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ÍÎÂÈßÒ ËÈÄÅÐ
ÍÀ ÌÎ Â ÁÑÏ

ËÅÒÍÈÒÅ ÏÎ×ÈÂÊÈ Ñ 30% ÏÎ-ÑÊÚÏÎ
Тазгодишната почивка на българското море ще бъде с 30 % поскъпа. Ако досега тя е струвала 1700 лв. на 4-членно семейство за
една седмица, сега цената е около 2400 лв.
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Ìîùèòå íà ñâåòèòå áðàòÿ
çà ïúðâè ïúò ó íàñ

Нора СТОИЧКОВА

Частици от ръка на Кирил и ребро на Методий
ще останат за поклонение в храма „Света Неделя” до 25 май

О
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тново се задава реформа в образованието, като този път на прицел е математиката. Част от материала щяла да отпада, друг да бъде
преместен в по-горен курс. Изобщо - за 12 години в училище днешните деца ще преживеят трета реформа в програмата (Стр. 2). После цялото общество им се подиграва, че са неграмотни и отчуждени от образователния процес.
Въпросът за функционалната
неграмотност на децата не е само
въпрос на обучение, но и на средата, в която се отглеждат поколенията. По подразбиране децата не са
виновни, че не разбират и не знаят
достатъчно. Виновни са възрастните - ние, техните родители, учителите и, разбира се, образователната система. Която в последните
десетилетия се стреми да изсипе
колкото се може повече кофи информация в младите им и изначално светли глави, без да им остави
шанс да смелят и запомнят трайно
поне част от нея.
Количеството измерено в бит
информация и скоростта, с която
се налива в главите им, обаче не
създава критична маса, която да
предизвика качествени изменения
в тяхната интелигентност. Напротив - превръща се в генерален проблем на образователната система
и държавата. Дори отличните ученици днес имат нужда от допълнителни уроци.
Стр. 8

EUR:
1.95583

GBP:
2.30586

USD:
1.84913

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
ПРОМЕНЛИВО

CHF:
1.90256
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В навечерието на 24
май София посреща за
първи път мощите на светите братя Кирил и Методий от Атон. Днес по обед
те ще бъдат внесени с литийно шествие в храма
ДСвета НеделяУ и ще останат за поклонение до 25
май. От Софийската мит-

рополия уточниха, че това
се случва с благословението на българския патриарх
Неофит и на Светия синод.
Мощите пренощуваха в
Гигинския манастир. Смята се, че за пръв път
стъпват на славянска православна
земя
извън
Гърция. През 80-те години

на миналия век те са върнати от Римокатолическата
църква на Солунската архиепископия и оттогава се
съхраняват в Светогорския
манастир Есфигмен.
“Ще имаме възможност
в продължение на 48 часа
да се поклоним на част от
ръката на Св. Кирил Сла-

вянобългарски и на две частички от ребрата на Св.
Методий,
Архиепископ
моравски. А в средата има
и една, макар и малка частица от Светия животворящ кръст Господен”, разказа архимандрит Никанор, игумен на Гигинския
манастир.
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Ïóëìîëîçè èñêàò ÍÇÎÊ äà
ðåèìáóðñèðà âàæíî èçñëåäâàíå
Само консумативите за теста са около 10 лева
Аида ПАНИКЯН

Специалисти по белодробни болести и алергология подготвят становище до НЗОК и
БЛС за реимбурсация на изследването спирометрия, стана ясно след приключилия
VIII Национален конгрес по
алергология с научна конференция и отчетно-изборно
събрание. Документът е от
дружествата по алергология и
по белодробни болести.
Спирометрията e функционално изследване, което показва пълноценно ли работи

белият дроб и се използва за
диагностика и контрол на различни белодробни заболявания - астма, бронхит, ХОББ,
емфизем и др. и е най-широко
използваният тест на белодробната функция, обясни за
ДУМА пулмологът д-р София
Ангелова. Тя поясни, че
тестът е включен в пакета дейности по пулмология на диспансеризирани пациенти, за
който НЗОК плаща. Тоест,
пациентите не плащат за спирометрия, но лекарят е
задължен да я извършва. “Проблемът е, че апаратурата за
това изследване е скъпа, не са
евтини и консумативите, кои-

то задължително са индивидуални за всеки пациент”, казва
д-р Ангелова. Например, ако
един пулмолог има 2 хил. диспансеризирани пациента, на
всеки от тях задължително се
прави спирометрия при контролен преглед. Отделно изследването се провежда при
диагностика на нов пациент.
Преди около 3 години белодробните лекари са направили точна разбивка на стойността на изследването и са я
представили на БЛС в търсене на решение.
“В момента за първичен
преглед при пулмолог НЗОК
плаща 24 лв., а за вторичен

(диспансерно проследяванеб.а.) - 12,50 лв. Така на практика от въпросните 24 или
12,50 лв. трябва да се извадят
8,50 лв., които плаща лекарят,
за да осъществи нещо, което
касата вменява като задължение за извършването на прегледа”, коментира д-р Симидчиев.
Според пулмолози и алерголози един от вариантите е
изследването да се извади от
пакета дейности като високоспециализирано. Друг вариант е касата да увеличи стойността на пакета със съответната сума, тъй като, щом
тестът е в пакета, лекарят

няма право да изисква плащане от здравноосигурени пациенти.
По време на пиковете на
пандемията от КОВИД-19
някои лекари силно са ограничили провеждането на изследването заради опасността
от заразяване, а други са ползвали най-скъпите консумативи по същата причина. Специалистите са категорични, че в
настоящата ситуация, когато
е ясно, че КОВИД-19 уврежда първо белия дроб, а после
и други органи, спирометрията е изключително важно изследване за установяване на
белодробни болести.

Ùå ïîäïîìàãàò áåäíèòå ïî åâðîïåéñêà ìåòîäèêà
Бедните ще бъдат подпомагани чрез
европейска методика, базирана на линията на бедност, която в момента е
413 лв. Това съобщи министърът на
труда и социалната политика Георги
Гьоков. По думите му това би станало
възможно от 1 януари 2023 г.

Министър Гьоков заяви, че не очаква инфлацията ще достигне 20% до края
на годината. Той посочи, че средногодишната инфлация сега е малко над 14%
и че очаква да достигне до 20%. Икономисти и финансисти твърдят, че цените
се успокояват, което означава, че тя на

годишна база няма да надхвърли 1415%, добави социалният министър.
Хлябът няма да поскъпне, но няма и
да се намали цената му с 20%, каза Гьоков. Смятам, че хлябът ще поевтинее
малко и нулевата ставка на ДДС няма да
направи невъзможно производителите

да го продават, без да повишават цената,
заяви социалният министър. Гьоков припомни, че партията му беше предложила
да има таван на цените. Предложихме,
когато регулираме някакви цени, това
да бъде за регулираните стоки - ток,
вода, газ, допълни министър Гьоков.

×àñò îò ìàòåìàòèêàòà
ìîæå äà îòïàäíå
îò ó÷åáíèöèòå
Вече са ясни проблемите
със съдържанието на учебниците и ще се търсят решенията им като сред тях може да е
отпадане на част от материала по математика. Друга част
от него се предвижда да бъде
преместена за изучаване в погорните класове. Това стана
ясно от думите на министъра
на образованието Николай
Денков.
Целта на промените е ученици и учители да имат покомфортна среда, в която да
учат. Денков обаче предупреди, че образованието е сравнително консервативна система и затова ще са необходими
поне 2-3 години, за да се видят реални резултати. Той
посочи, че цялата дейност по
прегледа и промяната на програмите ще бъде водена от
учители, а академичните среди трябва да следят да не се

каже нещо, което не е вярно.
Според министъра навсякъде в материалите по физика, математика, химия, биология трябва да се търсят попрагматични обяснения - с
примери, с това, което децата
могат да си представят.
Министър Денков съобщи,
че с бюджета за следващата
календарна година учителските заплати отново ще бъдат
актуализирани, като те се
поддържат на ниво 125% от
средната заплата.
Акад. Денков засегна отново и темата за продължителността на учебната година. Той
припомни, че тя е най-късата в
целия Европейски съюз и в
съседните ни страни. Разликата е значителна - с 25% помалко от средната продължителност, като задължителни астрономически часове, за обучение на децата.

По инициатива на зам.-председателя на НС Кристиан Вигенин в парламента се проведе
дискусия на тема “Доброволческата дейност в България - проблеми, възможности,
законодателна уредба”. В нея участваха председателят на комисията по въпросите на
децата, младежта и спорта в НС Иван Ченчев, секретарят на ПГ “БСП за България”
Вяра Емилова, депутатът от левицата Мая Димитрова, над 25 НПО и институции.
Всички те решиха да се създаде нов законопроект в подкрепа на доброволчеството

Áîëíèöàòà â Ãîöå Äåë÷åâ îòáåëÿçà 100-ãîäèøåí þáèëåé
100-годишен юбилей отбеляза болницата в Гоце Делчев. По
този повод бе открито
напълно обновеното
отделение по образна
диагностика. В ремонта са вложени 1,8 млн.

лв. и отделението вече
разполага с висококачествена техника, която включва рентген,
скенер, ехограф, мамограф и мултифункционален графично-скопичен апарат, подходящ

за диагностика в кардиологията, пулмологията, гастроентерологията, гинекологията,
урологията, ортопедията и др.
По повод вековния
юбилея бе открита фо-

тодокументална изложба, събрала в снимки
историята на болница
“Иван Скендеров”.
На официално тържество кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов връчи

награди за принос в
развитието на здравеопазването на бивши
управители на здравното заведение, на
дългогодишни партньори за безрезервната
им подкрепа към об-

щинската болница.
За изключителен
принос в развитието
на болницата и материалната й база Москов връчи посмъртна
награда на Иван Скендеров.
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Äîáðîòî
îáðàçîâàíèå
å òîâà, êîåòî íè
ó÷è äà ìèñëèì
Акад. Николай Денков

Ëèäåðúò íà ÁÑÏ
ïîçäðàâè õîðàòà íà äóõà
ïî ñëó÷àé 24 ìàé
Вицепремиерът и министър
на икономиката и индустрията
и лидер на БСП Корнелия Нинова посрещна писатели, режисьори, поети, художници и
журналисти в Литературния
клуб “Перото” по случай 24
май. Сред тях бяха директорът
на Народния театър Васил Василев, режисьорките Лилия
Абаджиева, Възкресия Вихърова и Адела Пеева, актьорът
Любо Нейков, поетът Бойко
Ламбовски, продуцентът Александър Пенев, журналистката
Валерия Велева, издателят на

“24 часа” Венелина Гочева,
председателят на СБП Боян
Ангелов, ученици от Националното музикално училище “Любомир Пипков”, композиторът
проф. Георги Костов, акад.
Александър Балкански, създател
на цирк “Балкански”, проф. Николай Дойнов, председател на
българските народни читалища,
тазгодишната носителка на наградата за поезия на СБП Елка
Нягулова и много други.
“Благодаря ви за това, че ви
има и че творите в най-трудни
времена, а днешното е трудно.

Приемете уважението ни, приемете признателността ни и
пожеланието да бъдете здрави,
силни и никога не се предавайте. Родината ни има нужда от

вас”, заяви Нинова. “В днешното трудно време, когато сме
загрижени за хляба на народа
си, не бива да забравяме духа
му. Този дух, който ни е превел

през вековете. Вие трябва да
сте най-гордите българи, защото сте създателите, творците,
преносителите на този дух”,
подчерта тя.

Ãàáðèåë Âúëêîâ å íîâèÿò ëèäåð
íà Ìëàäåæêîòî îáåäèíåíèå â ÁÑÏ
Само за няколко месеца реализирахме онова,
за което се борихме 10 години в опозиция, заяви Корнелия Нинова
Габриел Вълков е новият председател на Младежкото обединение в БСП.
Това гласуваха 163 делегати на Шестата отчетно-изборна конференция на
младите социалисти. За поста освен
Вълков се кандидатира членът на ИБ
на НС на БСП Станислав Стоенчев,
който събра 106 гласа.
“Младежката политика вече е факт.
Само за няколко месеца реализирахме
онова, за което се борихме 10 години
в опозиция”, обърна се към младите социалисти лидерът на БСП Корнелия
Нинова. Тя припомни, че се е увеличило майчинството за отглеждане на дете
през втората година, а детските ясли и
градини вече са безплатни. “Правителството отпусна пари за училищни авто-

буси в отдалечените и малките населени места, увеличиха се стипендиите за
надарени деца. Борим демографската
криза с реални мерки за младите и децата”, поясни Нинова. “Ваучерите от
200 лева вече могат да се използват за
културни мероприятия. Има държавна
гаранция за студентските кредити в
подкрепа на младите”, изреди тя.
“Бяхме изправени като правителство пред КОВИД, енергийна и икономическа криза в условията на война.
Преведохме България през най-тежкия
зимен период като въведохме мораториум върху цената на тока и увеличихме енергийните помощи. На прага
сме на актуализация на бюджета, която трябва да продължи политиката за

грижа на уязвимите, на слабите и на
бедните. А това сте вие - младите семейства, младите хора с деца и нашите
бащи и майки, баби и дядовци - пенсионерите”, подчерта Нинова.
“Оздравяваме икономиката като
променяме стария антисоциален модел
на ГЕРБ, срещу който се борихме заедно години наред. Щом той злобно, нервно и грозно крещи срещу управлението,
значи сме на прав път. Може да не сме
съвършени, не е лесно, но вървим последователно и твърдо в това, което сме
поели като ангажимент пред обществото”, категорична е Нинова.
Поздравявам Габриел Вълков за избора му за председател на МО в БСП,
написа вчера в социалната мрежа Крис-

Çà ñîöèàëèñòèòå íàé-âàæíè
ñà ñîöèàëíî óÿçâèìèòå õîðà
За нас най-важни са
социално-уязвимите
хора - работещите бедни, семействата с деца,
безработните и пенсионерите, заяви зам.- председателят на БСП Атанас Зафиров в тв интервю. Според него пакетът
от антикризисни мерки
има и добавена стойност. “За 12 години
ГЕРБ увеличиха пенсиите със 100 лева, а ние за
1 година ще ги увеличим
със 167 лв. От 1 юли минималната пенсия става
467 лева, близо 56%
ръст”, обясни Зафиров.
“Продължаваме с компенсациите за енергоно-

сителите, за цената на
газа, която ще бъде запазена на цените преди
неговото спиране, намаляване на ДДС върху горива и енергоносители,
така че това да се усети
веднага върху крайния
потребител”, категоричен е Зафиров.
С мерките успокояваме инфлацията и компенсираме доходите, заявиха на среща с актива
на БСП в Севлиево секретарят на ПГ “БСП за
България” Вяра Емилова, членът на ИБ на левицата Таско Ерменков
и депутатът от БСП Мая
Димитрова. На проведе-

ната приемна и последвалия разговор тема са
били социалните мерки
на правителството за
младите хора, пенсионерите и работещите, за
нулевата ставка на ДДС
за хляба, за цените на
парното и електроенергията. “Цени и доходи това са двата най-големи проблема, и ние
търсим начини на тяхното решаване, чрез антикризисните мерки и
през политики в актуализацията на бюджета,
който предстои да бъде
приет през юни”, каза
Вяра Емилова пред
присъстващите. Димит-

рова напомни, че всички
социални мерки, влезли
от 1 април, продължават. Мярката за облагането на свръхпечалбите
на енергийните дружества и Законът за колекторите бяха разяснени от
Ерменков.
Тримата депутати
обсъдиха възможностите за ремонт на пътя
Севлиево-Крамолин и
посетиха яз.”Димчова
воденица”, който стои
празен след ремонт.
Беше поет ангажимент
проблемът да бъде решен, тъй като водоемът
има решаващо значение
за напояването.

