6

facebook.com/www.duma.bg
DUMA newspaper

Л Е В И Я Т

В Е С Т Н И К

16 АПРИЛ

ПОНЕДЕЛНИК

2018 ГОДИНА/28

МНЕНИЕ

DUMA_newspaper

БРОЙ 72 (7921)

КОНТРАУДАР

Нинова: Сливането
между ляво
и дясно обезличава
партиите
3

Сергей Лавров:
Скрипал
са отровени с
натовско оръжие 6

5

Искат да извадят от
запрещение 7000 души
Започва подписка за отмяната на разпоредби на закон от 1949 година
Инициатива за премахване на
института за поставяне под запрещение започва у нас. Вчера стартира и подписка в подкрепа на отмяната му. Тя е в рамките на Националната гражданска инициатива

НА ФОКУС

Пълзящата
ислямизация

Събраха 6000 лв.
за операцията на
народната певица
Весела Божкова

“7000”. У нас над 7000 души са поставени под запрещение, а целта е
то да се замести с “подкрепено вземане на решение с правна стойност”. За да стане това, е нужно НС
да приеме закон за физическите

на хората с интелектуални затруднения или психически заболявания
да получават подкрепа от доверени
лица при взимане на решения с
правна стойност.
2

Снимка Емилия КОСТАДИНОВА

8

Инициативата “Спортувай в твоя град” привлече над 1000 участници в Южния парк в София. Голямата
атракция бяха изпълненията на световните майстори на юнисайкъл - велосипед с едно колело

13

ВОЙНА НА ФАСОНИ

НЯКОЛКО
ДУМИ

Пилот рани шест
зрители на рали
край Шумен

лица и мерките за подкрепа, внесен през 2016 г. С него може да се
отменят разпоредбите на Закона за
лицата и семейството от 1949 г.,
свързани с правоспособността и
дееспособността. Това ще позволи

Юри
МИХАЛКОВ

16

“Умните” ракети на САЩ и
Запада срещу Сирия уцелиха точно глупостта на политиката им спрямо арабската
държава (стр. 7).
Да, тези ракети наистина
“умни” - не уцелиха Русия, не
унищожиха сирийска военна
част, не убиха сирийски военни, не нанесоха поражения.
Изобщо умно избягваха решения на чисто военни проблеми.
И какви тогава проблеми
решиха, ще се запитат мнозина. Ами имиджови проблеми.

Доналд Тръмп се изежи след
изфабрикуваната химическа
атака в град Дума на 7 април
и се закани да удари Асад.
Щяха да го разсипят от майтап, ако заканата му се бе
оказала куха. Той трябваше да
действа, което значеше да се
съобрази единствено с Русия.
Дали се е обадил на Путин да
го предупреди, както гласят
някои съобщения, дали пет
пъти е мерил, преди да даде
заповед не знаем, но така или
иначе ракетните удари не прозвучаха като наказание за Да-

маск. Нищо чудно, това е
била една от целите - да се
ударят менте мишени, за да
не пламне трета световна
война. И Тръмп, и Западът да
не станат за смях.
Така обаче те си мислят.
Защото ракетите се оказаха “по-умни” от ползвателите им - благодарение на тях
лъсна целият имиджов театър, който Тръмп бе решил
да разиграе, след като толкова инфантилно бе рипнал
на Асад.
Стр. 9
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БСП настоява за диалог
и решение на ООН за Сирия
Вицепремиери се разминаха по въпроса
знаела ли е България за атаката

Н

Недоволство от прибързаното решение на правителството България
да вземе страна по конфликта в Сирия изразиха от БСП. Още в събота,
часове след атаката на САЩ, Великобритания и Франция срещу Дамаск
Корнелия Нинова подчерта, че конфликтът в Близкия изток не може да
бъде решен с военни средства. Според лидера на БСП отговор на създалата се международна ситуация
може да бъде намерен само чрез диалог, а използването на военна сила
само задълбочава проблемите. Нинова отбеляза, че употребата на химическо оръжие е недопустима, а такава в Сирия трябва да бъде установена от независимо разследване на
ООН. Нинова подчерта, че военни
действия без санкция на ООН и влошаване на отношенията между САЩ
и Русия отдалечават постигането на
траен мир в Близкия изток, което е
изключително важно както за региона, така и за Европа, и България.
“Конфликтът може да се прекрати
само с трайно политическо решение.
Мястото за това е Съветът за сигурност на ООН, където да се свали
напрежението и чрез диалог да се

намери устойчиво решение на кризата”, отбеляза лидерът на БСП.
Позицията на България по ударите
в Сирия можеше да не бъде толкова
прибързана, коментира в радио интервю вчера и зам.-председателят на
ПГ “БСП за България” Крум Зарков.
“Малко по-прецизно трябва да се борави с думите и да не се бърза толкова. Позицията, изразена от външния
ни министър, говореше за военни
престъпления, което е много важен
термин и има своите последствия, а
разбираме, че мисиите, които ще установят истината, тепърва предстоят”,
отбеляза народният представител.
Зарков изрази надежда, че при
предстоящия на 19 април КСНС държавата ще намери точната и правилна
позиция, която да защитава и българските граждани, и международния ред.
Реакциите на БСП последваха спешното заседание на Министерския съвет
и изявленията на кабинета след ударите на Запада в Сирия. Часове след атаката обаче се получи поредно разминаване в позициите на вицепремиерите
Екатерина Захариева и Красимир Каракачанов. В телевизионно интервю
външният министър каза, че България е

Симеонов пак ще връща
на пушенето на закрито
Партията на Валери Симеонов НФСБ ще предложи законопроект за промяна в Закона за здравето, с който да се
разреши тютюнопушенето в
обособени помещения, като се
възстанови частично старият
режим. В телевизионно интервю той се мотивира, че не разбирал смисъла да се ограничава тютюнопушенето в заведения за хранене, при условие,
че забраната не се спазва.
“Законът за тютюнопушенето
трябва да отговаря на нормативите, но и на реалните нужди на обществото. Ако искаме
да съдействаме на бизнеса,
каквато е целта на НФСБ, в
туристическите обекти трябва
да има възможност тези хора
да пушат и да не си гонят клиентите”, мотивира се той.
Асоциацията на българските туроператори и туристичес-

След въздушната атака на западните сили срещу Сирия Бойко
Борисов привика извънредно в
събота вицепремиерите Екатерина
Захариева и Красимир Каракачанов, главния секретар на МВР
Младен Маринов и шефа на ДАНС
Димитър Георгиев. След това
Захариева прочете декларация, в
която правителството подкрепи
атаката срещу Сирия. Еднократният, ограничен военен удар срещу
химически цели на сирийския
режим трябва да остане такъв,
гласи документът. В него се
отбелязва, че България е за
разрешаване на конфликта “с
политически средства”, както и за
възстановяване на мирните преговори в Женева. Кабинетът уточни,
че употребата на химическо
оръжие е военно престъпление и
нищо не оправдава убийството на

невинни хора и деца. Според
правителството еднократният удар
по Сирия е по съоръжения за
производство на химически оръжия, а целите са подбрани прецизно, за да няма жертви. Военната
операция била предупреждение
към сирийския режим за подобни
незаконни действия в бъдеще.
И Захариева, и Каракачанов се
впуснаха да уверяват, че военните удари нямало да увеличат
бежанския поток. Външният министър обяви вчера, че нямало
вероятност България да бъде
потърсена, за да стане част от поширока коалиция срещу режима
на Башар Асад. Макар в събота
лидерът на ВМРО да показа
недоволство спрямо позицията
на България, вчера той вече я
определяше като “умерена”.

получила предварителна информация от
партньорите за ударите в Сирия, “но и
разузнавателните ни служби са си
свършили работата”. По друга медия
обаче военният министър заяви, че той
и премиерът Борисов били предупредени за провеждането на въздушните уда-

ри от българското военно разузнаване,
а не от партньорските държави. “От нашите партньори се знаеше горе долу
таймингът в следващите 72 часа, така
че конкретно за приблизителното време е информация, която получихме от
нашите служби”, обясни той.

Още по темата на стр. 7

ИСКАТ ДА ИЗВАДЯТ
ОТ ЗАПРЕЩЕНИЕ 7000 ДУШИ

ки агенти (АБТТА) вече се обяви против законодателна инициатива, според която отпада
режимът, забраняващ тютюнопушенето в заведенията за хранене и развлечения. Организацията призова да се засили контролът по спазването на забраната за пушене на закрито.
Тази седмица НФСБ ще
внесе в парламента и промени в Закона за хазарта и в Закона за радио и телевизия,
които ще забранят рекламирането в медиите на победителите от хазартните игри. “В
ефир ще оставим единствено
наименованието на играта и
тегленето на тиражите - дотолкова, че не става въпрос за
някакви нагласени резултати”,
закани се Симеонов. Той обаче призна, че не очаква да
бъде подкрепен от коалиционния партньор ГЕРБ.

ДБГ НАПУСНА
РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК,
РАЗКОЛЪТ В СДС
ПРОДЪЛЖАВА
ДБГ напуска Реформаторския блок, реши Националният
съвет на партията в събота.
Лидерът й Димитър Делчев
посочи, че “част от партиите в
РБ не желаят да бъдат опозиция на прокорупционното управление на ГЕРБ и “Обединени патриоти”. Решението дойде
два дни, след като “Да, България”, ДСБ и “Зелените” обявиха ново дясно обединение с
името “Демократична България”. “Ние имаме отдавна изразена позиция, тя е нашето
усилие да отхвърляме корупционния модел на управление на
ГЕРБ. Това не изключва разговори с партии, които споделят
голямата цел - промяна в модела на управление”, уклончив
бе Делчев на въпрос дали преговарят с “Демократична Бъл-

КАБИНЕТЪТ ЗАЕ СТРАНАТА НА САЩ

гария”. За момента в РБ остават СДС, БНД на Борислав
Великов, както и бившият здравен министър Петър Москов.
В открито писмо до медиите в петък шефът на предизборния щаб на СДС Георги
Ненков обвини партийния лидер Божидар Лукарски и главния секретар Филип Кирев, че
се опитват да изключат близо
четвърт от областните структури на партията. Скандалът започна дни преди заседанието
на Националния съвет на СДС
на 17 април, на което се очаква да бъде поискана оставката
на Лукарски. Тогава сините
трябва да решат в каква коалиция да продължат - с НФСБ
на Валери Симеонов, както
иска Лукарски, или с “Демократична България”.

Снимка Емилия КОСТАДИНОВА

Кампанията за събиране на подписи за премахване на запрещението ще продължи до юни
От стр. 1

ерките вече са
изпитани в пилотната програма
“Следваща
стъпка”, която се
реализира от 6 години на
седем места в страната и
е обхванала над 150
човека. В момента под
запрещение са хора с
интелектуални и психични
затруднения, които не
могат да разполагат с
имущество, да работят и
да се женят. По-голяма
част от тях са настанени
в домове.
Мария Недялкова е
майка на 32-годишната
Ани, която е с интелектуално затруднение и е

М

поставена под запрещение, когато е на 18 години. Минали доста години,
докато родителите й
тръгнали да работят по
модела за подкрепено
вземане на решение при
хора с интелектуални
затруднения. “С баща й
си дадохме сметка, че
ние самите сме я поставили в този унизителен
режим. Чак сега осъзнавам, че сме го направили,
защото не сме имали
никакво друго решение,
никаква друга алтернатива. Държавата не ни е
дала възможност да
решим нашия частен
случай по друг начин, не
така унизителен за детето

ни”, обясни майката.
Каузата в защита
правата на хората с
интелектуални затруднения е подкрепена от
омбудсмана Мая Манолова и нейният предшественик Константин Пенчев.
Като застъпници на каузата те получиха вчера
картини, част от изложбата “Решавам = съществувам”. Според Манолова
реформата няма да е
лесна, ще има неразбиране, неприемане, предразсъдъци. Това е непопулярна кауза, но е изключително важна, защото
може да променя човешки съдби, категорична
бе Манолова.
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ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА
Е НАПЪЛНО ОТКРОВЕНА ПРЕД НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

Сливането между ляво и
дясно обезличава партиите
Павлета ДАВИДОВА

С

Срещу безпринципните политически коалиции за пореден път се
обяви Корнелия Нинова.
На среща с млади представители на европейските леви партии в
събота тя обясни позициите на БСП по редица
теми. Смятам, че сливането между ляво и дясно
обезличава партиите и
ражда популистки националистически партии и
движения, заяви лидерът
на БСП. Нинова отбеляза, че и нейната партия
е получавала предложения за подобно коалиране, но ги е отказвала по
принципни причини. Тя
бе категорична, че при
коалиция с ГЕРБ социалистите не биха успели
да изпълнят политиките
за хората. Според нея е
важно левите партии в
Европа да се върнат на
принципните и идеологическите си позиции и
да водят аргументиран
спор с опонентите си, а
не да влизат в съглашателство с тях. “Този, който критикува грешките
на Европа, особено, когато тя се управлява от

Когато социалистите управляват България, политиките
за младите хора ще бъдат факт, зарече се председателят на БСП
десни партии, е повече
европеец,
отколкото
този, който приема тези
грешки мълчаливо. Този,
който предлага алтернативи, мисли повече за
бъдещето на Европа от
този, който я приема такава, каквато е, с всичките й грешки. Да критикуваш и да търсиш алтернатива означава, че
търсиш развитие”, категорична бе тя.
Лидерът на БСП разказа за инициативите на
българската левица за
подпомагане на младите семейства у нас, за
опитите да бъде наложен културният чек и др.
Сподели и съжалението
си, че правителството
ни не води политика за
младите
семейства.
“Това, което предлагаме
като законодателство и
като
политики,
се
отхвърля без сериозни
аргументи. Когато народът ни реши, че
българските социалисти
трябва да управляват
страната, политиките за
младите хора ще бъдат

факт”, зарече се Нинова
пред гостите.
Според нея е важно
в прилагането и правенето на политики, особено тези за млади хора,
да бъдат ангажирани и
самите младежи. “Първата ни задача е да ги
направим част от процеса на взимане на решения, да участват самите
те. В БСП направихме
нелесна партийна реформа, за да дадем
възможност на нови,
млади хора да влязат в
парламента. След изборите м.г. имаме най-младата
парламентарна
група, като половината
депутати са нови, млади
хора под 40 години. По
същия начин върви процесът на подмладяване
на ръководствата в общинските и областните
ръководства. 10 пъти
увеличихме средствата,
които партията влага в
обучение и образование на млади хора”, разказа Нинова.
Горещ дебат предизвика въпрос как предсе-

Снимка Емилия КОСТАДИНОВА

Корнелия Нинова и лидерът на ЙЕС Жоао Албъкърк
приветстваха участниците във форума

дателят на БСП оценява
дясното унгарско правителство. Паралелът на
Нинова, че Виктор Орбан
прокарва повече леви
политики от колегата му
Бойко Борисов, накара
унгарски младеж да раз-

венчае мита за успешните реформи на партията
му. Речта ви звучи като
предизборна програма,
продължавайте да показвате
слабостите
и
възможните им решения,
похвали го Нинова. Тя

посъветва младежите да
си говорят честно, дори
когато имат различия.
Имаме общи политики и
обща цел, да я реализираме с помощта на младите, завърши речта си
Нинова.

ПОВЕЧЕ ОТ 50 МЛАДИ ЛЕВИ
ЛИДЕРИ ДОЙДОХА В СОФИЯ
Повече от 50 младежи от ръководствата на
различни леви партии в Европа дойдоха на
двудневен форум в София. Ръководството на
една от най-големите младежки организации,
тази на Младите европейски социалисти
(ЙЕС), проведе своето заседание у нас в
петък и събота. Делегацията се състоеше от
представители на социалистически и социалдемократически партии от 30 държави, сред
които Германия, Франция, Великобритания,
Испания, Италия, Австрия, Португалия, Швеция, Швейцария, Ирландия, Белгия, Унгария,
Дания, Финландия, Хърватия, Чехия, Гърция,

Румъния, Латвия, Литва, Сърбия, Албания.
Младежите дискутираха бъдещето на Европа
и мястото на младите хора в нея. Беше
обърнато внимание и на добри примери oт
цял свят за младежки политики в областта
на образованието, културата и спорта. Преди
срещата с Корнелия Нинова гостите бяха
посрещнати от зам.-председателя на БСП
Деница Златева. Домакини на международната делегация бяха председателят на Младежкото обединение на БСП Вероника Делибалтова и международния секретар на организацията Николай Бериевски.

Петър Курумбашев смята, че може
да има мост Силистра-Кълъраш
вродепутатът от левицата Петър Курумбашев
смята, че България и
Румъния могат да изградят не само трасе Силистра-Кълъраш, а няколко моста над
Дунав. “Обидно е, че в Германия
има 34 моста на средно разстояние
5 км, а в България мостовете са два
на разстояние 300 км един от друг.
Дори и без европейско финансиране изграждането на моста Силистра-Кълъраш може и трябва да започне като проект на двете държави. Това може да се случи, напри-

E

Паметникът на Георги Димитров в градския парк
в Перник отново бе поруган, сигнализираха
от местното ръководство на БСП.
За пореден път постаментът бе надраскан
с надписи и свастики. Социалистите призовават
общинската администрация и компетентните
органи да влязат в правомощията си и да вземат
спешни мерки срещу подобни действия

мер, със създаването на съвместна
проектна компания, чрез която да
се кандидатства за финансиране от
Европейската инвестиционна банка”, коментира той в Силистра. Курумбашев бе в града, където съвместно с местната организация на
БСП и Гражданския съвет “За Силистра” инициира среща с експерти, жители на областта и представители на румънските общини Слобозия и Кълъраш. Не виждам някой
в България или Румъния да е възразил срещу необходимостта от този
мост и се надявам, че в най-скоро

време този проект най-накрая ще
излезе от сферата на споразуменията и обещанията, добави евродепутатът.
“Бих попитал Бойко Борисов
това ли са двете най-важни политически лица в държавата: чистачката от затвора и кондукторката от
изгорелия влак? Аз други в тая
държава не видях да си вършат
работата! Няма охрана, началници, министри. Главните герои на
деня бяха чистачката и кондукторката”, коментира той вътрешната
сигурност.

