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ÈÂÀÍ ÃÅØÅÂ ÏËÀØÈ Ñ ÕÀÎÑ
Главният прокурор заплаши с хаос и юридическа катастрофа в
съдебната система заради закриването на спецправосъдието. Спрете с всяването на паника, призова Надежда Йорданова.
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НЯКОЛКО ÄÓÌÈ

Предлагат във Велико Търново цената
да надхвърли 460 лв. за мегаватчас

ългарските потребители с
“нетърпение” очакват поскъпването на парното и топлата вода,
което трябва да влезе в сила от 1
юли. Засега топлофикационните
дружества не са обявили нищо
официално като заявка за новите
цени, но се оказва, че желаното
от тях повишение варира от около 30% - за София, до над 330%
- за Велико Търново.
И това ако не е шоково
поскъпване?!
Ако КЕВР одобри подобно
драстично повишение на топлофикационната услуга, това означава, че парното в столицата от
98 лв. за мегават час ще скочи на
127 лв., а това във Велико Търново - от 107 на 464 лв. на мегават.
През последната година цената на газа, който е основната
суровина на топлофикациите, се
повиши няколко пъти. Но пък и
не е ясно в каква посока ще
тръгне тя през юни и юли предвид развитието на отношенията
ни с “Газпром”.
Та, положението не изглежда
никак розово. А преди дни министърът на енергетиката Александър Николов все пак призна,
че поскъпването вероятно ще е с
няколко десетки процента.
В последно време експерти се
надпреварват да прогнозират,
като повечето говорят за повишение между 30 и 50%. Кой обаче е очаквал искане за 200-300%
по-високи цени?

Поскъпване на парното и топлата вода между
29% в София и 330% във
Велико Търново са поискали топлофикационните
дружества. Това става
ясно от публикуваните
заявления на дружествата.
Най-драстично повишение

искат във Велико Търново
- с 332,36%. Ако то бъде
одобрено, цената там ще
стане и най-високата в
страната - от 107,47 лв. на
464,66 лв. на мегаватчас.
Предстои КЕВР да излезе със свои изчисления
с колко ще се променят це¬

ните от юли. По неофициална информация се очаква парното и топлата вода
да поскъпнат средно за
страната с около 40 на
сто.
На въпрос дали се обмислят нови компенсаторни мерки шефът на енер-

гийната комисия в парламента Радослав Рибарски
каза, че такива действат и в
момента. Цената на топлинната енергия в този сезон
не е толкова голям проблем, но в зимния сезон ще помислим, посочи той.
Стр. 4
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СНИМКА БТА

Честванията на 300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването
на “История славянобългарска” започнаха в Банско. Акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН,
и акад. Николай Денков, министър на образованието и науката, поднесоха венец пред паметника на св. Паисий
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Ãåøåâ ïëàøè ñ õàîñ
â ñúäåáíàòà ñèñòåìà
Прокурори поискаха 6 месеца гратисен период,
спрете с всяването на паника, призова ги Надежда Йорданова
Главният прокурор Иван
Гешев заплаши с хаос, апокалипсис и юридическа катастрофа в съдебната система след закриването на спецправосъдието. Всички важни дела ще бъдат
унищожени след въвеждането
на промените в Закона за съдебната власт, заяви той преди заседанието на ВСС, на което
бяха изслушани ръководителите на прокуратурата по повод
измененията. Гешев определи
като “семинарно упражнение в
първи курс” заложените промени в закона и изрази опасения от буксуване на делата.

Шефката на спрецпрокуратурата Валентина Маджарова
обясни, че според закона след
27 юли материалите трябва да
бъдат разпратени из страната,
като за това е дадена една седмица. Според нея това е
невъзможно, защото срокът е
твърде къс. За периода 26 април-26 май в спецпрокуратурата са образувани 121 нови
производства, толкова вероятно ще са и през следващите два
месеца преди закриването да
влезе в сила, обясни Маджарова. По думите на ръководителя на апелативната спецпроку-

ратура Ивайло Ангелов изпращането на вече образувано
дело отнема поне седмица, за
да се опишат всички документи. Той твърди, че целият процес, за да се задвижи отново
производството, отнемал 4-5
месеца, а има поне 800 такива
дела. Ангелов заплаши, че на
28 юли прокурорите ще предадат ключовете от кабинетите си на парламента и той да
се оправя с делата.
Прокурорите поискаха 6
месеца преходен период за
завършване на делата в спецправосъдието преди неговото

закриване. Те предлагат буферен период от 6 месеца за
завършване и предаване на
всички започнати дела.
Трябва да се спре с това
желание за всяване на паника,
призова на брифинг правосъдният министър Надежда
Йорданова. Законът е ясен и
предвижда 3-месечен период, в
който ръководителите на
спецсъда и спецпрокуратурата трябва да организират предаването на висящите и приключилите дела, заяви тя. Йорданова е категорична, че на
всеки един от въпросите има

законодателно решение. Министърът поясни, че към настоящия момент няма формулирано и внесено законодателно предложение за увеличаване на срока.
Йорданова съобщи, че има
предложение да бъде организирана работна среща на екипа й с представители на закриваните спецпрокуратура и
спецсъд и членове на ВСС.
“Отворени сме да изслушаме
техните притеснения. Аз очаквам обаче този период да не
бъде в бездействие, а да бъде
предприето всичко необходимо за изпълнение на закона”,
категорична е Йорданова.
“Висящите дела, спрямо които е настъпил принципът за
несменяемост на съдебния
състав, продължават да се гледат от съответния състав, който е провел съответните заседания, до влизане в сила на закона. Административното обслужване, организацията на
тази работа се поема от Софийския градски и Софийския
апелативен съд. Делата ще се
гледат в същата сграда, в същия
съд”, коментира Йорданова започналите дела.

ÁÑÏ â Ñîôèÿ ñå îáÿâè ïðîòèâ íîâ
4-ìåòðîâ ïàìåòíèê íà öàð Áîðèñ III
Деси ВЕЛЕВА

Общинските съветници от БСП в София се
обявиха против издигането на нов паметник на
цар Борис III в Борисовата градина. Той трябва
да бъде поставен на мястото на сегашния барелеф
на царя точно на входа на парка.
“Не подкрепяме доклада не защото отхвърляме историята, а защото я помним”, заяви Калоян
Паргов от БСП. Той бе подкрепен от колегата
си Альоша Даков, според когото докладът не е
уместен и трябва да бъде отложен. Това обаче

не бе подкрепено от мнозинството, което реши
с 37 гласа да приеме решението.
Предвижда се барелефът на цар Борис III да
бъде преместен в парк “Врана”. На неговото място ще се издигне 4-метров монумент. Самата
фигура на историческата личност ще е 260 см и
ще е от бронз. Тя ще бъде поставена върху масивен каменен къс от 140 см. “Фигурата е изработена със свалени ръкавици в знак на уважение към
българския народ”, е записано в доклада на съветници от ГЕРБ и ВМРО.
На месингова табела ще бъде изписано, че
паметникът е реализиран от фондация “Достойни
българи”.

Æèòåëè íà ñåëî èçëÿçîõà
íà ïðîòåñò çàðàäè áåçâîäèå
Жителите на павликенското село Лесичери излязоха на
протест вчера. Причината е,
че от 2 години селото е на
воден режим, но в последните
седмици проблемът с безводието се задълбочава. По думите на местните жители водата не стига дори да си измият съдовете. Те имат вода едва

по няколко часа на ден.
По думите на кмета Емануил Манолов проблемът се е
задълбочил през последните
месеци. Като причини той
изтъкна засушаването и недостатъчния дебит от водоизточника на селото. Той заяви, че
общината е предприела проектиране за изграждане на нов

водопровод. Манолов изтъкна,
че това ще отнеме доста време
и проектът може да се реализира чак следващата година.
Ако не бъдат чути исканията им, жителите на Лесичери
планират протести и пред общината в Павликени, и пред
ВиК-Йовковци във Велико
Търново.

Åêñïåðò î÷àêâà ïðåç åñåíòà
ïî-ëåêà âúëíà íà ÊÎÂÈÄ-19
В началото на септември у нас се
очаква нова вълна от КОВИД-19, която
ще бъде предизвикана от вариант на Омикрон, прогнозира проф. Радка Аргирова,
вирусолог и съветник на премиера Кирил Петков. По думите й обаче не се
прекратява наблюдаването на генетичното развитие на вируса SARS-Cov-2 и неговите варианти. У нас и досега доминира вариант ВА2 на Омикрона, сега наблюдаваме ВА4 и ВА5, които са установени още през декември в Южна Африка.
През януари е имало 1500 случая с тях,
в края на март - 5 хил., сега започва да се
оформя вълна. По думите на проф. Аргирова вече имало съобщение за открит
човек с носителство на тези варианти и
в Европа - в Ирландия. “Изчислявайки
периодичността на разпространение на

отделните варианти, смятаме, че в началото на септември у нас ще има вълна от
ВА4 плюс ВА5. Тя обаче в никакъв случай няма да бъде нито толкова висока,
нито толкова страшна, както досегашните”, смята вирусологът.
Според проф. Аргирова досега са
описани над 200 постковид синдрома,
като на практика всеки орган в тялото
може да бъде засегнат. За хората с особено тежки заболявянания - трансплантирани, тежки форми на левкемия или
с напълно потиснат имунитет, вече има
специална нова имунизация - препарат,
който вкарва направо антитела в организма. Смята се, че у нас има около
2000 такива пациенти. По думите на
Аргирова препаратът се очаква у нас
още през лятото.

В детска градина “Звездица” в Русе се проведе
турнир по конструиране с деца и техните родители,
разпределени в пет отбора. С фокус върху STEAM
уменията чрез ранно запознаване с науката,
технологията, инженеринга, изкуството
и математиката ще се разпалва естественото
им любопитство да изследват и опознават света

ÃÅÐÁ îòêàçà êîìèñèÿ äà ïðîâåðè
ðàáîòàòà íà „Ãðîáèùíè ïàðêîâå”
Деси ВИОЛЕТОВА

Общинските съветници от ГЕРБ
отказаха да подкрепят искане на съветници от БСП, ВМРО и “Демократична България” за създаване на временна комисия, която да провери работата на общинското предприятие “Гробищни паркове”. Според вносителите
в дейността на структурата липсва
прозрачност и ефективност, не е ясно
как се управлява и как се харчат публични средства.
Периодично в общината постъпват
сигнали и оплаквания за нередности
дори от служители на предприятието.

От кметството извършват редовно
проверки, но резултат от тях няма.
През последната година няма и яснота какво точно са установили тези
проверки. От друга страна, директорът на “Гробищни паркове” отговаря на въпросите на общината формално, без ясни данни, пишат още вносителите на доклада.
Гласуването му на заседанието на
Столичния общински съвет вчера
съвпада с големия скандал около незаконните погребения на хора, установени в с. Клисура край Банкя. За тях
бе обвинен служителят в погребална
агенция Георги Енев. Вчера той се
изправи пред съда, а прокуратурата
поиска постоянен арест за Енев.
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Ôàáðèêàòà çà
ïîëèòè÷åñêè ïðîåêòè
åðîçèðà äúðæàâíîñòòà
è òðÿáâà áúðçî äà áúäå
çàòâîðåíà
Депутатът Явор Божанков

Нямаме основание да вдигнем ветото върху РС Македония, тъй като няма прогрес
нито по защита на правата на
българите там, по общата ни
история, по езика на омразата.
Това заяви зам.-председателят
на БСП и на НС Кристиан
Вигенин в тв интервю. Според
него много е важно как се водят дебатите по темата, с които
много се злоупотребява. Вигенин отправи апел към всички,
които имат отношение към
проблема, да оставят настрана
емоционалния подход и опитите за трупане на политически
дивиденти и да търсят възможните добри решения.
“С РС Македания трябва да
уточним конкретни стъпки, които да доуточняват въпросите
по двустранния договор и да
дават времева рамка. Нужно е

ционните мерки да бъдат подкрепени при гласуването такива, каквито са предложени от
правителството. Това е един
спасителен пакет, който ще облекчи хората и бизнеса, които
имат най-голямо нужда от подкрепа, смята той.
По думите на Вигенин понякога се създава усещането, че
коалицията ще се разпадне, но
увери, че това няма да стане.
Имаме набелязани мерки, имаме коалиционно споразумение,
но нямаме програма на правителството до този момент и
това е проблем, обяви той.
Вигенин се надява в следващите седмици да може да се излезе с такава програма, за да не
изглежда в очите на хората, че
се работи ден за ден. Когато
има ясен план и перспектива ще
отпаднат и много от въпроси-

Атанас Зафиров, председател на парламентарната Комисия по отбрана, и
Филип Попов, зам.- председател на Комисията по конституционни и правни
въпроси, взеха участие в панел “Сигурност” в рамките на международната
конференция “Политическо лидерство, образование и дипломация, устойчив мир в
обществото”, която се провежда в парламента на Румъния. Във форума участват
депутати, министри и политици от Източна Европа, Великобритания и САЩ

КРИСТИАН ВИГЕНИН:

Íÿìà îñíîâàíèå çà âäèãàíå
íà âåòîòî çà ÐÑ Ìàêåäîíèÿ
Пакетът от антикризисни мерки ще облекчи хората и бизнеса,
категоричен е зам.-председателят на БСП и на НС Кристиан Вигенин
да видим кое от нашите искания може да се превърне в общо
искане на ЕС към РС Македония”, препоръча Вигенин. Необходимо е да се свика КСНС
и на него да бъдем информирани на какъв етап сме, какви са
предложенията на правителството и има ли позитивен план
за развитие на отношенията, коментира той.
Вигенин очаква антиинфла-

те, свързани с това разпада ли
се коалицията тази или следващата седмица, обърна се Вигенин към останалите партньори
във властта. “Работим доста
ефективно, събираме се всяка
седмица, обсъждаме важни
въпроси. И каквото считаме, че
не можем да решим на това
равнище, се обръщаме към лидерите за допълнителни разговори и решения. Така че коали-

цията малко по малко се научи
да работи”, обясни той.
Вигенин призова да не се
създава излишно напрежение у
хората, че едва ли не идват нови
избори, защото това е последното, което ни трябва. В момента трябва да излъчваме стабилност и сигурност и точно
това се опитва да прави БСП в
коалицията, поясни той. “Независимо от проблемите, които

изброяваме, тази коалиция има
общи ценности и те са ясно
разписани. БСП е европейска
партия, но реализацията на тази
политика вече може да има различни измерения, трябва да се
отчита и спецификата на държавата и избирателите”, твърди
Вигенин.
Реакцията на БСП по темата
Украйна допринесе за това правителството да има солидна

позиция, която да намери поширока обществена подкрепа,
каза Вигенин и припомни, че
парламентът даде рамката, а
оттук нататък МС трябва да
решава какво да се прави. “Нито
БСП, нито правителството има
съмнение, че Украйна има нужда от нашата подкрепа, и това
беше изразено в едно много широко гласуване - над 200 народни представители”, обясни той.

