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ËÈÕÂÈÒÅ ÏÎ ÄÅÏÎÇÈÒÈÒÅ ÒÐÚÃÂÀÒ ÍÀÃÎÐÅ
Три банки започнаха да повишават лихвите по депозити. Засега
това са малки трезори, но прогнозите сочат, че още финансови
институции ще увеличат лихвите с 1-1,5% до края на 2023 г.

Стр. 2

Стр. 4

×åñòèò 24 ìàé!

Стоян МИХАЙЛОВСКИ

Храмът „Св. Неделя” остава денонощно отворен за поклонение
пред мощите на св. св. Кирил и Методий до обяд на 25 май
Днес България чества
един от най-светлите празници - деня на светите братя
Кирил и Методий, българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В 11 ч. пред паметника
на св. св. Кирил и Методий в
столицата ще се проведе
тържествен водосвет.
На празника “Аз съм
българче” ще изпълнят първокласниците Юрий Борисов и
Боряна Бояджиева, възпитаници на Частно основно учи-

В

ърви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!
Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден и Бог ще те благослови!
Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!

лище “Питагор”. Химнът на
светите братя ще бъде
изпълнен от духов оркестър.
Очаква се венци и цветя
да поднесат благодарните
жители на столицата, много
официални лица.
Депутатите от ПГ “БСП
за България” са взели решение да празнуват 24 май в
избирателните си райони. В
столицата ще бъде зам.-председателят на НС Кристиан
Вигенин, народните представители Веска Ненчева и Бла¬

говест Кирилов. Цветя ще
поднесат министърът на туризма Христо Проданов и
зам.-министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев. Министърът
на земеделието Иван Иванов
ще празнува в Шумен. Зампредседателите на БСП Атанас Зафиров и Ирена Анастасова ще са съответно в
Сливен и в Монтана. Секретарят на ИБ на левицата
Вяра Емилова ще отбележи
празника в Троян.

Още вчера София посрещна за първи път мощи на
Светите равноапостоли и славянобългарски просветители
Кирил и Методий. Те пристигнаха от Света гора Атон, от представителството
на манастира Есфигмен в
Карея, в митрополитската катедрала “Св. Неделя” в София. Те ще останат там за
всенародно поклонение до 25
май на обяд, а храмът ще
бъде отворен денонощно за
посетители.

¿ƒ⁄–

Безвестен беше ти, безславен!...
О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!...”
Тъй солунските двама братя
насърчаваха дедите ни...
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!
България остана вярна
на достославний тоз завет в тържествуванье и в страданье
извърши подвизи безчет...

2

Бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!
Нека името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек се помни
в Славянството во век веков!

EUR:
1.95583

GBP:
2.30687

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
СЛАБ ДЪЖД

USD:
1.83491

CHF:
1.89702
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СНИМКИ ВИЛИАНА СЕМЕРДЖИЕВА

С литийно шествие мощите на светите братя Кирил и Методий преминаха
през центъра на София и бяха оставени за поклонение в храма “Света Неделя”

2

ВТОРНИК
24 МАЙ

БЪЛГАРИЯ
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Âèðóñúò íà ìàéìóíñêàòà øàðêà òðóäíî ìîæå
äà ïðåäèçâèêà ïàíäåìèÿ êàòî ÊÎÂÈÄ
България не е изолирана от света
и вирусът на едрата шарка може да
достигне и до нас, коментира вирусологът от БАН проф. Радостина Александрова. Тя е категорична, че трудно
може да се говори за вирус, който ще

предизвика пандемия, каквато бе предизвикана от вируса на КОВИД-19 SARS-CoV-2. По думите на проф.
Александрова разпространението на
маймунската шарка е по-трудно от
това на едрата, която от началото на

80-те години на ХХ в. е ликвидирана
в света. Като пример тя посочи случай със заразен мъж във Великобритания, който е предал болестта само
на един човек от 50 души, с които е
бил в контакт.

Има лечение, има препарат, който е
одобрен от Европейската агенция по
лекарствата (ЕМА) за приложение срещу маймунска вариола, каза епидемиологът от Медицинския университет в
Пловдив д-р Христиана Бацелова. По
думите й ваксинираните срещу едра
шарка боледуват много по-леко. Д-р
Бацелова подчерта, че по-големи са
притесненията й от евентуални епидемични взривове от морбили заради
спадналия ваксинационен обхват.

Ìàãèñòðàòè ïðîòåñòèðàò ñðåùó
çàêðèâàíåòî íà ñúäà â Êàâàðíà
Правораздаването ще бъде затруднено за над 20 000 души в 21 населени места
Двадесет съдии и служители
от Районния съд в Каварна остро протестират срещу предложението на Съдийската колегия
на ВСС той да бъде закрит, а
делата му да бъдат поети от съда
в Балчик. На 11 май висшите
магистрати са предложили да
бъде открита процедура по оптимизиране на структурата и
организацията на районните
съдилища от съдебния район на
Окръжния съд в Добрич.
Според каварненските магистрати Съдийската колегия не е
изложила сериозни и убедителни аргументи, които налагат
сливането на двете съдебни ин-

ституции. Съдът в Каварна е с
по-голяма натовареност от този
в Балчик както спрямо делата за
разглеждане, така и спрямо
свършените дела, пише в протестна декларация.
Решението е взето без широко обсъждане с магистратите, казват съдиите. Вливането
ще доведе до неизпълнение на
основната функция на съдилищата - правораздаването, което на практика означава защита правата и законните интереси на гражданите, посочват
магистратите. Те смятат още,
че за бизнеса и гражданите,
които разполагат с по-голям

финансов ресурс, обстоятелството къде се провежда заседание на съда не е от особено
значение, но обикновеният
гражданин ще бъде възпрепятстван поради ограничения му
достъп до правосъдие.
Районният съд в Каварна
обслужва 21 населени места с
над 20 хиляди души население,
тъй като обхваща и територията на община Шабла до границата на Дуранкулак. “Пътищата на територията на двете общини са в лошо състояние. Населението от най-отдалечените
населени места от община
Шабла ще трябва да изминава

около 60 км до Балчик, което с
обществен транспорт е почти
невъзможно, тъй като към настоящия момент автобусните
линии са нередовни и по някои
маршрути въобще липсват. В
много случаи достъпът на гражданите до Районния съд в Балчик може да става единствено с
личен транспорт”, посочват в
декларацията си съдиите. Те
припомнят, че в района на Каварна живеят много възрастни
хора, особено в селата, и лица
с нисък жизнен стандарт, което
възпрепятства движението им.
Против закриването на районните съдилища и превръща-

нето им в подразделения БСП
се обяви още преди година.
480 хиляди българи в 57 общини ще бъдат затруднени да
имат достъп до правораздаване
заради предложението на ВСС,
предупреди тогава лидерът на
БСП Корнелия Нинова. Тя определи решението като нескопосано и ненавременно. Не
може да лишаваме почти половин милион българи от лесен
достъп до правораздаване, категорична е Нинова. Промяна
трябва да се прави, но тя да
доведе до улесняване живота на
хората, а не до утежняването
му, подчерта тя.

ÂÑÑ ìîæå äà îñòàíå
áåç ïàðëàìåíòàðíà êâîòà
Висшият съдебен съвет (ВСС) може да остане без парламентарна квота наесен, ако НС продължава да протака избора, предупреди
председателят на правната комисия Милен Матеев в тв интервю.
Причината е, че управляващите нямат мнозинство от 160 гласа в
парламента, за да излъчат свои представители, и ще трябва да търсят
гласове от опозицията.
През октомври ВСС трябва да бъде обновен с 22 членове, а
магистратите и НС трябва да изберат по 11 представители. Ако
това не се случи, работата на съдебната власт ще бъде блокирана
и ще се стигне до конституционна криза. Ако новият ВСС остане
само с 14 членове, това на практика ще блокира ключови решения,
за които са необходими 17 гласа, като например уволнение на
главен прокурор или председател на върховен съд. Това преобръща
с хастара навън конституционният модел, който е възприет за този
много важен административен орган на съдебната власт, коментира
проф. Пламен Киров, бивш конституционен съдия. Шефът на Районния съд в Пловдив Иван Калибацев, който е и кандидат за член
от квотата на съдиите, смята, че парламентът трябва да намери
консенсус. “Дори само магистратската общност да избере своите
членове и по право тримата големи, изпадаме в една ситуация с
минимален брой членове. А това е единен орган и няма как да
съществува ситуация, ако една от квотите не бъде попълнена”,
смята той. Според Калибацев възможно е ВСС да продължи да
работи с изтекъл мандат, докато парламентът не избере свои хора,
но и това е твърде спорно от конституционна гледна точка.

ПРЕСФОТО-БТА

В Атриума на Бургаския свободен университет се състоя
тържествената церемония за връчване на дипломите на Випуск 2022.
През миналата година висшето училище отбеляза 30 години от създаването си

Âåðîÿòåí å ïúðâè
ñëó÷àé íà íîâèÿ õåïàòèò

„Åðàçúì+” ùå ôèíàíñèðà
15 000 íàøè ìëàäåæè è ó÷èòåëè

От изследваните 4 съмнителни проби
на новия хепатит има една, която е много вероятно да се окаже, че е именно на
това заболяване. Това заяви директорът
на НЦЗПБ проф. Ива Христова. Тя поясни, че има дете, което отговаря на
описанието на симптомите, то се чувства добре и вероятно вече е изписано. Изследването не е показало връзка с аденовирус, вируса на Епщайн-Бар или цитомегаловируси. Става дума за дете на 4
години и 8 месеца, което било прието в
болница в Дупница и впоследствие пре-

Около 15 000 ученици, студенти,
учители, университетски преподаватели
и младежи ще имат възможност за обучение или стаж по европейските програми “Еразъм+” и “Европейски корпус
за солидарност” през тази година. Те ще
учат в чуждестранни училища и университети, ще обменят добри практики с
европейски колеги, ще участват в международни събития по различни теми
или ще опознават Европейския съюз.
Над 54 млн. евро е бюджетът на
програма “Еразъм+” за България за

местено в Инфекциозната болница в
София. Детето имало респираторни проблеми, изследванията са показали увеличена трансаминаза (проблем с черния
дроб). Лекарите преценили, че отговаря
на критериите, а колегите им от Инфекциозната болница са потвърдили.
Всяка година има хепатити с неясен
произход, въпросът е дали има увеличение на тези случаи в последните месеци и дали случаите, за които се съобщава по света, не са резултат от увеличеното търсене.

2022 г. По програма “Европейски корпус за солидарност” страната ни получава близо 3 млн. евро. Това e увеличение съответно с 30% и с 10% в
сравнение с предходната година.
Повече от 46 млн. евро от средствата по “Еразъм+” са за дейности в
сферата на образованието и обучението, а останалите са в сектор “Младеж”. С над 150 хил. евро ще се даде
възможност на млади хора да пътуват
и опознават европейските страни в
рамките на “Открий ЕС”.

ВТОРНИК
24 МАЙ

2022

“

ЦИТАТ НА ДЕНЯ
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Ïèñìåíîñòòà,
ñúçäàäåíà îò ñâåòèòå
Êèðèë è Ìåòîäèé,
èçãðàæäà îíçè ìîñò
ïðåç âðåìåòî, ïî êîéòî
áúëãàðñêèÿò íàðîä
ïðåìèíàâà, çà äà ãî èìà
è ñåãà ñëåä ìíîãî âåêîâå
Зам.-председателят на БАН
Стефан Хаджитодоров

Литийно шествие с мощите
на светите равноапостоли Кирил и Методий премина вчера
по централния столичен булевард “Александър Стамболийски” до митрополитския катедрален храм “Света Неделя”.
Те бяха посрещнати официално у нас, след като ден по-рано
бяха донесени от Есфигменската света обител на Атон и
пренощуваха в Гигинския манастир “Св. св. Козма и Дамян”.
Шествието бе поведено от
десетки духовници, последвани от много миряни, а духов
оркестър поде всенародния

Светините бяха посрещнати с празничен камбанен звън.
В “Света Неделя” бе отслужен
молебен от Белоградчишкия
епископ Поликарп, Викарий на
Софийския митрополит в
присъствието на президента
Румен Радев, вицепрезидента
Илияна Йотова и кмета на
София Йорданка Фандъкова.
От името на българския
патриарх Неофит Поликарп
прочете слово. “Нашата писменост и книжнина са сред
фундаментите на нашето самосъзнание и сигурен залог за
пребъдването ни през вековете. В този празничен ден Све-

СНИМКА ВИЛИАНА СЕМЕРДЖИЕВА

Ñòîòèöè ïîñðåùíàõà ìîùèòå
íà Êèðèë È Ìåòîäèé â Ñîôèÿ
Под звуците на „Върви, народе възродени” и празничен камбанен звън светините
влязоха в храма „Света Неделя” и ще останат за поклонение до обяд на 25 май
Деси ВЕЛЕВА

химн “Върви, народе възродени”. Светите мощи бяха поставени под цветни арки и няколко пъти шествието спираше
заради десетките поклоници по
пътя му до храма.

тата ни православна църква и
цялото общество отдават
дължимото на всички, които
посвещават живота, силите и
талантите си, за да продължават делото на светиите”, заявява в поздравлението си Неофит. Той призовава българите
да не жалят силите си и да
продължават да градят върху

поставената от светците здрава основа, за да пребъдем като
народ със собстевно лице сред
духовното и културно многообразие на съвременния свят.
По-късно под звуците на
тържествени песнопения на
десетките духовни лица в храма влязоха миряните, желаещи
да се поклонят пред мощите на

светите братя.
Така България стана първата славянска държава, която
посрещна частици от просветителите. До обяд на 25 май
част от ръката на св. Кирил и
две частички от ребрата на св.
Методий ще бъдат изложени
на всенародно поклонение.
Тленните останки на светиите

се свързват с чудотворност.
Архимандрит Никанор,
игумен на Гигинския манастир,
припомни, че през 80-те години на миналия век мощите са
върнати от Римокатолическата църква на Солунската архиепископия и от тогава се съхраняват в Светогорския манастир
Есфигмен.