На 17 април от 15 до 17 часа народният представител от “БСП за България” Христо Проданов
и общинският съветник Иван Таков ще бъдат на
разположение на софиянци в постоянната приемна на БСП в София на ул. “Леге” 10, етаж 1.
Желаещите може да се запишат предварително на телефон 02/987 20 86.

g
www.duma.b
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Депутат от БСП алармира за
унищожението на античен град
а унищожението
на античен град до
благоевградското
село
Крупник
алармира
депутатът от “БСП за България”
Николай Бошкилов. В свое
питане до министъра на регионалното развитие Николай Нанков той настоява да
получи отговор дали е
възможно съхраняването на
засегнатия от строителството на лот на АМ “Струма”
град от IV век. В отсечката
между Благоевград и с. Крупник археолозите разкриха

З

Има ли разрешение от Министерството на културата ценните останки
в Скаптопара да бъдат съсипани от багери, пита Николай Бошкилов
останки от античен град. На
около километър от селището бе намерена плоча с надпис “Скаптопара”, която кара
археолозите да търсят доказателства, че това селище
може да е именно тракийският град Скаптопара.
Благоевградчани настояват пред президента, Министерството на културата и
МРРБ безценните исторически находки край селата По-

кровник и Зелен дол да се
съхранят и възстановят. Има
създаден и инициативен комитет за запазване на Тракийското селище, което е на
площ от 120 декара. “1000
души вече са се подписали
под искането да бъде запазен древният град. Те са готови да излязат да протестират, ако магистралата го унищожи”, припомня народният
представител от Благоев-

Родители на деца с увреждания
излизат на национален протест
Родителите на деца с увреждания излизат на шести
национален протест на 18
април. Най-малко 20 организации от 10 града ще бъдат
на жълтите павета пред
Министерския съвет, за да
поискат за пореден път подобри условия за живот на
хората с увреждания. Предвидено е протестно шествие,
чийто сборен пункт ще бъде
сградата на президентството.
В 11,15 ч. то ще тръгне към
Министерския съвет и ще
завърши пред НДК.
Родителите настояват за
гарантиране на лична помощ
на хората с увреждания и
промяна в политиките към
тях. “С бюджет 2017 г. беше
прието диференциране на
социалните плащания според
процента увреждане на
децата, но пълнолетните лица
отново бяха забравени от
властта”, обясняват организаторите на протеста. Според
тях България е единствената
страна в Европейския съюз,

град. Бошкилов очаква министър Нанков да отговори
каква е вероятността трасето на магистралата да се измести в този участък и има
ли разрешение от Министерството на културата древният град да бъде унищожен от
багери и земекопни машини.
Преди две седмици от
инициативния комитет настояха трасето на магистралата да се измести и изра-

зиха недоволството си от
бездействието на институциите през последните две
години. Още тогава Ивета
Колева от АПИ заяви, че
вече има издадено разрешение за магистралата. “На
този обект в момента се
извършват разкопки и всичко, което се открие като находки, ще бъде реставрирано и изложено в музеите”,
коментира тя.

Снимка БГНЕС

в която хората с увреждания
и родителите на деца с
увреждания кандидатстват за
личен асистент всяка година.
Те дават пример с Европа,
където хората с увреждания
разполагат с бюджет за
лична помощ, който сами
управляват.
Както миналата година, така
и тази, протестиращите са
изпратили своите основни
искания до управляващите и
отговорните институции. У нас
няма точна статистика за
броя на децата и лицата с
увреждания. Родителите са
категорични, че създаването
на електронен регистър по
заболявания, ще даде информация на институциите за
нуждите им и ще спомогне
за подобряване на социалната политика към тeзи българи.
Родителите са потърсили
контакт с национално представените организации на
хора с увреждания, за да
направят общ протест, но все
още не са получили отговор.

Научна експозиция “Човешкото тяло - науката в нас” представя
над 100 експоната на органи и части от човешкото тяло, сред
които и 8 цялостно запазени човешки тела

Перничани искат референдум за синята зона в града

П

ерничани започнаха да събират
подписи в петиция, адресирана
до кмета на града Вяра Церовска и до Общинския съвет. Те
настояват да бъде проведен
референдум, на който гражданите да отговорят искат ли въвеж-

дането на синя зона в Перник.
“Нека живеем в демократична среда и гласът на всеки
гражданин да бъде отчетен и
чут”, се казва в документа. От
общината публикуваха на официалния си сайт проект за Наред-

ÂÚÇÏÎÌÅÍÀÍÈÅ
Изминаха 12 тъжни години без

ДИМИТЪР СТОЯНОВ МИТРОВ

ба за организация на движението, в която е заложено създаването на платената зона за
паркиране. Обявен е 30-дневен
срок, в който могат да се правят
предложения и възражения по
проекта. Общественото обсъжда-

Изминаха ШЕСТ ГОДИНИ

от загубата на

„ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓ
“ŒƒŒ– ƒ»Ã»“–Œ¬ √¿Õ◊Œ¬— »

27.08.1953 - 14.04.2006
Не е истина, че времето лекува,
че спомена за теб ще заличи.
Не е истина, че няма да тъгува
по теб сърцето в дълги тежки дни!
Поклон пред теб, почивай в мир!
От семейството и близките

13.10.1925-15.04.2012
Свеждаме глави пред човека, извървял
достойно своя жизнен път.
Липсваш ни!
Оставаш завинаги в сърцата ни!
От семейството

не е насрочено за 18 май. Това
е вторият опит за създаването
на зоната в Перник. За първи
път почасово платено паркиране
бе въведено през 2010 г. Наредбата обаче беше обжалвана и
падна в съда.

На 1000 души у нас се
пада по един пожарникар
На 964 българи се
пада по един пожарникар. Огнеборците у нас
са малко над 7000,
показват данни на МВР.
Според справката
Главната дирекция
“Пожарна безопасност
и защита на населението” полицейски органи
и органи по пожарна
безопасност и защита
на населението, чийто
статут се урежда в
Закона за МВР, са
7311 служители.
Държавните служители
в дирекцията са 7518
души, а тези по трудово правоотношение около 480. Инспекторите по защита на населението в страната са
132-ма души. Това са
хората от бившата
гражданска защита,
които се отзовават при

бедствия, аварии, режат
дървета и съдействат
на пожарните и аварийните екипи. Наймного подобни инспектори има в дирекцията
на пожарната в София
- 20, а най-малко с по
един - във Видин и
Хасково. Според данните на МВР в Бургас не
работи нито един такъв
инспектор.
Миналата година
пожарникарите излязоха на протест, след
като се заговори за
реформа в пожарната затваряне на десетки
пожарни служби, сред
които и такива в курортни селища като
Боровец и Пампорово.
Основното оплакване
на протестиращите
беше, че те не са
достатъчно.

Ø

Ø

EUR:
1.95583

GBP:
2.26369

USD:
1.58791

CHF:
1.64993
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Гонят 250 данъчни от
оперативния контрол
Служителите на НАП излизат днес на протестен митинг в София
Отделите “Оперативни проверки”
в териториалните структури на Националната агенция за приходите
(НАП) се закриват, а договорите на
всички служители от това звено ще
бъдат прекратени от 1 май 2018 г.
Става дума за 250 служители. Според информацията от НАП ежедневният контрол по спазването на
данъчното и осигурително законодателство ще бъде обезпечен и няма
да има проблем с ежедневните проверки. Това се случва около три седмици след акцията на ГДБОП и Специализираната прокуратура срещу
организирана престъпна група в дирекцията на НАП в София, занимавала се с изнудване на търговци и корупционни престъпления. “По реформата на “Оперативни проверки” се
работи от една година. Главната причина за закриването на структурата
не са действията на ГДБОП и прокуратурата от края на март”, заявиха от
НАП. Поредица от причини доведоха
до това решение, заяви говорителят
на НАП Росен Бъчваров. Като част от
причините той посочи промените по
отношение
на
възлагането
и
извършването на оперативните проверки, трудностите при ротацията на
екипите, значително по-високата
ефективност на оперативните проверки, които прави “Фискален контрол”,

О

Според информацията от НАП ежедневният контрол
по спазването на законодателството ще бъде обезпечено
и няма да има проблем с ежедневните проверки

и корупционните рискове. Заради
разширяване на функциите на “Фискалния контрол” вече е обявен кон-

курс за попълване на структурата със
150 служители, като могат да кандидатстват и съкратените служители.

Икономически ръст до 4%
прогнозира Караниколов
Ръст на икономиката
между 3,6 и 4% през тази
година прогнозира министърът на икономиката
Емил Караниколов. Във
Варна той заяви, че инвестиционният интерес към
България нараства. Караниколов посочи още, че от
началото на годината досега са издадени 10 сертификата по Закона за
насърчаване на инвестициите за над 600 милиона
лева. Като основен проблем той очерта образованието, което не отговаря
на нуждите на бизнеса, и
липсата на кадри. “Проблемът при преминаването от планова икономика
към пазарна е, че не сме
обърнали достатъчно внимание на науката и образованието. Това е нещото,
което липсва и не развива
нашата икономика. Инфраструктурата е другото. В
Северозападна България

задължително трябва да се
развие инфраструктура.
Това, което мислим в момента, е в индустриалните
зони да има центрове за
дуално обучение и за преквалификация, защото дуалното обучение ще даде
възможност на учениците
тепърва да могат да работят и то по заявка на бизнеса”.
Ниските лихви върху
депозитите в банките се
дължи на стремежа на икономиката да се развива,
заяви от своя страна пред
БНТ председателят на Асоциацията на банките в
България Петър Андронов.
Това по думите му става
основно с потребление, а
не със спестяване. Той отбеляза, че един от най-големите проблеми пред развитието на българската икономика е недостатъчният
брой на младите хора, както и тяхното неудовлетво-

рително ниво на образование. За да върви икономиката, хората трябва не само
да спестяват, но и да потребяват, допълни Андронов.
Така той обясни ниските
лихви върху депозитите.
Хората държат достатъчно
много пари - общо привлеченият ресурс е над 70 милиарда лева. За България
е рекорд, но тази спестовност не е рекордна в никакъв случай. Не сме феномен, да не изпадаме в еуфория, просто вървим в
крак с икономиката”,
допълни той. Според Андронов има сериозен проблем с качеството на образованието за младите хора,
както и с оценката на знанията им. Той посочи недостатъчния брой на младите
хора, както и некачественото им или непрактично образование, като основен
проблем пред развитието
на българската икономика.

С БЛИЗО 7% СВИВАТ ИНВЕСТИЦИИТЕ
СИ ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Разходите на промишлените предприятия за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през
2017 г. се увеличават със 7,4% спрямо
2016 г., но въпреки това мениджърите на
дружествата планират намаление на инвестициите през тази година. Това показват данни от редовното бизнес наблюдение на инвестиционната активност сред
промишлените предприятия, проведено
през март от Националния статистически
институт (НСИ). Резултатите от изследването сочат, че плановете на промишлените предприятия са да свият инвестициите
с 6,6% през 2018 г. спрямо направените
през миналата година. Според изследването делът на частния сектор в общия обем
на очакваните разходи за придобиване
на активи през тази година е 84,6%, като

мениджърите от този сегмент предвиждат
намаление на инвестиционните си програми с 14% в сравнение с 2017 г.
Най-голям относителен дял в инвестициите през настоящата година се очаква да формира производството на стоки
за междинно потребление - 43,3%, при
което обаче се предвижда понижение от
12% спрямо предходната година. На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с
водата сектори - с 25,4%, при които се
очаква увеличение с 27,9% в сравнение
с 2017 г. Следва производството на
недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 16,3%, като
предвижданията на мениджърите са за
свиване на инвестиционните програми с
25,2% спрямо предходната година.

Решението на НАП предизвика недоволството на заетите в отдел “Оперативни проверки”. Те излязоха с протестно писмо, в което настояват за запазване на функциите и работните места на
всички служители в звеното, както и за
увеличение на заплатите. “От фискална
гледна точка с всяка изминала година
работата на отдел “Оперативни проверки” става все по-ефективна: при справка
на данните от последната национална
конференция се установява, че единствено отдел “Оперативни проверки” от
функция “Контрол” има по-голяма ефективност в сравнение с предходната година”, се посочва в писмото.
Заради закриването на звеното за
оперативен контрол синдикалните организации КТ “Подкрепа” и КНСБ излизат на протестен митинг днес. Той
се организира от Национална федерация “Търговия, услуги, контролни органи и туризъм” към КТ “Подкрепа” и
Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации към КНСБ. Шествието ще
започне в 17,30 часа пред сградата
на Териториалната данъчна дирекция
в София на ул. “Аксаков” 21. Митингът
ще продължи по ул. “Шишман” до пл.
“Народно събрание”, след което протестиращите ще преминат по ул. “Московска”, ул. “Дунав”, по бул. “Дондуков” до сградата на Централното управление на НАП, където ще бъде
връчена протестна декларация.

АНГЕЛКОВА НЕ ЗНАЕЛА ЧИИ СА
ФИРМИТЕ КОНЦЕСИОНЕРИ
НА ПЛАЖОВЕТЕ
Министърът на туризма Николина Ангелкова обяви пред БНТ,
че няма информация за фирмите, които печелят концесиите
на плажовете. Тя допълни, че собствеността им не интересува
ведомството, като важно било да се спазва сключеният договор. По думите й и тази година цените на шезлонг и чадър
ще варират. Очаква се тази година повече българи
да почиват по Българското Черноморие.
Ангелкова каза още, че в началото на годината са резервирани 90% от четири- и петзвездните хотели, като се очаква ръст
между 5 и 10%. Броят на руските туристи най-вероятно няма
да е много по-различен от този през 2017 г. Освен това визите
за руски туристи ще бъдат издавани в рамките на 24 часа.
Министърът на туризма добави, че това лято ще има масови
проверки по плажовете, като ще са двойно повече спрямо
миналата година. Ще се извършват проверки за правилно
стопанисване на плажовете - наличието на спасители, медицинско обслужване, поставяеми обекти и оказателни табели.

ДОМАТИТЕ И
И КРАСТАВИЦИТЕ
КРАСТАВИЦИТЕ
ДОМАТИТЕ
ПОСКЪПНАХА
ПОСКЪПНАХА НА
НА ЕДРО
ЕДРО
ндексът на
тържищните
цени, който
отразява цените на хранителните стоки на едро,
остана през миналата
седмица на ниво 1,533
пункта, след като преди
Великден скочи с 3,37
процента за една седмица, показват данните на
Държавната комисия по
стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).
Доматите
са
поскъпнали през миналата седмица с 0,9 на
сто и са се продавали
по 2,20 лева за килограм. Краставиците от
внос са поскъпнали с 1,1
на сто до 2,65 лева средно за килограм. Картофите са поевтинели с 1,7
на сто и са се търгували
по 0,57 лева за килограм на едро. Цената на
морковите е поевтиняла
с 4,6 на сто до 0,83 лева

И

за килограм, а зелето се
е търгувало по 0,60 лв.
за кг на едро. Зелената
салата е поскъпнала с
12,9 на сто до 0,70 лева
за брой. Ябълките са
поевтинели с 0,8 на сто
и са се продавали по
1,28 лв. за кг. Цената на
лимоните се е понижила с 9,4 процента, до
1,92 лева.
Кравето сирене е
поскъпнало с 0,7 на сто,
до 6,07 лв. за кг, кашкавалът, тип “Витоша” се е
търгувал по 10,23 лв. за
кг, а олиото е поевтиняло с 1 на сто до 1,93 лева
за литър. Каймата е

поскъпнала с 0,6 на сто
и се е търгувала по 4,79
лева за килограм.
Пакетче краве масло от 125 грама се е
търгувало за 2,20 лева.
Пилешкото замразено
месо е поскъпнало с
2,6 на сто и се е продавало по 4 лева за килограм на едро. Захарта се е търгувала по
1,15 лв. за кг, а брашното, тип “500”, е поевтиняло с една стотинка
до 0,79 лева за кг. Яйцата са се продавали
по 0,23 лева за брой
на едро в края на седмицата.
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КРАТКИ

Снимки БГНЕС

Китайският външен
министър пристигна
в Япония
Китайският външен министър
Ван Ий започна визитата си в
Япония, която е определяна като
важна стъпка към подобряване
на хладните отношения между
Пекин и Токио. Ван Ий се срещна
с японския си колега Таро Коно.
Предполага се, че разговорът
между двамата ще засегне икономическите връзки между страните, териториалните спорове
в Южнокитайско море и начините Северна Корея да бъде подтикната да се откаже от ядрените си оръжия.

Черна Гора
гласува за нов
президент вчера.
Очаква
се кандидатът
на Демократическата партия
на социалистите
в Черна гора
Мило Джуканович
(на снимката)
да получи
най-голяма
подкрепа
на първия тур

Трима загинали
в САЩ заради сняг,
дъждове и бури

Лавров: Скрипал
са отровени с
натовско оръжие
Веществото се използва в армиите на САЩ и Великобритания
Руският външен министър Сергей
Лавров обяви, че на база експертиза
на образците, събрани от мястото на
произшествието в Солсбъри с баща и
дъщеря Скрипал, изследователски
център в швейцарския град Шпиц е
стигнал до извода, че за тяхното отравяне е използвано веществото BZ,
което е било на въоръжение във Великобритания и САЩ.
По думите му Русия е успяла да се
сдобие с конфиденциална информация от швейцарския център за радиологически и химико-бактериологически анализ. “На 27 март специалистите от този център са завършили изследванията на образците, които са
им били изпратени от Организацията
за забрана на химическите оръжия
(ОЗХО), и които са били събрани по
линия на ОЗХО от мястото на произшествието в Солсбъри”, каза Лавров.
“При проведената експертиза в
пробите са открити следи от токсич-

Р

ното вещество BZ и неговите прекурсори, представляващо химическо оръжие от втора категория съгласно Конвенцията за забрана на химическите
оръжия. BZ представлява нервно-паралитично вещество, временно изваждащо жертвата извън строя. Психотоксичният ефект се достига до 3060 минути след приемане и
продължава до 4 денонощия. Настоящата разновидност е била на въоръжение в армията на САЩ, Великобритания и други страни от НАТО. В
СССР и Русия не се е осъществявало
разработване на подобни химически
съединения”, цитира Лавров доклада
на швейцарските специалисти. Той
допълни също така, че по някаква
причина ОЗХО е решила да не включва в доклада си тази информация.
“Само ОЗХО може да коментира
това изявление. Но ние можем да
повторим това, което заявихме преди
10 дни: у нас няма съмнение, че

ХИЛЯДИ СЕПАРАТИСТИ
ПРОТЕСТИРАХА
В БАРСЕЛОНА
В Барселона хиляди излязоха на протестен марш срещу
задържането в ареста на деветима лидери на каталунските
сепаратисти, които ще бъдат съдени по обвинения в подстрекаване към бунт.
Много от протестиращите скандираха „Свобода за политическите затворници“, докато се събираха на една от главните
улици в Барселона, носейки жълти шалове, пуловери или якета в този цвят, който символизира солидарността им с техните
задържани лидери. Протестът беше свикан от създадената през
март платформа „за защита на каталунските институции“ и „правата и основните свободи“ на гражданите на областта. Протестът беше подкрепен от каталунските клонове на двата найголеми профсъюза в Испания CCOO и UGT, което предизвика
неспокойство в профсъюзните членове, които са против независимостта на заможния югоизточен регион на Испания.
Демонстрацията се провежда десет дена, след като германски съд отказа изпълнението на искане за екстрадиране
на сваления каталунски президент Карлес Пучдемон, отправено от испанските магистрати на основание подбуждане към
бунт. Пучдемон беше освободен под гаранция. Миналата седмица испанската прокуратура изпрати в Германия още информация в подкрепа на искането си. Пучдемон също така е обвинен в злоупотреба с държавни средства за провеждането на
референдум за независимостта на Каталуния на 1 октомври.
Испанският министър на правосъдието Рафаел Катала нарече използването на жълти панделки “обидно” и заяви, че в Испания няма политически затворници, а става дума за “политици
в затвора”. От 16 октомври лидерите на двете най-големи групи
за независимост на Каталуня - Жорди Санчес и Жорди Куишарт
- са в затвора, докато очакват съдебните процеси срещу тях.