ПРОФ. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ:
ÁÑÏ íÿìà äà ïîçâîëè êðèçàòà
äà áúäå íà ãúðáà íà íàé-áåäíèòå Ïðîáëåìúò ñ íèñêèòå çàïëàòè
“БСП няма да позво- намаляване на ставката бители.
â çäðàâåîïàçâàíåòî
Божанков подчерта,
ли кризата да бъде плате- на ДДС за отоплението
на от най-бедните и от и за хляба. Много хора че в сегашната ситуация
работещите, защото това се опитват да спекули- България няма нужда от å ìíîãî ñåðèîçåí è îñòúð
е моделът на ГЕРБ. По
време на тяхното управление едни фирми изкарваха пари на гърба на
хората и едни хора станаха още по-богати”, заяви секретарят на ПГ
“БСП за България” Явор
Божанков в тв интервю.
По думите му философията на социалистите е
мерките да спомогнат за
солидарно преминаване
през трудностите. Божанков подчерта, че антикризисният пакет от
мерки е насочен към хората с фиксирани доходи
и към пенсионерите.
“Много е важна
данъчната политика за

рат с това предложение.
Затова вицепремиерът
Корнелия Нинова събра
контролните органи в
Министерството на икономиката и индустрията
и разпореди строг контрол и засилени мерки.
Трябва да гарантираме,
че пазарът няма да се
изкриви от нелоялни
търговски практики и
няма всички тези ресурси да отидат за свръхпечалба на някого”, коментира Божанков. Той е
категоричен, че предложенията на БСП автоматично ще подпомогнат
не само производителите, но и крайните потре-

предсрочни избори, и
определи институционалните атаки към управляващата коалиция като
излишни в този момент.
Социалистите не се притеснявали от задаващите
се политически проекти,
които Божанков нарече
“тип еднодневки”, които
въобще не били нови.
Божанков отново
изтъкна, че БСП представлява левите хора и
ще продължи да ги защитава. Нашата голяма цел
остава да отстраним
ГЕРБ от властта, което
означава да ги отстраним
реално и от местната
власт, твърди Божанков.

Проблемът с ниските заплати в здравеопазването е много сериозен и остър,
заяви депутатът от “БСП за България” и
зам.-председател на Комисията по здравеопазване проф. Георги Мехайлов в тв
ефира. “Беше подписан анекс към договора между НЗОК и Българския лекарски съюз. Запознахме се с него, както и
с мненията на голяма част от ръководителите на болничните заведения. Ще направим сериозен разговор, който да доведе до конкретни решения за ниските
заплати”, обясни той и припомни, че решаването на проблема е заложено в
коалиционното споразумение.
Проф. Михайлов определи като изключително важни въпросите за кадровата политика и централизираната специализация
на младите специалисти и тяхната реализация в болнични заведения извън големи-

те градове. “Имаме сериозен напредък в
областта на електронизацията на здравеопазването. До края на годината ще станат
факт първите няколко модула на системата”, съобщи той. Проф. Михайлов е категоричен, че въпросът с въздушните линейки е много важен за страна като България,
и изрази надежда, че ще се намери решение за преодоляване на бавния процес по
тяхното придобиване.
Целта на управляващата коалиция и
правителството е да има контрол на антикризисните социални и икономически
марки, за които са заделени 2 млрд. лева
и са насочени изцяло с грижа към хората,
подчерта проф. Михайлов. Той изрази
задоволство от изказването на вицепремиера Нинова, че управляващите ще положат всички усилия средствата да се
разходват целево и да няма злоупотреби.
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Èñêàò ïîñêúïâàíå
íà ïàðíîòî ñ äî 330%
Предлагат във Велико Търново
цената да надхвърли
460 лв. за мегаватчас
Поскъпване на парното и
топлата вода между 29 процента в София и 330 на сто във
Велико Търново са поискали
топлофикационните дружества. Това става ясно от публикуваните заявления на дружествата на страницата на енергийния регулатор.
За София предложението е
услугата да се повиши от
98,48 лв. за мегаватчас на
127,12 лв., което е ръст от
29,08%. От заявлението на
второто по-големина топло-

фикационно дружество – това
в Пловдив, са заличени данните за исканите цени. В Плевен
се предлага скок от 177,72% от 87,24 лв. на 242,27 лв. за
мегаватчас.
За
Бургас
поскъпването е с 169,22% от 85,91 лв. на 231,29 лв. за
мегаватчас. Във Варна се
предлага цената от 98,29 лв.
на мегаватчас да се повиши на
212,73 лв., което е скок от
116,43%.
Предложеното
поскъпване за Враца е от
216,86% - от 96,01 лв. на

394,22 лв. на мегават. Най-голямо повишение искат във
Велико Търново - с 332,36%.
Така цената ще стане и найвисоката в страната - 107,47
лв. на 464,66 лв. на мегават.

Îáìèñëÿò íîâè êîìïåíñàòîðíè ìåðêè
КЕВР трябва да излезе със становище
относно заявените от топлофикациите по-високи цени за топлинната
енергия, коментира в парламента
председателят на комисията по енергетика Радослав Рибарски. На въпрос

дали се обмислят нови компенсаторни
мерки Рибарски каза, че такива действат и в момента. Цената на топлинната енергия в този сезон не е толкова
голям проблем, но в зимния сезон - ще
помислим, посочи той.

Изчисленията обаче са
правени още през март и не
отчитат както отпуснатите
компенсации от държавата,
така и спрените доставки на
природен газ от Русия, което
промени цените на горивото.
Преди седмица един от членовете на регулатора - Александър Йорданов, бе изслушан в парламентарната енергийна комисия за исканията на
компаниите, където заяви:
“Да, има искания за увеличение. Няма искания за намаление на цени. Всякакви коментари по повод ценовите заявления, преди ние да сме отчели и резултата от компенса-

циите, които дружествата са
получили, по-скоро биха изкривили представата на обществото по отношение на това
какви ще бъдат цените”.
По-късно за възможен двуцифрен скок на парното и топлата вода от 1 юли предупреди и енергийният министър Александър Николов.
“Топлофикационните дружества са с различен модел на
работа, съответно различен
ефект ще има върху крайната
цена, тъй като ефективността
на управлението и начинът на
работа на самите технологични решения са различни. Когато природният газ е повишен няколко пъти, колкото и
тежко да звучи, повишение от
няколко десетки процента не
е неочаквано. Дали ще се
търсят решения, които да компенсират потребителите - със
сигурност”, каза той.
B зaявлeниятa нa eлeктpopaзпpeдeлитeлнитe дpyжecтвa
пък пpeдлaгaнитe нoви цeни нa
тoкa ca зaличeни. Bмecтo c
кoнкpeтни цифpи в пyбликyвaнитe oт KEBP дoкyмeнти
ca пoмecтeни знaцитe XXX.
Предстои енергийният регулатор да излезе със свои изчисления с колко ще се променят цените на електро- и
топлоенергията от юли. По
неофициална информация се
очаква токът за бита да
поскъпне с около 3-4 процента, а цените на парното и топлата вода средно за страната да се увеличат с около 40
на сто.

ÅÊ õàðåñà
Êîìèñèÿòà çà çàùèòà íà ïîòðåáèòåëèòå
Ñòðàòåãè÷åñêèÿ íè å ñ íîâî ðúêîâîäñòâî
Областният координатор на БСП каза Димитър Маргаритов пред ята да е в полза на потребителите ïëàí çà çåìåäåëèå в Смолян
Иван Френкев сменя пред- Нова телевизия. “Освобождаването да се купуват безопасни стоки, и се
Европейската комисия отчита позитивно, че Стратегическият план на България е
базиран на факти за идентифициране на
проблемите и взетите решения, както и добре балансиран набор от интервенции, насочени към посрещане на многобройните
потребности на селскостопанския сектор
и селските райони в България. Това се
казва в изложението от 57 страници на
ЕК, включващо коментарите по представения Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в България
за периода 2023-2027 г., получени на 23
май 2022 г. в Министерството на земеделието, съобщиха от там. Това е етап от
процедурата по одобрение на стратегическите планове. За довършването на плана
в министерството се работеше много активно през последните месеци преди внасянето му.
Чрез изпращането на коментарите си
комисията отваря структуриран диалог с
националните органи в процеса по одобряването на СП за ОСП.
Към момента екипът на Министерството на земеделието, участвал в разработването на Стратегическия план за България,
анализира постъпилите от ЕК коментари,
като в рамките на следващите седмици ще
започнат и двустранните срещи със службите на ЕК. Предстои работен процес, в
рамките на който Министерството на земеделието ще предостави на Комисията цялата необходима допълнителна информация и по целесъобразност ще бъде
извършена актуализация на предложения
план. Срокът за одобряването на всеки
стратегически план по ОСП е шест месеца
след представянето му от съответната
държава членка.

седателя на Комисията за защита на
потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов. Правителството прие решение, с което освобождава Димитър
Маргаритов като председател на
КЗП, съобщиха от Министерския
съвет. Освободени са също членовете на комисията Константин Арабаджиев и Константин Райков.
В момента тече процедура по
смяна на ръководството на КЗП,

ми е съвсем закономерно, защото
мандатът на ръководството е изтекъл преди две години. През този
период работехме ден за ден. Няма
нещо драматично. Важното е оттук
нататък нещата да продължат да се
развиват в положителна посока”,
коментира Маргаритов. Той посочи, че смяната на ръководството е
заради изтеклия мандат на тримата
членове. “Стремили сме се комиси-

надявам тази политика да бъде
продължена”, посочи той.
Наследникът на поста Ивaн
Фpeнкeв е бакалавър по финансови
и бизнес икономики от Университета в Лондон, Обединеното кралство,
и магистър по бизнес администрация от Университета в Истанбул,
Турция. Има опит в управлението
на компании, от 2019 г. е общински
съветник в Смолян.

Îòêðèâàò ëåòíèÿ ñåçîí íà 11 þíè â Çëàòíè ïÿñúöè

СНИМКА БТА

Министър Проданов откри вчера фотоизложбата “65 години к.к. “Златни
пясъци” в Клуба на народния представител в сградата на парламента

Летният туристически сезон
ще бъде открит символично на
11 юни в к.к. “Златни пясъци”,
обяви министърът на туризма
Христо Проданов и допълни, че
ще се използва възможността за
отбелязването на 65 години от
създаването на курорта. На церемонията ще бъде поканен целият дипломатически корпус, за
да може посланиците да се уверят с очите си, че България има
какво да предложи, и да приканят своите граждани да посетят
страната ни и незабравимо да
си починат, допълни министърът.
Проданов каза, че е умерен
оптимист за предстоящия сезон
заради ефектите от пандемията
и войната в Украйна. Той съобщи още, че сега България като
туристическа дестинация се рекламира в 25 държави.
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Турция задържа лидера
на „Ислямска държава”
Новият лидер на “Ислямска
държава” е бил заловен в Истанбул, съобщава “Блумбърг”, позовавайки се на висши турски служители. Антитерористичната полиция и агентите на разузнаването
в страната са задържали мъж, за
когото смятат, че е ръководил
джихадистката групировка, откакто предишният й ръководител бе
убит при операция на САЩ в Сирия
през февруари.