Ðúêîâîäñòâîòî íà ÌÂÐ îáåùà ïî-âèñîêè çàïëàòè
“Заплатите на служителите в МВР
имат нужда от повишение. Политическото ръководство заставаме зад справедливите искания на синдикалните
организации за повишаване на доходите”, заяви зам.-министърът на вътрешните работи Стоян Темелакиев.
По-рано в понеделник синдикатите
на полицейските и на затворническите

служители призоваха работещите в
системата на 3 юни да излязат на мълчалив протест пред сградите, в които
изпълняват задълженията си. На 12 юни
пък те организират национален протестен митинг.
Причината за недоволството е липсата на яснота в политиката по доходите в сектора и започналите фрагмен-

тарни структурни промени без отчитане на бележките и предложенията на
профсъюзите. Те настояват за реална
реформа и по-високо възнаграждение.
Преди дни вицепремиерът Асен Василев заяви, че министерства, включително МВР, могат да получат повече
средства за заплати и други дейности,
но когато представят подробен план за

ПРОФ. РУМЕН ГЕЧЕВ:

Áëàãîäàðåíèå íà ÁÑÏ 22 ìëðä. ëâ.
ñà çàäåëåíè çà ñîöèàëíè ïðîãðàìè
Благодарение на БСП 22
млрд. лв. са заделени за социални програми, заяви депутатът от “БСП за България”
проф. Румен Гечев в тв интервю. “С антиинфлационните мерки се защитават хората и бизнесът. Навсякъде в
ЕС се дават преки или косвени помощи”, поясни проф.
Гечев. По думите му правителството не е закъсняло с
тези мерки. Той припомни,
че вече имаше една актуали-

зация на бюджета, в която
бяха продължени мерките от
КОВИД-кризата.
Хубаво е, че се намери
баланс на този етап, защото
България се простира според чергата си, заяви проф.
Гечев. Ние не можем да печатаме пари повече от ограниченията, които ни налага
Паричният съвет, тоест
трябва да бъдат добре балансирани интересите и бизнесът да понесе промените

на пазара, подчерта той.
Икономистът обясни, че
в момента се уточнява как
ще се извършва контрол при
отстъпката от 25 ст. за
литър при горивата. “Работи се върху варианта контролът да става на базата на
талона на колата, за да няма
предпоставка за търговия с
лични карти. Това се прилага в няколко европейски
страни, включително и в
Гърция”, уточни той.

реална реформа и започнат осъществяването й. Темелакиев обясни, че по отношение на планираните реформи в
МВР, процесът върви ритмично и една
голяма част от ангажиментите са
изпълнени. Той поясни, че увеличение
на бюджета на МВР ще позволи актуализация на възнагражденията, но се чака
актуализацията на държавния бюджет.

Èçòúêíàòè ó÷åíè ïîëó÷èõà
âèñøè äúðæàâíè îòëè÷èÿ
Изтъкнати български учени бяха наградени по случай 24 май с висши
държавни отличия от президента Румен Радев. За особено значими заслуги за развитието на математическата наука и информатиката държавният
глава с орден “Св. св. Кирил и Методий” огърлие бяха отличени акад.
Иван Попчев, акад. Никола Съботинов за особено значимите му заслуги
в областта на науката и проф. д-р Петко Салчев за изключителните му
заслуги за развитието на системата на здравеопазването.
За значими заслуги за развитието на историческата наука проф.
Милияна Каймакамова и проф. Стоян Караиванов за особено значимите му заслуги за развитието на музикалното изкуство и културата
също бяха закичени с орден “Св. св. Кирил и Методий” огърлие.
Орден “Стара планина” - първа степен беше връчен на проф.
Цочо Бояджиев за изключителния му принос в областта на науката
и културата.
Акад. Никола Съботинов благодари за уважението и признанието
и подчерта колко богата е нашата наука. Тези награди дават вяра на
научната общност, че държавата мисли за науката, подчерта ученът.

4

ВТОРНИК
24 МАЙ

ИКОНОМИКА

2022

Óêðàèíöèòå îñòàâàò äà ñïÿò
â õîòåëèòå ñðåùó 10 ëâ.
Желаещите хотелиери до 25 май
могат да се запишат в нова
държавна програма
Министерството на туризма обяви, че е започнало записването за програмата, чрез
която ще се финансира след
31 май подслонът на украинските бежанци. Както е известно, до края на сегашния
месец държавата плаща на
хотелиерите по 40 лв. на нощувка. В края на миналата
седмица бе потвърден отдавна обсъжданият вариант програмата да продължи с по 15
лв. Вчера стана ясно, че е
предвидена и разновидност ще се плащат по 10 лв., ако
настаненият човек не бъде
изхранван. Това означава, че
хотелиерите ще получават 15
лв. за спане с три хранения и
с 5 лв. по-малко, ако липсва
ядене. Програмата ще тече до
31 август. На желаещите хотелиери е даден срок едва до
25 май да се запишат.
Левовата помощ варира и
според данъка: Нощувка и

изхранване (закуска, обяд и
вечеря) за 15 лв. без ДДС,
респ. 16,35 лв. с включен ДДС
при ставка от 9% за категоризираните места за настаняване и 18 лв. с включен ДДС
при ставка от 20% за некатегоризираните места; нощувка
без изхранване за 10 лв. без
ДДС, респективно 10,90 лв.
при 9% данък за категоризираните места за настаняване
и 12 лв. с включен ДДС при
ставка 20% за некатегоризираните места за подслон. Разходите за ДДС са за сметка на
програмата.
Част от украинците вече са
настанени в държавни и общински бази, какъвто е основният замисъл за подслона им
след 31 май. За повечето от
тях разселването предстои, с
което се свързани очаквания
за големи организационни
проблеми.
Макар да даде малко време

за регистрация, правителството отчете голям интерес сред
хотелиерите. Часове след
съобщението на Министерството на туризма такова дойде
и от Министерския съвет, в
което се казва, че има доста
желаещи. “В комплекса “Албе-

на всички хотели, които и в
момента подслоняват хора с
временна закрила, са готови да
продължат участието си и при
новите условия. В комплекса
са настанени над 1500 души,
като немалък процент от тях
ще бъдат наети за сезонна ра-

бота. Хотелиерите обмислят и
обособяването на детски центрове за деца от 3 до 6 г. Подобна е ситуацията и в други
морски курорти”, се казва в
съобщението. Уточнява се, че
разходи като почистване на
стаи и пране не се поемат.

Ëèõâèòå ïî áàíêîâèòå äåïîçèòè òðúãâàò íàãîðå
Три банки повишиха
лихвите по депозитите,
съобщи финансовата
платформа за консултации и сравняване на банкови услуги “Моите
пари”.
На фона на премахването на лихвите по спестяванията, което банките
масово предприеха в последните две години, новината предизвика огромен интерес. Особено
след като от началото на
2021 г. големите банки
дори спряха да предлагат
стандартни срочни депо-

зити за граждани и фирми. Причината за тези неблагоприятни за спестителите действия бе, че
банките се оказаха
задръстени
с
пари, от което
търпят загуби
заради отрицателните лихви, с които ги наказва БНБ за
свръхрезервите.
Обръщането на
тенденцията е очаквано при бързорастяща

инфлация,
военния
к о н фликт

в
Украйна и други
притеснителни данни за
икономиките на
страните от ЕС. Европейската централна

ÅÊ ïðåïîðú÷à íà Áúëãàðèÿ äà
ïðîäúëæè åíåðãèéíèòå ïîìîùè
Европейската комисия представи препоръките си в областта на
икономиката за страните
от ЕС. Към България са
отправени три препоръки. Комисията очаква догодина нашата страна да
продължи да осигурява
временна и целенасочена
подкрепа за домакинствата и фирмите заради
високите
енергийни
цени, както и за бежанците от Украйна. Препоръчва се осигуряване
на бюджетни средства за
природосъобразния и
цифровия преход, както
и за енергийна сигур-

ност. За следващите години се препоръчва фискална политика, насочена към постигане на разумни средносрочни фискални позиции.
Втората препоръка е
България да продължи с
изпълнението на Плана за
възстановяване и устойчивост, както и да разчете разходите по политиката на сближаване до
2027 г., за да започнат
преговорите с Комисията. Третата препоръка е
да се намали цялостната
зависимост от изкопаемите горива и техния внос
чрез ускоряване на разви-

тието на възобновяемите
енергийни източници и с
разнообразяване на източниците и пътищата за доставка на газ. Комисията
препоръчва увеличаване
на връзките към газопреносните мрежи на съседните страни.
ЕК очаква да се положат повече усилия за
намаляване на търсенето на енергия чрез повишаване на енергийната
ефективност в производството и в сградите.
Препоръчва се да бъдат
намерени нови устойчиви решения в централното отопление.

банка вече даде заявка за
корекция на основната
лихва нагоре.
Засега обаче само
малки банки предприемат стъпки за вдигане
на лихвите по депозитите в търсене на ресурс, за да са конкурентни на останалите
по отношение на кредитирането. В момента
много малка част от
финансовите институции предлагат олихвяване на депозити, като
при някои доходността
на по-дългосрочните

влогове дори надхвърля
1% годишно. Месец покъсно две от банките са
увеличили лихвите по
3-годишните депозити,
показват данните на
“Моите пари” - Ти Би
Ай Депозит от 1,2% на
1,5% годишно, а Биг
Банк от 1,2% на 1,35%.
Освен това Инвестбанк
е въвела лихва от 0,7%
годишно за дългосрочни влогове.
За момента корекциите са плахи и по-вероятно се дължат на конкурентни маневри и

няма да повлияят на условията на останалите
банки, смятат експертите от “Моите пари”.
Банкери прогнозират плавно покачване
на лихвите с 1-1,5% до
средата на 2023 г.
“Съотношението кредит-депозит, което близо 10 години беше под
100%, т.е. парите по депозитите бяха повече от
тези по кредитите, в
момента е 103-104%.
Което означава, че
събраните депозити са
раздадени като кредити”.

Ãóðáåò÷èéñêèòå ïàðè ñåêíàõà
Парите, които българите, работещи
в чужбина, изпращат на близките си,
намаляха 7-8 пъти в сравнение с периода преди пандемията, показват данните на БНБ.
През март емигрантите са пратили
у нас едва близо 15 милиона евро.
Сумата е драстично по-малка от изпратената през март 2019 г. например,
когато българите зад граница са превели на близките си близо 113 млн. лева.
Такава е и ситуацията през януари,
когато българите в чужбина са изпратили само 11,9 млн. евро, показват данните на БНБ. Сумата е над 7 пъти помалка спрямо получените от чужбина
средства през януари 2020 г., преди
пандемията от КОВИД-19.
За първото тримесечие на 2022 г.
получените средства от емигранти са
39,7 млн. евро, показват данните на
БНБ. Сумата е много по-малка от тази

за първите три месеца на 2019 г. и 2020
г., когато изпратените пари са били
съответно 300 млн. лева и 237 млн. лева.
Преди пандемията парите от емигрантите нарастваха постоянно и през
2019 г. достигнаха до около 100 млн.
евро на месец. Причините за това са
няколко - от една страна много българи
се върнаха у нас заради пандемията, а
други загубиха работата си зад граница и разчитат на помощи там. Наймного пари идват от българите, които
работят в Германия. За три месеца те
са превели 8 млн. евро. На второ място
са нашенци, които работят в САЩ, през
първото тримесечие те са изпратили на
близките си 7,3 млн. евро. На трето са
емигрантите в Испания, които са изпратили 4,3 млн. евро, а на четвърто от Великобритания, който са превели
3,9 млн. евро. Значителни средства идват и от Гърция - 2,5 млн. евро.
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ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, НА БЪЛГАРАСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И
КУЛТУРА и на славянската книжовност. На този ден в
България се чества
делото на славянските просветители Кирил и Методий
и българската просвета и култура, включително
и създаването на кирилицата в Преславската
книжовна школа. През 1892 г. Стоян Михайловски написва текста на училищния химн с първия
си стих “Върви, народе възродени”. Химнът е озаглавен “Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи” и
включва 14 куплета, от които днес се изпълняват
най-често първите 6. Панайот Пипков създава
музиката към химна на 11 май 1901 г.
АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Закъсняваме
Евгени ГАВРИЛОВ

Министърът на енергетиката Александър
Николов обеща да попита Еврокомисията дали
са верни информациите,
че Италия и Германия
отварят сметки в рубли
в “Газпромбанк”, за да
плащат доставките на газ
от руския монополист.
Дни по-рано от Брюксел
на няколко пъти обяви-

ха, че откриването на
рублови сметки ще е
нарушение на евросанкциите. Въпреки това
около половината от 54те чуждестранни клиенти на “Газпром” са разкрили банкови сметки в
рубли, за да плащат за
руския газ, съобщи неотдавна руският вицепремиер Александър Новак.
Изобщо кашата около газовата криза показа
за пореден път какво
може да се случи, когато
икономиката тотално се
политизира и военизира.
Заради кризата в Украйна за икономизиране на
политиката, както е нормално да бъде, в момента не може да се говори.
Към всичко това трябва
да се прибави и доста
голямата доза лицеме-

рие, която прозира зад
позицията на Брюксел
по проблема. Тя се изразява най-кратко така: “За
едни може, а за други
не”. Друг е въпросът, че
както и в много други
случаи, така и по въпроса с газовите доставки,
сега някои политици се
правят на по-големи католици от папата. А според енергийния ни министър нивото на солидарност в Евросъюза
трябва да е максимално
високо. “Ако има изключения, ще видим какви ще
са”, заяви той.
Николов твърди още,
че България има техническа възможност да плаща по указания от “Газпром” начин, но изчаква
и предстоящата среща за
общите покупки на при-

роден газ за европейските държави. Тя ще се
състои в средата на
следващата седмица и
нещата ще станат поясни. И докато ние “чакаме да видим”, другите
държави от Евросъюза
си плетат кошницата от
национални интереси.
Вече повече от десет от
тях се разбраха с руския газов монополист и
нямат проблеми с доставките. За сметка на
това у нас като чутовен
героизъм се представя
доставката на два танкера втечнен американски
газ. Въпреки че всички
знаем, че без руско синьо гориво няма как да
минем още години напред.
В тази явно закъсняваме
да възстановим отношенията с “Газпром”.

