÏ‡.

ÃËÌÛÚ‡

Ï˙Î˜‡ÌËÂ
19.00 ƒË‚ÂÒ‡ÌÚ. »‰Â‡ÎÌËˇÚ
˘ÛÏ
21.00 ì¬ÂÏÂî - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
22.10 ƒË‚ÂÒ‡ÌÚ. »‰Â‡ÎÌËˇÚ
˘ÛÏ
23.50 ƒÂÌˇÚ Ì‡ œÓ·Â‰‡Ú‡.
œ‡ÁÌË˜Ì‡ ÂÏËÒËˇ
00.35

“‡ÚˇÌ‡

—‡ÏÓÈÎÓ‚‡.

ì—˙ÎÁËÚÂ È ÌËÍÓÈ ÌÂ Â
‚ËÊ‰‡Îî
01.50 Õ‡ ‚ÓÈÌ‡ Í‡ÚÓ Ì‡ ‚ÓÈÌ‡
03.15 œÂ‰Ë ËÁ„Â‚

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 9 Ï‡È œÂÌ‡ÒˇÌÂ ÏÓ˘ËÚÂ Ì‡ Ò‚. ÕËÍÓÎ‡È
ÃËÎËÍËÈÒÍË ˜Û‰ÓÚ‚ÓÂˆ, Ò‚. ÕÓ‚ÓÒÂÎÒÍË Ï˙˜ÂÌËˆË, Ò‚. ÔÓ.
»Ò‡Ëˇ, Ò‚. Ï˜Í ’ËÒÚÓÙÓ
ÃÓ˘ËÚÂ Ì‡ Ò‚ÂÚË ÕËÍÓÎ‡È
·ËÎË ÔÂÌÂÒÂÌË ÓÚ ÃË‡ ‚
¡‡Ë Ì‡ 9 Ï‡È 1087 „.
—‚ÂÚË ÕËÍÓÎ‡È, ‡ıËÂÔËÒÍÓÔ
Ì‡ „‡‰ ÃË‡ ‚ ÀËÍËˇ (Ã‡Î‡
¿ÁËˇ), Â ÔÓ˜ËÌ‡Î Ì‡ 6 ‰ÂÍÂÏ‚Ë 342 „. Ë Ò‚ÂÚËÚÂ ÏÛ ÏÓ˘Ë
ÒÂ Ô‡ÁÂÎË Ú‡Ï ‰Ó 1087 „. œÂÁ
‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ‚ËÁ‡ÌÚËÈÒÍËˇ ËÏÔÂ‡ÚÓ ¿ÎÂÍÒËÈ I ÓÏÌËÌ
(1081-1118) ÏÓ˘ËÚÂ Ì‡ Ò‚ÂÚË
ÕËÍÓÎ‡È ·ËÎË ÔÂÌÂÒÂÌË ÓÚ „.
ÃË‡ ‚ „. ¡‡Ë, ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ˛ÊÌÓËÚ‡ÎË‡ÌÒÍ‡Ú‡ Ó·Î‡ÒÚ ¿ÔÛÎËˇ.
“‡Ï ÊË‚ÂÂÎÓ ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌÓ
„˙ˆÍÓ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ. —‚ÂÚËÚÂ
ÏÓ˘Ë ·ËÎË Ú˙ÊÂÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓÒÂ˘Ì‡ÚË ÓÚ ÂÔËÒÍÓÔË, Ò‚Â˘ÂÌËˆË Ë ‚˙ÁÚÓÊÂÌËˇ Ì‡Ó‰ Ì‡
9 Ï‡È 1087 „., ÓÚÍÓ„‡ÚÓ Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌ ‰ÌÂ¯ÌËˇÚ Ô‡ÁÌËÍ, Ì‡Ë˜‡Ì Û Ì‡Ò ìÎÂÚÂÌ Ò‚ÂÚË ÕËÍÓÎ‡î.
Œ˘Â ÓÚ 1077 „. „‡‰ ÃË‡
·ËÎ Á‡‚Î‡‰ˇÌ ÓÚ ÒÂÎ‰ÊÛÍÒÍËÚÂ

ÚÛˆË. ¡ÓˇÚ Ë ·Î‡„Ó˜ÂÒÚËÂÚÓ Ì‡
ıËÒÚËˇÌËÚÂ ‚ ÚÓÁË „‡‰ ÏÌÓ„Ó
Ì‡Ï‡ÎÂÎË. œÓ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ
Ò‚ÂÚËÚÂÎˇÚ ÕËÍÓÎ‡È Á‡ÔÓ‚ˇ‰‡Î
‚ Ò˙ÌÓ‚Ë‰ÂÌËÂ Ì‡ Â‰ËÌ ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚ Ò‚Â˘ÂÌËÍ ÓÚ ¡‡Ë ‰‡
ÔÂÌÂÒÂ ÏÓ˘ËÚÂ ÏÛ ‚ Ò‚Óˇ „‡‰.