Земетресение с магнитуд
4,2 бе регистрирано
в Гърция
Земетресение с магнитуд 4,2 бе
регистрирано южно от полуостров Пелопонес. Според данни на
Геодинамичния институт към Националната обсерватория на Атина епицентърът на земетресението
е бил на 335 км югозападно от
столицата. Няма данни за пострадали и щети.
СНИМКИ БТА

Мигранти от Хаити чакат да им бъде оказана медицинска помощ.
Лодка, превозваща над 800 човека към САЩ, е успяла да стигне до бреговете на Централна Куба

Çåëåíñêè ñå íàõâúðëè
âúðõó Êèñèíäæúð
Страните от НАТО се разбрали да не
доставят на Украйна рискови въоръжения
Киев рязко отхвърли отказа от територия в името на
мирно споразумение с Русия.
Тази опция бе спомената от
бившия държавен секретар на
САЩ Хенри Кисинджър в
изявление на Световния икономически форум в Давос.
Президентът Володимир Зеленски заяви, че в “Давос от
дълбокото минало изскача
например господин Кисинджър и казва, че трябвало било
да се даде на Русия парче от
Украйна. За да не се отчужди
Русия от Европа. Имам чувството, че за господин Кисинджър годината не е 2022-

ра, а 1938-а”, заяви Зеленски,
цитиран от агенциите. Неговият съветник Михаил Подоляк окачестви това като “удар
в гърба”. Той обвини Запада,
че “иска да възобнови бизнеса с Русия” и това се е говорило в Давос.
Страните от НАТО са се
споразумели неофициално да
не доставят определени видове оръжия на Украйна, потвърдиха източници пред
ДПА. Това е направено, за да
се намали рискът от конфронтация с Москва. Страните от
НАТО се въздържат да доставят на Киев западни танкове,

както и самолети. Именно затова Полша през март не изпрати изтребители Миг-29 на
Украйна. Порталът от САЩ
“Ейкщъс” съобщи, че Израел
е отхвърлил молбата на Вашингтон да разреши на Берлин доставки в Украйна на
противотанкови ракети, произведени в Германия по израелски лицензии и технологии.
Русия обеща да отвори два
морски коридора, за да напуснат чуждестранните кораби
пристанища в Черно и Азовско море, обяви високопоставеният ген. Михаил Мизинцев. Поради руската блокада

Украйна не може да изнася
зърно и слънчогледово олио,
което застрашава с глад редица части на света. Около 8000
са украинските военнопленници, държани в ЛДНР, съобщи посланикът на ЛДНР в Русия Родион Мирошник, цитиран от западните медии.
Основният профсъюз на
нидерландските журналисти
заведе дело срещу забраната
за разпространяване на руски
държавни медии в ЕС, в което
се твърди, че това нарушава
правата на европейските
граждани на свобода на информацията, предаде БТА.

Àâàðèÿ â èðàíñêè
âîåíåí êîìïëåêñ

Àòèíà å çà íåçàáàâåí
ñòàðò íà äèàëîãà ÅÑ-ÐÑÌ

Един човек е загинал и един е ранен при “промишлена
авария” югоизточно от Техеран, близо до военен комплекс,
съобщи агенция ИРНА. Според други медии инцидентът е
станал в изследователски център във военния комплекс.
Комплексът се намира на 60 км от Техеран.
Според Иран ядрената му програма е била обект на
множество кибератаки, саботажи и убийства на учени от
заклетия му враг Израел. Израелските власти нееднократно
са заявявали, че не изключват възможността за военни действия, за да попречат на Иран да разработи атомна бомба.
Иран категорично отрича твърденията, че се опитва да се
сдобие с такова оръжие.
Междувременно Израел е заявил пред САЩ, че носи
отговорността за убийството на 22 май на виден ирански
офицер, пише в. “Ню Йорк таймс”.

Гърция подкрепя незабавния старт на преговорите на
РС Македония и Албания, заяви външният министър Никос
Дендиас, който е на еднодневно посещение в Скопие в
рамките на обиколката си из Западните Балкани. “Убедени
сме, че преговорите за присъединяване на Албания и Република Северна Македония към ЕС трябва да започнат
веднага. Това е посланието, което предаваме на нашите
европейски съюзници през цялото време”, изтъкна Дендиас след разговорите с колегата му Буяр Османи.
На срещата с премиера Димитър Ковачевски гостът е
подчертал, че Атина ще продължи ангажимента си за приемане на преговорната рамка и официално начало на преговорите на РСМ за присъединяване към ЕС, отчитайки
особения принос на Скопие за укрепването на регионалното сътрудничество и добросъседските отношения.

Спряха 4 тона кокаин
от Перу за Европа
Полицията за борба с наркотиците в Перу съобщи, че е задържала в столицата Лима 4 тона кокаин на стойност около 120 милиона долара, предназначен за Испания и Германия. Наркотикът е
открит в пакети от по пет килограма. Бил е смесен с пулп от
манго и имал същата консистенция и цвят, постигнат с багрило.

Над 200 случая на
маймунска шарка по света
219 са потвърдените случаи на
маймунска шарка по света. Това
показва доклад на Европейския център по превенция и контрол на
заболяванията. Общият брой на
случаите се е увеличил пет пъти от
20 май насам.

Великобритания
се готви за платинения
юбилей на кралицата
Великобритания се подготвя за
платинения юбилей на кралица Елизабет II следващата седмица. Празненствата ще продължат четири
дни - от четвъртък до неделя, и с
тях ще бъде отбелязана 70-годишнината от възкачването й на трона. Наследникът на Елизабет II 73-годишният принц Чарлз, ще бъде
плътно до нея.

Медицински работници
протестират в ливанската
столица Бейрут, държейки
плакати с надписи
“Болниците ще бъдат затворени”,
“Няма лекарства” и “Не можем
да продължаваме така”.
Исканията им са за по-добри
условия на работа. Лекарските
синдикати обявиха двудневна
общонационална стачка
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À ïðàâàòà íà ñòîòèöè
õèëÿäè áúëãàðè?
Йорданка Фандъкова,
Херо Мустафа и Александър Оскар изчистиха
свастики на ъгъла на ул.
“Оборище” и бул. “Васил
Левски”. За целта използваха специални препарати и четки, съобщава
БТА.
Защо не изчистиха и
Братската могила, и паметника на воините, сразили нацизма и премахнали неговата символика
в Европа и света - този
на Съветската армия?
Паметници, “украсени”
със свастики от горките
украински бежанци, към
които горните официални лица се отнасят с толкова дълбока почит и
уважение. Явно свастиката, изобразена върху
антифашистки паметник,
за Вас е просто “оригинална хореография”, авторите на която са млади, умни, красиви и будни младежи - така ли?
В любимата на всеки
либерал и демократ Украйна тази символика е
широко разпространена
и се приема за напълно
нормална! Това е страна
в Европа, където рожденият ден на Степан Бандера е официален празник и властите системно
и открито призовават за
“изтребление” на част от
населението, само защото има руско самосъзнание. Вземете препарати
и отскочете да поизчистите и в Киев малко, че
диктаторът Путин ще Ви
изпревари и ще изчисти
преди Вас, но не с четка
и веро, а с друг инструментариум.

Видяхте ли си “съюзниците”, които изпълзяха от “Азовстал” как са
нашарени? И тях поизтъркайте.... Или според
Вас всеки, който демонстрира омраза към руския народ и изразява намерение да го “изтреби”,
е приемлив “демократ” и
това не се счита за език
на омразата.
Сигурно предстои, в
крайна сметка, и Хитлер
да бъде реабилитиран и
обявен за “герой”, който
се е борил срещу руските имперски амбиции,
спасявайки Европа от
източните варвари, но за
голямо Ваше съжаление
не е успял. Но пък сега
новите “герои на Украйна”, верни и предани
последователи на блестящите идеи на Третия
райх, ще изправят тази
историческа и фактическа “неправда”! Явно за

това любимата кметица
на София кръщава на тях
улици и площади и заедно с верните си съратници от общинския съвет
водят града ни към светли бъднини.
Г-жа Фандъкова като
е толкова загрижена за
езика и символиката на

омразата и демонстрира
такова “отвращение” от
завръщането на нацистката идеология и нейните
знаци и символи, да махне украинския флаг, който е развяла на фасадата
на Столичната община.

като влезе в магазина.
50-100 лева вече за
нищо не стигат. Храните поскъпнаха драстично и повишението в цените на стоките и услугите от малката потребителска кошница е
много по-голямо от
средната инфлация. 30,
50, за някои стоки
скокът вече гони 100%.
КЕВР би трябвало
да направи своите из-

числения. И, ако успее,
да намери някакви резерви, за да сведе до
минимум поскъпването.
Но дори то да се вмести
в смятаните за минимум
30%, и те ще са много
за българския потребител. Който покрай огромната инфлация найвероятно или ще стои
на студено, или просто
ще престане да си плаща сметките за парно.

Фейсбук

Шоково
От стр. 1
И нямаше да е толкова страшно за бедния
български потребител,
ако това бе единственото драстично поскъпване, което чука на вратата му. Пък и парното
касае по-малко от 20%
от българите. Другите
се топлят с дърва, пелети, ток - кой с каквото
може. И ако може. За-

щото сме “първенци” в
Европейския съюз по
най-висок дял от населението, което стои на
студено през зимата, защото няма финансовата
възможност да поддържа
човешки температури в
жилищата си.
Годишната инфлация
вече гони 20%. Т.нар.
лична инфлация обаче е
много по-голяма и всеки я усеща по джоба си,

Местното самоуправление трябва да е найблизо до хората - да усеща и да решава общинските проблеми. Законът предвижда гражданите да участват лично или чрез свои представители в самоуправлението. Какво е положението в градовете с районно деление и
особено в столицата?
След промените в Столичната община и в
24-те района няма иницииран и проведен нито
един местен референдум. Общински съветници БСП или граждани с подписки предложиха
референдум в СО за прекратяване на концесията за водата и за завода за изгаряне на РДФ,
районни референдуми в “Искър” и “Младост”
срещу презастрояването. Въпреки че проблемите са сериозни и се задълбочават, че исканията бяха подкрепени с подписите на хиляди,
управляващата десница отхвърли предложенията на съветниците от БСП и игнорира
исканията на гражданите.
СОС е единственият в страната и София
е единствената столица в Европа, където (в
нарушение на чл. 28 от ЗМСМА) гражданите
нямат право да присъстват и да участват в
заседания на общинския съвет, включително и
по решения, които лично ги касаят.
Законът облагодетелства управляващите
столицата и затруднява гражданите при участието и представителството им в местната власт и чрез липсата на избор на районни
общински съвети със съответни правомощия и
бюджет. Оказва се, че хората в десетки общини в България с под 1000 жители избират свои
общински съвети и по този начин всеки човек
и всяко населено място има свой представител и го познава, а в градовете с райони (много от които с по над 60 000 жители като
столичните “Люлин”, “Младост”, “Красно
село”, “Искър”, “Триадица”, “Надежда”, “Слатина”, “Овча купел”, “Сердика”, “Подуяне” и
др.) бяха ликвидирани районните съвети и
правото на гражданите да ги избират. Липсата на собствен бюджет затруднява районите допълнително.
БСП предложи и се пребори (на два пъти)
за възстановяване на прекия избор на районни
кметове и част от правомощията им. През
2013-2014 г. НС не гласува предложенията ни
за възстановяване на избора и функциите и на
районните съвети. В 45-ото НС отново внесох това предложение, но парламентът се
разпусна.
Против районните съвети досега са изказани две забележки: няма ли прекалено много
средства да са необходими за възнагражденията на съветниците и промяната да не се
прави непосредствено преди местни избори. И
двете са преодолими - с регламентиране на броя
на съветниците според жителите на района и
с ограничение за възнагражденията им. А сега
е най-подходящият момент за приемане на
промяната повече от година преди изборите.
Надявам се народните представители от
БСП да обсъдят, представят на коалицията и
да внесат в НС предложението за възстановяване избора на районни съвети и за определяне на правомощията им. Има достатъчно
време за обществен дебат, за да може гражданите и кандидатите за техни представители в местната власт да знаят правилата,
правомощията и възможностите да поставят, обсъждат и решават многобройните нерешени проблеми в столицата и в другите два
най-големи града с районно деление.
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ИРИНА САРДАРЕВА
завършва микробиология
в Киев и 11 години работи
като преподавател по
химия. Но се отказва от
учителската професия,
за да тръгне по пътя на
нейната голяма мечта.
Реализира я в пълния й
мащаб именно в София,
като става най-известната дизайнерка на шапки
у нас. Нейни произведения
са носени от Лили Иванова, Татяна Лолова и много
други именити българки.
Обаче талантът й в
сътворяването на аксесоари за глава излиза извън
границите на страната
ни, след като покорява
Париж, Прага, Лондон и
безброй други градове по
света. И така вече три
десетилетия.

Интервю на
Альона НЕЙКОВА

ИРИНА САРДАРЕВА:

Нека използваме всеки момент, за да си направим
истински празник и да попаднем в света на приказките,
призовава известната у нас и по света дизайнерка

 Какво си спомняте от
първите си стъпки към покоряването на българската столица, госпожо Сардарева?
- Пристигнах в София през
1978 година, с един червен шлифер и широкопола черна шапка.
Качих се в автобус номер 11 и...
две минути мълчание... Огледах се
- всичко ми е наред. Значи - аплодисменти... Така е и до днес.
 От колко време създавате
дизайнерски шапки? Искала ли
сте някога да се откажете от
това занимание? Каква е тайната на вашия успех?
- Правя шапки от 1992 година.
Освен че шия, също така и ги
поправям. Ходя на големи фестивали за шапкари - във Франция, в
Бавария, в много други страни.
И забелязвам, че там никой на никого не завижда. Шапката много
трудно може да бъде копирана и
повторена. Дори на един и същи
калъп, направена с други ръце, тя
ще е различна. Декорът също няма
как да е еднакъв, тъй като всеки
дизайнер има собствено усещане
за естетично и красиво. Затова
ние, шапкарите, всичко споделяме помежду си. При нас няма
ревност, липсва завист, не се притесняваме, че някой ще ни открадне идеите или ще си присвои авторството на някой модел. Има
място за всички под... шапката!
Това е моята тайна.
Искам да направя така, че
българката да започне малко повече да обича себе си. Стремя се
да го правя с много любов, защото смятам, че само така може да
има резултат и да се постигне
всичко.
На стр. 8
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Øàïêàòà
ïîä÷åðòàâà...
От стр. 7
 Има ли интерес към
магията за създаване на
шапки в България?
- Обучих поне 30-ина
души на това изкуство, но
това е страшно труден занаят. Необходими са толкова
много неща, за да го започнеш, че просто не всеки
може да издържи на всички
изисквания - за място, за
заготовки, за специални машини, за парогенератор, за
материали... Но смятам, че
трябва да има конкуренция
в бранша, защото тя продава.
 Как реагират хората,
когато ви видят с една от
вашите шапки?
- Когато бях в Прага,
нямаше човек, който да не
ме забележи, дори на улицата. Някои ме гледаха иронично, други се усмихваха,
трети се обръщаха след
мен... Аз пък се радвах, че
хората не пропускат да видят, че се случва нещо различно край тях.
Убедих се също, че
българинът не обича да хвали, но когато мълчи и се
усмихва, значи всичко е наред, харесва шапката, което
може да се приеме за комплимент дори.
 А знаете ли за случаи,
когато носенето на шапка
е било порицавано?
- Разговарях с живи свидетелки, които разказваха,
че са преживели времена,
когато, ако отидеш с шапка
на работа, веднага те уволняваха. Разхождаш ли се с
шапка по булевард “Руски”,
милицията те прибира и те
праща да чукаш камъни в
“Горубляне”. Когато видят