тиан Вигенин. “От протестите през 2020,
през тежките кампании през юли и ноември 2021 като член на предизборния щаб,
до отчетно-изборната кампания, той показа енергия и хъс, натрупа и сериозен
организационен и политически опит. Сега
идва по-трудното - да разшири екипа, да
обедини младежите зад значими каузи и
да помогне за изграждането на нов облик
на левицата”, заявява Вигенин.
“Бъдете свободни и самостоятелни
в мислите, в действията и в изборите
си, само тогава ще имате истински приятели и спокойна съвест. Пазете другарството, то е най-ценната сила, която имаме ние, социалистите”, заяви
пред конференцията лидерът на БСП в
София Иван Таков.

Âåëèíà Àòàíàñîâà
å íîâèÿò ëèäåð íà ÁÑÏ
â Ñòàðà Çàãîðà
Адвокат Велина Атанасова е новият председател на общинската организация на БСП в Стара Загора. Тя спечели
вота на 49-ата конференция при явно гласуване на 90-те
делегати. Атанасова сменя на поста Валя Бонева, която
беше начело на БСП в общината осем години. На отчетноизборните събрания на организациите на левицата са били
издигнати 14 кандидатури, но 13 си направиха самоотвод.
Ще набелязваме малки победи в преследване на голямата цел - по-силна БСП, заяви след избора Атанасова.
Актуалното преброяване сочи, че членове на БСП в
Стара Загора са малко над 1 200 души. Сред тях е и министърът на труда и социалната политика Герги Гьоков,
който също участва във форума. В общинската конференция на БСП участие взе и народният представител на левицата Момчил Ненов.
Пред делегатите бе представен отчет за работата на
общинската организация на социалистите в Стара Загора.
Проф. Иван Върляков запозна присъстващите с работата
на групата съветници на социалистите в общинския съвет.
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Íèíîâà çàïëàøè ñ íàêàçàíèÿ ïðè
ñïåêóëà ñ àíòèêðèçèñíèòå ìåðêè
Вицепремиерът
призова
за подновяване
на преговорите
с „Газпром”
Вицепремиерът Корнелия
Нинова обяви, че комисиите
за защита на потребителите,
по стоковите борси и тържища, както и тази за защита на
конкуренцията ще бъдат на
мястото си да не се допуска
спекула при търговците с получените намаления в данъка
върху добавената стойност и
те да се използват само като
буфер да не се вдигат цените
над моментните стойности на
хляба и горивата.
“Ако цените на пшеницата, ток, консумативите, които
се ползват, не скочат драстично, то цената трябва да намалее. Ако обаче консумативите
скочат, то тези 20% (отпадането на ДДС) ще им служат за
буфер, за да не вдигат повече
от моментната цена”, комен-

тира тя пред Нова нюз.
По думите й тук ролята на
държавата е да не допуска
спекула при търговците. “Тук
е мястото на Комисията за
защита на потребителите, на
Държавната комисия по стокови борси и тържища да си
свършат работата. Там, където виждат нелоялни практики,
да наложим съответните наказания”, каза вицепремиерът.
Относно цените на горивата Нинова уверява, че правителството ще положи всички усилия да няма спекула и

това, което се прави в подкрепа на държавата, икономиката и хората, да не бъде злепоставено чрез стремеж за
бързи печалби от частни интереси. Това е основен ангажимент на Комисията за защита на конкуренцията, заяви
Нинова.
Министърът продължава
да смята за адекватно предложението на БСП за въвеждане
на таван на цените от малката
потребителска кошница, което партньорите не подкрепиха. “Това е една добра мярка,

която се прилага в доста европейски държави - Испания,
Италия, Гърция, Румъния,
Унгария”, аргументира се тя.
Вицепремиерът коментира
още, че макар необлагаемият
минимум и увеличаването на
минималната заплата да не са
залегнали в пакета от мерки
на правителството, тези теми
не отпадат като предложения,
за които БСП ще продължи да
се бори. Според нея вид необлагаем минимум е вдигането
на ваучерите за храна на 200
лв. за работещ, с които ще
може да се плащат вече и ток,
парно, вода или за културни
мероприятия.
Като необлагаем минимум
тя определи и нарастването на
данъчното облекчение на 600
лева за едно дете и 1200 за
две деца.
Според Нинова предстоят
законови промени, с които да
може да се облага свръхпечалбата на енергийните дружества, включително частните. “В
момента има натрупани над
милиард и половина печалби”,
изчисли тя.

Икономическият министър
определи призивите за поемане на контрол върху руските
активи в страната като политико-идеологическо говорене.
“Това трябва да се говори
много внимателно, защото
всички знаят, че е почти
невъзможно”, смята вицепремиерът.
По думите й “в момента
страната ни категорично не
може да се справи без руски
газ и петрол”. Тя остана на
мнение, че “България трябва
да поднови доставките с “Газпром”, защото това отговаря
на българския национален
интерес в момента”. В ползва
на това свое становище, което се подкрепя и от работодателите, но не и от правителството, Нинова посочи уговорените с помощта на Еврокомисията плащания от страна на
италиански и германски фирми по искания от “Газпром”
начин за откриване на рублови сметки. Точно това отказа
да прави “Булгаргаз” и в резултат остана без руски газ на
27 април.

Ïå÷àëáàòà íà äúðæàâíàòà
åíåðãåòèêà ñêî÷è 10 ïúòè

Çàâúðøâàò „Õåìóñ”
ïðåç 2027 ã.

Скъпите електроенергия и
природен газ през втората
половина на 2021 г. и досега
са допринесли за десетократен
ръст на печалбата в групата
на Българския енергиен холдинг (БЕХ) за миналата година. Това сочат публикуваните
от държавната компания
съкратени консолидирани данни, които в момента се заверяват от одитор.
Според тях печалбата на
БЕХ за 2021 г. е 1,349 млрд.
лв., докато година по-рано е
била 157,2 млн. лв.. Два пъти
и половина са нараснали приходите от продажбата на електроенергия - от 3 млрд. лв.
на 7,5 млрд. лв., а от природен
газ постъпленията са се вдиг-

Магистрала “Хемус” се
очаква да бъде завършена през
2027 г., а участъкът до Велико Търново - през 2025 г. Това
заяви в Плевен вицепремиерът
и министър на регионалното
развитие Гроздан Караджов.
Според него за “Хемус”
тази година умишлено не са
предвидени пари, защото се
очаква разрешение на заплетения казус с инхаус договорите.
По думите на регионалния
министър държавата дължи
над 130 милиона на фирмите,
които работят по инхаус договори. Това са участници не
само в строителството на автомагистрала “Хемус”, а и на
скоростния път Мездра-Ботевград.
Работим върху вариант,
при който да се трансформират тези договори от инхаус в
истински строителни договори, отбеляза Караджов. Инхаус договорите са със спорно
законово състояние по неговите думи.
Необходими са истински
строителни договори, при които строителните фирми, които и сега работят по автомагистрала “Хемус”, да носят
отговорност и да дават гаранция за построеното, обясни
министър Гроздан Караджов.
“Иначе в момента държавата
си плаща, държавната фирма
“Автомагистрали” проформа
се води изпълнител на строителството - тоест пак държа-

нали три пъти - от 1,186 млрд.
лв. на 3,34 млрд. лв. Увеличили са се и приходите от транзитни такси при преноса на
газ от Турция до Сърбия,
Гърция и Северна Македония.
Националната електрическа компания отчита безпрецедентен ръст на печалбата си
през 2021 г. - от 46 млн. лв. на
650 млн. лв., което се дължи
основно на приходите й от
свободния пазар, където цените остават високи и сега. Печалбата на обществения доставчик на ток обаче отиде за
предсрочното погасяване за
взетия през 2016 г. заем от
бюджета за изпълнение на
арбитражното решение да
плати поръчаното оборудване

за АЕЦ “Белене” за близо 1,2
млрд. лв. АЕЦ “Козлодуй” още
не е обявила финансовите си
резултати за миналата година,
но от информацията за първото тримесечие на 2022 г. става ясно, че ядрената централа
реализира близо шест пъти
ръст на печалбата си спрямо
същия период на предходната
година до 955 млн. лв.
Газовият оператор “Булгартрансгаз” също отчита за
миналата година удвояване на
печалбата си от 72,4 млн. лв.
през 2020 г. на 140,7 млн. лв.
Според обявените финансови резултати на “Булгаргаз”
газовият доставчик завършва
първото тримесечие на 2022
г. на загуба от 2,8 млн. лв.

Î÷àêâàò ïîñêúïâàíå íà ïàðíîòî ñ 20%
Цената на парното ще се
повиши вероятно до 20 процента, прогнозира вицепремиерът Асен Василев пред
Нова телевизия. Министърът
на енергетиката Александър
Николов също допусна, че
парното и топлата вода могат да поскъпнат с няколко
десетки процента от юли.
По време на заседание на
парламентарната комисия по
енергетика в края на миналата седмица, на което отговаря на актуални въпроси от депутатите, Николов посочи, че
предстои както да бъде взето
окончателно решение на ре-

гулатора, така и да се обмислят начини за подпомагане на
домакинствата.
“Топлофикационните дружества са с различен модел
на работа и съответно различен ефект ще има върху крайната цена, тъй като ефективността на управлението и
начинът на работа на самите
технологични решения са
различни. Когато природният
газ е поскъпнал няколко пъти,
колкото и тежко да звучи, повишение от няколко десетки
процента не е нещо неочаквано. Със сигурност ще се
търсят решения, които да

компенсират потребителите”,
каза той. Както е известно,
“Топлофикация София” иска
цената да се увеличи с близо
30%.
“Ако има покачване на
цената на водата, то няма да
бъде свързано свързано с
енергоизточниците, а с управлението на ВиК сектора, и
това КЕВР трябва да си го
гледа изключително внимателно. Не виждам причина да се
качва цената на водата, тъй
като те са напълно компенсирани за увеличението на електроенергията”, коментира
Асен Василев.

вата носи всички гаранции за
пътя. Един да работи и строи,
а друг да носи гаранциите, и
то това да сме пак ние данъкоплатците, не ми се струва
изгодно и целесъобразно”, коментира той.
Ден по-рано в Бургас Караджов за пореден път каза,
че пътната мрежа е в ужасно
състояние, но ремонтите на
основните пътища не могат да
започнат, защото се обжалват
всички обявени процедури.
“Обезпокоен съм, че те се
обжалват масово още на ниво
процедури, без дори да има
отворени оферти. Нямаме необжалвана процедура за основен ремонт, за мен това е подозрително. Прилича ми на
организиран саботаж на усилията ни да ремонтираме
пътната мрежа”, каза Гроздан
Караджов. Обжалват се всичките 7 обществени поръчки за
текущ ремонт и поддържане.
От тях шест са по 6-те района
за планиране, а седмата е за
магистралите. Обжалват се и
двете обществени поръчки за
основен ремонт по 11 обособени позиции за 220 млн. лв.

www.duma.bg
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Ïî÷èâêàòà íà ìîðå ñ 30 % ïî-ñêúïà
2 400 лева трябва да отдели
4-членно семейство за седмичен отдих
На старта на летния сезон морските курорти са готови да посрещнат новите
туристи. Тази година се
връщат някои стари навици
за пътуване, а инфлацията и
военните действия в Украйна също променят по свой
начин търсенето.
По информация от Института за анализи и оценки в
туризма най-евтино ще бъде
летуването в Турция, съобщи БиТиВи. Там се очаква
бум на туристическия поток,
който да достигне 5 млн. туристи. Турция е единствената страна, която приема ру-

ски туристи и то в огромни
обеми. След нея се нареждат
Гърция, Италия и Испания.
В България ще е по-скъпо
от Турция, въпреки това увеличението в цените на храна
и пакети, което в момента е
около 20%, в разгара на лятото ще достигне 30%.
Ако досега почивката ни
на българското море е струвала 1700 лв за седмица за 4членно семейство, сега ще
струва около 2400 лв., показват данните на Института за
анализи в туризма.
Все пак в България ще е
по-евтино от любимото не

само на българите, а редица
западни туристи гръцко
море, където тази година се
очаква 50% поскъпване спрямо миналата година. Силен
летен туристически сезон,
който ще продължи до втората седмица на октомври,
прогнозират специалисти в
бранша. Според Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози в
туризма, туристите тази година по българското море ще
достигнат вероятно до 9 милиона. С падането на ограниченията заради КОВИД се
забелязва и раздвижване на

чуждестранния поток от туристи у нас.
Това се наблюдава от
увеличения интерес за нови
полети от различни европейски и извън европейски дестинации към България като
Великобритания, Полша,
Чехия, Германия. Руските
туристи продължават да
пристигат през Истанбул и
през Дубай, не сме занулили
руския пазар, посочи Румен
Драганов.
Следващият месец ще
бъде много удобен и чудесен
за курорт, защото цените ще
бъдат по-ниски за настанява-

Çåëåí÷óöèòå ïîåâòèíÿâàò

не, а заведенията ще тестват
пазара, смята и климатологът
проф. Георги Рачев.
Гръцките дестинации остават най-продаваните онлайн. Българите стават все
по-склонни да резервират
виртуално и по-отрано. Сайтовете с оферти също отбелязват повишение в цените
на промоционалните пакети.
Заради по-високите цени
специалистите прогнозират
да се възвърне и старата традиция - за кратко, но няколко пъти. Все по-популярно
става екскурзионното летуване в планините и хижите.

Ãåðìàíèÿ è Èòàëèÿ
îòêðèâàò ñìåòêè
â ðóáëè çà ãàçà
Германия и Италия са казали на техните енергийни компании, че могат да отворят сметки в
рубли, за да продължат да купуват руски газ, без
да нарушават санкциите срещу Москва, като това
е станало след дискусии с Европейския съюз. Това
съобщи БНР, цитирайки Ройтерс. Според информацията властите в Берлин са казали на германските вносители на газ, че могат да открият сметки в рубли, за да плащат за руски газ, без да нарушават санкциите срещу Москва, стига плащанията, които извършват към “Газпромбанк”, да не са
в руската валута.
Източниците също така казаха, че Германия,
която е най-големият вносител на руски газ в региона, е действала последователно по въпроса в
тясна координация с ЕС. Италианското правителство също е разговаряло с Европейската комисия
и е получило яснота как да купува законно руски
газ, заяви пред Ройтерс високопоставен източник
от правителството в Рим.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който
отразява цените на хранителните стоки на едро
в България, през изминалата седмица се понижи
с 1,06 процента до 2,174
пункта. Индексът спада
за втора поредна седмица, като това е първото
намаление на ИТЦ от
октомври миналата година, когато беше на нива
от около 1,630 пункта,
сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

(ДКСБТ). Базовото ниво
на индекса - 1,000 пункта, е от 2005 г.
Цената на оранжерийните домати тази
седмица отстъпи с 8,5
на сто до 3,88 лева за
килограм, а на оранжерийните краставици
спадна със 17,6 на сто
до 2,57 лева за килограм.
Картофите
поскъпват с 6,2 процента и се продават по 1,03
лева за килограм. Морковите се търгуват по
1,08 лева за килограм на

едро. Цената на зелето
пада с 9,2 на сто до 1,08
лева за килограм. Салатите поскъпват с 1,2 на
сто до 0,85 лева за брой.
Ябълките се продават
по 1,39 лева за килограм. Цената на лимоните се покачва със 7,5 на
сто до 2 лева за килограм. Ягодите поевтиняват с 10 на сто и се продават по 5,39 лева за килограм на едро.
Кравето
сирене
поскъпва с 1,7 на сто
до 9,60 лева на кило-

грам, а кашкавалът тип
“Витоша” прибавя 0,5
на сто и се продава по
15,14 лева за киграм.
Олиото повишава цената си с 2,4 на сто и се
търгува средно по 5,21
лева за литър.
Пилешкото
месо
поскъпва с 3 на сто и се
търгува средно по 5,85
лева за килограм. Захарта прибавя 1 на сто и се
продава по 2,10 лева за
килограм. Яйцата в края
на седмицата се продават по 0,27 лева за брой.