За акъла навреме
Валентин ГЕОРГИЕВ

Историческо събитие за Турция. Догодина, когато републиката
ще отбележи своята 100годишнина, Анкара се
очаква да въведе в експлоатация първия реактор на АЕЦ “Аккую”. 12
години след подписаното споразумение между
Русия и Турция новата
мощност е факт. В процес на изграждане са

втори и трети блок, като
се очаква АЕЦ-а да започне да работи с пълен
капацитет през 2026 г.,
да изнася евтин ток и да
печели милиарди.
Това се нарича защита на националния интерес. И ние можехме да
сме като комшиите, ако
политиците ни гледаха
стратегически на АЕЦ
“Белене”. Защото през
2009 г. малко преди
ГЕРБ да яхне властта,
единствени в Европа
имахме готов ядрен проект, който трябваше
само да бъде довършен,
а не да се въртим на 180
градуса и обратно, а
накрая - нищо. Въпреки
че 851 хиляди българи
гласуваха ЗА проекта
АЕЦ “Белене”. Гласуваха с пълното съзнание,
че това е стратегически

държавен обект и очакваха тогавашната политическата номенклатура
да се съобрази с народния вот.
Днес имаме 1700 мегавата слънчеви и
вятърни централни, които са доста по-скъпи.
Ако бяхме изградили
2000 мегавата атомна
централа, сега цената на
тока щеше да бъде различна. Ако двата неизползвани реактори бяха
в употреба, щяха да носят стотици милиони
доходи при актуалните
високи цени на тока.
Наистина няма подобен
народ по света, който да
си държи реакторите на
склад от 7 години и в
това време да купува ток
на доста високи цени.
Е, сега виждаме колко е важно да ти дойде

акъла, ама навреме. Допреди войната ни проглушиха ушите с нелипици как проектът бил
икономически неизгоден. В света няма губеща атомна централа.
Както и няма развита
държава, която да не
развива атомна енергетика. След началото на
войната и повсеместната истерия със санкциите срещу Русия изглежда ще трябва да забравим за “Белене” задълго.
Заради политкоректна
целесъобразност. Нищо
че нуждите ни от нови
мощности продължават
да растат. А може би ще
се наложи да внасяме
по-евтин ток от Турция,
както ще внасяме “поевтин” газ от Америка.
Щото сме акълии и покатолици от папата.

1900 - В РУСИЯ Е ПУСНАТ НА ВОДА КРАЙЦЕРЪТ АВРОРА, СТАНАЛ ПО-КЪСНО СИМВОЛ
НА ОКТОМВРИЙСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ. Това се
случва в присъствието
на императора Николай
II и императриците Мария и Александра, наблюдаващи церемонията от
Императорския павилион. Събитието е под залпове на артилерийски салюти. Водоизместимостта на кораба при спуска съставлява 6731
тона. Крайцерът е участник в три войни: Рускояпонската, Първата световна и Великата Отечествена.
1934 - РАЖДА СЕ КИРИЛ ГОСПОДИНОВ,
АКТЬОР (УМИРА 2003 Г.) Кирил Господинов е
български актьор с
40 години трудов
стаж в театъра и
киното. Кандидатства заедно с Невена Коканова във ВИТИЗ, но дълго не ги
приемат, тъй като нямат дипломи за средно образование. Завършва ВИТИЗ през 1966 г. Господинов играе във филмите “Понеделник сутрин”
(1966), “Шведските крале” (1968), “Птици и
хрътки” (1969), “Нощем с белите коне”, “Тримата от запаса” (1971), “Бон шанс, инспекторе!”,
“Петък вечер” (1986), “Момчето си отива”... Найизвестен е с главната си роля във филма “Баш
майсторът” и неговите продължения.
ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ПАРКОВЕТЕ - обявен
от Европейската
федерация на националните и природни
паркове (Европарк).
На 24 май 1909 г. в
Швеция са създадени
първите в Европа
девет национални парка. В България има три Национални парка - Централен Балкан, Рила и Пирин. Парковете и защитените зони имат важна
мисия в свързването на хората с природата. Парковете не просто опазват ценните природни ресурси - животинските и растителните видове и
местообитанията - те ни доставят неизмерими
позитиви за здравето.
1928 г. - ПРОВЕЖДА СЕ УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РАБОТНИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ
СЪЮЗ (РМС) по инициатива на БКП
като легална форма
на Българския комунистически младежки съюз. Ръководи се
от Централен комитет. Негов печатен
орган е вестник
“Младежка искра”.
РМС е масова организация в работническите,
ученическите и студентските среди. Взаимодейства със студентската организация БОНСС от
1930 г. РМС е забранен от правителството на
Кимон Георгиев след преврата от 19 май 1934 г.
След 9 септември 1944 г. отново е легализиран.
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ЕЛКА БОЖИКОВА е
директор на Природо-математическата гимназия “Яне
Сандански” в Гоце
Делчев от 1998 г.
Тя е завършила
Великотърновския
университет “Св. св.
Кирил и Методий”.
През годините на
управление на гимназията е утвърдила
модел на поведение
на толерантност и
уважение между
ученици, учители и
родители, модернизира учебния процес
и целенасочено
работи за внедряване на иновациите в
учебния процес.
Заедно с това
работи, за да направи училището привлекателно, което
формира креативни,
социално отговорни
и инициативни
личности.

ЕЛКА БОЖИКОВА:

Çà ó÷åíèöèòå ó÷èëèùåòî å õðàì
24 май е празникът, на който учителите се радват на успехите на своите възпитаници,
казва директорът на ПМГ „Яне Сандански” в Гоце Делчев
Интервю на Деси ВЕЛЕВА

 Г-жо Божикова, как
посрещате 24 май - вие
като директор, вашите
колеги, учениците ви, училището?
- Винаги посрещаме
празнично и с приповдигнато настроение този важен ден за българската култура и българското образование. Това е голям празник както за нашия град Гоце Делчев, така и за гимназията ни. 24 май е денят,
в който тържествено изпращаме зрелостниците.
Гости на този вълнуващ
ритуал са наши бивши
възпитаници, които идват
от цялата страна дори и
от други държави. Това са
хора, завършили преди повече от 20-30 години, но с
умиление си спомнят за
родната гимназия. За учителите 24 май е ден, в който се радват на успехите
на своите ученици и се
чувстват специални заради
удовлетворението, което
получават. Това е денят, в
който се срещат поколенията и виждат, че училището е живо. Така празникът
е всеобщ.
 Смятате ли, че за
учениците училището все
още е храм на науката,
на познанието, както е
било в едно не толкова
далечно минало? Оценяват ли го те?

- Убедена съм в това.
Независимо от безкрайните предизвикателства на
новото време, училището
създава креативни млади
хора с подчертано отношение към образованието. А
след завършването си, те го
оценяват още повече. Училището живее чрез учениците, те създават неговата
история.
 През последните години често се говори за
проблемите на образованието, за падане на качеството на обучение, за неефективност, за нежелание на някоя от страните да се посвети на учението. Често има натрапчиво усещане за напрежение в системата.
На този фон какви са поводите за гордост?
- Въпреки всички проблемите, гордостта ни не
може да бъде подтисната,
тъй като се радваме на успехите на нашите ученици.
Когато погледнем назад,
виждаме колко много са
постигнали те.
В нашата училищна
общност успехите са дело
не само на труда на учителя, но и на загрижеността
и отношението на родителите. Ние разчитаме на
тяхната подкрепа и я получаваме в много посоки.
Благоприятната семейна
среда възпитава отговорни млади хора с желание
да се борят и да успяват в
живота.
Не на последно място

успехите се дължат на невероятната подкрепа, която имаме от наши бивши
възпитаници. Много се
гордеем с това, че независимо къде живеят, те
всъщност са част от училищния живот и подпомагат изявите на настоящите
ученици. Тази симбиоза е
един от основните фактори на успеха.
Ще дам няколко съществени примера, които ни
карат да се гордеем. Нашият ученик Иван Попов, зрелостник тази година, е член
на българските национални
отбори по астрономия и по
физика. Той представя
България пред света, а това
за нас е огромен успех.
Имаме постижения и в областта на математиката - на
ученика Антъни Атанасов,
който има високи резултати и по химия. Прекрасни
млади хора заемат първи
места на национални конкурси и имат завидни умения в областта на литературата. Един такъв пример
е зрелостничката Божидара Бойчева, която има над
30 призови места на литературни конкурси.
 Виждате ли в учениците си желание за наука?
- Да, виждам го. Не 100
% у всички, това не е реалистино. Децата имат желание не просто в момента да
се докажат, а да продължат
да го правят и в живота след
завършване на училището.
Искат техните успехи да

оставят следа в историята
на града им.
 Как успява вашето
училище да създаде толкова успешни млади хора?
- Училището ни има невероятна база. То е отворено за всеки, който иска
да я види. Преди повече от
10 години благодарение на
община Гоце Делчев се направи огромна инвестиция
и цялостен ремонт на
сградния фонд. След него
по други проекти и с подкрепа на родителите ние
успяхме да създадем едно
различно, иновативно училище. Тук класните стаи са
светли, просторни, интересно обзаведени, особено.
специализираните кабинети по физика, химия и биология.
За учениците е важно
да почиват и затова има чудесни кътове за отмора в
междучасията. Има добри
възможности за спорт на
открити площадки, във физкултурния салон, фитнес
залата. Всичко това създава различна, позитивна
среда, в която ученикът се
чувства специален. Когато
училището показва такава
грижа към теб, това се
оказва много мотивиращо.
Наскоро правихме проучване и 90% от децата казаха, че средата в училището
ги вдъхновява. Това създава различно отношение към
науката и образованието.
Освен това учениците
обичат да се явяват с елементи на официалната уни-

форма на различни форуми
и смятат, че това ги отличава и рекламира едно различно училище.
Използваме интердисциплинарност в учебния
процес, която дава възможност на възпитаниците ни
да създават уникални проекти. Част от тях бяха представени преди две години
пред бизнессредите у нас и
учениците дори получиха
предложения за работа.
Имаме редица извънкласни дейности и всеки
може да избира да се занимава с това, което му
харесва. За мен е важно
учениците да се чувстват
щастливи. Какво по-хубаво от това да виждаме
млади хора, които споделят тревоги и успехи с нас
и създават една особена
приемственост. 90 на сто
от учителите ни са възпитаници на училището и
сега техните деца учат
тук. Когато поколения наред градят атмосферата на
едно училище, създават
неговата история, изграждат традициите му, те са
общност, която прокарва
пъщита за бъдещи успехи.
 Какво е вашето пожелание в навечерието на
24 май?
- Искам на всички учители и родители да пожелая здраве, да милеят за
родната гимназия. А на
всички ученици - да бъдат
горди последователи на
Яне и да се стремят към
съвършенство.
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Àíêàðà è Ìîñêâà èçíåíàäâàùî
î÷åðòàõà íîâà ãåîïîëèòè÷åñêà îñ
Ердоган застана зад Путин срещу НАТО
“Турция не може да се откаже от
Русия, от руския газ и от руските
АЕЦ”, заяви турският държавен глава
на среща с млади хора, чийто видеозапис беше публикуван в акаунта му в

Туитър. Така той открито заяви, че ще
саботира финансово-икономическите
санкции на Запада срещу Руската федерация.
Руските доставки за Турция осигу-

ряват 45% от газа, 17% от петрола и
70% от пшеницата в страната, а туризмът представлява почти една пета от
всички пътуващи руснаци до Турция.
Турският президент блокира и

стартиралата процедура за приемането на Финландия и Швеция в Северноатлантическия пакт, обвинявайки Скандинавските страни в толериране на
кюрдския тероризъм.

Çàùî Òóðöèÿ íå ìîæå äà ñå îòêàæå îò Ðóñèÿ?
“Турция получава половината от необходимия й газ от Русия и това е от стратегическо
значение за икономиката ни”,
подчерта турският президентът.
Ердоган уточни, че няма да
прекъсва отношенията си нито
с руския лидер, нито с украинския президент и ще продължи
да води телефонна дипломация
с Путин и Зеленски.
Турската дипломация се оказа успешен посредник в преговорите между Русия и Украйна,
след като на 29 март организира
в Истанбул първата среща между делегации на двете воюващи
страни. На тази среща Реджеп
Ердоган бе главният оратор, демонстрирайки висша дипломация и така елиминира от ролята
на посредници ООН и Израел.

Анкара шокира Запада с
твърдата позиция на Ердоган,
който на два пъти обяви, че няма
да подкрепи кандидатурата на
Швеция и Финландия за членст-

во в НАТО. Президентът повтори, че Турция ще действа решително по въпроса и ще каже “не”
на партньорите си от Алианса.
Според него Швеция трябва да

Eрдоган помирява Русия и Украйна. Засега без успех

прекрати подкрепата за кюрдски
терористични организации, воюващи срещу Анкара.
Опитвайки се са изтъргува
турското вето срещу разширяването на Пакта, Ердоган поиска от Швеция да премахне военното ембарго срещу Турция, наложено от Стокхолм след турската операция “Извор на мира”
в Сирия.
Подобни искания той отправи и към САЩ, които блокираха
продажбите на изтребителите Ф16 и Ф-35, след като през 2021 г.
Турция купи руските противоракетни комплекси С-400, а сега
отказа на Вашингтон те да бъдат
предоставени на Украйна.
След ерата “Ататюрк”, която радикално обнови и модернизира държавата, турската дип-

Държавният секретар
на САЩ видимо ухажва
турския външен
министър. И има защо
ломатическа школа винаги се е
отличавала с настъпателност и
изключителна гъвкавост. С действията си турската дипломация
реализира стратегическата линия на Ердоган за ускореното
трансформиране на страната от
регионален в световен лидер.
Още по темата на стр. 9
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НАКРАТКО

Българите в Чикаго на
парад по случай 24 май
10 неделни училища от района
на Ветровития град, 20 културнопросветни организации и учители и
ученици от българските училища
от Индианаполис, щата Индиана,
деца и възрастни в национални
костюми, български знамена, цветя и празнично настроение проведоха първия български парад в
района на Чикаго. На събитието
по случай 24 май се бяха събрали
около 2000 наши сънародници.