»Á·‡ÌË Ï˙ÊÂ ÒÂ ÓÚÔ‡‚ËÎË ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ ‚ ÚË ÍÓ‡·‡ Á‡ Ã‡Î‡
¿ÁËˇ. Õ‡ ÓÍÓÎÓ ‰‚‡ ÍËÎÓÏÂÚ‡
ÓÚ ÚÓ„‡‚‡¯ÌËˇ „‡‰ ÃË‡ ÒÂ Ì‡ÏË‡Î‡ ˆ˙Í‚‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ
ÔÓÍÓËÎË ·Î‡„Ó‰‡ÚÌËÚÂ ÏÓ˘Ë Ì‡
‚ÂÎËÍËˇ ‰Â‚ÂÌ Ò‚ÂÚËÚÂÎ. —ÎÂ‰
ÔÂ„Ó‚ÓË Ò ÏÂÒÚÌËÚÂ ıËÒÚËˇÌË, Ò ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÈÌ‡ ‡‰ÓÒÚ ÏÓ˘ËÚÂ ·ËÎË Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌË Ì‡ Â‰ËÌ
ÓÚ ÍÓ‡·ËÚÂ Ë Ò Úˇı Á‡ÏËÌ‡ÎË
Á‡ ¡‡Ë Ë ‰‚‡Ï‡ ÓÚ ËÌÓˆËÚÂ ÔË
ı‡Ï‡ ‚ ÃË‡.
œÂÁ Ò˙˘‡Ú‡ 1087 „. Á‡ÔÓ˜Ì‡Î ÒÚÓÂÊ˙Ú Ì‡ ÔÓ˜ÛÚËˇ ı‡Ï
Ì‡ Ò‚ÂÚËÚÂÎˇ ÕËÍÓÎ‡È Ë ·ËÎ
Á‡‚˙¯ÂÌ ‚ 1139 „. √‡‰ ¡‡Ë
ÒÂ ÔÂ‚˙Ì‡Î ‚ Î˛·ËÏ ÔÓÍÎÓÌÌË˜ÂÒÍË „‡‰ Á‡ ıËÒÚËˇÌËÚÂ ÓÚ
‚ÒË˜ÍË ÒÚ‡ÌË.
“ÓÁË ‰ÂÌ Á‡ÔÓ˜Ì‡ÎË ‰‡ Ô‡ÁÌÛ‚‡Ú ‚ –ÛÒËˇ Ó˘Â ÔÂÁ 1091 „.
ÔÓ‡‰Ë ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓÚÓ Û‚‡ÊÂÌËÂ ‚ÒÂ‰ ÛÒÍËÚÂ ıËÒÚËˇÌË
Í˙Ï ÚÓÁË ·Î‡„Ó‰ÂÚÂÎÂÌ ¡ÓÊË
Û„Ó‰ÌËÍ Ë Á‡ ‚˙ÁÔÓÏÂÌ‡ÌËÂ Ì‡
˜Û‰ÓÚ‚ÓÌÓÚÓ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ Ì‡ Û‰‡‚ÂÌÓ ‰ÂÚÂ ÔÂÁ „Ó‰ËÌ‡Ú‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‚ÂÚËÚÂ ÏÓ˘Ë ·ËÎË ÔÂÌÂÒÂÌË ‚ ¡‡Ë.