Ïàðèòå â Ñðåáúðíèÿ ôîíä ëåêî íàðàñòâàò
Парите в Държавния фонд за
гарантиране устойчивост на
държавната пенсионна система,
известен като Сребърния фонд,
нарастват незначително, показват
данните на Министерството на
финансите. През април по сметка
на фонда са трансферирани средства в размер на едва 4,24 млн. лв.

Общият паричен ресурс на фонда
към края на април е в размер на
3,654 млрд. лева, като почти цялата сума е депозирана в отделна
сметка в БНБ. Сребърният фонд
бе създаден през 2007 г. с около
2 млрд. лв., като за 14 години в
него са се натрупали едва 1,35
млрд. лв. допълнителни средства.

Предназначението му е да
подкрепя пенсионната система,
но реално средствата в него не
биха стигнали за изплащане на
пенсиите дори за няколко месеца. От 2011 г. парите във фонда
не носят никаква доходност и
седят на депозит в БНБ при нулева лихва.

Това се е случило преди италианската енергийна компания Eni да съобщи, че е започнала процедура за откриване на две сметки в “Газпромабанк”
- една в евро и една в рубли, каза източникът.
“Решението е в съответствие с това, което беше
съобщено от ведомството”, отбеляза същият източник, позовавайки се на енергийния отдел на
Европейската комисия.
Ройтерс напомня, че Полша, България и Финландия отказаха да изпълнят искането на Москва
вносителите да плащат за газ чрез сметки в рубли
в “Газпромбанк” и доставките на синьо гориво за
тях бяха прекъснати.
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Две жертви на автобусна
катастрофа в Турция
Най-малко двама души загинаха и 42 бяха ранени, петима от
които тежко, при автобусна катастрофа в Турция. Инцидентът е
станал в провинция Нигде в централната част на страната. По
предварителни данни шофьорът,
превозващ студенти от град Коня,
изгубил контрол на един от участъците и излетял от пътя. Ранените
са откарани в болници. Води се
разследване.

Един загинал и над
40 ранени след торнадо
в Германия

СНИМКИ БТА

На границата с Мексико се тълпят емигранти, които не са допускани от САЩ
на територията на страната. Бившият президент Тръмп построи оградата
и въведе рестриктивен режим. Тази политика продължава и Джо Байдън

Îòêðèõà ìàéìóíñêà
øàðêà â 12 ñòðàíè
Пръв предполагаем случай беше регистриран в Гърция
92 са потвърдените до
момента случаи на маймунска шарка по света в общо 12
държави, сред които Великобритания, Португалия, Испания, Швеция, Белгия, Израел,
САЩ и Канада, съобщиха от
Световната здравна организация, цитирана от Ройтерс.
Учените смятат, че това
вероятно е само “върхът на
айсберга” и има много повече недиагностицирани случаи, и изразяват загриженост
за възможността за нова пандемия.
Испания е страната с наймного потвърдени болни в

Европа. Там са установени
39 положителни проби за
вируса. На второ място е
Португалия. В Обединеното
кралство са 20. Общо регистрираните от здравните власти пациенти с маймунска
шарка извън Африка са 90
души.
Междувременно Гърция
регистрира първи предполагаем случай при английски турист, съобщи местната служба за обществено
здраве.
“Избухването на епидемия от маймунска шарка е
нещо, за което “всички тряб-

ва да бъдат загрижени”, заяви американският президент
Джо Байдън, добавяйки, че
здравните служители на
САЩ проучват възможни
лечения и ваксини.
Заразата не се разпространява лесно между хората.
Ето защо учените са озадачени от зачестяващитe случаи и
появата им по едно и също
време на различни континенти. Вирусът може да се предава само лично от човек на
човек и то при близък контакт, включително сексуален.
Симптомите включват треска, главоболие, мускулни

болки, болки в гърба, подути
лимфни възли, втрисане и
изтощение. Може да се появи и обрив, първо по лицето, а след това и по други
части на тялото, включително по половите органи.
Първоначално обривът прилича на този при варицелата.
В следващите дни от СЗО
ще излязат с препоръки и
насоки с цел спиране на разпространението й. Досегашната информация показва, че
маймунската шарка би могла
да бъде ограничена чрез прилагането на самоизолация и
хигиена.

Ïðàâèòåëñòâåíà
äåëåãàöèÿ îòèäå â Ðèì

Áúëãàð÷åòà ñ èçëîæáà
„Çà áóêâèòå” â ÐÑÌ

Българска правителствена делегация, водена от премиера Кирил Петков, замина на посещение в Рим. Визитата
започна с поднасяне на цветя пред бюст-паметника на
Капитан Петко войвода.
Днес българските представители ще бъдат приети от
главата на Римокатолическата църква папа Франциск.
В навечерието на 24 май те ще спазят традицията и ще
се поклонят пред мощите на Св. Константин - Кирил Философ. Божествената света литургия в базиликата “Сан
Клементе”, където е криптата на създателя на славянската
писменост, ще бъде отслужена от Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний.
В програмата на министър-председателя е включена и
среща с италианския му колега Марио Драги.
От правителствената пресслужба съобщиха, че след
традиционното посещение в базиликата “Санта Мария Маджоре” ще се състои среща и с македонската делегация,
водена от премиера Димитър Ковачевски.

С откриване на изложбата “За буквите” - творческа
работа на българчета, посветена на азбуката ни и подготвената, по традиция, тържествена програма с участието на деца от съботно-неделното училище “Здравей” в
Скопие, посолството ни и Културно-информационният
ни център в македонската столица, ще отбележат 24 май.
Експозицията “За буквите” съдържа 32 пана, изработени от царевична шума, изобразяващи буквите от кирилицата, а на чадъри са изписани буквите от азбуката ни.
Изработена е от детското ателие “Приказен свят” София, Арт Център “Видима” - Севлиево и ателие за
работа с царевична шума “Духовно огледало”, с. Куртово Конаре.
Изложбата в салона на Културно-информационния
център ще бъде открита днес от 17.30 ч. местно време,
а на честването на Деня на светите братя Кирил и
Методий, на българската азбука, просвета и култура и
на славянската книжовност, ще присъстват и гости от
родината ни.

Най-малко един човек е загинал, а 43 са ранени след торнадо,
преминало в последните дни през
няколко града в Западна Германия.
Щетите, понесени от федералните
провинции там, се оценяват на
няколко милиона евро. Снимки в
социалните мрежи показват, че в
Хелингхаузен камбанария е била
откъсната от покрива на църковна
кула, а развалините са разпръснати в двора на черквата.

САЩ настояват
талибаните да зачитат
правата на жените
Специалният пратеник на САЩ
за Афганистан Томас Уест се срещна в Катар с външния министър в
правителството на талибаните
Амир Хан Мутаки. Уест изложи
недоволството на международната общност от отношението към
жените. “Момичетата трябва да
ходят на училище, жените трябва
да имат право да се движат свободно и да работят без ограничения, за да напреднем към нормализиране на отношенията”, каза той.

Силни бури
в Източна Канада
Четирима души загинаха, а около 900 000 домакинства останаха
без ток след силни бури в източните канадски провинции Онтарио и
Квебек, съобщиха местните власти.
Две от жертвите са загинали при
падане на дървета заради силния
вятър. Жена на около 50 г. се е
удавила, след като лодката й се е
обърнала в р. Отава.

Над 100 000 души са безследно
изчезнали в Мексико от 1964 г.
насам. Около 75% от тях са
мъже. Този процес се засили
през последните 15 години с
милитаризирането на борбата
срещу трафика на наркотици.
Според доклад на ООН
“тревожната тенденция на
нарастване на отвличанията,
се подхранвана от абсолютната
безнаказаност”
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Ëåéáúðèñòèòå ïå÷åëÿò
èçáîðèòå â Àâñòðàëèÿ
Партията идва на власт след 9-годишно управление на консерваторите
Австралийската лейбъристка партия
ще формира днес следващото правителство на страната, предаде Ройтерс.
Агенцията отбелязва, че безпрецедентно голямата подкрепа за “Зелените” и фокусираните върху климатичните промени независими депутати на
проведените в събота парламентарни
избори е допринесла за това да бъде
сложен край на продължилото близо
едно десетилетие управление на консервативната либерално-национална
коалиция.
Четири-пет места делят лейбърис-

тите от постигането на мнозинство
от 76 места в 151-местната Камара
на представителите - долната камара
на австралийския парламент. Резултатите в около дузина едномандатни избирателни райони са много близки.
Възможно е на лявоцентристката формация да й е необходима подкрепата
на независими депутати и по-малки
партии, за да се върне на власт за
първи път от 2013 г.
Лидерът на лейбъристите Антъни
Албанезе ще положи клетва днес като
трийсет и първия премиер. След това

заминава за Токио, където на следващия ден ще участва в срещата на високо равнище на формата “Куад” (“Четворката”) заедно с президента на САЩ
Джо Байдън, както и лидерите на Япония и Индия.
“Искам да променя страната. Искам
да променя начина, по който работи
политиката в тази държава”, каза той
пред журналисти на излизане от кафене в предградие на Сидни, където се
снима заедно със свои привърженици.
Няколко лидери, сред които британският премиер Борис Джонсън, ми-

нистър-председателката на Нова Зеландия Джасинда Ардърн, канадският лидер Джъстин Трюдо вече поздравиха
Албанезе за победата му.
Австралийската либерална партия
на досегашния премиер Скот Морисън
загуби в няколко предградия, които са
традиционни нейни бастиони, от независими кандидати, предимно жени, които проведоха кампания за по-сериозни действия срещу климатичните промени, почтеност и равенство между
половете. Морисън ще се оттегли от
лидерския пост във формацията.

Êèåâ íå ïðèåìà
ñäåëêè ñ Ìîñêâà
Войната в Украйна е навлязла в третата си, решаваща
фаза, заявиха от кабинета на
президента Володимир Зеленски. Самият той поиска още
санкции срещу Русия, а съветникът му Михайло Подоляк
декларира, че Киев няма да
приеме никаква сделка с
Москва, включваща отстъпване на територии.
“Би било добре, ако европейските и американските
елити разбираха, че не трябва
да оставяме Русия по средата
на пътя, защото по този начин
ще засилим реваншистките й
настроения. След две-три го-

дини те ще бъдат още по-жестоки, още повече ще ни мразят и което е по-лошо, не само
нас - Украйна - а и целия западен свят. Те и сега така го
мразят, а после просто ще се
побъркат от ненавист към
нас. Искате да получите истинска ядрена война след някое време? Ще я получите”,
категоричен бе той.
Подоляк определи като
странни призивите на Запада
за спешно примирие, при което руските сили ще останат в
контролираните от тях територии в южната и източната
част на страната.

Ôèíëàíäèÿ ïóñíà
„íàòîâñêà” áèðà
Бира с името
НАТО, изписано
огледално, се
продава като
топъл хляб във
Финландия, след
като страната
подаде официално молба за членство в Северноатлантическия
алианс миналата
седмица, съобщава Евронюз.
Пивото се
произвежда от
пивоварна “Олаф
Брюинг”, като
изпълнителният директор Петери Вантинен заяви, че създаването
му е мотивирано от “тревогата от войната в Украйна” и последиците от нея за страната. По думите му новото пенливо питие е “с
вкус на сигурност, с нотка на свобода”.
Името е игра на думи с финландския израз “Otan olutta”,
означаващ “Ще пия бира”, както и френското и испанското
съкращение на НАТО - “OTAN”.
Откакто е на рафтовете в магазина на “Олаф Брюинг” има
опашки от купувачи, опитващи да се сдобият с кенчета от тази
бира. Някои дори пътуват от други градове на стотици километри, за да чакат на опашка с надеждата да се сдобият с
ценната напитка.
Това може би не е изненада, като се има предвид, че финландците консумират около 74 литра бира на човек годишно колкото е процентът на хората, подкрепили кандидатурата за
членство в НАТО.

СНИМКА БТА

След като миналата седмица САЩ обявиха, че смекчават политиката си спрямо Куба,
през уикенда стана ясно, че разхлабват и икономическите санкции, наложени на Венецуела

Áåçïëàòíè ïî÷èâêè
çà ïåíñèîíåðè â Êèïúð
В Кипър пенсионери с
ниски доходи ще могат да
отидат на почивка, изцяло
заплатена от държавата. Новата програма за субсидирана ваканция е част от мерките за подпомагане на уязвимите групи, както и за

подкрепа на вътрешния туризъм.
4-дневна почивка (с три
нощувки) в курортите при
пълен пансион се предоставя на възрастните хора, реши
правителството. Ваканциите
започват от 1 юни и ще

продължат до октомври.
От програмата могат да
се възползват пенсионерите,
които получават минималния гарантиран доход, както
и тези, чийто годишен доход
е до 15 500 евро (за еднолично домакинство) и до 20
000 евро (за семейства).
Изпълнението на плана
ще обхване около 5200
души, пресметнаха от социалното министерство на островната държава.

ÅÊ ïîõâàëè ×åðíà ãîðà
çà áîðáà ñ ïðåñòúïíîñòòà
Последният неофициален документ на ЕК
за ситуацията в Черна
гора, съдържа похвала
заради увеличаването
на броя на присъдите
в борбата с организираната престъпност,
както броя на арестуваните членове на
престъпни групировки
и рекорда в конфиска-

циите на наркотици в
страната.
“Правоприлагащите органи постигнаха
ключови успехи, когато става въпрос за
борба с престъпните
мрежи през 2021 г.,
включително арестите
на лидери на два водещи престъпни клана”,
се казва в документа.