Германия иска петролно
ембарго с или без Унгария

По повод 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета
и култура и на славянската книжовност, премиерът Кирил Петков и ръководената
от него официална делегация присъстваха на Божествена света литургия в базиликата
“Сан Клементе”, където е погребан славянският първоучител Константин-Кирил Философ

ПРЕМИЕРЪТ ПЕТКОВ ОТ РИМ:

Òðÿáâà íè øèðîêî
ñúãëàñèå çà ÐÑÌ
Папа Франциск дал три съвета на лидера ни
“Трябва да имаме широко съгласие по темата за Република Северна Македония, за да може всички в
държавата да се чувстват
съпричастни с решението”,
това заяви пред журналисти
във Ватикана премиерът
Кирил Петков.
И заяви, че “ще съм много благодарен на президента Румен Радев, ако свика
Консултативен съвет по национална сигурност”. Петков уточни, че за отпадане
на ветото може да се говори, след като Министерството на външните работи

представи последните резултати от прогреса по диалога със западната ни съседка, цитиран от БТА.
“Едва след това тези резултати трябва да се внесат
в парламента, който да се
изкаже и да представи ясна
позиция какво трябва да
направи българското правителство. Това е национален
въпрос”, каза още Петков.
Премиерът подчерта, че
не е обсъждал темата за европейската интеграция на
югозападната ни съседка с
главата на Римокатолическата църква.

Папа Франциск дал три
съвета на Петков. Първият
бил за борбата с корупцията - “тя е болест младите политици и трябва да се изкорени”. Вторият се отнася за
необходимостта за пряко
обяснение на хората какво
се прави, а не само да се
коментира пред медиите.
Последната препоръка е за
реформите, които трябва да
се извършват стъпка по
стъпка.
Кирил Петков изрази
очакване срещата му покъсно с премиера на Република Северна Македония,

която ще се проведе в Рим,
да премине в конструктивен
тон.
“Ще кажа на Ковачевски,
че е много важно да запазим
добрия тон и положителното отношение, защото от
двете страни на границата
има хора и сили, които искат да разклатят тези отношения”, заяви премиерът ни.
Той също така обмисля да
предложи на македонския
омбудсман да има комисия,
която да следи за езика на
омразата и би било добре в
нея да има представители на
българите в РСМ.

Ìàéìóíñêàòà øàðêà â
Ãúðöèÿ íå å ïîòâúðäåíà

ÑÀÙ ãîòîâè âîåííî
äà çàùèòÿò Òàéâàí

Не се потвърдиха опасенията за маймунска шарка в Гърция. Изследванията
на пациента от Лондон, за
когото имаше съмнение, че
е носител на заразата, не
опровергаха мнението на
лекарите. От Министерството на здравеопазването
съобщават, че пробите са
положителни за варицела.
Двете лаборатории, където
бяха изпратени пробите,
потвърдиха резултата.
Междувременно Белгия
стана първата страна, която въведе задължителна 21-

САЩ са готови да защитят Тайван с военна сила, ако
възникне необходимост. Това обяви президентът Джо Байдън
на съвместна пресконференция в Токио с японския премиер
Фумио Кишида. Байдън припомни, че Щатите са съгласни с
политиката на “един Китай”, но подчерта, че самата идея за
промяна на статута на острова със сила е напълно неуместна.
“Това ще бъде още едно действие, подобно на случилото се
в Украйна”, добави той.
“Китай изразява силно недоволство от изявлението на
американската страна. Тайван е неотменна част от територията на Китай”, реагира говорителят на МВнР Ван Уенбин.
В Токио Джо Байдън обяви нова икономическа инициатива в Индо-Тихоокеанския регион (IPEF, Indo-Pacific Economic
Framework). По думите му инициативата ще гарантира на
участничките по-бързо и равноправно развитие, стабилно
функциониране на веригите за доставки на определени стоки
и създаване на чиста енергия и декарбонизация.

дневна карантина за пациенти с маймунска шарка,
съобщи Политико. Властите съобщиха за четири случая на заболяването през
последната седмица.
В събота Световната
здравна организация съобщи,
че има 92 потвърдени случая
в 12 различни страни, като
28 предполагаеми случая са
разследвани. Болни има в
Обединеното кралство, Португалия, Швеция, Италия,
Испания, Франция, Белгия,
Германия, САЩ, Канада,
Австралия и Израел.

Германският вицепремиер и министър на икономиката Роберт
Хабек е разочарован, че ЕС все още
не се е споразумял за петролно
ембарго срещу Русия. В интервю за
местно радио той каза, че Берлин
би бил готов да се откаже от
участието на Унгария в него, за да
ускори предложената забрана.
“Ако председателят на ЕК каже,
че другите 26 страни ще направим
това без Будапеща, тогава това е
решение, което винаги бих подкрепил. Но все още не съм чул това
от ЕС”, добави той.

Извънредно положение
в Ню Йорк заради
дефицит на бебешки храни
Кметът на Ню Йорк Ерик Адамс
обяви извънредно положение заради
недостиг на бебешки храни в цялата страна, съобщава Си Ен Ен.
Градоначалникът подписа спешна
заповед, която ще упълномощи
градския отдел за защита на потребителите и работещите да
предотврати повишаването на
цените на формулата. Говорителят на Белия дом Карин Жан-Пиер
вече съобщи, че военновъздушните
сили са започнали спешен внос на
дефицитни детски храни в САЩ
от Европа.

КНДР с около 3 млн.
заразени с треска
За денонощие севернокорейските власти са регистрирали 167
650 души със симптоми на треска.
Така общият брой на заразените
от края на април вече е над 2,81
милиона. Лидерът на страната
Ким Чен-ун разпореди да се въведат блокади във всички градове и
окръзи на страната.

СНИМКИ БТА

Ферибот с над 130 души се запали,
докато приближавал североизточна
провинция на Филипините.
Загинали са седем души. Повечето
пътници и членове на екипажа са
спасени, съобщи бреговата охрана.
Най-малко четирима души са в
неизвестност. Според властите
пожарът вероятно е тръгнал
от машинното отделение
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AÅÖ „Aêêóþ” ñòàðòèðà
ïðåç 2023-à
Аптраил ХАЛИЛ

Турция обяви плановете си
за развитие на ядрената енергетика още в началото на 70те години, а през 1974-1976 г.
съветски специалисти проучиха мястото за изграждане на
атомна електроцентрала близо до град Аккую, на брега на
Средиземно море. Плановете
за изграждане на първата
атомна електроцентрала обаче многократно се отлагаха по
различни причини.
Изграждането на АЕЦ-а се
изпълнява от “Аккую Ядър”
(над 99% от акциите му са
собственост на предприятия
от “Росатом”) въз основа на
междуправителствено споразумение, подписано между
Русия и Турция през 2010 г.
Строителството на АЕЦ
“Aккую” е историческо събитие. Турция инвестира 20 ми-

лиарда долара в проекта за
атомна електроцентрала само
на етапа на строителството,
но може да спечели поне 6 милиарда. През 2020 г. започна

строителството на втория
блок на атомната електроцентрала, а малко по-късно - на
третия.
Според министъра на енер-

Внушителната строителна площадка на АЕЦ “Аккую”

гетиката и природните ресурси
Фатих Донмез, Анкара очаква
да въведе в експлоатация
първия реактор през 2023 г.,
когато републиката ще отпразнува стогодишнината си. След
това всеки следващ реактор ще
бъде пускан в експлоатация
всяка година. Така АЕЦ-а може
да започне да работи с пълен
капацитет през 2026 г. След
завършване на строителството
на АЕЦ “Аккую”, с инсталирана мощност от 4800 MW, тя ще
генерира 35 милиарда kWh годишно.
Посещавайки Анкара през
2018 г., Путин обеща да вземе
участие в церемонията по пускане в експлоатация на
първия енергиен блок, заедно
с Ердоган.

Áàéäúí è Ìèöîòàêèñ - ñúþçíèöè ïðîòèâ Ïóòèí
СИРИЗА осъди военните договори със САЩ
Президентът на САЩ Джо Байдън
благодари на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис за “моралното лидерство” на страната му след началото на
руската инвазия на Украйна по време
на разговор между двамата в Белия дом.
Мицотакис е във Вашингтон, за да
участва в честванията на 200-годишния юбилей от началото на Гръцката
война за независимост, по време на
която страната му отвоюва своята независимост от Османската империя.
“Сега ние заедно сме изправени
пред предизвикателството на руската
агресия”, каза Мицотакис на Байдън,
добавяйки, че двустранните отношения
са “на рекордно високи нива”.
Срещата в Овалния кабинет дойде
и след като Гърция официално удължи

с пет години двустранното си военно
споразумение със САЩ, което позволява на американските въоръжени сили
да ползват три бази в Гърция, както и
да имат военноморско присъствие на
остров Крит.
САЩ искат от Гърция да изпрати
оръжие и бронирана техника в Украйна. Американците настоявали Атина да
изпрати в Украйна и оръжия- съветско
производство. Искането е било представено пред министъра на отбраната
на Гърция Никос Панайотопулос от
американския му колега Лойд Остин.
Мицотакис изрази своята подкрепа
за членството на Финландия и Швеция
в НАТО и изрази оптимизъм, че Турция в крайна сметка няма да попречи
на двете северноевропейски страни да

Свръхмодерен американски военен кораб акостира на гръцкото пристанище в
Александруполис. Огромният плавателен съд транспортира хеликоптери, безпилотни
самолети, танкове, муниции, бронирани автомобили и друго тежко въоръжение

се присъединят към алианса. Така той
визира спекулациите, че турският президент може да се възползва от случая,
за да спечели американски отстъпки в
продажби на оръжие.
Преди срещата в Белия дом гръцкият парламент ратифицира договора за
военно сътрудничество със САЩ с гласовете на социалистите и консерваторите от управляващата “Нова демокрация”. Опозиционната СИРИЗА и още
три малки партии гласуваха против
споразумението и обвиниха премиера
и кабинета, че са приели безусловно
всички изисквания на американската
страна.
Лидерът на СИРИЗА Алексис Ципрас заяви, че правителството предоставя пристанището в Александруполис на безсрочно ползване от американските военни. Той обвини властта
в предателство, като каза, че Гърция
изпраща оръжие на Украйна под натиск от САЩ, а в същото време Вашингтон въоръжава Турция с военни
самолети, които летят незаконно над
гръцките острови.
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Âîéíàòà ñå óñëîæíÿâà,
Àìåðèêà íå å ãîòîâà
Сенатът прие пакет спешна помощ за
Украйна в размер на 40 млрд. долара, но
след като малка група републиканци, които са изолационисти, шумно критикуват разходите, а войната навлиза в нова
и сложна фаза, по-нататъшната двупартийна подкрепа не е гарантирана.
Аврил Хейнс, директорът на националното разузнаване, предупреди неотдавна сенатската комисия по въоръжените сили, че следващите няколко месеца
може да са нестабилни. Според нея конфликтът между Украйна и Русия може да
поеме по “по-непредсказуема и потенциално ескалираща траектория”, като се
увеличава вероятността Русия да заплаши с използване на ядрено оръжие.
Посланието на Съединените щати и
техните съюзници към украинците и руснаците трябва да е следното: Независимо
колко време ще отнеме това, Украйна ще
бъде свободна. Украйна заслужава подкрепа срещу непровокираната агресия на

Русия, а САЩ трябва да поведат съюзниците си от НАТО, за да покажат на Владимир Путин, че Атлантическият съюз е
готов и способен да се противопостави
на реваншистките му амбиции.

Тази цел не може
да бъде изместена,
но в крайна сметка все още не е в интерес на Америка да се впусне в тотална
война с Русия, дори ако един договорен
мир може да изисква от Украйна да вземе някои трудни решения. А целите и
стратегията на САЩ в тази война станаха по-трудни за разпознаване, тъй като
параметрите на мисията изглежда са се
променили.
Опитват ли се, например, от Вашингтон да помогнат за прекратяването на
този конфликт чрез споразумение, което
би позволило създаването на суверенна
Украйна и някакъв вид отношения между
САЩ и Русия или се опитват да отслабят
трайно Русия? Дали целта на администрацията се е пренасочила към дестабилизиране на Путин или към негово отстра-

няване? Възнамеряват ли Съединените
щати да подведат под отговорност г-н
Путин като военнопрестъпник или целта
е да се опитат да избегнат по-широка
война - и ако е така, как се постига това
с крамоли и предоставяне на разузнавателни данни за убиване на руснаци и

потапяне на техни кораби?
Решителната военна победа на Украйна над Русия, при която Украйна да си
върне всички територии, завзети от Русия
от 2014 г. насам, не е реалистична цел.
Със съкращения

ПЕНТАГОНЪТ СЪОБЩИ:

РУСКИТЕ И ЩАТСКИТЕ ГАУБИЦИ В УКРАЙНА

Ðàçãîâîðèòå íà ãåíåðàëè
¹1 íà ÑÀÙ è Ðóñèÿ
îñòàâàò òàéíà

90% îò îáåùàíèòå àìåðèêàíñêè
îðúäèÿ âå÷å ñà ïðåäàäåíè íà Êèåâ

Пентагонът съобщи, че на 19
май председателят на Обединения
комитет на началник-щабовете на
САЩ генерал Марк Мили е разговарял по телефона с началника на
руския генерален щаб генерал Валерий Герасимов.
“Военните лидери обсъдиха
няколко проблема, свързани със
сигурността, като се съгласиха да
запазят линиите за комуникация
отворени”, каза говорител на генерал Мили.
Разговорът се състоя, след
като министърът на отбраната
Остин разговаря с руския си колега Шойгу.
“Съгласно досегашната практика, конкретните подробности от
техния разговор ще бъдат запазени в тайна”, добави говорителят
на Кремъл Дмитрий Песков.
Успокояващото е, че за първи
път след 24 февруари т.г.

отново се възстанови
„червената линия”
между генералните щабове на

САЩ и Русия. Тази връзка е жизнено важна за сигурността на
планетата, за да се предотврати
ядрена заплаха - дали при умишлено или случайно изстрелване
на ракета, дали при грешна преценка за намеренията на другата
страна.
Неслучайно наскоро ООН
предупреди за изключително високата заплаха от използване на
ядрено оръжие, като сега този
риск е “по-висок, от поколения
насам”.
След разговора с руския си
колега ген. Мили се срещна с кадети, дипломиращи се във военната академия в Уест пойнт. Пред
тях той обяви, че ще носят отговорността Америка да е подготвена за свят, който е все по-нестабилен и в който големи сили искат да променят световния ред.
Щатският генерал №1 призова новото поколение военни да подготвят въоръжените сили за войни,
които може да не приличат особено на днешните.

