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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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В обръщение към българския народ по повод 60-ата
годишнина от полета на Юрий Гагарин в космоса, Н. Пр.
посланичката на Русия Елеонора Митрофанова отбеля-
за, че в рамките на съветската програма "Интеркосмос"
в космоса се отправят българските специалисти, герои-
те на България и Съветския съюз Георги Иванов (1979)

Ïîñëàíèê Ìèòðîôàíîâà ïîçäðàâè Áúëãàðèÿ çà Äåíÿ íà êîñìîíàâòèêàòà
и Александър Александров (1987). "Днес отбелязваме и
постиженията на нашите български приятели, техния ва-
жен принос в развитието на космонавтиката", катего-
рична бе посланик Митрофанова, която допълни, че Ру-
сия и България продължават съвместната работа по ли-
ния на космическите изследвания. ç

та на закона и на теория", припомни
Нинова, която допълни, че така през
2010 г. е опразнен резервът на Здрав-
ната каса.

Нинова алармира, че останалите
"свободни" средства са само 1,4 млрд.
лева.
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Димитър Кузманов, Адриан
Андреев и Виктория
Томова записаха рекордно
класиране в световните
тенис ранглисти. Кузма-
нов, който стигна до 1/4-
финал на Чалънджър
турнира в Оейраш минала-
та седмица, се изкачва с
три позиции и вече заема
240-о място. Така плов-
дивчанинът все повече
увеличава шансовете си
да попадне в квалифика-
циите за "Ролан Гарос"
през следващия месец.
Андреев също бележи
прогрес и с десет позиции
напред достигна до 377-о
място. Първата ни ракета
Григор Димитров запази
17-ото място с 2598
точки преди старта на
участието си на Мастърса
в Монте Карло. Виктория
Томова също постигна
най-доброто си класиране
в ранглистата на WТА.
Благодарение на участието
на полуфиналите в Богота,
българката се изкачи с
21 позиции в класацията
и вече заема 125-о място
с 660 точки.

орнелия Нинова с тревога сигнализира
в пост във Фейсбук, че Борисов е
изхарчил от фискалния резерв 5 млрд.
лева, като го е оставил в незапомнен
спад.

Лидерът на социалистите се позова
на официална информация на Минис-
терството на финансите.

"Г-н Борисов, не посягайте на Сре-
бърния фонд, защото този път няма да
е като първия. Сребърният фонд беше
създаден през 2008 г. от правителство
на БСП. Във фонда се събират 50% от
приходите от приватизация, 25% от
излишъка на републиканския бюджет и
приходите от концесии. Тези средства
могат да се ползват единствено и
целево само за пенсии. Така е по сила-

Áîðèñîâ
От вчера в ЕС започва
разпределението на
първите доставки от
ваксината срещу ковид
на "Джонсън и Джонсън",
съобщи говорител на
Европейската комисия.
Той добави, че до края на
юни в ЕС се очакват 55
млн. дози от тази вакси-
на. Говорителят отбеляза,
че това е първата
ваксина, допусната в ЕС,
от която е достатъчно
поставянето на една
доза. По неговите думи
досега ЕС е изнесъл за
САЩ около един милион
дози ваксина. Говорителят
уточни, че спорът за
доставките на ваксината
на "АстраЗенека" не е
уреден и преговорите
продължават. ç
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омислав Дончев -
все още е вице на
Борисов и отговаря-
ше за електронното

похарчи резерва!

правителство. Същото, за
което се наляха над 2
милиарда, но такова така
и не се появи. Дончев
минава и за мозъка на
правителството, което на
фона на останалите, е
доста лесно постижение…
Но и това не е сигурно.

Та "мозъкът" Дончев
обяви в петък, че няма
да внася за приемане от
правителството Национал-
ния план за възстановя-
ване и устойчивост на
България, а ще остави
това на следващия
Министерски съвет. Това
е стилът на отиващия си
мафиотски модел. Нес-
вършеното да прехвърлят
на други и да бягат от
отговорност.

Ден преди него
Деница Сачева се обърна
от екрана на една
телевизия: "Г-н Трифонов
да каже какво ще покаже
на 30 април, когато
трябва да е готов Планът
за възстановяване и
устойчивост…"

Поредното публично
лъгане, натоварено с
конска доза наглост.
Въпросният план трябва-
ше отдавна да е готов и
представен за експертно
и обществено обсъждане.
Поне така направиха
другите държави, където
не управлява "моделът
Борисов", разбирай
мафията. Германия,
Франция и Италия
обявиха своите планове
отдавна. След тях и
Гърция, Белгия, Хърватия,
Чехия, Кипър, Латвия,
Полша, Португалия,
Португалия, Словакия и
др. Общата сума, която
България може да ползва
по Плана за възстановя-
ване за периода 2021-
2027 г. е 30 млрд. евро.
Борисов се хвалеше с тях
като цигански барон с
чеиза на дъщеря си…

ЕС отпусна и безпре-
цедентно голям финансов
пакет от 750 млрд. евро,
които трябва да бъдат
достъпни за държавите
членки на база на така
изготвените планове.
Максималният обем за
България са малко над
12 млрд. евро. Само че
заради управници като
Дончев, Сачева и компа-
ния има огромен риск да
не можем да се възполз-
ваме от пълния им
размер.
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Проучване на Националния ста-
тистически институт за демографс-
ката ситуация в страната за 2020 г.
показва, че продължава процесът на
намаляване и застаряване на насе-
лението. Статистиката отчита, че за
през миналата година раждаемостта
е най-ниска от 100 години насам,
затова пък броят на починалите ли-
ца през 2020 г. за втори път в стого-
дишен период минава 120 хиляди ду-
ши.  През 2020 г. в страната са ре-
гистрирани 59 440 родени деца, като
от тях 59 086 (99,4%) са живороде-
ни. В сравнение с предходната го-
дина броят на живородените нама-
лява с 2452 деца, или с 4%. Броят
на умрелите лица през 2020 г. е 124
735, а коефициентът на обща смърт-
ност - 18�. Спрямо предходната го-
дина броят на умрелите се увелича-
ва с 16 652, или с 15,4%. След 1990
г. демографското развитие на стра-
ната се характеризира с отрицате-
лен естествен прираст на населени-
ето. През 2020 г. в резултат на отри-
цателния естествен прираст населе-
нието на страната е намаляло с 65
649 души, а всички области имат от-
рицателен естествен прираст. ç

Áúëãàðèÿ  ñ íàé-
ãîëÿì ñïàä íà
ðàæäàíèÿòà îò
100 ãîäèíè íàñàì
Броят на починалите
през 2020 г. за втори път
в стогодишен период
минава 120 хиляди души

Варна. По повод 60 години от  полета на първия човек в космоса  -  Юрий
Гагарин, граждани поднесоха цветя пред неговия паметник  в Морската
градина. Снимка Пресфото БТА< 8, 9< 12