Той обхваща периода
от юни миналата година до април тази година и припомня, че
“приоритет на по-нататъшния цялостен напредък в преговорите
за присъединяване е да
се изпълнят временните критерии в глави 23
и 24. Както е предвидено в ревизираната

методология за разширяване, никоя друга
глава не трябва да бъде
затваряна, преди Черна гора да постигне
тази цел”, цитира текста агенция МИНА.
В края на април на
власт дойде ново правителство с категорична проевропейска
ориентация.
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КАРИКАТУРА НА ДЕНЯ
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АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Маймунясване
Валентин ГЕОРГИЕВ

Нова истерия набира
скорост сред медицинските спецове по света, а
у нас също започна “подгряване”. Ковидът вече
не е на мода, Путин с
войната си набързо му
тури кръст и отвя всякакви маски, ваксини и
зелени сертификати. Затова пък заклетите орто-

докси на правата линия
за всевъзможни мерки и
забрани нямат мира заради позаглъхналите им
гласчета.
И изведнъж... “маймунска шарка”. Дори да
се чувствате добре, тя
иде. СЗО свикала извънредна среща “поради
спешния характер на ситуацията”. Нещо повече подготвя “нови указания”
за борба с разпространението на болестта поради опасения, че броят на
случаите може да нарасне през летните месеци,
гърмят “свободните демократични медии”. Следващата стъпка е да предложи обявяване на извънредна здравна ситуация
от международно значение, т.е пандемия. Да ви

звучи познато?
Отсега се знае, че
маймунската шарка изисква изолация и хигиена.
По темата вече се изказват познати лица и в нашите телевизии. Проф.
Кантарджиев дори обяви, че инкубационният
период на заразата е до
две седмици, а срокът на
карантината - 21 дни.
Според доц. Мангъров да
се заразим с маймунска
шарка обаче е “като да
ни се падне джакпот от
тотото” - има 90 случая
в цяла Европа и рискът е
минимален.
Още две новини силно озадачават. Първата:
Русия започнала процедура за напускане на
СЗО. Освен това местния клон на СЗО-то об-

мислял да вдигне байряците си от Москва. Само
не разбрах Путин ли ги е
изгонил или те сами са
решили да си тръгнат. И
току виж маймунската
шарка вземе, че подмине
Русия като стой, па гледай. В същото време
“Индипендънт” съобщи,
че САЩ са поръчали
“милиони ваксини” срещу маймунска шарка.
Байдън също се изказал,
че “трябва да сме нащрек”.
Не знам дали войната
в Украйна е на приключване или темата започна
да се изчерпва, но явно
нещо се пече, щом заиграят парите и ваксините,
а с тях и локдауните.
Очаквайте продължението наесен...

Безкрайни реформи
От стр. 1
Навремето само слабите се нуждаеха от
допълнителна помощ, защото в училище не ни
задръстваха с несвойствена за възрастовото развитие научна материя. Оставаше време за игри, за
кино, за екскурзии, че и
за оздравително шляене
из градските улици на
тумби с приятели. Така
растяхме и сблъсквайки
се овреме с реалния живот - поумняхме.
Днес обаче децата са
изправени пред изключително несправедливия избор да учат от сутрин до
вечер, за да се справят
донякъде с материята. Без
да имат възможност да си

изживеят детството и да
се сблъскат навреме и
лично с живота.
Другото ги превръща
в едни аутсайдери, вкопчени в телефоните, където
имат по 9 живота и макар
и имагинерен успех в
едно нещо. На по-късен
етап малцина от тези млади аутсайдери успяват да
се спасят и да намерят
професионална реализация. Останалите са обречени на бедност и духовна нищета като възрастни.
Този порок на образователната система се
отразява на обществото,
в което цели маси млади
хора между 18 и 29 г. не
работят. Пилеят живота
си по нощни клубове и
безсмислено висене в

интернет. Това ли е целта на средното образование?!
А проблемът тръгва
дори още по-рано, когато
в основния курс на образованието им започват да
изостават с водопадите от
информация и завишените изисквания, на които
те не могат да отговорят.
Проблемът е, че не всеки
човек е гений, който от
ранна възраст с лекота
борави и с декартовите
системи, и с идейно-естетическия анализ. Който с
лекота усвоява три чужди езика, свири на цигулка и е спец по компютърни технологии.
Не искаме ли прекалено много от децата? На
обществото и държавата

не й трябват гении, а поскоро една широко разпространено средно-високо ниво на грамотност
- езикова и математическа. Колко реализирани
гении виждате около себе
си? Но виждате често
успехи на едно средно,
дори посредствено ниво
на интелигентност. В
крайна сметка имаме
нужда и от учители, лекари, юристи, но и от добри майки и домакини, от
техници, които да правят
ремонтите на домакинска
техника. Днес те са на изчезване. Защото не е престижно някак в очите на
родители и учители едно
дете да не иска да стане
барем политик, ако защо
не - направо космонавт.

Железните врати в парламента така възбудиха обществените духове и виртуалните
страсти, че дори направиха невъзможното за няколко дни изместиха войната в Украйна в
девета глуха като повод за разделение в българското общество. И нека да бъдем честни хората бяха прави да се възмущават. Българският парламент е преживял много кризи в
последните 30 години - щурмове, протести,
митинги, опити за нахлуване, замерване с яйца,
домати и дори камъни, но никога досега никой
не се беше сетил да монтира железни врати,
за да възпира евентуален опит за нахлуване.
Скандалът стана още по-абсурден, когато се
оказа, че администрацията на Народното
събрание не се е съобразила с един елементарен
факт - сградата е паметник на културата и
всяка промяна в нея изисква разрешение на
Министерството на културата, което в крайна сметка глоби парламента и разпореди металните врати да бъдат демонтирани.
Можеше да си разказваме всичко това като
анекдот, ако междувременно темата не беше
политизирана докрай. Първо “Възраждане”, а
след това и ГЕРБ прочетоха яростни и злостни декларации срещу железните врати. Едва
ли тези декларации ще останат като върхово
постижение на българския политически живот,
но изводите им бяха достатъчно болезнени вижте, властта се бои от своя народ, тя се
самоизолира, огражда се от хората.
Да погледнем на нещата по различен начин. Да, монтирането на такива железни врати беше драматична грешка. Във взривоопасния български климат, в атмосферата на безплодно разделение, което ни тормози като
тропическа треска, подобни действия възпламеняват излишно и хабят огромно количество
авторитет.
Много добре си спомняме случаи в които
депутати от “Възраждане” се опитваха да
отворят централни вход, за да може протестът им да ескалира като нахлуе в Народното събрание. Това с ескалациите е любим спорт
на партиите, които няма какво толкова да
кажат по икономическите проблеми на страната, по начините за справяне с бедността или
кризите, а разчитат на улични страсти да увеличават своите социологически рейтинги.
И въпреки това обаче - железните врати
бяха ненужни, смешни, абсурдни, най-малкото,
защото те изместиха една друга голяма тема
- антикризисните мерки на правителството.
Върху тях се изсипаха много анализи, много
злост и медийни интриги, но не мисля, че някога е имало друга власт, която да е била толкова щедра в окото на бурята. Тоест - правителството към момента няма причини да се бои
от каквито й да е спонтанни протести.Кой би
излязъл на улицата, за да протестира срещу
това правителство, за да върне Бойко Борисов, известен като основен идеолог на постната пица на Симеон Дянков, която ни доведе до
12-годишното безвремие.
Днес имаме максимално широко управление
и то няма нужда от железни завеси, които да
го пазят от хората. Единствената желязна
завеса, която е необходима е между хората и
бедността. Защото един ден правителството
ще бъде оценявано точно по това. Никой няма
да си спомня металните врати.
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Çà êîæàòà íà åäèí òâ øåô
СЕМ завъртя рулетката за избора
на генерален директор на БНТ
Юлия КУЛИНСКА

Завъртя се първата серия на телевизионния сериал “За кожата на един тв
шеф”. Дали сагата ще е трилър, комедия
или трагедия, ще стане ясно след резултатите от конкурса за нов генерален
директор на БНТ, който Съветът за електронни медии (СЕМ) обяви преди дни.
За бившите управляващи от ГЕРБ влиянието в националните медии е ключово
и загадката сега е дали новата власт ще
има роля в предстоящия избор.
Мандатът на настоящия генерален
директор на БНТ Емил Кошлуков изтича в началото на юли. Според правилата, приети от СЕМ, до 15 юни регулаторът трябва да съобщи кои от кандидатите са допуснати. Изслушването ще е
на 27 юни, а изборът на следващия шеф
на БНТ вероятно ще е два дни по-късно.
От “Има такъв народ” поискаха да сменят предсрочно Кошлуков, а парламентът намали бюджета на медията.
Предизвикаха се обсъждания в парламентарната медийна комисия и проверки на избора му.
Генералните директори на обществените медии се избират от СЕМ. Известно е, че трима от членовете на регулаторния орган се гласуват от парламента, а двама се назначават от президента.
Това засилва възможностите за политически сметки и намеси.
Наскоро СЕМ беше обновен, заради
изтичащи мандати. Новите членове от
парламента са специалистът по медийно право и юрист Симона Велева, номинирана от “Продължаваме промяната”
и журналистите Пролет Велкова, издиг-

ната от “Демократична България” и
Габриела Наплатанова, назначена от
президента Румен Радев. Председател на
регулатора също е от квотата на президента - Соня Момчилова. Петият член е
избраната през 2019 г. отново от Народното събрание по предложение на
ГЕРБ Галина Георгиева. Момчилова
обаче обяви, че ще иска нов избор на
председател щом като съставът на СЕМ
бъде попълнен.
Съветът е орган, чиито правомощия
включват да следи за фалшиви новини,
дискриминация в наблюдаваните от него
комуникационни средства, да участва в
изготвянето на национална политика за
медийна грамотност, да се грижи за
интересите на децата в предаванията,
които са насочени към тях, да следи за
спазването на Закона за радио и телевизия и други относими норми.
Изборът за шеф на БНТ ще е и първото голямо предизвикателство пред обновения съвет. Остава въпросът дали
професионални критерии и кандидати ще
надделеят над политическите интереси.
Според Закона за радио и телевизия, кандидатите за директори на обществените медии трябва да имат не помалко от петгодишен трудов стаж в
телевизия. Те трябва да отговарят и на
изискванията за член на Съвета за електронни медии - да бъдат лица с българско гражданство, висше образование и
опит в следните области - електронни
медии, електронни съобщения, журналистика, право или икономика, и да
имат обществен авторитет и професионално признание.
За да бъде избран новият генерален
директор, трябва да получи най-малко
три гласа от петимата членове на СЕМ.
Ако никой не получи толкова, един час
по-късно се насрочва второ заседание.
В случай, че и на него не бъде избран
генерален директор, след още един час
се насрочва ново заседание. Ако и на
третото поредно заседание не бъде избран генерален директор на БНТ, процедурата се прекратява.

АЛЕКСАНДЪР СИМОВ:

Ñúâåòúò å
ïàðàçèòåí îðãàí
“СЕМ има нужда от реформа.
Това е един паразитен орган и
въпросът е дали в
този си вид той е
необходим. Той
не работи, в някои моменти служи като репресия върху определени медии и може да
унищожи всеки с глоби”, коментира депутатът от “БСП за България” Александър
Симов, който е член на медийната комисия
в НС. Той припомни, че ГЕРБ 12 години
грубо кадрува в СЕМ и назначаваше кадри
с дипломи с успех 3,89.
Симов е категоричен, че реформата в обществените медии не просто не се е случила, а сме станали свидетели на това как те се
превръщат в придатък на ГЕРБ. “Видяхме
обществена телевизия, която слугуваше на
партията на Бойко Борисов по всякакъв начин”, посочи той.

Êîè ñà êàíäèäàòèòå?
Засега единственият сигурен участник е водещият от “Евроком”
Сашо Диков, който още в началото на май обяви, че участва в
надпреварата за шеф на БНТ. Това не е първото участие на журналиста в конкурса. Диков беше мераклия за поста и през 2019 г.
За първото кресло в БНТ е спряган и бившият актьор от “Ку Ку”
Камен Воденичаров като кандидатура на “Има такъв народ”. Той
обаче все още не е решил дали да се кандидатира. Друго име,
посочвано като потенциален участник в конкурса е бившият водещ
от БНТ и издател на сайта “Булевард България” Асен Григоров.
През последния месец се спряга и името на бившия шеф на новините в БТВ Венелин Петков.
Като възможен кандидат се появи и името на Искра Ангелова бившата водеща на предаването “Нощни птици” по БНТ. Тя беше
кандидатура на ПГ на “Продължаваме промяната” за СЕМ, но при
вътрешно гласуване “загуби” от Симона Велева с два гласа. Ангелова не даде категоричен отговор дали би участвала в конкурса.
За поста генерален директор в публичното пространство се споменават още бившият директор на БНР Валерий Тодоров и редактора на дирекция “Спорт” в БНТ Сашо Йовков, който участва в
конкурса през 2017 година.
Дали настоящият генерален директор Емил Кошлуков ще се реши
да участва, ще стане ясно на 27 май.

Пред бъдещия генерален директор
на БНТ стоят няколко проблема - oсвен
спадащ интерес и доверие през последните години към политически доминирания от ГЕРБ ефир, държавната медия

има финансови и структурни проблеми. Мандатът на генерален директор е
три години, като той работи с управителен съвет, който има същия срок на
управление.

Ìåæäóíàðîäåí äîêëàä îáâèíè
ÃÅÐÁ çà êîíòðîë âúðõó ÑÅÌ
Макар и в опозиция, ГЕРБ и нейният лидер Бойко
Борисов са успели да съхранят контрол над
медийния пазар и особено върху обществените
медии. СЕМ не може да осигури прозрачност на
медийния пазар, защото е уязвим от държавния
контрол и влиянието на бившите управляващи,
които помогнаха за избирането на предишния му
състав. Това сочи доклад на международната
организация “Инициатива за свободни медии на
Балканите”, публикуван по-рано. В него се посочват поименно членовете на СЕМ, свързвани с
ГЕРБ - Бетина Жотева, София Владимирова и
Галина Георгиева. Посочена е подкрепата на
ДПС за Галина Георгиева, която няма медиен
опит и е завършила аграрна икономика. Критиката за СЕМ е, че той се формира, без да е гарантирано реалното участие на гражданите при
номинирането на членовете му. Според изводите
на “Инициатива за свободни медии на Балканите” държавните структури и медийният пазар
са подложени на натиск от политически интере-

си. Посочва се, че у нас все още е възможно политик
да притежава медии чрез юридически лица или
просто да упражнява контрол над определени
издания. Анализът посочва, че управлението на ГЕРБ
и на бившия премиер Бойко Борисов се е превърнало
в синоним на широкоразпространена корупция,
която проникна в българския медиен сектор. В началото на този месец обаче България се изкачва с 21
места в годишната класация на “Репортери без
граници” и и вече заема 91 място. Това е значително подобрение в сравнение с миналата година,
когато страната беше на 112 място, а преди това
няколко години заемаше 111 позиция. Според организацията напредъкът е благодарение на смяната на
правителствата и надеждата, която тази смяна
носи за подобрение на ситуацията.
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ДОЦ. КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА:

Áèáëèîòåêàòà å ïóëñ, äàâà
èäåè è âúçìîæíîñò äà òâîðèø
Четенето е възможност за спасение от тревожността и за излизане от сивото
ежедневие, казва директорът на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”
Доц. д-р КРАСИМИРА СТОЙЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА е специалист по библиография.
Завършва българска филология в Шуменския
университет “Епископ Константин Преславски”. Специализира културен мениджмънт в
НБУ. Била е директор на Регионалната
библиотека “Стилиян Чилингиров” в Шумен.
Хоноруван преподавател в Шуменския университет и преподавател в Университета по
библиотекознание и информационни технологии. Директор е на Националната библиотека
“Св. св. Кирил и Методий” от 2016 г.