Най-малко 81 от
90-те гаубици, които
САЩ ще предадат на
Украйна, вече са на
разположение на украинската армия, обяви неназован служител на Пентагона.
Американски инструктори са обучили
над 200 украински артилеристи как да управляват гаубиците.
Щатската 155-мм
гаубица M777 е разработена от английска фирма и има цифрова система за управление
на огъня, подобна на системите в самоходната артилерия. Максимален обхват на
конвенционалните снаряди е
24,7 км. Гаубицата M777
може да стреля с високоточни снаряди с максимален об-

хват до 40 км.
Руската самоходна артилерийска установка 2С35 “Коалиция-СВ” може да бъде
превърната в боен робот и
оборудвана с ново усъвършенствано оръдие. Тя има роботизирано отделение с пълна

автоматизация на изстрелите.
Мощността на новото
оръжие е един и половина
пъти по-висока от тази на традиционните самоходни оръдия. Експертите планират да
модифицират установката, за
да може да работи без екипаж.
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Õîðà, ïðåäóïðåäåíè ñòå!
За свободата на словото и нецензурираната информация
Антон ГИЦОВ

През 1948 г. английският
писател Джордж Оруел публикува своя роман “1984 г.”,
представляващ опит да се
предскаже бъдещето, в което
няма свобода на словото и
има Министерство на истината и Полиция на мисълта.
Главният герой Уинстън
Смит работи в Министерството на истината в Лондон,
където обработва новини,
така че да са в съответствие
с представяните от властта
факти...
Някои събития в нашата
страна ни напомнят мрачните предсказания и предупреждения на Оруел за властов режим, при който се извършва
посегателство върху свободата на словото и правото на
медиите да поднасят информация, която да не бъде цензурирана.

гости, както и съдържанието
на изразяваните от тях становища. Предложението е на
партията
на
премиера
“Продължаваме промяната” в
лицето на нейният представител в СЕМ Симона Велева.
По време на това заседание
СЕМ е наложил глоба на на
една кабелна телевизия за
разпространяване на фалшива информация във връзка с
войната в Украйна.
Това решение на СЕМ
представлява брутално посегателство срещу свободата на
словото. СЕМ си вменява
правото да осъществява мониторинг за това как медиите
отразяват едно външно политическо събитие, превръщайки се по този начин в политически орган. На какво основание СЕМ ще оценява профила на канените в медиите
гости, както и съдържанието

райна, на какво основание
СЕМ си присвоява правото
да преценява коя информация
е истинска и коя фалшива?
В условията на прерасналия във война руско- украински конфликт, в страната
настъпи

и на конфронтация между
две основни групи от политици, политически коментатори и интелектуалци. Едната група, в която се изявяват политици, включително българския премиер Кирил Петков, и доста политолози с русфобски уклон,
изразява мнение, че Путин/
Русия извършват непровокирана агресия срещу Украйна, в опит за осъществяване на имперски амбиции

нистерство на истината и
извършва посегателство срещу свободата на словото.
Свободата на словото е
свещено право. В Международния пакт за граждански и
политически права приет на
16 декември 1966 г. от Общото събрание на ООН се
указва, че (член 19, т.2):
“Всяко лице има право на
свобода на словото; това
право включва свободата да
търси, да получава и да разпространява сведения и идеи
от всякакъв вид”.
Аналогичен текст за това
право съществува и в българската конституция (чл.39,
ал.1), като съществува и
текст за Свобода на медиите
(чл.40, ал.1): “Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не
подлежат на цензура”. Съществува също така и текст за

на изразяваните от тях становища?
На какво основание субективните мнения на членовете
на СЕМ могат да бъдат основа за упражняване на контрол
и налагане на глоби на медиите отразяващи руско-украинската война? Не се ли
превръща така СЕМ в своеобразна Полиция на мисълта,
в цензор, който в решенията
си ще се ръководи от правилото, провъзгласено от Соломон Паси, че “Истината не е
във всички гледни точки, а в
добрите гледни точки”? Не
представлява ли това решение грубо нарушение на самият Правилник на СЕМ,
който постановява, че “при
осъществяване на своите дейности СЕМ се ръководи от
интересите на обществото,
като защитава свободата и
плурализма на словото и информацията и независимостта на радио-и телевизионните оператори”.
Във връзка с това, че СЕМ
е наложил глоба на една кабелна телевизия, която била
разпространявала между другото фалшива информация
във връзка с войната в Ук-

и възстановяване под някаква форма на бившия Съветски съюз.
Втората група, около която гравитират русофили,
посочва, че конфликтът е
предизвикан от обкръжаването на Русия със страничленки на НАТО и от договорката между САЩ/НАТО
и проамериканския режим в
Киев, Украйна един ден да
бъде приета в НАТО, което
застрашава националната
сигурност на Русия. Между
тези две групи се води битка
в медийното пространство.
Фактите в това отношение показват, че са налице
опити от страна на първата
група, да се ограничат медийните изяви на втората
група, с аргумента, че с изказваните от нея мнения и
твърдения се лансира дезинформация за руско- украинския конфликт, и че тази
група се превръща в проводник на путинската пропагандна машина. В тази битка
очевидно СЕМ взима страната на първата група, без
да се съобразява, че по този
начин започва да изпълнява
ролята на своеобразно ми-

Свобода на информацията
(чл.41, ал. 1): “Всеки има
право да търси, получава и
разпространява информация.
Това право търпи отношения, също с оглед на- защитата на националната сигурност; - запазване на обществения ред и превенция
на престъпността; - защита
на здравето и морала; - защита на репутацията и правата на другите граждани; съображения за запазване на
тайна”.
Видно е, че решението на
СЕМ от 19 май представлява фрапантно нарушение с
българската конституция,
която допуска ясно постановени ограничения в упражняването на свободата
на словото и на информацията от гражданите и медиите, и не включва по никакъв начин ограничения по
отношение на правото на
отразяване и разпространяване
на
информация
вътрешно и външно политически събития, определяни
от когото и било за “дезинформация”. Недвусмислено
е казано, че медиите не могат да бъдат подложени на

поляризация
на общественото
мнение

Ето примери:
На 1 март тази година
Съветът за електронни медии
(СЕМ) взе решение да спре
разпространението на руски
телевизионни програми на
територията на България, защото не представяли безпристрастно новините. Но Бетина Жотева, която внася предложението за решение и
членките на СЕМ не са политическа институция, те не
разполагат нито с капацитет,
нито с пълномощия да оценяват пристрастността или
безпристрастността на предавания на чужди, че даже и
на наши телевизии. Ако имаха това право, досега да са
забранили предаванията на
няколко телевизии, които
изразяват пристрастия. А
забраната на руските телевизии отне правото на българските зрители да чуят гледната точка и на руската
страна. То бе посегателство
срещу свободата на медиите
и напомня онези времена, когато се заглушаваха предаванията на Свободна Европа и
на БиБиСи на български език
- по същата причина, гражданите да нямат достъп до друга гледна точка.
На 19 май новият СЕМ взе
решение да прави занапред
пълен мониторинг на отразяването на военната инвазия
на Русия в Украйна във всички телевизии и радиостанции
- държавни и частни. Този
мониторинг ще включва профила на канените в медиите

контрол и цензура, защото
това ограничава свободата
на словото.

И още нещо, което
буди тревога
На парламентарния контрол
в петък от изявление на министъра на електронното управление Божидар Божанов стана
ясно, че към Министерството се
създава аналитично звено, което да упражнява мониторинг
върху съдържанието на медии
и социални мрежи и ще следи за
случаи на целенасочена дезинформация. Министърът увери,
че министерството се водело от
един основен принцип и той
бил, че “не трябва нито правителството, нито някоя голяма
корпорация да решава кое е
истина, кое не, нито да има правомощия да блокира нещо, просто защото така е решил”.
И тук възниква въпросът,
след като министерството е
част от властта, къде е гаранцията, че това негово звено ще
определя безпристрастно кое
е дезинформация? След като
този министерски орган уж не
трябва да решава кое е истина
и кое не е, как ще преценява
кое е целенасочена дезинформация? Защото една такава
оценка би трябвало да основава на някакво собствено определение, кое е истина, а кое не
е, нали? Не е ли налице опасността, че това министерство
може да се превърне и в Министерство на истината?
Решението на СЕМ и създаването в Министерството на
на електронното управление
на специално звено за мониторинг на медиите и социалните
мрежи, което да следи за случаи на дезинформация бяха
предшествани от атаката срещу свободата на словото от
видни политици и личности.

Става страшно
наистина
В едно от своите послания
от 2013 г . към обществото
Евгени Дайнов, споменавайки
че БНР предоставя платформа
на руската пета колона у нас,
писа: “Предупредени сте.... Да
няма после “Ама откъде дойде
това?” когато, като украинците, някоя четвъртъчна вечер си
легнете като членове на ЕС, а в
петък сутринта разберете, че “в
интерес на националната сигурност” вече сте членове на Русия. Имате уши - слушайте.
Имате мозъци - мислете”.
Красиво казано и ние ще си
позволим да плагиатстваме част
от посланието му:
Хора, предупредени сте.
Имате уши - слушайте. Имате
мозъци - мислете. За да не се
събудите някоя сутрин в държава, напомняща онази описана от
Джордж Оруел в книгата му
“1984”.
Епицентър,
със съкращения
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Òðèíàéñåòèìà
õóäîæíèöè â „Ïðÿêî
äîïúëíåíèå”
Общият експеримент на известните
автори показва техните двойни картини
“Пряко допълнение” е озаглавена
изложбата на 13 художници със
съвместни платна, която може да се
разгледа до 7 юни в столичната галерия “Ракурси”, ул. “Хан Крум” 4А.
Авторите в нея са Анета Дръгушану
- Мариана Маринова, Валентин Ангелов - Христо Йотов, Греди Асса Михаил Лалов, Васил Стоев - Димитър Петров, Милко Божков - Цветелина Максимова и Росен Кръстев,
Николай Янакиев - Пламен Бонев,
научи ДУМА от Румяна Йонева.
Изложбата събира в общ експеримент, по идея на Валентин Ангелов,
13 художници, които създават съвместни произведения. Всеки от участниците започва една картина, която другият довършва. Така всяка двойка автори създава две произведения, откъдето е и името на изложбата “Пряко
допълнение”. Двойките художници са

винаги е било по-скоро като игра.
Сега за пръв път създаваме подобен
общ проект, който представяме пред
публика, и това е голямо предизвика-

Валентин Ангелов - Христо Йотов,
“Vaya Con Dios”

Димитър Петров - Васил Стоев,
“Ден и нощ”

Пламен Бонев - Николай Янакиев
формирани на основата на техните
разбирания, ценности, идеи, стилови
особености и приятелски отношения.
“И преди сме рисували заедно, но

Милко Божков - Цветелина
Максимова и Росен Кръстев

телство. Тръгнахме от общия ни път
през годините, заедно сме учили в художественото училище, в академията,
споделяли сме ателиета, пленери,
идеи, но сега предизвикателството е
различно - да влезеш в света на колегата и да го допълниш, пряко”, разказва Валентин Ангелов.
“Много е важно да намериш баланса, да усетиш другия, за да създадете един бисер, който да покажете
на публиката. Да видиш къде започваш ти и как преливаш в другия, как
той те разбира, какво променя, какво
допълва, пряко или не”, казва Михаил
Лалов, в чието ателие са направени
част от творбите. Някои автори, които не живеят в един град, като Николай Янакиев и Пламен Бонев, Васил
Стоев и Димитър Петров, както и
дамската двойка Анета Дръгушану и
Мариана Маринова, работят от дистанция и разменят работите си по
пощата, а Милко Божков и семейството Цветелина и Росен творят във
Велико Търново.
Художниците не са поставили ограничения пред себе си, с изключение на формата на творбите 80/80 см или 90/90 см. “Правиш своята творба и я даваш на своя колега,
без да знаеш дали той само ще драсне
щрих, дали ще добави къс от своя
композиция или ще я промени изцяло”, разказват авторите.

Âðú÷âàò íàãðàäèòå íà êîíêóðñà „Íåñòèíàðñòâîòî æèâèÿò âúãëåí íà áúëãàðñêèÿ äóõ” íà 3 þíè
Завърши литературният
конкурс “Нестинарството живият въглен на българския дух”, организиран от
Съюза на българските
творци и Салона за българска култура и духовност Чикаго. Жури в състав
Снежана Галчева - председател на Съюза за българска култура и духовност,
Милена Димитрова - писател и жирналист, и Димитър Йовков - председател на Художествения
съвет на Съюза на българските творци, определиха
победителите.
В раздел “Проза” Специална награда получава Диана Христова - Испания;

първа награда - Даниела
Найберг - САЩ; втора Калина Томова - Чикаго,
Красимира Байлс - България; трета - Мария Стайкова - Австралия, Наско Гелев
- Чикаго. Поощрение има за
Невена Колева и Нина Ганева - България.
В раздел “Поезия” Специална награда взима
Маргарита Мартинова България; първа награда Здравка Момчева - Великобритания; втора - Михаил Цветански - Чикаго;
трета - Хари Спасов и
Елка Бърдарова - Чикаго.
Поощрение получават Катерина Ненчева, Валентина Йотова, Цонка Велико-

ва, Румяна Златкова, Светослав Славов, Таня Варадинова - България. Специална награда за произведение с висока художествена стойност се присъжда
на Красимира Макавеева България.
Благодарствени грамоти
има за децата, участвали в
конкурса: Симона Василева - Сливен, Радослав Карауланов - Варна, Мария
Цонева и Никол Найденова
от ЦПЛР - Детски комплекс, клуб “Митове и легенди” - Севлиево, както и
на неговия ръководител
Ива Филева. Организаторите на конкурса благодарят
за съдействието на община

Царево и Сдружението на
българските стенографи.
Отличените със специални и първи награди ще
получат и грамоти от Народното събрание на Република България, които ще
бъдат връчени лично от
председателя или главния
секретар на българския
парламент. Специална награда е учредил и кметът на
община Царево.
Заключителното събитие
на конкурса с обявяване на
наградите и връчването им
ще се състои на 3 юни от 18
ч. в Дома на културата
“Средец” в София, ул. “Кракра” 2А, научи ДУМА от
Димитър Йовков.

НАКРАТКО

Представят в БАН
романа в стихове
„Милена”
от Елена Алекова
Народно читалище “Петър
Берон-1926 г.”
съвместно
с
Българската академия на науките
и Националния
литературен салон “Старинният файтон” организират поредното издание на Литературна
гостоприемница с Надежда Захариева. На 31 май от 18 ч. в залата
на БАН ще бъде представен романът в стихове “Милена” от
Елена Алекова. Слово ще произнесе
Никола Иванов, ще участват актьорите Ива Караманчева, Стоян
Чобанов, флейтистката Майя
Сергиева-Богданова, пианистите
Мая Трайкова и Васил Дечков.