центърът “Портън Даун” е идентифицирал веществото”, отговориха от
швейцарската лаборатория в свое
изявление в туитър. В него се казва
още, че и британският център “Портън
Даун”, и швейцарският център в Шпиц
са акредитирани към ОЗХО. “Стандартите при проверки са толкова строги,
че на изводите може да се вярва”,
посочват швейцарците.
Преди това Лавров коментира и
изявленията на британския външен
министър Борис Джонсън, който заяви,
че докладът на ОЗХО напълно е
потвърдил изводите на Лондон. Лавров обвини британския си колега в
изкривяване на констатациите от разследването на Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО).”Политици като Борис Джонсън
отново се опитват да изкривят истината и да обявят, че изявлението на ОЗХО
подкрепя изводите на Великобритания
без изключение”, каза Сергей Лавров.

ЗОРАН ЗАЕВ:
БЕЗ ПРОМЯНА
НА КОНСТИТУЦИЯТА
ЗА ИМЕТО

П

остигнат е напредък за по-голямата част от
въпросите в спора за името, остават обхвата на
използване и името за международна употреба. Това заяви македонският премиер Зоран
Заев. Според него голяма част от нещата са решени
и това му дава право да вярва, че има пробив, но
посочи, че и това, което е решено, може да се смята
за договорено само, ако има окончателен договор.
“Бих казал само, че обхватът не е решен и името
за международна употреба също. Ние сме много близо
до решение, което трябва да бъде потвърдено в частта на идентичността и в частта на националността и
езика. Мисля, че сме пред решаването на тези въпроси“, каза Заев.
По отношение на гръцките възражения за иредентизъм, македонският премиер смята, че трябва да се
намерят формулировки, че „нямаме териториални претенции, че нямаме намерение да променим границата и че нямаме намерение да се месим в наследството на Гърция, едновременно и те в нашето наследство“. Заев потвърди, че ще има референдум за името
и въпросът е дали ще бъде веднага след споразумението или преди влизането на Македония в НАТО или
в ЕС. За обхвата на използване и гръцкото искане за
ерга омнес, Македония е на мнение, че договореното
име трябва да бъде само за международна употреба,
без промяна на Конституцията, защото домашна употреба на името няма никакво влияние върху Гърция.

Трима души, включително двегодишно момиче, са загинали в
САЩ в събота в резултат на
снеговалеж, дъждове и бури, стоварили се върху голяма територия, простираща се от Мексиканския залив до Големите езера. В
събота скоростта на вятъра в
редица американски щати достигна 23,6-24,4 м/сек. В Уисконсин снежната покривка е 36 см.
Заради силния вятър вълните в
езерото Мичиган според прогнозите днес трябва да се извисяват на 5,5 метра. Международните летища в Минеаполис и Сейнт
Пол отмениха около 400 полета.

Джихадисти
атакуваха
сини каски в Мали
Най-малко един миротворец е
убит, а петима са ранени при
атака на джихадисти в Мали, съобщава АП. Ислямистите са се опитали да проникнат в базата на
сините каски с две коли. Те били
натъпкани с експлозиви. Терористите дори носели сини каски. Те
открили огън с гранатомети, а
след това едната от колите бомби се взривила, докато тази със
знаците на МИНУСМА била спряна. Престрелката продължила няколко часа. До момента никой не
е поел отговорност.

Йеремич: Сърбия
няма да влезе в ЕС
Бившият сръбски министър на
външните работи Вук Йеремич
смята, че страната няма никакви
шансове да се присъедини към
Европейския съюз. В интервю за
китайската държавна телевизия
Йеремич казва, че “Сърбия не
трябва да избира между Косово и
ЕС, защото членството в ЕС
няма да стане в близко бъдеще”.
“В Брюксел няма политическа воля
за разширяване”, смята бившият
външен министър.

29-ата среща на Арабската лига
се проведе в неделя в саудитския град
Дахран. Освен ударите срещу Сирия,
сред обсъжданите теми бяха
ситуацията в Палестина, Йемен, Ливан
и Либия, както и отношенията с Иран
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ОЗХО започва разследване
в Дума, Западът крие
данните за инцидента
Съветът за сигурност на ООН отхвърли руската резолюция за ударите срещу Сирия

И

Инспекторите на Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) започнаха вчера разследването на мястото на предполагаемата химическа атака на 7 април в
град Дума край Дамаск. “Ще
гарантираме, че те ще могат
да работят професионално,
обективно, безпристрастно и
без никакъв натиск”, каза сирийският зам.-министър на
външните работи Айман Сусан.
Западът обвини Сирия за
атаката, на свой ред Сирия,
Русия и Иран отхвърлят обвиненията.
Междувременно САЩ поставиха условия да не се повторят
ракетните удари срещу Сирия
от 14 април. Според говорителката на Държавния департамент Хезър Науърт сирийската
страна като първа стъпка трябва да декларира останалите у
нея запаси от химическо оръжие. “Ако това се случи, ние ще
им помогнем (на сирийските
власти) да се включат в Женевския процес и да достигнат онзи
далечен засега етап, когато ще
могат за проведат избори и да
започнат възстановяване на
страната, заяви тя по телевизия
Фокс нюз. Говорителката имаше предвид женевския процес
за регулиране на кризата под
егидата на ООН. Сирия, впрочем, никога не се отказва от
този процес, но набляга и на
астанския процес с водещото
участие на Русия, Иран и Турция.

Американското министерство на отбрана заяви, че не е
готово да демонстрира доказателствата за използването от
сирийския режим на химическо оръжие в Дума заради секретността на данните. Това
заяви говорителката на Пентагона Дана Уайт.
“Но ние не се съмняваме.
Просто много от това е свързано с разузнаването”, каза говорителката.
В нощта на 14 април САЩ,
Великобритания и Франция изстреляха срещу Сирия 103 ракети. Сирийската ПВО прихвана над две трети от тях - 71
ракети.
Междувременно стана ясно,
че френският президент Еманюел Макрон е отказал да предостави на Владимир Путин доказателства за химическата
атака в Дума. “Западът не обосновава с нищо ударите по Сирия, освен с информациите,
взети от медиите и социалните
мрежи”, заяви още в събота
руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от РИА
“Новости”. “При това президентът Макрон, който заяви
публично, че разполага с неопровержими факти, потвърждаващи употребата на химическо оръжие в Дума от режима,
както те наричат Асад, разговаря онзи ден с президента
Путин. В хода на разговора
нашият президент се позова на
публичните твърдения на
френския лидер за наличието

на такива факти и помоли те
да бъдат споделени... Отговорът
е бил такъв - тайна. Ние не можем да предоставим тези данни, още повече, че това не е
наша тайна”, добави Лавров.
Съветът за сигурност на
ООН отхвърли руската проекторезолюция, осъждаща ударите на САЩ, Великобритания и
Франция срещу Сирия. Документът не събра необходимите
девет гласа. Проекторезолюцията беше подкрепена от три
държави - Русия, Боливия и
Китай. Осем страни, включително САЩ, Великобритания и
Франция, се изказаха против

нея, още четири страни - Казахстан, Перу, Екваториална
Гвинея, Етиопия, се въздържаха. В текста се изразява загриженост, че ударите са били
нанесени срещу Сирия в момент, когато експерти на Организацията за забрана на химическото оръжие започнаха
работа по събиране на доказателства за химическата атака в Дума на 7 април. В тази
връзка се отправя призив към
всички страни да “създадат
всички необходими условия за
приключване на това разследване”.
Членовете на Съвета за

сигурност на ООН, които гласуваха против руската проекторезолюция, осъждаща САЩ
и техните съюзници за ударите
в Сирия, вече не са партньори
на Дамаск във всеки политически процес. Това пък заяви
постоянният представител на
Сирия в ООН Башар Джафари.
Той посочи, че САЩ, Великобритания и Франция, въпреки
техните уверения, че се стремят да бъде разгромена терористичната групировка “Ислямска държава” (ИД), всъщност
“нанасят ракетни удари по
наши обекти, за да не можем
да победим “ИД”.

Мисията на ООН и ОЗХО се готви да тръгне от сирийската столица Дамаск
към град Дума, за да разследва предполагаемата химическа атака там

Тръмп уведомил Путин
за подготвяния удар

Отлично представяне
на сирийската ПВО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп
предварително е уведомил лично Владимир Путин по телефона за подготявния удар, извършен на 14 април. Това
разкри източник от командването на
иранските сили “Кусд”, на когото се
позовова кувейтският вестник “Ал Джазира”. Тръмп утомнил целите и датата
на ударите.
След този разговор Москва е координирала с Дамаск, Техеран и ливанското движение “Хизбаула” изгеглянето на своите сили от районите, срещу
които се очаквали ударите. Руската стана уведомила още съюзниците си, че
няма да противоадействат на ударите.
В публикацията се казва, че Иран и

Фантастичното представяне на сирийската
противовъздушна отбрана, която прихвана 71 от
103 изстреляни в петък
през нощта аеробалистични ракети и крилати
ракети “Томахоук”, е постигнато със С-125, С200, системи “Бук” и “Квадрат”, които са произведени преди повече от 30
години във времената на
СССР. Но ефективността
на ПВО показва, че Сирия е използвала и посъвременни средства. Ко-

Сирия не били доволни от това решение. Москва им разяснила, че това е
“единственияг изход от кризата”.
Съобщението на “Ал Джадира” е
публикувано и от други медии в региона. Израелският сайт NEWSru Israel
посочва, че “Ал Джазира” периодично
публикува информация, която не получава официално потвърждение. Но израелският сай смята, че самият факт на
предупреждението “почти не предизвиква съмнения”. Няколко дни преди
удара руските военни напуснали пристанището Тартус. Руските ПВО, покриващи базите в Хмеймим и Тартус, не са
били задействани. А при масирания
удар няма пострадал руснак.

мандващият ПВО на Сухопътните войски на Русия генерал-лейтенант
Александър Лузан съобщи пред “Взгляд”, че руските ПВО в Сирия не са
участвали в свалянето на
ракети. Лузан заяви също,
че сирийската противовъздушна отбрана е на
достатъчно високо ниво и
че голям ефект е имала
системата “Бук-М2”, закупена от Русия малко преди началото на гражданската война.
“Толкова съм горд с

нашите
прекрасни
въоръжени сили, които
скоро, след като бъдат
похарчени одобрените
милиарди долари, ще
станат най-добрите, които е имала нашата страна. Никой и нищо няма
да може да се сравнява
с тях!”, заяви междувременно американският
президент Доналд Тръмп
след ударите. Пентагонът пък се похвали, че
нито една от изстреляните ракети не била прихваната.

НАТО отворена
за диалог с Москва

Армията се насочва
към Дараа

Щайнмайер: САЩ
и Русия да преговарят

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че да се води диалог с Русия е
сложно, но е необходимо, предаде Анадолската
агенция. “Диалогът с Русия е сложен, но именно
затова е важен. Русия няма къде да отиде, Русия
ще остане, тя е наша съседка. Затова диалогът
частично засяга стремежа за подобряване на отношенията, частично регулирането на съществуващите отношения. НАТО все така е отворена
към установяване на плодотворен диалог с Русия”, изтъкна Столтенберг. По думите му ударите
срещу Сирия не решават всички проблеми за
забраната на химическото оръжие в Сирия, но
бяха необходими, за да бъдат предотвратени в
бъдеще подобни инциденти, посочи още Йенс
Столтенберг.

Превземането на района Източна Гута край
Дамаск е важна стъпка за сирийската армия, проправяща пътя на правителствените войски на юг.
Според анализатори приоритет за президента Башар Асад по-вероятно ще бъде южната провинция
Дараа, където през 2011 г. избухнаха протестите
срещу неговото управление.
Като основание сирийските войски да тръгнат
към Дараа наблюдателите изтъкват значението на
тази провинция. Тя е доста голяма като територия
и е разположена южно от Дамаск като граничи с
Йордания и окупираните от Израел Голански
възвишения. Бунтовници, които не са джихадисти,
и са подкрепяни от САЩ и Йордания, контролират
близо три четвърти от провинцията и части от
нейната столица, която също се казва Дараа.

ерманският президент Франк-Валтер
Щайнмайер призова западните страни да
не обявяват Русия и нейния народ за врагове.
“Не трябва да обявяваме Русия като цяло
и нейния народ за врагове”, заяви той в интервю за в.
“Билс ам Зонтаг”. Той изрази и безпокойство от нарастващото отчуждение между Запада и Русия. “Противодействието срещу това опасно отчуждение е предизвикателство и задача пред нашите политици”, добави Щайнмайер.
Той също призова президентите на САЩ и Русия
заедно да търсят решение на конфликта в Сирия. “Великите държави носят голяма отговорност. Трябва да
бъде направена първата крачка, Путин и Тръмп са
задължени да я направят”, посочи президентът.
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ПЪЛЗЯЩАТА
ИСЛЯМИЗАЦИЯ
Почти 30 години в България
върви подмолен процес,
който нашенските управници
и научни „експерти“ упорито
се правят, че не забелязват

Борис
ДАНКОВ

В своето изследване “Ислямизирани Балкани” (2014) небезизвестната “изобретателка”
на т.нар. помашки етнос г-жа
Евгения Иванова прави ново
“откритие”, че било налице “модернизиране на проблема за
ислямизацията”. В Западна Европа имало “периодически паники”, които станали модни и у
нас. В България “еднообразието на интерпретациите” било
насочено върху “катастрофичната теория”. Тази нагласа отключвала параноята в обществото. Водела до събуждане на
“плашилата на настоящето” и
мними “заплахи за националната сигурност”. По-добре било
да се абстрахираме от “официалната памет”, да забравим
“романтичните възрожденски
комплекси” и да се отдадем на
идиличната неолиберална “модерност”.
В конкретния случай с това
свое “табу на паметта” г-жа
Иванова не се различава особено много от “идеолозите” на
“модерния” ислям, според които всеки опит на “неверниците”
да разсъждават върху агресивните проявления на тази религиозна доктрина не е нищо
друго, освен “ислямофобия” и
“антиислямизъм”.

Реислямизация и...
етническа асимилация
Във въпросното изследване,
върху основата на свои тенденциозни исторически ретроспекции и анкети с български мюсюлмани - турци и българи мохамедани - Иванова хвърля неистови усилия, за да докаже
колко “доброволна” била в миналото ислямизацията по
българските земи, и особено - в
Родопския край. И още - колко
невинна е днешната “вторична
ислямизация”, която нямала
нищо общо с каквито и да са
“крайни ислямистки доктрини”.
Всичко е толкова идилично и
спокойно, че не ни остава нищо
друго, освен да си накривим
капите (респективно - фесовете) и да се радваме на блажените евроатлантически ценности, с които ни е дарил новият ни
“цивилизационен избор”.
А какво всъщност се случи в
България в края на XX и началото на XXI век? Стана така, че
“демократичният” преход отприщи всички шлюзове на обществените, социалните, политическите и религиозните конфликти
в страната. Така покрай “разобличаването” на възродителния
процес избуя т.нар. интензивна
религиозност сред мюсюлманското население. Конкретно започна неговата реислямизация и етническа асимилация. За

старото и по-средното поколение български турци и българи
мохамедани не беше никак
трудно да се върнат в лоното
на своята вяра. Не стои така
обаче въпросът с няколко поколения от това население - на
възраст между 15 и 45 години,
които по времето на социализма са живели в секуларизирана, светска държава. Тези млади хора (и следващите подрастващи поколения) след 1989 г.
бяха подложени на ислямизация, съпътствана от последователна етническа (турска) асимилация, която продължава и досега. Нов елемент в тази агресивна мюсюлманска инвазия е
появата на арабски мисионери,
които посяха семената на т.нар.
радикален ислям в България.
Ето каква е същността на този
двустранен религиозно-асимилаторски процес:
z От началото на 90-те години в районите с мюсюлманско население започва реислямизация, която се осъществява
чрез комбиниране на масирана религиозна и политическа
пропаганда.
z През изминалите години
е налице безпрепятствено навлизане в България на турски и
арабски проповедници на исляма, както и финансиране на
българското мюфтийство от Турция, Саудитска Арабия, Катар и
др.
z Започна масов строеж на
нови джамии и мечети, който
продължава и досега.
z Осъществява се ислямизация на ромското население,
включително на цигански общности, които преди това не са
изповядвали исляма.
z Сред българите мохамедани се насажда т.нар. мюсюлманска етническа идентичност,
съпроводена с турска... асимилация.

Българската дъга
на исляма
През 2011 г. известният
журналист и публицист Георги
Кулов издава книгата “Българската дъга на исляма”. В нея,
като изследва историческите и
актуалните процеси сред мюсюлманите, населяващи Родопите, той стига до извода, че в
резултат на агресивната мюсюлманска инвазия там се заформя т.нар. българска дъга на
исляма. Г. Кулов смята, че още
от времето на Османската империя в този регион е създаден своеобразен “жив щит” от
ислямизирано население, който днес “реваншистките кръгове от Турция” искат да възстановят и да използват за своите
неоосманистки цели. Те се
стремят към пълна реислямизация на българите мохамедани, тяхното обособяване като
“помашки етнос”, в който постепенно ще бъде насадено
турско етническо съзнание.
Така от Родопите на запад
през Македония до Албания
ще бъде затворена “ислямската дъга”, която ще е своеобразен “аванпост” за завръщането
на Турция на Балканите и по-

Единствената правилна религия

степенно овладяване на подстъпите към Европа.
Георги Кулов смята, че това
е старата османска стратегия на
Турция. Новото е, че към нея се
прибавя “арабската връзка”,
чрез която в България прониква уахабизмът - една от найагресивните форми на исляма.

