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ÃÀÇÎÂÀÒÀ ÂÐÚÇÊÀ - ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈ ÎÁÅÊÒ
Газовата връзка с Гърция да бъде стратегически обект от значение за националната сигурност. Това предлага министърът на
енергетиката Александър Николов.
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Нови изисквания към новите имоти влизат в сила
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Всяко жилище в нова
сграда задължително да
има поне един балкон с минимална ширина 150 см и
минимална дължина 150
см. Това предвижда Наредбата за достъпна среда,
влязла в сила от началото

оволни от здравеопазването
няма. Англичанинът ще каже, че
чака с месеци за доктор. Американецът ще се оплаче, че е скъпо.
Българинът ще занареди списък с
доплащания. И ето ни пак на
стартовата линия - макар че чинно и редовно сме внасяли здравни осигуровки, доплащаме в болница, за лекарства, рехабилитация... Общо 38 на сто от разходите, за които уж сме осигурени,
поемаме на свой гръб (стр. 4).
В същото време процентът от
БВП за здравеопазване расте.
Едва тази година се направи
първа малка крачка към промяна
на баланса пари за профилактика и извънболнична помощ спрямо тези за болнична помощ. Като
няма профилактика, естествено,
че хоспитализациите растат средно всеки трети българин
поне веднъж в годината е лежал
в болница!
Система над 20 години не се
променя лесно, как това да стане
за пет месеца? Но начало трябва
да има. То ще даде надежда. Защото остаряват всички - дори и
лекари, и сестри. И всеки става
пациент.
Ако сме почитатели на романтични немски филми и американски сериали, бихме помечтали за
спешна помощ, при която линейката идва до 5-10 минути. В действителност и там линейките не
идват като на кино.

на седмицата. С нея се
въвежда изискване в жилищата да няма прагове или
неравности по-големи от 2
см, включително на монтираната дограма.
С оглед безопасното
ползване от деца на стълби¬

щата в новите многофамилни жилищни сгради парапетите не трябва да имат хоризонтални елементи, а
само вертикални, като разстоянието между тези елементи не може да бъде повече от 9 сантиметра, пише

още в документа.
Чрез
наредбата
се
въвежда и дефиниция за
многофамилна жилищна
сграда - сграда с повече от
три жилища в нея.
Стр. 5
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EUR:
1.95583

GBP:
2.30687

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
СЛАБ ДЪЖД

USD:
1.83491

CHF:
1.89702
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С тържествен концерт на открита сцена на площад
“Георги Измирлиев - Македончето” Благоевград отбеляза 24 май

Стр. 2-3
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Áúëãàðèÿ îòäàäå ïî÷èò íà äåëîò
С многохилядни шествия в цялата страна бе отбелязан празникът на равноапостолите
България отдаде почит на
делото на светите братя Кирил
и Методий с многохилядни шествия и различни инициативи.
В София празникът на
българската азбука, просвета и

култура и на славянската книжовност по традиция беше отбелязан с голямо шествие и
празнична програма пред Националната библиотека. Ученици
от столични училища запълниха

централни улици, а шествието
бе поведено от гвардейски оркестър и под звуците на всенародния химн “Върви, народе
възродени”. Сред официалните
лица бяха премиерът Кирил

Централните улици на Велико Търново се оказаха тесни за стеклото се множество

Петков, министрите на образованието и на културата акад.
Николай Денков и Атанас Атанасов, министърът на туризма
Христо Проданов и др.
Пред Националната библиотека празнично слово произнесе поетът Иван Ланджев, а покъсно хиляди столичани се
включиха в най-масовото пеене
на химна на Стоян Михайловски и Панайот Пипков. След това
столичани поднесоха цветя пред
паметника на Кирил и Методий.
Министър-председателят Кирил Петков честити Деня на светите братя Кирил и Методий, на
българската азбука, просвета и
култура и на славянската книжовност и припомни, че равноапостолите завещаха на България най-големия и ценен дар писмеността. “Онова “А” и “Б”,
което днес ползват над 200 милиона души. Онази азбука, чрез
която оставяме най-ярката следа
в световната история. Затова 24
май е най-светлият празник, който ни кара да се гордеем, че сме
българи!”, посочи Петков.
В приветствието си министърът на образованието

Николай Денков подчерта, че
няма нищо по-силно от знанието и нищо по-вдъхновяващо от
творческия дух. “Знаете го найдобре вие - учителите и университетските преподаватели, посветили живота си на образованието и възпитанието на децата
ни. През изминалите две години
на тежки изпитания Вие доказахте своята отдаденост към
мисията на съвременни просветители, за което Ви дължим
дълбок поклон”, заяви той.
Българската патриаршия публикува поздравителното слово за
24 май на Негово Светейшество
българският патриарх Неофит. В
него се казва, че това е ден на
светла и най-чиста радост, ден на
признателност за подвига на братята в просвещаването на българския християнски род, за боголюбивото им и родолюбиво дело,
което не е секвало за миг и в найтежките дни и години от превратната ни история.
Голямо шествие събра и
пловдивчани, като то бе поведено от мажоретен състав при СУ
“Св. св. Кирил и Методий”, от
духовия оркестър “Пловдив” и

Òâîðöè è àðòèñòè ïîëó÷èõà
íàãðàäà „Çëàòåí âåê”
Творци и артисти получиха награда “Златен век” от министъра
на културата Атанас Атанасов в навечерието на 24 май. Наградите
бяха за принос в развитието на българската култура и духовност,
за утвърждаването на българската култура и национална идентичност. “Изказвам ви истинската благодарност за това, което сте
направили, но преди това искам не като министър, а като човек със
смирение да ви се поклоня, искрено си мечтая някой ден да съм като
вас”, обърна се към творците министърът.
“Златен век” - огърлие, получиха проф. Иван Маразов, Иван
Вукадинов, проф. Здравко Митков, Антони Дончев и акад. Александър Балкански.
Със “Златен век” - звезда, бяха отличени актьорите Владимир
Бонев и Рашко Младенов, изкуствоведът Красимир Линков и кинокритикът д-р Олга Маркова, дългогодишен автор на ДУМА.

В парад на буквите се превърна тържеството в Ямбол

Íàöèîíàëíàòà áèáëèîòåêà ñ èçëîæáà íà ïîùåíñêè ìàðêè îò Ñëîâàêèÿ
Изложба с пощенски марки на Кирило-Методиевска тематика от територията на Словакия може да се види в Националната библиотека “Св. св. Кирил и
Методий”. Представените експонати са
създадени през годините от началото на
ХХ век досега. Най-ранната марка датира от 1935 г. и е дело на чешкия гравьор

Бохумил Хайнц, обработил картина на
светите братя от Ян Кьолер от 1912 г.
По време на събитието бе представена и словашката част от Европейския
културен път на светите братя. “Пътят
на Кирил и Методий има за цел да повиши осведомеността за общото европейско наследство чрез координирана

мрежа от партньори от различни европейски държави. Той допринася за развитието на културното сътрудничество в цяла Европа, илюстрирайки общата ни култура и наследство, свързани с
наследството на св. св. Кирил и Методий”, гласи оценката на Съвета на Европа за културния път, част от който е

и в България.
Според доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека, развитието на културния туризъм няма как да не се обвърже с присъствието на библиотеките и точно по тази
причина тук е мястото да поговорим за
тази прекрасна идея.

È áúëãàðèòå ïî ñâåòà ÷åñòâàò ñâåòèòå áðàòÿ

В Русе ученици поведоха празничното шествие

Българите по целия свят се поклониха пред
делото на светите братя на организирани от местните общности тържества.
В Чикаго празникът бе отбелязан с първия
парад на българите в града, със събор и със среща
на членовете на Лигата на българските писатели
в САЩ и по света и Българските художници зад
граница. Тяхната среща бе с наслов “Словото и
багрите български”. Бе представено и десетото
юбилейно издание на годишния алманах на писателите “Любослов”, който тази година включва
поезия и проза на 45 български автори, живеещи
в различни точки на света. Манифестацията на
най-голямото ни училище зад граница, наречено
Малко българско училище, се превърна в Праз-

ничен парад на над 2000 българи.
Българки, живеещи в Брюксел, представиха
свои песни и стихове в посолството ни в Белгия
в навечерието на празника на българската писменост.
За първи път от 30 години насам делегация от
българското посолство не участва в организираната от руските власти по случай 24 май официална церемония пред паметника на светите братя
Кирил и Методий в Москва. Честването на Деня
на славянската писменост и култура, както се
нарича празникът в Русия, започна с молебен пред
паметника на равноапостолите. Вечерта на Червения площад бе организиран гала концерт под
наслов “Вяра. Надежда. Любов”.
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Пред Националната библиотека столичани пяха химна “Върви, народе възродени

знаменна група от Художествената гимназия, носеща църковни хоругви и иконата на св. св.
Кирил и Методий. Участник в
тържествата в града бе президентът Румен Радев. Честванията в Пловдив започнаха с
връчване на почетните знаци и
значки на общината на изявени
учители от училищата в града.
В празничното шествие във
Варна се включиха десетки хиляди деца, ученици, преподаватели и учени, групирани в 119
блока. Те бяха от детски градини, учебни заведения и културни
институти в града, а събралите
се многобройни зрители приветстваха преминаващите. Тържествата там започнаха с благодарствен молебен в катедралния храм,
отслужен от Варненския и Великопреславски митрополит
Йоан. След издигането на националния флаг на площада, който
носи името на първоапостолите,
се изви фолклорна композиция с
участието на повече от 400
възпитаници на школи и училища във Варна. В небето полетяха гълъби и цветни балони с буквите от азбуката.
“Днешният ден събра Русе,
събира българите. На тази светла дата ние празнуваме азбуката

си”, приветства съгражданите си
кметът на Русе Пенчо Милков.
Участниците в шествията, разделени в два лъча, се събраха на
централния площад, а тържеството продължи с концерт.
По традиция, начело на шествието във Велико Търново
бяха децата от Неделното училище при храма “Св. Николай”
с иконите на светите братя
Кирил и Методий, на техните
ученици и последователи, на
бележити българи, оставили
ярка следа в сферите на просветата и духовността. След тях
пред сградата на общината преминаха студенти и преподаватели от Великотърновския университет, а в отделен блок бяха
студентите и курсантите от
НВУ “Васил Левски”. Пъстрото шествие с деца от всички
детски градини и училища в старата столица създаде неповторима празнична атмосфера.
Ученици - победители от
олимпиади и състезания, преминаха през централните улици на
Бургас със своите медали. Интерес предизвикаха и ученици от
Гимназията по компютърно програмиране, които управляваха
роботи, носещи ликовете на братята Кирил и Методий.

Ïîñëàíèöèòå íà Ðóñèÿ è
ÑÀÙ ñ ïîçäðàâ çà ïðàçíèêà
Посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова отправи видео поздравление на
български език по случай 24 май
във фейсбук. “Скъпи български
приятели, от все сърце ви поздравявам с Деня на светите братя Кирил и Методий. Макар
официалните названия на този
празник в нашите страни да са
различни, идеалите му - православие, писменост, култура и
просвещение, са непреходни
ценности за народите на Русия
и България”, отбелязва тя. Дипломатът допълва, че Кирил и
Методий завинаги са в историята като велики християнски
просветители и мисионери.
“Благодарение на делото на Солунските братя, както и на тех-

ните ученици, които са се трудили в Охридската и Преславската книжовни школи, целият
славянски свят в епохата на
Първото българско царство е
получил най-ценния дар - собствена азбука”, казва в поздравлението си Митрофанова.
Посланикът на САЩ у нас
Херо Мустафа също отправи
поздравление по случай 24 май.
“Благодарим Ви, български учители! Вие сте наследници на
братята Кирил и Методий, вие
сте тези, които прославят и пазят тяхното дело. Вие сте тези,
които вдъхновяват, образоват и
отварят вратата към бъдещето
на нашите деца. От името на
всички нас - огромно благодаря!”, каза Мустафа.

Êîðíåëèÿ Íèíîâà îòïðàçíóâà
24 ìàé ñ ÷èòàëèùíè äåéöè

В шествието в София се включиха хиляди
ученици, както и премиерът Кирил Петков

Лидерът на БСП и вицепремиер и министър на икономиката и индустрията Корнелия
Нинова посрещна празника на
светите братя с тържествен
концерт в театър “Сълза и
смях” в София. Проявата бе организирана от Съюза на народните и Съюза на софийските
читалища.
“Където и да се намираме
по света, днес всички българи
празнуваме Деня на българската духовност, на българската
просвета и култура, но и деня
на българското достойнство и
гордост, че и ний сме дали нещо

на света и “на вси славяни книги да четат”, заяви пред циталищните дейци лидерът на БСП.
Корнелия Нинова поздрави
учители, просветни дейци, хората на изкуството и културата
и всички българи за празника.
“Днес България ликува. Нека да
имаме самочувствието, да сме
горди, че сме дали своя принос
в световната цивилизация. Освен буквите, ние сме дали и
първото читалище в света - то
е създадено в Свищов през 1856
г. от родолюбиви българи, които си поставили високите цели
да създадат библиотека, да из-

дирят и съхранят писмената ни,
да подкрепят младите българчета да учат и да помогнат на
българските творци да издават
творбите си”, заяви Корнелия
Нинова. Тя припомни, че от
онзи първи ден - 30 януари
1856 г., до ден днешен, българските читалища са просветни и
духовни средища, живите
съкровища на България. Нинова акцентира и че не случайно
Комитетът за нематериалното
културно наследство на ЮНЕСКО вписа българските читалища в регистъра на добрите
практики.
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Ñîôèÿ ñå îïëåòå è ñ
÷àñòíèòå àâòîáóñíè ëèíèè
Превозвачите водят дела и се отказват от договорите си
Деси ВЕЛЕВА

След като стана ясно, че Столичната
община тотално е закъсала с общинския
градски транспорт, се оказа, че се е
оплела и с частните превозвачи. Това са
“МТК Гроуп”, която вози по 16 линии
и “Еридан транс” - поела автобусната
линия 260. По време на обсъждането на
икономическата рамка на транспорта за
тази година на заседание на ресорната
комисия към СОС стана ясно, че едната
фирма продължава да води дела срещу
общината за неизпълнени ангажименти,
а другата иска да прекрати договора си
с кметството.
“Предстоят да се вземат решения по
съдебни дела за 6 млн. лева и още за 3
млн. лева от лихви като неустойка заради проваленото споразумение между нас

и общината”, заяви пред общинските
съветници Росен Илиев, управител на
“МТК”. Според него фирмата му вече е
спечелила 15 дела срещу кметството и
предстоят да се вземат решения по още
5, които очаква да спечели. Съдебните
искове са заради неспазени от страна на
Столичната община договорни отношения за изплащане на индексации. Именно заради заведени дела през 2020 г. бе
подписано ново споразумение за индексация на цените, по които фирмата вози
пътници, но според Илиев то е бламирано. ДУМА припомня, че договорът на
общината с “МТК” е за още 3 години.
Другият частен превозвач - “Еридан
транс”, пък е заявил, че иска прекратяване на договора си с общината за автобус 260. Управителят Митко Димитров
заяви, че фирмата му вози по договор от
2008 г. до обявяването на конкурс, но
такъв досега няма. През 2009 г. за по-

следно е направена индексация на цената на километър пробег, която общината му заплаща. “Работата на тази ниска
цена става невъзможна, затова започнахме процедура по прекратяване на отношенията с кметството”, заяви пред съветниците Димитров.
По време на заседанието на транс-

портната комисия общинските оператори, които обслужват електро и автотранспорта, както и метрото, обосноваха исканията за по-високи цени за километър пробег. Със сериозни задължения
към СДВР се оказа “Метрополитен”,
като дружеството дължи близо 10 млн.
лева за охрана на станциите.