Премиера на
дебютната книга
на Десислава Христозова
Премиера на
дебютната книга
на Десислава Христозова “Тихо! За
това не се говори” ще се състои
на 25 май от
18,30 ч. в Nova Art
Space (София, ул.
“Съборна” 3). Ще
участва и Мира
Добрева - редакторка на книгата.
Десислава Христозова е журналистка с над 20-годишен опит, авторка,
влогър с ютюб канал “Деси, къде
си?”, един от редакторите в предаването “Отблизо с Мира” по БНТ,
както и ефирен редактор на “България в 60 минути” по БНТ. Деси е
приела за своя мисия да говори
открито за затлъстяването като
заболяване, за да се обърне внимание
на тази световна пандемия и вместо да се мълчи от неудобство,
хората да бъдат информирани за
рисковете и последствията от нея.
В дебютната си книга тя разкрива
истината за живота на дебелите
хора. Това е изповед за важните
неща, болките и притесненията.

Шопенов концерт
в Полския институт
Полският институт в София
съвместно с Шопеновото дружество
в България организират Шопенов
концерт на 25 май от 18,30 ч. в
салона на Полския институт, ул.
“Веслец” 12, с вход свободен. Ще
звучат Валс в ла минор от “Две
забравени пиеси” от Шопен - изп.
Димитър Михайлов, Сонатина 1 част
ми бемол мажор от Бетовен и Валс
в ми минор, посмъртен опус от Шопен
- изп. Яна Кръстева, Тригласна инвенция от Й.С. Бах и Ноктюрно в ла
бемол мажор опус 32 номер 2 от
Шопен - изп. Мария Атанасова, Тригласна инвенция от Й.С.Бах и Ноктюрно опус 72 номер 1 от Шопен изп. Антония Пешева, Брилянтни
вариации оп. 12 от Шопен - изп. Ясен
Калайджиев, Прелюдии 1, 2, и 3 оп.
28 от Шопен и “Градини под дъжда”
от Дебюси - изп. Мариела Низамова,
Полонеза “Героична” оп. 53 от Шопен
- изп. Йоанна-Лора Василева, Баркарола оп. 60 от Шопен - изп. Марина
Мравова.
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Океанографът Робърт Балард бил на секретна мисия
по време на Студената война. Трябвало е да търси
потопени ядрени подводници, но открил „Титаник”.
Бележниците на Мария Кюри още са радиоактивни.

ΔÂÌ‡ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡ Ì‡
‡ÔÚÂÍ‡Ú‡ Ë ÔËÚ‡:
- —ÎÛ˜‡ÈÌÓ ‰‡ ËÏ‡ÚÂ ÎÂÍ‡ÒÚ‚Ó Á‡
ÓÚÒÎ‡·‚‡ÌÂ?
- »Ï‡ÏÂ, ÌÓ Á‡˘Ó ÌÂ ‚ÎÂÁÂÚÂ?
- ÕÂ ÏÓ„‡...
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Âèäà Ïèðîíêîâà ðàçêðèâà
„Åíèãìàòè÷íè ñúñòîÿíèÿ”
Известната композиторка ще изнесе
авторски клавирен концерт на 27 май
Композиторката и пианистка Вида Пиронкова, която твори в областта на популярната,
камерната, класическата, театралната и филмовата музика и
на мюзикъла, ще зарадва почитателите на клавирното изкуство с авторски концерт. Своите
красиви, жизнерадостни произведения, обединени под името
“Енигматични състояния”, тя ще
изсвири премиерно на 27 май
от 19 ч. на рояла в Центъра за
себепознание “Орфей” в София,
бул. “Пейо К. Яворов” 18.
С школовката на академичен
музикант и с размаха на музикалното си въображение, Вида
Пиронкова ще ни преведе през
загадъчни емоции, обвити в магията на сантименталното пиано. Публиката ще се потопи в
богат звуков колорит, нежна
чувствителност, буреносни
емоции, спокойни миражи и

съзерцания, дъждовен ромон,
последван от слънчеви, пролетни изгреви. Цикълът от разнородни по своя емоционален и
текстови характер пиеси е обединен от мелодичната музикална линия на авторката. Творбите, които носят заглавия “Радостно”, “Кармично”, “Изумрудено”, “Носталгично”, “Елегия”, “Пролетно”, “Магична
нощ”, са писани в последните
години, а сега ще може да
бъдат чути за първи път.
Концертът ще бъде придружен от партитура на представените творби, издадена от
Съюза на българските композитори. Гостите на събитието
ще имат възможност да придобият нотните страници с личен
автограф от авторката. След
концерта партитурите ще
бъдат предлагани в специализираната книжарница на СБК.

¬ ‰ÂÌˇ, ‚ ÍÓÈÚÓ Ô‡ÁÌÛ‚‡Ú
·˙Î„‡ÒÍËˇÚ ‰Ûı Ë ÔËÒÏÂÌÓÒÚ,
˜ÂÒÚËÚËÏ ÓÊ‰ÂÌËˇ ‰ÂÌ Ì‡
СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

По този начин ще бъде осъществена идеята за цялостна,
хомогенна визия при представянето на нова, съвременна клавирна музика. Проектът е подкрепен финансово от НФ “Култура” и показва
по един зрял начин творчеството на композитора в областта на класическата музика.

Културното събитие ще
бъде излъчено в реално време
във фейсбук страницата на
Центъра “Орфей”. Почитателите на класическата музика и на
творчеството на Вида Пиронкова ще могат да гледат концерта и в ютюб, където ще бъде
качен като документален арт
филм, а също и в TVart Channel.

×åðâåíèòå áîðîâèíêè ìîæå äà ïîäîáðÿò ïàìåòòà
Британски учени установиха, че 100 г
червени боровинки дневно подобряват когнитивните показатели, съобщи в. “Мейл он
сънди”. Те са много богати на антиоксиданти и намаляват “лошия” холестерол в кръвта,
а според специалисти той се свързва с поголям риск от развиване на деменция.
Учените от университета на Източна
Англия са работили с 60 здрави доброволци на възраст от 50 до 80 години. Тези,

които са приемали версия на прах от плодовете, са имали по-добри показатели за
памет след 12 седмици. Според учените
обаче ефектът върху кръвния поток в артериите проличава още след два часа. Изследване с ЯМР показало, че оросяването на
важни части на мозъка при тях е било подобро. “Лошият” холестерол на доброволците, приемали червени боровинки, също
бил с 9 процента по-ниски стойности.

Червените
боровинки
също
поддържат сърцето здраво и намаляват
възпаленията, предотвратяват инфекции
на уринарния тракт и може да намалят
риска от възпаления на венците, стомашна язва, рак. Лекарите препоръчват да ги
консумираме сурови или блендирани, а
не в соковете, които съдържат много
захар. Популярни са изсушените им версии, но те също са с много захар.

Äâîðúò íà Åòíîãðàôñêèÿ ìóçåé â Ïëîâäèâ
ñå ïðåâðúùà â çàíàÿò÷èéñêà ÷àðøèÿ

СНИМКА РЕМ - ПЛОВДИВ

Четиринадесетото издание на
Седмицата на традиционните занаяти ще се състои след прекъсване от
2 години заради пандемията от
КОВИД-19 от 27 юни до 3 юли в

»–»À ¬⁄À◊≈¬,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ, „ÂÌÂ‡ÎÂÌ
‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¡“¿
Ã»√À≈Õ¿ “¿◊≈¬¿,
‰ËÂÍÚÓ Ì‡
Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇ ËÌÒÚËÚÛÚ
Ì‡ Ô‡‚ÓÒ˙‰ËÂÚÓ
–”—» —“¿“ Œ¬,
˜ÎÂÌ Ì‡ Õ‡‰ÁÓÌËˇ
Ò˙‚ÂÚ Ì‡ ¿„ÂÌˆËˇÚ‡
Á‡ ÔÛ·ÎË˜ÌËÚÂ
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ë ÍÓÌÚÓÎ
“ŒÃ¿ «ƒ–¿¬ Œ¬,
ÓÍ ÏÛÁËÍ‡ÌÚ
ƒÓˆ. ﬂ—≈Õ ¬⁄À◊¿ÕŒ¬,
·‡ÎÂÚËÒÚ Ë ÔÂ‰‡„Ó„

Регионалния етнографски музей в
Пловдив. През седмицата ще бъдат
представени различни занаяти, за да
се види не само трудът, но и хората,
които, въпреки трудностите, продъл-

жават да работят и да носят духа на
традициите. Посетителите ще могат
да усетят магията, която материализира майсторските идеи в уникални
произведения и превръща занаятчията в творец.
Домакините се надяват да засилят
интереса на децата и младите хора
към традиционните занаяти, защото
при тях могат да видят не само готовото изделие, но и да участват сами в
изработката му, т.е. да чиракуват при
майсторите. На тези срещи занаятчиите ще “сверят часовниците си”, като
обменят творчески идеи, разговарят
за проблемите, но и се радват на постигнатото от всеки от тях.
По стар български обичай през
цялата седмица ще има музика и танци, ще се вият кръшни хора между
чимширите в двора, ще има изненади,
с които занаятчиите да запомнят гостуването си в Регионалния етнографски музей.

¬¿À≈Õ“»Õ √≈Œ–√»≈¬
◊Ó‚ÂÍ˙Ú-ÓÚ‰ÂÎ, ÍÓÈÚÓ ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ Â Ì‡ Ò‚Óˇ
ÔÓÒÚ, Á‡ ‰‡
ÏÓÊÂ ‚ÂÌËÚÂ
˜ËÚ‡ÚÂÎË Ì‡
ƒ”Ã¿ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú Ì‡È-ÚÓ˜ÌËÚÂ ‡Ì‡ÎËÁË, ÍÓÏÂÌÚ‡Ë Ë ÔÓ„ÌÓÁË Á‡ ÒÎÛ˜‚‡˘ÓÚÓ ÒÂ Û Ì‡Ò Ë
ÔÓ Ò‚ÂÚ‡. ¿ÍÚÛ‡ÎÌËÚÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍË Ò˙·ËÚËˇ, ‰‡Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ, ÚÂ‚ÓÊÌËÚÂ
Ò‚ÂÚÓ‚ÌË ÔÓˆÂÒË Ò‡ Á‡ ¬‡Î¸Ó
ÔÓ‚Ó‰ ‰‡ ËÁ‡ÁË ÔÓ Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÌ
Ì‡˜ËÌ ‡‚ÚÓÒÍ‡Ú‡ ÒË ÔÓÁËˆËˇ.
œÓÊÂÎ‡‚‡ÏÂ ÏÛ Á‰‡‚Â, ÛÔÓËÚÓÒÚ
Ë ÔÓÒÚÓˇÌÒÚ‚Ó ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË Ì‡˜ËÌ‡ÌËˇ, ÒÔÓÍÓÈÌË ‰ÌË Ë ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂ.
Õ‡Á‰‡‚Â!
ŒÚ ÂÍËÔ‡ Ì‡ ƒ”Ã¿

Êó÷åìàòè è ïòèöåìàòè
â Ñîôèÿ - êàêâî å òîâà
На четири места в София бяха поставени
4 кучемата и един птицемат. Машините пускат храна и вода за четириногите, като в отвор се постави
пластмасова бутилка, съобщи БНР. Две машини са
сложени в Южния парк, една в Княжеската градина
и една в парка на Националния дворец на културата. Един птицемат е поставен в Борисовата градина,
където бяха окачени 400 къщички за птици.

СНИМКА ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА/БНР

14

ВТОРНИК
24 МАЙ

СПРАВОЧНИК
ДНЕС

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

2022

ПЕТЪК

ХОРОСКОП
ОБЛАЧНО, СЛАБ ДЪЖД

ОБЛАЧНО, СЛАБ ДЪЖД

ОБЛАЧНО, СЛАБ ДЪЖД

ОБЛАЧНО, СЛАБ ДЪЖД
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o
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o
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o