На всяка керемида...
джамия
Едва ли някой би могъл да
назове точния брой на мюсюлманските джамии в България.
Според Уикипедия през 2007 г.
те са около 1300. Бившият говорител на Главното мюфтийство
Хюсеин Хафъзов през 2008 г.
твърди, че след 1989 г. до края
на 2007 г. новопостроените
джамии са 323, като напълно
новите са 56, а обновените “из
основи” - 267.
През 2015 г. шефът на Дирекция “Вероизповедания” към
МС Емил Велинов съобщава, че
в България има 1400 джамии.
През 2016 г. главният мюфтия
Мустафа Хаджи на пресконференция информира, че броят на
новопостроените джамии през
последните 5 години е 27, а на
ремонтираните - 36, което означава, че общият брой на построените джамии след 1989 г.
надхвърля 350, а на обновените - над 300.
Според справка на Евростат
от 2017 г. България е на трето
място по брой на джамии в
Европа след Германия - 2750,
Франция - 1600, и преди Великобритания - 1000. Значи и по
този показател сме... отличници! По-интересно е, че независимо от този “рекорд” в страната продължава строителството
на мюсюлмански храмове. Не
престава и натискът за нови
строежи на джамии, като това
се обяснява с... “нарасналите
нужди” на вярващите мюсюлмани - например в София, където
живеят едва няколко хиляди мохамедани!
Показателни са цифрите за
този строителен бум на мюсюлмански храмове. Така в Кърджали вече се строи... “най-голяма-

та и Комитета по религиозните
въпроси на Турция, а през 2002
г., по времето на Симеон Сакскобургготски, е приет Закон за
вероизповеданията. Чрез тези
документи се премахват ограниченията за проникване на
чужди държави в религиозните
общности на България. По-точно - открива се възможност за
религиозно-политическа инвазия на мюсюлмански и не само
мюсюлмански вероизповедания.
Така в продължение на близо 20 години Турция и споменатите ислямски държави безпрепятствено са наливали в Главното мюфтийство милиони и са
развивали “религиозна дейност”, за която можем да се
досетим доколко е била религиозна. Още през 2010 г. като
представител на т.нар. Турска
агенция за развитие и сътрудничество (ТИКА) държавният
министър Фарук Челик се среща с Бойко Борисов и Вежди
Рашидов с идеята агенцията да
започне ремонт на джамии в
България. След визитата на
Ахмет Давутоглу на 4 януари
2016 г. у нас е открит и официален офис на ТИКА, чийто годишен бюджет се определя на
около 1,5 млрд. долара.
На 15.01.2014 г. “Дойче
веле” съобщава, че в България
действат над 30 неправителствени мюсюлмански организации. През 2015 г. се разбира,
че в страната “работят” 95 емисари, изпратени от Комитета по
религиозни въпроси на Турция
- ДИАНЕТ, които реално контролират и... управляват мюфтийството и джамиитe, а също
така - мюсюлманските учебни
заведения у нас: 3 мюсюлман-

ФАКТИ, САМО ФАКТИ
9 Всяка година в Смолянска област се провеждат над
60 летни курса за усвояване на Корана с участието на
повече от 800 деца до 16-годишна възраст. Над 60 са
и Коран-курсовете и в Кърджали, в които ученици
изучават предмета “Моята любима религия”.
9 От 2016 г. Турция осигурява безплатно обрязване на
момчетата-мюсюлманчета в Североизточна България.
9 С най-бързи темпове през последните години се
ислямизират циганите в Пазарджик, Пловдив, Асеновград, Хасково и Бургас.
9 Според изследване на “Алфа рисърч” 62 на сто
от циганите смятат, че ислямът е... “единствената
правилна религия”.
та джамия на Балканите”, за която Турция досега е дарила над
10 млн. лева. Нейният строеж
започва по инициатива на ДПС,
чиито съветници през 2006 г.
депозират молба за осигуряване на терен от общината. През
2005 г. пак от ДПС е закупен
терен и е построена нова джамия в кв. “Аспарухово” във Варна. През 2016 г. в Търговище бе
открита нова джамия, чието
изграждане е финансирано от
местен бизнесмен, свързан с
ДПС. Години продължава натискът върху всички кметове на
София за изграждане на нова
джамия, което е на път да се
осъществи, след като Ердоган
успя да “изтъргува” ремонта на
църквата “Св. Стефан” в Истанбул срещу евентуална отстъпка
от страна на Бойко Борисов.

Симбиозата ислям политика
Едва ли някой би могъл да
оспори причастността на “либерално-демократичната партия” ДПС в “скритата” ислямизация на България. Но главната “заслуга” за този процес
е на Турция, а също така - на
споменатите вече арабски
държави. Не на последно място - на почти всички “демократични” български правителства след 1989 г. досега.
През 1999 г. правителството
на Иван Костов сключва споразумение между българската
Дирекция по вероизповедания-

ски училища и един Висш ислямски институт. Става още
ясно, че въпросното турско “религиозно” мегаминистерство
ДИАНЕТ е наливало в България по над 2 млн. лева месечно
и че всяка година харчи над 2
млрд. долара за... ислямизиране на Балканите. Не са останали по-назад в своята “дарителска” дейност Саудитска Арабия,
Катар и други арабски държави, които са “поели” подготовката на млади мюсюлмански
“кадри” и строежа на нови джамии в Родопите и в циганските
гета в страната.
Едва към 2012-2016 г. нашенските специални служби и
съдебни органи се заемат сериозно с проникващата в страната ни ислямизация. На 20 юли
2016 г. за пръв път е поставен
официално въпросът за “чужда
намеса” в ислямското религиозно изповедание на България.
Тогава главният прокурор Сотир Цацаров настоява за “позасилена роля от държавата
при регистрацията от Държавната агенция по вероизповеданията”. Според него “не е вярна
тезата, че в България няма радикален ислям”.
В началото на 2017 г.
ДАНС изгонва имама на Тамбул джамия в Шумен Ибрахим
Иълмаз за “дейности, създаващи антибългарски нагласи”,
а всъщност за ислямизация,
включително на роми, и политическа агитация.
На стр. 11
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Датата
на училището.
Направих справка в
интернет и останах изненадан, че поредицата се продава в различни сайтове на стойност
от 500 до 1000 лв.
ДО СТАРИЯ СОБСТВЕНИК:
Уважаеми господин/госпожо,
Сигурен съм, че
този пост ще достигне
до вас и искам да знаете, че действието ви
е срам, както за вас,
така и за всички нас
като народ. Работата
ми е свързана с издаване на вестник и
въпреки че не съм журналист, знам, че който

ГЕОРГИ
МАРКОВ
Вървейки по ул. “Капитан Мамарчев” тази
вечер в Силистра, пред
блок 16Б, се натъкнах
на гледка, която събуди доста емоции в мен.
До контейнера за
боклук бяха изхвърлени 6 от 9 тома от поредицата “История на
България”, издадена

България в една
снимка
през далечната 1987 г.
от Българската академия на науките. Доколкото знам, това е научно издание, което обхваща историята на
България и българските земи от древността
до наши дни, а създаването й е свързано с
честването на 1300-та
годишнина на България.

Ако трябва да съм
честен, подминах, направих 10 крачки и си
казах, че това не може
да
бъде
реално.
Върнах се. Кому, по дяволите, може да му
мине през акъла да
изхвърли тези книги?
Изобщо каквито и да е
книги?!... СРАМ! УЖАС!
Веднага се сетих за
учителката ми по исто-

рия Маргарита Александрова, която ми
преподаваше в гимназията. Макар и да не
ми пишеше високи
оценки, още я помня.
Оказа се, че й имам телефона, звъннах и се
разбрахме утре да занеса книгите в ПМГ
“Св. Климент Охридски” и те да станат
част от библиотеката

каквото и да говори написаното
остава!
Тези книги са всичко
друго, но не и боклук.
За да не ставам банален, ще завърша с
една актуална мисъл
на Джордж Сантаяна:
“Народ, който не помни
историята си, е обречен да я повтори!”
Фейсбук

Позьорщина
ПАВЛЕТА
ДАВИДОВА
Тежък пътен инцидент. Шест жертви и десетки пострадали. Шок
и мъка. Репортери с безумно поведение се
блъскат да разговарят
с пътниците. Тотална и
безпардонна липса на
професионализъм
и
журналистическа етика.
Едва ли псевдожурналистите ще бъдат санкционирани въпреки нарушението на всякакви

стандарти. Кой обаче
ще глоби или смъмри
политиците, които също
толкова безпардонно и
неадекватно опитваха
да лъскат имидж на
гърба на страдащите?
Малко след инцидента с автобус на магистрала “Тракия” сюрия министри се изсипаха на пътя. Минути
след драмата, още преди каквито и да било
следствени действия,
те обясняваха какво не
е причина за инцидента. По случайност
въпросната отсечка се
оказа от малкото без
дупки, неравности и
пукнатини. Никой и думичка обаче не каза,
че ако до канавката бе
сложена и мантинела,

автобусът може би нямаше да се забие толкова
драматично.
Всъщност, май само в
България по магистралата може да видите
да притичват или да
преживят домашни и
диви животни. Просто
оградите и мантинелите не са приоритет на
отговорните институции.
Един министър се
втурна в операционната - да наблюдава как
обработват пациентите.
По-скоро искаше да
обработи общественото мнение, да се направи на загрижен. А че в
операционната
се
вмъкна човек, който хал
хабер няма от процедурите - ни вопъл, ни

стон. Да се радваме, че
у нас въпреки мизерното заплащане все още
работят професионалисти, които не се шашкат
от
височайшо
присъствие в напечена
ситуация.
Жадни ли са за кръв
камерите? Май да. За
съжаление обаче остава усещането, че и политиците ни - също.
Къде-къде по-смислено
щеше да е, вместо да
позират от мястото на
инцидента, управленците да се строят, за да
дарят кръв. И да стегнат подчинените си да
дебнат и да глобяват за
всяко нарушение, което е срещу закона,
здравето и живота на
българите.

Война на фасони
От стр. 1

Нищо чудно в хода
на драмата Путин да е
получил пряко или
индиректно послания
от Белия дом да влезе
в положението на стопанина му и да не реагира на едни безопасни ракети, че иначе фасонът на колегата отива на кино. Парадоксално, но Путин
е трябвало да спасява
имиджа на своя съперник. И каква излиза
тя? Заради единия
фасон Америка и За-

падът са готови да
доближат света до
трета световна.
“Умните”
ракети
уцелиха САЩ, Великобритания и по други
места. Лъсна с цяла
сила незачитането им
на Устава на ООН и
международното право. Те “наказаха” Асад,
без да изчакат заключението на Организацията за забрана на
химическото оръжие
(ОЗХО). Това едва ли
е случайно - такова
няма, то е предадено
на ООН още преди две

години. Всъщност Западът се държи като
мутра, за когото правилата не важат и
може да си фабрикува
обвинения както му
скимне.
Да не говорим, че
“умните” си ракети
САЩ, Великобритания
и Франция подредиха
оръжейния бизнес на
Русия. Руските ПВО
системи на Сирия свалиха две трети от изстреляните
ракети.
Сега кой ли не ще се
натиска да има такива
системи. На Тръмп не

може да му се отрече,
че с бизнесменски нюх
е разчистил пазара за
руското оръжие. Нищо
чудно обаче да започне ново разследване
срещу него за връзки
с Москва.
Между
другото
съобщенията гласяха,
че нито една британска ракета не е поразила целта си. Нищо
чудно след време да
стане ясно, че на 14
април британските ракети срещу Сирия са
попаднали точно в
премиерското кресло.

ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И НА
ЮРИСТА. С решение на МС от 12 март 1991 г. 16
април - денят,
в който първото Велико Народно събрание приема
през 1879 г.
Търновската
конституция, е
обявен по инициатива на Съюза на юристите в България и за
професионален празник на българските юристи.
1850 - УМИРА МАРИ ТЮСО,
ШВЕЙЦАРСКА СКУЛПТОРКА
ОТ ФРЕНСКИ ПРОИЗХОД (Р.
1761 Г.). Рожденото й име е
Мария Гросхолц. Известна е с
восъчните фигури, които извайва, както и с музея на восъчните
фигури “Мадам Тюсо”, основите
на който полага в Лондон. Днес
подобни музеи има в много
държави по света.
1889 - РАЖДА СЕ ЧАРЛИ ЧАПЛИН, БРИТАНСКИ АКТЬОР (УМИРА 1977 Г.). Сър Чарлс
Спенсър Чаплин е една от най-креативните личности в ерата на нямото кино,
а по-късно и забележителен режисьор. Изработва
легендарния образ на Малкия човек. Първият му звуков филм е “Великият диктатор” - антихитлеристки,
заснет през 1940 г. Незабравими са лентите с негово участие “Хлапето”, “Треска за злато”, “Светлините
на града” и др.
1893 - РАЖДА СЕ ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА,
ПОЕТЕСА (УМИРА 1991 Г.). Рожденото й име е
Елисавета Любомирова Белчева. Утвърждава се
като поетеса след издаването на
първата си поетична книга “Вечната и святата”. Следват десетки стихосбирки, между които “Звезда на
моряка”, “Сърце човешко”, “Пет
звезди” и пр. Стиховете й са преведени на 30 езика. Удостоена е
със златен медал на Международната асоциация на поетите в Рим.
1925 - УБИТ Е ЙОСИФ
ХЕРБСТ, БЪЛГАРСКИ
ЖУРНАЛИСТ И ОБЩЕСТВЕНИК (Р. 1875 Г.). След
Септемврийското въстание през 1923 г. в публикациите си разобличава
репресиите на режима на
Цанков. При убийството
на комуниста Вълчо Иванов през нощта на 12 срещу 13 февруари 1925 г.
става свидетел на изхвърлянето на трупа му от
извършителите. Описва
видяното във вестниците.
С това си спечелва омразата на режима и “безследно изчезва” през април 1925 г. Днес се навършват 93 години от атентата в църквата “Св. Неделя”.
1947 - ОФИЦИАЛНО СЕ НАЛАГА ИЗРАЗЪТ
“СТУДЕНА ВОЙНА”. Непосредствено след края
на Втората световна война британският писател
и публицист Джордж Оруел използва наименованието “Студена война” в есето си “Ти и атомната бомба”, публикувано на 19 октомври 1945 г. в сп. “Трибюн”. Разглеждайки
света, живеещ в сянката на заплахата от
атомна война, той
предупреждава за
създаването на “мир,
който не е мир”, а
перманентна Студена война, имайки предвид засилващата се идеологическа конфронтация
между СССР и Запада. Навлизането на наименованието в политическата реторика се приписва на американския финансист и политик Бърнард
Барух, който в реч от 16 април 1947 г. в Сената
на Южна Каролина казва: “Нека не се заблуждаваме - днес ние сме в състояние на Студена
война.”
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От Уилям Шекспир
до Тереза Мей
Ще издържат ли нервите на Путин и Русия
на постоянните провокации и какво следва?

Проф. Петко ГАНЧЕВ

Литературните перфекционисти и суперлиберали, от рода на онези,
които се явиха в студиото
на БНТ на 1 март 1991 г.
със сини мартеници, ще
ме обвинят, че смесвам
жанровете. За щастие
мислещите българи, често говорят, че българският парламент понякога се
превръща в един абсурден политически театър,
особено когато се развилнеят духовете на нашите
поробители от турското
гробище, върху което е
изградена сградата на
Народното събрание. В
такива случаи не помага
нито заимстваният от Белгия дух на Търновската
конституция, нито призивът
“Съединението
прави силата” над северния вход. Даже в последното предаване на “Каналето” този пошъл политически театър беше добродушно осмян.
Но в случая става дума
за най-великия, гениалния автор на драми, трагедии и комедии Уилям
Шекспир и премиер министърът на все още “великата сила”, която именно за да върне величието
си, напусна ЕС - Великобритания. Става дума за
г-жа Тереза Мей.
Кураж обаче да направя това сравнение с найвисоко стоящия в историята на световния театър
англичанин и най-ниско
стоящата в редиците на
политическите лидери на
Великобритания г-жа ми
даде споменът от сравнението, което направи
една интелигентна г-жа
посланик на друга “велика” западноевропейска
сила - Франция, при посещението си при мен в
знак на “добра воля”, в годините на битността ми на
извънреден и пълномощен посланик на България в Беларус. Още в началото на нашия разговор г-жа Мирей Мюсо ми
съобщи, че преди това е
била 6 години културен
аташе в Грузия и познава
всички артисти - от Е. Шеварнадзе до М. Саакашвили. На което аз се засмях и й казах:”Но, мадам,
те са политици, президенти на Грузия!”
“Е, да, - отговори тя но и те

играят
по написани от
друг сценарий!”
Колегите ми европейци, при срещи ме караха

да им разказвам за този
разговор и весело се смееха... Всъщност М. Саакашвили изигра не само
няколко действия като
“президент” на Грузия, но
след това и като “губернатор” на Одеса в Украйна, а накрая и даже като
организатор на бунт срещу П. Порошенко, с намерение да стане дори президент на Украйна.
Засега след екстрадицията му от Украйна актьорът М. Саакашвили е зад
кулисите. Вероятно чете
нов сценарий и “зомбираната” публика трябва да
очаква нови действия...
Самата мадам Мирей
Мюсо не можа да издигне кандидатурата си дори
за кандидат-президент
като мадам Сеголен Роял,
защото там се беше развихрил Никола Саркози
със 7-те милиона евро,
подарък от Муамар Кадафи, срещу когото той после от благодарност ор-

ганизира личната си война, за да свали либийския
диктатор. Но едва в тези
дни, след седем години,
най-после френският “независим” съд е започнал
дело срещу корупционера Н. Саркози, за което
западните и редом с тях
българските
медии
мълчат. “И това ще мине!”
е казал някога Соломон,
но не Паси, разбира се...
Но да се върнем на г-жа
Тереза Мей.
И има защо. Защото тя
се оказа главният герой
на една нескопосна политическа постановка през
последния месец и е найчесто показваното лице
на западен лидер на телевизионните екрани.
Добре, че е за кратко,
защото иначе ще изплаши децата със страшната
си физиономия. Една истинска “леди Макбет”. Ако
беше жив У. Шекспир сигурно щеше да я вземе
или като жената, която
движи действието, стимулирайки объркания си

съпруг, или като прима в
театъра си.