ÁÚËÃÀÐÈß ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

2 13.04.2021
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Âîåííà àêàäåìèÿ áå äîìàêèí íà êîíôåðåíöèÿ
çà 200-ãîäèøíèíàòà íà Ã. Ñ. Ðàêîâñêè

Това е победа, въпреки
всичко, коментира вице-
премиерът Томислав
Дончев. За мен свърши
времето за надвиквания-
та, дойде времето за
вземане на решения,
убеден е той, и е разтре-
вожен, че политиката се
превръща в песни и
танци, съобщи Нюз.бг.
А политиката е вземане на
тежки решения, предупре-
ди Дончев въпреки уточ-
нението, че не желае да
влиза в ролята на учител
и ментор. Ние сме длъжни
да предложим правителст-
во, въпреки малките
шансове то да мине, каза
той. ГЕРБ ще предложи
правителство, което от
първия си ден ще може
да върши работа, а и
ГЕРБ имат кадрови и
експертен ресурс. Българ-
ските граждани дадоха
много сложна задача на
политиците, изтъкна още
Дончев, но се надява тя
да бъде решена.

От коментарите след
вота на партиите Дончев
останал с впечатление, че
всички за победили, но от

спорта той знае, че побе-
дителят е един. И така
ГЕРБ всъщност отчитат
победа, която не трябва
да се омаловажава.
Победител е този, който е
първи, победителят е
един, отсече Дончев и
допълни, че това е победа
въпреки всичко - въпреки
консолидацията на някол-
ко политически сили,
които са се борели само
за това "да изметат, да
махнат и премахнат",
въпреки горещото протес-
тно лято и въпреки панде-
мията. На брифинга в
централата на ГЕРБ при-
състваха Томислав Дон-
чев, Костадин Ангелов,
Цветомир Паунов и Дани-
ел Митов, като бе обясне-
но, че премиерът Борисов
е ангажиран с важни
международни разговори.
Какъв страх, да виждате
страх сред нас - така
Дончев отговори на
повторен въпрос защо
лидерът на партията не е
на отчитането на резулта-
тите и дали това не е
заради страх. Опитите да
бъде заобиколен първият

завършват зле, предупре-
ди Дончев. Той не разкри
персоналния състав на
правителството, което ще
предложи партията. Това
правителство ще бъде
знаково, но може да бъде
в посока както на знак за
експертност, така и за
знак, че партията е жива,
разполага с кадри и се
подмладява. Стана ясно,
че партията ще направи
промени в структурата си.
Ще се търси нов начин на
живот на партията, ще се
говори повече с хората, а
от думите на Дончев се
разбра, че трябват хариз-
матични политици, такива,
които могат да говорят с

гражданите и да обяснят
например енергийната
стратегия за един час.
Попитан дали трябва да
има избори, Дончев
отговори: "Демокрацията
никога не може да бъде
предозирана. Суверенът в
безкрайната си мъдрост,
така е подредил партии-
те." Така че, по думите на
Дончев, ако суверенът е
поискал това, ще се ходи
и на предсрочни избори.
Вицепремиерът беше
категоричен, че няма
никакъв уплах от служе-
бен кабинет, но пораз-
мишлява и че политичес-
кият реваншизъм не е
добра технология. ç

Ïîáåäà âúïðåêè âñè÷êî îò÷èòàò îò ÃÅÐÁ,
çà Äîí÷åâ âå÷å å âðåìå çà ðåøåíèÿ

Началникът на
отбраната: Има с
какво да се гордеем
в авиацията
Международния ден на
авиацията и космонавтиката
беше отбелязан тържествен
във Висшето военновъздушно
училище "Георги Бенковски" в
Долна Митрополия, което
беше възстановено преди
година. Началникът на отбра-
ната адмирал Емил Евтимов
прие тържествено строя и
поздрави военнослужещите и
курсантите от училището,
където са се обучавали и
двамата ни космонавти Георги
Иванов и Александър Алексан-
дров. Има с какво да се
гордеем като нация с традиции
в авиацията, впоследствие
допринася много в развитието
на космонавтиката. Естестве-
но, големите ни надежди се
възлагат на успешното
приемане и усвояване на
самолетите Ф-16, с което
нашата авиация действително
стъпва в XXI век. Адмирал
Евтимов допълни, че в
момента се прави подбор на
кадри за новия космически
център на НАТО, който ще
бъде изграден. Нашата
амбиция е да имаме предста-
вители в този космически
център. България има кадри за
този център и в момента
правим подбор на кандидати-
те, които да проведат специа-
лизирана подготовка. Начал-
никът на ВВВУ "Георги Бенков-
ски" бригаден генерал Юлиян
Радойски поясни, че през юни
се очакват новите учебни
самолети в училището, а през
есента приемът на курсанти
ще бъде увеличен двойно.
Увеличава се бройката
драстично, след като има
недостиг на пилоти, на
инженерно-технически състав.
С придобиването на новите
самолети трябва да сменим
концепцията на обучение.

Варненската
туристическа камара
иска спешни мерки
за спасяване на
туристическия сектор
Варненската туристическа
камара призова правителство-
то да предприеме спешни
мерки за спасяване на тури-
стическия сектор в навечерие-
то на великденските празници.
Според председателя на кама-
рата Илин Димитров спешно
трябва да се ваксинират
около 30 000 души от мени-
джмънта в туризма, съобщи
БНР. Държавите около нас са
много активни. Гърците дого-
вориха преференциални усло-
вия с Израел, с Великобрита-
ния, с Румъния. Турците на-
правиха абсолютно същото.
Правят постоянно пътувания,
рекламират се и заявяват
ясно и конкретно, че те са
готови да посрещат гости.
Започва ударна ваксинация на
работещи в туризма от 15 ап-
рил в Гърция и в Турция, като
ще бъдат ваксинирани всички
на две фази, както трябва да
стане и в България, според
нас. Първата е тези, които в
момента са на работа. Това са
мениджърските екипи. Втората
ще бъде в началото на сезона,
когато трябва да бъдат вак-
синирани работещите в него.
Ние стоим много назад, пре-
дупреди шефът на камарата.
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Приносите на Георги
Стойков Раковски към бор-
бите за възстановяване на
Отечеството са неизмери-
ми, посочи заместник-ми-
нистърът на отбраната Ата-
нас Запрянов при откри-
ването вчера във Военна-
та академия на научната
конференция "Георги Стой-
ков Раковски - 200 години
безсмъртие", която е под
патронажа на министрите
на отбраната и на култу-
рата, съобщи БТА.