С

С

С

С
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05.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ /Ô/
05.40 ÃÓÎˇ ÚÂ, ÕÂÔÚÛÌÂ! ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ,
2017„./
06.00 ŒÏ‡„¸ÓÒ‡ÌËˇÚ Á‡Ï˙Í
‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ, 1990„./
07.00 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
12.30 ì¬‡ÁÓ‚ËÚÂ ÔÂÒÌË
13.30 Õ‡È-‰Ó·ËˇÚ ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓ„ÓÚÓ ÔÓÁÌ‡‚‡Ï Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ, 1973„./
15.00 ìÃ‡„ËˇÚ‡ Ì‡ Â‰Ì‡ ÔÂÒÂÌ
15.30 —Î‡‚ˇÌÒÍË Ô‡ÁÌËÍ œ‡ÁÌË˜ÂÌ ÍÓÌˆÂÚ Ì‡ —ËÏÙÓÌË˜ÌËˇ ÓÍÂÒÚ˙ Ì‡ ¡Õ– Ò
‰ËË„ÂÌÚ Ã‡Í ‡‰ËÌ,
ÒÓÎËÒÚ ¿Ì‰ÂÈ …ÓÌËˆ‡ ‚ËÓÎÓÌ˜ÂÎÓ /–ÛÏ˙ÌËˇ/
16.50 »ÁÔÓ‚Â‰ Ò ÏÛÁËÍ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ Á‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ
ËÁ‚ÂÒÚÌËˇ ‚ËÓÎÓÌ˜ÂÎËÒÚ
ÔÓÙ. ¿Ì‡ÚÓÎË ˙ÒÚÂ‚
17.40 Õ‡„‡‰Ë Á‡ ÔËÌÓÒ ‚ Ì‡ÛÍ‡Ú‡ ìœËÚ‡„Óî 2022 ˆÂÂÏÓÌËˇ ÔÓ Ì‡„‡Ê‰‡‚‡ÌÂÚÓ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.30 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
20.40 ¿ÒÍÂÂ 2022 - ˆÂÂÏÓÌËˇ ÔÓ ‚˙˜‚‡ÌÂ Ì‡ „Ó‰Ë¯ÌËÚÂ Ì‡„‡‰Ë Á‡ ÚÂ‡Ú‡ÎÌÓ ËÁÍÛÒÚ‚Ó ÔˇÍÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ ÚÂ‡Ú˙
ì¡˙Î„‡ÒÍ‡ ‡ÏËˇî
22.40 «Î‡ÚÌËÚÂ ¡√ ıËÚÓ‚Â Ì‡
‚ÒË˜ÍË ‚ÂÏÂÌ‡ ÍÓÌˆÂÚ
00.00 »ÒÚÓËˇ.bg /Ô/
01.00 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.50 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.40 ¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ú‡ /Ô/
04.10 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
04.40 ÃÛÁËÍ‡ ·ÂÁÍ‡È ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ ¯ÓÛ /Ô/
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00.15 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.25 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
02.20 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
03.15 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
04.10 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.10 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ìÃÓˇÚ ◊ËÔ‡Ìî - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
08.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
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 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
16.00 ì¬Â˜ÌËÚÂ ÔÂÒÌËî - ÍÓÌˆÂÚ
17.50 “¬ Ô‡Á‡
18.00 ìÀÂ‚ËÚÂ Ë‰ÂËî Ò˙Ò —ÚÓËÎ –Ó¯ÍÂ‚
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ì¡˙Î„‡Ëˇ - ÁÂÏˇ Ì‡ ÚË
ÔËÒÏÂÌÓÒÚËî - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
19.25 ìŒÎËÌ √Ó‡ÌÓ‚ Ë ÔËˇÚÂÎËî - ÍÓÌˆÂÚ
21.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
22.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
23.00 ìÀÂ‚ËÚÂ Ë‰ÂËî (Ô)
23.15 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
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05.00 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./
05.15 ìÀÛËÒ Ë ËÁ‚˙ÌÁÂÏÌËÚÂî
- ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÍÓÏÂ‰Ëˇ,
ÔËÍÎ˛˜ÂÌÒÍË (√ÂÏ‡ÌËˇ, À˛ÍÒÂÏ·Û„, ƒ‡ÌËˇ, 2018)
07.00 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—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ - ÍÛËÁ
¯ÓÛ
13.30 ì√Ó‰ÓÒÚ Ë ÔÂ‰‡ÁÒ˙‰˙ˆËî
- ‰‡Ï‡, ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÌ (¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ, ‘‡ÌˆËˇ,
—¿Ÿ, 2005)
16.00 ìΔË‚Ë ÎÂ„ÂÌ‰Ëî - ‰‡Ï‡, ÍÓÏÂ‰Ëˇ (¡˙Î„‡Ëˇ,
2014)
18.00 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî - ÍÛËÁ ¯ÓÛ
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 ÕÂ‡ÁÍ‡Á‡ÌÓ ‚ ËÒÚÓËˇÚ‡: ì√‡Ê‰‡ÌËÌ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡: ﬁÎ ¡‡ÛÌî - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
21.00 œÂÏËÂ‡: ì—˙ÌË ·ËÈ˜î
- ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.8
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.2
00.10 ìœÓ ÒÂ‰‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.21
00.40 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, Ò.11 ÂÔ.9
01.30 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.40 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.2
02.10 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.40 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.40 ì“˙ÒË ÒÂî /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
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05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
06.00 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Ще изразите любовта,
милосърдието и доброто в себе си и ще ги
насочите в полза на
хората.

Не пренебрегвайте роднините. Те са вашата
опора, без ограничения
изразявайте любовта
си.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Споделеното
близките ще
ви доволни,
обнадеждени
ни.

време с
ви напрапо-добри,
и по-сил-

С близки и обичани от
вас хора ще споделяте
доброта, привързаност,
любов, вярност и преданост.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Отнесете се търпеливо
към претенциите на
близките, всеки има
право да сподели вълнения.

Радостта от близостта на семейство и роднини ви прави по-щедри. Искате да сте пополезни.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Новите
занимания,
търговските дейности
ще ви носят финансови
придобивки. Усмихнете
се на деня.

Грижейки се за много
детайли, ще се чувствате по-вдъхновени.
Направете смела крачка.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Работата в екип ще ви
носи резултати, които
за някои са свързани и
с изявите им пред публика.

Много добро време за
пътуване, за смели, но
обмислени дейности, от
които ще печелите добре.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡

ДЕВА

РИБИ

ÒÎÛ˜‚‡˘ÓÚÓ ÒÂ ‚ –ÛÒËˇ

00.25 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

Екипната работа ще
улесни стремежите ви,
но няма да пренебрегнете семейството и
близките си.

Мнозина ще насочат
старанието си в полза
на семейство, роднини
и приятели. Успехът
идва.

02.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

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·ÎË-

Ë ÔÓ Ò‚ÂÚ‡
23.45 ì¿ÌÚË‘ÂÈÍî

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

СКРЪБНИ ВЕСТИ

СКРЪБНА ВЕСТ
С покрусени сърца съобщаваме, че почина

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 24 Ï‡È ÔÂÔ. —ËÏÂÓÌ ƒË‚ÌÓ„ÓÒÍË.
ƒÂÌ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ‡Á·ÛÍ‡, ÔÓÒ‚ÂÚ‡ Ë ÍÛÎÚÛ‡ Ë Ì‡
ÒÎ‡‚ˇÌÒÍ‡Ú‡ ÍÌËÊÓ‚ÌÓÒÚ (ÃÓÎÂ·ÂÌ)

МАРИЯ ИГНАТОВА
ЙОРДАНОВА

œÂÔÓ‰Ó·ÌË —ËÏÂÓÌ
—Ú˙ÎÔÌËÍ ÔÂ‰ÒÍ‡Á‚‡Î
·˙‰Â˘Ë Ò˙·ËÚËˇ

10 юни 1937 г. - 22 май 2022 г.

—‚. —ËÏÂÓÌ —Ú˙ÎÔÌËÍ,
ƒË‚ÌÓ„ÓÂˆ, Â Ì‡Â˜ÂÌ Ú‡Í‡,
ÔÓÌÂÊÂ ÒÂ ÔÓ‰‚ËÁ‡‚‡Î Ì‡
ÒÚ˙ÎÔ-ÍÛÎ‡ Ë ÔÓÌÂÊÂ ÚÓÁË
ÒÚ˙ÎÔ ·ËÎ ÔÓÒÚÓÂÌ Ì‡ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡, Ì‡Â˜ÂÌ‡ ƒË‚Ì‡.
—ËÏÂÓÌ ÒÂ Ó‰ËÎ ‚ ¿ÌÚËÓıËˇ —ËËÈÒÍ‡ ‚ 522 „.
Ã‡ÈÍ‡ ÏÛ Ã‡Ú‡ ÒÎÂ‰
ÒÏ˙ÚÚ‡ Ì‡ Ï˙Ê‡ ÒË, Á‡„ËÌ‡Î ÔÓ‰ ‡Á‚‡ÎËÌËÚÂ Ì‡ Ò‚ÓˇÚ‡ Í˙˘‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÁÂÏÂÚÂÒÂÌËÂ, ‚˙ÁÔËÚ‡‚‡Î‡ ÒËÌ‡
ÒË ‚ „ÓÂ˘‡ Î˛·Ó‚ Í˙Ï ¡Ó„‡,
ÓÚ ÍÓˇÚÓ ·ËÎÓ ÔÓÌËÍÌ‡ÚÓ
ÌÂÈÌÓÚÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓ Ò˙ˆÂ.
Ó„‡ÚÓ —ËÏÂÓÌ ·ËÎ Ì‡ ÔÂÚ
„Ó‰ËÌË, Ï‡ÈÍ‡ ÏÛ „Ó ÔÓ‚ÂËÎ‡ Ì‡ Ò‚ÂÚËˇ ÒÚ‡Âˆ …Ó‡Ì
—Ú˙ÎÔÌËÍ, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÔÓ‰‚ËÁ‡‚‡Î ‚ ÔÛÒÚËÌˇÚ‡. œÓ‰‡Ê‡-

Тя живя достойно. Остави незабравими спомени като хористка в Сливенската опера и хор „Добри Чинтулов“, и като уредничка в библиотеката на читалище „Зора“ в Сливен.
Мария Йорданова работи успешно
като директор на Столичната библиотека, началник-отдел в Комитета за
българите в чужбина и като основател и председател на хор „Славянски
звуци“.
Поклон пред светлата й памет!
От семейството, близки,
колеги, приятели…
Погребението ще се извърши на 25 май 2022 г. от 11.00 ч.
в Централните софийски гробища.

‚‡ÈÍË ÏÛ, —ËÏÂÓÌ ÔÓÊÂÎ‡Î
ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÔÓ‰‚Ë„ Ë ÒÍÓÓ Ì‡‰ÏËÌ‡Î Ò‚Óˇ Û˜ËÚÂÎ Ò ËÒÚËÌÒÍÓ ‡Ì„ÂÎÒÍÓ Ú˙ÔÂÌËÂ.
ÃËÌ‡ÎË ¯ÂÒÚ „Ó‰ËÌË Ë
ÚÓÈ ÔÓËÒÍ‡Î ÔÓ-‚ËÒÓÍ ÒÚ˙ÎÔ,
Á‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚÒÚ‡ÌË ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ
ÁÂÏˇÚ‡. œÓÒÚÓËÎË ÏÛ ‰Û„
ÒÚ˙ÎÔ, ‚ËÒÓÍ 40 Î‡ÍÚË. ‡ÚÓ
ÔÂÍ‡‡Î Ì‡ ÌÂ„Ó ÓÒÂÏ „Ó‰ËÌË, —ËÏÂÓÌ ÔÓ ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÓ
ÓÚÍÓ‚ÂÌËÂ ÓÚË¯˙Î ‚ ƒË‚Ì‡
„Ó‡, ‚ ÓÍÓÎÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ¿ÌÚËÓıËˇ, Ë Ú‡Ï - Ì‡ ‚ËÒÓÍ ı˙ÎÏ
- ÓÒÌÓ‚‡Î Ó·ËÚÂÎ Ë ÒÚ˙ÎÔ
‚˙ıÛ ÒÍ‡Î‡.
ÃÎ‡‰ËˇÚ ÔÓ‰‚ËÊÌËÍ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Î Ò‚Ë¯Â ‚ÂÎËÍË ÓÚÍÓ‚ÂÌËˇ. “ÓÈ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌËÎ Ò
Ï˙‰ÓÒÚ, ‡ Ì‡Ó‰˙Ú, ÍÓÈÚÓ ÒÂ
Ò˙·Ë‡Î ÓÍÓÎÓ ÒÚ˙ÎÔ‡, ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÈÌÓ ÒÎÛ¯‡Î ÌÂ„Ó‚ËÚÂ
ÔÓÛ˜ÂÌËˇ. — ÔÓÁÓÎË‚ÓÒÚ
ÚÓÈ ÔÂ‰ÒÍ‡Á‚‡Î ·˙‰Â˘Ë
Ò˙·ËÚËˇ.

—‚. —ËÏÂÓÌ ÔËÂÎ ÔÓ ÓÚÍÓ‚ÂÌËÂ Ò‚Ë¯Â Ò‚Â˘ÂÌË˜ÂÒÍË Ò‡Ì Ì‡ 33 „Ó‰ËÌË ÓÚ ÒÂÎÂ‚ÍËÈÒÍËˇ ÂÔËÒÍÓÔ ƒËÓÌËÒËÈ, Ï‡Í‡ ÔÓ-‡ÌÓ ‰‡ ÓÚÍ‡Á‚‡Î Ú‡ÁË ˜ÂÒÚ. —‚ÂÚËÚÂÎˇÚ „Ó
Á‡‚ÂÎ ‚ ˆ˙Í‚‡, Ú‡Ï „Ó ÔÓÒ‚ÂÚËÎ ‚ Ò‚Â˘ÂÌË˜ÂÒÍË ˜ËÌ
Ë Ò ÔÂÂÌÂ Ì‡ ÔÒ‡ÎÏË ÓÚÌÓ‚Ó
·ËÎ ËÁ‚Â‰ÂÌ Ì‡ ÒÚ˙ÎÔ‡, Ì‡
ÍÓÈÚÓ ÔÂÔÓ‰Ó·ÌË —ËÏÂÓÌ ‚
ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ 70 „Ó‰ËÌË
ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ËÁ‚˙¯‚‡Î
Ò‚Óˇ ‚ÂÎËÍ ÔÓ‰‚Ë„ ‰Ó ·Î‡ÊÂÌ‡Ú‡ ÒË ÒÏ˙Ú ‚ 596 „.

ВТОРНИК
24 МАЙ
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СПОРТ

2022

Ëóäîãîðåö ëèøè
Ëåâñêè îò áðîíç
Треньорът на шампионите Шимунджа
горд от рекордната разлика с ЦСКА
Левски загуби с 0:1 от Лудогорец в
мач от последния XXXI кръг на efbet
Лига. Победата за “орлите” донесе натурализираният бразилец Сисиньо (28),
който се оказа най-съобразителен след
корнер, изпълнен от единствения българин при “орлите” в мача - Кирил Десподов, и недобре избита топка.
“Сините” фенове изпълниха трибуните на стадион “Виваком Арена Георги
Аспарухов” и създадоха страхотна атмосфера. Поражението бе първо на “Герена” през 2022 г. и във втората фаза на
шампионата и остави Левски на четвърто
място в крайното класиране - на 1 т. от
бронзовите медали, които спечели Ботев
Пд, след 2:1 над Славия.
“Сините” фенове изпратиха с аплодисменти любимците си след вълшебната
пролет, гарнирана с Купата на България.
Лудогорец пък финишира с 11-а поредна титла и с рекордна преднина от 21
т. пред вицешампиона ЦСКА.
Другото поражение през 2022 г. за
тима, воден от Станимир Стоилов, отново дойде срещу Лудогорец, но в Разград.
Така куриозно Левски загуби и трите
мача за първенство срещу Лудогорец, но
спечели и двете срещи в полуфиналите за
купата, а после заслужи и самия трофей
- първи за клуба от 2009 г.