Интервю на Деси ВЕЛЕВА

 Доц. Александрова, вие
ръководите един от храмовете на духовността, на
книжнината, на науката от
няколко години. Какви промени виждате в библиотеката
за този период?
- От една страна, нищо не
се е променило, защото библиотеката е място за хора,
които възприемам като съмишленици. Те са обединени от
духовността, от книгата. Читателите ми дават енергия и
мотивация да работя. Но независимо от съхранената традиция, не може да се пренебрегне факта, че библиотеката е развиващ се организъм. В
последния месец, в който отпаднаха противоепидемичните мерки, е изключително приятно да виждам всеки ден
пълни читални и множество
разминаващи се хора.
Прави ми много силно впечатление, че голяма част от
местата в читалните са заети
от млади хора - не само от
студенти, но и от ученици,
които идват с учебници и лаптопи. За мен това е една
сбъдната мечта. Аз разговарям с тях и виждам, че тук им
харесва. Атмосферата ги
предразполага да четат и да се
готвят за бъдещите си изпити.
В двете пандемични години беше трудно, но от това
предизвикателство мога да
говоря за ползите, които извлякохме. Ние се адаптирахме да работим в нова среда,
преобладаващо виртуална, да
подпомагаме максимално нашите потребители и да не
прекъсваме комуникацията с
тях. Обогатихме и услугите
си и във всеки момент бяхме
готови да реагираме на читателско запитване.
Резултатите не закъсняха.
През 2020 г. посещенията в
библиотеката се увеличиха с
6000 и това стана в контекста на едно безнадеждно говорене в колегията, дори в световен мащаб, че затихват
функциите на библиотеките,
че те вече нямат бъдеще. При
този ръст от читателски посещения обаче можем да
бъдем спокойни и още поамбицирани в поемането на
следващи предизвикателства.
За миналата година също
имаме ръст на читателите, а
от януари до днес те са се
увеличили с още 2000 повече
спрямо същия период от миналата година. Всичко това
само по себе си води до изводите, че хората се връщат към
четенето, а младежите все по-

често влизат в библиотеката.
Другото предимство на
пандемията бе, че оставането
вкъщи даде възможност да
четем повече. Най-важното е,
че ние четем, няма значение
откъде - дали от електронен
източник, хартия, списание,
вестник, в транспорта, на пейка пред библиотеката. Четенето стана възможност за спасение от тревожността и за
излизане от сивото ежедневие.
Този позитив няма как да бъде
пренебрегнат. Веднъж създаден, навикът може само да
се надгражда и така се превръща в потребност.
 Къде е мястото на книгата в съвременния живот?
Преди години кандидат-студенти по журналистика писаха върху темата “Ще измести ли мишката книжката”? Какво е вашето мнение - измества ли я?
- Има място и за книжката,
и за мишката. Няма проблем
един съвременен човек да
ползва модерните технологии
и в същото време да полегне
спокойно в домашна обстановка и с аромата на хартия
да почете любимо четиво.
Усещанията са диаметрално
различни. Аз самата съм почесто пред комютъра.
Често питам и провокирам
моите студенти по този
въпрос и ми доставя удоволствие да разбера, че млади
хора предпочитат хартиения
носител. А негово величество
компютърът и темпа на раз-

витие на технологиите няма
как да бъдат игнорирани.
Вероятно бъдещето ще ни
предложи нови предизвикателства, които ще се добавят към
книжката и мишката.
 Променя ли се ролята
на библиотеката и каузата
на работещите в нея?
- На 11 май - професионалния празник на библиотекаря, от 16 години се поздравяваме с удовлетворение и самочувствие за свършеното от
нас. Уважението ми към хората, които са се посветили
на тази професия, е огромно.
И както всяка професия и тя
има предимства. С нея всеки
ден научаваш по нещо ново.
Огромно е удоволствието да
се докоснеш до оригинален
ръкопис, до старопечатно издание, до някое от уникалните библиофилски издания, а в
същото време да можеш да
вземеш в ръцете си директно
от издателя съвсем ново издание, току-що отпечатано.
За нас сериозен проблем в
последните години е поколенческата криза. Средната
възраст на библиотечните специалисти е около и над 50 години. Това създава доста притеснения за приемствеността
в професията. Да, има млади
хора които след завършване
на образованието си, желаят
да работят в библиотека, трудят се усърдно и постигат
много добри резултати. Но за
жалост работят година или две
и започват да търсят предло-

жения за работа с по-високо
заплащане. Това е проблем,
към който трябва отговорно
да се подходи, тъй като библиотечните специалисти са висококвалифицирани и трябва
да бъдат достойно възнаградени за качествата си и приносите си за развитие на обществото ни.
 От какво има нужда
Националната библиотека
днес и как посрещате един
от най-българските празници?
- Проблемите на библиотеката са предимно свързани
с материалната база. Ние се
затрудняваме с недостига на
пространството, както за книгите, така и хората. От една
страна дългогодишен проблем
са препълнените книгохранилища. Имаме три изнесени
хранилища, но за тях също са
нужни инвестиции за поддържането им в добро състояние. От близо три години
активно се заговори за необходимостта от още една сграда. Настоящата няма как да я
пренебрегнем, тя е прекрасен
паметник на културата в
центъра на града, но е необходимо да се подходи отговорно и далновидно за намиране на възможности за осигуряване на оптимални условия за съхраняване на книжовното богатство на нацията.
От друга страна културният ни календар е изключително наситен и често се налага
да отлагаме събития поради
липса на възможност за обезпечаването им с място за провеждането им. Организираме
много изложби, представяме
на нови книги, много са предложенията и инициативите,
свързани с нашите международни партньори. Библиотеката е жива, когато в нея влизат хора. Тя е място, не само
за учене и информация, а и
пространство за срещи, за
творчество и вдъхновение. А
удовлетворението от едно посещение на място, което те е
заредило с позитивни емоции
се трансформира в позитивна енергия. В този ред на
мисли мога да продължа, че

библиотеката е преживяване,
тя е пулс, който ти дава идеи
и възможности да създаваш.
 Посрещате 24 май с
изложба на 26-те преписа
на “История славянобългарска”, които пазите в
хранилището на библиотеката. Ако кажем, че това
е най-ценната книга преди
три века, коя е най-ценната днес?
- Това е изключително труден въпрос, особено за човек
като мен, прекарал живота си
сред книгите. При тази печатна продукция едва ли някой
би се ангажирал с конкретен
отговор. Бих могла да коментирам любими автори и заглавия. Да, Паисиевата история
е действително фундамент.
Неслучайно говорим колко е
важно това, че тя е преписвана. Преписването е било патриотична дейност, преживяване, форма и начин за разпространение. В голяма степен и сакрален акт. Преписвайки историята, всеки е давал своя принос за съхраняване на българското и на
българщината. Дори и в наши
дни често се случва по различни поводи да се инициира
преписване на паисиевата история от ученици, студенти
или патриотечни организации.
Но ако трябва да конкретизирам отговора на въпроса ви за ценно издание в
наши дни, бих искала да разкажа накратко за “Празничен
миней” на Божидар Вукович,
издаден през 1538 г. Това
фототипно издание е резултата от съвместния труд на
експерти от Националната
библиотека и Матица Черногорска от Черна гора.
Ръкописът се съхранява в
Националната библиотека
на България, като след като
го дигитализирахме го предоставихме на колегите от
Черна гора, които оформиха
и отпечатаха уникалното
издание. То е изключително
ценно, с тираж от 200 номерирани бройки. В средата на
юли планираме да направим
официалното му представяне в България в присъствието на гости от Черна гора.
И още едно ново и прекрасно фототипно издание,
което подготвихме по повод
120 години от рождението на
Ангел Каралийчев. “Мечо” е
една позабравена книжка, която върнахме към живот при
това с оригиналните илюстрации на Илия Бешков.
Считам, че само тези два
примера са достатъчно показателни за удовлетворението
и удоволствието да работиш в
Националната библиотека
“Св.св.Кирил и Методий”.
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Паисиевата „История славянобългарска” от преписа на Софроний до Павликянската преправка
Деси ВЕЛЕВА

“И който я присвои или открадне,
да е афоресан и проклет от Господа бога
Саваот и от 12 апостоли и от 318-те отци
и от четиримата евангелисти. И сяра, и
желязо, и камък да се стопи, а той не,
навеки”.
Това пише Стойко йерей, бъдещият
Софроний Врачански, в Котел през 1765
г. в бележка към преписа си на Паисиевата “История Славянобългарска”. Думите му - нещо по средата между завет и
проклятие, остават непристъпени и този ценен, първи известен препис на сакралния
документ, остава запазен и за съвременните поколения. С него днес честваме найбългарския празник - 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
Неслучайно Националната библиотека,
носеща името на светите братя, избра да посвети на този ден първата изложба на всички 26 оригинални преписа на Паисиевата история, които се съхраняват във фонда й.
Тази година се навършват 260 години от
Сред тези паметници на българската история, култура, писменост в периода ХVIII-ХIХ век най-ранният е Софрониевият препис от 1765 година.
Стойко Владиславов, който по-късно
става Софроний Врачански, прави и
втори препис за учебни цели на покъсен етап, но той се пази в Букурещ.
“Първият препис е ценен и заради
факта, че документира, че Паисий
Хилендарски от Света гора е дошъл в
с. Котел и е донесъл своята история”,
разказва доц. д-р Елена Узунова, главен архивист в отдел “Ръкописи и старопечатни книги” в направление
“Опазване на ръкописно-документалното наследство” в Националната
библиотека. Този препис е даден да
се пази в църквата “Св. Петър и Павел” в Котел. “Това съчинение има за
цел да събуди българската народност,
но в същото време то е твърде ценно
и неслучайно е дарено за съхранение
в църквата, въпреки че не е църковен
текст”, описва още доц. Узунова.
Тя обръща внимание и на четирите
ръкописа от така наречената Павликянска книжнина. Павликяните са католици, които пишат с латиница, но на
говоримия в началото на ХIХ век език,
с неговите диалектни особености. На
тази книжнина през последните години се обръща повече внимание, защото не е проучвана много добре.
Интерес представлява и ръкописът на поп Пунчо от с. Мокреш
от 1796 г. Това всъщност е сборник,
в който “История славянобългарска”
заема малка част. В него има разнообразни съчинения - от каноничната
и апокрифната книжнина, която се е
разпространявала в българските
земи. Сборникът е трябвало да бъде
отпечатан, но това така и не е ста-

написването на Историята, 300 години от
рождението на Паисий Хилендарски и 60
години от канонизацията му за преподобен
от Българската православна църква.
Експозицията “Олтари на народната
памет” бе открита на 11 май - Деня на
светите равноапостоли и първоучители
Кирил и Методий, когато Националната
библиотека отбеляза патронния си и професионален празник.
В науката са известни 50 преписа на
Историята на Паисий, известна още под
името “Белова”. От 26-те, които се съхраняват в Националната библиотека, десет
са дигитализирани.

нало. “Затова и сборникът е имал
многопластово значение за читателите, а ние разбираме от какво са се
интересували българите”, разказва
Елена Узунова. Тя уточнява, че Историята има както преписи, така и
преработки и преправки, в които често се внасят различни сведения,

който се е развивал и изменял, но
същността му е една - историята на
българския род”, обобщава архивистът на библиотеката.
Голяма част от ръкописите са с
точни дати, указани в бележките на
книжовниците. По този начин днес
учените успяват да поставят репери-

СНИМКИ БТА

140 ученици от СУ “Отец Паисий” в Кърджали
преписваха 158-те страници на “История славянобългарска”
в станалата популярнаинициатива за препис на ръкописа
които са важни за региона, където е
правен съотвеният нов ръкопис. В
него се включват по-нови събития
от историята. “Текстът на “История
славянобългарска” е жив организъм,

те за разпространението в българските етнически градини на ценната книга. “Българските филолози са напреднали в своите изследвания за взаимовръзките между ръкописите. За

някои вече се знае, че са основа на
други преписи. Независимо от вариациите по темата, Историята съдържа
основните три важни области - тя е
триделно произведение и се състои
от история на българското царство,
на славянските светци и на славянските първоучители Кирил и Методий. Паисиевият труд е дал трите найважни стълба за самочувствието ни”,
разказва доц. Елена Узунова, като добавя, че всеки ръкопис е сам за себе
си и не прилича на друг.
От разказа й става ясно, че самият
Паисий Хилендарски е имал обработен, но грозничък почерк, тъй като е
бил монах, а не калиграф. Той е бил
наясно, че текстът трябва да бъде написан на чисто и се смята, че има наймалкото две белови. Предполага се, че
през 1765 г. от едната белова Софроний прави своя първи препис.
26-те преписа оцеляват и днес, защото са еременти от най-ценната част
на Националната библиотека - от колекцията славянски ръкописи, които
са над 1500. Хранилището е климатизирано и със строг режим на ползване, като само определени хора могат
да влизат в него.
При необходимост на ръкописите
се правят консервационни дейности.
В някои от случаите още в 60-80-те
години са направени реставрации, но
сега има друг поглед върху проблемите на консервацията и се работи с минимална намеса. Масовото реставриране е изиграло лоша шега за бъдещите поколения учени, които се занимават с историята на българската ръкописна книга и на развитието на писмото. Затова и на дневен ред днес е чрез
дигитализация ръкописите да станат
достояние на по-широката публика.
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Âðú÷èõà îòëè÷èÿ
çà ðàçñëåäâàùà
æóðíàëèñòèêà
Две награди
и една стипендия
бяха присъдени
от фондация
„Радостина
Константинова”
Таня ГЛУХЧЕВА

Десетгодишнината от връчването
на наградите за разследваща журналистика на фондация “Радостина Константинова” бе отбелязана в Гранд
хотел “София”.
Деветчленно жури, съставено от
изтъкнати родни журналисти, сред
които Добрина Чешмеджиева, Къдринка Къдринова, Михаил Вешим, е определило две награди тази година. “По
десетобалната система само със стотни разлика между отличените”, обяви
председателката Люба Ризова. Тя имаше честта да даде наградата на Богдана Лазарова от БНТ. Разследването й
за замърсената с арсен вода в цяла
Монтанска област е впечатлило най-

много журито. “Оказва се, че хората,
които живеят в най-бедния район на
страната, нямат достъп дори до питейна вода”, заяви тя.
Вторият приз, наречен “Наградата
на фондацията”, отиде при журналистката от БНР Здравка Маслянкова за
проучването й върху дезинфектантите
и предпазните средства. “Държавата
призна, че няма възможност да каже
какво има вътре. На етикета пише едно,
а съдържанието е друго”, обясни поподробно наградената. Отличието й бе
дадено от Валерий Тодоров.
От фондацията отпуснаха за поредна година стипендия на отличен студент от Факултета по журналистика.
Миналогодишният стипендиант - Михаил Петров от IV курс, съобщи името на своята “наследничка” - Християна Христова.
Събитието премина под одобрителния поглед на Радостина Константинова, чиято снимка стоеше през цялото време на голям бял екран. “Тя
пръска светлина дори от Отвъдното”,
отбеляза водещата Даниела Симеонова, най-добрата й приятелка. Изненадата на вечерта беше синът на патрона на фондацията Константин, който
изсвири на пиано валс. А думите на
покойната му майка: “Бях оптимист и
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НАКРАТКО

Книжовна премиера
в Културния център
„Тракия”

Богдана Лазарова

СНИМКИ АВТОРКАТА

Здравка Маслянкова
мечтател, но и вие сте като мен! Журналистиката не се получава добре, ако
не е хаплива, ако не казва истината!”,
отекнаха в залата.
Поздравителни адреси бяха изпратени от председателя на Народното
събрание Николай Минчев и от вицепрезидента Илияна Йотова, която напомни, че благодарение на Радостина
Константинова “разследващата журналистика се превърна в коректив за
обществото ни”.