Запрянов поздрави от
името на вицепремиера и
министър на отбраната
Красимир Каракачанов
участниците в конференци-

Военната академия организира двудневна научна конференция
с международно участие на тема "Георги Стойков Раковски - 200 години
безсмъртие". В откриването на форума участваха заместник-министърът

на отбраната Атанас Запрянов (дясно), заместник-началникът
на отбраната генерал-лейтенант Цанко Стойков и началникът
на Военната академия генерал-майор Груди Ангелов (вляво).

ята, посветена на празни-
ка на Военната академия -
достоен носител на името
на своя патрон и велик бъл-
гарин Георги Стойков Ра-
ковски. Запрянов припом-
ни живота и делото на Ра-
ковски - всепризнат бъл-
гарски стратег и основопо-
ложник на националноос-
вободителната борба. Той
първи създава своеобраз-
ната школа за подготовка
на военни кадри - легията.

Атанас Запрянов изтък-
на и авторитета на Воен-
ната академия и ролята й
в обучението на ръководи-
тели за въоръжените сили
и държавата. ç

Училищата в страната отново от-
варят врати, съобщи "Нова телевизия".
Със заповед на здравния министър
за срок от две седмици и при строги
мерки за безопасност в класните стаи
се връщат до 40% от децата. Сред
тях са както началните класове, така
и учениците от 7-и, 8-и и 10-и клас.
От 26 април на чиновете ще седнат
5-и, 9-и и 12-и клас. Според предва-
рителните разчети последни компют-
рите ще оставят учениците от 6-и и
11-и клас. Сочената за тях дата е 17
май.

Учениците ще преминават през тер-
мокамери, ще се следи за носене на

Ó÷èëèùàòà ó íàñ îòíîâî îòâîðèõà âðàòè
маски и струпване на много деца на
едно място. Ако противоепидемична-
та обстановка бъде удължена, веро-
ятно и ротацията на класовете ще
продължи. В 51-во СОУ "Елисавета
Багряна" в София при влизане в учи-
лището учениците се поздравяваха и
радваха, че отново са заедно. В клас-
ните стаи влязоха най-малките от пър-
ви до четвърти клас, разделени в две
смени, както и големите ученици от
7-и, 8-и и 10-и клас. Промяна в про-
тивоепидемичните мерки няма. Въл-
нението е голямо както за ученици-
те, така и за учителите.

Учениците се справиха добре на

онлайн обучението, но вълнението е
неописуемо сега, при срещата им, за-
щото нищо не може да замени един
контакт и присъствието в клас, смя-
тат учителите. Сравнително малък е
процентът на родителите, които са ос-
тавили децата си на онлайн обуче-
ние. ç

Снимка Пресфото БТА
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Корнелия Нинова с
тревога сигнализира в
пост във Фейсбук, че
Борисов е изхарчил от
фискалния резерв 5 млрд.
лева, като го е оставил в
незапомнен спад. Лидерът
на социалистите се позо-
ва на официална инфор-
мация на Министерството
на финансите и се обърна
към Борисов, като го
призова да спре и да не
посяга на пенсиите в
Сребърния фонд.

"Г-н Борисов, не пося-
гайте на Сребърния фонд,
защото този път няма да
е като първия. Сребърният
фонд беше създаден през
2008 г. от правителство на
БСП. Във фонда се съби-
рат 50% от приходите от

приватизация, 25% от
излишъка на републиканс-
кия бюджет и приходите
от концесии. Тези средст-
ва могат да се ползват
единствено и целево само
за пенсии. Така е по
силата на закона и на
теория.

В момента сме изпра-
вени пред опасност
Борисов да прегази
закона, както вече се
случи с резерва на Здрав-
ната каса през  2010 г..

От официалната инфор-
мация на Министерството
на финансите за периода
от септември до декември
2020 г., за три месеца,
Борисов е изхарчил от
фискалния резерв 5 млрд.
лева. Това означава, че

останалите "свободни"
средства са само 1,4
млрд. лв. (без салдата на
НОИ, НЗОК, Сребърния
фонд и средствата от ЕС).
Такъв спад не е имало от
2010 г. Помним как реаги-
ра тогава правителството
на ГЕРБ - национализира
резерва на НЗОК, над 1,3
млрд. лева се вляха в
републиканския бюджет и
потънаха в незнайни
харчове.

Въпреки жалбата на
БСП до Конституционния
съд и всичките ни битки
да спасим здравните
вноски на хората, парите
не бяха върнати в бюдже-
та на НЗОК. Ситуацията
днес е сходна. Резервът е
празен и на премиера

може да му хрумне да
прибере до парите от
Сребърния фонд.

Борисов, не го праве-
те, защото сега последи-
ците няма да са като
първия път. Това са
парите за заслужения
труд на нашите бащи и
майки и са възможност
за преизчисляване на
всички пенсии. Не може
ГЕРБ да ги залъгва с 50
лева предизборно и да
прибере 3,3 млрд. лева
от техните пари следиз-
борно. Нека, докато се
правят сметки за брой
депутати и бъдещо прави-
телство, не допускаме
този човек да нанесе
още вреди на държава-
та". ç

Íèíîâà: Áîðèñîâ ïîõàð÷è ïàðèòå
îò ôèñêàëíèÿ ðåçåðâ
Ïîñÿãàò è âúðõó Ñðåáúðíèÿ ôîíä, àëàðìèðàõà îò ëåâèöàòà

В събота и неделя по ини-
циатива на председателя на
БСП Корнелия Нинова и Наци-
оналния предизборен щаб се
проведоха разговори с над 200
общински и областни предсе-
датели на партията от цялата
страна. Целта на срещите бе
изслушване на мнението на
структурите за необходимите
действия от тук нататък, както
във вътрешнопартиен план, така
и по отношение поведението на
парламентарната група при
формиране на правителство.

На срещите бяха обсъдени
причините за загубата на из-
борите и отговорността за тях.
Всички позиции на над 200 ор-
ганизации са, че председате-
лят на БСП не трябва да пода-
ва оставка и че подкрепят во-
дената политика. Единствено
Изпълнителното бюро на БСП-
Перник е внесло искане за ос-
тавка, и то с уговорката, че то-
ва искане не е обсъждано в
общинската организация. Съ-
щото искане в лично качество,

Íàä 200 îáëàñòíè è îáùèíñêè îðãàíèçàöèè ïîäêðåïèõà ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ
а не като партийна позиция е
поставил и председателят на
БСП-Якоруда.

Общинските и областните
председатели призовават говори-
телите, които изразяват лични
мнения в медиите, да го правят
на партийни форуми и да не вре-
дят на партията в този ключов
за нея и за държавата момент.
Организациите не смятат, че в мо-
мента трябва да се свиква Конг-
рес. Направен е критичен ана-
лиз за причините за загубата и
грешките както на национално,
така и на местно ниво.