»Ò‡Ëˇ ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚‡Î ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ 60 „Ó‰ËÌË
—‚. ÔÓÓÍ »Ò‡Ëˇ, ÒËÌ ¿ÏÓÒÓ‚, ÔÓËÁÎËÁ‡Î ÓÚ Ó‰‡ Ì‡
˛‰ÂÈÒÍËÚÂ ˆ‡Â Ë ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚‡Î
‚˙‚ ‚ÚÓ‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Ì‡ VIII ‚ÂÍ
ÔÂ‰Ë ’ËÒÚ‡. “ÓÈ ·ËÎ ÊÂÌÂÌ Ë
ËÏ‡Î ‰Âˆ‡. —Â‰ ‡Á‚‡ÚÂÌËˇ
Ì‡Ó‰ ÚÓÈ ÊË‚ÂÂÎ Ò‚ˇÚÓ, ÒÔ‡Á‚‡Î ÒÚÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ √ÓÒÔÓ‰ÂÌ Ë

Û„‡Ê‰‡Î Ì‡ ¡Ó„‡, ÓÈÚÓ ÏÛ ÒÂ
ˇ‚ËÎ ‚ ˜Û‰ÂÒÌÓ ‚Ë‰ÂÌËÂ Ë ÏÛ
Á‡ÔÓ‚ˇ‰‡Î ‰‡ ‚˙Á‚ÂÒÚË ÕÂ„Ó‚‡Ú‡
‚ÓÎˇ Ì‡ ˛‰ÂÈÒÍËˇ Ì‡Ó‰.
ŒÚÚÓ„‡‚‡ »Ò‡Ëˇ, ÔÓÒÎÛ¯ÂÌ
Ì‡ ¡ÓÊËˇÚ‡ ÔÓ‚ÂÎˇ, ‚ÒÚ˙ÔËÎ ‚
ÔÓÓ˜ÂÒÍÓ ÒÎÛÊÂÌËÂ. »Ò‡Ëˇ
ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚‡Î ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ì‡
60 „Ó‰ËÌË.
—ÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡Î ‚‡‚ËÎÓÌÒÍÓÚÓ ÔÎÂÌÂÌËÂ, ÚÓÈ ÔÂ‰‚˙Á‚ÂÒÚËÎ Á‡‚˙˘‡ÌÂÚÓ Ì‡
˛‰ÂËÚÂ ‚ …ÂÛÒ‡ÎËÏ ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ Ë, Ë ÒÎ‡‚‡Ú‡, Ë ÔÓ·Â‰ËÚÂ Ì‡ ÚÓˇ ‚ÂÎËÍ ˆ‡, ÍÓ„ÓÚÓ ÚÓÈ Ì‡Ë˜‡ ÔÓ ËÏÂ 100 „Ó‰ËÌË ÔÂ‰Ë ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ ÏÛ.
œÂ‰‡ÌËÂÚÓ „Ó‚ÓË, ˜Â »Ò‡Ëˇ ÛÏˇÎ ‚ ‰˙Î·ÓÍ‡ ÒÚ‡ÓÒÚ - Ì‡
126 „Ó‰ËÌË. œË ˆ‡ Ã‡Ì‡ÒËˇ,
ÍÓÈÚÓ ÒÂ ‡Á„ÌÂ‚ËÎ Ì‡ ÔÓÓÍ‡,
Á‡„‰ÂÚÓ ËÁÓ·ÎË˜‡‚‡Î ÔÓÓˆËÚÂ
ÏÛ, Ë Á‡ÔÓ‚ˇ‰‡Î ‰‡ „Ó ÔÂÂÊ‡Ú
Ò ‰˙‚ÂÌ ÚËÓÌ. ¡Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚Ë
Î˛‰Â ÔÓ„Â·‡ÎË ÚˇÎÓÚÓ ÏÛ ·ÎËÁÓ
‰Ó —ËÎÓ‡ÏÒÍËˇ ÔÓÚÓÍ, ÍÓÈÚÓ ÒÂ
ˇ‚ËÎ - Í‡ÍÚÓ „Ó‚ÓË ÔÂ‰‡ÌËÂÚÓ
- ÔÓ ÌÂ„Ó‚‡ ÏÓÎËÚ‚‡. “Ó‚‡ ÒÚ‡Ì‡ÎÓ ÓÍÓÎÓ 675 „. ÔÂ‰Ë –ÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó ’ËÒÚÓ‚Ó.