девойка с шапка, я порицаваха и даже укоряваха, че
“ходи с тенджера” на главата. Смятало се е, че ако
една жена носи шапка, това
означава, че развращава
младежта..
Навремето, когато населението в българската столица е било не повече от
300 хиляди, в града е имало
18 ателиета за дамски шапки, отделно - за мъжки, както и каскетчийници, в Русе
- 35, във Варна - 12 (тези
данни съм научила от Музея за история на София).
Обаче през 1946 година
излиза закон за незаконно
забогатяване, който засяга
депутати, банкери, стари
шапкари и кожари, защото
всичко, което те правят, е
обявено за буржоазно зло.
Тогава започнаха да изчезват и много думи за шапка
- капела, бомбе, борсалино
(макар че последното е име
на фирма, а не модел на
аксесоар за глава).
 В кои страни наблюдавате необходимото отношение към шапката?
- Във Великобритания,
разбира се, и най-вече в Лондон, където са традиционалисти в това отношение. Всичко тръгва от факта, че там дамите се
придържат към неписаното
правило, че в църквата и при
краля жената трябва да бъде
с покрита глава. Французи-

СНИМКИ МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Шитите шапки са по-евтини, имам и направени на калъп, които
са най-трудните за създаване, откровена е Ирина Сардарева

“
Êîãàòî ïðàâèø âñè÷êî
ñ ëþáîâ, èìà è ðåçóëòàò
те, испанците и италианците се стремят за тържествата да са с шапки. Правят и
много тематични паради. Аз
също вече седем пъти организирах такива празници на
шапката в София. Стават
вълшебни. Обикновено се
събираме в събота, след
16 ч., когато е пълно с хора.
Тръгваме по булевард “Витоша”, от “човека с куфара”
- Щастливеца. Всички обръщат погледите към нашето
шествие с шапки, снимат ни,
правят комплименти, възхи-

“
Áúëãàðêàòà òðÿáâà äà çàïî÷íå
ïîâå÷å äà îáè÷à ñåáå ñè

Жените са родени актриси,
убедена е известната дизайнерка

щават ни се... Преди организирах много ревюта, но после реших, че вместо да се
представям само на ограничен кръг от хора, по-добре е
да показвам направеното на
широката публика, да изляза
на улицата и да вдъхновя
поне една обикновена жена
да си сложи шапка, сътворена с любов, и самата тя не
само да се почувства обичана, но и да излъчва обич.
 На кого не му отива
шапка?
- Няма такъв човек. Просто трябва да открие своя
модел, да загърби комплексите, да усети отвътре, че
това е неговата шапка.
Повече от 40 години към
този аксесоар е насаждана
много силна ирония. И заради това някои хора смятат, че изглеждат смешно с
шапка. 90% от дамите, които идват при мен, казват, че
шапка не им отива. Е, след
като си сложат няколко модела, вече имат друго мнение по въпроса. Отпускат
се, усмихват се, намират
себе си, преоткриват се...
 Има ли места, на които не препоръчвате да се
ходи с шапка?
- Всичко зависи от
вътрешното усещане на човека. Ако отивам на тържество, на което знам, че домакинът няма да е с шапка,
не бих искала да го засенча
и също няма да си сложа
нищо на главата. Тоест, става дума за чисто човешки
корекции в поведението и
начина на обличане.
 Съществува ли универсален аксесоар за глава
- подходящ за всякакви поводи?
- Не, няма такава шапка.
Трябва да се знае къде ще се
носи - в трамвая или на приема при кралицата.
 Смели ли са българките при носенето на шапки?

- Няма толкова много
дами, които да не се притесняват, че неизбежно ще привлекат вниманието, щом се
появят някъде с шапка. Но
нали вече 30 години работя
в тази насока - да ги окуража, да им вдъхна смелост в
това отношение. Имам клиентка, която притежава над
300 мои шапки, не излиза
без някоя от тях от вкъщи.
 Понякога шапката
има мисията да пази от
дъжд и слънце, възприема
се и като белег за социална принадлежност или определен статус в обществото.... Според вас какво
символизира днес този аксесоар?
- Стил и чувство за естетика. Не трябва да се притесняваме да бъдем елегантни, да привличаме погледи,
да сме красиви, да ни забелязват и да правят комплименти за нашата визия. Така
се увеличава и стремежът
ни да ставаме още по-добри
и по-прекрасни. А какво похубаво от това?!
 Как бихте описали
света на шапките?
- Всяка шапка е една
малка роля, която жената
може да изиграе. Трябва да
опита, за да разбере дали
ще успее да се справи с тази
задача. Като се погледне в
огледалото, вижда друг човек. Нужни са две минути,
за да се “запознае” с шапката, да я усети. Това е много
важен момент, който
всъщност е изключително
емоционален... Човек се
преобразява, като си сложи
шапка. Тогава нищо друго
не се забелязва, освен изражението на лицето. А жените са родени актриси,
защото трябва да се
превъплъщават в много образи - на дъщеря, сестра,
съпруга, майка, баба... Всяка сутрин ние се събуждаме различни. И шапката е
най-добрият начин да се
подчертае нашата уникалност. Нека, като я сложим,
използваме този момент, за
да си направим малък празник, да попаднем в света на
приказките...
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Скъпи читателю!
В днешното издание на приложението за литература, изкуство и
култура представяме поезията на
Хари Спасов, който за първи път
гостува на страниците на ДУМА.
Приятно четене.

а бухалът до мен
ми бухаше за хората
отдолу.
И тъй зелено всичко беше,
а облаците толкоз близки.
Помахах им в зелено,
за да знаят, че ме има.
Да знаят, че изгубен бях,
а се намерих
в зелените пътеки на сърцето.

СТИХОТВОРЕНИЯ
ОТ ХАРИ СПАСОВ

Не ни сочете
Не ни сочете с пръст, велможи!
И ние имаме сърца.
Не ни зачерквайте със кръст
и ние носим в себе си душа!
Не ни заплювайте, хулете,
какво, че ни опива бедността.
И ние идваме от вековете
и ние носим тайно Радостта.

Аз съм сълза

Не ни подхвърляйте огризки!
Не сме сирачета! Не сме!
Далеч са милите ни близки,
далеч зад седмото море.

Аз съм тънко зелено култуче
от сторъката стара асма.
Чакам дълго и плахо се суча,
да размина резитба добра.

Но ние носим святата им вяра,
но ние пазим техния завет,
че даже златото догаря,
а пламъкът в сърцето - Не!

Аз съм крехка и нежна издънка
от столетния габър чепат.
Чувам брадвата чaтка и дрънка,
нека сухите клони умрат.

Попитай
сърцето си

Аз съм бистра нетленна сълза
от живота родена, от дните.
Във очите на млада сърна
дето чака куршум от ловците.

Кога да решиш да починеш,
уморен до смърт да се спреш.
Недей участта си проклинай!
Попитай! Ти пътя попитай.

Вълшебният
покрив
Там далече, където е светло
и мирише на прясно сено,
има къща, подпряла небето,
а до нея – зелено дърво.
Тя е стара, от тухли сурови,
наредени от мъжки ръце,
а на покрива щъркели нови
всяка пролет разперват криле.
Този покрив от моето детство
е вълшебен червен похлупак.
Там под него е мойто наследство,
завещано от нощния мрак.
Там звездите играят на “дама”,
а луната до двайсет брои.
Десет бръмбара двама - по двама
маршируват на крак до зори.
Наредени на дългите върви
осем чушки говорят на глас,
а по чамови дървени стълби
се катери узрелият праз.
Там са моите детски мечти,
от прозорчето тайно надничат.
Там духът ми свободен лети,
а таванът на сцена прилича.

Зелените пътеки
Изгубих се в трептящите корони
на дърветата,
превърнах се в зелено клонче,
в зелено мислех
и в зелено помечтах.
Говорех с други клонки
за зелените планети.
Денят ми бе зелен,
нощта спокойна,

ХУДОЖНИК ЛЮДМИЛ АСЕНОВ

Длъжниците
Длъжник съм ти,
и ти си ми длъжница.
Длъжница си,
а аз съм ти длъжник.
Дължа ти капка обич,
а ти дължиш море.
Дължиш ми грам сърце,
а аз дължа по две.
Длъжник съм ти,
длъжница си ми ти.
Дължим и двамата,
дължим сърце!

Къде си,
Българийо?
Къде си, Дунаве тихи,
надолу течеш ли течеш.
Видя ли ти Ботeва стиха?
Радецки видя ли? Мълчиш.
Къде си ти, Стара планино?
Под буки вековни растеш?
Къде си ти, моя Родино,
хайдути и спомен не щеш.
Къде си ти, Тракийо равна,
от българки месена пита.
И тъне, тъне в забрава
заветът на Дельо комита.
Къде си, Пирин планино?
Войводите твои къде са?
А старото българско вино
на чужди гърла е метреса.
Българийо моя, къде си?
Къде са твойте деца?
Щом имаш Ботев и Левски,
ще дойде за теб пролетта.

Кога да посееш житoто
от зрънца по малки от миг.
Недей да загърбваш доброто!
Земята! Земята попитай.
Кога да направиш хвърчило,
с него да литнеш и ти.
Недей се предавай унило!
Попитай! Небето попитай.
Кога да се влюбиш отново,
отново да имаш мечти.
Недей се плаши да опиташ!
Попитай сърцето си ти!

Две девойки
Две девойки песнопойки,
две девойки дългокоси
в нивата се спрели боси
до полегнали ръкойки.
Две девойки златокоси
песен мамина запели,
как се хляба вкъщи носи.
Пели, пели и се смели,
как заспали не разбрали.
От небето облак слязъл
и косите им отрязал.
С тях закичил си снагата
и побегнал над житата.
Две девойки песнопойки
сладко сладичко си спели
до полегнали ръкойки,
облак палав не видели.

Вземете ми
всичко
Искате парите ми?
Нека.
Други ще изкарам.
Искате панелната дупка?
Нека.
Колиба от тръни ще свия.
Леглото ми искате?

ХАРИ СПАСОВ СПАСОВ е
роден на 07.11.1967 година в
град Берковицa. От дълги
години живее, работи и
твори в град Пловдив.
Завършил е ВТУ “Св. Св.
Кирил и Методий” през 1995
година със специалност
“История”. Негови произведения са публикувани в
редица списания и алманаси.
Носител е на престижни
литературни награди. Автор
е на стихосбирката “Под
вълшебния покрив” (2021),
издателство “Коала Прес”.
Негови стихотворения са
превеждани на италиански.
Член е на Съюза на българските творци.

Нека.
Ще спя на земята.
Дрехите също?
Нека.
Облак бял ще наметна.
Искате моята вяра?
Моля?
Тогава ще викна!
Тогава ще кресна!
Ще падам,
ще ставам!
Напред ще вървя!
Ще стисна юмруци!
Без страх ще вървя!
Ще чуе полето,
ще чуе града!
Вземете ми всичко,
хей тъй ви го давам.
Но вярата моя пазете!
За нея живея!
За нея горя!
Тя кръст ми е тежък,
звездица в нощта.
Тя - болчица свидна,
пътечка в нощта.
За нея сирoта
бих лазел дори!
Бих грабнал живота
дори да боли!
Вземете ми всичко.
Носете! Носете!
Там Горе едничко
парче одеяло,
ще моля от Господ!
И всичко, и всичко,
ще бъде начало.
Редактор Боян БОЙЧЕВ

10

ТРЕТИ СРОК

ПЕТЪК
27 МАЙ

2022

Âàêàíöèÿ 2022 õèëÿäè çà õèëÿäè
Деца и
родители
избират
занималня или
баба през
летните месеци
Деси ВЕЛЕВА

Ваканция 2022 г. идва с
хиляди възможности срещу
хиляди левове. След две лета
задръжки школи, учебни центрове и всякакви формации
за организирани детски занимания се отприщиха и
широко се рекламират.
Само пари да имаш.
Наличието на толкова
много платени възможности за запълване на лятната
ваканция говори само за
едно - бабите и дядовците
съвсем не са единствен начин за осигуряване на грижа. Селските баби или са на
изчезване, или работят, или
нямат сили да се грижат
през трите идващи месеца
за все по-буйните внучета.
Или пък самите внучета
търсят повече емоции и
приключения на разнообразни места и не им се стои
само на село.