Изразено е мнение по отно-
шение поведението на парламен-
тарната група - при предложе-
ние от "Има такъв народ" на пра-
вителство, както и при евенту-
ално получаване на трети ман-
дат от БСП. Мнозинството пар-
тийни структури смятат, че пред-
срочни избори сега няма да са
полезни за страната и не биха
дали възможност за трайно раз-
граждане на модела на управле-
ние.

Корнелия Нинова ще запоз-
нае Националния съвет с пози-
циите на структурите в страна-
та. Тя се обърна към тях с ду-
мите: "Благодаря, че сме заед-
но, за да чуя вашето мнение и
мнението на членовете, които
представлявате, преди да взе-
мем важни решения по ключо-
ви за БСП и за България въп-
роси. Благодаря за труда ви по
време на кампанията. Радвам
се, като виждам, че няма уни-

ние в партията. Претърпяхме
загуба, ще поправим грешки-
те и продължаваме. Знам, че
сега предстоят анализи по
места. Не допускайте напре-
жение и конфликти. Затворе-
те противоречията. Следващи-
те месеци са важни за нас и
за България. В тази несигурна
и непредсказуема обстановка,
ние трябва да стоим стабил-
но, да решаваме разумно и
хладнокръвно".

От стр. 1
Заради ГЕРБ и негови-

те калинки можем да про-
пуснем най-големия фи-
нансов пакет, предлаган
някога от бюджета на ЕС.
Огромен шанс, който не-
кадърната администрация
на Борисов вече е поста-
вила под въпрос.

Липсват визия и воля за
истински реформи. Написа-
ното набързо досега е по-
желателен списък от "пре-
топлени" стари проекти и
инициативи, но без рефор-
ми. Саниране, трети лъч на
софийското метро, ремон-
ти и строителство, напоя-
ване, въвеждане на елект-
ронно управление (трябва-
ше да е станало преди го-

Êàê Áîðèñîâ çàëîæè áîìáà ïðåä Áúëãàðèÿ
дини, но не е…) - все стари
неща или такива, които са
задължение на властта. Под-
крепата за частния сектор е
символична. При над 85% от
средствата получател ще бъ-
де държавата, което си е чис-
та корупция. В Плана липс-
ват цели икономически сек-
тори, липсват идеи за инвес-
тиции, а демографската кри-
за дори не е спомената. Не
е изпълнено и едно от ос-
новните изисквания - Планът
да е обвързан с реформи.
Правителството на Борисов
не си е свършило работата
и сега се опитва да прехвър-
ли вината на тези, които те-
първа ще прекрачат прага на
Министерски съвет. Това е
престъпление, извършено

съвсем умишлено. Дали от
некадърност или нарочно, но
това правителство залага
мръсна бомба не просто за
следващите управленци, ко-
ито и да са те, а за всички
българи.

Чуват се призиви да не
се допусне реваншизъм от

новите управляващи. Не
няма да има реваншизъм.
Но справедливост трябва
да има.

Д-р Димитър
ПОПКУТУЕВ

От "Фрогнюз"
(Със съкращения,

заглавието е на ЗЕМЯ)

От месец евродепутатът Иво
Христов и Елена Йончева водят
открита война срещу лидера на
БСП. И то в разгара на предиз-
борната кампания! С пълното
съзнание, че подкопават
доверието в партията, която ги
изпрати в Европарламента.

Какви са фактите?
На 5 февруари, без да

представя никакви доказателст-
ва, Йончева заяви нещо чудо-
вищно пред БТВ: "Нинова не
подкрепя президента Радев за
нов мандат, защото има дого-
ворка с Бойко Борисов"... Защо
ли така смело изричаш лъжата,
но страхливо затаяваш факти-
те?

Трябва да си сляп, за да не
виждаш, че Йончева е минала
на другия бряг и с пламенната
си реторика срещу лидера на
БСП обслужва ГЕРБ.

Поне за мен обитателят на
МС Борисов иска главата на
непримиримия си враг Нино-
ва, а евросоциалистът Стани-
шев мечтае да се върне на
бял кон на "Позитано" и
заеме мястото й.

В радиоинтервю Иво Хрис-
тов, също без нито един факт, с
лекота изрече: "Някой подведе
Нинова, че си струва да жертва
президента Радев, срещу
обещание да управлява с
ДПС..."

Ако има капчица морал и
достойнство, след тези думи
Христов има два изхода: Или
незабавно да изнесе фактите,
или да понесе клеймото на
клеветник!

На 4 април хората се
отдръпнаха от БСП и заради
оклеветяващата кампанията от
Брюксел, водена от двама
социалистически евродепутати.

А истината крещи: БСП беше
заложник на ДПС, но не при
Нинова, а при Сергей Станишев!
Станишев се целуваше с Местан
на "Орлов мост", Станишев
издигна Пеевски за шеф на
ДАНС, Станишев избяга в
Брюксел, след като обслужи
ДПС, компрометира БСП и
подари властта на ГЕРБ.

За Йончева и Христов
големият "националистически"
грях на Нинова е, че каза НЕ на
Истанбулската конвенция и
решително подкрепи общата
позиция на 44-тото НС за
безкомпромисно водене на
преговорите с Република
Северна Македония.

Апропо, именно Йончева и
Христов гласуваха резолюции
на ЕП, обслужващи македонист-
ките претенции към България, и
резолюция, определяща ЕС като
"зона на свобода за ЛГБТ" и за
всички производни видове
джендър активисти.

И вместо да замълчат или
поне да дадат смислено обясне-
ние за водената братоубийстве-
на война, те продължават
офанзивата срещу собствената
си партия с непонятна стръв.

Само едно не е ясно: Колко
са сребърниците за това
библейско предателство?

ПриЗЕМЯване

Êîé (è çàùî) âîäè
âîéíàòà ñðåùó
Íèíîâà!?

Велизар ЕНЧЕВ
От Фейсбук

(Със съкращения,
заглавието е на ЗЕМЯ)
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Цените на основните
зърнени контракти по
световните борсови
пазари, останаха спокой-
ни през седмицата, като
житото от Черноморския
басейн продължава да
поевтинява. Пшеницата в
САЩ след поевтиняването
помръдна с плюс 1 долар
до 271.00 щ.д./тон, тази
във Франция свали 3
евро до 216 евро/тон.
Цената и в Украйна, и в
Русия е отново надолу
със сериозните минус 10
и 14 долара до съответно
243 и 240 щ.д./тон. При
царевицата спадът в
котировките спря и цена-
та в САЩ остана без
промяна на 254 щ.д./тон,
в Украйна плюс един
долар и 265 щ.д./тон.
Ечемикът във Франция
поевтиня отново с 2 евро

Â ïîäêðúã "Çúðíî" íà Ñîôèéñêàòà ñòîêîâà áîðñà êîòèðîâêèòå ïðåç
ñåäìèöàòà áÿõà ñàìî îò ñòðàíà íà êóïóâà÷èòå

Öåíàòà íà æèòîòî îò ×åðíîìîðñêèÿ
áàñåéí ïðîäúëæàâà äà ñå ñðèâà

Ðàáîòèø â ãîëÿìà ñâèíåôåðìà, çàáðàíåíî òè å äà êîëèø äîìàøíî ïðàñå
Специална декларация

за съгласие подписват по-
сетители и работници на го-
ляма част от индустриални-
те свинеферми у нас, съоб-
щи по време на уебинар
доц. Георги Желев от Тра-
кийския университет в Ста-
ра Загора на тема "Афри-
канска чума по свинете.
Мерки за превенция и пре-
дотвратяване разпростра-
нението в свиневъдните
стопанства". Според доку-
мента всички, които се под-
писват под него, заявяват,
че през последните 48 ча-
са не са били в контакт с
прасета, че не са ловували
в гората или пък не са съ-
бирали трюфели, както и че
не отглеждат свине за лич-
на консумация.