ОБЯВА

Œ¡ﬂ¬À≈Õ»≈
ƒ˙Ê‡‚Ì‡ ‡„ÂÌˆËˇ ìƒ˙Ê‡‚ÂÌ ÂÁÂ‚ Ë ‚ÓÂÌÌÓ‚ÂÏÂÌÌË Á‡Ô‡ÒËî (ƒ¿ ƒ–¬¬«) Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ
˜Î. 64, ‡Î. 1 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ˜Î. 69, ‡Î. 1 Ë ˜Î. 102, ‡Î. 3 ÓÚ œ‡‚ËÎÌËÍ‡
Á‡ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ˜Î. 5 ÓÚ Õ‡Â‰·‡ π 7 ÓÚ 14 ÌÓÂÏ‚Ë 1997
„. Á‡ ÔÓ‰‡Ê·‡ Ì‡ ‰‚ËÊËÏË ‚Â˘Ë - ˜‡ÒÚÌ‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ˜Î. 26 ÓÚ ¬˙ÚÂ¯ÌËÚÂ Ô‡‚ËÎ‡
Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂ‰ÛË ÔÓ ÔÓ‰‡Ê·‡ Ì‡ ‰‚ËÊËÏË ‚Â˘Ë - ˜‡ÒÚÌ‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡
ƒ¿ ƒ–¬¬«, Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡ π 7/1997 „. Ì‡ ÏËÌËÒÚ˙‡ Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒËÚÂ Ë œÓÚÓÍÓÎ π 1/
29.04.2022 „. ÓÚ ÍÓÏËÒËˇ, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-5/28.04.2022 „. Ì‡ ‰ËÂÍÚÓ‡ Ì‡
“ƒ ƒ– „. —ÓÙËˇ, ÍÓˇÚÓ Â ÓÔÂ‰ÂÎËÎ‡ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ Ú˙ÊÌ‡ ˆÂÌ‡ Á‡ ÔÓ‰‡Ê·‡ Ì‡ ‰‚ËÊËÏËÚÂ
‚Â˘Ë Ë «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-10-129/20.05.2022 „. Ì‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ì‡ ƒ¿ ƒ–¬¬«, Ó·ˇ‚ˇ‚‡ Ú˙„ Ò
Ú‡ÈÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÔÓ‰‡Ê·‡ Ì‡ ‰‚ËÊËÏË ‚Â˘Ë - ˜‡ÒÚÌ‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÌË
ÓÚ ƒ¿ ƒ–¬¬«, ˜ÂÁ “ƒ ƒ– „. —ÓÙËˇ, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ˆÂÌ‡: 8 875,20 ÎÂ‚‡ (ÓÒÂÏ ıËÎˇ‰Ë
ÓÒÂÏÒÚÓÚËÌ ÒÂ‰ÂÏ‰ÂÒÂÚ Ë ÔÂÚ ÎÂ‚‡ Ë ‰‚‡‰ÂÒÂÚ ÒÚÓÚËÌÍË) ·ÂÁ ƒƒ—, Ò˙„Î‡ÒÌÓ Á‡ÔÓ‚Â‰Ú‡ Á‡
ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ Ú˙„‡, ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Ì‡ Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡ Ì‡ ƒ¿ ƒƒ–¬¬«: www.statereserve.bg,
‚ ‡Á‰ÂÎ ì¡˛ÎÂÚËÌ Á‡ ÔÓ‰‡Ê·Ëî, ‚ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎ ì“˙„Ó‚Âî, Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡:
π ÔÓ Â‰
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Õ‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ
Œ·ÂÍÚ π1
ƒ˙‚‡ Á‡ Ó„Â‚
¬˙·‡
¡ÂÁ‡
ÂÎˇ‚ „‡·˙
“ÂÔÂÚÎËÍ‡
¡ˇÎ ·Ó
¡ÛÍ
÷Â
◊ÂÂ¯‡
Œ·ÂÍÚ π2
≈‰‡ ÒÚÓËÚÂÎÌ‡ ‰˙‚ÂÒËÌ‡ I ÍÎ‡Ò
≈Î¯‡
“ÓÔÓÎ‡
ŒÂı
≈‰‡ ÒÚÓËÚÂÎÌ‡ ‰˙‚ÂÒËÌ‡ II ÍÎ‡Ò
≈Î¯‡
¡ˇÎ ·Ó
ŒÂı
ƒ˙‚‡ Á‡ Ó„Â‚
ÎÂÌ
“ÓÔÓÎ‡
ŒÂı
¡ÂÁ‡
≈Î¯‡

ÃˇÍ‡

ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó

Ï3
Ï3
Ï3
Ï3
Ï3
Ï3
Ï3
Ï3

2,20
1,65
14,65
1,65
1,65
1,10
0,55
0,55

Ï3
Ï3
Ï3

50,00
2,00
5,00

Ï3
Ï3
Ï3

30,00
2,00
4,00

Ï3
Ï3
Ï3
Ï3
Ï3

1,10
1,10
4,40
0,55
14,85

СНИМКА БТА

Абитуриентите от випуск 2022 от Професионалната гимназия по селско
стопанство “Хан Аспарух” в Исперих бяха изпратени от родители,
близки и граждани на специална церемония организирана от община
Исперих пред паметника на патрона на учебното заведение Хан Аспарух

ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ:

1. “˙„˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 03.06.2022 „. ÓÚ 10:00 ˜., ‚ “ƒ ƒ– „. —ÓÙËˇ, Ì‡ ‡‰ÂÒ: „.
—ÓÙËˇ, ÛÎ. ì¿Î‰ÓÏËÓ‚ÒÍ‡î π 114.
¬ Ú˙„‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú Í‡ÍÚÓ ÙËÁË˜ÂÒÍË Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡, Ú‡Í‡ Ë Â‰ÌÓÎË˜ÌË Ú˙„Ó‚ˆË.
2. «‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ ÒÂ Á‡ÔÎ‡˘‡ ‰ÂÔÓÁËÚ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 888,00 (ÓÒÂÏÒÚÓÚËÌ ÓÒÂÏ‰ÂÒÂÚ Ë ÓÒÂÏ)
ÎÂ‚‡ ÔÓ ‰ÂÔÓÁËÚÌ‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ “ƒ ƒ– „. —ÓÙËˇ: ìŒ·Â‰ËÌÂÌ‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡î ¿ƒ, ÍÎÓÌ ·ÛÎ.
ì¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ —Ú‡Ï·ÓÎËÈÒÍËî 130-132, IBAN: BG04UBBS80023300424410, BIC: UBBSBGSF, ‚ ÒÓÍ
‰Ó 02.06.2022 „., ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡ π 7 ÓÚ 1997 „. Á‡ ÔÓ‰‡Ê·‡ Ì‡
‰‚ËÊËÏË ‚Â˘Ë - ˜‡ÒÚÌ‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ë «‡ÔÓ‚Â‰Ú‡ Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ Ú˙„‡, ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Ì‡
Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡ Ì‡ ƒ¿ ƒƒ–¬¬«.
3. Œ„ÎÂ‰˙Ú Ì‡ ‰˙‚ÂÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ‚˙¯ÂÌ ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌÂ
Ì‡ Ó·ˇ‚‡Ú‡ ‰Ó 02.06.2022 „., ÓÚ 10:00 ‰Ó 16:00 ˜‡Ò‡ ‚ ÒÍÎ‡‰Ó‚‡ ·‡Á‡ ‚ „. ¡ÓÚÂ‚„‡‰, ÏÂÒÚÌÓÒÚ
ì«ÂÎËÌî, ÔË ÒÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë ÔÓÔÛÒÍ‡ÚÂÎÌËˇ ÂÊËÏ ‚ ·‡Á‡Ú‡. œ‡‚Ó Ì‡
Ó„ÎÂ‰ ËÏ‡ Ò‡ÏÓ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú, ‰ÂÔÓÁË‡Î ‰Ó “ÂËÚÓË‡ÎÌ‡Ú‡ ‰ËÂÍˆËˇ ÔËÒÏÂÌÓ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ Á‡ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ Ó„ÎÂ‰ ‚ ·‡Á‡Ú‡. «‡ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ ÒÂ ‰ÂÔÓÁË‡ ÔÓÌÂ Â‰ËÌ ‰ÂÌ ÔÂ‰Ë ‰ÂÌˇ, ‚ ÍÓÈÚÓ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˙Ú
ÊÂÎ‡Â ‰‡ ËÁ‚˙¯Ë Ó„ÎÂ‰. Œ„ÎÂ‰ËÚÂ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡Ú ‚ ÒÚÓ„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÔÂËÏÂÚ˙ ÓÍÓÎÓ
‚Â˘ËÚÂ, ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡ Ú˙„‡, Ë ‚ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ Ì‡˜‡ÎÌËÍ‡ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ ËÎË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÓÚ ÌÂ„Ó ÎËˆÂ.
4. «‡ˇ‚ÎÂÌËˇÚ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡ ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú ‰Ó 16:30 ˜. Ì‡ 02.06.2022 „. ‚ “ƒ ƒ– „.
—ÓÙËˇ, Ì‡ ‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ, ÛÎ. ì¿Î‰ÓÏËÓ‚ÒÍ‡î π 114. ˙Ï Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, Ò˙„Î‡ÒÌÓ Á‡ÔÓ‚Â‰Ú‡ Ì‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ì‡ ƒ¿ ƒ–¬¬« Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ Ú˙„‡.
5. ŒÔÂ‰ÂÎÂÌËˇÚ Á‡ ÍÛÔÛ‚‡˜ ÔÓ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÔÓÁËˆËË ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÔÎ‡ÚË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ ‚ ÒÓÍ
ÓÚ 3 (ÚË) ‡·ÓÚÌË ‰ÌË ÓÚ Ó·ˇ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ. œÎ‡˘‡ÌÂÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚ Ô˙Ú
ÔÓ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ÷”/“ƒ ƒ– „. —ÓÙËˇ ‚ ·‡ÌÍ‡ Œ¡¡, ÍÎÓÌ ì¿Î. —Ú‡Ï·ÓÎËÈÒÍËî 130-132: IBAN:
BG98UBBS80023115747910, BIC: UBBSBGSF.
6. ÷ˇÎ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, ÓÚÌÓÒÌÓ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂ‰Û‡Ú‡ Ë ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„‡,
Â ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Ì‡ Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡ Ì‡ ƒ¿ ƒƒ–¬¬«: www.statereserve.bg, ‚ ‡Á‰ÂÎ ì¡˛ÎÂÚËÌ Á‡
ÔÓ‰‡Ê·Ëî, ‚ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎ ì“˙„Ó‚Âî.

Ëåñåí äîñòúï äî ëåêàð, íî ëîøî
êà÷åñòâî íà çäðàâåîïàçâàíåòî
Здравеопазването в
България разполага с достатъчно ресурси като
болници, легла и финансиране, но ефективността е относително ниска.
Здравните резултати са
по-слаби от тези на страни със сходни социални
и икономически характеристики, показват резултатите от проучване на
Института за пазарна
икономика, възложено от
Националната пациентска организация. Според
него няма достатъчно
стимули за повишаване
на ефективността, а мястото на пациента във
вземането на решения и
при оценката на получената услуга липсва. Наблюдават се и големи
различия между области-

те в страната по отношение на достъпа до медицински услуги и здравните резултати. България
разполага с ограничен
брой специалисти по
здравни грижи, а болничната помощ е силно доминираща за сметка на
профилактиката
и
извънболничната помощ.
Ако общият индикатор за ефективността на
една система са годините, прекарани в добро
здраве, от една страна, и
продължителността на
живот, от друга, по
първия показател България стои добре на европейско ниво - 66,3 г. за
2019 г., което е 1,7 години повече от средната за
ЕС.
Очакваната
продължителност на жи-

вот обаче е най-ниска 75,1 години или с 6 години по-малко от ЕС.
У нас за здраве се
харчат 7,1% от БВП по
данни на Евростат за
2019 г. Най-много за
здраве разпределя Германия, а най-малко - Люксембург. В същото време България е първа в ЕС
по доплащане за лекарства. НЗОК плаща за
извънболнична помощ до
5-6 пъти по-малко, отколкото за болнична.
Все пак пациентите
са със сравнително висока удовлетвореност от
здравни грижи. Като
проблем те определят
финансовите ограничения.
Коментар на стр. 8

www.duma.bg

СРЯДА
25 МАЙ

Ïîðú÷âàìå âëàêîâå çà 1 ìëðä. ëâ.
Министърът
на
транспорта Николай
Събев съобщи в социалните мрежи, че подопечното му ведомство
започва пазарни консултации за закупуването
на нови влакове и оборудване по Плана за
възстановяване и устойчивост. “Все по напред.
Вървим напред увере-
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но”, написа той. Ще се
поръчват 42 електрически влака, 20 пуш-пул влакови състава, 18 маневрени локомотиви и 108
комплекта ETCS бордово оборудване. Средствата са осигурени от Националния план за
възстановяване и устойчивост, а общия размер
на инвестицията е над 1

млрд. лева. Министерството кани всички заинтересовани страни да предоставят своите предложения в срок до 16 юни.
Пазарните консултации са разделени в 5
покани и са публикувани в Централизираната
автоматизирана информационна система “Електронни обществени

поръчки”. Според нея
държавата иска да купи
най-малко седем двуетажни електрически
мотрисни влака, 35 едноетажни мотрисни влака, минимум 20 бр. пушпул влакови състава.
Държавата ще достави и 18 електрически
батерийни маневрени
локомотиви.
Доставката на първите влакове се очаква да
се случи в началото на

2025 г. Новите машини
ще се движат със скорост до 160 километра
в час. Към края на 2023
г. се предвижда на тези
условия у нас да отго-

ворят около 500 километра от железния път
у нас.
Коментар
на стр.8

Íîâè èçèñêâàíèÿ êúì èìîòèòå
Всеки апартамент трябва
да има поне един балкон
Нови изисквания към новостроящите се жилищни сгради
влязоха в сила от началото на
седмицата. Инвестиционните
проекти, които оттук нататък
ще се внасят за съгласуване,
трябва да отговарят на изискванията за достъпна среда,
предвидени в едноименната
наредба. За одобряването им и
издаването на строителни разрешения сградите и съоръженията ще имат всички елементи по изискванията на наредбата за достъпност за хората с
увреждания. Указанията са
публикувани на интернет страницата на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. С тях са запознати всички районни дирекции за национален строителен
контрол, както и главните ар-

хитекти на общините. Въвежда се изискване в жилищата да
няма прагове или неравности,
по-големи от 2 см, включително на монтираните дограми.
По отношение на балконите се облекчават изискванията
за достъпност. Предвижда се
всяко жилище в нова сграда
задължително да има поне
един балкон (лоджия, тераса) с
минимална ширина 150 см и
минимална дължина 150 см.
Сега текстовете на наредбата
предвиждат всички балкони в
едно жилище да са с тези параметри, но с измененията се
дава и нова възможност - ако
балконът е с по-малки размери, да се осигури 150 см ширина във вътрешното пространство на помещението, но
при всички случаи при необ-

ходимост в него да може да се
движи инвалидна количка.
Достъпът във всяка нова
жилищна сграда трябва да се
осигурява чрез стълби и асансьор, а ако сградата е до пет
етажа е възможно вместо асан-

сьор да бъде инсталирана вертикална подемна платформа.
Само рампите, които са към
сгради, подлези, надлези и метростанции, трябва да бъдат с
отопляема повърхност, гласят
още промените в наредбата.