Всъщност
не й е леко
на госпожа Мей
Точно година преди
финализирането на “Брекзита”, за което време Великобритания трябва да
върне на ЕС 60 млрд.
евро, които до март 2019
ще станат 80 млрд. евро,
а може и повече. В същото време гръмнаха и скандали. Единият - с педофилите, другият - с трето поколение мигранти - пакистанци, изнасилвали, убивали и изгаряли стотици
момичета англичанки от
80-те години на ХХ в.,
включително и в годините, когато госпожата
беше
министър
на
вътрешните работи, за
което полицията е мълчала, за да не я обвинят в
разисъм. Едва след многократните настоявания

на разследващи журналисти ББС повдига този проблем. Но извеждането на
тези проблеми във фокуса на общественото внимание означаваше край
както на кариерата на гжа Мей, така и на правителството на консерваторите. Лейбъристите на
Джеръми Корбин “дишат
във врата им”.
И тук на помощ идва
не Борис Джонсън, който
играе поддържаща мъжка
роля от рода на шутовете
от комедиите на У. Шекспир (по избор на читателя), а големият англосаксонски брат - продукт на
колониалните метастази
на Великобритания САЩ. Така в “играта” в
началото зад сцената, а
после и на самата сцена
се включва новият Рейгън
- Доналд Тръмп. Но не,
разбира се, Д. Тръмп е автор на сценария, който
започва да се разиграва
от 4 март в Англия, където
в градчето Солсбъри са
“отровени” с нервнопара-

литичен газ бившият полковник от ГРУ Сергей
Скрипал и дъщеря му
Юлия, а могъщата ЦРУ.
Този факт до голяма степен обяснява защо още
отначало се вижда от
мислещите наблюдатели
и анализатори несвързаността и противоречивите
акценти на сценария, за
който като удавник се улавя г-жа Тереза Мей, последвана от верния паж
Б. Джонсън. По думите на
бивш немски контраразузнавч, ако през Втората световна война и до
края на Студената война
МИ-6 е “мозъкът” на западното разузнаване, то
ЦРУ са парите и грубата
сила. Днес човечеството
е вкарано в нова Студена война, предизвикана
от амбициите на Д. Тръмп

МИ-6 Кристофър Стил
“Кремълско досие”на Д.
Тръмп, според което последният е едва ли не
марионетка на В.Путин.
При подготовката на “досието” главният съветник
на К. Стил е не кой и да е,
а бившият полковник от
ГРУ, екстрадиран преди
няколко години в замяна
с други руски агенти.
Въпросът е, на кого ставаше неудобен С. Скрипал? На В. Путин ли две
седмици преди изборите
за президент и три месеца преди Световния шампионат по футбол или на
ЦРУ след провала с “досието”?
И втори момент в нескопосния
сценарий.
Според британските медии С. Скрипал и дъщеря
му са “отровени” с нерв-

да спре залеза на САЩ
за сметка на своите “опоненти” - Китай, Русия, а
зад тях Иран и КНДР, и
отново да я направи
първа (maкe again first) с
помощта на своите приятели и съюзници.
И кой е най-близкият
приятел и съюзник на
САЩ? Никога не е имало
съмнение, че това е Великобритания.

нопаралитичния газ “Новичок”. Но според създателя на формулата на
този газ А-234 Вил Мирзоянов (узбекски учен от
лабораторията в гр. Нукус
- Узбекистан), който от
1992 г. живее щастливо в
САЩ, където публикува
книгата с формулата и технологията за производството на този газ, ефектът
от въздействието на този
газ е поразяващ и няма
никакви шансове за оцеляване на живите обекти,
върху които е въздействано. Според други източници САЩ и Великобритания произвеждат този
газ от 1998 г. Вероятно в
някои от техните лаборатории е дадено и името
на този газ “Новичок”,
което много бързо беше
подхванато от Т. Мей и Б.
Джонсън и им посочи
ориентирите на виновния
за това “отравяне”- Русия.
Но Русия още от средата на 90-те години на
ХХ в. - времената на верния слуга на Запада Б.Н.
Елцин, е унищожила
всички запаси от бойни
отровни вещества, пък и
никога не е наричала
този газ “Новичок”. Освен
това става ясно, че Ю.
Скрипал не само е оздравяла (?), но и бе изписана
от болницата в Солсбъри,
а впоследствие същото бе
съобщено и за баща й С.
Скрипал. През цялото
време на шумната медийна кампания срещу Русия
не се позволи контакт на
представител на руското
посолство в Лондон с руската гражданка Юлия
Скрипал, нито пък се даде

Но защо именно
в този момент
Великобритания? Защото само дни преди случая “Скрипал” Конгресът
на САЩ отхвърля като
бездоказателствена хипотезата за “намесата на
Русия” в президентските
избори в САЩ през 2016
г. в полза на Д. Тръмп. В
основата на тази хипотеза, която беше лансирана
като реален факт от западните медии (сред които и верновасалните
български), беше подготвеното от бившия агент на

виза на братовчедка й
Виктория Скрипал да я
посети в Солсбъри.

Но шумът около
химическата
газова атака
позволи на “нелепата”
(New York Times) Т. Мей да
обедини все още несъвзелата се от “тръмпирането”
и “Брекзит”-а Европа. В
тази Британия, в която
убийството на крале и херцози, описани още от У.
Шекспир, е нещо обикновено, да не говорим за
милионите туземци и аборигени от Америка, Африка, Азия и Австралия, изведнъж нададоха вой за
убийството на един бивш
шпионин и предател на
Русия, който е заработил
не само над 100 000 долара, но и отгоре на всичко получава “кралска пенсия”. И ефектът беше поразяващ. Не само следвайки стадния инстинкт и
васалния комплекс над 30
държави изгониха руски
дипломати и събудиха задрямалата русофобска
истерия. Някога в битността си на министър на пропагандата в правителството на А. Хитлер Йозеф
Гьобелс беше заявил:
“Дайте ми власт над медиите и аз ще превърна
всяко общество в стадо
свине!” Англосаксите не
само някога бяха научили
А. Хитлер за концентрационните лагери и му дадоха идеите за евгениката и расизма, но и сами
се оказаха добри ученици на нацизма!
Но веднъж появил се
газът на вратите (две
седмици след отравянето?), в елдата (донесена
от Москва?) или дявол
знае къде още, за да
бъде отровен един бивш
и непотребен шпионин,
подобно на пушката на
стената, в пиесите от
епохата след У. Шекспир, той трябваше да
изпълни ролята си на
масово поразяващо бойно отровно вещество.
И ето, започна второ
действие на пиесата,
където главната роля
вече пое Д. Тръмп, а Т.
Мей поддържащата. Б.
Джонсън мина на втори
план, заместен от Е. Макрон.

Готвената
от месеци
провокация
в Сирия,
за която предупреждаваше руското разузнаване,
се “случи” само преди дни
в сирийския град “Дума”
(Douma), от Източна Гута,
откъдето се бяха изтеглили вече сложилите оръжие “добри терористи” приятели на САЩ и техните съюзници, И както в
случая със С. Скрипал и
дъщеря му, без да е
извършено обективно
разследване и да се установи даже реалността на
факта, инсцениран не за
първи път от прословутите “бели каски”, веднага
беше посочен виновникът
- правителството на Б.
Асад, наречен от развилнелия се Д. Тръмп “животно”, което трябвало да
заплати за убийството на
много невинни жертви,
както и, разбира се, Русия и Иран, които стояли
зад него.
На стр. 11
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Жестоко
манипулирани,
направо
зомбирани са
тези момчета,
благодарение на
образователните
„грижи“
на всякакви
фактори

Интифада!
Не, футболен мач

Константин
ИВАНОВ

Миналата сряда неочаквано се подмладих с почти три
десетилетия. Тогава, през пролетта на 1989 г. делегация на
Международната организация
на журналистите, чиито секретар бях, отседнахме в “Америкън колони хотел” в сърцето
на древния Ерусалим. Задачата ни беше да посетим в израелския затвор като проява на
солидарност двама палестински журналисти. От палестинската журналистическа организация ни предупредиха да
сме много внимателни къде
ходим, защото интифадата е в
разгара си. “Интифада” на
арабски значи “въстание”,
беше известно като интифадата с камъните, защото палестинците замеряха с камъни,
изстрелвани с прашки, тежко
въоръжените израелските полицаи и войници. Наблюдавахме такъв сблъсък на границата на Ивицата Газа с Израел.
Та миналата сряда отивам
на разходка в Борисовата градина. Преди това от трамвай
№18 наблюдавам плътни колони мъже, които се движат
по “Графа” и прииждат от “Патриарха”, скандирайки също
така ожесточено както участниците в интифадата. По тро-

тоарите и около “Попа” полицаи с каски и шлемове, като
израелските охранители, само
че без автомати. И прашки не
се въртяха. Вече в парка, около стадиона и навътре, чак до
езерото с лилиите и костенурките стотици полицаи, двигателите на полицейските коли
работят, опъват се бяло-червени ограничителни ленти
напряко алеите.
Интифада!
Не, бе, след два часа е началото на мача “Левски”- ЦСКА.
Задава се група петима
подранили младежи, “може ли
да ви обезпокоим” любезно се
осведомяват, “разбира се,
тъкмо ми беше доскучало сам”.
Разполагат се на двете пейки,
които са разместени така че
са една срещу друга.
„Левскари сте, нали? И аз
съм левскар, навремето не
пропусках мач на нашите”. “А
сега?” “Сега вече остарях, болят ме коленете, как да се
включа в хореографиите, нали
така им викате, по наше време само скандирахме “Само
“Левски”, нямаше като сега
обиди на “говеда”, “свини” и за-

плашване със смърт на футболния враг, Гунди го носехме
на ръце”. За Гунди са чували,
но като им споменавам Соколето, Теко Абаджиев, Патрата, Сашо Костов гледат недоумяващо. Подсмиват се на
лафа за Гайдаров, че тичал
така бързо, че акъла му не
можел да го догони. Уточнявам, че доста футболисти на
“Левски” напоследък са починали и последният е бил именно Гайдаров и това донякъде
май им е известно.
И понеже явно са заинтригувани, им разказвам, как десният бек на ЦСКА вкара гол
кажи-речи от центъра, та излезе лафът “Ракаров вкара на
Дервентски гол от Халите”, с
припев “Кой предаде “Левски”
- Дончев и Дервентски” (Дончев беше защитник на “сините”). Констатират, че времето,
за което говоря, и бащите им
не са били раждани.
Питат ме пълнил ли се е
стадионът за мачовете на
“Левски” и ЦСКА. Обяснявам
им, че се пълнил не само на
футболни мачове, но и на големи международни състеза-

ПЪЛЗЯЩАТА ИСЛЯМИЗАЦИЯ
От стр. 8

На 21 март 2017 г. е обявен за
персона нон грата културното аташе
на турското посолство Улви Ата, пратеник на ДИАНЕТ, контролирал Главното мюфтийство и следял за “правилното” изразходване на “отпуснатите”
средства от Турция.

Научна еквилибристика
и чиновническо безхаберие
Като се опира на своите социологически изследвания и теренни сондажи, Ев. Иванова твърди, че “никъде
в България не съществува среда за
разпространение на ислямизъм”. И
още - че липсвали белези за каквато
и да е радикализация на религиозна
основа, като едновременно с това социоложката-политоложка внушава, че
прокуратурата чрез действията си срещу ислямизма “насаждала верска и
етническа нетърпимост”.
От своя страна, “съдружникът” на
Иванова, бивш съветник на Желю Желев по религиозните въпроси - Михаил Иванов, бил възмутен от ДАР. Той
уличава българското разузнаване в
“занимаване с интриги”, каквато била
информацията за ислямизирането на
циганите. Изживявайки се като пръв
адвокат на ДИАНЕТ, Иванов смята, че
било “погрешно да се твърди, че Турция изнася ислям”. Тя само била използвала мюсюлманските общности у
нас, за да... “има своите връзки”(!).
През 2016 г., в отговор на депутат за
дейността на ДИАНЕТ в България, Бой-

ко Борисов заявява, че не виждал никакъв проблем в командироването на
“служители” на турското ведомство в
България”, което се било практикувало
от много държави на ЕС. По-нататък
Борисов се “аргументира” със Закона за
вероизповеданията от 2003 г., като според него отговорността за дейността на
командированите у нас свещенослужители от другите държави била на... самите регистрирани вероизповедания.
Преди няколко месеца стана известно, че по предложение на “Обединени патриоти” предстои да бъде приет нов Закон за вероизповеданията,
който предвижда строг контрол върху
тяхното финансиране, върху подготовката и проповедите на религиозните
служители. Още оттогава обаче се чуват гласове, че този закон щял да
бъде “неприложим” спрямо Корана,
който се проповядвал само на арабски. Той не можел да регламентира и
проповедите на имамите, тъй като
право за това имали единствено “посветените” в исляма.
Вярно е, че новият закон може да
ограничи дейността на самозабравилите се емисари на “правата вяра” и
асимилаторските домогвания на
съседна Турция. Но това едва ли може
да промени по-сериозно нещата, докато нашенските управници продължават да са в плен на своето чиновническо безхаберие и васалния си
манталитет. Вече за пишман научните ни експерти всичко е от ясно поясно. Ако разчитаме на тях, България
отдавна да е отишла в небитието.

ния по волейбол и баскетбол,
когато пред централната трибуна се инсталираха специални дървени подиуми; а също
за световно по борба, за финала на колоездачната обиколка на България. Пълен
беше и при посещението на
“Харлем глоубтротърс”. Един
от младежите се досеща:
“Тези май бяха някакъв американски баскетболен шоу
отбор”. Потвърждавам, при
което младежът до мене подскочи: “Как при комунизма тук
да идват американци!” Ами
така, идваха и разговорът
тръгва в политическо русло.
Младежът е завършил история, малко го е яд, че комунизмът не се е оказал така закостенял и минава в атака:
десетки хиляди хора са избити
в България от комунистическия
съд след Втората световна война. Е, тука, както казвахме тарикатски навремето, “тоя ми се
опече на шута”. Споменавам,
че Народният съд не го е измислил Георги Димитров, а сме
задължени с решение на САЩ
и Великобритания и в него е
имало представители не само

на Комунистическата партия,
но и на земеделци, звенари и
др. И тъй като само преди месеци бях публикувал в “Дума”
цяла страница “Чистките във
Франция след Освобождението” и всичко е свежо е в паметта ми, развихрям се: 20 000
ликвидирани без съд и присъда, над 10 000 осъдени на
смърт и екзекутирани, включително членовете на колаборационисткото правителство на
Виши, като присъдата на премиера генерал Петен е променена на доживотен затвор поради напредналата му възраст
и заслугите му на фронта по
време на първата световна война... За десерт пазя, защото
знам, че другото може и да не
запомнят, но ще се впечатлят,
както и става, историята за 20
000 французойки, които са остригани и разкарвани като
мечки по обвинение в “хоризонтална колаборация”, т.е.
сексуални отношения с германския окупатор. Историкът до
мене чистосърдечно си признава: “Това за хоризонталната колаборация не го знаех”.
Колко още неща не знаят,
милите, още по-лошо, познанията им са жестоко манипулирани, направо зомбирани са тези
момчета благодарение на образователните “грижи” на всякакви фактори, като се почне от
министър Кунева и се стигне до
гениалния гебраджийски идеолог Антон Тодоров.
Надигам се да си вървя,
момчетата приветливо ми помахват, само “историкът” гледа някак мрачно: “Откъде се
взе тоя побелял плешивец да
ни води тук комунистическа
пропаганда”.
“Дано нашите бият”, пожелавам, “Дано, ама надали” отговарят ми почти колективно.
Е, взехме, че бихме с два
на нула.

От Уилям Шекспир до Тереза Мей
От стр. 10

Този път Русия предупреди, че няма да търпи повече това “хамство”- обвинения без доказателства, само защото някой
трябва да оправдае големите разходи на ВПК за
оръжия пред митичната
заплаха от агресия на
тази Русия.
Междувременно на
сцената на второто “сирийско действие” на пиесата на англосаксите
мълчаливо се включи Бениамин Нетаняху, като
ВВС на Израел изстреляха от ливанска територия 8 ракети срещу сирийския аеродрум в провинция Хомс, 5 от които
бяха прихванати от ПРЗ.
Мотивите на израилтяните, че там имало ирански
съветници и безпилотни
апарати, които могат да
извършат атака срещу
Голанските възвишения.
Под прицел е строяща се
база на ВМС на Иран в
Тартус, която от своя страна може да удари ВМБ
на Израел в Хайфа, където са 3 и 7 флотилии. В
този случай Б. Нетаняху
последва съветите на
новия съветник по националната сигурност на Д.