Едва ли вече си спом-
няте онзи скандал с кон-
трабанда на агнета от да-
лечната 2012 г. Нормал-
но е - трябваше да ми-
нат 9 години, за да има
някаква развръзка. Тя ед-
ва ли е от най-логични-
те, но е повече от очак-
вана. Да си припомним
аферата накратко. В схе-
ма за продажба на ру-
мънски агнета като бъл-
гарски в Турция се опли-
тат 4 главни действащи
лица - шефът на Област-
на дирекция по безопас-
ност на храните (ОДБХ)
в Пловдив - Светозар Ва-
силев, главният инспек-
тор в отдел "Здравеопаз-
ване на животните" пак
там - Йордан Йорданов,
ветеринарният лекар д-р
Васил Деведжиеви и биз-
несменът Петко Държи-
ков.

А самата афера се
състои в следното. През
месец май 2012 г. е ре-
гистриран животновъден
обект - Събирателен цен-
тър за дребни преживни
животни. Той обаче не от-
говаря на ветеринарно-

Ìàêåäîíñêèòå ôåðìåðè èçïðàùàò 200 000 àãíåòà çà Áúëãàðèÿ, Ãúðöèÿ,
Õúðâàòèÿ è Èòàëèÿ òàçè ïðîëåò

Съюзът на овцевъдите в
Македония очаква около 200
000 македонски агнета да бъ-
дат продадени в България,
Гърция, Хърватия, Италия та-
зи година. Над 170 000 агне-
та са изнесени досега в Ита-
лия и Хърватия, по данни на
организацията , пише
novamakedonija.com. Въпре-
ки че цената бележи ръст с
20% спрямо същия период
на 2020 година и сега вари-
ра между 4,45 лв. и 5,72 лв./
кг живо тегло, стопаните
смятат, че това е далеч под
производствената стойност.
По думите на председателя
на организацията Никола Ге-
оргиев разходите за фура-
жи са се увеличили значи-
телно.

Поради променящото се
поведение на потребители-
те в Италия, които търсят
все повече части от агне, от-

Според доц. Желев мно-
го важно е за посетителите
в свинекомплексите да се въ-
веде и изискване  да заявя-
ват и последните 3 свиневъд-
ни стопанства, които са по-
сетили, за да може при евен-
туална зараза да се просле-
ди откъде е излязла болест-
та.

Според свиневъди в дек-
ларацията хората трябва да
заявяват и че няма да учас-
тват в дейности в които има
контакт със домашни  свине
от други стопанства-почист-
ване на обори, кастриране
и клане на домашни свине;
че няма да участват в дей-
ности по клане и преработ-
ка на месо от диви свине,
както и че не правят рибо-
ловни излети.

В рамките на уебинара,
организиран от Национална-
та служба за съвети в земе-
делието (НССЗ), Тракийския
университет в Стара Загора,
Асоциация на свиневъдите

България и Асоциация на ин-
дустриалното свиневъдство в
България, доц. Георги Желев
представи най-критичните
точки за вход на АЧС в сто-
панствата. ç

колкото цяло агне, за овце-
въдите има възможност да
продават по-тежки агнета с
тегло над 16 кг. Търсенето
на разфасовки - бут, плеш-
ка или други части се е уве-
личило, но потребителите
предпочитат предимно пряс-
но месо. Нараства търсене-
то на агнета с тегло 20, 25 и
30 кг. Интересно е, че цена-
та, независимо от големи-
ната на агнешкото, тази го-
дина е една и съща, отбе-
лязва Никола Георгиев. Ов-
цевъдите се надяват, търсе-
нето на агнешко месо да
продължи до май, когато е
православният Великден в
България.

"Очакваме да използва-
ме летния период, когато аг-
нешкото се продава добре
в Гърция, но ще оставим 10
000 до 15 000 животни за ре-
ализация през декември,

преди коледните празници.
Това означава, че ще завър-
шим тази година с износ на
над 200 000 агнета", обясня-
ва Георгиев. Производители-
те отбелязват, че въпреки
обещанията, държавата все
още не е изплатила субси-
диите, които бяха увеличе-
ни с 50 % през 2020 г. "Под-
държаме постоянна комуни-
кация с министерство на зе-
меделието, което все още не
ни казва кога ще бъдат изп-

латени субсидиите. По гра-
фик е предвидено това да
се случи през април, но
през последните години суб-
сидиите за овцевъдите се
изплащат през февруари. Не
вярвам през април да полу-
чим субсидиите, защото ги
чакат овощарите и тютюноп-
роизводителите", смята Ге-
оргиев. Близо 2 500 тона аг-
нешко и овнешко месо се
изнасят средно годишно от
страната. ç

до 203 евро/тон, а в
Украйна нямаше промяна
след предишния спад и
котировките останаха на

243 щ.д./тон. Рапицата в
Европейския съюз
(Еuronext) претърпя сери-
озни загуби преди седми-

ца и сега донякъде успя
да възстанови с плюс
16.25 евро до 510.25
евро/тон. Нерафинирано-
то слънчогледово олио на
борсата в Ротердам спря
съкрушителния низходящ
тренд и сега пропълзя
нагоре с 10.00 долара до
1550 щ.д./тон, става ясно
от обзора на Софийската
стокова борса.

В подкръг "Зърно" на
ССБ котировките през
седмицата бяха само от
страна на купувачите, за
хлебна пшеница цените
са 380 лв./тон, за фураж-
на на 360 - 370 лв./тон.
При царевицата търсене-
то е на 375 - 380 лв./тон,
а при маслодайния слън-
чоглед анонсите са от 980
до 990 лв./тон. Всички
цени са без ДДС, съоб-
щават експертите. ç

Ñàìî óñëîâíà ïðèñúäà
çà áèâø øåô íà
Àãåíöèÿòà ïî
õðàíèòå â Ïëîâäèâ
çà êîíòðàáàíäà
íà àãíåòà

медицинските изисква-
ния за карантинни депа
за износ на животни за
Република Турция и за ху-
манно отношение към
тях. Подменени са ушни-
те марки на 1200 агнета
с произход от Румъния,
за да бъдат представени
като български. Подготве-
ната контрабанда през
българо-турската граница
се изчислява на 184
654,60 лв.