Îáÿâÿâàò ãàçîâàòà âðúçêà
ñ Ãúðöèÿ çà ñòðàòåãè÷åñêè îáåêò
Газовата връзка между България и Гърция
(IGB) от Комотини до
Стара Загора да е стратегически обект, от значение за националната
сигурност. Това предлага министърът на енергетиката Александър
Николов в доклад до правителството. За стратегически се обявяват
обектите на “Ай Си Джи
Би”, компанията собственик на газопровода,
както и диспечерският
център в София и резервният в област Хасково, е
записано в проекта за
постановление.
Включването на IGB
като стратегически обект
ще позволи на Държавната агенция “Национална сигурност” да упражнява контрол на физическата защита на обектите и да противодейства
на терористични заплахи, да контролира и информационната защита,
пише в обосновката.
В доклада на Николов се казва, че интерконекторът свърза газовите системи на България
и Гърция и осигурява

диверсификация на източниците и маршрутите на газовите доставки
за България и Югоизточна Европа. Той придобива първостепенно значение предвид войната в
Украйна. Газопроводът
осигурява достъп на
България и съседите й до
Южния газов коридор,
както и до пазара на
втечнен газ чрез строящия се терминал при
Александруполис.
По IGB ще се пренася

1 млрд. куб. м газ на година по договора с азербайджанския консорциум.
По него има възможност
да се транспортира природен газ от САЩ, Алжир, Катар, Египет, Нигерия и други страни. В
по-дългосрочна перспектива той можел да транспортира горивото от Израел и от Кипър, както и
допълнителни обеми от
Азербайджан, от Туркменистан и др.
“Газпром” може би

поставя различни условия за плащане пред различните страни от ЕС,
коментира междувременно в Рим премиерът Кирил Петков. Той посочи,
че това предполага, че
едни страни могат да
плащат, а други - не, за
природния газ от Русия.
Тази тема ще бъде дискутирана по време на заседанието на лидерите на
общността на 30 май,
анонсира още българският премиер.

Идеята е това изискване занапред да важи за инфраструктура, към която има електрическо
захранване, а не за всички случаи, както е в момента. С оглед
безопасното ползване от деца
на стълбищата в новите многофамилни жилищни сгради парапетите не трябва да имат хоризонтални елементи, а само вертикални, като разстоянието
между тези елементи не може
да бъде повече от 9 см.
Предвижда се проектните
решения за достъпна среда да
се представят във всяка фаза
на проектирането на новите
жилищни сгради. Досега преценката за представяне на тези
решения във фазите на проектиране беше без конкретизиране, т.е. по преценка на проектанта.
Промените въвеждат и дефиниция за многофамилна жилищна сграда - сграда с повече от три жилища в нея.

Íîâè øåôîâå
â äúðæàâíàòà
„Àâòîìàãèñòðàëè”
След двумесечни
конкурсни процедури,
едната от които още не
е приключила напълно,
държавната фирма “Автомагистрали” ЕАД се
сдоби с ново ръководство, което е третото
поред за последното полугодие.
Тримата представители на държавата в 5-членния борд на директорите
ще са Людмила Василева, Димитър Пенев и Георги Попов, като Людмила Василева е избрана и
за изпълнителен директор. Тези промени все
още не са изпратени за
вписване в Търговския
регистър, последните отбелязани в делото на
фирмата промени са тези
от февруари, когато
принципалът - регионалният министър Гроздан
Караджов, назначи избрани от него членове на
борда до провеждането
на конкурс.
В него са участвали 26
кандидати, които трябваше да представят концепция за управление на

държавното дружество за
пет години. С избраните
на 30 и 31 март имаше
събеседване.
Двама от тримата
нови представители на
държавата в борда - Людмила Василева и Георги
Попов, не са специалисти по строителство или
пътища. Василева е с висше образование по счетоводство и контрол, а Попов е магистър по право
от ЮЗУ “Неофит Рилски” в Благоевград с опит
в обществените поръчки
на различни предприятия.
Той беше депутат “Има
такъв народ” в предишните два парламента.
Третият - Димитър
Пенев, е завършил УАСГ
със специалности “Строителен инженер” и
“Пътно строителство”.
Агенцията за публичните
предприятия и контрол бе
започнала през февруари
конкурс за избор на останалите двама членове на
борда на директорите.
Той приключи преди две
седмици, но МРРБ не
призна резултатите.
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Òðÿáâà äà ãàðàíòèðàìå
îòîïëèòåëíèÿ ñåçîí
България би спечелила дело
срещу „Газпром” за спрения газ,
твърди депутатът от БСП
“Когато има санкция, е
съвсем нормално да има и
контрасанкции. И когато
Москва направи тези контрасанкции, е нормално в Европейския съюз всички държави-членки да имат единна позиция. За съжаление се оказа,
че това не е така, за едни
държави природният газ бе
спрян, а други намериха някаква вратичка. И тук си задаваме въпроса дали България не трябва да промени
своята позиция”. Това заяви
заместник-председателят на
парламентарната група “БСП
за България” Драгомир Стойнев в ефира на бТВ във връзка
със спрения руски газ.

В качеството си на бивш
енергиен министър той изрази притеснение дали ще има
достатъчно природен газ за
нагнетяване на хранилището
в Чирен. “Да, хубаво е да има
втечнен газ, но нека да видим
първо с кого е подписан, какви ще са количествата и на
каква цена. Но, разбира се,
много по-голяма ще е сигурността, когато газът идва през
тръба, отколкото чрез танкер”, обясни Драгомир Стойнев.
“Българската позиция е да
не се откриват две сметки,
докато други държави се
съгласиха да го направят и
самото превалутиране не ста-

Драгомир Стойнев
ва през Централната руска
банка, защото тя е в списъка
със санкции, а става през Руската стокова борса. Тоест
винаги се намират вратички”,
коментира социалистът, според когото Брюксел трябва да
даде отговор защо за едни
може, а за други не.
Стойнев обясни, че 53%
от газа на Германия идва от

Русия и тя не може да си позволи спиране му, докато
България има подписан договор с Азербайджан за 1 млрд.
и засега намерението на правителството е останалите количества да бъдат доставени
чрез танкери.
“Ние трябва да си гарантираме отоплителния сезон и
не трябва да си чупим икономиката. Когато виждаме, че
държавите сами търсят решение и намират съответното с
руската страна, то тогава
трябва да мислим за българската икономика”, посочи депутатът от левицата и
допълни, че самият бизнес
желае да има дългосрочни договори и яснота какво се
случва в следващите години,
защото засега знаем, че имаме само 2 танкера.
Според Стойнев правителството не комуникира до-

статъчно с обществото какво
точно се случва и на какви
цени ще бъде втечненият газ
от САЩ. “Ако цените са изгодни и доставките са регулярни, то наистина можем да
се откажем изцяло от договора с “Газпром”, заяви социалистът, който за момента не
вижда подобни стъпки.
Стойнев припомни, че
през 2013 г. бе подписан договорът с Азербайджан, когато самият той е бил министър. “Аз съм за диверсификацията, но на нас ни трябват количества, които да успокоят бизнеса. Във време на
война преди всичко трябва да
мислим за нашата икономика
и собствените ни граждани”,
каза Стойнев.
Според депутата от БСП,
ако България заведе дело
срещу “Газпром”, би спечелила, но това ще отнеме много време. “Едностранно бяха
променени клаузи в договора с “Газпром”, но ще минат
няколко години по делото,
какво ще правим дотогава? В
крайна сметка не е важно да
спечелим едно дело след 6
години, а ние трябва да имаме този енергиен ресурс,
който да подпомогне икономиката, така че хората и бизнесът да бъдат спокойни”,
категоричен е народният
представител.

Äâà ïúòè ïîâå÷å äîìàòè
ñà çàñàäåíè ó íàñ

ОБЯВА

—ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î.
31, ‡Î. 2 ÓÚ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ë Â‰‡ Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ
Ì‡ Ú˙„Ó‚Â Ë ÍÓÌÍÛÒË Ë ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ «‡ÔÓ‚Â‰ π —Œ¿22–ƒ98-23/05.04.2022 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡ —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ Ë
«‡ÔÓ‚Â‰ π –—–22-–ƒ98-7/23.05.2022 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡ —Œ
- ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î,
Œ¡ﬂ¬ﬂ¬¿:
”‰˙ÎÊ‡‚‡ Ò 15 (ÔÂÚÌ‡‰ÂÒÂÚ) Í‡ÎÂÌ‰‡ÌË ‰ÌË, Ò˜ËÚ‡ÌÓ
ÓÚ 25.05.2022 „. ‰Ó 09.06.2022 „., ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ‚ ÛÚ‚˙‰ÂÌ‡Ú‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ π –—–22-¬ 66-511/
14.04.2022 „. Í‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚË Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ
‚ ÍÓÌÍÛÒ Ò ÔÂ‰ÏÂÚ: ìŒÚ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Ì‡ ÌÂÊËÎË˘ÌË
ËÏÓÚË - ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Í˙Ï Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓÌË ÔÓÒÚÓ‚Â ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘Ë ÒÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Á‡ ÒÓÍ ÓÚ 10 (‰ÂÒÂÚ)
„Ó‰ËÌË.
»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ó·ÂÍÚ‡, ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡:
Œ·ÂÍÚ π 1 - Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ Í˙Ï Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓÂÌ ÔÓÒÚ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ ÒÂ Ì‡ ÛÎ. ì ÛÏ‡ÌÓ‚Óî π 6, Ï. ‘ÓÌ‰Ó‚Ë
ÊËÎË˘‡, Í‚. 799, ”œ» I, Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ
68134.512.40.3.2 ÔÓ
–, Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 73,00 Í‚. Ï, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ‚ œ» Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.512.40 ÔÓ
–, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/23.11.2011 „., Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , ‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò ¿Œ— π 1921/
23.04.2019 „., Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡:
238.00 Î‚. (‰‚ÂÒÚ‡ ÚË‰ÂÒÂÚ Ë ÓÒÂÏ ÎÂ‚‡ Ë ÌÛÎ‡ ÒÚÓÚËÌÍË) - 3,26 Î‚./Í‚. Ï, ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ƒƒ—, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ËÁ„ÓÚ‚ÂÌ‡ ÓˆÂÌÍ‡ ÓÚ ÎËˆÂÌÁË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ˘Â ÒÂ
ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË Ó·ÂÍÚ;
Œ·ÂÍÚ π 2 - Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ Í˙Ï Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓÂÌ ÔÓÒÚ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ ÒÂ Ì‡ ÛÎ. ì ‡Î‡˜î π 24, Ï. ŒÎ‡Ì‰Ó‚ˆË
- Ã‡Î‡¯Â‚ˆË, Í‚. 87, ”œ» II, Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ ‚ Ó‰Ó·ÂÌ‡ Í‡‰‡ÒÚ‡ÎÌ‡ Í‡Ú‡ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.509.1544.6.1, Ò˙Ò
Á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ 85,75 Í‚. Ï, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ‚ œ» Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.509.1544 ÔÓ
–, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ë ËÁÏÂÌÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰
π 18-8094/05.08.2019 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡
¿√ , ‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò ¿Œ— π 2114/11.06.2020 „., Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡
ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 212.00 Î‚. (‰‚ÂÒÚ‡ Ë ‰‚‡-

Ì‡‰ÂÒÂÚ ÎÂ‚‡ Ë ÌÛÎ‡ ÒÚÓÚËÌÍË) - 2,47 Î‚./Í‚. Ï, ·ÂÁ
‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ƒƒ—, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ËÁ„ÓÚ‚ÂÌ‡ ÓˆÂÌÍ‡ ÓÚ ÎËˆÂÌÁË‡Ì
ÓˆÂÌËÚÂÎ.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ˘Â ÒÂ
ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË Ó·ÂÍÚ;
Œ·ÂÍÚ π 3 - Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ Í˙Ï Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓÂÌ
ÔÓÒÚ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ ÒÂ ‚ ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ÛÎ. ìÃ‡ËÌ ƒ‡˜Â‚ ’ËÒÚÓ‚î, Ï. ‘ÓÌ‰Ó‚Ë ÊËÎË˘‡, Í‚. 892, ”œ» II-“œ, Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ Ò
Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.512.66.1.1 ÔÓ
–, Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 84,50
Í‚. Ï, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53 ÓÚ 23.11.2011
„., Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , ‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò ¿Œ— π
2128/15.10.2020 „., Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡
ˆÂÌ‡: 259.00 Î‚. (‰‚ÂÒÚ‡ ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ‰Â‚ÂÚ ÎÂ‚‡ Ë ÌÛÎ‡
ÒÚÓÚËÌÍË) - 3,07 Î‚./Í‚. Ï, ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ƒƒ—, Ò˙„Î‡ÒÌÓ
ËÁ„ÓÚ‚ÂÌ‡ ÓˆÂÌÍ‡ ÓÚ ÎËˆÂÌÁË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ˘Â ÒÂ
ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË Ó·ÂÍÚ.
√‡‡ÌˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ: 100.00 Î‚. Á‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌ
Ó·ÂÍÚ, ‚ÌÂÒÂÌË ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î IBAN: BG49SŒMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF,
Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷ ìÃ‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î, ‚ ÒÓÍ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ
Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ.
÷ÂÌ‡ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ: 60.00 Î‚. Ò ƒƒ—.
«‡ÔÎ‡˘‡ ÒÂ Ì‡ Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î - „. —ÓÙËˇ,
·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ. 2, ÒÚ. 214, ‚ÒÂÍË
‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 09:00 ˜. ‰Ó 17:00 ˜. ËÎË ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚ Ô˙Ú ÔÓ
·‡ÌÍÓ‚‡ ÒÏÂÚÍ‡: IBAN: BG58SŒMB91303127755001, BIC:
SOMBBGSF, Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷ ìÃ‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î.
ÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÓÚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡ÈÓÌ - —Â‰ËÍ‡î, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88,
ÂÚ. 2, ÒÚ. 225, ÒÂ˘Û ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ÔÎ‡ÚÂÌ‡ Ú‡ÍÒ‡.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ:
‰Ó 17:00 ˜. Ì‡ 09.06.2022 „.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ: 17:30 ˜. Ì‡
09.06.2022 „. ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î,
·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ. 2, ÒÚ. 225.
«‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ ÒÂ Û˜‡ÒÚ‚‡ Ò ÓÚ‰ÂÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Ë ÒÂ Á‡ÔÎ‡˘‡ ÓÚ‰ÂÎÌ‡ „‡‡ÌˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ.
¿‰ÂÒ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡: —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÚÂÎ. 02/
931 51 18, 02/921 80 41, ÎËˆÂ Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ: ‡ÒËÏË
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚.

В България тази година са засадени два пъти повече домати и зеле в сравнение с миналата. Това сочи
последният оперативен анализ на агроведомството.
Увеличават се и площите с пъпеши и ягоди.
За разлика от зеленчуците, засадени на открито,
анализът отчита намаляване на произведените в оранжерии краставици и домати, като спадът е с 46% при
краставиците и 45 на сто при доматите. По предварителни данни на националната статистика от началото на тази година вносът на пресни зеленчуци
намалява спрямо същия период на миналата година,
докато на пресни плодове нараства с над 10%. Статистиката отчита и това, което потребителите усещат по джоба си - всички основни плодове и зеленчуци се търгуват на по-високи цени, като най-значителен ръст има при доматите с над 77%.

ÌÂÔ íå î÷àêâà
ãëîáàëíà ðåöåñèÿ
Управляващият директор на Международния
валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева заяви,
че не се очаква глобална
рецесия, но “това не означава, че тя е напълно изключена”, предаде Асошиейтед прес. В изказване на
ежегодната среща на Световния икономически форум Георгиева припомни
на аудиторията, че МВФ
прогнозира ръст от 3,6%
за 2022 г., което е “далече
от глобална рецесия”.
Модератор откри дискусията за световната икономика, като попита аудиторията дали има вероятност от
рецесия. Повечето от
присъстващите около 100
души вдигнаха ръка. По
думите на Георгиева перспективите пред света са

“малко като времето тук
в Давос - хоризонтът
притъмня”. Тя каза, че
предстои “трудна година”
и един от големите проблеми е скокът в цените на
храните, отчасти причинен
от войната в Украйна.
Георгиева посочи и
редица други предизвикателства, включително повишаването на лихвени
проценти, инфлацията, засилващия се долар, забавяне в Китай, климатичната
криза и неотдавнашен
“труден период” за криптовалутите.
Други говорили пред
панела обсъдиха дали Европа ще изпадне в рецесия,
след като Европейската
централна банка сигнализира, че ще започне да затяга паричната политика.