ма. Най-често за децата са
предвидени игри в близък
парк и малко учебни занимания в топлите следобеди, придружени с четене.
Ако обаче занималнята е с
претенции за повече и разнообразни дейности и е кръстена “Лятно училище”, ценовата й категория рязко се вдига.
Най-често сумата се върти
около 300 лева за пет дни,
като организацията е целодневна и включва храна. В
дневната програма може да
влиза време за учебна самоподготовка, час по английски,
часове за творческа изява на
учениците и разни странни
формулировки за предвидените часове.
Има и още една ценова
зона, която е само за определена категория семейства и
местата са доста ограничени.
Става въпрос за скъпи частни
училища, които осигуряват не
просто надзор над играещите
ученици, а реално обучение,
най-често със сериозни зани-

мания по чужд език. Цената в
такъв род институции достига
до 650 лева за пет дни или
4000 лева за 8 седмици.
Макар и рядко, държавни
и общински институции също
организират летни програми
за децата. Те са особено популярни и местата в тях
бързо се запълват. Регионал-

Повечето летни занимални са предназначени за деца
от 7 до 12-13 години, тъй като
се предполага, че по-малките
ходят на детска градина, а поголемите се гледат сами.
Именно учениците от началното училище са съществената грижа на родителите за
дългите и топли дни през лятото.
Най-евтината занималня в
София е около 100 лева за пет
дни, но за тази цена записването трябва да стане доста
по-рано, показа проверка на
ДУМА. Такива се предлагат
обикновено по кварталите и
нямат богата дневна програният исторически музей на
София по традиция събира
ученици от 7 до 12 години,
но само през юни. “Лято в
музея” струва 150 лева за 5
дни за 6 часа на ден.
Много желано е и лятното
училище на столичния зоопарк, но през последните две
години то се провеждаше
само онлайн. За това лято все
още няма новини за програмата му.
Лятната ваканционна дейност на Двореца на децата
започва от 6 юни и завършва
на 2 септември, но е за поограничена възрастова група
- от 6 до 10 години. Тя включва обучение, учебни и работни материали, спортни уреди

и пособия, две пакетирани закуски и минерална вода.
Бонус за всички занимални е един ден разходка из
града или в природата, но не
всички го предлагат.
Ден в природата е вариант
на така наречените градски лагери. Децата могат да бъдат записани както за по-дълъг период, така и за един ден. Те
катерят планини, разхождат се
в гора или се занимават със
скаутски обучения. Учениците се развеждат в околностите
на София - до Боянския водопад, на Витоша, до Искърското дефиле, като всеки ден програмата е различна и не включва нощуване. Петдневният
курс е около 400 лева. За
същите пари може да се осигури и екскурзионно летуване,
този път с нощувка в Родопите
например.
Освен опознаване на природата, много лагери имат и
научна насоченост. На тях
учениците се занимават с уроци по физика, астрономия,
химия, биология.
Традиционно за децата, които имат нужда от повече активна физическа дейност, се
правят и спортни програми. В
тях са включени плуване, футбол, тенис, гимнастика, а една
седмица излиза близо 200 лева
на дете с включена храна.
Предлагат се записвания и за
един ден срещу 50 лева. Някои
лекоатлетически школи с повече занимания на открито приемат и за по-малки суми - от
порядъка на 130 лева, тъй като
те използват, освен своя база,
и близките паркове.
Развлеченията за децата през
лятото наистина са на една ръка
разстояние, но въпросът е колко пари държи тя. Или пък... Да
живеят бабите!
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Кои европейски страни и компании се съгласиха да плащат по новата руска схема
Всички гръцки компании,
които внасят газ от Русия,
плащат на “Газпром” по новата схема, предложена от
Москва в рубли. Това съобщава РИА “Новости”, позовавайки се на източник от газовата индустрия. В Гърция три
енергийни компании получават руски газ - DEPA
Commerce,
Mytilineos,
Prometheus Gas. Фактът, че
DEPA е договорила условия за
плащане с “Газпром”, е станал известен преди дни.
Източник на РИА “Новости” твърди, че “сметките (в
рубли) са открити, процесът
на плащане е в ход”. Според
неофициалния източник са
необходими два дни, за да се
конвертират плащанията в
рубли и да се прехвърлят от
една сметка в друга. “За това
плащането в евро трябваше да
бъде получено на 23 май”,
уточнява източникът на агенцията.
“Газпром” се е договорил
с DEPA за цената на доставките на газ за Гърция едва
преди два дни. В рамките на
споразумението
DEPA
Commerce ще продължи да
получава 2 млрд. куб. м газ
годишно, като конкретната
цена на доставките не се назовава.
Към момента от гръцка
страна няма официално
потвърждение на посочената
информация. По данни на
“Газпром”, Гърция получава
повече от 40% от доставките
си на природен газ от Русия.
Преди дни “Блумбърг”
съобщи, позовавайки се на
собствени неназовани източници, че около 20 европейски
компании са открили сметки в

“Газпромбанк”, за да плащат
за доставките на руски природен газ. Агенцията обаче не
цитира името на никоя от
въпросните компании.
През последните 2-3 дни
стана ясно, че поне няколко
страни от ЕС продължават да
получават определените обеми руски газ, т.е. съответните
компании са се договорили с
“Газпром”, като например
италианската Eni. Трябва да
се уточни, че датите на плащанията на повечето европейски компании към “Газпром”
са през втората половина на
всеки месец.
Германия и Испания са
сред страните, чиито газови
компании, по неофициална
информация, са се съобразили с условията да открият
сметки в “Газпромбанк”. Интересното е, че нито държавите, нито компаниите, които
продължават да получават
руско синьо гориво, засега не
дават официална информация
или твърдят, че всъщност
продължават да плащат в евро.
Очакванията са, че към
края на месеца, т.е. след около седмица, нещата във връзка
с плащанията на природния
газ от “Газпром” ще станат поясни.

Евроексперти
обясняват на България
В търсенето на отговор
може ли България да купува
руски газ, без да нарушава
санкциите, у нас са представители на Европейската комисия, съобщи Нова телевизия.
Това е второто посещение за
месеца от Брюксел. Експертите ще разяснят как точно е

възможно да се извършва плащането, без да се нарушават
санкциите към Москва. В
дневния ред са и разговорите
за общи европейски доставки
на газ. В четвъртък Гърция
стана поредната държава, която успя да плати газа си.
“Има информация, че са
намерили начин как да платят,
за да получат природен газ. Но
ние имаме също допълнително писмо от Европейската
комисия, което казва: “Плащането по този механизъм с конвертиране в рубли е нарушение на санкциите”, заяви заместник-министърът на енер-

гетиката Пламен Данаилов.
От енергийното министерство обаче не могат да дадат
категоричен отговор как
въпросните
страни
са
извършили плащанията си.
Затова е търсена и позицията
на “Газпром”.
Как да се осъществява плащането и има ли вариант
България отново да работи с
“Газпром” обсъждаха и депутатите във временната комисия по въпроса. На заседанието им обаче бяха приети
само процедурни правила, без
нищо конкретно по темата.
“Единственото допълни-

телно разяснение е, че
всъщност парите, ако платим в долари, както ние плащаме, няма да напускат “Газпромбанк”, а там ще бъдат
превалутирани”, каза още
Данаилов.
Настоящите инструкции
на Европейската комисия са,
че плащанията трябва да се
извършват само във валутата, посочена в договора, и
изрично да се посочи, че с
това транзакцията е приключена. Не е позволено да се
откриват сметки в рубли,
което би било нарушение на
санкциите.

Êúäå ñèíüîòî ãîðèâî å íàé-ñêúïî è íàé-åâòèíî?
Ако се направи “класация” къде в
Европа и държавите около Русия природният газ за населението сега е найскъп и най-евтин, се оказва, че Казахстан е начело по най-евтин газ. На второ място се нарежда Русия.
Оценките и сравненията са направени от руски енергийни експерти на
база официално достъпни данни, като
цените са преизчислени в рубли, пише
РИА “Новости”.
Отбелязва се, че достъпността на
газа за крайния потребител се определя
не само от цената му, но и от нивото
на доходите на населението.
Според проучването на РИА “Новости” газът в Казахстан струва 4,1
рубли за кубически метър. В Русия
цената му е 6,7 рубли за куб. метър.
През последните дни курсът на руската валута е около 60 рубли за долар.
Третото място в “рейтинга” е за
Беларус, където газът е с три рубли поскъп, отколкото в Русия, т.е. 9,7 рубли
за куб. м, посочва телевизия “360”.
Като цяло цената на газа в Европа
се е увеличила през последната година.
Това е особено забележимо в България, където цената на синьото гориво
за населението се е повишила повече

от два пъти според изчисленията на цитираните руски експерти.
Голямо е и покачването в Гърция,
където ръстът е 96%, а също и в Молдова, където цената на газа нарасна с
почти 85%.
Междувременно, цената на газа през

последната година в шест държави се е
понижила. Това е най-забележимо в Словакия, където цените са паднали с 11,8%,
в Чехия - с 5%, и в Беларус - с 2%.
От друга страна, най-скъпият газ се
оказа, че купуват в Швеция - преизчислен в рубли, той струва 137 рубли за

куб. метър, пише НСН. В Дания, Холандия и Испания плащат над 80 рубли
за куб. м газ.
Любопитна информация в мрежата
изнесе икономистът Георги Ангелов,
като се позовава на данни от Bruegel,
европейски мозъчен тръст, и ENTSO-G
- европейската мрежа на операторите
на преносни системи за газ. Според тях
Русия е изпаднала на трето място като
пазарен дял на природен газ в Европа
заради драстичното поскъпване на суровината в последно време. В момента
най-големият източник за внос на природен газ в Европа е втечненият газ
(36% дял), на второ място е Норвегия
(32%) и едва на трето място е Русия
(21%), твърди Ангелов.
Това обаче едва ли може да се
задържи като някаква стабилна алтернатива. В свой анализ френският вестник “Монд” изразява становище, че
Норвегия, Нидерландия, Алжир и други износители на газ не биха могли за
дълго време да задоволят повишеното
търсене на синьо гориво в Европа, а те
могат да се разглеждат само като “резервни” доставчици.
Money.bg
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Èñòèíñêè íàðîäåí ÷îâåê
140 години от рождението на Маестро Георги Атанасов
Продрум ДИМОВ

Навършиха се 140 години от
рождението на един от най-ярките съзидатели на духовна
България - големия композитор
и музикант Маестро Георги
Атанасов. Концертната зала на
Пазарджик носи неговото име,
а в течение на близо осем десетилетия в градската градина се
извисява паметникът му.
Роден е на 6 май 1882 г. в
Пловдив, в семейство, едвам
свързвало двата края, препитавайки се от малка бакалничка.
Майка му е родена в с. Карабунар, Пазарджишко, но още на 2
г. се преселва с родителите си
в големия тракийски град. Баща
му Атанас Георгиев, родом от
с. Куклен, Пловдивско, е чиракувал при родителите на бъдещата си съпруга. От брака им
се раждат Георги Атанасов и
още две момичета.
Семейството се разорява и
през 1864 г. бащата изпада в
отчаяние. Напуска гнездото,
търсейки спасение в Беломорието, и не се връща.
Малкият Георги расте като
изключително умно и будно
момче, отрано впечатлява близките си с музикалните си способности. Учителят му по пеене Вайданов е възхитен от дарованието му и го лансира сред
градските музикални среди.
Точно по това време в Пловдив се връща известният композитор Панайот Пипков, нашумял вече като блестящ озвучител на химна на българската
просвета и култура “Върви,
народе възродени” (сътворен от

Стоян Михайловски през 1892
г.). Той посреща с въодушевление горещата препоръка на колегата си Вайданов и взема под
крилото си надареното момче.
Месеци наред на драго сърце
му дава безплатни уроци по
хармония, пиано и теория на
музиката. Приятно изненадан от
уменията на своя ученик, Пипков настойчиво му препоръчва
да продължи музикалното си
образование в специализирано
училище в Букурещ. Притиснат
от оскъдицата, 15-годишният
Георги, подкрепен от своя вуйчо, събира кураж и потегля за
северната ни съседка.
Принуден да живее и учи
при трудно поносими битови
условия, младият българин скоро се нарежда сред най-обнадеждаващите възпитаници на
музикалното школо. Учителят
му по цугтромбон пръв усеща
мизерията на талантливия си
ученик и успява да го уреди като
оркестрант в Букурещката опе-

ра. Ненадейното внезапно влошаване на отношенията между
Румъния и България осуетява
завършването на образованието
му там. Румънските власти предприемат незабавно екстрадиране на всички български ученици
и студенти. За оставането на
Георги се застъпват енергично
всичките му преподаватели и
главният диригент на Букурещката опера Валони - авторитетен италиански оперен диригент.
Но напразно. Оказал се в безпомощност да спаси своя надарен
оркестрант, Валони го съветва
бащински, даже му ходатайства,
макар и при още по-оскъдни
условия, да замине за Италия. И
Георги Атанасов тръгва. Там, в
град Пезаро, учи композиция
при световно известния композитор Пиетро Маскани.
Младият пловдивчанин, с
цената на много лишения и гладуване, успява да завърши с
отличие престижния италиански
лицей и получава титлата “Ма-

естро”. С нея той ще остане
завинаги в историята на родната музикална култура.
На Ботуша оценяват високо изключителните творчески
възможности и му предлагат да
остане там - предричат му блестяща професионална реализация като рядко музикално дарование.
Но и най-ласкавите похвали
и примамливи предложения не
са в състояние да заглушат в
сърцето на младежа възрожденската му обич към роден край и
родина. Вече 20-годишен, през
1932 г. се завръща и още с пристигането си е грабнат в Пловдивския военен духов оркестър,
където отбива редовната си военна служба. Само година покъсно е назначен за капелмайстор в Карлово, но не се
задържа дълго и се озовава отново в Пловдив. Името му скоро започва да се произнася с
уважение в музикалните среди.
Не закъсняват поканите за ра-

бота в София, където италианският възпитаник е назначен за
капелмайстор на Царския симфоничен оркестър.
С установяването му в столицата започва и внушителният
му професионален път, но той
никога не скъсва връзката с
провинцията и родния край. Под
вдъхновеното му перо се раждат оперите “Борислав”, “Гергана”, “Запустялата воденица”,
“Цвета” “Македонска кървава
сватба”, “Косара”, “Алцек”. С
тези оригинални творби Атанасов поставя солидните основи
на българското оперно изкуство. Паралелно с това той не
остава чужд и към музикалното
възпитание на малките си почитатели. Своята голяма обич към
децата той излива в забележителните си оперети “Волният
учител”, “Самодивско изворче”,
“Златното момиче”, “Малкият
герой”, “Моралисти”. Освен
това е автор и на любими маршове и други творби.
Житейският и творческият
път на Маестро Георги Атанасов е дълбоко свързан с Пазарджик и Пазарджишко. Неведнъж
е посещавал града на Константин Величков, изнасял е концерти, гостувал е на близки, приятели, съмишленици. Радвал се е
на сърдечно гостоприемство.
Увековечен е с паметник,
открит през 1943 г. И днес можем да оставим цвете там и да
си спомним за Маестрото. И за
думите на проф. Асен Златаров:
“Маестро Атанасов беше народен човек. Той не мереше с високомерие нито своите оркестранти, нито колеги, нито познайници, а имаше за всички протегната ръка и блага усмивка.”