Ñúþçúò íà áúëãàðñêèòå ïèñàòåëè äàäå
ãîäèøíèòå ñè íàãðàäè çà ñòîòåí ïúò
Поетите Елка Няголова и
Кирил Назъров са сред носителите на юбилейните награди
на Съюза на българските писатели. Отличията бяха връчени за стотна поредна година,
съобщи БТА. Няголова и
Назъров получиха своите призове заради творбите си “Парапет за душата” и “Искри в
тъмата”, съответно в категориите за поезия и за хумор и
сатира. Минчо М. Минчев е
носител на приза за публицистика с книгата си “Молитва
за България”. Лауреати на
юбилейните награди са още
Стоян Райчевски за докумен-

талистика (“Екзарх Антим I”),
Красимир Димовски за кратка
проза (“Момичето, което предсказваше миналото”), Анжела
Димчева за литературна критика (“Под лазера на критика”), Златимир Коларов за драматургия (“Сценарни вариации, кн.1 - сценарии за игрални филми”), Павлина Павлова
за роман (“Орфей - Божественият. Исторически роман”),
Мария Панайотова за литература за деца (“Дневникът на
един млад беладжия”).
Специални отличия получиха Ирина Велева, Светозар
Казанджиев, Благовеста Каса-

бова и Красимир Власев. С
грамоти за принос към съвременната българска литература
бяха наградени Георги Гривнев, Тодор Згуров, Методи Георгиев, Кирил Божилов, Михаил Калдъръмов, Диана Димих и Михаил Гунчев. Грамоти получиха и Владимир Москов - кмет на община Гоце
Делчев, Неда Станимирова
Крънзова, Теодоси Гуджуков
и доц. д-р Григорий Вазов.
Водещ на церемонията бе
председателят на СБП Боян
Ангелов. Над 260 книги са
взели участие в тазгодишните
стотни награди на Съюза.

Журито бе съставено от проф.
д-р Иво Панов, проф. д.ф.н.
Ваня Добрева, проф. д.н. Ивайло Христов, доц. д-р Петър
Хаджинаков, доц. д-р Йордан
Костурков, Тодор Костадинов.
Конкурсът е свободен за участие на всички български автори, без значение дали са членове на СБП.
Отличията на Съюза на
българските писатели се
присъждат всяка година от
1923 г. досега по идея на проф.
Иван Шишманов. Тяхното
връчване не е прекъсвано дори
по време на Втората световна
война.

Ñòåôàí Âúëäîáðåâ è „Îáè÷àéíèòå çàïîäîçðåíè”
ñ ïúðâè êîíöåðò íà îòêðèòî â Ñîôèÿ
Първата изява на Стефан Вълдобрев
и “Обичайните заподозрени” на открито
в София тази година ще се състои на
28 май на лятната сцена “Арена София”
в парк “Борисова градина”, научи ДУМА
от Радостина Ранова. Вратите за концерта ще отворят в 18 ч. Публиката ще има
удоволствието да танцува и да се забавлява с най-известните хитове на Стефан
Вълдобрев и компания, както и да чуе
заредените с много енергия песни от
миналогодишната успешна продукция
“Жълт код”. В момента музикантите
довършват видеото към песента “Там да

сияе то”, с чийто ритъм ще посрещнем
лятото и която също е част от последния
албум на групата. За настроението на
публиката ще се погрижат и домакините
от “Арена София” с обособените барове
за храни и напитки. Цените на билетите
за изявата на 28 май, организирана от
BGTSC съвместно с Loud Concerts, се
предлагат в мрежите на Eventim и Bilet.bg.
И тъй като това е концертът, отложен от
9 септември м.г. заради усложнената епидемиологична обстановка в страната, закупените билети от тогава ще важат без
презаверка за новата дата. Стефан Вълдо-

брев и “Обичайните заподозрени” - Иван
Лечев, Стунджи Янкулов, Мирослав Иванов и Веселин Веселинов-Еко, със сигурност ще заредят почитателите си с много
енергия и емоции след дългите зимни
месеци.

Издателство
“Захарий Стоянов”
и Съюзът на тракийските дружества в
България организират представяне на
книгата “Икономика и морал, или какво е да бъдеш човек”
от Джордж-Марк
Райнов на 25 май от 18 ч. в Културния център “Тракия” в София, ул.
“Стефан Караджа” 7А. Наложително е да се разбере ясно, че сме на
кръстопът в човешката история. Сега
се наблюдават две напълно противоположни динамики. Едната ни е добре
позната и представлява нашия евроатлантически свят. В днешния си вид
тя идва от САЩ и ЕС и е парадигма
в процес на сриване. Имаме общество,
което все по-очевидно не функционира
рационално. Симптомите са навсякъде - Брекзит, изборите и събитията
в САЩ, опитите за промени в конституцията и смяната на правителства в Италия, изборите във Франция, в Германия и в Австрия, положението в Каталуния, употребата на
Украйна, “кризите” във Венецуела и
Еквадор, “македонският” въпрос, коронавирусовата криза, неудържимо
набъбващата деривативна криза и
т.н. Тези и буквално безброй други
симптоми показват, че “нещо” е фундаментално погрешно. Общо за всички тези симптоми е разширяващата
се пропаст между богати и бедни.
Тази част на света е в огромно
системно затруднение.

Пощенски марки
с Кирилометодиевска
тематика показват
в НБКМ
Изложба на пощенски марки с
Кирилометодиевска тематика от
Словакия се открива на 23 май в
18 ч. в Народната библиотека “Св.
св. Кирил и Методий”, II етаж. Тя
ще бъде придружена с презентация
на тема “Европейският културен
път на светите братя Кирил и
Методий”. Събитието е организирано от словашкото посолство,
под егидата на посланика на Словашката република Мануел Корчек
в сътрудничество с НБКМ.

Връчват награди
на млади учени в БАН
Тържествено събрание по повод Деня на светите братя Кирил
и Методий, на българската азбука,
просвета и култура и на славянската книжовност ще се проведе
на 23 май от 11 ч. в зала “Проф.
Марин Дринов” на БАН. Ще присъства председателят на Народното събрание Никола Минчев. Ще
бъдат връчени наградите на Общото събрание на БАН за най-добри
млади учени на академията за
2021 г. Лекция на тема “За празника - 24 май” ще представи акад.
Владимир Зарев. Събитието ще се
излъчва на живо на ютюб канала
на БАН. В 12,30 ч. пред Народния
театър ще бъде открита изложба
на Централната библиотека на
БАН по повод 300 г. от рождението на Св. Пайсий Хилендарски и
260 г. от създаването на “История славянобългарска”.
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Преди да му измислят отделно наименование,
оранжевият цвят е бил наричан „жълто-червен”.
Сегашното си название получава от портокалите
през старофренски - orenge, което на свой ред
всъщност идва от санскритската дума naranga.

Èâàéëî Öâåòêîâ ïîëó÷è ãîëÿìàòà
íàãðàäà „Çëàòåí Åçîï” çà êàðèêàòóðà

СНИМКА РОСИНА ПЕНЧЕВА

Ивайло Цветков
с голямата награда
“Златен Езоп”

Наградите на лауреатите от
25-ото международно биенале
на хумора и сатирата в изкуството бяха връчени в Габрово.
За участие в него бяха изпратени 1100 творби на художници
от 77 държави, съобщи БНР.
След селекцията на международното жури за участие в
двете изложби на Габровското
биенале бяха избрани 81 карикатури на художници от 32
държави и 39 творби на съвременното изкуство на автори от
20 държави. На официална церемония в Дома на хумора и

сатирата бяха отличени лауреатите в двата конкурсни раздела.
Голямата награда “Златен
Езоп” за карикатура беше присъдена на Ивайло Цветков. Наградата за карикатура отиде при
Олекси Кустовски от Украйна.
“Златен Езоп” в раздел “Съвременно изкуство” получи творческият тандем Дария Пугачова
и Жанар Берекетова от Украйна и Русия. Отличието на град
Габрово за млад обещаващ автор взе Денис Шантар от Украйна.
Бяха открити изложбите от

25-ото Габровско биенале на
хумора и сатирата в изкуството. Представянето на творбите
на автори от цял свят е част от
фестивалната програма в столицата на смеха.
Габровското биенале на хумора и сатирата в изкуството е
един от най-големите и стари
форуми за визуално изкуство в
България. Тазгодишното му
юбилейно издание е посветено
на екологията и обединява карикатура и съвременно изкуство в една тема “Икономия на
средствата”.

Àííà-Ìàðèÿ Âúðòîâñêà
ñ äåáþòåí àëáóì
Младата певица е авторка на музиката, текста
и аранжимента на всички песни в него
“Station: Unknown” е и заглавието на
една от песните, които звучаха на представянето на албума в столичния клуб “Тънка
червена линия”. На сцената заедно с АннаМария бяха музикантите от група “No More
Many More”. Песните в албума “Station:
Unknown” са общо 12, а целият проект е
осъществен с подкрепата на КФ на “Музикаутор”. През последните месеци младата
певица публикува сингъла “The Light At
Night”, последван от първия й видеоклип на втория сингъл “Try”, записан заедно с
пианиста Мартин Стоянов-Мартист.
Анна-Мария е авторка на музиката, текста и аранжимента на всички песни в дебютния си албум. Изключение правят “Try”
и “Любовта не е за всеки”, чийто аранжимент е дело на Мартист. Записите са направени в GEGA Studio от Иван Гатев и Оги
Кьосовски, които свирят и в някои от пес-

ните, както и Никола Симеонов - китара,
Васил Андреев - бас, Александър Михайлов-Сашкина - саксофон, Слав Лазаров тромпет, Камен Александров - китара, Лоренцо Спараши - бийт, Николай Воденичаров-Никеца, Емилия Цветкова, Айсел Карадайъ, Ивайло Петров - беквокали, и др.
Анна-Мария е на сцената от ранна
възраст. Първо като част от Детския хор на
БНР, в който пее в продължение на 12 години под ръководството на акад. Христо
Недялков и Венеция Караманова. Още преди да навърши 18 г., участва в различни
формации, както и в техни звукозаписни и
концертни проекти. През 2012 г., заедно с
Ангел Тонкин и Васил Тонкин, създава
първата си група “In Between”, с която има
активна клубна дейност. От 2016 г. пее в
дует с Никола Симеонов. Участва в двата
албума на група “Cool Den” и в третия

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

албум на група “No More Many More”.
Ани, както я наричат приятелите, е
завършила “Поп и джаз пеене” при Етиен
Леви в НБУ, свири на пиано, китара, отскоро и на укулеле. През последната година
често получава покани за участие в концертите на “No More Many Morе”.

Благотворителна кампания за набиране на книги, посветена на
24 май - Деня на светите братя Кирил
и Методий, на българската азбука,
просвета и култура и на славянската
книжовност, започва Paradise Center
съвместно със сдружение “1 процент
промяна”. От 23 до 26 май между
10 и 21 ч. всеки посетител на търговския център ще може да дари част от
своите книги и да помогне на Народно читалище “Развитие-1931” в
село Ослен Криводол, община Мездра, отново да отвори врати.
На етаж +1 над главния вход специална библиотечна инсталация ще
очаква посетителите, желаещи да дарят литература за добра кауза. Всеки, подкрепил инициативата, ще получи талон за 10% отстъпка от кни-

жарница “Сиела”. Голямата цел на
организаторите е в рамките на четири дни да се съберат 3000 книги количеството, нужно за възобновяване дейността на читалището.
НЧ “Развитие-1931” спира да функционира през 1969 г., когато жителите започват да мигрират в по-големи населени места.
Изискване към жанра и тематиката на книгите няма. Гостите могат да оставят в импровизираната
библиотека на търговския център
художествена литература, исторически романи, детски книжки, специализирана - енциклопедии и др.
Няма ограничения и в количествата. Единствената молба на организаторите е дарените книги да са в
добро състояние.

СНИМКА ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Áëàãîòâîðèòåëíà êàìïàíèÿ ñúáèðà
êíèãè çà âúçñòàíîâÿâàíåòî íà ÷èòàëèùå

ÃÂÊ‰Û ‚˙Á‡ÒÚÌË ÒÚÓÌÓÊÍË:
- ÕÂ˘Ó ÌÂ ÏË ËÁ„ÎÂÊ‰‡¯ ‰Ó·Â?
- ¿·Â, Ì‡Ô‡‚Ó Ò˙Ï Ò 50 Í‡Í‡ ‚
„Ó·‡!
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¿—≈Õ «À¿“≈¬, ÓÎËÏÔËÈÒÍË
Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ¯‡ÏÔËÓÌ
ÔÓ ‚‰Ë„‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÊÂÒÚË
¡Œ… Œ —“¿Õ ”ÿ≈¬,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ, ‰ËÂÍÚÓ
Ì‡ ¿ÌÚËÍÓÛÔˆËÓÌÌËˇ ÙÓÌ‰
≈Ã»À»ﬂ –¿ƒ≈¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
Δ»¬ Œ ¬»ƒ≈ÕŒ¬, ÎÂÍÓ‡ÚÎÂÚ,
ÂÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍË ÂÍÓ‰¸Ó
œÓÙ. —“»À»ﬂÕ …Œ“Œ¬,
ÙËÎÓÒÓÙ
“¿Õ‹Œ À»—”–Œ¬, ÔÓÂÚ

Åìáëåìà
íà Âåíåöèÿ
îòâàðÿ âðàòè
çà ïîñåòèòåëè
Един от шедьоврите на венецианското архитектурно изкуство - Procuratie Vecchie
(Старите прокурации или известни още като Стария дворец
на прокураторите), отвори врати за посетители за първи път
в 500-годишната си история.
Досега туристите можеха да се
насладят само на фасадата на
зданието, простиращо се по
протежение на северната страна на площад “Сан Марко”.
През последните 5 години течеше реставрацията на Старите прокурации, по проекта работи екипът на известния британски архитект Дейвид Чипърфийлд. От април сградата е
достъпна за желаещите да я разгледат отвътре, съобщава
actualno.com.
Сградата ще бъде отворена
за посетители от сряда до понеделник между 10 и 19 ч. Половината от цената на всеки
билет ще бъде дарена на програма на фондацията “The
Human Safety Net” по избор на
посетителя. В България тя подпомага деца и родители, които
живеят в уязвима среда, като
си партнира с фондация “За нашите деца”. От края на 2019 г.
до началото на 2022 г. по инициативата е осигурена помощ
за 1830 деца и 2620 родители.
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ПОНЕДЕЛНИК
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СПРАВОЧНИК
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ВТОРНИК

СРЯДА

2022

ЧЕТВЪРТЪК

ХОРОСКОП
ПРОМЕНЛИВО

ОБЛАЧНО, СЛАБ ДЪЖД

ОБЛАЧНО, СЛАБ ДЪЖД

ОБЛАЧНО, СЛАБ ДЪЖД
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o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
o

С

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 /11 ÂÔËÁÓ‰/
15.00 –‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚
ÙËÎÏ /4 ÒÂÁÓÌ, 9 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 Ã‡ÒËÎËˇ Ú‚ ÙËÎÏ /7
ÂÔËÁÓ‰/ (16)
22.45 ”ÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ: ËÒÚÓËË Ì‡
ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ô‡‚ˇÚ ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ - ‘‡ÌˆËˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ’‡ÌË·‡Î Ú‚ ÙËÎÏ /4
ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.10 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.30 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.20 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.10 ¡‡Á‰Ë /Ô/
03.40 –‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚
ÙËÎÏ /4 ÒÂÁÓÌ, 9 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
04.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡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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05.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /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.40
21.00 œÂÏËÂ‡: ì—˙ÌË ·ËÈ˜î
- ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.7
22.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.00 ìŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ œËÂÚÓî ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.1
00.10 ìœÓ ÒÂ‰‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.20
00.40 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, Ò.11 ÂÔ.8
01.30 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.40 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.1
02.10 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.10 ì¡Ûˇ ÓÚ Î˛·Ó‚î /Ô./ ÒÂË‡Î, Ò.12
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05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
05.35 »ÌÌ‡ Ã‡Í‡Ó‚‡. —˙‰·‡Ú‡ Ì‡ ˜Ó‚ÂÍ‡
06.20 ìÃÓˇÚ ÒÍ˙Ô ˜Ó‚ÂÍî Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
08.05 ¿ÎÂÍÒÂÈ ¡‡Ú‡ÎÓ‚. ì ÓÎÍÓ ‰˙Î„Ó ÚÂ Ú˙ÒÂı...î
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
09.20 ì¿ÌÚË‘ÂÈÍî
10.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ
Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂ
10.40 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË) ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
12.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
15.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
15.15 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.20 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
21.00 ì¬ÂÏÂî - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.45 ì’˙ÚÍ‡Ú‡î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
22.45 √ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡ - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡
ÒÎÛ˜‚‡˘ÓÚÓ ÒÂ ‚ –ÛÒËˇ
Ë ÔÓ Ò‚ÂÚ‡
23.45 ì¿ÌÚË‘ÂÈÍî
00.25 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î
02.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî

ОВЕН

ВЕЗНИ

Избягвайте да натоварвате с проблемите
си околните, ако искате да ви уважават
повече.