След влачене на де-
лото по съдилища, оправ-
дателни присъди от Ок-
ръжен съд - Пловдив за
четиримата съучастници,
последвал протест от
страна на Апелативна
прокуратура - Пловдив, в
крайна сметка идва при-
съдата на Апелативен съд
- Пловдив от 7 април 2021
г.  Светозар Василев е
признат за виновен и е
осъден на 2 години услов-
но с 4 години изпитате-
лен срок. Лишен е от пра-
вото да заема длъжност
в БАБХ за три години.
Осъдени по същото дело
са и останалите трима,
съобщава Plovdiv-
Press.BG. Драмата обаче
може и да не свърши до-
тук, защото присъдите не
са окончателни и подле-
жат на обжалване пред
Върховния касационен
съд (ВКС). ç
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40% ïî-ñêúïè æèëèùà çàðàäè
íîâà íàðåäáà

Инвестиционната ак-
тивност сред промишле-
ните предприятия в наша-
та страна се сви през
2020 г. с 8,7% спрямо го-
дина по-рано, като се
очаква нов спад на ин-
вестициите с 15,5% и
през настоящата година
вероятно с оглед на ос-
таващото негативно въз-
действие на коронави-
русната криза. Това по-
казват резултати от про-
ведено през март проуч-
ване на Националния ста-
тистически институт сред

Уникална промоция за
изкупуване на ниви обяви
най-голямата компания за
управление на земеделски
активи, "Агрион". До края
на май дружеството ще
плаща по 30 лв. на дка над
договорената пазарна це-
на. Това означава, че ако
терените са около 10 дка,
продавачите ще получат по
300 лв. допълнително, над
договорената цена.

Другото предимство е,
че това може да стане поч-
ти изцяло дигитално.

Ако сте решили да про-
давате или просто да раз-
берете цената на земята
си, можете да направите
това на сайта на лидера в
сделките със земеделски
терени "Агрион" https://
bit.ly/3wwaoUC без това да
ви струва нищо.

"С тези средства иска-
ме да помогнем на собст-
вениците на земеделски зе-
ми в труден момент. Пан-
демията остави без рабо-
та доста хора. Продажба-
та на наследствени селс-
костопански имоти е начин
да се допълни семейният
бюджет, без да се търсят
кредити от банки или дру-
ги институции. Към тази
промоция добавяме и без-
платна оценка на земята,
както и ускорени срокове
за получаване на оферта -
до 2 работни дни от пода-
ването"- споделиха от па-
зарния лидер.

За да се възползват от
промоционалната оферта
за бонус 30 лв. на декар,

„Àãðèîí“ ñ ïðîìîöèÿ -
30 ëâ. íàä ïàçàðíàòà öåíà
çà êóïåí äåêàð

собствениците трябва да
обявят нивите си (или иде-
ални части от тях) за про-
дажба на "Агрион", до
31.05.2021 г. вкл., а самата
сделка може да се прик-
лючи и след този срок. Бо-
нусът е само за собстве-
ници, физически лица.
Сделки с посредници са из-
ключени. Заявки се прие-
мат на националния безп-
латен телефон 080011166
или онлайн на https://bit.ly/
3wwaoUC

Експертите прилагат ин-
дивидуален подход към
всяко едно запитване, за
да гарантират прозрачна и
адекватна цена. За разли-
ка от други компании, "Аг-
рион" не използва метода
на осреднена оценка за
дадено землище, който из-
кривява ценообразуване-
то, а формира цената на
конкретния имот в съответ-
ствие със специално съз-

даден алгоритъм, включ-
ващ различни компоненти.

Най-честата причина за
продажба на земеделска
земя е нуждата от свежи
пари, коментират от "Агри-
он". Според тях, голяма
част от притежателите на
парцели са готови да про-
дадат нивите си, вместо да
кандидатстват пред банки-
те за кредити, където про-
цедурата е тежка и трома-
ва и изисква обикалянето
на различни институции.

Друга основна причина,
за сделките със земедел-
ските земи, е нежелание-
то или невъзможността на

собствениците да се зани-
мават с обработването на
нивите. Голяма част от при-
тежателите на поземлени
имоти живеят в големите
градове и нямат интерес
да обработват земите си.
Терените им са в отдале-
чени райони и често пар-
целите за повод за ожес-
точени съдебни спорове
между многобройните нас-
ледници. Попадналите в
подобна ситуация собстве-
ници почти винаги се въз-
ползват от безплатните
правни консултации, кои-
то осигуряват опитните
юристи на Агрион.

Проучване сочи, че соб-
ствениците искат да про-
дадат своята земя на ком-
пании, които са доказали,
че могат да се грижат за
нея и затова избират най-
често "Агрион".

 "Агрион" е най-разпоз-
наваемият за частните соб-
ственици бранд, занима-
ващ се с управление на зе-
меделски земи. За близо
75 на сто от собственици-
те на земи и над полови-
ната от арендаторите в
страната дружеството е
предпочитаният партньор
за да сключване на сдел-
ка за земеделска земя.

Строители очакват
жилищата да поскъпнат
до 40%, ако се спазват
изискванията на нова
наредба, която указва
изискванията, на които да
отговарят новостроящите
се сгради, за да са дос-
тъпни за хора с уврежда-
ния. Нормативният доку-
мент изисква балконите и
тоалетните например да
са с площ минимум 1.50
на 1.50 м, коридорите -
1.20 м, ако по дължината
си имат врати, самите
врати не трябва да са по-
тесни от 0.80 м, а входни-
те - от 1 метър. "Всичко
това е чудесно, стига
обществото да може да
си позволи да го плати.
Ситуацията в България
обаче не е такава", комен-
тира Георги Шопов, пред-

Ñòðîèòåëèòå çàäúëæåíè íîâîñòðîÿùèòå ñå
ñãðàäè äà ñà äîñòúïíè çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ

седател на Националната
асоциация на строителни-
те предприемачи, цитиран
от вестник "Сега". Според
асоциацията тези нови
изисквания за всеки
апартамент в една сграда
ще доведат до по-голяма
жилищна площ и ще
вдигнат цените между
30 и 40%.

Ресорното Министерст-
во на регионалното разви-
тие не е представило
оценка за въздействието,
а към мотивите на наред-
бата е посочено, че за
прилагането й не са
необходими допълнителни
финансови средства.
Посочва се още, че е
свързана със Закона за
хората с увреждани от
2019 г., който отменя
предишния и наредбата

към него, отнасяща се до
нормите за строителство.
От министерството посоч-
ват, че новите изисквания
се отнасят само до тера-
сите и вратите на жили-
щата, а тези за тоалетни-
те и коридорите са в
наредба от 2023 г. Затова
от ведомството не могат
да си обяснят защо строи-

телите говорят за оскъпя-
ване до 40%.