СРЯДА
25 МАЙ
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НАКРАТКО

Сръбската църква
призна македонската
за автокефална

СНИМКИ БТА

Британският премиер Борис Джонсън си оправя вратовръзката преди началото на вчерашното
правителствено заседание. Ай Ти Ви нюз разпространи фотоси от ноември 2020 г., доказващи,
че той е нарушил локдауна, който сам наложи заради КОВИД-19. На снимките се вижда как Джонсън
изнася реч в своята резиденция на “Даунинг стрийт” и вдига тост с наполовина пълна чаша

Çåëåíñêè âèíè Ðóñèÿ
â òîòàëíà âîéíà
Президентът призна за големи загуби в жива сила, Западът
обмисля морска охрана за износа на украинско зърно
Руските войски продължават да напредват бавно в района на Северодонецк-Лисичанск, Лиман и в посока Бахмут, положението на украинските войски в района изглежда се влошава. Това констатира вашингтонският Институт за изследване на войната
в анализ за обстановката в
Донбас. Според института
руските части щурмуват, окупират или напредват в различни участъци на фронта.
Русия води “тотална война” срещу Украйна, обвини
в редовното си среднощно
обръщение към нацията президентът Володимир Зеленски. Той каза, че досега тя е

нанесла 1474 ракетни удара
с общо 2275 ракети. Огромното мнозинство от тях поразиха цивилни цели,
обърна внимание той. “Наистина не е имало такава
война на европейския континент от 77 години”, подчерта държавният глава.
Нашите въоръжени сили
постигат победи, особено
край Харков, но “ситуацията остава най-кървава в
Донбас, където губим
твърде много хора”, посочи Зеленски.
Във отделно видео обръщение към Световния икономически форум в Давос
той отбеляза, че Украйна е

готова за размяна на пленници с Русия “дори утре”.
Зеленски добави, че единственият руски политик, с
когото би преговарял, е
Владимир Путин, и то само
по една тема - спирането на
бойните действия. Украйна
се нуждае от финансиране с
не по-малко от 5 милиарда
долара месечно, добави Зеленски пред форума.
Ако Украйна загуби войната срещу Русия, Москва ще
атакува страните от НАТО,
което потенциално ще изложи на риск американски военни, заяви още Володимир
Зеленски в интервю за сайта
“Ейкшъс”.

Великобритания координира със съюзниците си потенциален план за изпращане
на военни кораби в Черно
море, които да ескортират
кораби, изнасящи украинско
зърно, съобщи “Таймс”. Според плана “военноморските
сили на съюзниците ще разчистят района около пристанището от руски мини, за да
гарантират безопасността на
транспортирането на жизненоважни продукти”, пише
още медията. Има и планове
за разполагане на ракети с далечен обсег в Украйна, “за да
се предотвратят всякакви руски опити за саботаж на коридора”.

Êîâà÷åâñêè: Îñòàâàìå
ïðèÿòåëè ñ Áúëãàðèÿ

Ãúðöèÿ îò÷èòà
ìèãðàíòñêè íàïëèâ

Премиерът на РС Македония Димитър Ковачевски определи като “изключително конструктивна” срещата в Рим
с българския си колега Кирил Петков.
Ковачевски отказа да се ангажира с дата, на която
България би могла да промени позицията си за преговорите на Скопие за членство в ЕС. “Без значение какво ще
стане на срещата на върха на ЕС през юни, оставаме
приятели с България”, каза Ковачевски. И допълни:
“Продължават разговорите между министерствата на
външните работи и когато има напредък, е нормално те да
съобщят на министрите, а ако има общ документ, той ще
може да бъде представен пред институциите на двете
държави”. Лидерът на РСМ не уточни какъв документ има
предвид.
На свой ред Кирил Петков съобщи в Рим, че не се е
ангажирал със срокове за отпадане на българското вето за
началото на преговори на западната ни съседка с ЕС.
Според него КСНС трябва да чуе отчет за напредъка в
двустранните отношения през последните шест месеца.

Гърция отчита ново засилване на мигрантския поток.
Само за ден от Турция пет кораба с над 500 мигранти са
направили опит за влизане в гръцки териториални води.
Морската охрана и граничната служба на ЕС “Фронтекс” не
са допуснали навлизане на нелегалните бежанци. Три от
корабите са били ескортирани от турски полицаи, които са
се опитали да ги насочат до гръцките води.
В същото време десетки мигранти опитват да преминат
и през сухопътната граница. Поради изградените огради те
използват поречието на река Марица. Арестувани са 50
трафиканти.
Сегашният мигрантски наплив се свързва с влошаване на
отношенията Анкара-Атина.
Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че за него
гръцкият премиер Кириакос Мицотакис вече не съществува
и той никога повече няма да се среща с него. Причината е,
че наскоро министър-председателят призова Конгреса на
САЩ да не одобрява продажбата на 40 изтребителя Ф-16 за
Анкара.

“Велик исторически ден” нарече този 24 май президентът на
РСМ Стево Пендаровски заради
обявеното решение на Сръбската
православна църква да приеме за
автокефална Македонската православна църква - Охридска архиепископия. “Радваме се заедно с
всички православни християни у
нас на историческата новина, с
която Македонската православна църква - Охридска архиепископия придобива автокефалия. Нека
този велик ден бъде щастлив за
всички православни вярващи и за
всички граждани”, написа Пендаровски от Давос, където участва
в икономическия форум. Поздравление от Рим изпрати и премиерът Димитър Ковачевски.

Не се налага масова
ваксинация срещу
маймунската шарка
Световната здравна организация смята, че не се налага
масова ваксинация срещу маймунска шарка, въпреки че има редица
случаи на заразяване извън Европа. Разпространението на заболяването може да бъде овладяно
с мерки като добра хигиена и
безопасност. Повечето пациенти
със заразата в Европа са хомосексуални мъже и “естеството на
откритите наранявания в някои
случаи предполага, че предаването е станало по време на полов
акт”.

Задържан е бивш
молдовски президент
Бившият президент на Молдова Игор Додон бе задържан от
молдовските власти, заяви високопоставен представител на неговата Партия на социалистите.
Смятаният за проруски политик
Додон (президент от 2016 до 2020
г.) бе задържан за 72 часа. Той е
заподозрян в държавна измяна и
корупция.

Разрушена хидроструктура
и повалени дървета са
резултатите от гръмотевична
буря в община Карлентън Плейс в
най-населената канадска провинция
Онтарио. Наскоро провинцията бе
ударена от природното бедствие
с мощ на торнадо, при което
загинаха двама души. На места
поривите на вятъра достигаха 132
км/час. Над 340 000 домакинства
останаха без ток
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Кандилце за душата

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

бъдещата нота до, от нея
и над нея почна всичко.
Първата му дума бе
въпрос. “Защо?” се сам
запита и не получи отговор от себе си.
Светлината бе вече
Слово и Словото Съзнание.
От векове Човекът
губи своето Съзнание,
живее в безсъзнание,
несъзнателно говори,
несъзнателно мълчи,
несъзнателно започва да
ръмжи, да мучи, да вие.
Да подивява.

Познава буквите, но
буквите не го познават.
Познава убийствата,
но Сътворението не
иска да познава.
Познава животинското, но человеческото отминава.
И Светлината оздрачня. И се отдалечи на
светлинни години.
И литна да глаголи на
други същества, на други светове, на по-надежни сътворения.
Но остави Словото
да предхожда и да след-

ва в тъмното Човека.
Остави Словото да
си сияе в мрака на душата му и да го присеща,
че словесността е стълба
към Небето.
Ако се реши да се
възкачи над себе си.
И да възвиди низостта си от висините на наднебесната синева.
Щото Съвестта е Бог,
Съзнанието е Господ.
А Словото - кандилце за душата.
Фейсбук

Дано не е фарс
Евгени ГАВРИЛОВ

Министърът на транспорта Николай Събев
обяви в социалните мрежи намеренията си да
купи 42 нови електрически влака и други железопътни състави на обща
стойност 1 милиард лева.
По принцип идеята е
добра, защото в момента пътуването с влак у

нас е истинско изпитание. Стигна се дотам
железниците да отменят
влакове поради липсата
на здрави локомотиви.
Начинанието с новите влакове обаче може да
бъде съпроводено с една
опасност - то да се повтори като фарс. Защото не бе толкова отдавна времето, когато БДЖ
“Пътнически превози”
уж “временно” спря обществена поръчка за доставка отново на 42
нови влака, след като
търгът бе обжалван
пред КЗК заради неясните разясненния, дадени от държавната фирма. Това отлагане обаче
за бъдещо неопредело
време намали нейните
шансове да излезе от

състоянието на будна
кома и скрит фалит.
В нормалния свят
предприятия като БДЖ
трудно биха съществували. У нас те не само
съществуват, но и не
спират да гълтат огромен
обществен ресурс, подобно на здравеопазването, например, без особен
резултат.
За реформа в жп
транспорта се говори
вече 30 години. И ако
пак решим да правим
сравнение, можем да използваме съдебната реформа. Всички говорят
за тях, но никой не ги е
виждал. А там трябват
реални промени, да се
реже до здраво месо.
Но никой не иска да ги
направи, защото е

свързано с непопулярни
мерки. А у нас почти
всяка година има избори и темата е чувствителна.
Показателен е последният кадрови кадрил на върха на компанията. Едва изкарал три
месеца на поста, последният директор на
БДЖ бе освободен. Назначилият го транспортен министър Николай
Събев бил недоволен от
реформата в железниците, чието възраждане
той обеща да се усети
от пътнците още през
май. Месец май си отива и никой не се е похвалил, че ситуацията се
е променила. Дано я
променят обещаните
пак 42 нови влака.

Доволен, недоволен
От 1 стр.
За реформа говорят
всички, но от години тя
не се случва. Защо?
Навярно
затова
продължава навикът големите болници да са в
големите градове и там
да се лекуват всички
тежки случаи от страна-
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИТЕ ДЕЦА. Отбелязва се
от 2003 г. предимно в страните от ЕС по инициатива на
Европейската федерация на
безследно изчезналите деца и
децата жертви на сексуално
насилие. От 2007 г. ЕК резервира номер 116000
като общ номер за гореща телефонна линия за съобщаване за изчезнали деца на цялата територия на
EС и призова държавите членки да извършат необходимата подготовка и да го приведат в действие.

Румен ЛЕОНИДОВ

В началото не бе
Словото. В началото
начело беше Светлината,
която възсия чрез Словото. И Словото се
възвиси в извечна Светлина. И осветли душата
на Човека.
Човекът в земната си
немота не знаеше, не можеше, не искаше да знае
що е Светлина и Слово,
нито що е Съвест, нито
Бог. Той ръмжеше, подражавайки на зверовете,
и мучеше, подражавайки
на говора между говедата. И чуруликаше, когато до слуха му от гората
слизаше птича глъч и
бясното надпение.
Когато Човекът проговори, изненада Господ.
Първата му сричка беше
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та. Недостатъчните инвестиции в малките болници ги задушават и те
започват да изпълняват
дори непривични функции, а “пазарът” (сякаш
болницата е бакалия)
отдавна е прогонил лекари и сестри.
И... голямата болка
на здравната система в

държава със застаряващо и болно население дългосрочната грижа.
Проблем, който може да
разбере само човек,
прекарал инсулт, със
сменена става или страдащ от множествена
склероза.
Промяна - да! Но такава, че българинът да

не заприлича на западняка и да чака с месеци
за среща с доктора. Защото сега не го чака и е
удовлетворен от това.
Ама пък и каква
промяна, като за едната
рецепта повече от година правителства и
съсловия още не се разбраха?

1907 - ВЪВ ФИНЛАНДИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ В
СВЕТА ЖЕНИ УЧАСТВАТ В ЗАСЕДАНИЕ НА ПАРЛАМЕНТА. Година по-рано
е прието всеобщо избирателно право, с което за пръв
път в света представителките на нежния пол получават избирателни права. Избран е финландски парламент (на снимката - сградата на парламента), в който влизат 19 жени.
1918 - РАЖДА СЕ ГРИША ОСТРОВСКИ,
БЪЛГАРСКИ РЕЖИСЬОР И ПЕДАГОГ (УМИРА
2007 Г.). Бил е художествен
ръководител на театъра във
Варна (1975-1979) и на Нов драматичен театър “Сълза и
смях” в София, преподавател по
актьорско майсторство и режисура във ВИТИЗ, заместникректор на ВИТИЗ (1981-1988),
професор. Режисьор на много театрални постановки, носител на наградата за цялостно творчество на Съюза на артистите в България, на орден
“Св. св. Кирил и Методий” огърлие.
1963 - В АДИС АБЕБА (ЕТИОПИЯ) Е СЪЗДАДЕНА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА АФРИКАНСКО ЕДИНСТВО. Една от най-големите
регионални международни организации, обхващаща почти
всички държави в Африка (с
изключение на Мароко). От
юли 2002 г. ОАЕ е преобразувана в Африкански съюз. Целите на организацията са да насърчава единството
и солидарността между държавите в Африка и да
изкорени всякакви форми на колониализъм.
1963 - ОТКРИТ Е ЯЗОВИР “ТОПОЛНИЦА”.
Построен е на най-дългата река, носеща същото
име в Средна гора. Изграден е в периода 1948-1962
г. на 600 м под с. Мухово.
Язовирната стена е висока 76,10 м, а водоемът е с обем 137,1 млн. куб.м.
Площта на язовирното езеро е 5,7 кв.км. Използва
се за напояване в Пазарджишко-Пловдивското поле
и за производството на електрическа енергия (ВЕЦ
“Тополница”).
1977 - ПРЕМИЕРА НА ПЪРВИЯ ФИЛМ ОТ
ПОРЕДИЦАТА “МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ”. Лентата “Нова надежда” на
американския режисьор
Джордж Лукас, както и следващите пет епизода, оказват огромно влияние върху
съвременната поп култура.
“Междузвездни войни” са третата най-печеливша
филмова поредица на всички времена след “Джеймс
Бонд” и “Хари Потър” със спечелените до момента
4,3 милиарда щатски долара.
2001 - УМИРА АЛБЕРТО ДИАС ГУТИЕРЕС, КУБИНСКИ ФОТОГРАФ (Р. 1928 Г.).
Известен като Алберто Корда.
Автор на знаменитата фотография на Че Гевара (на снимката),
която прави на 5 март 1960 г. по
време на погребение. Никога не получава авторски права над фотографията или някакво парично
възнаграждение. След революцията в Куба става
личен фотограф на Фидел Кастро.
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АЛЬОША ДАКОВ:

Ñòîëè÷íàòà îáùèíà ñå
ïðîâàëÿ â åêîëîãèÿòà
Ресурс има, но той не се използва,
казва общинският съветник от БСП
Интервю на Деси ВЕЛЕВА

 Г-н Даков, жителите на столичните квартали “Враждебна” и
“Челопечене” от месеци недоволстват заради работата на депото за строителни отпадъци в района им? Защо се стигна до множество протести, които остават
нечути от общинската администрация?
- Депото за строителни и едрогабаритни отпадъци в квартал “Враждебна” се стопанисва от общинското дружество “Софинвест”. Още по
време на предишния мандат на на
Столичния общински съвет през
2016-2017 г. дружеството декларира, че капацитетът на депото ще бъде
изчерпан в най-скоро време. Затова
бе сформирана работна група, която да обследва други подходящи терени за откриване на депо в западната част на София.
За съжаление, ръководството на
Столичната община и кметът Йорданка Фандъкова не пожелаха да
предприемат реални действия и
депа не бяха изградени. Така сметището във “Враждебна” остана единственото активно за строителни отпадъци.
Наясно сме с темпа на строителство в София и нуждата от място,
където да се изхвърлят отпадъците
от него. Проблемът е изключително
сериозен и поражда значително недоволство у гражданите, живеещи в
непосредствена близост. Те протестират и заради интензивния трафик
на тежка техника в района им. В
депото има пропускателен режим,
вход с кантар, на който се мерят
камионите, за да платят съответната
такса. И те продължават да влизат.
Още преди две години управляващите изразиха намеренията си
депото да бъде запръстено и озеленено. Издадените документи от
Министерството на околната среда
и водите също предвиждат рекултивация.
От посещения от място съм установил, че депонирането продължава, а съвсем малка част от рекултивацията е изпълнена. За да има цялостен ефект обаче, трябва да се преустанови депонирането.
Групата на БСП в СОС категорично се противопоставя на отлагането на решенията по управление на
отпадъците и е внасяла конкретни
доклади при обсъждане на бюджета.
Максимално бързо искаме рекултивация и откриване на нови депа, за
да се подобри екологичната обстановка в района.
 Защо, въпреки належащата
нужда от решаване на проблема,
Столичната община продължава
да бездейства?
- Нямам логично обяснение. Още
преди четири години бяха обследвани общински терени - мярка, приета
консенсусно от СОС. Сега камионите от цяла София обикалят града, за

АЛЬОША ДАКОВ е роден на 5 ноември 1980 г. в София. Магистър
е по стопанисване на горите в Лесотехническия университет.
Има магистратура и по международни икономически отношения в
УНСС. В момента е общински съветник от БСП в София за трети
мандат. Заместник-председател е на комисията по околна среда,
член на комисиите по инженерна инфраструктура и по транспорт към Столичния общински съвет.