Развитието на събитията ще подчините на
собствените си предпочитания, няма да съжалявате.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

За да имате пълен успех, са нужни усилия и
няма да ги пестите.
Работата ви идва много.

Много от проблемите
ще се решат сами, други ще си отидат. Концентрирайте се върху
бизнеса си.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Приключвайки с неотложното, ще се постараете да подредите
дома си и да организирате пътуване.

Мечтано пътуване ще се
осъществи и с промяна
на обстановката ще
поставите ново начало.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

За повечето от представителите на знака
денят е свързан със
запознанства и добър
бизнес.

Финансовата обезпеченост ще ви позволи да
се отпуснете и да приемете случващото се
спокойно.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

За да бъдете честни
пред себе си, дайте си
сметка за чувствата на
околните и се успокойте.

Не без изненада ще
приемете положителните оценки от хора,
които сте считали за
врагове.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Семейството ще ви
помогне да приключите
своя задача и ще ви
остане повече време за
почивка.

С изявите напоследък
самочувствието ви расте. Важно е, че ще
бъдете полезни за фирмата.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

‰Û„ËÚÂ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌË ‡ıËÂÂË ÓÚ ÔÂÒÚÓÎËÚÂ ËÏ, ‡ ‚ÏÂÒÚÓ Úˇı Ì‡ÁÌ‡˜ËÎ Ò‚ÓË
Â‰ËÌÓÏË¯ÎÂÌËˆË - ÂÂÚËˆË - Ë Ì‡ Ò‚ÂÚËÚÂ ÏÂÒÚ‡ ÒÂ ‚˙‰‚ÓËÎ‡ ÏÂÁÓÒÚÚ‡ Ì‡
Á‡ÔÛÒÚÂÌËÂÚÓ.

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 23 Ï‡È Ò‚. Ã‡Ëˇ ÎÂÓÔÓ‚‡, ÏËÓÌÓÒËˆ‡, ÔÂÔ. ÃËı‡ËÎ
—ËÌ‡‰ÒÍË
Ã‡Ëˇ ÎÂÓÔÓ‚‡ ÔË‰ÛÊ‡‚‡Î‡
—Ô‡ÒËÚÂÎˇ ‚ ÏÌÓ„Ó ÓÚ Ô˙ÚÛ‚‡ÌËˇÚ‡ ÏÛ
—‚ÂÚ‡ Ã‡Ëˇ ÎÂÓÔÓ‚‡ ·ËÎ‡ ÊÂÌ‡
Ì‡ Ò‚. ‡Ô. ÎÂÓÔ‡ ÓÚ —Â‰ÂÏ‰ÂÒÂÚÚÂ ‡ÔÓÒÚÓÎË, ÔÓ‚ˇ‚‡Î‡ ‡ÌÓ ‚ —Ô‡ÒËÚÂÎˇ Ë
„Ó ÔË‰ÛÊ‡‚‡Î‡ ‚ ÏÌÓ„Ó ÓÚ Ô˙ÚÛ‚‡ÌËˇÚ‡ ÏÛ. Õ‡ √ÓÎ„ÓÚ‡ Úˇ Á‡ÒÚ‡Ì‡Î‡ Â‰ÓÏ Ò
¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡ ‰Ó ‡ÁÔˇÚËÂÚÓ. œË ‡ÁÎË˜ÂÌ ÔÓ˜ËÚ Ì‡ ‡Ô. »Ó‡ÌÓ‚ËÚÂ ‰ÛÏË ÏÓÊÂ
‰‡ ÒÂ ÔËÂÏÂ, ˜Â Úˇ (ËÎË Ã‡Ëˇ »‡ÍÓ‚Ó‚‡) Â ÒÂÒÚ‡ Ì‡ ¡ÓÊËˇÚ‡ Ï‡ÈÍ‡.
œ‡ÚË‡ı “‡‡ÒËÈ ÔÓÒ‚ÂÚËÎ Ò‚ÂÚË
ÃËı‡ËÎ Á‡ ÂÔËÒÍÓÔ Ì‡ „‡‰ —ËÌ‡‰
—‚ÂÚË ÃËı‡ËÎ, ÂÔËÒÍÓÔ —ËÌ‡‰ÒÍË, ÌÓÒÂ˘ Â‰ÌÓ Ë Ò˙˘Ó ËÏÂ Ò ‡ı‡Ì„ÂÎ‡ Ì‡
ÌÂ·ÂÒÌËÚÂ ÒËÎË, ‚Ó‰ÂÎ Ë ‡Ì„ÂÎÒÍË ÊË‚ÓÚ, ÛÍ‡ÒÂÌ Ò ‰Â‚ÒÚ‚ÂÌ‡ ˜ËÒÚÓÚ‡ Ë
‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎË. Œ˘Â ÓÚ Ì‡È-‡ÌÌ‡ ‚˙Á‡ÒÚ ·ËÎ ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ Ì‡ ¡Ó„‡, ‡ ‚
˛ÌÓ¯ÂÒÍËÚÂ ÒË „Ó‰ËÌË ÔËÂÎ ÏÓÌ‡¯ÂÒÚ‚Ó Ë ÒÂ ÔÓÍ‡Á‡Î ‰ÓÒÚÓÂÌ ÒÎÛÊËÚÂÎ Ì‡
¡Ó„‡, ÔÓ‰‚ËÁ‡‚‡ÈÍË ÒÂ Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò Ò‚ÂÚË “ÂÓÙËÎ‡ÍÚ, ÂÔËÒÍÓÔ ÕËÍÓÏË‰ËÈÒÍË,
ÔË Ô‡ÚË‡¯ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚË “‡‡ÒËÈ,

ÓÚ ÍÓ„ÓÚÓ ‰‚‡Ï‡Ú‡ ·ËÎË ËÁÔ‡ÚÂÌË ‚ Ï‡Ì‡ÒÚË, Ì‡ÏË‡˘ ÒÂ Ì‡ ·Â„‡ Ì‡ ◊ÂÌÓ
ÏÓÂ. œÓ‰‚ËÁ‡‚‡ÈÍË ÒÂ Ú‡Ï ‚ ÏÓÌ‡¯ÂÒÍË ÚÛ‰Ó‚Â, ‰‚‡Ï‡Ú‡ Ò‚ÂÚˆË Ú‚˙‰Â ÏÌÓ„Ó ÔÂÛÒÔÂÎË ‚ ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎËÚÂ, Ë ÏÓÎËÚ‚ËÚÂ ËÏ ËÏ‡ÎË „ÓÎˇÏ‡ ÒËÎ‡ ÔÂ‰ ¡Ó„‡.
—‚ÂÚÂÈ¯ËˇÚ Ô‡ÚË‡ı “‡‡ÒËÈ,
‚ËÊ‰‡ÈÍË ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎÌËˇ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ÚÂÁË
ÔÂÔÓ‰Ó·ÌË ÓÚˆË, ÒËˇÂ˘Ë Í‡ÚÓ Á‚ÂÁ‰Ë
Ì‡ ÌÂ·ÂÚÓ, „Ë ÔËÁÌ‡Î Á‡ ‰ÓÒÚÓÈÌË Á‡
‚ËÒÓÍËˇ ‡ıËÂÂÈÒÍË Ò‡Ì. ¡Î‡ÊÂÌËˇ
“ÂÓÙËÎ‡ÍÚ ÔÓÒ‚ÂÚËÎ ‚ Ò‡Ì ÏËÚÓÔÓÎËÚ
Ì‡ ÕËÍÓÏË‰Ëˇ, ‡ Ò‚ÂÚË ÃËı‡ËÎ ÔÓÒ‚ÂÚËÎ Á‡ ÂÔËÒÍÓÔ Ì‡ „‡‰ —ËÌ‡‰, Ë ÚÂ
‰‚‡Ï‡Ú‡ Ô‡ÒÂÎË ’ËÒÚÓ‚ÓÚÓ ÒÚ‡‰Ó, ‰‡‚‡ÈÍË Ò ÊË‚ÓÚ‡ ÒË ‰Ó·˙ ÔËÏÂ Ì‡
Ô‡ÒÚ‚ÓÚÓ ÒË.
Ó„‡ÚÓ Ò‚ÂÚÂÈ¯ËˇÚ Ô‡ÚË‡ı “‡‡ÒËÈ ÓÚË¯˙Î ÓÚ ÁÂÏÌËˇ ÊË‚ÓÚ ÔË √ÓÒÔÓ‰‡, ‡ ÒÎÂ‰ ÌÂ„Ó ÔËÂÎ ÔÂÒÚÓÎ‡ Ì‡ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓÔÓÎÒÍ‡Ú‡ ˆ˙Í‚‡ Ò‚ÂÚË ÕËÍËÙÓ, ÓÚÌÓ‚Ó ÒÂ Ì‡‰Ë„Ì‡Î‡ ·ÛˇÚ‡ Ì‡
ËÍoÌÓ·Ó˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÂÂÒ, ÍÓˇÚÓ ‚Â˜Â ·ËÎ‡
ÓÒ˙‰ÂÌ‡ Ì‡ —Â‰ÏËˇ ‚ÒÂÎÂÌÒÍË Ò˙·Ó Ì‡
Ò‚ÂÚËÚÂ ÓÚˆË. ÕÂ˜ÂÒÚË‚ËˇÚ ËÏÔÂ‡ÚÓ
À˙‚ ¿ÏÂÌÂˆ, Á‡‡ÁËÎ ÒÂ Ò Ú‡ÁË ÂÂÒ,
ÔÂ‰ÔËÂÎ „ÓÌÂÌËÂ ÒÂ˘Û ’ËÒÚÓ‚‡Ú‡

—‚ÂÚË ÃËı‡ËÎ ËÁÓ·ÎË˜‡‚‡Î ÂÂÚË˜ÂÒÍÓÚÓ ÌÂ˜ÂÒÚËÂ

÷˙Í‚‡, ÓÚË˜‡ÈÍË ÔÓ˜ËÚ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚËÚÂ ËÍÓÌË Ë Ì‡Ë˜‡ÈÍË „Ë Ë‰ÓÎË, ‡
ÔÓÍÎ‡Ìˇ˘ËÚÂ ËÏ ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡Î Ì‡ Ï˙˜ÂÌËˇ Ë ÒÏ˙Ú. œÂ‰Ë ‚ÒË˜ÍÓ ÚÓÈ ËÁ„ÓÌËÎ
Ò‚ÂÚÂÈ¯Ëˇ Ô‡ÚË‡ı ÕËÍËÙÓ, ‡ Ò˙˘Ó Ë

œÓ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ Ò‚ÂÚË ÃËı‡ËÎ ÒÂ ÔÓÍ‡Á‡Î Â‚ÌÓÒÚÂÌ Á‡˘ËÚÌËÍ Ì‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ËÂÚÓ Ë ËÁÓ·ÎË˜ËÚÂÎ Ì‡ ÂÂÚË˜ÂÒÍÓÚÓ
ÌÂ˜ÂÒÚËÂ. ”ÍÂÔˇ‚‡Ì Ë ÛÏ˙‰ˇ‚‡Ì ÓÚ
·Î‡„Ó‰‡ÚÚ‡ Ì‡ —‚ÂÚËˇ ƒÛı, ÚÓÈ ÒÂ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ˇÎ Ì‡ ÂÂÚËˆËÚÂ Ë Á‡Ú‚‡ˇÎ
ÛÒÚ‡Ú‡ ËÏ, ÔÓËˆ‡‚‡˘Ë Ò‚ÂÚËÚÂ ËÍÓÌË.
ÕÂ˜ÂÒÚË‚ËˇÚ ˆ‡ À˙‚, ÌÂ ÔÓÌ‡ÒˇÈÍË
ËÁÓ·ÎË˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ Ò‚ÂÚÂˆ‡, ‰˙ÁÌÓ‚ÂÌÓ
ÔÓËˆ‡‚‡˘ ÂÂÚË˜ÂÒÍÓÚÓ ÏÛ Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ, ÔÂ‰‡Î ’ËÒÚÓ‚Ëˇ Ò‚ÂÚËÚÂÎ Ì‡
Ï˙˜ÂÌËˇ.
√ÓÌÂÌ ÓÚ Â‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ Ì‡ ‰Û„Ó, Ò‚ÂÚÂˆ˙Ú ÔÓÌÂÒ˙Î ÏÌÓ„Ó „Ó˜Ë‚Ë ÒÍ˙·Ë Ë
ÌÂÔËˇÚÌÓÒÚË, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÌÂ ‰ÓÒÚË„Ì‡Î ÌÂ·ÂÒÌ‡Ú‡ Ó·ËÚÂÎ Ë ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ ‚Â˜ÌËˇ
ÔÓÍÓÈ. “‡Í‡ Á‡‚˙¯ËÎ Ô‡‚Â‰ÌËˇ ÒË
ÊË‚ÓÚ, ÛÍ‡ÒÂÌ Ò ‰‚ÓÂÌ ‚ÂÌÂˆ - ÔË˜ËÒÎÂÌ Í˙Ï ‡ıËÂÂËÚÂ Í‡ÚÓ ‡ıËÂÂÈ, Ë
Í˙Ï Ï˙˜ÂÌËˆËÚÂ Í‡ÚÓ Ï˙˜ÂÌËÍ, Á‡ ÒÎ‡‚‡
Ì‡ ’ËÒÚ‡, Ì‡¯Ëˇ ¡Ó„.
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Ñî÷è ñ Ïîïåòî å âèöåøàìïèîí íà Ðóñèÿ
Отборът на Сочи съкруши с 5:1 Динамо в Москва в
среща от последния 30-и кръг
на руското първенство и за
първи път в своята история
се окичи със сребърните медали. Сочинци, в чиито редици съвсем до скоро беше и
бившият български национал
Ивелин Попов, завършиха с
56 т., на 9 след осигурилия си
титлата Зенит Санкт Петербург. Динамо Москва остана
трети с 53 т.
За победата Матео Касиера реализира хеттрик (33, 40
и 68), а по 1 гол добавиха Артур Юсупов (27) и еквадорецът Кристиан Нобоа (45+2
от дузпа), който в 8-та мин. си
вкара и автогол. Домакините
доиграха мача с 10 души от
57-та минута след червен картон на Даниил Лесовой. Ме-

далите всъщност са и първи в
историята на футбола в черноморския курорт. Клубът се
завърна в елита с новото име
през 2019 г., след като преди
това няколко пъти фалира
като ФК Жемчужина.
Тимът от Сочи обаче няма
да има възможност да покаже
израстването си зад граница,
тъй като УЕФА отстрани
всички руски отбори - национални и клубни, от международни състезания заради военната инвазия в Украйна и
избиването на хиляди хора от
армията й.
Осигурилият титлата си
Зенит отстъпи с 0:1 на Нижни Новгород, който при дебюта си в елита успя да
съхрани мястото си. Спартак
Москва пък падна с 1:2 от
Химки, който с Уфа ще игра-

ят баражи за оставане във
Висшата лига. Изпадат Рубин
(Казан) и Арсенал с национала и капитан Георги Костадинов, който загуби с 1:2 от гостуващия Урал. Шефовете на
тима от Тула извадиха българина и останалите чужденци
от отбора с изключение на
замбиеца Кингс Кангва.
Утре Изпълнителният комитет на Руския футболен
съюз ще решава увеличаване
на Висшата лига на 18 отбора
заради липсата на евромачове
и повечето свободни дати в
календара. Така Арсенал и
Рубин най-вероятно няма да
изпаднат, а ще играят баражи
за оцеляването си срещу
Оренбург и СКА Хабаровск
от Втора дивизия. В елита
преминават Торпедо Москва
и Факел Воронеж.