ПОНЕДЕЛНИК
9 МАЙ
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Èâåëèí Ïîïîâ ñå êîíòóçè
ñðåùó ÖÑÊÀ Ìîñêâà
Ивелин Попов бе
титуляр за тима на
Сочи и игра до 27-ата
минута при гостуването на ЦСКА в Москва
в мач от 28-ия кръг на
Премиер лигата на Русия, когато бе заменен
принудително заради
травма на десния крак.
Сочи победи с 1:0 и два
кръга преди края запази третата позиция с 52
т., колкото има и вторият Динамо Москва.
Двата тима ще решат
съдбата на сребърните
медали в директен

сблъсък в Москва в последния кръг.
ЦСКА остава четвърти с 47 т. и почти
загуби шансове да завърши в тройката. Титлата предсрочно извоюва Зенит Санкт Петербург, който с 64 т. е
недостижим.
Попето получи жълт
картон за забавяне на
играта, тъй като според
рефера при смяната си
напусна прекалено бавно терена. Артьом Макарчук (10) реализира
победното попадение за

Сочи след подаване от
бившия футболист на
Левски Жоазиньо. Домакините приключиха
мача с човек по-малко,
след като във втората
минута на добавеното
време Илзат Ахметов
получи червен картон.
Вероятно българинът изигра последните минути с екипа на
Сочи, който не му предложи нов договор. Бившият капитан на националния тим вече подписа договор за 2 години
с Левски.

Футболистите на Порто подхвърлят във въздуха треньора си
Серджо Консенсайо, след като победиха Бенфика с 1:0 в Лисабон
и заслужиха предсрочно 30-а титла на Португалия. “Драконите”
ще играят и на финала за купата срещу Тондела на 22 май

Ëåâñêè âëåçå â òîï 3

РЕЗУЛТАТИ

ЦСКА си осигури предсрочно второто място и мачове в Европа
Левски излъга Черно море
във Варна с 1:0 в мач от 29ия кръг на efbet Лига. Седмица преди финала за купата
срещу ЦСКА “сините” тушираха “моряците” с гол на
Вендерсон Цунами (85) след
страхотно центриране на
Филип Кръстев от корнер.
Така Левски за първи път
през сезона се изкачи на третото място с 49 т. и по-добри
показатели от Ботев Пд в
преките мачове. Черно море
се смъкна пети с 46 т.
До края Левски гостува на
Славия (на 19 май) и приема
шампиона Лудогорец (на 22
май). “Канарите” гостуват на
ЦСКА, а после посрещат свалилия гарда Славия. “Моряците” имат визита в Разград и
закриват сезона срещу гостуващия им ЦСКА.
“Естествено, че боли. Мисля, че мачът беше равностоен
и равенството беше по-реален
резултат. Левски обаче успя
да използва статичното положение и да вкара гол. Това не
говори добре за нас, защото
за втори мач допускаме гол в
момент, в който просто трябва да си концентриран. Ста-

1. À”ƒŒ√Œ–≈÷
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ÿ‡ÏÔËÓÌ, ÿÀ
2. ÷— ¿
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3. ÀÂ‚ÒÍË
29
- - - - - - - - - - 4. ¡ÓÚÂ‚ œ‰
29
5. ◊ÂÌÓ ÏÓÂ
29
6. —Î‡‚Ëˇ
29
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1

4 75:25 7 3

16 8 5
14 7 8
- - - 14 7 8
12 10 7
9 10 10

42:31 5 6
36:25 4 9
36:32 4 9
36:21 4 6
33:34 3 7

ХХХ кръг: 14 май, 18.30: Лудогорец - Черно море; 19 май, 18.00: ЦСКА
- Ботев Пд; 20.15: Славия - Левски.

раха се играчите. В повечето
случаи ги неутрализирахме.
За усилията си футболистите
заслужаваха повече в този
мач. Много омраза има във
футбола ни, което е “заслуга”
и на някои журналисти”, заяви треньорът на Черно море
Илиан Илиев, бивш наставник
и звезда на “сините”.
Левски се нуждае от успех във финала в неделя или
над Славия следващия
четвъртък, за да си осигури

поне четвъртото място и участие поне в бараж за евротурнирите.
ЦСКА вече е сигурен за
Европа, след като за едно
полувреме съкруши Славия с
3:1 с 2 гола на бившия славист Георги Йомов.
Победата на финала за
купата обаче е въпрос на престиж пред феновете и за “червените”, и за “сините”, които
при успех ще си осигурят
предварително и евромачове.