Âèðòóàëåí êàòàëîã çà íàøè òâîðöè ñúçäàäîõà â Àðæåíòèíà
Аксиния ИВАНОВА, председател на
Гражданска асоциация “Българите в Аржентина”

Многобройни са писателите-сънародници, творящи на испански, пръснати в различни страни, където
се говори този език. Виртуален каталог, систематизиращ такива автори, бе създаден от Гражданска асоциация “Българите в Аржентина” под егидата и със
съдействието на Съюза на българските писатели. Родолюбивото дело е в чест на Деня на светите братя
Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и
култура и на славянската книжовност.
Своеобразната дигитална платформа е замислена
като оригинален информационен регистър, съхраняващ
сведения за подобни автори-съотечественици и техните
творби, с цел утвърждаване името на страната ни в
сферата на словесността и приобщаване на тези сънародници към лоното на българската култура.
Основателите на този проект - българското културно дружество от латиноамериканската страна с креативността си и творческото сдружение на литераторите от България - Съюза на българските писатели,
със своя висок авторитет продължиха на ново, повисоко стъпало съвместната си работа, започнала през

2020 г. с подписването на договор за сътрудничество
между двете институции. Открояваща изява, плод на
това споразумение, беше създаване и поддържане на
секция за българска литература към Конгресната библиотека в Буенос Айрес. Така, за пръв път в историята
на българската емиграция в Аржентина, произведения
на родни автори намериха място в едно от най-авторитетните книгохранилища на тази страна.
Лансирането на онлайн платформата за български автори в испаноезичния свят неслучайно е посветено на 24 май. Това е най-подходящият празник,
който помага за съхраняване на националното самосъзнание на българите по света не само на думи,
а и на дело. Българската телевизия в Аржентина “Los
Bulgaros TV” подготви специално предаване, за да
разкаже подробно за тази първа по рода си инициатива. В програмата участва председателят на Съюза
на българските писатели Боян Ангелов. Съответните
творци се представят във виртуалния каталог със
своите биографични данни и произведения, а също с
интервюта и подходящи материали по медиите на
Гражданска асоциация “Българите в Аржентина”: интернет радио “Моята България”, интернет телевизия
“Los Bulgaros TV” и подкаст секция. Начинанието
способства за създаване и утвърждаване на единен
мултимедиен уеб справочник на българските автори
в испаноезичния свят.
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Áàëåòúò „Õèëÿäà è åäíà
íîù” ñ ïðåìèåðà â Ñîôèÿ
Елдар Алиев е хореограф на творбата
на композитора Фикрет Амиров
Известният хореограф Елдар Алиев постави в Софийската опера балета “Корсар”
през 2017 г. Сега почитателите на балетното изкуство ще
могат да се потопят в света на
“Хиляда и една нощ” от композитора Фикрет Амиров и
хореографа Елдар Алиев. Диригенти са Ейюб Кулиев и Борис Спасов. Сценографията е
на Семьон Пастух. Премиерата е на 27 май от 19 ч., следващите представления са на 28
май от 19 ч., 29 май от 16 ч.,
31 май от 19 ч. и на 1 юни от
19 ч. Спектакълът се посвещава на 100-годишнината от рождението на Фикрет Амиров.
“Хиляда и една нощ” е
световноизвестен балет, в
който участват първите сили
на трупата на Софийската
опера: Марта Петкова, Кристина Чочанова-Иванова, Боряна Петрова, Мария Йорсанова, Катерина Чебикина,
Никола Хаджитанев, Алфред
Яго, Георги Банчев, Матю

Уитъл и др.
Елдар Алиев е роден в Баку,
Азербайджан; завършва Бакинската хореографска академия,
а по-късно - Педагогическия
отдел на Руската балетна академия (Академия Ваганова) в
Санкт Петербург, Русия. Между 1979-1992 г. е главен танцьор в балет “Киров” (Мариински). Репертоарът му включва главни роли в “Дон Кихот”,
“Легенда за любовта”, “Корсар”, “Лебедово езеро”, “Баядерка”, “Спартак” и др.
Алиев започва през 1992 г.
кариерата си в САЩ, където е
поканен да бъде главен танцьор в Ballet Internationale
(Indianapolis Ballet Theatre).
Като артистичен директор
той превърна единствената
балетна трупа в Индиана в
професионална компания от
световна класа. През 19922005 г. под ръководството на
Алиев Ballet Internationale
представи повече от 30 постановки, вкл. негови версии, на

¿Í‡‰. ¿À≈ —¿Õƒ⁄– œ≈“–Œ¬, ÙËÁËÍ
¡»¿Õ ¿ œ¿ÕŒ¬¿, Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ ¯‡ÏÔËÓÌÍ‡
ÔÓ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌ‡ „ËÏÌ‡ÒÚËÍ‡
√≈Õ¿ “–¿… Œ¬¿, ÊÛÌ‡ÎËÒÚÍ‡
≈À≈Õ¿ …ŒÕ◊≈¬¿, Â‚Ó‰ÂÔÛÚ‡Ú
ΔŒ–≈“¿ Õ» ŒÀŒ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
»¬¿Õ œ¿Õ≈¬, ‡ÍÚ¸Ó Ë ÂÊËÒ¸Ó
»¬¿Õ ﬁ–” Œ¬, ‡ÍÚ¸Ó
À»À» Ã¿–»Õ Œ¬¿, ÊÛÌ‡ÎËÒÚÍ‡

Софийската филхармония
изпълнява произведение
на Роланд Баумгартнер

СНИМКА СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ

Момент от репетиция
“1001 нощ” (Амиров), “Лешникотрошачката” и “Спящата красавица” (Чайковски),
“Жар-птица” (Стравински),
“Корсар” и “Жизел” (Адам),
“Дон Кихот” (Минкус) и др.
От 2006 г. Алиев работи
като гост-консултант, треньор, балетмайстор и хореограф с водещи компании и академии от Европа, Азия и Аме-

рика. Бил е художествен ръководител на Унгарския национален балет и Бостънското
балетно училище, изнасял е
лекции в Харвардския университет и колежа Васар. Бил е
член на жури на международни балетни конкурси, зам.председател на журито на
Международния балетен конкурс - Варна (2014).

В извънконкурсната
програма е комедията
“Голата истина за група
“Жигули” на Виктор Божинов. Сред игралните заглавия е последният игрален филм на проф. Анри
Кулев, който ще бъде председател на
международсото жури и лично ще
представи творбата си “Имало една
война”.
Извънконкурсната програма представя и две късометражни ленти - филма на младия режисьор Петър Вълчев
“Лека нощ, Лили” и “Жири” на режисьорката Петя Йосифова-Хънкинс.

Изключително силно е присъствието на български документални ленти “Второто освобождение” на Светослав
Овчаров, “Гео Милев в лабиринта на
времето” на Костадин Бонев, “Живот
от живота” на Стефан Командарев,
“Стражарите на нашата съвет” на Станислав Дончев, “Тихо наследство” на
Петя Накова, “Вибрации от душевността” на Валентина Фиданова-Коларова, “Балада за Галилей” - сценарий и
режисура на Ралица Димитрова.
Входът за всички прожекции и
съпътстващи събития е безплатен благодарение на организаторите и подкрепата на община Стара Загора.

Âîêàëíà ãðóïà „Ðàäèîäåöà” ùå èçíåñå
êîíöåðò â Ïúðâî ñòóäèî íà ÁÍÐ
“Пейте с “Радиодеца” на
27 май от 19 ч.
Водеща на концерта ще
бъде Диляна Трачева. Програмата включва песни от ре-

СНИМКА АНИ ПЕТРОВА

Малките певци от Вокална група “Радиодеца” с диригентка Илина Тодорова се
завръщат на сцената на Първо
студио на БНР с концерта

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

НАКРАТКО

13 áúëãàðñêè çàãëàâèÿ ïðåäñòàâÿ
êèíîôåñòèâàëúò „Çëàòíàòà ëèïà”
Шест игрални и седем
документални филма,
произведени през последните 2 години, ще представи деветото издание
на Международния филмов фестивал за ново европейско кино “Златната липа”, което
започва на 28 май в Стара Загора.
За първи път два български филма
участват в конкурсната програма “Януари” на режисьора Андрей Паунов и “Жените наистина плачат” на
режисьорския тандем Мина Милева и
Весела Казакова, съобщават от пресцентъра на кинофестивала.

œÂÌËÍ. œÂÚ˙Í ‚Â˜Â. œÓÎËˆ‡È ÒÔË‡ ÍÓÎ‡
Á‡ ÔÓ‚ÂÍ‡:
- œËÎË ÎË ÒÚÂ?
- ÕÂ!
- » Á‡˘Ó? ƒ‡ ÌÂ ÒÂ Â ÒÎÛ˜ËÎÓ ÌÂ˘Ó?!

пертоара на ВГ “Радиодеца”,
написани специално за тях от
съвременни български композитори - “Гъбарска песничка” по музика и аранжимент
на Васил Делиев и текст на
Виктор Самуилов, “Танцуващото куче” по музика на Георги Костов, текст на Лиана
Даскалова и аранжимент на
Руслан Карагьозов, “Една добра мушичка” по музика и
аранжимент на Владимир
Джамбазов и текст на Атанас Звездинов и “Ботушите
на Заю” по музика и аранжимент на Руслан Карагьозов и
текст на Панчо Панчев.
Специални гости на вечер-

та са блестящите джаз инструменталисти Тодор Бакърджиев
- тромпет, Димитър Горчаков
- пиано, Петър Кривицки - бас
китара, и Стю Иванов - барабани. Квартетът и децата ще
разкажат по различен начин
своята “Гледна точка” по музика на Александър Христов,
текст на Татяна Балова и аранжимент на Венцислав Благоев, както иа историите за “Два
разплакани микроба” - музика Борислава Танева, текст
Богомил Гудев, аранжимент
Христо Йоцов, “Котка” по
музика и аранжимент на Любомир Денев, текст на Маргарита Лапева.

Австрийският композитор Роланд Баумгартнер пристига в София
за премиерата на последната си
творба - Концерт за цигулка “Небе
над нас”, която Софийската филхармония ще представи на
29 май в зала “България”. Солист на
концерта е Михаил Худак - концертмайстор и диригент на Виенския
кралски оркестър. Диригент е Петер
Валентович, с когото композиторът
работи често. “Шест песни по стихове на Метерлинк” от Александър
фон Цемлински в изпълнение на сопраното Хермине Хазелбьок допълват
програмата на вечерта, посветена
на австрийската музика. Баумгартнер проследи концерта на Софийската филхармония в Музикферайн. Зад
кулисите, след като поздрави маестро Найден Тодоров (на снимката),
той сподели, че чака с нетърпение
срещата с българската публика.

СНИМКА ВАСИЛКА БАЛЕВСКА И РУДИ БЕЖЕВ

Прослушване на оперни
певци на 31 май
Omega Musicmanagement организира прослушване за оперни певци за
проекта “Omega Opera Concerts” на
31 май в София. Право на участие
имат оперни певци - сопрани, мецосопрани, контратенори, тенори, баритони и баси, навършили 18 г. и не
по-възрастни от 42 г. Интернационално жури, съставено от именити
музиканти, определя общо 10 изпълнители, които ще имат възможност
да участват в заключителен концерт в София. Комисията ще присъди 10 парични награди, всяка в размер
между 200 и 500 евро, и други индивидуални специални награди на заключителния концерт, научи ДУМА
от Елена Драгостинова, директор на
Музея “Борис Христов”.

Сбогуваме се с Мила
Вачева в понеделник
Журналистката Мила Вачева от
в. “24 часа” и наша бивша колежка
от ДУМА си отиде от този свят на
25 май, както ДУМА писа, малко
преди да навърши 65 години - на
14 юни. Поклонението ще се състои
на 30 май, понеделник, от 10,30 ч. в
църквата на Централните софийски
гробища. Да бъде светла паметта й!
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05.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ /Ô/
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 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
15.00 –‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚
ÙËÎÏ /4 ÒÂÁÓÌ, 12 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊÂÒÚÓ‚ÂÚÂ
16.45 —‚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 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚
22.00 Ã‡ÒËÎËˇ Ú‚ ÙËÎÏ /2
ÒÂÁÓÌ , 2 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 ’‡ÌË·‡Î Ú‚ ÙËÎÏ /7
ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.10 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.30 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.20 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.10 ¬Â˜Ì‡Ú‡ ÏÛÁËÍ‡ /Ô/
03.40 –‡Ì˜ÓÚÓ ì’‡ÚÎÂÌ‰î Ú‚
ÙËÎÏ /4 ÒÂÁÓÌ, 12 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
04.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
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00.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.30 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
02.25 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
03.20 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
04.15 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.15 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (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 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
21.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
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05.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./
06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
/Ô./ - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
13.30 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî /Ô./ - ÍÛËÁ
¯ÓÛ
14.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
15.00 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.4
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ì—Ú‡ÌË ·Ó„‡Úî - ÍÛËÁ ¯ÓÛ
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 ì—ÏÂÌË ÊÂÌ‡Ú‡î - ÒÂÏÂÈÌÓ Ë‡ÎËÚË, Ò.4,
ÌÓ‚Ë ÂÔËÁÓ‰Ë
21.30 ìƒ˙ ÿÓÛÚÓî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ
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.5
00.10 ìœÓ ÒÂ‰‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.24
00.40 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, Ò.11 ÂÔ.12
01.30 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.40 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.5
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

Професионалните изяви
ще дадат възможности
за нови контакти и
добри финансови приходи.