Строителите обясняват,
че никой няма против
сградите да са съобразе-
ни с хората с увреждания,
но досега се е изисквало
в сграда над 30 жилища
на партера да има едно,
което е съобразено с тези
изисквания. ç

ÍÑÈ: Ñâèâàíå íà
èíâåñòèöèîííàòà
ïðîìèøëåíà
àêòèâíîñò ïðåç
2020 ã. ñ 8,7 íà ñòî

промишлените предприя-
тия относно тяхната ин-
вестиционна активност,
което включва както ин-
формация за реализира-
ните от тях инвестиции
през миналата година, та-
ка и за инвестиционните
им планове за настояща-
та година.

В общия обем на очак-
ваните разходи за при-
добиване на дълготрайни
материални и нематери-
ални активи през 2021 г.
делът на частния сектор
е 85,2%, като мениджъри-
те от този сектор пред-
виждат намаление на ин-
вестиционните си програ-
ми със 17,5% спрямо 2020
година, показва още биз-
нес проучването на НСИ.

По основни производ-
ствени групировки най-го-
лям относителен дял в ин-
вестициите през 2021 г. се
очаква да формира про-
изводството на стоки за
междинно потребление
(38,2%), при което обаче
се предвижда понижение
от 13, 8% в сравнение с
предходната година.

На второ място по
прогнозен обем на инвес-
тициите са енергетични-
те и свързаните с водата
сектори (с относителен
дял от 31,1%), при които
обаче се очаква увеличе-
ние с 4,7% спрямо 2020
година.

Следва производство-
то на недълготрайни пот-
ребителски стоки, което
е с относителен дял от
15,8%, като предвиждани-
ята на мениджърите са за
свиване на инвестицион-
ните програми с 30,8% в
сравнение с предходна-
та година. ç
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"Виждаш ли го този чо-
век? Името му е Иван и ще
си купи три вафли". Това ми
казва Стоян, шофьор на
един от десетте мобилни ма-
газина на търговска верига
КООП, докато сочи човек
със синьо яке, когото зад-
минаваме. Пътуваме към
центъра на Горна Диканя,
което е сред деветте села в
община Радомир, обслужва-
ни от заредения с храни и
стоки от първа необходимост
високопроходим кооперати-
вен автомобил. Постоянно
живущите в селото са над
300 души, през лятото са по-
не два пъти повече, но дей-
стващ магазин за хранител-
ни стоки няма. На площада
пред църквата "Покров Бо-
городичен" виждаме магазин
с катинар на вратата. Пи-
тейното заведение до него
също вече не работи. Сто-
ян, който освен шофьор, е и
продавач, умишлено парки-
ра така, че клиентите, поч-
ти изцяло хора от третата
възраст, да могат да се кач-
ват на площадката на няко-
гашния магазин. Така хем
имат по-добра видимост към
щанда, хем могат да се при-
държат за парапета.

"Отскоро живея тук. Мо-
билният магазин КООП
много ни улеснява, защото
преди ходех веднъж в месе-

През 2020 г. Централният
кооперативен съюз и Търгов-
ска верига КООП разшириха
дейността си с включването
на мобилни търговски обек-
ти за доставка на стоки от
първа необходимост за на-
селението в девет области
от страната - София, Плов-
див, Русе, Ловеч, Шумен, Бур-
гас, Варна, Кърджали и Па-
зарджик. Проектът за мага-
зините на колела бе удосто-
ен с първа награда за "Со-
циални иновации, свързани с
предоставяне на соцални ус-
луги" в конкурса на Минис-
терството на труда и соци-
алната политика, както и със
специална нагарда от Наци-
оналния конкурс "Иноватив-
но предприятие на година-
та". В рубриката "КООП на
колела" ще Ви разкажем от
първо лице за дейността им.
Повече информация очаквай-
те скоро на www.cks.bg.

КО
О
П

на
 к
ол
ел
а

ца в София и мъкнех торби
с храна оттам", казва ми с
усмивка видимо интелиген-
тна жена с черно яке. Иван
наистина си купува три ваф-
ли и моли да го снимам пред
мобилния магазин. Той ча-
ка с нетърпение идването на
буса всеки понеделник и чет-
въртък, за да си вземе от лю-
бимите вафли и да намери
с някого да поприказва.

"Живея в първата къща,
имам коне, крави, кокошки,
пуйки - като зоологическа
градина е". Шегувам се с не-
го, че затова не купува яйца
и месо, с каквито пълнят
чантите повечето му съселя-
ни. След като са си напаза-
рували, те не бързат да се
прибират, а сядат в покри-
тата беседка до църквата. Та-
ка пътуващият магазин се
оказва не само улеснение, но
и най-честият повод за при-
ятна раздумка с приятели и
комшии.

"Караме аз и колегата Ра-
до. Не сме правили специ-
ална реклама. Просто спи-
раме и чакаме. Мобилните
магазини бързо придобиха
популярност от дума на ду-
ма. Само за два месеца за-
почнахме да обслужваме об-

що девет населени места с
единадесет спирки в тях,
както и три социални дома.
Във всяко село или махала
вече имаме "клуб" от редов-
ни клиенти. Хората знаят в
колко часа пристигаме и ид-
ват на уреченото място. Ве-
че знаем какво търсят и се
стараем да поддържаме най-
нужното в достатъчна на-
личност. Стоките са на съ-

щите цени, каквито и в Су-
пермаркет КООП. Не зави-
шаваме стойността заради
пропътуваните километри
или липсата на алтернати-
ва за снабдяване в обслуж-
ваните отдалечени и труд-
нодостъпни места", обясня-
ва ми Стоян.

След като приключва
времето ни в Горна Дика-
ня, с него се отправяме към
съседното село Долна Ди-
каня. Покрай мокрия и раз-
бит асфалт още виждаме не-
разтопен априлски сняг, но
от стартирането на услуга-
та досега атмосферните ус-
ловия никога не се оказват
пречка. Спираме в центъра
на махала Старото село.
Там баба, дошла с внучката
си на пазар, разкрива, че
има още една причина да
предпочита пазаруването от
пътуващия магазин КООП.
"Най-близкият стационарен
магазин е в друга махала
на селото и ми е далече, а
и не смея да ида, че сре-
щам кучета по пътя и ме е
страх".