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

За да позакърпят бюджета, “сините” обявиха търг за
фланелката на героя от мача
във Варна Цунами. “Всеки,
който се включи в наддаването, ще помогне на кампанията
“Левски е вечен”. Край на
търга: 16.00 ч., 14.05.2022 г.
Участникът, който е предложил най-висока сума с коментар под поста, ще получи фланелката. Начална цена: 100
лева. Стъпка за наддаване: 20
лева”, написаха от Левски.
»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ –‡‰ÓÒÚËÌ‡ ¡Î‡„ÓÂ‚‡

œ˙‚Ë Á‡Ï. „Î‡‚ÂÌ
Â‰‡ÍÚÓ
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡
«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

efbet ЛИГА, XXIX КРЪГ
ПЪРВА ГРУПА
Ботев Пд - Лудогорец 1:2 0:1 Делев
(39) 1:1 Конате (45) 1:2 Ето’о (56-авт);
Черно море - Левски 0:1 Цунами (85);
ЦСКА - Славия 3:1 2:0 Йомов (2 и 20)
3:0 Кайседо (36) 3:1 Кирилов (48).

¡⁄À√¿–»ﬂ: ¿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“: “‡Ìˇ √ÎÛı˜Â‚‡ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232
◊≈“»¬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»≈: –ÓÒËˆ‡ ¿Ì„ÂÎÓ‚‡
‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206

√–¿‘»◊≈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

ВТОРА ГРУПА
Арда - Локо Пд 4:4 1:0 Т. Йорданов
(3-д) 1:1 Д. Илиев (6) 2:1 Л. Котев (64) 3:1
Тилев (68) 4:1 Коконов (73) 4:2 Марсел
(76) 4:3 Ив. Димитров (86) 4:4 Петрович
(89); ЦСКА 1948 - Берое 2:2 1:0 Ал.
Колев (44-д), 1:1 Мечев (55) 2:1 Чочев
(57) 2:2 Фал (90), ЧК: Тунгара (Б-67).
7.
- 8.
9.
10.

¡ÂÓÂ
30
- - - - - - - - - ÷— ¿ 1948
30
ÀÓÍÓ œ‰
30
¿‰‡
30

10 8 12
- - - 10 7 13
9 10 11
7 11 12

29:32 3 8
45:43 3 7
35:41 3 7
36:46 3 2

XXXI кръг: петък, 17.30: ЦСКА
- Арда; 20.00: Берое - Локо Пд.
ТРЕТА ГРУПА
Снощи: Ботев Вр - Локо Сф; Царско село - Пирин.
ГЛЕДАЙТЕ

duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ
‰‡ ÌÂ ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂ‰Ó
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

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

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

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
17.30 Спортист Септември Сф
20.00 Етър - Марица
ТЕНИС
ПО МАКС СПОРТ 1
12.00 - 22.00 ATP 1000 в Рим
18.00 ATP 1000 в Мадрид (обзор)

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема

16
16

ПОНЕДЕЛНИК
ПОНЕДЕЛНИК
9 МАЙ
9 МАЙ
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Премиерът Кирил Петков
и президентът на Българската
федерация по ръгби Атанас
Зафиров подкрепиха националите
в решаващия двубой

СНИМКА БТА

Ръгбистите ни подхвърлят във въздуха треньора си Ромен Балмис
след победата над Турция с 54:13, класирала ги за Конференция I

Áúëãàðèÿ ñðàçè
Òóðöèÿ ñ 54:13
С 4 победи и без загуба ръгбистите
ни се класираха за Конференция I
Българският национален отбор по
ръгби разби тима на Турция с 54:13 (на
полувремето 33:6) и се класира в погорната Конференция I на “Ръгби Европа” през следващата година.

Пред близо 5000 зрители при свободен вход на Националния стадион “Васил Левски” “лъвовете” демонстрираха
категорично превъзходство над комшиите и постигнаха четвърта поредна по-

беда в турнира. Те завършиха надпреварата без загуба, след като в предишните
срещи сломиха и отборите на Сърбия,
Босна и Херцеговина и Андора.
Това бе и първи официален ръгби
мач на Националния стадион от 17 години насам.
“Имаме огромен възход в последните години и се изкачихме с над 30 места
в световната ранглиста, което никога до

ßíåâà è Ìè÷åëè ñà øàìïèîíè íà Ôðàíöèÿ
Отборът на Волеро (Льо
Кане) с българската националка Ева Янева в състава
си и под ръководството на
новия селекционер на
България Лоренцо Мичели
спечели шампионската титла на Франция по волейбол
за жени. Тимът надигра миналогодишния шампион
Мюлуз с 3:1 гейма (21:25,
25:16, 26:24, 25:18) и затвори финалната серия с