В службата ще се справяте с много важни задачи и ще изпъквате.
Пазете се от завистници.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Бъдете особено внимателни със здравето си.
Ще изпитвате леко напрежение. Бъдете поспокойни.

Всички са нервни и вие
трябва да поемете ударите. Ще бъдете буфер
в конфликт между колеги.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂ

Прекрасен момент за
сключване на отлагани
сделки.
Подбирайте
обаче много добре
партньорите.

Важно е да стабилизирате обстановката в
дома ви. Опитайте да
промените поведението
си.

10.40 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

С каквото и да се захванете, няма да имате трудности. Шанс да
разрешите проблем от
миналото.

Добре ще вървят финансовите ви дела. Не
може да чакате печалби, но няма да имате и
загуби.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Не е време за пътувания. Нужни сте повече
на работното място,
където назряват проблеми.

Очаквано признание ще
ви зарадва и ще ви
донесе удовлетворение.
Склонни сте да прощавате.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Очакват ви недоразумения заради отлагани
важни разговори. Нещата ще си дойдат на
мястото.

Бъдете упорити и не се
предавайте пред нищо.
Помогнете на късмета
си. Кариерата ви процъфтява.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

29

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

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
18.45 ì◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌî - ÒÓˆË‡ÎÌÓ-Ô‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
ÔÓ ËÒÚËÌÒÍË ÒÎÛ˜‡Ë
19.40 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ ¯ÓÛ Á‡
ÁÌ‡ÌËˇ
21.00 ì¬ÂÏÂî - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.45 ƒ‚Â Á‚ÂÁ‰Ë. ¡‡˘Ë Ë ‰Âˆ‡
23.15 ì»ÁÍÛÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ „‡·ÂÊ‡î - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
00.50 ì—Ô‡ÒÂÚÂ

ÓÎˇ!î - Ë„‡-

ÎÂÌ ÙËÎÏ
02.30 »ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

÷˙Í‚‡Ú‡ ÔÓ˜ËÚ‡ Ì‡ 27 Ï‡È Ò‚. Ò‚˘Ï˜Í “Â‡ÔÓÌÚ, ÂÔËÒÍÓÔ —‡‰ËÈÒÍË, Ò‚. Ï˜Í “Â‡ÔÓÌÚ
—Â‰ËÍËÈÒÍË (—ÓÙËÈÒÍË), Ò‚. …Ó‡Ì –ÛÒÍË, »ÁÔÓ‚Â‰ÌËÍ
—‚. Ò‚Â˘ÂÌÓÏ˙˜ÂÌËÍ “Â‡ÔÓÌÚ
—‡‰ËÈÒÍË ·ËÎ ‰Ó‚Â‰ÂÌ ‚ —‡Ú‡ÎËÈÒÍ‡Ú‡ ÂÔËÒÍÓÔËˇ ‚ ÀË‰Ëˇ Ë
ÛÏ˙Ú‚ÂÌ
—‚ÂÚË “Â‡ÔÓÌÚ ·ËÎ Ò‚ÂÚËÚÂÎ Ì‡
—‡‰ËÈÒÍ‡Ú‡ ˆ˙Í‚‡. —˙Ò Ò‚ÓÂÚÓ Û˜ÂÌËÂ Ë ÔÓÔÓ‚Â‰ ÚÓÈ Ó·˙Ì‡Î ÏÌÓ„Ó
ÂÎËÌË Ë‰ÓÎÓÔÓÍÎÓÌÌËˆË Í˙Ï ’ËÒÚ‡ Ë
„Ë ÔÓÒ‚ÂÚËÎ Ò˙Ò Ò‚ÂÚÓÚÓ ˙˘ÂÌËÂ.
—‚ÂÚË “Â‡ÔÓÌÚ ·ËÎ ı‚‡Ì‡Ú ÓÚ ıÂ„ÂÏÓÌ‡ ﬁÎË‡Ì, ÍÓÈÚÓ „Ó ÓÍÓ‚‡Î ‚˙‚
‚ÂË„Ë Ë „Ó Á‡Ú‚ÓËÎ ‚ Ú˙ÏÌËˆ‡. “‡Ï
·ËÎ ËÁÏ˙˜‚‡Ì ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ Ò „Î‡‰ Ë
Ê‡Ê‰‡. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ·ËÎ ‡Á‚ÂÊ‰‡Ì ‚
ÚÂÊÍË ÓÍÓ‚Ë ‰Ó „‡‰Ó‚ÂÚÂ —ËÌ‡ÓÌ
‘Ë„ËÈÒÍË Ë ¿ÌÍË‡ √‡Î‡ÚËÈÒÍË, ÔÓ
‚ÂÏÂ Ì‡ ÍÓÂÚÓ ·ËÎ ËÁÏ˙˜‚‡Ì ÔÓ Ì‡È‡ÁÎË˜ÌË Ì‡˜ËÌË.
Ó„‡ÚÓ ÒÚË„Ì‡ÎË ‰Ó ÂÍ‡ ¿ÒÚ‡ÎËÌ,
Ò˙·ÎÂÍÎË ÒÚ‡‰‡ÎÂˆ‡, ÔË‚˙Á‡ÎË „Ó
Á‡ ˜ÂÚËË ÍÓÎ‡, Á‡·ËÚË ‚ ÁÂÏˇÚ‡, Ë „Ó
·ËÎË Ú‡Í‡ ÊÂÒÚÓÍÓ, ˜Â ÒÂ ÔÓÍ‡Á‡ÎË
ÍÓÒÚËÚÂ ÏÛ Ë ÁÂÏˇÚ‡ ÒÂ Ì‡ÔÓËÎ‡ Ò
ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ Í˙‚. ¿ ÓÚ ÒÛıËÚÂ ÍÓÎÓ‚Â ÔÓÍ‡‡ÎË ‚ÂÈÍË Ë ÒÂ ÔÓÍËÎË Ò ÎËÒÚ‡, Ë
ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÓÚ Úˇı ËÁ‡ÒÌ‡ÎË „ÓÎÂÏË

‰˙‚ÂÚ‡, ÓÚ ˜ËËÚÓ ÎËÒÚ‡ ıÓ‡Ú‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÎË ËÁˆÂÎÂÌËÂ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ‡ÁÎË˜ÌË ·ÓÎÂÒÚË Ë ÌÂ‰˙ÁË.
Õ‡Í‡ˇ Ò‚ÂÚË “Â‡ÔÓÌÚ ·ËÎ ‰Ó‚Â‰ÂÌ ‚ —‡Ú‡ÎËÈÒÍ‡Ú‡ ÂÔËÒÍÓÔËˇ (ÔÓ‰˜ËÌÂÌ‡ Ì‡ —‡‰ËÈÒÍ‡Ú‡ ÏËÚÓÔÓÎËˇ),
Ì‡ÏË‡˘‡ ÒÂ ‚ ÀË‰Ëˇ, ·ÎËÁÓ ‰Ó ÂÍ‡
’ÂÏÛÒ, Ë ÒÎÂ‰ ÏÌÓ„Ó ËÁÚÂÁ‡ÌËˇ ·ËÎ
ÛÏ˙Ú‚ÂÌ Á‡‡‰Ë ËÁÔÓ‚ˇ‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
’ËÒÚÓ‚ÓÚÓ ËÏÂ Ë ÔËÂÎ ÓÚ √ÓÒÔÓ‰‡
ÌÂÚÎÂÌÂÌ ‚ÂÌÂˆ (259 „.).
—‚. Ò‚Â˘ÂÌÓÏ˙˜ÂÌËÍ “Â‡ÔÓÌÚ
—ÓÙËÈÒÍË ·ËÎ ÔÂÁ‚ËÚÂ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡Ú‡ ¡ÓÊËˇ ˆ˙Í‚‡ ‚ —Â‰ËÍ‡ (—ÓÙËˇ)
«‡ ÚÓÁË Ò‚Â˘ÂÌÓÏ˙˜ÂÌËÍ ÔË¯Â
ËÁ‚ÂÒÚÌËˇÚ Ì‡¯ ÔËÒ‡ÚÂÎ Ã‡ÚÂÈ √‡Ï‡ÚËÍ, ÍÓÈÚÓ ·ËÎ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÍ Ì‡ Ò‚.
ÕËÍÓÎ‡È —ÓÙËÈÒÍË Ë Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ Ì‡ ÌÂ„Ó‚Ëˇ Ï˙˜ÂÌË˜ÂÒÍË ÔÓ‰‚Ë„ ÔÂÁ 1555
„Ó‰ËÌ‡, ÍÓÈÚÓ Ì‡ÔËÒ‡Î Ò „ÓÎˇÏÓ ÛÏÂÌËÂ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ÊËÚËÂ. “‡Ï ÚÓÈ ÓÔËÒ‚‡
Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÊË‚ˇÎ Ò‚. ÕËÍÓÎ‡È —ÓÙËÈÒÍË - Í‡ÍÚÓ „ÂÓ„‡ÙÒÍ‡,
Ú‡Í‡ Ë ‰ÛıÓ‚Ì‡. ¬ ÓÔËÒ‡ÌËÂÚÓ ÒË Ì‡
‰ÛıÓ‚Ì‡Ú‡ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÚÓÈ ‰‡‚‡ Í‡ÚÍË Ò‚Â‰ÂÌËˇ Á‡ ÒÓÙËÈÒÍËÚÂ Ò‚ÂÚˆË,
ÏÂÊ‰Û ÍÓËÚÓ Ë Á‡ Ò‚. “Â‡ÔÓÌÚ —Â‰ËÍËÈÒÍË (—ÓÙËÈÒÍË). “ÓÈ ÔË¯Â Ú‡Í‡:

ì¿ ÍÓ„‡ÚÓ ÒÎÛ¯‡¯ Á‡ ÊËÚÂÎËÚÂ
Ì‡ —ÓÙËˇ, ÌÂ ÏËÒÎË Á‡ ÚÛÍ‡¯ÌËÚÂ, ‡
Á‡ ÌÂ·ÂÒÌËÚÂ „‡Ê‰‡ÌË, ÍÓËÚÓ ÌˇÍÓ„‡
Ò‡ ·ËÎË Ì‡¯Ë Ò˙ÊËÚÂÎË, ‡ ÒÂ„‡ Ò‡
Ò˙ÊËÚÂÎË Ì‡ ‡Ì„ÂÎËÚÂ. œÓ˜ÂÂ ÔÓ‰Ó·‡‚‡ ‰‡ ÔÓÏÂÌÂÏ ‰‚‡Ï‡ ËÎË ÚËÏ‡ ÓÚ
Úˇı... —‚Â˘ÂÌÓÏ˙˜ÂÌËÍ “Â‡ÔÓÌÚ,
ÍÓÈÚÓ, ·Ë‰ÂÈÍË ÊËÚÂÎ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÏˇÒÚÓ
Ë ÔÂÁ‚ËÚÂ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡Ú‡ ¡ÓÊËˇ
ˆ˙Í‚‡ ‚ —Â‰ËÍ‡ (—ÓÙËˇ), ÊË‚ˇÎ Ò
ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎË Ë Ì‡Í‡ˇ, ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ „ÓÌÂÌËˇÚ‡ ÔÓÚË‚ ıËÒÚËˇÌËÚÂ, ·ËÎ Á‡‰˙Ê‡Ì ÔÓ‰ ÒÚ‡Ê‡ ÓÚ ·ÂÁÁ‡ÍÓÌÌËˆËÚÂ Á‡‡‰Ë ’ËÒÚÓ‚‡Ú‡ ‚ÂÓËÁÔÓ‚Â‰. œÓ‰Ë ÏÌÓ„Ó Ï˙˜ÂÌËˇ, Ë
Ó·ÎÓÊÂÌ Ò ÚÂÊÍË ÊÂÎÂÁÌË ‚ÂË„Ë,
ÚÓÈ ·ËÎ ËÁ‚Â‰ÂÌ ‚˙Ì ÓÚ „‡‰‡ Ì‡ Â‰ËÌ
‰ÂÌ Ô˙Ú Ë Ì‡ ÚÓ‚‡ ÏˇÒÚÓ ÏÛ ÓÚÒÂÍÎË
„Î‡‚‡Ú‡ Ë Ú‡Í‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ï˙˜ÂÌË˜ÂÒÍ‡
ÒÏ˙Ú Á‡ ’ËÒÚ‡. ¿ „Ó‚ÓˇÚ, ˜Â Ì‡
ÏˇÒÚÓÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ ÔÓÎˇÎ‡ Í˙‚Ú‡
ÏÛ, ÒÎÂ‰ ‚ÂÏÂ ÔÓ‡ÒÌ‡Î „ÓÎˇÏ ‰˙·,
ÍÓÈÚÓ Ë ‰ÓÒÂ„‡ ÒÂ ‚ËÊ‰‡, Ë ÒÚ‡‚‡Ú
Ú‡Ï ‡ÁÎË˜ÌË ËÁˆÂÎÂÌËˇ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò
‚ˇ‡ ÒÂ ÔËÒÚ˙Ô‚‡.î
ƒÌÂÒ Â‰ËÌ ‰˙ÌÂ ÓÚ ÚÓÁË ‰˙· ÒÂ
Ô‡ÁË Í‡ÚÓ Ò‚Â˘ÂÌ‡ ÂÎËÍ‚‡ ‚ ÒÚ‡ËÌÌ‡Ú‡ ÒÚÓÎË˜Ì‡ ˆ˙Í‚‡ ì—‚ÂÚ‡ œÂÚÍ‡î,
„‰ÂÚÓ ÒÂ ˜ÂÒÚ‚‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡ Ò‚Â˘ÂÌÓÏ˙˜ÂÌËÍ‡ ‚ÒˇÍ‡ „Ó‰ËÌ‡ Ì‡ 27 Ï‡È.
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ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