Тръмп Джон Болтън “да
се прави на луд” и да гравитира на границите на
“безумието” с готовност
за ядрена война. Така някога “играеха” по съветите на гуруто на американската футурология Херман Кан Ричард Никсън
и Роналд Рейгън. И успяха, особено Рейгън.
Въпросът е, ще последва
ли този съвет и Д.Тръмп?
В сцените от “второто
сирийско действие”, за
което сцените от “първо
действие” от Солсбъри Великобритания, с “отравянето” на Скрипалите, бяха само подготовка, се задвижиха много
стари “артисти”, за които
регулирането на въпроса за Сирия в съответствие с договореностите
между Русия, Иран и
Турция с изолирането на
САЩ и Саудитска Арабия
не ги устройваше. С викове и претенции, или с
мълчаливо излизане на
сцената иззад кулисите
към виковете и заканите
на Д. Тръмп се присъединиха Саудитска Арабия, Франция и даже
Германия. Ердоган също
се оказа недоволен, че
вместо да настани свои

верни туркомани на мястото на прогонените от
Африн кюрди, трябва да
отстъпи този район на
самия Б. Асад.
На заседанието си
Съветът за сигурност на
ООН не прие нито проекта на Русия за независима комисия, която да разследва действителността
в “Дума”, нито резолюцията на САЩ за наказване
на Асад и дори на Русия,
след което щяло да има
разследване. Тръмп няколко пъти мени посланията си в Twitter сменяйки тоналността от решително сблъскване с Русия
до оставяне на вратата
отворена за диалог. Явно
и в тези постове главният
актьор на второ действие
от тази пиеса използва
овехтелите съвети на Х.
Кан да демонстрира лудост, готов на безумие, но
не готов да прекрачи
тази граница, защото
това ще означава не
само края на Америка, но
и на човечеството, както
преди седмица го предупреди Китай. Въпросът е
ще издържат ли нервите
на Вл. Путин, на Русия? И
какво следва като “трето
действие”?
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ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ПОЛУЧАВА „АСКЕЕР“
ЗА ПРИНОС КЪМ ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО

„Ñîôèÿ ôèëì ôåñò“
îòíîâî ãîñòóâà â Ëîâå÷
„Радиограмофон“, спечелил
наградата на публиката,
открива събитието днес

А

удостоена с наградата за
най-добра актриса.
Най-новата творба на
Шон Бейкър “Проектът
“Флорида” (САЩ) беше
представен лично от автора
в София, а филмът разказва
за живота на шестгодишната Мууни и младата й майка
Хейли - татуирана бунтарка,
която отглежда дъщеря си
ден за ден в евтин хотел,
менажиран от Боби (Уилям
Дефо, номиниран за “Оскар”,
“Златен глобус” и БАФТА) в
покрайнините на Орландод.
Прожекцията е на 18 април.
Четвъртък е денят на
Франсоа Озон с най-новата
му творба “Другият любовник”
(Франция-Белгия).
Представен в състезателната програма в Кан през
2017 г., филмът събира на
екрана Марин Вакт и Жереми Рение. В актьорския
екип са още и Жаклин
Бисе, Доминик Реймон,
Мириам Бойе. “Нелюбов”
(Русия-Франция-БелгияГермания) на Андрей Звягинцев е един от най-важните филми за м. г. “Нелюбов” бе представен в кон-

ИЗВЕСТНА
МАКЕДОНСКА
ПИСАТЕЛКА
С ЛИТЕРАТУРНО
ТУРНЕ У НАС
Популярната
македонска писателка Ягода Михайловска-Георгиева ще представи
пред българските
читатели романите
си “Камъкът на
твоя ден” и “Индиговият Бомбай”, издадени от “Персей”. Те са белязани от личните преживявания на авторката, свързани с пътувания в Индия и Хималаите, научи ДУМА
от издателя Пламен Тотев.
Представянето й в София - в залата
на Културно-информационния център на
Република Македония (ул. “Оборище” 7),
ще бъде днес, 16 април, от 18.30 ч. Утре
тя ще гостува в Ловеч (Клуб на културните дейци от 17.30 ч.), на 18-и ще се включи в 13-ия маратон “Четяща Стара Загора” (в къщата музей “Гео Милев” от 18 ч.).
На 19-и ще бъде специален гост на литературния фестивала “Южна пролет” в
Хасково (Регионалната библиотека от
16.30 ч.).
Ягода Михайловска-Георгиева е родена на 3 март 1953 г. Повече от три
десетилетия е журналистка, есеистка и
филмова критичка в пресата, а през последните десет години работи като редакторка в телевизия “Телма”. Авторка е
на поредица пътеписи за Бомбай и за
Гоа в Индия, за Катманду и Хималаите в
Непал. Носителка е на Рациновата награда за най-добра прозаична книга (за
“Камъкът на твоя ден”), “Роман на годината” (за “Индиговият Бомбай”) и “Стале
Попов” (2018) на Дружеството на македонските писатели (за най-новия й роман “Манастирът Фуентарабия”). Съпруга е на един от най-именитите македонски хирурзи, който извършва бъбречни
трансплантации.

„Радиограмофон“ - реж. Рузие Хасанова

курсната програма на Кан
2017. Прожекцията е на
20 април.
Носителят на “Златна
палма” за 2017 г. - “Квадратът” (Швеция-Германия)
на Рубен Йостлунд ще бъде
излъчен на 21 април.
Вим Вендерс избра София, за да представи амбициозния си проект “Потапяне”, който откри 65 филмов
фестивал в Сан Себастиан.
“Потапяне”
(ГерманияФранция-Испания-САЩ) е
любовна история, която отвежда зрителя в напълно

различните светове на двамата главни герои Даниел
Фландърс и Джеймс Мор в ролите са Алисия Викандер и Джеймс Макавой.
Филмът е създаден по едноименния роман на Дж. М.
Леджърд, а сценарист е
Ерин Дигнъм. Сред останалите актьори с ключови
роли са Шарлот Рамплинг,
Александър Сидиг и Одри
Кутури. С тази прожекция
ще бъде закрит “СФФ в
Ловеч” - на 22 април, научи
ДУМА от Светлана Дамянова от пресофиса на СФФ.

Другият
Другият Горан
Горан Брегович
Брегович
Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА

“Преди минути разбрах за нещастието, което днес сполетя толкова
български семейства... Съчувствам на
всички пострадали в катастрофата и
на близките на загиналите. Макар и в
този тъжен и тежък момент, аз и всички музиканти сме тук пред вас. Посвещавам тази вечер на жертвите от трагичния инцидент.” С тези думи Горан
Брегович се обърна към публиката,
изпълнила “Арена Армеец” за концерта му с “Три писма от Сараево”. Организаторите от “Моко сълюшън” събраха на една сцена Оркестъра за сватби
и погребения, Софийската филхармония, мъжки хоров състав, трима цигулари и народните певици Людмила и
Даниела Радкови, които представиха
мащабната творба на Брегович от 11
композиции.
По традиция, музикантите от Оркестъра за сватби и погребения влязоха в залата откъм публиката. Минавайки покрай редовете, те сякаш водеха музикален диалог с оркестрантите от Софийската филхармония,
изпълнили сцената. В петъчната вечер българските зрители имаха
възможността да видят и чуят един
друг, различен Горан Брегович,
създал красива и внушителна музика
със завладяващо звучене, емоционален подтекст и силни послания.
“С новия си проект оставих сърцето си
в цигулката, признава балканският гений. Първият инструмент, на който
свири още когато е дете, е цигулка. И
макар през годините на своята
изпълнителска кариера той да се изявява предимно на китара, от този проект става ясно, че в сърцето си Брегович остава верен на цигулката. На нея
е посветил и красивия си мащабен
проект за класическа, клезмер и ориенталска цигулка и симфоничен оркестър. А посланието, което отправя с
него, е, че в ХХI век хората трябва да

Снимка „МОКО СЪЛЮШЪН”

“Арт фест/София филм
фест” за поредна година
потегля на път през пролетта и Ловеч отново е част от
важните дестинации. Прожекциите се осъществяват в
кино “Космос” в Ловеч, в
партньорство с общината и
с подкрепата на НФЦ и
“Europa Cinemas”.
Програмата
започва
днес, 16 април, в 19 ч. с
филма,
който
спечели
сърцата и наградата на публиката на 22 СФФ - “Радиограмофон” (България-Полша) на Рузие Хасанова.
Творбата ще бъде представена от част от екипа на
филма. “Радиограмофон”,
отличен със “Златна роза”
за дебют на 2017 г., разказва за баща от Родопите,
който изминава пеш 100 км,
за да купи радио за обсебения си от рок-музиката син.
Прототипи на героите са
дядото и бащата на режисьорката. Във вторник проявата продължава с “Без милост” (Германия-Франция)
на Фатих Акин. Премиерата
бе в официалния конкурс на
Кан, а Даян Крюгер беше

Снимка СФФ
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Изложба за Багряна
в Столичната
библиотека
Столичната
библиотека ще
отбележи
125
години от рождението на Елисавета Багряна с
изложбата “Аз Багряна”, която
се открива днес,
16 април, от 11 ч.
в
мраморното
фоайе на партера. В нея ще може да се види
таблото “София и Багряна”, книги и снимки на поетесата от
фонда на Столичната библиотека и лични вещи и снимки, предоставени от близките й. Показани са и албуми с ноти за песни
по нейни произведения. Сред експонатите е и личният екслибрис на поетесата. Слово за Багряна ще произнесе поетът и
неин колега Найден Вълчев и доц.
д-р Людмила Малинова от Института за литература при БАН.
Изложбата е част от кампанията “На училище в Столичната
библиотека”.

Куклено шоу учи
децата да събират
отпадъци разделно
Безплатното куклено шоу
“Приказка за юначета с празни
тумбачета”
започва
за
четвърта поредна година турне
из страната днес, 16 април, от
Силистра. Децата в 7 града още Дулово (17 април), Шумен
(18), Хисаря (24), Пазарджик (30),
Айтос (2 май), Карнобат (3), ще
се срещнат с обичаните приказни герои Хартояд, Пластоядка и
Стъклояд. Те ще покажат на
зрителите как да се грижат за
опазването на околната среда,
като изхвърлят отпадъците от
опаковки разделно. След представлението децата ще се забавляват с танци и игри. Входът
е свободен, а всеки малчуган ще
получи комикс книжка с игри.
Детският празник се организира
от “Екопак България” и общините, в които гостува театърът.

Почина режисьорът
Милош Форман

се научат да живеят с различията, не
защото го искат, а защото е неизбежно. “Сараево, където съм роден, е не
просто град, а метафора за съвременния свят, в който един ден можем да
бъдем добри съседи, а на следващия да се държим като врагове, защото
изповядваме различна религия”, споделя Брегович. По неговите думи музиката е език, а ако говорим добре един
език, изведнъж се появяват нови изречения, създава се нова история. Такъв
е случаят с “Три писма от Сараево”,
който обединява три свята в едно, музикалните традиции на християни, евреи и мюсюлмани. И преминава от
история до чувства, от емоции до радост, от тъга до танц.
Онези зрители, които бяха дошли
на концерта заради традиционния
репертоар на Оркестъра за сватби и
погребения, в последната му част получиха своето - “In the Death Car” от
филма на Емир Кустурица “Аризонска
мечта”, “Бела, чао”, “Калашников”,
“Опа дзупа (Балкан)”. Наред с вълнението от споделеното музикално преживяване и една глобална съвременна тема за размисъл, всеки зрител си
тръгна с диск на Горан Брегович “Три
писма от Сараево”, получен срещу
билет при влизане в залата.

Американският кинорежисьор
от
чешки произход
Милош Форман
почина на 86г о д и ш н а
възраст. Роден
е през 1932 г. в
Чеслав. Родителите му загиват в концлагер по време
на Втората световна война (19391945). Кинокариерата на Форман
започва през 1955 г. В Чехословакия снима филмите “Черен Петър”,
“Любовта на русокосата” и “Пожар, момичето ми”. През 1967 г.
заминава на специализация в САЩ,
през 1968 г. е в Париж за преговори
за снимки на нов филм и остава
там, заради събитията от Пражката пролет. От 1971 г. работи в
САЩ и още с първия си филм печели фестивала в Кан. През 1975 г.
постига световен успех с екранизацията на “Полет над кукувиче
гнездо”, с който печели и “Оскар”.
Други известни негови филми са
“Коса” и “Амадеус”, за който получава 8 “Оскар”-а и 4 “Златни глобуса”.
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Микроорганизми
станаха шедьоври
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В кръчмата:
- Може ли 18 ракии?
- Ама защо точно 18?!
- Е, как, нали отвън пише:
“Под 18 не сервираме”.

Необичайното изкуство, представено в Националния
природонаучен музей, ще може да се разгледа до 11 май
Кристина МИТКОВА

Снимка АВТОРКАТА

И

Изложба на микробиолози “Агар арт - изкуство от
микроорганизми” бе открита в Националния природонаучен музей. Тя привлече
вниманието и възхищението
на малки и големи. В експозицията са включени
40 творби, направени чрез
култивиране на бактерии,
дрожди и микроскопични
гъби. Същинският процес на
рисуване се извършва с помощта на метална примка, с
която се взимат микроорганизмите и се нанасят върху
новото “платно”. Първоначално се виждат само щрихите, но след като се развият, цветът се появява и картината буквално оживява. По
този начин “художниците”
демонстрират как се занимават сериозно с наука, която може да се превърне и в
истински живописен шедьовър.

Първи посетители
разглеждат изложбата

Първият конкурс “Агар
арт” у нас е организиран
през 2016 г. от списание
“Българска
наука”
и
Ridacom. Той е създаден по
аналог на Агар арт контест
на Американското общество
по микробиология. Поради
големия интерес се провеж-

да отново през 2017 г. и
25 екипа показват своята
креативност и умения в 140
произведения от различни
бактерии, част от които са
представени на изложбата.
Това събитие е едно от найголемите постижения, свързани с доказването на на-

уката на много достъпно
ниво именно чрез рисунки.
Вдъхновението идва в
края на 2014 г. от Росица
Ташкова, редактор на списание “Българска наука”. Докато работи върху дипломната си работа за магистър
в университета на Нант Франция, решава да зарадва колегите си, рисувайки
шарена елхичка. Авторката
превръща бактериите в палитра, а творението й става
най-харесваният, коментиран и споделян пост във
фейсбук страницата на Американското общество по микробиология.
Организатор на експозицията е списание “Българска
наука” с финансовата подкрепа на Ridacom и със
съдействието на Националния природонаучен музей
при БАН и Aruna PR Advisory.
Куратор е Милена Радева.
Изложбата може да бъде
разгледана до 11 май.

Успех на каузата
за Весела Божкова
Някои от най-големите имена
в българския фолклор се
събраха на една сцена,
обединени от благотворителна кауза. Дамата от популярния дует Любен и Весела
Божкови се нуждае от
оперативно лечение за смяна
на тазобедрена става. Мисията бе изпълнена успешно. От
продажба на билети бяха
събрани 4262,40 лв., в кутиите за благотворителност по
време на концерта постъпиха
1021 лв., а в специално
откритата за целта банкова
сметка - 630 лв.
Гуна Иванова, Ивайло
Герасимов, Илия Луков,
Райко Кирилов, Благовест
Бичаков, Венцислав Пенев,
Александър АлександровАлекс, Павлина Горчева и
ансамблите “Гоце Делчев”,
“Средец” и “Хоро” събраха
стотици почитатели на
популярните изпълните на
Гейбриъл
Луна

песни от Пиринския край.
В края на концерта,
препълнил до предел бившето кино “Освобождение” в
столицата, Весела и Любен
Божкови благословиха
всички, подкрепили благородната кауза. Тъй като
събраните средства са
повече от необходимите за
операцията на Весела,
остатъкът от сумата ще бъде
предоставен на други нуждаещи се творци.
Обичаният дует Весела и
Любен Божкови, чиито
песни са издавани на грамофонни плочи в стохилядни
тиражи, отново ще има шанс
да радва почитателите на
фолклора.
Вестник “ДУМА”, който беше
един от медийните партньори на концерта и подкрепи
добротворческата кауза,
пожелава успешно лечение
на Весела.

БОРИС ДАНКОВ, поет, писател,
журналист, преводач
ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ,
композитор и музикант
Проф. ВЛАДКО МУРДАРОВ,
д.ф.н., езиковед и преводач
Проф. д-р ЗДРАВКА ВАЛЕРИАНОВА,
онколог
КАТЯ КОЛЕВА,
икономист и политик
КЕАЗИМ ИСИНОВ, художник
МАРТИН ЗАИМОВ,
финансист и политик
РАБИЕ КЬОСЕВА, член на НС на БСП
ХАСАН АЗИС,
кмет на община Кърджали

Началото на работната
седмица за целия ни екип
е празнично, защото днес
е рожденият ден на

ИНА МИХАЙЛОВА
С острото си
перо, злободневните коментари
по най-актуални
теми и свежите
репортажи от
почти
всички
кътчета на България тя доказва,
че е истински
журналист
не
само по образование, а и по призвание. Умението
на нашето Инче непринудено да
общува с важни посланици и с
обикновени хора в нужда я
превръща в ярък пример за неподправена човечност. Спокойствието, което вдъхва с усмивката си, може да окуражи и найголемия песимист да повярва, че
доброто съществува. Способността й да накара вкъщи да й
козирува нейният най-любим полковник се превърна в символ на
дългогодишно семейно разбирателство. А надеждата ни за светло бъдеще се възражда именно
благодарение на нашия човек от
квартал “Надежда”. Затова пожелаваме на прекрасната рожденичка да е много здрава, заобиколена от свестни приятели и да
е все така вдъхновена за щастлив живот с половинката си.
От колегите в
ДУМА

Избран е следващият Терминатор

Т

им Милър, който снима новия “Терминатор”,
посочи името на актьора, който ще замени Арнолд Шварценегер. В интервю за
“Дедлайн” режисьорът
заяви, че това е 35-годишният американец
Гейбриъл Луна, чиято
най-популярна роля

досега е в сериала
“Agents of S.H.I.E.L.D.”,
където играе Ghost
Rider.
Очаква се филмът
да бъде заснет през
това лято, но отсега се
знае, че сценарият му
е засекретен. Премиерата е насрочена за
22 ноември 2019 г.

70-годишният Шварценегер претърпя сърдечна операция в края
на миналия месец.
Първите думи на звездата след нея бяха:
“I`m baсk” - реплика,
свързана с ключовата
фраза “I`ll be back” от
култовата му роля в
“Терминатор”.

ÖÚÐÊÎÂÅÍ
ÊÀËÅÍÄÀÐ
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Св. мчца Агапия, Ирина и Хиония.
Света София - Премъдрост Божия

ОБЯВИХА НОВА ДАТА ЗА КРАЯ НА СВЕТА
Любителите на теориите
на конспирациите пророкуват, че краят на света ще
настъпи след броени дни на 23 април, съобщи “Дейли
ирър”. Точно на тази дата

Слънцето, Луната и Юпитер
ще застанат в една линия в
съзвездието Дева и това ще
бъде знак за Второто пришествие. Тогава Исус Христос
ще възкръсне отново и ще

се завърне, за да накаже
всички грешници на Земята,
твърдят още убедените
конспиратори. Те предвиждат, че през нощта на
23 април в небосвода ще се

появи и митичната планета
Хикс, известна също под
името Нибиру.
Един от новите пророци,
Дейвид Мийд, предрича, че в
предпоследния понеделник

на месеца ще има и масови
изригвания на вулкани. Но
вестникът успокоява своите
читатели, че Мийд в миналото
неведнъж е грешил с апокалиптичните си прогнози.

g
www.duma.b
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София, жк. "Дружба" 1, ул. "Илия Бешков" 3А

блачността от запад ще се снишава и в
следобедните часове на места в Западна България ще превали слаб дъжд.
През нощта ще превали и в централните
райони на страната. Вятърът ще е слаб, в Източна
България - до умерен от югоизток. Минималните
температури ще са между 8° и 13°, дневните ще
се понижат и ще са предимно между 19° и 24°,
по Черноморието 11° - 12°. В планините ще има
значителна облачност и на места в масивите от
Западна България ще превали. Ще духа умерен
югоизточен, по високите върхове на Рила и Пирин - до силен южен вятър. Максимална температура на 1200 метра - около 16°, на 2000 метра около 8°. Над Черноморието ще има разкъсана
облачност, значителна в сутрешните часове. Ще
духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максимална температура на въздуха - 11 -12°, колкото
е и температурата на морската вода. Вълнението
на морето ще се усили до 3 бала.