да си изхвърлят отпадъка. Те въртят
десетки километри и това също води
до замърсяване на въздуха на целия
град.
 Какво е състоянието на другите депа за отпадъци в София?
- От 2013 г. тече рекултивацията на старото депо в Долни Богров. От ръководството на общината бяха заявили, че процесът ще
продължи максимум четири години. Той отдавна трябваше да е приключил и сега там да има зелена
площ и парк със залесяване. Депото обаче се вижда от магистрала
“Хемус” и всеки може да разбере,
че нищо такова не се случи.
По същество на мястото върви
разтоварване на преработения битов отпадък от Завода за третиране на смет. Десетки хиляди тонове
боклук се насипват всеки ден на
500 метра от най-близките къщи. В
района също има голямо недоволство заради преминаващата тежка
техника, заради праха и не на по-

следно място - заради неизпълнения ангажимент от страна на Столичната община. Управляващите се
опитват да избягат от проблема,
като го отлагат във времето. Този
път новият срок е август догодина.
Така три месеца преди местните
избори обещават, че ще затворят
депото.
Другото място, на което се
изхвърля боклукът на София, е депо
“Садината”, което се намира до завода до с. Яна. Там се предполага, че
трябва да отива целият смесен би-
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тов отпадък от сивите контейнери
по улиците и от него да се произвежда РДФ - модифицирано гориво,
което да се оползотворява чрез изгаряне.
 Какво става с процедурата
по изграждане на инсталацията за
изгаряне?
- Тя не е приключила, доколкото
знам се намира на етап обжалване в
Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен
съд. Има огромен риск финансовият
ресурс, предвиден по Оперативната
програма “Околна среда”, да не бъде
усвоен. А крайният срок е декември
2023 г. Това означава, че до година
и половина цялата инсталация за
изгаряне трябва да бъде изградена и
въведена в експлоатация, за да се
стигне до изплащане на разходите.
Това няма как да се случи.
 На последната сесия на Столичния общински съвет групата на
БСП отказа да подкрепи отчета
на Комплексната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на
Столичната община за периода
2021-2026 г. Защо?
- Не сме удовлетворени от постигнатото от общината като резултати и като подход за подобряване
на качеството на въздуха. Какво
видяхме в отчета? За поредна година в един голям столичен район “Надежда”, се отчита превишение
над нормата на запрашаването 52
дни в годината.
Друг проблем е неуспешното реализиране на програмата за смяна
на отоплителните уреди с твърдо
гориво, които сериозно замърсяват
въздуха. За този мащабен проект бе
осигурен финансов ресурс по ОП
“Околна среда” от над 44 млн. лева.
Това, което виждаме, е, че към май
миналата година са платени 1,5 млн.
лева на външен консултант за проучване нагласите на хората и информационна кампания.
Имам преки впечатления от районите, в които жителите се отопляват на твърдо гориво, и мога да
кажа, че информация до тях не е
стигнала и интересът не е голям.
Все пак 6000 са подали заявления
за смяна на печките си, а до края на
отоплителния сезон на 2021 г. са
монтирани едва 874 уреда - пелетни печки, газови или климатици.
И докато общината дава 1,5 млн.
лева на консултанти за реклама, отделя съвсем малко повече за важни
дейности като миене и метене на
улици. Например, за миене с маркуч на вътрешнокварталните улици
са отделени 1,9 млн. лева, а за миене с дюзи - 563 000 лева.
Още един детайл от програмата
за подобряване на чистотата на
въздуха - в нея е заложено ежегодно да се увеличава кратността и
площите за почистване. Виждаме
обаче, че машинното метене за 2020
г. обхваща 409 000 дка улици, а
през 2021 г. има спад с 10 на сто.
Това е обратна на заложената тенденция.
Друг пример - залесяване и затревяване на междублокови пространства. За миналата година са инвестирани едва 1,7 млн. лева за тях
при заложени за целия период от
2021 до 2026 г. 14,5 млн. лева. Това
означава, че има ресурс, но той не
се използва.

“
Çà ïîðåäíà ãîäèíà â åäèí ãîëÿì ñòîëè÷åí
ðàéîí - “Íàäåæäà”, ñå îò÷èòà
ïðåâèøåíèå íàä íîðìàòà íà
çàïðàøàâàíåòî 52 äíè â ãîäèíàòà
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Íà Áúëãàðèÿ å íåîáõîäèì
íåóòðàëèòåò
Историческото време
за допускане на нови, повтарящи
се грешки е изтекло
Външната политика е функция и продължение на вътрешната. В този смисъл всяка страна, когато проектира основите
на външната си политика, би
трябвало да изхожда от географското си местоположение,
с какви природни и човешки
ресурси разполага, икономически капацитет, какви национални цели и интереси преследва,
с какви съседи е заобиколена малки и големи, и не на последно място - какъв отпечатък
носи историческото й минало
върху масовото съзнание на
съответния народ. Когато не
се разчетат и оценят правилно
тези базисни фактори, опасността да се повторят едни и
същи грешки е предпоставена.
Ние, българите, като народ,
дошъл от Изтока, отвоювал
централното си място на Балканите, на кръстопът между
два континента, до днес сме
раздвоени между Изтока и Запада.
Историческият ни опит недвусмислено доказва, че преценката ни за взимане на страна в различни военни блокове
е била погрешна. В манталитета ни като народ преобладават
емоционално импулсивни реакции, прибързаност, поддаването с лекота на чуждо влияние. Отсъстват спокойният
тон и умереността, задълбоченият анализ, оценката на последствията.
През всичките етапи на
развитието си след 1912 г.
България не успява да излъчи
управленски елит, способен
самостоятелно да формулира
автентичен национален инте-

рес и автентична външна политика. И до днес нямаме ясно
формулирани национални надпартийни интереси, които да
се следват от всички управления. Постоянно се правят самовнушения, че сме малка
страна и затова не можем да
бъдем независими. По същия
начин се държим в ЕС.
Конфликтът между Русия и
Украйна отново го доказва.
България активно участва в
информационната лудост на
враждебност спрямо Русия,
след като мнозинството българи се обявяват за неутрална
позиция, както е било в навечерието на Втората световна
война.
След всичко, което е преживяла България, трябва да
осъзнаем, че географията и
историята са ни заложили геополитическо място, притиснати от Изток от Русия и Турция, което ни задължава да
бъдат разчетени като константа, от които трябва да изхождат нашите интереси и политика. Европа допуска същата
грешка под диктата на САЩ.
Този конфликт недалеч от
нас, в който воюват два близки
народа, би трябвало да ни накара дълбоко да осъзнаем къде
се намираме. И да подложим
на преоценка плюсовете и
минусите на нашето място в
региона. Украинската криза е
трагичен пример за подценяване на тези фактори.
Войната засили опасенията
на българското общество дали
и този път с участието си в
НАТО под егидата на САЩ
няма да бъдем отново на по-

грешната страна. Когато правехме своя избор за присъединяване към НАТО, България
беше в слаба позиция и блокът
действително изглеждаше отбранителен. Но с промяната на
стратегията му за разширяване ма Изток и погрешно обявеното намерение за прием на
Украйна и Грузия, признато за
грешка от ЕК, и насищането с
бази на източния фланг, едва
ли днес пактът може да бъде
наречен отбранителен.
Дори войната не може да
принуди Запада да превъзмогне омразата си към Русия и да
спре ескалацията на Изток.
Изпраща се оръжие, демонизира се Русия, насажда се военна психоза, което показва, че
НАТО работи за продължаване на дестабилизацията на Европа.
Военният конфликт показва и нещо друго - че ЕС дотолкова е политически зависим от
НАТО, респективно от САЩ,
че и двете организации като
военно-политически инструмент прокарват американските интереси войната да
продължи за сметка на европейските народи.

Колко време й е необходимо на Европа да проумее и
предприеме решителни действия, да се еманципира от глобалните интереси на САЩ и
да заработи за сигурността на
европейските народи заедно с
Русия? Войната остро поставя
въпроса възможна ли е изобщо европейската сигурност с
Русия, ако НАТО продължава
да съществува?
Дълбоката промяна в световните отношения след войната, когато влиянието на Запада ще отслабва, задължава
българските политици да
бъдат много внимателни в анализа и оценката за текущите
процеси. Битката на САЩ за
овладяване на заплахата от
Китай и Русия за изплъзващата им се световна доминация
не е нашият интерес. И България няма място в този конфликт!
Необходимо е да преценим
коя заплаха е по-голяма - от
Русия или от членството във
военен съюз, който застрашава европейския мир в противоборството му с Русия.
Очертава се тежък поствоенен период за европейските

народи. Къде са интересите на
България?
Историческото време за
допускане на нови, повтарящи
се грешки е изтекло. Трябва да
проявим разум и решителност,
да направим радикална промяна в националната си политика и в международните отношения, като изберем постоянния неутралитет като най-подходящ за обслужване на нашата сигурност и национални
интереси.
Защо страни като Австрия
и Швейцария да могат, а ние
да не можем, след като нашето
естествено предимство от географията и историята ни облагодетелства да развиваме отношения и на Запад, и на Изток?
Неутралитетът би открил
възможности за по-голяма сигурност на България, отколкото като страна във военен пакт,
който все по-открито застрашава сигурността на другите
народи и провокира конфликти, насочени срещу мирното
развитие на света.

Петър КАРЛУКОВСКИ

Îò ïåùåðàòà äî âîéíàòà. È îáðàòíî

Епидемиите са обществено зло. Няма значение кое ги е предизвикало. Няма особено значение дали микробите са
изпуснати от конкретен
човек или лаборатория по невнимание, умишле-

но или по друг начин.
Последиците са за всички и затова всички заедно трябва да се борим с
тях. И понеже болестта
засяга общността, при
това всяка нейна съставна част едновременно,

значи съпротивата трябва да бъде обща, имунизацията - също.
По тази причина не
разбирах и не разбирам
антиваксърите, хората,
които предпочитат личната си свобода пред
общественото здраве.
Подобни индивиди са
пещерни люде и е редно
да се върнат там, откъдето са произлезли - в
пещерата всеки може да
живее според собствената си конституция, без
да търси общи корени,
мисли, чувства и помощ.
Не е нужно да се интересува изобщо дали има
други хора извън входа
на скалния му дом. Правото да бъдеш сам е общоприето и всеки е
длъжен да се съобразява

с него, стига притежателят му да признава правото на другите да не
бъдат сами.
Има болести, с които
можем да се борим само
заедно - поне тези от нас,
които искат да живеят
заедно.
Войната е една от
тези болести. И тя е
обществено зло. Няма
значение дали е справедлива, за кого е справедлива и изобщо може ли
да е справедлива. Няма
значение дали е териториална, идеологическа,
студена, икономическа
или на нерви. Тя убива.
Това е достатъчно. То
прави проблема общочовешки. Наднационален.
Затова да се бори с войната е длъжно всяко об-

щество, всеки индивид според възможностите и
силите си. Завиждам на
тези, които веднага и еднозначно определят своята позиция - този не е
прав, а другият е прав и
по тази причина е редно
да помогнем на този,
когото считаме за прав.
Но забравяме, че има
други, които са на противоположното мнение.
Ето защо срещу войната
трябва да се воюва по
принцип, масово, планетарно. Тя не трябва да
се допуска изобщо. А
възникне ли - цялата световна общност трябва да
въстане срещу нея. Защото войната отрича
живота.
Нито с вируси, нито
с войни може да се реши

нещо. И никой сам не
може победи оръжията,
болестите за масово изтребление, защото те
унищожават части от
духа на цялата цивилизация, такова е устройството и предназначението им. Ако тази цивилизация наистина съществува, тя най-сетне
трябва да направи така,
че да отнеме възможността подобни епидемии да се случват изобщо, а ако все пак се случат - да реагира еднозначно, единно и недвусмислено. В противен
случай по-добре да не
реагира изобщо и да се
върне в пещерата.
Владимир ГЕОРГИЕВ
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Ìèñòåðèÿ ëè å ìàéìóíñêàòà øàðêà?
Засега случаите са леки, но здравните власти призовават за бдителност
Към момента Австрия, Белгия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания,
Швеция, Нидерландия, Обединеното кралство, Швейцария са
докладвали за случаи на маймунска шарка, съобщават от
Европейския регионален офис
на СЗО.
Към 23 май 2022 г. са съобщени 67 потвърдени случая в 9
държави членки и най-малко
други 42, които се изследват,
съобщават от Европейския
център за профилактика и контрол на болестите (ECDC). И
подчертават, че “това е първото огнище на маймунска шарка
извън Африка”, за което се
предполага, че заразата е предадена при сексуален контакт.
Докладвани са и случаи в Австралия, Канада, САЩ.
Маймунската шарка е рядка
вирусна инфекция, която може
да се предава от човек на човек
сравнително нелесно. Вирусът
принадлежи към семейство,
което включва и този на вариолата (едра шарка).

ска шарка при хора и в други
африкански страни - Камерун,
Централноафриканската република, Кот д’Ивоар, Габон, Либерия, Нигерия, Сиера Леоне.

Êàêúâ å ðèñêúò â ÅÑ?

През 1980 г. СЗО обявява
окончателното унищожаване на
вируса на едрата шарка в природата. В България ваксинацията срещу вариола става
задължителна през 1903 г., с
влизането в сила на Закона за
опазване на общественото здраве. През 1928 г. България е една
от първите държави в света,
ликвидирала едрата шарка.
Към момента медицината е

Д-Р ХАНС АНРИ П. КЛУГЕ,
РЕГИОНАЛЕН ДИРЕКТОР
НА СЗО ЗА ЕВРОПА:
С изключение на един, останалите скорошни случаи нямат
история на пътувания до области, където маймунската шарка
е ендемична. Повечето от установените първоначални случаи
се откриват чрез услуги за сексуално здраве и са сред мъже,
които правят секс с мъже. Географски разпръснатият характер на случаите в Европа и
извън нея предполага, че предаването може да е продължило
от известно време.
С навлизането в летния сезон, когато в Европейския ре-

Случаите на маймунска шарка при хора извън Африка
обикновено са свързани с международни пътувания или внесени животни.

категорична, че предишна ваксинация срещу едра шарка
може да осигури кръстосана
защита срещу маймунска шарка. В някои по-стари проучвания защитата е оценена на 85%.
Вирусът на маймунската
шарка е открит през 1958 г.
Първият случай при хора е регистриран през 1970 г. в Демократична република Конго. Оттогава се съобщава за маймун-

От ECDC казват, че риск от заразяване има при хора с
множество сексуални партньори, включително мъже,
които правят секс с мъже. Ваксинацията срещу едра
шарка, която осигурява кръстосана защита, е прекратена от 80-те години на миналия век и само малък процент от военните и здравните специалисти на фронтовата линия са били ваксинирани през последните години,
предупреждават от ECDC. Въз основа на доказателствата от случаите на огнищата, установени до момента, като цяло вероятността от по-нататъшно разпространение на маймунска шарка сред по-широкото
население в страните от ЕС и в световен мащаб, през
следващите месеци се оценява като много ниско, констатират засега от ECDC. Експертите все пак предупреждават много малки деца, бременни, възрастни или имунокомпрометирани лица да са особено внимателни при
контакт със заразени с маймунска шарка.