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

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

¡⁄À√¿–»ﬂ: ¿Ë‰‡ œ‡ÌËÍˇÌ - 218; ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ ¬ÂÎÂ‚‡
- 230; –ÓÒÚËÒÎ‡‚‡ »‚‡ÌÓ‚‡ - 233; ﬁÎËˇ ÛÎËÌÒÍ‡ 224
» ŒÕŒÃ» ¿: Ã‡ˇ ‡ÎÔ‡˜Í‡-…Ó‚‡ÌÓ‚ÒÍ‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 246; ≈‚„ÂÌË √‡‚ËÎÓ‚ - 246
—¬ﬂ“: “‡Ìˇ √ÎÛı˜Â‚‡ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232
◊≈“»¬Œ: ¿Î¸ÓÌ‡ ÕÂÈÍÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 239;
¡ÓˇÌ ¡ÓÈ˜Â‚ - ìœÂ„‡Òî - 244; √ÂÓ„Ë √˙ÎÓ‚ - ìœ‡‰ÓÌî;
’Û‰ÓÊÌËÍ: ¿Ì‡ÚÓÎËÈ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚
—œŒ–“: ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 245; Ã‡ËÌ ÃËÎ‡¯ÍË - 245
≈À≈ “–ŒÕÕŒ »«ƒ¿Õ»≈: –ÓÒËˆ‡ ¿Ì„ÂÎÓ‚‡
‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206

√–¿‘»◊≈Õ ƒ»«¿…Õ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿„ËÓ‚,
≈‚„ÂÌËˇ Û¯Â‚‡, œÂÚˇ –Ó„‡˜Â‚‡, —Ô‡ÒÍ‡ ¬ÂÌÂ‚‡
–≈ À¿Ã» » Œ¡ﬂ¬»: ﬁÎËˇ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚‡ - 205;
0879326034; e-mail: reklama@duma.bg, obiavi@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg, ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË

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

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

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

Œ“√Œ¬Œ–» Õ¿ –⁄—“Œ—ÀŒ¬»÷¿“¿
Œ“ ¡–Œ… 96
¬ŒƒŒ–¿¬ÕŒ: ìƒ‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂ¯ ÓÚÌ‡˜‡ÎÓî.
–‡‚ÂÎ /ÃÓËÒ/. ì Ò‡‡î. ÓÎÓÒ. “Ë„‡Ì. ì Ó·î.
√ÂÒ. ¿ÍÚ. “‡. »Ó. ≈‡ÚÓ. ŒÏ‡. ì”ÏËî.
≈ÎÂÓÌ. ÷‡Ù‡‡. √ÓÎÂ‚ /¬Î‡‰ËÏË/. ƒËÍÂÌÒ
/◊‡ÎÒ/. —ÚËÎ. ì»‰Â ÎË?î. ¿Ì‡ÂÓ·. »‚‡ÌÍ‡.
¿ÍËÌ. ¡“¿. ﬂÍ‡. ≈‚Ó‚ /ÕËÍÓÎ‡È/. «‡Î‡. √‡Ú.
¿Ì‡Ô‡. “‡ÏÔ‡. ÀÛ„‡. —Ì‡„‡. —ÍËÚË. —ÓÂ. ŒÍ.
¿ÎÙËÓ. »‡ÍÎËÓÌ. œÎ‡Ï. –ÂÒÂÌ. œ‡„. ËÒ.
ﬁÔËÚÂ. ƒ‡Ì‡. »ÒÎˇÏ. ¿·Ë. ”„‡ËÌ. ”¯‡ÌÍ‡.
¿‡. «ÓËÎ. ¿ı‡Ú. ƒ‚Ë„‡ÚÂÎ. Õ‡ÛÍ‡. ŒÌ‡. “Ë.
¿Ú‡Í‡. ‡‡ÏÂÎ. ¬‡ÍÒ‡. ¿ÁÂÍ‡. œÎ‡ÚÓ.
Œ“¬≈—ÕŒ: ì¿ËÚÏÂÚËÍ‡ Ì‡ Î˛·Ó‚Ú‡î. «‡„‡. »‚‡Ì‡. ¿ÔË. »– . “‡‚‡. »„Î‡. ¿„‡ÏË.
¿„ËÒ. œÂÌË. ÕÂÔ‡Î. “Û‡. ÓÎ. –ÂÎËÍ‚‡. ‘Â„‡Ú‡. ÓÎÂ‰‡. ì—ËÂ‡î. ≈Ú‡. ﬂÌÍÓ. ≈‚Â. ŒÚÍÓÒ. »ÁÎ‡Á. ≈Ò·Â. À‡‚Ë. ≈‰ÌÓ. Â. Œ¯‡.
–Ó‰ËÍ /¿Ì‰Ë/. ¿ÚËÌ‡. »Ì‡ /√˛ÒÚ‡‚/. Œ„‡ÌË. »ÁÏË. ÕÛÎ‡. —Ú‡Ú. ‡Ì‡Ô. ¿Ô‡¯. ”Í‡.
≈ÓˆÂÌ. À‡ÒÍ‡. ¿Í‡. ‘‡ÍÒ. ¿Ì‡·‡. ŒÎ„ËÌ. ¿Ô.
◊Ó. ŒÙÒÂÚ. ÀÂË. —Í‡. ¿Î. ¡‡Î‡Ï‡. –‡„Û. ŒÍÎ‡ıÓÏ‡. ÀÓÍ‡ÌÓ. ¿„ÓÌËˇ. ¿ÌÂÚ. ÃÓÒÚ‡. ¡ËÚ‡Í.
—ÏÂÚ‡ÎÓ.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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Ðîìà ñïå÷åëè ïúðâàòà
Ëèãà íà êîíôåðåíöèèòå
Рома спечели дебютното
издание на Лигата на конференциите след успех с 1:0 над
Фейенорд и най-после може да
се похвали с европейски трофей. Пред 20 000 зрители на
Националния стадион в Тирана
победата на “вълците” осигури
Николо Дзаниоло (32). Тя донесе още слава на Жозе Моуриньо, който стана първият
треньор, печелил и трите актуални европейски клубни турнира - Шампионската лига, Лига
Европа и Лигата на конференциите. Още по-впечатляващо е,

че петте купи португалецът е
вдигал с 4 различни отбора.
Триумфаторите от Рома
прекъснаха пресконференцията на Специалния след мача и
го окъпаха с шампанско.
Моуриньо ликува в Шампионската лига с Порто през 2004
г. и с Интер през 2010-а. Той
спечели Лига Европа начело на
Манчестър Юнайтед през 2017
г., а сега в биографията си прибави и победата в най-новия
турнир на УЕФА. Това беше
негов 26-и трофей и първи от
2017 г. Португалецът няма от-

СНИМКА БТА

личия като наставник на Униао
Лейрия, Бенфика и Тотнъм.
През 2003 г. Моуриньо спе-

чели с Порто и Купата на
УЕФА, която след това бе преименувана на Лига Европа. Със

Íîâè ñúòðåñåíèÿ â ÖÑÊÀ
Фенове скочиха на Гриша Ганчев,
шефовете тръгват на обиколка из страната
Скандалите в ЦСКА не спират
дори и след края на сезона. Организираните фенове от Сектор “Г” скочиха
остро на Гриша Ганчев. Те твърдят,
че шефът лъже за случващото се на
“Армията”, и смятат, че спряганият
за бъдещ треньор Саша Илич няма да
изкара дълго в София.
Феновете обориха Ганчев, който
твърди, че никой не се меси в селекционната политика на треньорите.
Бившите наставници Бруно Акрапович и Стойчо Младенов обаче също
твърдят обратното.
“За всеки, който знае къде е “Армията” и извън социалните мрежи, е
повече от ясно, че главният скаут и
любимец на Гриша Ганчев - Стойчо
Стоилов, никога не е напускал. Избутан настрана, скрит от широкия поглед, Стоилов продължава да твори, а
резултатите от работата му проличаха
категорично и тази пролет. И ще
продължава да го прави, докато насто-

ящото ръководство е начело на любимия ни клуб. И нито едно патетично
интервю на света няма да промени
това. Кому иначе са нужни бушони
като Милош Крушчич и Саша Илич?
Хубаво е, че след 6 години на тотална безтегловност, обезличила до неузнаваемост марката ЦСКА на широкия
пазар, ще започнем да променяме нещата, задоволявайки потребността на армейската общественост... - пардон, истинските фенове. Все пак назначението
на доказан професионалист като Ива
Уорън не е случайно, нали?
На “Армията” не сте забили и един
пирон, откакто сте поели управлението на клуба ни. Сигурно Трифон Попов е украсил алеята към Сектор “А”
с червените ни знамена? Заради вашето “успешно” управление това присъствие остана последното, което се забелязваше в Борисовата градина, когато играе ЦСКА. А сега то не иска нищо друго, освен вашето перманентно

отсъствие”, написаха феновете.
От ЦСКА контрираха и обявиха,
че от “следващия месец ръководството инициира серия от срещи с фенклубовете в цялата страна. Собственикът Данаил Ганчев и изпълнителният директор Филип Филипов започват
обиколка по места с цел да запознаят
всички желаещи с онези събития, решения и бъдещи планове за клуба,
които искрено вълнуват “червената”
общност в България.”
“Непреходността на един клуб се
измерва с любовта на феновете, която
се предава “още от дете” на всяко следващото поколение. Оценяваме, че найсилният актив на клуба сте вие, нашите
привърженици. Искаме да се срещнем
лично и да си кажем всичко - честно и
по мъжки. Организираните фенове за
нас са богатство, с което се гордеем.
Защото само обединени можем да
върнем ЦСКА на върха”, допълниха
от “Армията”.

Ãðèøî ïðåëåòÿ
è ïðåç Áîðíà ×îðè÷
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Кристиян Димитров (вдясно) загуби с 0:5 гласа
от арменеца Рафаел Хованисян в първия си мач
в кат. до 86 кг от еврошампионата по бокс в Ереван.
Еврошампионът за младежи Радослав Росенов (60 кг)
загуби от Вилиам Танко (Слвк), а Рами Киуан (75 кг)
бе елиминиран от Габриел Досън (Ирл)

Най-добрият български тенисист Григор Димитров (№21) удължи
най-убедителното си начало на “Ролан Гарос”,
разгромявайки и втория
си съперник - Борна Чорич (Хърв, №279). В
първия сет той му “върза
геврек” - 6:0, а после с
6:4, 6:3, прелетя в III кръг
за 1,51 ч.
В първия кръг хасковлията размаза Маркос
Хирон (САЩ, №49) с 6:1,
6:1, 6:1 и за първи път в
професионалното си битие премина два кръга в
Париж след само 10 загубени гейма.
Срещу играещия със
защитен ранкинг Чорич
Димитров постигна 4 аса,
30 печеливши удара и 17

непредизвикани грешки,
като отрази и двата му
опита да бъде пробит, а
сам проби 5 пъти сервиса
на съперника.
Днес в спор за място
на 1/8-финалите Гришо
излиза срещу 15-ия поставен в основната схема
Диего Шварцман (Арж),
който осъществи драматичен обрат от 0:2 до 3:2
сета срещу Жауме Мунар
(Исп, №87) и изкара на
корта 3,50 ч. - повече, отколкото Димитров записа
в двата си мача в Париж.
До момента 31-годишният българин има срещу 2
години по-младия аржентинец 3 победи и 1 загуба
(на финала в Истанбул
през 2017 г. в първия им
сблъсък).

своите 5 еврокупи Жозе се изравни на върха с легендарния
италианец Джовани Трапатони.

ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
20.00 Ботев Вр - Етър
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
ФОРМУЛА 1
15.00 и 18.00 ГП на Монако
ПО ЕВРОСПОРТ 1
ТЕНИС
11.30 “Ролан Гарос”
Утре
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
18.30 Ботев Пд - Берое
ПО БТВ ЕКШЪН
22.00 Ливърпул - Реал М
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
ФОРМУЛА 1
17.00 ГП на Монако
ПО РИНГ
ХОКЕЙ НА ЛЕД
18.20 СП във Финландия
(1/2-финал)
ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ
21.30 ЕП в Тирана
ПО БНТ 3
СПОРТНА ГИМНАСТИКА
13.30 СК във Варна
ПО МАКС СПОРТ 2
ЛЕКА АТЛЕТИКА
23.00 Диамантена лига
в Юджийн
ПО ЕВРОСПОРТ 1
ТЕНИС
11.30 “Ролан Гарос”
В неделя
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
ФОРМУЛА 1
16.00 Гран при на Монако
ПО РИНГ
ХОКЕЙ НА ЛЕД
20.20 СП във Финландия
(финал)
IN MEMORIAM

Почина олимпийският
вицешампион Еньо Тодоров
На 79-годишна възраст почина Еньо
Тодоров, олимпийски вицешампион от
Мексико 1968 и трикратен европейски
шампион по свободна борба (1968,
1969, 1970 г.) в кат. до 62 кг.
Поклонението ще бъде в неделя
от 11 часа в Дома на покойника на
Централните софийски гробища.
Поклон пред паметта му!
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