Изгледи за

17

18

максимални

максимални

15°/21°

16°/22°

През следващата седмица времето ще бъде понеустойчиво, а температурите - с няколко градуса по-ниски от тези през последните дни. На
много места утре ще превали и прегърми, не са
изключени локални градушки. В сряда краткотрайни валежи ще има само на места в планинските
райони.

06:00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ —ÛÚÂ¯ÂÌ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ·ÎÓÍ
09:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û
Ì‡Ò
09:15 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò ÛÎÚÛ‡
ÍÛÎÚÛÂÌ ·ÎÓÍ
10:30 «‰‡‚ÂÚÓ ÓÚ·ÎËÁÓ Á‰‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
12:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12:30 —Ú‡ÌË ·Ó„‡Ú Ú‚ Ë„‡/Ô/
13:25 ≈‚Ó‚ËÁËˇ 2018 /ÍÎËÔÓ‚Â/
13:30 ì¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓî
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ: ì¬ÍÛÒÌ‡Ú‡ ≈‚ÓÔ‡î /Ô/
14:15 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÒÎÓÚ
14:30 —‡„Û‡ - ÒË‡ÏÒÍ‡Ú‡ ÍÓÚÍ‡
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
14:45 ΔË‚ÓÚÌË ÔÓ ÔËÊ‡ÏË ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15:10 —Ë‰ - ‰ÂÚÂ Ì‡ Ì‡ÛÍ‡Ú‡ 2
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15:35 ¡‡ÍÒÚ˙ Ú‚ ÙËÎÏ
16:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16:10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16:25 ‡ÔË Ú‚ ÙËÎÏ
17:25 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
17:30 ì¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓî
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ: ì¬ÍÛÒÌ‡Ú‡ ≈‚ÓÔ‡î ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘ ”ÚË ¡˙˜‚‡Ó‚
18:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18:20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19:00 —Ú‡ÌË ·Ó„‡Ú Ú‚ Ë„‡ Ò
‚Ó‰Â˘ ÃËı‡ËÎ ¡ËÎ‡ÎÓ‚
19:50 ÀÂÍ‡ ÌÓ˘, ‰Âˆ‡!
20:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20:45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21:00 »ÒÚÓËˇ.bg ¿ÚÂÌÚ‡Ú˙Ú Ì‡
20 ‚ÂÍ
22:00 ÕÓ˘ÌËˇÚ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ú‚
ÙËÎÏ /6 ÂÔËÁÓ‰/(14)
22:55 ≈‚Ó‚ËÁËˇ 2018 /ÍÎËÔÓ‚Â/
23:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23:25 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
23:30 ¬˙ÔÓÒ Ì‡ ˜ÂÒÚ Ú‚ ÙËÎÏ
00:35 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò ÛÎÚÛ‡
01:50 ÕÓ˘ÌËˇÚ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ú‚
ÙËÎÏ
02:45 ƒÓÈ˜Â ¬ÂÎÂ: ÿËÙÚ /Ô/
03:00 ¬˙ÔÓÒ Ì‡ ˜ÂÒÚ Ú‚ ÙËÎÏ
03:50 «‰‡‚ÂÚÓ ÓÚ·ÎËÁÓ /Ô/
05:05 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

06:30 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
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
12:30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî /Ô/‚Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
13:30 œÂÏËÂ‡: ìÀ˛·Ó‚ ÔÓ‰
Ì‡ÂÏî - ÒÂË‡Î, Ò. 1,
ÂÔ. 102
15:00 œÂÏËÂ‡: ìÿÂÒÚ ÒÂÒÚËî - ÒÂË‡Î, Ò.1, ÂÔ.55
16:00 œÂÏËÂ‡: ìÀÂÍ‡ ‚
ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.10, ÂÔ. 15
17:00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17:30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
17:50 —ÔÓÚ ÚÓÚÓ
18:00 œÂÏËÂ‡: ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.1,
ÂÔ. 66
19:00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20:00 œÂÏËÂ‡: ì—Â„‡ Ë Á‡‚ËÌ‡„Ëî - ÒÂË‡Î, Ò. 2,
ÂÔ. 97
21:00 MasterChef ¡˙Î„‡Ëˇ ÍÛÎËÌ‡ÌÓ ¯ÓÛ
22:30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî ‚Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
23:30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
00:00 ìÃÂÌÚ‡ÎËÒÚ: ‡‰Âˆ˙Ú
Ì‡ ÏËÒÎËî- ÒÂË‡Î, Ò.6,
ÂÔ. 9
01:00 ìÿÂÒÚ ÒÂÒÚËî /Ô./ÒÂË‡Î
02:00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
02:30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ ÚÓÍ¯ÓÛ
04:30 ì¬ÂÏÂÚÓ ÎÂÚËî- ÒÂË‡Î, Ò.3, ÂÔ.15
05:30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

06:20 ì«‰‡‚ÂÈ,
¡˙Î„‡Ëˇî ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ
09:30 ìÕ‡ Í‡ÙÂî
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ NOVA
11:30 ì¡ÓÌ ¿ÔÂÚËî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
12:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
12:30 ì¬ÓÈÌ‡Ú‡ Ì‡ ÓÁËÚÂî ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
13:30 ìŒÒÚ‡ÌË Ò ÏÂÌî (ÔÂÏËÂ‡) - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
14:30 ìœÓÒÚË ÏËî (ÔÂÏËÂ‡) - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
16:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
16:30 ìÕ‡ÏÂË ÏÂî (ÔÂÏËÂ‡) - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
17:30 ì√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ÂÙË‡î
- Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ /
Ô/
17:55 ì“Â„ÎÂÌÂ Ì‡ ÀÓÚÓ 5 ÓÚ
35 - ì«Î‡ÚÌ‡Ú‡ ÚÓÔÍ‡î
18:00 ì—ÂÏÂÈÌË ‚ÓÈÌËî (ÔÂÏËÂ‡) - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ‡ Ë„‡
19:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20:00 ì ‡ÚÓ ‰‚Â Í‡ÔÍË ‚Ó‰‡î
- Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ,
6 ÒÂÁÓÌ
23:00 ì√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ÂÙË‡î
- Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
23:30 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
00:00 ì◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚÍÓ‚î - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
NOVA
01:00 ì◊ÂÌËˇÚ ÒÔËÒ˙Íî ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 2 ÒÂÁÓÌ
02:00 ìÕÂÔÓÒÚËÏÓî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
03:00 ì–ËÚ˙Ï˙Ú Ì‡ ÏÂ˜ÚËÚÂî
- ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
04:00 ì¬ÓÈÌ‡Ú‡ Ì‡ ÓÁËÚÂî ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ /Ô/
05:20 ì◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚÍÓ‚î - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
NOVA /Ô/

06:00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09:00 ÕÓ‚ËÌË
09:15 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09:30 ìœÓ·ÌË ÔÓÍÛÔÍËî
10:00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
11:00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
12:00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
12:15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15:00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
15:15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î
16:00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
17:00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
18:00 ì¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌËî
(Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
18:25 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
18:50 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
19:50 ìÕÂÍ‡ ‰‡ „Ó‚ÓˇÚî
21:00 ì¬ÂÏÂî
21:30 œÂÏËÂ‡. ì»ÁÍ‡˜‚‡ÌÂ ‰Ó ŒÎËÏÔî. —ÂËÂÌ
ÙËÎÏ
23:25 ì¬Â˜ÂÌËˇÚ ”„‡ÌÚî
23:55 ìœÓÁÌÂî
00:55 ìœÓ‰ ˜Âı˙Îî. —ÂËÂÌ
ÙËÎÏ
02:40 ìÕÂÍ‡ ‰‡ „Ó‚ÓˇÚî
04:05
ì»ÁÍ‡˜‚‡ÌÂ
‰Ó
ŒÎËÏÔî. —ÂËÂÌ ÙËÎÏ
05:00 ÕÓ‚ËÌË
05:05
ì»ÁÍ‡˜‚‡ÌÂ
‰Ó
ŒÎËÏÔî. œÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ

Œ¬≈Õ
ŸÂ ËÏ‡ÚÂ Ì‡ÔÂ‰˙Í ‚ ‰ÂÎ‡Ú‡
ÒË, ‡ÍÓ Ò‡ÏË ÒË
‚˙¯ËÚÂ ‡·ÓÚ‡Ú‡, ·ÂÁ ‰‡ ‡Á˜ËÚ‡ÚÂ Ì‡
‰Û„Ë ıÓ‡.

–¿
Œ˜‡Í‚‡Ú ‚Ë ÔÓÏÂÌËÚÂ, ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÓ
‚‡¯‡ ËÌËˆË‡ÚË‚‡. ¬ÒË˜ÍÓ ÚÓ‚‡ ˘Â ÒÂ ÓÚ‡ÁË ‰Ó·Â Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ‚Ë.

¬≈«Õ»
«‡ ÏÌÓ„Ó ÓÚ ‚‡Ò
‰ÂÌˇÚ ÒÂ Ò‚˙Á‚‡ Ò Â¯‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë
‚˙ÔÓÒË Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡Ú‡ Ì‡
ÒÂÏÂÈÌÓ Ú˙ÊÂÒÚ‚Ó.

Œ«»–Œ√
»ÁÚ˙Í‚‡ÈÍË ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ‰Ó‚Ó‰Ë,
˘Â ÛÒÔˇ‚‡ÚÂ ‰‡
Ì‡ÏË‡ÚÂ ÔÓ‰‰˙ÊÌËˆË ‚ Ë‰ÂËÚÂ ÒË, ÍÓËÚÓ Ò˜ËÚ‡ÚÂ Á‡ ÔËÎÓÊËÏË.

21 Ï‡Ú - 20 ‡ÔËÎ

22 ˛ÌË - 23 ˛ÎË

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

“≈À≈÷
»Ï‡ Ì‡‰ Í‡Í‚Ó
‰‡ ÒÂ Á‡ÏËÒÎËÚÂ
Ë ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ
‚ ÒÂ·Â ÒË, Á‡ ‰‡
ÔÓÒÚË„ÌÂÚÂ ÔÓÏˇÌ‡Ú‡, Í˙Ï
ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÒÚÂÏËÚÂ.

À⁄¬
œËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ
Ì‡ ÌˇÍÓ„Ó, Í˙Ï
ÍÓ„ÓÚÓ ÒÂ ÒÚÂÏËÚÂ, ˘Â ‚Ë ÏÓÚË‚Ë‡ ‰‡ Û‰‚ÓËÚÂ ÒËÎËÚÂ
ÒË, Á‡ ‰‡ „Ó ‚ÔÂ˜‡ÚÎËÚÂ.

— Œ–œ»ŒÕ
ŸÂ ÔÓÔ˙Î‚‡ÚÂ ‚
‰‚ËÊÂÌËÂ ÁÌ‡ÌËˇÚ‡ Ë ËÌÙÓÏË‡ÌÓÒÚÚ‡ ÒË ÔÓ ÏÌÓ„Ó ‚˙ÔÓÒË, Ì‡È-‚Â˜Â ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌË Ë ÓÚ Ô‡‚ÂÌ ı‡‡ÍÚÂ.

¬ŒƒŒÀ≈…
ΔË‚ÂÈÚÂ ÒÏËÂÌÓ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
Ì‡Û˜ÂÌÓÚÓ Ë ˘Â
ËÁÎÂÁÂÚÂ Ò Ï‡ÎÍÓ Á‡„Û·Ë ÓÚ ÚÛ‰Ì‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ.

21 ‡ÔËÎ - 21 Ï‡È

23 ˛ÎË - 23 ‡‚„ÛÒÚ

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

¡À»«Õ¿÷»
Õ‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ
ÏˇÒÚÓ ˘Â ‚Ë
ÔËÚËÒÌ‡Ú ÒÓÍÓ‚Â Ë ˘Â ·˙‰ÂÚÂ ÔËÌÛ‰ÂÌË ‰‡ ÓÔ‡‚ˇÚÂ
˜ÛÊ‰Ë „Â¯ÍË.

ƒ≈¬¿
ŸÂ ‡·ÓÚËÚÂ
ÛÔÓËÚÓ, Á‡ ‰‡
Ì‡ÎÓÊËÚÂ ËÏÂÚÓ ÒË ‚ ÒÙÂ‡Ú‡
Ë ÒÂ‰ËÚÂ, ÓÚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÌÚÂÂÒÛ‚‡ÚÂ.

—“–≈À≈÷
¿ÍÓ ‰ÂÎ‡Ú‡ ‚Ë
Á‡‚ËÒˇÚ Ë ÓÚ
‰Û„Ë ıÓ‡, ·˙‰ÂÚÂ ÔÓ-Ó‚Î‡‰ÂÌË Ë
ÌÂ ·˙Á‡ÈÚÂ ‰‡ ËÁÚ˙Í‚‡ÚÂ
ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ ÒË.

–»¡»
ŸÂ Ì‡ÏÂËÚÂ
Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ
Ì‡
‚˙ÔÓÒ, ÍÓÈÚÓ ‚Ë
ÔËÚÂÒÌˇ‚‡, ‡ÍÓ ÒÚÂ ÔÓ-ÒÔÓÍÓÈÌË.

22 Ï‡È - 21 ˛ÌË

24 ‡‚„ÛÒÚ - 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

g
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Кешерю взе дербито
с гол от корнер
Румънецът
се реваншира
за пропусната
дузпа

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
17.00 Царско село Ботев Вр
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
22.00 Уест Хем Стоук Сити
ПО ЕВРОСПОРТ 2
21.15 Майнц - Фрайбург

Снимка СПОРТАЛ

РЕЗУЛТАТИ

œ⁄–¬¿ À»√¿,
XXIX (III) –⁄√
ÀÂ‚ÒÍË - ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ
0:1 Â¯Â˛ (83); ¡ÂÓÂ
- ¡ÓÚÂ‚ œ‰ 3:2 1:0 ≈ÛÊÂÌËÓ (43) 1:1 œÂÚÍÓ‚
(52) 2:1 ‡Ï·ÛÓ‚ (60-‰) 2:2 ¡‡Ì‰‡ÎÓ‚ÒÍË
(65-‡‚Ú.) 3:2 ÷ÓÌÂ‚ (89); ÷— ¿-—Ù - ¬ÂÂˇ
5:1 1:0 ¿Î·Â„ (17) 3:0 ◊Ó·‡‰ÊËÈÒÍË (30 Ë
45+1) 4:0 ¿Î·Â„ (52) 4:1 ÿÂÏ‡Î (83) 5:1
Ã‡ÌÓÎÂ‚ (90+1-‰).

Владимир НИКОЛОВ

Шампионът Лудогорец
укрепи позицията си в атака
на седма поредна титла,
след като победи Левски с
1:0 в дербито на 29-ия кръг
на Първа лига. В деня на
траур мачът на стадион “Георги Аспарухов” започна с
минута мълчание в памет на
жертвите от катастрофата на
магистрала “Тракия”, а Клаудиу Кешерю (83) вкара директно от корнер и засили
мъката на сините играчи и
фенове, като донесе 11-и
пореден успех на шампионите. Левски пък остана без
спечелена точка в първата
шестица и е в серия от 4
поредни загуби. Румънският
национал се реваншира за
пропусната дузпа в 52-ата
мин., отсъдена след игра с
ръка на Антонио Вутов в наказателното поле. Тогава
капитанът на Левски Божидар Митрев спаси удара
му от 11-те м. Кешерю стреля силно, но близо до вратаря и Божката изби шута
му. Той бе и с основна заслуга за паритета в резултата до злополучния корнер. Нямаше обаче следа
от хъса на “сините”, който
демонстрираха само 3 дни
по-рано в мача с ЦСКА-Сф
в първия полуфинал за купата, спечелен с 2:0. Нямаше ги и героите от този мач
- Сержиу Буш и Габриел

ГЛЕДАЙТЕ

À¿—»–¿Õ≈
1. ЛУДОГОРЕЦ
2. ЦСКА-СФ
3. БЕРОЕ
4. ЛЕВСКИ
5. БОТЕВ ПД
6. ВЕРЕЯ
Капитанът на Левски Божидар Митрев и нападателят
на Лудогорец Клаудиу Кешерю си подават топки. Вратарят спаси дузпа, изпълнена
от румънеца, но допусна гол от корнер и шампионите спечелиха дербито с 1:0

Обертан, които останаха
на пейката. Треньорът Делио Роси реши да запази
румънеца, както и Афонсо
Фигейредо, Жорди Гомес,
Васил Панайотов, които
висят с картони преди “вечното” дерби. Единственият
в Левски, играл и за ЦСКА,
Станислав Костов, също
висеше с картони, но започна мача. Той обаче бе
твърде
предпазлив
с
мисълта да се предпази от
картон и не успя да затрудни особено вратата на гостите. Те започнаха остро
нападателно и в 5-ата мин.
Митрев с акробатични
плонжове спаси поред
удари с глава на Марселиньо и на Кешерю. До

почивката само Давид Яблонски и Паулиньо създадоха възможности пред вратата на гостите, но те не допуснаха вратарят им Ренан
да бъде изненадан. Секунди преди паузата Сисиньо
намери сънародника си
Марселиньо в наказателното поле на Левски, но исландският защитник Холмар
Ейолфсон спаси самоотвержено вратата си.
Малко след подновяването на играта Съдия №1
през сезона Никола Попов
посочи бялата точка за игра
с ръка на Антонио Вутов, но
Митрев опази мрежата си
при удара на Кешерю. Вратарят обаче беше безпомощен при параболичния

удар на румънеца от корнер в края.
Така и без наказания си
треньор Димитър ДимитровХеро, Лудогорец взе 3-те т.
и запази аванса си от 6 т.
пред ЦСКА-Сф, който в междинния кръг в сряда посреща “сините”.
Бившият играч на Порто
Педро Мендеш, който вече
работи като мениджър, изгледа мача с неколцина
португалски агенти, за да
наблюдава изявите на Фелипе Нашименто и Афонсо
Фигейредо, както и на словака Роман Прохазка. Португалците ще останат в София до сряда, за да изгледат и “дербито” ЦСКА-Сф Левски.