Д-Р АНДРЕА АМОН, ДИРЕКТОР НА ECDC:
Повечето от настоящите
случаи имат леки симптоми на
заболяването, а за по-широката популация вероятността от
разпространение е много ниска. Вероятността от по-на-

татъшно разпространение на
вируса чрез близък контакт,
например по време на сексуални дейности сред хора с
множество сексуални партньори, се счита за висока.

СТЕЛА КИРИАКИДЕС, ЕВРОКОМИСАР ПО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ:
гион се очакват масови събирания, фестивали и партита, съм
загрижен, че предаването може
да се ускори, тъй като откритите в момента случаи са сред
тези, които участват в сексуална активност, а симптомите са
непознати за мнозина.

е налице проследяване на контакти и адекватен диагностичен капацитет, че разполагаме
с необходимите ваксини, антивирусни средства и лични
предпазни средства за здравни специалисти.

Следим отблизо ситуацията и въпреки че в момента
вероятността от разпространение сред по-широкото население е ниска, ситуацията се
развива. Трябва да останем
бдителни, да гарантираме, че

ПРОФ. Д-Р ТОДОР КАНТАРДЖИЕВ, СПЕЦИАЛИСТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ,
КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ:

×îâåê íå ìîæå äà çàáîëåå ïîâòîðíî
 Пандемията от КОВИД-19 не
е приключила, а се появи ново вирусно заболяване. Възможно ли е маймунската шарка да придобие размерите на коронавируса?
- Маймунската шарка не може да
придобие размерите на КОВИД-19.
При установените до момента случаи
в Европа, САЩ и Канада е доказано,
че е необходим много близък контакт.
По данни на Агенцията за здравна
сигурност на Великобритания, от 50
души, контактували с болен, се е заразил 1 човек. Генетически, чрез целогеномно секвениране, е доказано, че
разпространеният в момента вирус е
по-слабият. Има два щама - Централноафрикански и от западния бряг,
които доста се различават по своята
опасност за хората. Първият води до
около 10% смъртност, което го прави
опасен. Вторият, който засега циркулира, е със смъртност под 1%.
Не на последно място, разпространението няма да е толкова широко,
тъй като хората над 42 г. у нас са

защитени от ваксината срещу вариола
(едра шарка). Тя предпазва и от маймунската шарка.
При това заболяване, за разлика
от коронавируса, личното поведение
е от основно значение за предпазване.
 Кои са начините за предаване
на заразата?
- Преди всичко близък контакт със
заразения, както и ползване на общо
постелъчно бельо, дрехи, хавлии,
кърпи за ръце и лице. Това важи за
всички инфекции, особено за характерните за пролетно-летния сезон.
Вирусът на маймунската шарка е

открит през 1958 г. Той е бил изолиран от маймуна и доказан в Дания,
което е причина за наименованието,
но самите маймуни рядко боледуват
от тази шарка. Естественият резервоар са гризачите - малки мишки, плъхове. Много е важно човек да не контактува с места, където има гризачи. В
момента у нас рискът от контакт с
плъхове и мишки е малък, защото са
извън жилищата, но със застудяване
на времето те търсят убежище в обитанията на хората.
 Кога става ясно, че човек се е
заразил?
- Инкубационният период обикновено е 7-14 дни, много рядко до 21
дни след близък контакт или предмети, ползвани от болен, се появяват
първите признаци. Започва със силно
зачервяване на гърлото. След това се
появяват обривните единици. Първите обриви са по лицето, след това - по
тялото. Засегнати са повече ръцете и
краката, по-малко торсът. В началото
обривът е като на петна (папула).
Петънцата се повдигат над нивото на
кожата, след което преминават във
везикули (мехури, пълни с течност). В

следващия етап течността става мътна
и се получават пустули. След това мехурчетата се спукват и на мястото се
получават струпеи (корички). След
като паднат коричките, болният не
може да заразява.
Най-важното е, че при тази шарка
се подуват лимфните възли, докато
при вариолата (едрата шарка) няма
подуване на лимфни възли.
 Може ли човек повторно да
заболее?
- Не.
 Какъв е рискът за България?
- Много малък. Трябва да се
обърне внимание на хората, които
пристигат от държави, където има
установени случаи. Случай се
потвърждава с генетични методи, като
се изследва материал от пустулата или
от гърлото със специален ПСР тест.
 Има ли такива възможности у
нас?
- Националният център по заразни
и паразитни болести има възможност
за диагностика и установяване на такива случаи.
Страницата подготви Аида ПАНИКЯН
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Îáúðíàòàòà ïèðàìèäà
Има ли ефективен механизъм
за противодействие
на злоупотребата с власт
Славчо КЪНЧЕВ*

“Законите никога не биха
били подобрявани, ако нямаше много хора, чието морално чувство да стои над
съществуващите закони.”
Джон Стюарт Мил
(1806-1873), английски
философ, икономист и
политик
Според Майкъл Сандел, професор от Харвардския университет: “Диалогът, който отсъства в съвременната политика,
е за ролята на пазара и дълбочината на неговото проникване
в живота ни. Дали искаме пазарна икономика или пазарно
общество? Каква роля трябва
да играе пазарът в обществения живот и нашите взаимоотношения? Как може да решим
кои стоки може да се купуват и
продават и кои трябва да бъдат
управлявани от извънпазарна
стойност?”.
В съвременния контекст
това, което пита проф. Майкъл
Сандел, е до каква степен наднационалното срастване на пазарите, придобиването от тяхна страна на глобален капацитет за влияние върху националната политика и икономиката
на отделните държави лишава
обществото от най-важните постижения на демокрацията, а
именно държавност, която се
характеризира от структури,
подсигуряващи нейния социален интегритет - основата на
имунната система на държавността. Която се създава и
поддържа от политиката, ориентирана към благото на народа, загриженост за бедността и

намаляване
на неравенството
Идеята на проф. Сандел е не
само напълно уместна. Социалната реалност в т.нар. западни демокрации, с малки изключения в известна степен тук-там
из Северна Европа, свири като
с йерехонска тръба, че дискусията за ролята на пазара и неговото проникване в живота ни
е крайно наложителна.
Това, което не изяснява
проф. Сандел, е между кого ще

* Авторът е председател на УС на Асоциацията
за борба против
корупцията в България

се води дискусионният диалог.
Дали единствено между онова
малцинство от сегментите на
обществото, което постъпателно, но същевременно агресивно и неотклонно полага усилия
за глобалната финализация на
своята всепроникваща власт,
или в дискусията ще взимат
участие и гражданите, които не
са облагодетелствани от нея, за
разлика от нейните протагонисти. Всъщност става въпрос за
модела за управление на държавата.
Като присъединим и средствата за масова информация
- т.нар. четвърта власт, към
трите обикновено дискутирани области на властприлагане: законодателната, изпълнителната и съдебната, то нека
разгледаме възможните състояния на тези четири различни

форми на изяви на власт.
Първият вариант за упражняване на законодателната
власт е, когато народът безусловно е единственият законодател. Когато народът е суверен, единствено той има неотменимото право на законодателна инициатива и решения.
Следователно народният суверенитет съществува само там,
където гражданите, като част от
тялото на суверена, сами предлагат закони и провеждат плебисцити, на които ги одобряват или отхвърлят.

Каква е разликата
между „плебисцит”
и “референдум”?
Терминът “плебисцит” произхожда от древнолатинските
думи “plebs” - “народната
маса” и “scitum” - “определение, постановление, решение”.
Посредством плебисцитите, в
древния Рим свободните граждани (към тях не са спадали
жените и робите) са взимали
задължителни решения за

ята на обект на командарене и...
репресии, ако не слушка.

държавното управление, т.е.
решения от последна инстанция, които не подлежат на одобрение от която и да е друга
държавна институция, преди да
бъдат приложени в практиката.
Не така стоят нещата с правилата за провежданите понастоящем референдуми у нас.
Самият термин произлиза от
новолатинската дума “re-fero” “извличам”, “докладвам”. Но,
както е ясно, след като мнението бъде “извлечено”, то може
да бъде захвърлено в кошчето
за боклук на Историята, а “докладът” да прашасва в чекмеджето на бездействието.
Но първоначално, за да бъде
ограничено полето за действие
на прякото законодателно волеизлияние на българския суверен, се е погрижил Законът за
пряко участие на гражданите в
държавната власт и местното
самоуправление (ЗПУГ) в своя
член 9, ал. 2. В нея са изброени
толкова много въпроси от
държавното управление, забранени за волеизявление от стра-

но обоснован протест - обстоятелството, че въпросът трябва
така да бъде формулиран, че да
представлява предложение за
одобрение (или отхвърляне на
напълно дефиниран закон). В
противен случай мината избухва и

Второто възможно състояние на законодателното устройство е, когато народът предостави законодателната власт
под условие другиму, и то само
за определен период от време,
през което не се отказва от
правото си на законодателна
инициатива и решения и може
пряко или косвено да контролира работата на законодателния орган чрез прилагането на
вето.
Този вариант за държавно
управление през целия т.нар.
преход след 10 ноември 1989 г.
българското пълнолетно население гледа през крив макарон.
Третият, катастрофалният за

Когато суверенът не упражнява пряко изпълнителната
власт, то следва тя да бъде назначавана пряко от него. Това
става, когато тези лица, които
ще упражняват изпълнителната
власт, се избират пряко от суверена, а състоянието на
държавната администрация се
извършва въз основа на писмени правила, определени от суверена, като пак само той има
правото да ги променя, както и
да “ремонтира” изпълнителната власт, когато пожелае.
Съдебната власт пък е необходимо да отговаря на изключително важното условие да е
неутрална, т.е. да е лишена от
пристрастия. Когато суверенитетът е безусловен, суверенът
правораздава сам. Другата

на на суверена, че по-уместно
би било да бъдат указани въпросите, по които гражданите могат да... докладват своето мнение. На кого ли? На своите
началници, които в момента са
узурпирали де факто безконтролно властта. Понеже, освен
че по маса въпроси от първостепенна държавна важност, на
суверена са му клъцнати правата да взима решения, то са
поставени и още препятствия
срещу възможността референдумът да се превърне в плебисцит, т.е. решението му да е
задължително. Първо, броят на
гласувалите по време на референдума е необходимо да надвишава сумарно гласоподавателите на последните състояли се
преди това избори за Народно
събрание. И, второ, има още
една мина, за която конституционалистите, като принадлежащи към резервоара за кадрово захранване на управляващите малцинства (спрямо общия
брой на всички граждани),
съвсем не надигат глас за прав-

духовните и материалните интереси на народа, вариант е,
когато той - суверенът,
прехвърли законодателната
власт за определен период от
време, през който той е лишен
от законодателната инициатива (според неписаната конституция, а не според примерния
писан основен закон) и същевременно се е отказал от контрол. Тогава настъпва най-рисковият - и както показва историята - трагичен период за суверена, т.е. за народа, защото е
поверил другиму властта безконтролно и неограничено. И
най-важното - невъзвръщаемо,
докато не изтече съответният
мандат. Това, от своя страна,
води до агресивна узурпация на
властта през периода, през който законодателният орган, който се явява (по смисъла на суверенитета на народа) инструмент на суверена за осъществяване на държавното управление, бива превърнат в подменен суверен. А пък истинският
суверен е низложен до позици-

възможна ситуация е, когато
суверенът поверява правораздаването на някой друг или дава
право някому да съставя съдебната власт, т.е. да назначава
съдии, които да отсъждат от
името на суверена. Тогава има
два варианта: суверенът има
право да оттегля гласуваните
пълномощия по определена
процедура, или се е отказал и
от това свое право.
Тогава средностатистическият шанс обикновеният гражданин да получи справедливост
в храма на Темида става помалък от уцелването на джакпотовите числа в тотото.
Какъв е Summa summarum,
т.е. крайният извод, както са
казвали древните римляни?
Ефективният механизъм за
противодействие на злоупотребата с власт от страна на управляващите малцинства е непрекъснатият в пространственовремевия континуум контрол от
гражданите, с потенциал за налагане на разнообразни санкции,
включително отзоваване от заеманите длъжности.

народната воля бива
разкъсана на парчета

Какви са вариантите
за упражняването
на изпълнителната
власт?
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îò êîíêóðñà „Ïîðòðåò íà Âàñèë Ëåâñêè”

СНИМКА НХА

Разглеждане на постъпилите работи по конкурса за
портрет на Васил Левски,
организиран от Schwarz IT
България и Националната

художествена академия в
рамките на двустранно споразумение, се състоя на
12 май в НХА.
Жури в състав проф.

д.изк. Свилен Стефанов,
проф. д-р Здравка Василева,
ст. преп. д-р Росен Тошев,
Михаил Петров - главен
изпълнителен директор на
Schwarz IT България, и Десислава Иванович - прокурист на Schwarz IT България, направи селекция на
постъпилите работи. След
обсъждане и гласуване журито избра победителите в
конкурса: I награда - Николина Енчева Димитрова четвърти курс, бакалавър,
специалност “Живопис”,
НХА - Филиал Бургас; II

награда - Йордан Костадинов Велков - първи курс,
магистър, специалност “Живопис”, НХА - София; III
награда - Магдалена Атанасова Замова - втори курс,
бакалавър, специалност
“Живопис”, НХА - София.
Наградите ще бъдат
връчени на победителите и
ще бъде представена селекция от постъпилите работи
на 26 май от 17 ч. в новия
учебен корпус на НХА, ет. 5,
научи ДУМА от Диди Спасова, връзки с обществеността на академията.

Ìóçèêàíòè îò 17 ñòðàíè
ñúáèðà ñòîëè÷åí
ôåñòèâàë
Над 100 прояви са включени в програмата
на мащабното събитие, което продължава до 2 юли
53-тото издание на най-стария столичен фестивал - “Софийски музикални
седмици”, бе открито в навечерието на
24 май с концерт в зала “България”.
Под диригентството на Борис Спасов,
Григор Паликаров, Любомир Деневсин, Христо Христов Младежката филхармония “Пионер” изпълни произведения на Александър Бородин, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофиев,
Любомир Пипков, Мусоргски-Равел.
Премиери, традиция и новаторство отново се съчетават в програмата
на фестивала, който ще продължи до
2 юли. Както основателите са искали,
и днес фестивалът е мост между Изтока и Запада, отбелязва пред Радио София проф. Момчил Георгиев - председател на фондация “Международен фестивал “Софийски музикални седмици”.
Тази година географията на музикалното събитие се разширява с фокуса върху Бразилия, с южнокорейска

музика. Честват се и важни годишнини:
225 г. от рождението на Франц Шуберт, 200 г. - Цезар Франк, 150 г. Александър Скрябин, 110 г. - проф.
Влади Симеонов, 100 г. - Александър
Райчев и Лазар Николов, и др., 70 години от основаването на филхармония
“Пионер”. Сред участниците има представители на 17 страни. Някои от тях
- виртуални.
Момчил Георгиев открои в разговора с Лили Големинова още концертспектакъла “Песен на тайните” с участието на Алон Сариел - барокова мандолина и теорба, акцента върху хоровото изкуство, преглед на симфонични
оркестри от цяла България. Той подчерта, че има стремеж към децентрализация - местата за музикални събития са различни, има дори и на открито - в Борисовата градина. Сред участниците са както утвърдени имена, така
и млади дарования.

За 53-тото издание на МФ “Софийски музикални седмици” е представена
нова графична визия в унисон с динамиката на съвремието ни, неотстъпваща на дългогодишните музикални традиции на фестивала, научи ДУМА от
Борислава Лазарова. Новото лого отразява символите на класическата музика с олекотен, загатващ образ на
ключ сол, провокиращ въображението. Същевременно е вплетена символиката на град София - профил на
женския образ Света София с корона,
изобразяваща античните стени на столицата. Подбраните цветове - дълбоко
жълто и плътно синьо, са носители на
смисъла за неугасващото и вечността.
Авторка на логото е младата дизайнерка Маряна Петрова, студентка в
Нов български университет, с който
фестивалът си сътрудничи и подкрепя
развитието на младите таланти в изкуствата.