В 50-ата мин. “сините” фенове изпълниха специална хореография и с
фенерчетата на телефоните си изписаха “Купата е синя”. От Сектор “Б”
пък се включиха с червено-оранжеви
факли и заря. Четвърт час преди края
шампионите оцеляха след канонада от
удари на Патрик-Габриел Галчев, Андриан Краев и Хосе Кордоба, а после
и бразилецът Цунами с глава не намери вратата на Симон Слуга.
В добавеното време 16-годишният
дебютант Преслав Бачев пропусна да
донесе бронзовите медали на Левски.
След меко центриране на Цунами синият талант изпревари Сисиньо и
стреля отблизо с глава, но право в
ръцете на Симон Слуга.
“Мачът беше истинско дерби. През
втората част те мислеха, че не можем да
играем грозно и хитро, но показахме
голям характер и бяхме много боеспособни. Така трябва да подхождаме към
подобни тежки мачове. Техните фенове
бяха много енергични и съм радостен, че
показахме страхотен характер и борбеност. Левски е голям клуб, един от найголемите в България. Не знам как ще бъде
през следващия сезон, но няма да се облягаме на аванса си от този. Рекордната
преднина от 21 т. показва, че сме на прав

СНИМКА LUDOGORETS.COM

Бразилецът Сисиньо (в средата)
вкара победно за 1:0 за Лудогорец
срещу Левски на “Герена”
път”, похвали се босненският треньор на
Лудогорец Анте Шимунджа.
Часове след победата на “орлите” над
Левски стана ясно, че договорът на героя
в мача Неусано де Жесус Гусмао - Сисиньо е удължен с 1 година. Бразилецът бе
привлечен в Разград през лятото на 2015
г. от един от грандовете на Сао Пауло Сантос. За 7 години Сисиньо има 218
мача във всички турнири, 5 гола и 22
асистенции. Десният бек изигра и 7 мача
за националния отбор на България.

Ìúðè Ñòîèëîâ äîâîëåí îò îòáîðà, óïðåêíà ñúäèèòå
Наставникът на Левски
Станимир Стоилов заяви, че е
доволен от развитието на “сините” в последните месеци до
края на сезона, а загубата от
Лудогорец се е получила след
здрава битка, като призна, че
все още има доста неща за
подобряване, но като цяло
отборът е направил огромна
крачка напред. Специалистът
също така заяви, че някои играчи на Лудогорец се държат
арогантно, защото се чувстват безнаказани.
“Лудогорец успя да отбележи от едно статично положение, ние имахме няколко
ситуации. Имахме желание и

динамика, но имахме проблеми със завършването на атаката. След като не сме първи,
всичко друго е без значение,
затова не сме мислили за бронзовите медали. Изиграхме един
сезон, който бе повече от отличен, и, ако задържим това
темпо, можем да се изкачим
нагоре. Като има безнаказаност напрежението ескалира.
Текпетей беше за три червени
картона днес, но като няма
санкции, идва безнаказаността.
Съдиите не се справят с напрежението на терена. Възпитанието също липсва и затова
футболистите на Лудогорец се
държат арогантно. Правят се

реферите, че не виждат. Страхливи хора нямат място във
футбола. Сляп да си, ще го видиш”, заяви Мъри.
“Играта ни в защита бе
добра, но в атака не пращахме по-добре топката по
фланга. Доволен съм от желанието и амбицията, имаме
неща, които да подобрим,
особено в завършващата
фаза. Голяма разлика, което
бе първият и вторият полусезон. Вече трябва да добавяме и майсторство. На този
етап нямаме новини около
селекцията. Надявам се във
вторник на Могилата и после на стадиона да дойдат

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

доста хора и да стане един
футболен празник, който да
бъде венец на този сезон”.
“Сезона трябва да го разделим на две части. Слаб и
негативен през първата и позитивен през втората. Направихме огромна крачка в развитието си. От отбор, който
губи през мач, в отбор, който трудно губи през цял полусезон. Това бе една от найтрудните години на Левски
във всякакво естество. Изградихме един отбор, който
вече накара хората да забравят стария Левски, а вече
гледат силния Левски”,
завърши Стоилов.

НАКРАТКО

Ясен Петров викна и
Стефанов в националния
Героят на Левски от финала за
SESAME Купа на България срещу
ЦСКА Илиян Стефанов беше повикан в националния отбор. Той
стана петият футболист на “сините” в селекцията на Ясен Петров след Николай Михайлов, Филип
Кръстев, Георги Миланов и Андриан Краев. Полузащитникът е очакван за началото на лагер-сбора на
“лъвовете” в края на седмицата в
Разград. На 2 юни националите
започват там срещу Северна Македония в Група С4 в Лигата на
нациите, а на 5-и посрещат Грузия,
на 9 юни гостуват на Гибралтар
и на 12-и на Грузия.

„Синият дубъл” се надява
да играе във Втора лига
След като Стойне Манолов
обяви, че Царско село спира да
съществува, се освобождава място във Втора лига, което може да
бъде заето от Левски-2. От следващия сезон “синият” клуб реши
да създаде дублиращ отбор, в който да се готвят талантите.
Местата на изпадналите Марек и
Септември Симитли, както и на
извадените Нефтохимик и Левски
Лом, бяха заети от шампионите в
Третите лиги Беласица, Спартак
Пл, Дунав и Левски Крумовград.
РЕЗУЛТАТИ

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ –‡‰ÓÒÚËÌ‡ ¡Î‡„ÓÂ‚‡

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

¡⁄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¿

ХХХI последен кръг
Левски - Лудогорец 0:1 Сисиньо
(28); Ботев Пд - Славия 2:1 1:0 Лейн
(53) 2:0 Минков (66) 2:1 В. Петров
(85); Черно море - ЦСКА 0:0, ЧК:
Кох (Ц-90+5).
Крайно класиране
1. À”ƒŒ√Œ–≈÷
31 26 1 4 77:25 79
-------------------------------------------------2. ÷— ¿
31 16 10 5 42:31 58
--------------------------------------------------3. ¡ÓÚÂ‚ œ‰
31 15 8 8 38:33 53
¡‡‡Ê Ò ¡ÂÓÂ Á‡ ÀË„‡Ú‡ Ì‡ ÓÌÙÂÂÌˆËËÚÂ
4. ÀÂ‚ÒÍË
5. ◊ÂÌÓ ÏÓÂ
6. —Î‡‚Ëˇ

31 15 7 9 38:27 52
31 12 11 8 36:22 47
31 9 10 12 35:38 37

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема

16

ВТОРНИК
24 МАЙ

И Дер

Стр. 15

Êàçèéñêè è Âó÷êîâà ñà
âèöåøàìïèîíè íà Åâðîïà
Итас Трентино Тренто с
българската звезда Матей Казийски загуби финала в Шампионската лига по волейбол. В
решителната среща в Любляна
италианският отбор отстъпи с
0:3 гейма (22:25, 20:25, 30:32)
срещу Закса Кенджежин-Кожле само за 1:36 ч. Полският
първенец имаше сериозно
превъзходство при атаката и
се поздрави с втора поредна
титла от най-престижния клубен турнир в света.
Матей Казийски беше най-резултатен за трикратния шампион
на Европа с 16 точки. Съотборникът му Алесандро Микелето
добави 13 т. Над всички беше
полякът Камил Семенюк с 27 т. за
Закса, който преди това спечели и

титлата, и Купата на Полша. Тренто записа трети загубен финал в
Шампионската лига.
Преди това в Любляна се
игра финалът в Шампионската
лига при жените. Италианският
Конелиано, в който резерва остана националката Христина
Вучкова, загуби от турския
Вакъфбанк Истанбул с 1:3 гейма
(22:25, 21:25, 25:23, 21:25) за
2:03 ч. Съдия на мача бе българинът Ивайло Иванов.
С 23 т. за турския тим се отбличи бразилката Габриела Брага
Гимараеш, с 19 завърши шведката
Изабел Хаак. Над всички в мача
беше италианският диагонал на
Конелиано Паола Огечи Егону с
39 т. Вакъфбанк триумфира за пети
път като еврошампион.

ГЛЕДАЙТЕ

СНИМКА CEV.EU

Матей Казийски получава купата
на вицешампион на Европа след загубата
на Итак Тренто с 0:3 гейма от Закса в Любляна

Þíîøèòå íàïóñêàò
Èçðàåë ñëåä 1:1 ñ Ïîëøà
Треньорът Йордан Петков доволен от израстването на тима
Националният отбор по футбол до
17 години завърши 1:1 с Полша в последния си мач от Група Б на европейското първенство в Израел. Двата отбора спечелиха първа точка на шампионата. Още преди срещата те вече бяха загубили шанс да продължат в следващата
фаза, като от групата ни излизат Нидерландия и Франция.
През първото полувреме съперниците не оползотвориха възможностите си
да отбележат.
След подновяването на играта обаче
капитанът Оливър Славински (47) даде
преднина на Полша, откривайки резултата след колективна грешка в българската защита.
На няколко пъти българите имаха
шанс да изравнят, но поляците съумяха
да опазят вратата си до 83-ата минута.
Тогава влезлият като резерва Стефан
Трайков успя да се разпише след добро
включване в наказателното поле. До края
на мача “лъвчетата” натискаха, но не
можаха да вкарат нов гол.
В другия мач Нидерландия обърна
Франция от 0:1 до 3:1 и зае първо място
в група Б с пълен актив от 9 т. “Петлите” са втори с 6.
Селекционерът на юношите ни Йордан Петков ги похвали за представянето

Йордан Петков
им на Евро 2022. Според него младите
таланти на България вече са станали
истински мъже и отново са загатнали за
сериозния си потенциал.
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Григор Димитров постигна най-убедителната си победа
някога на ниво Голям шлем, след като разби Маркос Гирон
(САЩ, №49) с 6:1, 6:1, 6:1 на старта на “Ролан Гарос” и така
си отмъсти за нелепата загуба отпреди година. През миналата
седмица първата ни ракета не игра на турнир и не успя да
защити 45 т. Със спечелени 67 т. го изпревари Алекс де
Минор (Авл), който има 1838 т. след като игра полуфинал в
Лион АТП 500. Хасковлията е със 1740 т. Димитър Кузманов, който отпадна в III кръг на квалификациите за “Ролан
Гарос”, се смъкна с 5 позиции до №198, а Андриан Андреев
се изкачи с 1 място и вече е 363-и със 120 т. С 5 по-малко,
но с 10 места по-назад, е Алекс Лазаров. В топ 10 няма
промени откъм позиции, а само от точков актив.

“Първо искам да кажа, че съм доволен от играта, доволен съм от отбора
като поведение на терена. Докрай се
бориха за победата. Ние бяхме по-добрият отбор, повече доминиращ на терена. Доволен съм от момчетата, които
влязоха на терена и като титуляри, и
като резерви. Ние затова сме отбор. Но
исках всички деца да вземат участие,
като за съжаление единствено Велизар нашият втори вратар, не успя да запише
минути, да усети тръпката от участие
на Европейското първенство.
Не се възползвахме от нашите
възможности. Поляците също имаха, но
техните шансове се откриха най-вече
заради наши грешки на растежа. Този
отбор на България е отбор с голям потенциал. Те пораснаха на квалификациите и на Европейското. Мога да кажа, че
са вече мъже”, сподели селекционерът
Йордан Петков.
“Дадохме всичко от себе си. Преди
мача треньорът ни каза, че трябва да
изиграем този мач за чест, за честта на
България. Добре се представихме. За
съжаление не можахме да бием, макар
да владеехме топката повече, разигравахме и не се наложи да пресираме толкова. Затова имахме и повече свежест”,
заяви голмайсторът Трайков

Ñêàíäàë áåëÿçà îñìàòà
òèòëà íà Ìàí÷åñòúð Ñèòè
Огромен скандал беляза празненството за осмата шампионска титла на Манчестър Сити във Висшата лига. След победата
с 3:2 след обрат над Астън Вила, която осигури трофея за тима
на Пеп Гуардиола, фенове на “гражданите” нахлуха на терена
още преди футболистите на “виланите” да напуснат. Така шведският вратар на гостите от Бирмингам Робин Олсен стана
обект на физическа атака от фенове на Сити. Нападението е
заснето от камерите на “Скай Спортс”. Дори стюардите и
треньорът на Вила не успяват да предотвратят атаката срещу
32-годишния шведски национал. Олсен понася няколко удара в
главата. Шефовете на Сити се извиниха на гостите.

ФУТБОЛ
ПО МАКС СПОРТ 3
3.30 Копа Либертадорес:
Групова фаза
ПО МАКС СПОРТ 4
16.30 Копа Судамерикана: Обзор
на кръга 17.30, 0.15 Копа Либертадорес: Обзор на кръга
1.15 Копа Либертадорес:
Групова фаза
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
18.00 Тишрин - Неджме
21.30 Динамо Дрезден Кайзерслаутерн, плейоф, реванш
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
22.00 Ал Рифа - Шабаб Ал Халил
ПО ДИЕМА СПОРТ
20.00 Обзор на сезона
във Втора лига
ТЕНИС
ПО ЕВРОСПОРТ 1
9.35, 11.30, 2.30 “Ролан Гарос”
ПО ЕВРОСПОРТ 2
10.30, 18.45 “Ролан Гарос”
КОЛОЕЗДЕНЕ
11.50 Джиро д‘Италия,
етап 16
НАКРАТКО

Стойчо и Любо
в спор за ЦСКА 1948
ЦСКА 1948 усилено търси нов
треньор след напускането на Николай Киров. Фаворитите за поста са
Любослав Пенев и Стойчо Младенов, твърди “Котаспорт”. Двамата са в сериозен спор от известно
време и взаимно се обвиняваха за
свършеното от другия в ЦСКА.
Очаква се собственикът на ЦСКА
1948 Цветомир Найденов да вземе
окончателно решение.

Генчев поема Локо Сф
Бившият временен треньор на
Лудогорец Станислав Генчев ще поеме Локо Сф. Юношата на Левски
замества Иван Колев, който успя
да остави тима в елита. Като
помощник в тима от “Надежда”
пристига Живко Миланов. Той и
Генчев се засичат за кратко като
играчи на Левски, а после и в
румънския Васлуй. Преди седмица
те изгледаха победата на Левски
над Славия с 2:1 на “Овча купел”.

Милан триумфира в
Италия след 11 години
Милан победи с 3:0 Сасуоло на
“Мапей” в мач от последния 38-и
кръг на Серия А и спечели Скудетото,
което бе завоювал за последно през
сезон 2010/11. Головете отбелязаха
Оливие Жиру (17 и 32) и Франк Кесие
(36). Милан заслужи трофея с 86 т.,
с 2 пред градския съперник Интер,
който победи също с 3:0 Сампдория
на “Джузепе Меаца”. В групите на
Шампионската лига ще играят още
Ювентус и Наполи.
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