СНИМКА БТА

Отборът на Лион спечели Шампионската лига по футбол за жени
за осми път след победа на финала в Торино над Барселона с 3:1

Öàðñêî ñåëî îòïàäíà
è ñå ðàçïàäíà

РЕЗУЛТАТИ

ВТОРА ГРУПА
XXXII ПОСЛЕДЕН КРЪГ
Арда - Берое 1:0 Ковачев (10);
Локо Пд - ЦСКА 1948 1:1 Д. Илиев
(3-д) 1:1 Ал. Колев (90+8-д).
Крайно класиране

Стойне Манолов разтури отбора
след цирк на финала срещу Локо Сф
Изключително голям цирк се разигра в последния кръг в Трета група на
efbet Лига. В нея действащи лица бяха
гамбийският нападател на Царско село
Юсуфа Яфа и собственикът на клуба
Стойне Манолов. При 1:1 в добавеното време на срещата с Локо Сф “царете” получиха трета дузпа, а титулярните изпълнители Венцислав Христов и
Реди Каса вече бяха извън игра.
Яфа взе топката да шутира от бялата
точка и не я даде на Алесандро Копола,
а след това и на капитана Мартин Кавдански. Това вбеси собственика Манолов, който нахлу на терена, за да накара
Яфа да отстъпи, като дори му би шамар.
“Двамата, които изпълняват дузпите, бяха Венци и Каса. Тях вече ги
нямаше. Посочихме Копола. Поиска да
я бие, но не му позволиха. Извинявам
се пред всички. Не можехме да контролираме ситуацията и не зависеше оттам насетне от нас”, коментира ситуацията италианският старши треньор
Стефано Макопи.

Накрая Кавдански се зае да изпълни
дузпата, но вратарят Дамян Дамянов
спаси удара му. Преди това младокът
изби с крак и дузпа на Венци Христов
(45+4).
Фране Чиряк (26) откри за “железничарите” при опит за центриране от фаул,
а в 35-ата мин. ВАР отмени дузпа за
домакините за игра с ръка на Валентин
Николов. Реди Каса (83) изравни и веднага беше сменен от злополучния Яфа.
Гамбиецът иронично ръкопляска на
Кавдански, след като той не вкара дузпата. Това окончателно вбеси Манолов,
който отново налетя да бие играча.
Часове след това собственикът обяви, че разпуска отбора. “Царско село
направи три добри години в Първа лига.
Дойде време обаче да кажем, че клубът
престава да съществува и няма да участва в професионалния футбол следващия сезон. Обявяваме го сега, за да
дадем възможност на БФС да попълни
групата както намери за добре. Инвестицията на пари в българския футбол е

най-лесният начин да ги загубиш. Няма
почва за развитие. Хабят се нерви и
средства. Все пак трябва да признаем,
че имахме достатъчно добри моменти в
елита, а и преди това, когато бяхме част
от Втора лига. Искам да благодаря на
всички футболисти, треньори и служители на Царско село, които през този
период бяха част от клуба и отбора и
даваха всичко от себе си на терена и
извън него. Специални благодарности
на треньорите: Никола Спасов, който
за съжаление вече не е сред нас, Любослав Пенев, Тони Здравков и Стефано
Макопи. Открихме няколко много добри играчи, които минаха през Царско
село и продължиха развитието си на
по-високо ниво. Показахме, че можем
да се опълчваме на грандовете. Имахме
успешни мачове с всички отбори от
елита, дори и с най-силните. Ясно е, че
футболът не е само пари, а и емоция.
Опитахме всичко, за да оцелеем в последните няколко месеца, но за съжаление не се получи”, призна Манолов.

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ

7. ¡ÂÓÂ
3 2 1 1 8 1 3 30:33 4 1
¡‡‡Ê Ò ¡ÓÚÂ‚ œ‰ Á‡ ÀË„‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËËÚÂ
- - - - - - - - - - - - 8. ÷— ¿ 1948
3 2 1 1 8 1 3 51:45 4 1
9. ÀÓÍÓ œ‰
3 2 9 1 1 1 2 36:43 3 8
10. ¿‰‡
3 2 8 1 1 1 3 38:51 3 5

ТРЕТА ГРУПА
XXXII ПОСЛЕДЕН КРЪГ
Царско село - Локо Сф 1:1 0:1 Чиряк
(26) 1:1 А. Йорданов (73); изп. д. В.
Христов (Ц-45), Кавдански (Ц-90+1);
Пирин - Ботев Вр 3:5 1:0 Велев (11) 1:2
Ненов (30 и 41) 2:2 В. Христов (45+4)
2:3 Ненов (49) 2:4 Бауренски (59) 2:5
Гаврилов (88) 3:5 Д. Иванов (90+3)
Крайно класиране
11. ÀÓÍÓ —Ù
12. œËËÌ
- - - - - - - - - 13. ¡ÓÚÂ‚ ¬
¡‡‡Ê Ò ≈Ú˙
- - - - - - - - - »ÁÔ‡‰‡
14. ÷‡ÒÍÓ ÒÂÎÓ

32
32
- 32

8 1 0 1 27:46 3 4
9 6 1 7 40:53 3 3
- - 6 1 0 1 6 30:55 2 8

- - 32

5 1 1 1 6 22:38 2 6

ВТОРА ЛИГА
XXXVIII ПОСЛЕДЕН КРЪГ
Септември Симитли - Хебър 1:2;
Янтра - Лудогорец-2 1:2; Марек - Струмска слава 4:2; Монтана - Спартак Вн 1:1;
Спортист - ЦСКА 1948-2 4:4; Ботев Пд2 - Марица 2:2; Созопол - Литекс 0:4;
Етър - Добруджа 3:2; Миньор - Левски
Лом 3:0 (сл.)( Септември Сф почива.

”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

¡⁄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

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¿

Крайно класиране
1. —≈œ“≈Ã¬–» —Ù3 6
2. ’Â·˙
36
3. —Ô‡Ú‡Í ¬Ì
36
- - - - - - - - - - - 4. ≈Ú˙
36
¡‡‡Ê Ò ¡ÓÚÂ‚ ¬
- - - - - - - - - - - 5. ÃËÌ¸Ó
36
6. ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ-2
36
7. ÃÓÌÚ‡Ì‡
36
8. —Ú. ÒÎ‡‚‡
36
9. Ã‡Ëˆ‡
36
10. —ÔÓÚËÒÚ
36
11. ƒÓ·Û‰Ê‡
36
12. ÷— ¿ 1948-2 3 6
13. ÀËÚÂÍÒ
36
14. ﬂÌÚ‡
36
15. —ÓÁÓÔÓÎ
36
16. ¡ÓÚÂ‚ œ‰-2
36
- - - - - - - - - - - »ÁÔ‡‰‡Ú
17. Ã‡ÂÍ
36
18. —ÂÔÚÂÏ‚Ë —ËÏ 3 6

21
22
21
21
18
18
15
15
14
13
11
12
12
10
9
8
-

7 8 77:35 7 0
4 1 0 54:33 7 0
7 8 64:39 7 0
5 1 0 69:42 6 8
9
7
13
9
8
9
12
9
9
10
12
14

9
11
8
12
14
14
13
15
15
16
15
14

50:35
70:48
39:31
40:37
51:48
38:46
39:45
53:50
41:42
30:46
40:56
34:47

63
61
58
54
50
48
45
45
45
40
39
38

8 1 2 1 6 29:46 3 6
8 9 1 9 41:68 3 3

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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ПОНЕДЕЛНИК
23 МАЙ

И Дер

Стр. 15

Григор Димитров (№20) започна по безапелационен начин участието си на втория
турнир от Големия шлем “Ролан Гарос”. Хасковлията прегази Маркос Гирон (САЩ,
№49) с 6:1, 6:1, 6:1. Двубоят
бе първият на корт №7 и след
експресната си победа само за
1:35 ч. българинът стана
първият тенисист, преминал
във II кръг.
Така Гришо взе реванш от
първия сблъсък с американеца миналата година също на
старта на Откритото първен-

В двубоя им този път Димитров реализира 7 пробива
и не допусна нито един, като
записа и 4 аса срещу 3 на американеца.
Следващият му съперник е
Борна Чорич (Хър, №275),
който елиминира Карлос Табернер (Исп, №88) с 3:6, 6:2,
6:3, 6:1 за 3:13 ч. Хърватинът
е преследван от контузии и
участва със защитен ранкинг.
Срещу него Димитров има
служебна победа във II кръг
на Ю Ес Оупън през 2019 г.
Хърватинът не се яви на кор-

Ãðèøî îòìúñòè íà Ìàðêîñ Ãèðîí
Българинът даде само 3 гейма на американеца,
срещу когото се отказа миналата година на „Ролан Гарос”
ство на Франция, когато Димитров спечели първите два
сета и бе съвсем близо до
успеха, но контузия в кръста
го принуди да се оттегли при
резултат 6:2, 6:4, 5:7, 0:3.

та заради контузия, а Гришо
продължи успешно и стигна
полуфинал.
В третия кръг е възможен
сблъсък с 15-ия поставен Диего Шварцман (Арж). Двамата

са в първата четвъртина на
схемата и на 1/8-финала ги
очаква основният фаворит
Новак Джокович (Сър), а в
следващия кръг - и 13-кратният шампион в Париж Рафаел

Надал (Исп).
Българинът се представя
много добре от началото на
сезона на клей, като достигна
до полуфинал на домашния
“Мастърс” в Монте Карло, а

до този момент е губил на червено само от двама играчи
през годината - от Алехандро
Давидович Фокина (Исп) и 3
пъти поред от Стефанос Циципас (Гър, №5).

Êèëèàí Ìáàïå îñòàâà â ÏÑÆ,
Ëà Ëèãà ãè òîïè ïðåä ÓÅÔÀ

Президентът на ПСЖ Насер Ал-Хелайфи връчи на Килиан Мбапе екип
с надпис 2025 за новия договор на френския национал

Пари Сен Жермен
обяви, че Килиан Мбапе
остава в клуба с нов контракт до лятото на 2025
г. Така пропадна считаният за сигурен свободен трансфер в Реал
Мадрид.
Още преди началото
на двубоя от последния
38-и кръг в Лига 1 срещу изпадналия Метц,
завършил 5:0, президентът на клуба Насер
Ал-Хелайфи и френският национал излязоха на
терена и позираха с фланелката с надпис “2025”.
Договорът на Мбапе

изтичаше след 40 дни и
той дълго време отказваше да го преподпише.
Французинът подсили
парижани преди 5 години срещу 180 млн. евро
от Монако и за този
период спечели 11 купи
с ПСЖ, от които 4 титли в Лига 1, като веднъж
тимът стигна и до финал
в Шампионската лига.
Докато Ал-Хелайфи
и Мбапе бяха на терена,
доволните запалянковци
на клуба скандираха
обиди по адрес на Реал
Мадрид.
Шефовете на ИспанГЛЕДАЙТЕ

Âåðñòàïåí Àîèÿìà çàâúðøè
å íàé-áúðç ñ 10 ïîáåäè
â Èñïàíèÿ â Òîêèî
Световният шампион
Макс Верстапен (Нид) с
Ред Бул постигна четвърта победа през сезона. Той спечели шестия
старт - за Гран при на
Испания. В 49-ата обиколка на пистата “Барселона-Каталуня” нидерландецът изпревари съотборника си Серхио
Перес (Мекс) и пое лидерството, за да не позволи на никого да го надмине до края.
Мексиканецът остана
втори на 13,072 сек. Място на подиума намери и
Джордж Ръсел (Вбр) с
Мерцедес - на 32,927 сек.

Даниел Иванов-Аоияма завърши с победа участието си на Майския турнир по
сумо в Токио. В схватка от последния
15-и кръг българският “маегашира-11”
Аоияма събори японския “маегашира-9”
Котошохо с техниката “хатакикоми”.
Така сумистът от Елхово приключва надпреварата с актив от 10 победи и 5 поражения и ще бъде повишен в йерархията
за следващия Летен турнир за Купата на
императора в Нагоя през юли.
Трофея извоюва монголски “Йокодзуна” Терунофуджи, който до средата на
турнира имаше 3 загуби, но завърши с 12
победи, след като в последния кръг избута от дохиото “одзеки” Митакеуми с техниката “йорикири”. Роденият в Монголия “велик шампион”, който се бори с
контузии в последните месеци, взе седма
титла в кариерата си.

ската Ла Лига побесняха от новия договор на
Мбапе и ще сезират
УЕФА за нарушаване на
финансовия феърплей от
ПСЖ.
Ако се докаже, че
клубът е погазил правилата, той е застрашен от
изхвърляне от европейските клубни турнири.
В официално становище от Ла Лига обявиха, че сезират както
УЕФА, така и властите
във Франция и тези в Европейския съюз за предполагаеми измами от
страна на ПСЖ.

СНИМКА KYODONEWS.NET

“Йокодзуна” Терунофуджи спечели
седма Купа на Императора

ПО ДИЕМА СПОРТ
ФУТБОЛ
20.00 efbet Лига: Обзор
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
18.00 Обзор на кръга в Лига 1
19.00 Обзор на кръга
в Премиърлийг
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
21.30 Хамбургер - Херта Берлин,
плейоф, реванш
ПО ЕВРОСПОРТ 1
ФЕХТОВКА
10.30 Гран при в Инчеон
ТЕНИС
11.30 “Ролан Гарос”
ПО ЕВРОСПОРТ 2
ТЕНИС
7.30 “Ролан Гарос”
СПОРТНО КАТЕРЕНЕ
23.00 Световна купа в Солт Лейк
сити, боулдър, финал, жени
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