Десподов аут
до Гергьовден

Грешникът през сълзи:
Провалих труда на отбора

Мони ГЕОРГИЕВ

Мариан НИКОЛОВ

Крилото на ЦСКА-Сф Кирил Десподов ще се лекува поне месец от контузията, която получи на 6 април при загубата от Лудогорец с 2:3. Младежкият национал е минал допълнителни прегледи в
“Пирогов”. Според лекарите талантът от
Кресна няма да тренира поне още 3
седмици и ще бъде възстановен чак за
Гергьовден. В клуба вярват, че Десподов
ще се завърне преди края на сезона, а
най-оптимистичните прогнози са, че
може дори да се появи в мача с разградчани на 5 май на “Армията”. “Червените”
закриват кампанията на 19 май с домакинство на Берое, а 3 дни по-рано е последното от 5-те пролетни дербита с
Левски.
В събота “червените” за втори път
вкараха 5 гола на Верея. Пред 1500 зрители на “Българска армия” по 2 пъти се
разписаха Роланд Алберг (17 и 52) и
Божидар Чорбаджийски (30 и 45+1).
Почетно за гостите се разписа Мохамед Шемал (83). Те имаха претенции към
съдията, че е показал само жълт картон
на Александър Дюлгеров (9), спрял с груб
фаул откъсващия се Валери Домовчийски. Крайното 5:1 оформи Станислав Манолев (90+1) от дузпа. Феновете призоваха Чорбаджийски да я изпълни, но той
се отдръпна. Негов трети гол бе спорно
отменен в 78-ата мин., след като реферът
Ангел Ангелов прецени, че е натиснал
бранител на старозагорци. Дебют в професионалния футбол направи 17-годишният бранител Валентин Антов, който в
сезон 2015/16 г., когато ЦСКА игра във
“В” група, стана най-младият “червен”
капитан.

Вратарят и капитан на Левски
Божидар
Митрев
коментира
просълзен загубата от Лудогорец в
дербито на 29-ия кръг. “Тежко ми е, но
в крайна сметка това е футбол. С такава грешка трудът на момчетата отиде на кино. Очаквах такова изпълнение, но не се намесих добре и топката влезе. След като мачът е завършил
злощастно за нас, другото отива на
заден план. Предадох хората, които
бяха на стадиона, и момчетата в отбора. Ще играем до последно за третото
място, това е целта ни, колкото и жалко
да звучи, но гоним и купата на България. На момчетата в съблекалнята
казах, че мачът е забравен, а реваншът започва от 0:0”, заяви Митрев.
„Като изключим началото, бяхме
равностойни на Лудогорец. След това
дойде грешката на вратаря, при която допуснахме гол. Играем през 3 дни
и трябваше да запазя някои футболисти. Затова използвам повече играчи
и тези, които са по-свежи”, заяви треньорът на Левски Делио Роси. „Лудогорец е отбор, на който, ако оставиш
свободни пространства, може да те
съсипе. В Разград имахме големи
проблеми, защото им оставяхме свободни пространства. Днес това не се
получи. Знаех, че ще бъде трудно и
знаех, че ще има много работа, когато започнах. Тогава отборът беше на
седмо място. Ние сме далеч от първото място и това е истината. Трябва да
опитаме да направим най-доброто за
Купата и е важно, когато завърши
шампионатът да видим откъде започ-

В

ваме следващото първенство. Смятам,
че имаме база, независимо дали ще
остана треньор. За мен основна грешка е да се започва отначало всяка
година и да правиш промени всяка
година. Ще се опитаме да завършим
на трето място, а след това ще видим
как ще продължим да запълваме дупката, която имаше. Трябва следващият
сезон да започне от една основа от
играчи на добро ниво, да се вземат
други и така да се върви напред. Защото на терена излизат играчите и те
играят. Който има по-добри футболисти, има по-голяма вероятност да спечели. В последните години не е имало
футболисти от школата на Левски, които са били титуляри. Сега са мачовете, които дават най-добра представа
за това какво ще бъде в бъдеще. Добрите футболисти трябва да правят
разликата във важните мачове. Ще
бъде грешка да не мислим за първенството. 4 т. са по силите ни да бъдат
стопени. Да, купата е много важна за
нас, но ние продължаваме да играем
и за първенството. Знам какво означава за хората да спечелиш дерби.
Ние ще играем както за Купата, така
и за първенството”, завърши Роси.
“Тежко е да загубиш така. Борехме
се цял мач. Първите 30 минути не ни
се получаваше играта, но после се
противопоставихме добре. Накрая
късметът беше с тях. Жалко, че получихме този гол от корнер, но искам да
поздравя нашия капитан Божидар
Митрев. Той извади много положения,
а и спаси дузпа”, заяви десният бранител Иван Горанов, предпочетен
пред сърбина Милош Цветкович.
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’’’ (IV) Í˙„: Òˇ‰‡, 15.00: ¬ÂÂˇ - ¡ÓÚÂ‚
œ‰ (ÕÓ‚‡ ÒÔÓÚ); 18.00: ÷— ¿-—Ù - ÀÂ‚ÒÍË
(ƒËÂÏ‡ ÒÔÓÚ); 20.30: ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ - ¡ÂÓÂ (ƒËÂÏ‡ ÒÔÓÚ).
ВТОРА ОСМИЦА
√–”œ¿ ¿
◊ÂÌÓ ÏÓÂ - ¬ËÚÓ¯‡ ¡ 2:0 ¬‡ÒËÎÂ‚ (19
Ë 32); œËËÌ - —Î‡‚Ëˇ 2:5 0:1 ƒËÏËÚÓ‚ (24‰) 1:1 ’ÂÌ‰ÂÒ˙Ì (52-‰) 1:2 √. »‚‡ÌÓ‚ (59) 2:2
¡ÓˇÈ (85) 2:3 ’ËÒÚÓ‚ (90) 2:4 ÃËÎÂ‚ (90+2)
2:5 ƒËÏËÚÓ‚ (90+5)

À¿—»–¿Õ≈
1. СЛАВИЯ
2. ЧЕРНО МОРЕ
3. ПИРИН
4. ВИТОША Б
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29:34
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IV Í˙„: ÛÚÂ, 17.30: œËËÌ - ◊ÂÌÓ ÏÓÂ
(ƒËÂÏ‡ ÒÔÓÚ); 20.00 ¬ËÚÓ¯‡ ¡ - —Î‡‚Ëˇ (ƒËÂÏ‡ ÒÔÓÚ)
√–”œ¿ ¡
—ÌÓ˘Ë: ƒÛÌ‡‚ - —ÂÔÚÂÏ‚Ë; ÀÓÍÓ œ‰ - ≈Ú˙.

¬“Œ–¿ À»√¿, XXIV –⁄√
—ÚÛÏÒÍ‡ ÒÎ‡‚‡ - ¡ÓÚÂ‚ √˙Î 2:2; ÀÓÍÓ √Œ
- Œ·ÓË˘Â 0:0; ÕÂÒÂ·˙ - ÀÓÍÓ —Ù 1:3; ◊ÂÌÓÏÓÂˆ ¡˜ - ÕÂÙÚÓıËÏËÍ 2:1; ÀËÚÂÍÒ ÃÓÌÚ‡Ì‡ 0:1; ÒÌÓ˘Ë: œÓÏÓËÂ - Ã‡Ëˆ‡ œ‰;
—ÓÁÓÔÓÎ - ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ-2; ‰ÌÂÒ, 17.00: ÷‡ÒÍÓ
ÒÂÎÓ - ¡ÓÚÂ‚ ¬ (ƒËÂÏ‡ ÒÔÓÚ)

À¿—»–¿Õ≈
1. ЦАРСКО СЕЛО
2. ЛОКО СФ
3. БОТЕВ ВР
4. МОНТАНА
5. БОТЕВ ГЪЛ
6. НЕСЕБЪР
7. ЧЕРНОМОРЕЦ БЧ
8. ЛОКО ГО
9. ЛУДОГОРЕЦ-2
10. ПОМОРИЕ
11. МАРИЦА ПД
12. ЛИТЕКС
13. СТРУМСКА СЛАВА
14. ОБОРИЩЕ
15. СОЗОПОЛ
16. НЕФТОХИМИК
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ÿ¿Ãœ»ŒÕ— ¿ À»√¿
œŒÀ”‘»Õ¿À»
¡‡ÈÂÌ Ã - –Â‡Î Ã (Ì‡ 25 ‡ÔËÎ Ë 1 Ï‡È).
ÀË‚˙ÔÛÎ - –ÓÏ‡ (Ì‡ 24 ‡ÔËÎ Ë 2 Ï‡È).

À»√¿ ≈¬–Œœ¿
1/4-‘»Õ¿À», –≈¬¿Õÿ»
÷— ¿ Ã - ¿–—≈Õ¿À 2:2 (Ó·˘ ÂÁÛÎÚ‡Ú 3:6)
1:0 ◊‡ÎÓ‚ (39) 2:0 Õ‡·‡·ÍËÌ (50) 2:1 ”ÂÎ·ÂÍ
(75) 2:2 –‡ÏÁË (90+4) ; Ã¿–—»À»ﬂ - –¡ À‡ÈÔˆË„ 5:2 (5:3) 0:1 ¡ÛÏ‡ (2) 1:1 »ÒÍ‡Ì‰Â (6‡‚Ú) 2:1 —‡ (9) 3:1 “Ó‚ÂÌ (38) 3:2 ¿‚„ÛÒÚËÌ
(55) 4:2 œ‡ÈÂ (60) 5:2 —‡Í‡È (90+4);
«¿À÷¡”–√ - À‡ˆËÓ 4:1 (6:5) 0:1 »ÏÓ·ËÎÂ (55)
1:1 ƒ‡·Û (56) 271 ’‡È‰‡‡ (72) 3:1 ’‚‡Ì ’Ë◊‡Ì (74) 4:1 À‡ÈÌÂ (76); —ÔÓÚËÌ„ - ¿“À≈“»Œ Ã 1:0 (1:2) ÃÓÌÚÂÓ (29).
œŒÀ”‘»Õ¿À»
Ã‡ÒËÎËˇ - «‡Îˆ·Û„; ¿ÒÂÌ‡Î - ¿ÚÎÂÚËÍÓ Ã (Ì‡ 26 ‡ÔËÎ Ë 3 Ï‡È).
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Лудогорец взе
дербито с гол
от корнер
на Кешерю

Шестима ранени на рали край Шумен
Снимка NOVSPORT.COM

Пилотът Николай Георгиев

Пилот се вряза в публиката и рани шестима зрители на рали “Мемориал Валерий Великов” край Шумен.
Състезателният автомобил
излязъл от трасето по време
на третия последен манш.
Пострадали са две жени и
четирима мъже. Те са транспортирани до болница и там
е установено, че двама имат
фрактури на долни крайници, една от жените е с фрактура на опашна кост, а за
един от пострадалите има
съмнение за фрактура на
таза. Другите двама пострадали са с по-леки наранявания. Състезанието веднага
беше спряно.
Инцидентът е станал око-

ло 14,45 ч. Очевидци споделиха, че колата е поднесла
след излизане от шикан (поредица от резки завои), ударила се е в бордюра, пилотът
не е успял да я овладее и така
се е стигнало до инцидента.
Състезателният автомобил е
BMW с пилота от Варна Николай Георгиев. Той излетял
от пътя на излизане от последния завой преди местността Стъклото, където се
развива много висока скорост.
“Мемориал Валерий Великов” се провежда за 19-и
път и носи името на загинал
пилот от Шумен. Този сезон
състезанието е първи кръг от
Националния шампионат по
планинско изкачване.

Ðèêàðäî ïå÷åëè â Êèòàé
Хамилтън и Фетел
извън подиума
Даниел Рикардо триумфира в Гран
при на Китай, III кръг от Формула 1.
Пилотът на Ред Бул спря хронометрите
на 1:35:36,380 ч. в изключително състезание, в което стартира шести. 28-годишният австралиец се добра до първото място, след като се възползва отлично от колата за сигурност, излязла на
пистата в 30-ата обиколка, след като се
сблъскаха двата болида на Торо Росо с
пилоти Пиер Гасли (Фр) и Брендън
Хартли (НЗел). Тогава Рикардо влезе в
бокса за смяна на гуми и стратегията му
донесе шеста победа в кариерата и
общо 28-и подиум. Австралиецът изпревари с 8,894 сек. Валтери Ботас (Фин)
с Мерцедес, който водеше през голямата част от състезанието. Неизменните шампиони в последните години обаче не бяха подготвени за изненадите
на Ред Бул. Последен на стълбицата се
качи Кими Райконен (Фин) с Ферари на 9,637 сек. от победителя.
Така Айсмен донякъде спаси уикенда на италианския конструктор, чиито
болиди потеглиха от първите две места.
Стартиралият първи Себастиан Фетел
(Гер) води колоната до 21-вата обиколка, но след смяната на гумите Ботас го
изпревари. После настъпиха силните
моменти на Рикардо, който излезе
първи, а след лек сблъсък с Макс Верстапен (Хол) с Ред Бул и заради износването на гумите Фетел финишира едва
осми. Актуалният световен шампион
Люис Хамилтън (Вбр) с Мерцедес, който
стартира четвърти, пресече финала на
същата позиция и на 16,985 сек. от победителя. Зад него останаха Верстапен,
Нико Хюлкенберг (Гер) с Рено, Фернан-

Снимка БГНЕС

Д

ПИЛОТИ
1.
2.
3.
4.
5.

Себастиан Фетел (Гер)
Люис Хамилтън (Вбр)
Валтери Ботас (Фин)
Даниел Рикардо (Авл)
Кими Райконен (Фин)

54
45
40
37
30

КОНСТРУКТОРИ
1.
2.
3.
4.
5.

Мерцедес
Ферари
Ред Бул
Макларън
Рено 25

85
84
55
28

до Алонсо (Исп) с Макларън, а в топ 10
място намериха още Карлос Сайнц (Исп)
с Рено и Кевин Магнусен (Дан) с Хаас.
Двата болида на Ферари стартираха в Китай за пръв път от 2006 г. от
първа линия. Фетел пък постигна рекорд за най-бърза обиколка в квалификацията.

Даниел Рикардо се радва в Шанхай на
победата си за Гран при на Китай

“Изглежда не мога да печеля скучни състезания. 24 часа по-рано си мислех, че всичко е загубено, след като
трябваше да сменяме двигателя. Тази
победа е награда за всички в гаража,
които свършиха изумителна работа”,
каза Рикардо.
“Мисля, че колата за сигурност ни
попречи да спечелим победата. Нямах
големи проблеми с гумите, но такива
неща се случват, няма какво да направим”, обясни Ботас.
Следващото състезание е по улиците на Баку на 29 април. Миналата година за Гран при на Азербайджан победи
пак Рикардо.

Рилецо изпусна български
финал в Балканската лига
Марин МИЛАШКИ

Христо Стоичков направи едновременно
интервю с две звезди на световния
футбол за американския спортен тв
канал за испаноговорящи “Унивисион” Златан Ибрахимович и Бастиан
Швайнщайгер, преди мача от МЛС
между бившия му клуб Чикаго Файър и
ЛА Галакси. Двубоят на пълния “Тойота
Парк” в Чикаго бе спечелен от гостите
с 1:0 с гол на Ибра, а Швайни бе
титуляр за Чикаго

Рилски спортист пропусна да
подсигури български финал на
Балканската лига по баскетбол.
Във втория мач от “Файнъл
Фор” тимът от Самоков падна
след драма от косовския
Бакшими със 71:72 (14:24,
21:10, 20:25, 16:13). Пред публиката си в “Арена Самоков”
домакините изпуснаха победата
3 сек. преди края. Тогава
Златин Георгиев фаулира Арън
Мос, който с 2 т. оформи резултата. Американецът бе найрезултатен за победителите с 19
т., а Винсънт Золо приключи с
13. За Рилецо Георгиев реализира 18 т., а ветеранът и капитан
Йордан Бозов се отчете със 17.
Травис Тейлър пък направи

“дабъл-дабъл” от 14 т. и 19
борби. За бронза снощи Рилецо
игра с македонския Блокотехна,
който в първия 1/2-финал падна
от Левски ЛУКойл с 81:85
(27:16, 13:23, 18:15, 23:31). В
мача най-резултатни за тима на
Тити Папазов бяха Станимир
Маринов с 26 т. и Божидар
Аврамов с 19. За македонците
Шакир Смит отбеляза 21 т., а
Горан Главчев добави 19.
Снощи “сините” спориха за
третата титла в турнира в 10ото му юбилейно издание.
Предишните им са от 2010 и
2014, като “сините” имат и 2
загубени финала - през 2012 и
2013 г. Рилецо бе шампион в
първото издание през 2009 г. и
също е губил 2 финала - през
2011 и 2015 г.
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Тасева със сребро
и бронз в Пезаро
Катрин Тасева спечели сребърен медал в многобоя и бронзов
на обръч на турнира от Световната купа по художествена гимнастика в Пезаро, Италия. На
обръч българката получи оценка
от 18,300 т., което й отреди
отличието. Тя се нареди
четвърта на топка с 18,050 т.,
а в многобоя събра 69,850 т. и бе
изпреварена само от Дина Аверина (Рус) 75,100 т. Възстановяващата се след контузия Невяна Владинова се класира седма в
многобоя с 66,050 т., като това
беше първото й състезание за
сезона. Плевенчанката се нареди пета на топка със 17,750 т.
и осма на обръч с 13,550 т.

Ръгбистите громят
Черна гора с 57:0
Българският национален отбор по ръгби записа изключителна победа с 57:0 над Черна гора
в мач от група “Девелопмънт” на
европейското по Ръгби 15. В черногорския град Никшич на полувремето нашите водеха с 22:0,
като вече бяха убили интригата.
В следващия кръг на 5 май те
посрещат Турция в НСА и при
нов успех ще се преборят за
първото място в групата. “Лъвовете” ни се реваншираха по изключителен начин за миналогодишната загуба, която не ни
позволи да се класираме в горната дивизия. Победата е успешен
старт и за новия треньорски щаб
начело с Ромен Балмис (Фр). Хубава и заслужена победа, надявам се поне малко да зарадва
българската ръгби общност, която изстрада много през последните години”, обяви шефът на
федерацията Атанас Зафиров.

Терзийска с трета
титла в Египет
Джулия Терзийска спечели
титлата на турнира на твърди
кортове в Шарм Ел Шейх, Египет ($15 000). На финала седмата ни ракета в тениса, която е
535-а в света, победи водачката
в схемата Тара Муур (Вбр, №516)
с 6:2, 4:6, 6:4 за 82 минути. Така
българката спечели трета титла за годината. През март тя
триумфира с два трофея от
други турнири от същия ранг
пак в Шарм Ел Шейх. Освен това
Джулия записа 18-а победа в
последните си 19 мача на сингъл
на ниво ITF и заслужи 12 т. за
ранглистата.

Нефтохимик на
победа от нова
титла във волейбола
Нефтохимик е само на победа
от втора поредна титла във
волейболната Суперлига, след
като спечели първите два мача
с ЦСКА. В Бургас момчетата на
Найден Найденов взеха и двете
срещи с по 3:1 гейма, преди битката да се премести в София.
Снощи ръководствата на двата
тима и федерацията проведоха
среща, за да се уточни къде и
кога ще се играе третият и
евентуално четвъртият мач.
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