Áàãàòà ñå çàâúðíà
ñ ïîáåäà íàä áðàçèëåö
Благой Иванов - Багата спечели драматично първата си битка в UFC след
завръщането си в клетката след 2 годишно отсъствие заради контузии. Най-добрият български ММА боец се пребори и
получи единодушно съдийско решение
(29-28, 29-28, 29-28) срещу бразилеца
Рожерио де Лима на голямата галавечер
UFC 274 в Лас Вегас.
Той вече е с 3 победи и 3 поражения
в най-голямата ММА организация, като
за последно отстъпи на друг бразилец Аугусто Сакай, през май 2020 г.
Де Лима пробваше всякакви кикове
от самото начало, а накрая нацели Багата
в слабините и се наложи лека пауза. След
това бразилецът се впусна напред с комбинации от леви и десни крошета, които
не намериха целта. Дясно кроше в глава-

та на Багата 2:50 минути преди края се
очерта като най-опасното изпълнение на
Де Лима, впоследствие той добави още
едно ляво в целта. Тежък лоукик понесе
Багата в последните 20-ина секунди, след
което и едно ляво кроше, за да стане съотношението в статистиката 23-8 за бразилеца за първия рунд.
Иванов бе вкарал съперника си в
клинч край клетката в края на първия
рунд, но без да направи нищо съществено, като упражнението се повтори в началото на втората част. В началото на
последните 5 минути Багата вкара ляв
прав и дясно кроше, които провокираха
бразилеца да търси спасение с клинч.
Статистиката показа 65:45 значими
удари в полза на бразилеца, но съдиите
отсъдиха единодушно успех за Иванов.

3:0 победи, за да спечели
първа титла, след като взе
и първите две срещи с 3:0
и 3:2 гейма.
Ева Янева се отчете с 14
т. (2 аса и 3 блока). Найполезна за победата беше
кубинката Хайди Казанова
с 26 т. (2 аса и 3 блока),
която стана и МВП на
мача. За Мюлуз германката Кимбърли Древниок реализира 23 т.

момента не е постигано, но имаме невероятен отбор със силни и талантливи
играчи. Целият тим бе на подготвителен
лагер в София, като от чужбина дойдоха
част от момчетата, повикани от треньора Ромен Балмис”, обяви преди двубоя
президентът на Българската федерация
по ръгби Атанас Зафиров, народен представител от “БСП за България”.
Преди мача българските ръгбисти
бяха поздравени от премиера Кирил
Петков. Министърът на земеделието
Иван Иванов, заместник-министърът
на спорта Владимир Харизанов и народният представител от левицата
Вяра Емилова също изгледаха на живо
успеха на нашите.
“Голямо представяне! Свършихме
добра работа. Момчетата ме накараха
да се почуствам горд, но те заслужиха
този успех. Ивайло Иванов завърши с 3
есета, но целият отбор беше най-добър,
не бих отличил никого.
В горната група няма да е толкова
леко. След като отпразнуваме успеха,
продължаваме да работим, защото в погорната дивизия ни очакват силните отбори на Кипър и Израел”, коментира
френският селекционер на България Ромен Балмис, който от 4 години води
ръгбистите ни. Той отбеляза, че 9 от 15те в стартовия ни състав играят в чужбина и това е повишило значително класата на отбора.
НАКРАТКО

Алканоглу и Нинева
най-бързи на маратона
във Варна

СНИМКА БТА

Маринела Нинева спечели
маратона във Варна
Турският бегач Омер Алканоглу
спечели маратона на Варна. Той измина класическата дистанция от
42,195 км за 2:28:02 ч. Втори и
трети финишираха българите Шабан Мустафа (на 42 секунди) и
Мирослав Спасов (на 1:33 мин.). При
дамите триумфира Маринела Нинева с време 2:44:26 ч., пред Надежда
Ангелова - 3:05:12, и Никол Камарашева - 3:19:11. В полумаратона
победиха Мирослав Първанов с
1:12:37 ч. и Виолета Тотева с
1:32:19 ч. На 10,5 км първи се класира Андрий Атаманюк (Укр) с време
31:41 мин., а при жените - Билсерин
Сюлейман (Бъл) с 41:15 мин.
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