„Êîíöåðò çà ôëåéòà è äúæä” ðàçâúëíóâà
ïî÷èòàòåëè íà ïîåçèÿòà íà Äèìèòúð Éîâêîâ
Димитър Йовков е израснал сред чинарите на с. Горна Брезница, сгушено в полите на Малешевската планина.
Издал е четири стихосбирки.
Носител е на награди от литературни конкурси. През
2021 г., със стихотворението
“Човечност”, печели за втори път (след 2019 г.) първо
място на международния литературен конкурс “Изящното перо”, организиран от Салона за българска култура и
духовност - Чикаго. Д. Йовков е член на Съюза на свободните писатели и председател на Художествения
съвет на Съюза на българските творци.

Преди дни бе представена четвъртата му стихосбирка - “Концерт за флейта и
дъжд”. Присъстващите от

всички поколения, изпълнили залата на Ловно-рибарския съюз в София, станаха
свидетели на поетичен спектакъл с мултимедийни презентации и озвучаване. Посланията на стихосбирката
са за човечност, топлина на
взаимоотношенията, сърдечност, призив за състрадание
и великодушие.
“Ако трябва да характеризирам с три думи поезията на Митко, бих казала: сантимент (динамиката на века
го отрича, но точно затова
ни е все по-потребен), нежност (талантът на Митко я
предпазва от често придружаващата я сълзливост) и

краткост (а тя е, както знаем, сестра на таланта)”, казва за поета Ирина Александрова, председател на Съюза на българските творци.
“Пустиня е, когато няма/
ни дума, ни човешки зов!”
казва поетът в едно свое
стихотворение. И, съвсем
естествено и непринудено,
тази максима се превръща
за нас в картина на обществото, в което живеем, затрупани от пясъците на егоизма и равнодушието. Точно
през тази пустиня ни води
свежата, наситена с хуманност и любов, поезия на
Димитър Йовков. За да ни
изведе към самите нас.

НАКРАТКО

НАТФИЗ е домакин на
форума за анимационно
кино „Златен кукер”
НАТФИЗ отново е домакин на
Международния фестивал на анимационния филм “Златен кукер София”. От 25 до 29 май ще се
проведе 13-ото издание на форума,
който тази година включва изложби, анимационни работилници, майсторски
класове и
селекция от
120 филма
(избрани от
2700)
от
98 страни.
Официалното откриване ще се
състои на 25 май от 20 ч. в Аулата
на академията. Всички събития от
фестивалната програма в НАТФИЗ
са отворени за посетители.
“С нетърпение очаквам палитрата
на 13-ото издание на “Златен кукер
- София”. “Златен кукер” е международен проект, който съумя да се
превърне в живителен празник и
културна алтернатива за всички
столичани. Възможността да се
докоснат до сериозността, дълбочината, лекотата, смеха и въображението на това толкова специално
изкуство - анимацията, и то в
глобален мащаб, е неоспоримо постижение. Потенциалът на младите автори, които са преобладаваща
част от участниците, е завладяващ
и предизвиква усещане за смислено
бъдеще. На добър час!”, пише проф.
д-р Станислав Семерджиев, ректор
на НАТФИЗ “Кр. Сарафов”.

6841 деца определиха
победителите в
„Бисерче вълшебно 2022”
Победителите в десетото юбилейно издание на Националната
годишна награда “Бисерче вълшебно” вече са известни. Това е първото отличие за детски книги у нас,
чието жури са децата от 5 до
16 г. В надпреварата тази година
участваха 121 книги, номинирани от
52 издателства и самопубликуващи
се автори. От 23 февруари до
11 май децата имаха възможност
да четат и да изберат 1 художествена и 1 нехудожествена книга,
които да подкрепят. Правото си на
глас упражниха 6841 читатели,
които определиха победителите. За
първи път бе връчено и отличието
“Хвърчащите хора”, посветено на
всички, които неуморно насърчават
четенето сред децата. Името му
отново е вдъхновено от творчеството на Валери Петров - кръстник
и на “Бисерче вълшебно”. Неговото
стихотворение “Хвърчащите хора”
описва идеално работата на ръководителите на читателските клубове
“Бисерче вълшебно”, на учителите и
библиотекарите, които подпомагат
мисията на фондация “Детски книги”. Пълен списък с наградените - в
сайта на ДУМА.

СНИМКА ФОНДАЦИЯ “ДЕТСКИ КНИГИ”
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05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡ Ë —ËÏÂÓÌ »‚‡ÌÓ‚
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
14.30 √ÂÓË Ò ÓÔ‡¯ÍË ‰ÂÚÒÍË
Ú‚ ÙËÎÏ /12 ÂÔËÁÓ‰/
15.00 –‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚
ÙËÎÏ
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ¡Õ“ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ √Ë„Ó
¬‡˜ÍÓ‚
22.00 Ã‡ÒËÎËˇ Ú‚ ÙËÎÏ /8,
ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/ (16)
22.45 ”ÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ: ËÒÚÓËË Ì‡
ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ô‡‚ˇÚ ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ - —ÎÓ‚ÂÌËˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ’‡ÌË·‡Î Ú‚ ÙËÎÏ /5
ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.10 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.30 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.20 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.10 ƒÊËÌÒ /Ô/
03.40 –‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚
ÙËÎÏ
04.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
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00.10 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
02.15 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
03.10 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
04.05 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
05.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡ì (Ô)
09.00 œÎÂÌ‡ÌÓ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Ì‡
Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
10.00 ÕÓ‚ËÌË
12.00 ÕÓ‚ËÌË
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî
21.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡ì (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.10 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЧЕСТИТ 80-ГОДИШЕН
ЮБИЛЕЙ!

АНКО ИЛИЕВ
ИВАНОВ
Роден на 25.05.1942 г.
Изтъкнат деец на БСП
и активен общественик,
председател на Районния
съвет на БСП - “Красна
поляна” (1988 г. - 1991 г.).
Уважаеми другарю
Иванов,
Благодарим Ви, че в
най-трудните за БСП години с Вашите знания,
опит и енергия съхранихте и запазихте
организацията ни!
Вашето талантливо политическо
перо ни вдъхновява и обогатява!
От все сърце Ви желаем много здраве,
сили и нови творчески успехи!
Другарите и приятелите от БСП “Красна поляна”
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05.30 ìœÓ ÒÂ‰‡Ú‡î /Ô./ - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.21
06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
13.30 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ - ÍÛËÁ
¯ÓÛ
14.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
15.00 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.4
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî - ÍÛËÁ ¯ÓÛ
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î, Ò.3
ÂÔ.41
21.00 œÂÏËÂ‡: ì—˙ÌË ·ËÈ˜î
- ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.9
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.3
00.10 ìœÓ ÒÂ‰‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.22
00.40 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, Ò.11¸ ÂÔ.10
01.30 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.40 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.3
02.10 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.40 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.40 ì¡Ûˇ ÓÚ Î˛·Ó‚î /Ô./ ÒÂË‡Î, Ò.12

ОВЕН

ВЕЗНИ

Обградете се с хора,
които ви обичат, и ще
удвоите силите си за
реализиране на много
задачи.

Умората и напрежението ви идват в повече
и е добре да помислите
за почивка. Време е за
отпуск.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Подобрете взаимоотношенията си с околните и ще получите усещане за пълнота и
удовлетвореност.

Пътуване ще ви отдалечи от хората, чието
присъствие ви дразни.
Добра новина ви очаква.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Ще наложите идея, с
която ще поставите
началото на бъдещ проект. Работата ще ви
спори.

В стихията си сте. Ще
приключите успешно
задачите си. Околните
допълнително ви дават
сили.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Ще привлечете интересите върху себе си. Разбирателството ви с
любим човек ще бъде
трайно.

Хубави новини ще ви зарадват. Други ще се изправят пред изкушения.
Не пренебрегвайте любовта.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

На преден план ще излязат неотложни делови задачи, но за личните няма да имате време.

Денят ви ще премине в
делови ангажименти.
Умението ви да водите
преговори ще ви помогне.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡

ДЕВА

РИБИ

ÒÎÛ˜‚‡˘ÓÚÓ ÒÂ ‚ –ÛÒËˇ

00.20 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

Нещата ще се подредят. Работата по проект ще ви накара да
потърсите съдействието на колеги.

Бъдете коректни и не
пренебрегвайте онези, с
които работите. Спомнете си кой винаги ви
помага.

02.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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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
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

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 25 Ï‡È ÚÂÚÓÚÓ Ì‡ÏË‡ÌÂ ˜ÂÒÚÌ‡Ú‡ „Î‡‚‡ Ì‡ Ò‚. …Ó‡Ì ˙ÒÚËÚÂÎ (ŒÚ‰‡ÌËÂ Ì‡ œÂÔÓÎÓ‚ÂÌËÂ)
¿ıËÏ‡Ì‰ËÚ Ã‡ÍÂÎ
ÛÁÌ‡Î Á‡ „Î‡‚‡Ú‡ ˜ÂÁ ˇ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‡ÏËˇ œÂ‰ÚÂ˜‡
Ó„‡ÚÓ ÔÓ ËÒÍ‡ÌÂ Ì‡
»Ó‰Ë‡‰‡ ·ËÎ‡ ÓÚÒÂ˜ÂÌ‡
„Î‡‚‡Ú‡ Ì‡ Ò‚. …Ó‡Ì
˙ÒÚËÚÂÎ Ë ·ËÎ‡ È ÔÓ‰ÌÂÒÂÌ‡ Ì‡ ·Î˛‰Ó, Û˜ÂÌËˆËÚÂ
ÔÓ„Â·‡ÎË ÚˇÎÓÚÓ ÏÛ ‚ —Â‚‡ÒÚËˇ, ‡ „Î‡‚‡Ú‡ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ
‚‡„Ó‚Â ÒÍËÎË ‚ »Ó‰Ó‚Ëˇ
‰‚ÓÂˆ. «‡ ÚÓ‚‡ ÛÁÌ‡Î‡
…Ó‡Ì‡, ÊÂÌ‡ Ì‡ »Ó‰Ó‚Ëˇ
ÛÔ‡‚ËÚÂÎ ’ÛÁ‡. “ˇ Ú‡ÈÌÓ
‚ÁÂÎ‡ Ò‚ÂÚ‡Ú‡ „Î‡‚‡ Ë Í‡ÚÓ
ˇ ÔÓÎÓÊËÎ‡ ‚ Ò˙‰, ˇ ÔÓ„Â·‡Î‡ ‚ ËÏÂÌËÂÚÓ Ì‡ »Ó‰,
Ì‡ ≈ÎÂÓÌÒÍ‡Ú‡ ÔÎ‡ÌËÌ‡.
÷‡ »Ó‰ ÌÂ Â ÁÌ‡ÂÎ ÌË˘Ó
Á‡ ÚÓ‚‡ Ë Í‡ÚÓ ˜ÛÎ Á‡ »ËÒÛÒ‡, Í‡Í‚Ë ‚ÂÎËÍË ˜Û‰ÂÒ‡
Ô‡‚Ë, ÏÌÓ„Ó ÒÂ ÛÔÎ‡¯ËÎ Ë
Í‡Á‡Î: ì“Ó‚‡ Â …Ó‡Ì, ÍÓ„ÓÚÓ
‡Á Ó·ÂÁ„Î‡‚Ëı. “ÓÈ Â
‚˙ÁÍ˙ÒÌ‡Î ÓÚ Ï˙Ú‚ËÚÂ.î
—ÎÂ‰ „Ó‰ËÌË ËÏÂÌËÂÚÓ

·ËÎÓ ÍÛÔÂÌÓ ÓÚ ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚
˜Ó‚ÂÍ Ì‡ ËÏÂ »ÌÓÍÂÌÚËÈ,
ÍÓÈÚÓ ÔÓÒÚÓËÎ Ú‡Ï ˆ˙Í‚‡.
Ó„‡ÚÓ Á‡ÔÓ˜Ì‡ÎË ‰‡ ÍÓÔ‡ˇÚ ÁÂÏˇÚ‡, Ì‡ÏÂËÎË Ò‚ÂÚ‡Ú‡ „Î‡‚‡. “ÓÈ ˇ Ô‡ÁÂÎ Û ÒÂ·Â
ÒË Í‡ÚÓ Ì‡È-ˆÂÌÌ‡ Ò‚ÂÚËÌˇ.
“Ó‚‡ ·ËÎÓ Ô˙‚ÓÚÓ Ì‡ÏË‡ÌÂ Ì‡ „Î‡‚‡Ú‡ Ì‡ œÂ‰ÚÂ˜‡.
œÂ‰Ë ÒÏ˙ÚÚ‡ ÒË »ÌÓÍÂÌÚËÈ Ô‡Í ˇ ÒÍËÎ ‚ ÏˇÒÚÓÚÓ,
Í˙‰ÂÚÓ ˇ ·ËÎ Ì‡ÏÂËÎ.
¬ ˆ‡Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÌ-

ÒÚ‡ÌÚËÌ ¬ÂÎËÍË, ÍÓ„‡ÚÓ
‚˙ÁÚ˙ÊÂÒÚ‚Û‚‡Î‡ ıËÒÚËˇÌÒÍ‡Ú‡ ‚ˇ‡, ‰‚‡Ï‡ ÏÓÌ‡ÒË, ÍÓËÚÓ ıÓ‰ËÎË Ì‡ ÔÓÍÎÓÌÂÌËÂ ‚ …ÂÛÒ‡ÎËÏ, ÔÓÎÛ˜ËÎË ÓÚÍÓ‚ÂÌËÂ Á‡ ÏˇÒÚÓÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ Ì‡ÏË‡ „Î‡‚‡Ú‡ Ë ˇ ËÁ‚‡‰ËÎË ËÁ ÁÂÏˇÚ‡. “Ó‚‡ ·ËÎÓ ‚ÚÓÓÚÓ Ì‡ÏË‡ÌÂ. ‡ÚÓ ÒÂ ‚˙˘‡ÎË
‚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÒË, ÚÂ ÒÂ˘Ì‡ÎË Â‰ËÌ ·Â‰ÂÌ ˜Ó‚ÂÍ,
„˙Ì˜‡, Ë ÏÛ ÔÓ‚ÂËÎË

Ò‚Óˇ ÚÓ‚‡. “ÓÈ ‰ÓÌÂÒ˙Î Û
‰ÓÏ‡ ÒË, ‚ „‡‰ ≈ÏÂÒ‡, Ò‚ÂÚ‡Ú‡ „Î‡‚‡ Ë ÓÚÚÓ„‡‚‡ ‰ÓÏ˙Ú
ÏÛ ·ËÎ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌ Ò ËÁÓ·ËÎËÂ Ë ·Î‡„Ó‰‡Ú. œÂ‰
ÒÏ˙ÚÚ‡ ÒË „˙Ì˜‡ˇÚ ÓÚÍËÎ Ì‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ÒÂÒÚ‡ Ú‡ÈÌ‡Ú‡, Í‡ÚÓ È Á‡‚Â˘‡Î ‰‡
Ô‡ÁË ÒÍ˙ÔÓˆÂÌÌ‡Ú‡ „Î‡‚‡ Ì‡
œÂ‰ÚÂ˜‡ Ë ‰‡ ˇ Á‡‚Â˘‡Â
Ì‡ Ì‡È-‰ÓÒÚÓÈÌËˇ ÓÚ Ó‰‡.
— ÚÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ
Ò‚ÂÚ‡Ú‡ „Î‡‚‡ ÔÓÔ‡‰Ì‡Î‡ ‚
˙ˆÂÚÂ Ì‡ Â‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ, ËÁÔ‡‰Ì‡Î ‚ Á‡·ÎÛ‰‡Ú‡ Ì‡ ‡Ë‡ÌÒÍ‡Ú‡ ÂÂÒ. œËÌÛ‰ÂÌ ‰‡
ÓÒÚ‡‚Ë ÊËÎË˘ÂÚÓ ÒË, ÚÓÈ
ÒÍËÎ ‚ ÁÂÏˇÚ‡ „Î‡‚‡Ú‡ Ì‡
œÂ‰ÚÂ˜‡. Õ‡ Ò˙˘ÓÚÓ ÏˇÒÚÓ ·ËÎ ËÁ‰Ë„Ì‡Ú Ï‡Ì‡ÒÚË
Ë ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ ÌËÍÓÈ ÌÂ ÁÌ‡ÂÎ Á‡ Ò˙ÍÓ‚Ë˘ÂÚÓ, ‰ÓÍ‡ÚÓ
‚ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡Ú‡ Ì‡ V ‚ÂÍ ‡ıËÏ‡Ì‰ËÚ Ã‡ÍÂÎ ÛÁÌ‡Î Á‡
ÌÂ„Ó ˜ÂÁ ˇ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‡ÏËˇ œÂ‰ÚÂ˜‡. œÓ ÔÓ‚ÂÎˇ
Ì‡ ËÏÔÂ‡ÚÓ Ã‡ÍË‡Ì „Î‡‚‡Ú‡ ·ËÎ‡ ÔÂÌÂÒÂÌ‡ ÓÚ
≈ÏÂÒ‡ ‚ ’‡ÎÍË‰ÓÌ, ‡ ÔÓÒÎÂ
- ‚ ÷‡Ë„‡‰.
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СРЯДА
25 МАЙ

2022
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Първоначално фън шуй е изкуството, чрез
което се избира подходящо място за гроб.

¬
-

Сомът има 27 000 вкусови рецептора, което
е четири пъти повече от човешките същества.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¬»’⁄– —“Œ…◊≈¬, ‡ÍÚ¸Ó
¬À¿ƒ»Ã»– œŒœŒ¬, ÔÓÂÚ
√≈ÕŒ¬≈¬¿ ƒ»Ã»“–Œ¬¿,
ÍËÌÓÍËÚË˜Í‡, ÊÛÌ‡ÎËÒÚÍ‡
»√Œ– Ã¿– Œ¬— »,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ Ë ÔÓ‰ÛˆÂÌÚ
¿À»Õ —⁄–Ã≈ÕŒ¬, ‡ÍÚ¸Ó,
‰ËÂÍÚÓ Ì‡ —‡ÚËË˜ÌËˇ
ÚÂ‡Ú˙ ì¿ÎÂÍÓ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚î
Ã≈“Œƒ» —¿¬Œ¬, ‡ÎÔËÌËÒÚ,
ÔÓÍÓËÎ ≈‚ÂÂÒÚ
Õ¿…ƒ≈Õ Õ¿…ƒ≈ÕŒ¬, Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ
ÚÂÌ¸Ó ÔÓ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎ
œ≈“⁄– —“ŒﬂÕŒ¬, ÔÂÁË‰ÂÌÚ
Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ (1997-2001)

×åòèðèìà àêòüîðè â åäíà
(áåç)ïàìåòíà „Ïåòúê âå÷åð”
Павел Иванов, Стоян Дойчев, Филип Буков и Христо Пъдев
влизат в различни роли в премиерния спектакъл в „Театро”
смелите им мечти. Както е за почти
всички млади бащи, например.
Четиримата актьори влизат в
различни роли, през които ни показват как може да мине една
петъчна вечер - от подготовката за
излизането до намирането на вратата на дома и уцелването на ключалката на следващата сутрин.
Режисьор на спектакъла е Ивайло Ненов. Автори са Ваня Георгиева, Николай Ангелов и още една
камара батковци, както се шегуват
от екипа. Александър ДеяновSkiller е композитор на музиката и
аудиоефектите на “Петък вечер”, а
публиката ще се изненада от
изпълнението им от актьорите на
живо. Сценограф е Теодор Киряков, хореограф - Александър Манджуков.

Äðåâíèòå
òàéíè çà ÷àÿ

СНИМКА “АРТВЕНТ”

Павел Иванов, Стоян Дойчев,
Филип Буков и Христо Пъдев се
събират на театралната сцена за
една (без)паметна “Петък вечер”.
Премиерата на новия авторски
спектакъл ще бъде на 27 май в “Театро” в София. Следват Варна - на
8 юни, и Бургас - на 10 юни, научи
ДУМА от Татяна Павлова от “Артвент”.
Има седмици, в които единственият смисъл е очакването на
петъчната вечер. Има дни, които
минават изцяло в планирането й.
Има хора, за които петък вечер е
със статута на религиозен празник.
Героите на пиесата обаче не са от
тях. Те са четирима млади мъже, на
които все по-рядко се удава възможността да се забавляват. Петък вечер
за тях се е превърнала в една от най-

Àëáóì, ïîñâåòåí íà Ëîðèíà Êàìáóðîâà, ùå áúäå
ïðåäñòàâåí ñ êîíöåðò â „Ñîôèÿ ëàéâ êëóá”
В деня, в който се навършва
една година от смъртта на младата и талантлива Лорина Камбурова - 27 май, в “София лайв
клуб” ще се състои концертпромоция на албума, създаден
в нейна памет. Вратите на клуба се отварят в 20 ч., концертът
започва в 21 ч.
Албумът се казва “Lorina /
unreleased songs/” и включва
неиздавани песни на “Ross’N
Lorina” - музикалния проект на
актьорите Росен Пенчев и Лорина Камбурова. В него са
включени и две версии на пар-

чета, изпети от други изпълнители - “Летя сама” от Камелия
Тодорова, вече реализирана
като сингъл, и “Old Times” първата написана изцяло от
Лорина песен, в случая изпята
от Иван Гатев. Продуцент на
албума е Росен Пенчев, който
е и автор на по-голямата част
от музиката и текстовете на
“Ross’N Lorina”.
Дуетът на двамата актьори
започва през 2013 г., реализира няколко сингъла, албум с
13 песни и активно присъства
на българската музикална сце-

на. До 2020 г. осъществява над
250 концерта из цялата страна
и отвъд граница. Видеоклипо-

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

вете на “Ross’N Lorina” в интернет имат над 100 000 гледания.
Заедно с Росен Пенчев на
27 май на сцената ще излязат
повечето музиканти, записвали или свирили на живо през
годините с “Ross’N Lorina” Калин Жечев, Добромир
Вълков, Веселин ВеселиновЕко, Тодор Бакърджиев, Димитър Бакърджиев, Мистър
Сми, Иван Гатев, Галин Динев,
Влади Михайлов и др. Специален гост на вечерта ще бъде
Камелия Тодорова.

»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
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≈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

Í˙˜Ï‡Ú‡:
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—ÓÙËˇ - 1000,
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Чаят е напитка с хилядолетна история, затова около нея са
създадени много митове. Каква
е оптималната температура за
запарване на чай? Грешка ли е
да го варим? Има ли прах в
пакетчетата чай? Вреден ли е
допълнително ароматизираният
чай? Краткият отговор на тези
въпроси е: всичко зависи от
сорта и качеството на чая. Подобре е някои видове чай да се
приготвят с малко затоплена
вода (до 70 градуса), за да се
получи деликатна, леко сладка
напитка. Прекалено горещият
може да го направи тръпчив и
горчив, обяснява Юлия Малишева, водеща на чаени срещи в
Института Конфуций към Руския държавен университет.
Денис Ковешников, съосновател на клуба “Чаена работилница”, посочва, че има тънкости
по отношение на колекционерските сортове: “Древният “Чаен
канон” препоръчва кипене на
водата, който китайците наричат “звука на вятъра в боровете”. Тази температура на водата
е около 90-95 градуса”.
Андрей Шипулин, автор на
проекта “Чай 108”, смята, че е
по-добре зеленият чай да се запарва при 85-90 градуса, черният - при 95-100 (подходящ и за
ароматизираните видове), а
улонгът - при 100.

Ïúðâèÿò â ñâåòà
ïîäâîäåí áàð
îòâîðè â Ìàäðèä
Марката джин “Hendrick’s” изненада
по необичаен начин с “Neptunia Pubmarine” - първия подводен бар в света.
“Hendrick’s” си партнира със “Seagrass
Project” - екологична благотворителна организация. Барът, проектиран в най-чист
викториански стил, се появи потопен в
един от основните аквариуми на Мадрид,
съобщи БГНЕС. Безстрашните посетители, които се осмелиха да се спуснат в
морските дълбини и да седнат на този
необичаен бар, инсталиран върху пясъка
на океанското дъно, имаха възможност да
опитат коктейл под вода благодарение на
последното поколение специално проектирани за тази цел акваланг батерии.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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СРЯДА
25 МАЙ

Стотици привърженици,
ръководството на футболния
клуб и легендарни футболисти
на “сините” отбелязаха 108-ия
рожден ден на Левски пред
“Могилката” в близост до НДК
и пред 22-ро училище (бившата
2-ра мъжка гимназия), където
клубът е основан на 24 май
1914 г. от група ентусиазирани
младежи.
Церемонията бе открита от
мажоритарния собственик на
футболния клуб Наско Сираков. В емоционалното си обръщение легендарният футболист
отбеляза, че ако е имал 1000
ръце, е щял да прегърне всички,
събрали се да засвидетелстват
любов и уважение към веков-
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ков, Стефан Аладжов, Воин
Войнов и Пламен Николов.
Пред паметника бяха и много
деца от школата на футболния
клуб, начело с шефа на Академията Йончо Арсов и треньори на бъдещите футболисти.
Празника уважиха футболистите от “Синята приказка”,
достигнали четвъртфинал в турнира за Купата на УЕФА и
влезли за историческия първи
път в групите на Шампионската лига - Даниел Боримиров,
който вече е спортен директор
на клуба, Седрик Бардон и Игор
Томашич. Снощи те играха и в
шоу мача между Левски от
първата приказка, воден от Станимир Стоилов, и сегашния

СНИМКИ БТА

Малки и възрастни, футболисти, ветерани и привърженици честваха
108-ата годишнина от създаването на Левски на “Могилката” край НДК

Ëåâñêè íà 108 ãîäèíè
„Сини” легенди, надежди и привърженици отбелязаха рождения ден на клуба
Владимир НИКОЛОВ

ния клуб. “На добър час, всичко най-добро на клуба и очаквайте по-добра година”, обеща
Сираков.
Сред ветераните на Левски
на празника личаха Кирил Ив-

отбор, донесъл първи трофей в
клубния музей от 13 години.
Тържеството почетоха баскетболистите на Левски и треньорът им Константин “Тити”
Папазов, както и играчите по
футзал на “сините”, които са
сред най-добрите в България.
Председателят на създадено-

то на 4 май сдружение “Левски
на левскарите” Димитър Костадинов разясни условията, при
които сдружението ще набира
членска маса, и покани на трибуната участници в многобройните кампании за спасяването
на вековния клуб. Костадинов
обяви, че всеки, който иска да

участва в “Левски на левскарите” и да бъде сред реалните собственици на клуба с глас при
вземането на важните решения
за бъдещето му, трябва да внесе членския си внос от минимум 200 лева на година по банков път или чрез картово плащане на пост терминал, за да

Ñàìî äâàìà áúëãàðè â 11-òå íà ñåçîíà
Експертите от Футболната обсерватория (CIES) оповестиха идеалните отбори на сезона в елитните европейски
първенства. Нашата Първа лига също
попада в този списък и като цяло найдобрата единадесеторка на родния шампионат е доминирана от чужденци.
В състава попадат едва двама българи. Прави впечатление отсъствието на
Футболист №1 за 2021 г. Кирил Десподов (Лудогорец). Най-много представители (8) има шампионът Лудогорец, а 7
от тях са чужденци. Изключението е Спас
Делев, който през зимата напусна Арда,
за да акостира в Разград. Националът

отбеляза 7 гола и има 5 асистенции в 29
мача за “орлите”. Другият българин е националният вратар Николай Михайлов
(Левски), който записа 15 сухи мрежи в
29 шампионатни мача.
В защита са наредени бразилецът
Сисиньо, бенинецът Оливие Вердон и
украинецът Игор Пластун (Лудогорец),
както и френският халфбек Брадли Мазику, който приключи с ЦСКА след края на
сезона. Шампионите не бяха с най-добрата дефанзивна линия и, макар да допуснаха само 25 гола, са изпреварени по
този показател от Черно море - 22, отбелязват анализаторите от CIES.

Òîìîâà çàãóáè â Ïàðèæ

Виктория Томова (№140) отпадна в I кръг на “Ролан Гарос”.
При дебюта си в основна схема в
Париж първата ракета на България отстъпи за 73 минути с 0:6,
4:6 на най-добрата тенисистка на
САЩ в момента - поставената под
№9 Даниел Колинс.
Преди това Томова претърпя
загуба от третата ракета на Сърбия
Олга Данилович (№172) с 2:6, 6:1,
6:7 (3) във финалния кръг на ква-

лификациите, но като “щастлива
губеща” влезе в основната схема
на Откритото първенство на
Франция.
Колинс игра финал в първия
турнир от Големия шлем през сезона - “Аустрелиън Оупън”, и в
първия сет българката бе силно
подтисната от класата й. Във втория Виктория успя да я пробие и
да поведе с 4:2, но после загуби 4
гейма поред, а с това и мача.

В халфовата линия е Реда Рабей (Ботев Пд) - третият футболист и вторият
французин, който не е от Лудогорец.
Другите двама от Идеалните 11 в средата са португалецът Клод Гонзалвеш и
анголецът Кафумана Мануел Шоу (Лудогорец).
Нападението на символичния тим е
съставено изцяло от представители на
разградския отбор - освен Делев, там са
голмайсторът на шампионата - кипърецът Пиерос Сотириу (17 гола и 5 асистенции в 25 мача), и ганаецът Бърнард
Текпетей (10 гола и 9 асистенции в 24
двубоя).

Ôåéåíîðä è Ìîóðèíüî
âúâ ôèíàë çà èñòîðèÿòà
Фейенорд и Рома излизат тази вечер в исторически първи финал в Лигата на конференциите. Третият
клубен евротурнир, организиран от УЕФА този сезон, ще определи първия си победител, а мачът за
купата за първи път ще се играе в Тирана.
Холандският гранд е печелил поне по веднъж всички досегашни клубни евротурнири - Купа на европейските шампиони (Шампионска лига) през 1970 г., Купа
на УЕФА (Лига Европа) - 1974 и 2002, и турнира
“Интертото” - 1962, а в добавка - и Междуконтиненталната купа през 1970 г.
Наставникът на Рома Жозе Моуриньо може да се
превърне в първия треньор, спечелил всички евронадпревари. Португалецът има купи с Порто в Шампионската лига - 2004, и Купата на УЕФА - 2003;
Шампионска лига с Интер - 2010 г., и Лига Европа с
Манчестър Юнайтед - 2017 г.
Във всичките си изказвания обаче Специалния е
предпазлив и смята, че Фейенорд ще има голямо предимство заради факта, че нидерландската Ередивизи
приключи по-рано от Серия А, в която “вълците”
завършиха 6-и. Нидерландският тим остана трети в
Ередивизи, но и двата финалиста догодина имат сигурно участие в Лига Европа.

бъде прозрачен процесът на
финансиране на клуба. Средствата вече не са дарения и ще
постъпват по законен начин в
касата на Левски, като се очаква феновете на “сините” да
бъдат най-големият спонсор на
отбора занапред, отбеляза Костадинов.

ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО БТВ ЕКШЪН
21.00 Лига на конференциите,
финал в Тирана
Рома - Фейенорд
ПО БНТ 3
Евро 2022 за юноши (U17)
17.25 Германия - Франция,
1/4-финал
ПО ДИЕМА СПОРТ
12.30 efbet Лига (Обзор на сезона)
ПО ЕВРОСПОРТ 1
ТЕНИС
9.30, 11.30, 2.30 “Ролан Гарос”
ПО ЕВРОСПОРТ 2
18.45, 1.00 “Ролан Гарос”
КОЛОЕЗДЕНЕ
11.30 Джиро д’Италия (16 етап)
13.20 Етап 17
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Нидерландката Елен Ван Дайк
подобри световния рекорд
в едночасово колоездене
на пистата в Гренхен, Швейцария,
като измина 49,254 км