За разлика от нея клиен-
тите, които виждам следобе-
да, нямат възможност да из-
лизат от двора си. Това са
настанените баби и дядовци
в столичния Дом за стари
хора "Надежда". "Те не мо-
гат да се разхождат извън
пределите на пансиона. Пре-
ди им събирахме поръчките
на лист и с колегите ходех-
ме веднъж седмично да им

пазаруваме. Но вече си сът-
рудничим с магазина на
Централния кооперативен
съюз и с бусчето е много
удобно. Спира пред входа и
те имат възможността да из-
лязат, да разгледат и сами
да си напазаруват", обясня-
ва Деси, която работи в до-
ма. Една от бабите, излезли
на пазар, е със силно увре-
ден слух, с лявото ухо не чу-
ва нищо. Радо, който е зас-
танал зад щанда, слиза,
обикаля я от дясната стра-
на и й обяснява на висок
глас стоките и цените. "С
клиентите винаги трябва да
си внимателен, особено ко-
гато са по-възрастни. Звъ-
нят ми по телефона, когато
искат нещо, което го няма
в обичайния асортимент.
Примерно, някой човек от
селата има рожден ден и ис-
ка по-голямо количество
сладки или бонбони, за да
почерпи съседите. След два
месеца вече познавам всич-
ките ни клиенти поименно,
както и техните предпочи-
тания към определени про-
дукти. Слави от Горна Ди-
каня днес дойде ли за три
хляба и четири кисели мле-
ка?", пита ме Радо. Впечат-
лен давам положителен от-
говор и се убеждавам, че те-
зи около 40-50 души, които
средно на ден пазаруват от
мобилните магазини на
КООП Маркет, получават
не просто продукти на дос-
тъпни цени, а и приятелско
отношение, внимание и
подкрепа. Това прави мобил-
ните кооперативни магази-
ни предпочитано място за
пазар и за баба Денка. Тя
живее в друг дом за възрас-
тни в столицата - "Гладио-
ла", в ж.к. "Зона Б-5". Той е
и нашата последна спирка
за деня. Въпреки близостта
на дома до голям търговски

център и редица супермар-
кети, 90-годишната жена с
бастунче се радва, че не
трябва да пресича намира-
щите се в близост булевар-
ди и е първа на опашката
при Радо. "Най-важното, на
което ме научи моят баща
е, че като има работа, тряб-
ва да се свърши. До преди
пет години дори имах фи-
зически сили и да танцувам,
сега работата ми е да ходя
на пазар и да си набавя са-
ма каквото ми е необходи-
мо", обяснява баба Денка.
Част от нейните наследни-
ци били в Съединените ща-
ти и помагали оттам.

Давам си сметка обаче, че
някои от срещнатите в ра-
домирските села хора нямат
близки като Денка, които да
им помагат. Не се грижи за
тях и помощен персонал.
Животът в планинските и
труднодостъпни места, осо-
бено при зимни условия, е
не просто изпитание, но за
голяма част от хората там
се е превърнал в сиво и труд-
но ежедневие. И мобилните
магазини КООП идват като
приятеля в нужда. Благодар-
ните лица на възрастните
хора, стискащи хляб в ръка,
са най-голямата оценка за
това, което получават от ко-
операциите и за кооператив-
ната мисия. И колкото и
предизвикателства да са нас-
реща, тя трябва да продъл-
жава, категорични са служи-
телите на търговска верига
КООП и техните нови кли-
енти. Защото както добре ни
каза баба Денка - като има
работа, тя трябва да се свър-
ши и когато има хора в нуж-
да, трябва да им се помага.

Репортаж на
Мони ГЕОРГИЕВ

Дирекция "КООП медии
и реклама"

Баба и внуче очакват реда си пред мобилния магазин КООП
в Долна Диканя

Баба Денка - винаги първа на опашката пред мобилния магазин,
когато той паркира пред Дома за стари хора "Гладиола"

Мобилните магазини на ЦКС и
КООП Маркет - близо до хората в Радомирско

и домовете за възрастни в София

Иван от Горна Диканя

На жителите от Горна Диканя вече не им се налага
да ходят за покупки до София
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БСП не е

умряла сега,

а по време

на сладката

си дрямка

в епохата на

Станишев,

когато

потъваше в

блатото на

безвремието

- Трябва ли, г-н Вацев, председате-
лят на БСП Корнелия Нинова да пода-
де оставка след изборните резултати
за партията от 4 април 2021?

- Аз отговарям с контра въпрос - имате
ли спомен някой от председателите на
БСП да е подавал оставка за каквото и
да било? Като започнем от Александър
Лилов, на когото целият пленум преди 30
години искаше оставката, преминем през
Сергей Станишев с неговите почти дузи-
на изборни загуби, през Михаил Миков и
свършим с Корнелия Нинова - аз нямам
спомен за оставка на когото и да било
партиен председател. Единственият, който
подаде оставка, беше Тодор Живков, но
тогава беше БКП, а не БСП.

- Смятам, че ако Нинова подаде ос-
тавка сега, това би ускорило процеса
на разслоение в БСП и столетната ля-
ва партия ще последва примера на
СДС след загубата на изборите през
2001 година.

- Разбира се. След 2001 година СДС
изтече в канализацията и ако продължат
същите процеси, които в момента се раз-
гръщат в БСП, то БСП се е насочила към
същото място. Един от най-добрите на-
чини да се помогне сега на Борисов е да
се свали Нинова. Тогава няма проблем
пред правителство ГЕРБ-БСП, за което
мнозина в БСП мечтаят.

- Защо БСП загуби изборите с та-
къв тежък резултат?

- БСП загуби изборите по две причи-
ни: малка и сериозна.

Малката е, че БСП беше станала бой-
но поле на сблъсък между "корнелианци
от седмия ден" и "свидетелите на Стани-
шев" - две секти си вадиха грацмулите!
Не можеш да спечелиш на избори, като
водиш вътрешни битки.

Но втората, много по-сериозна при-
чина и аз я бих посочил като истинска-
та, е, че БСП не успя да изработи нова
политическа идентичност. Веднага след
конгреса настъпиха промени в новото ръ-
ководство, много ясно си спомням как
Янаки Стоилов беше избран като отго-
ворник за идейната промяна в БСП. Ни-
каква идейна промяна не настъпи отто-
гава до момента на изборите, което не
попречи на Янаки Стоилов да е първият,
който поиска оставката на Корнелия Ни-
нова.

- Да, той го направи заедно с Крум
Зарков на първото заседание на ИБ на
БСП, на което цялото Изпълнително
бюро подаде оставка.

- Така е. Голямата причина за загу-
бата е, че в БСП не се състоя новата
политическа идентичност. България е
пълна със социалисти - твърде много
хора, които обаче не членуват в БСП,
точно защото са социалисти. Това, кое-
то трябваше да направи Нинова или все-
ки друг председател на нейно място, е
не да пише листи и да води сектантски
битки, макар че те й бяха наложени, а
да изработи ново политическо послание,
нова идентичност, нова политическа са-
моличност на БСП. Това не се получава
чрез обикаляне на страната, а чрез но-
ва идейна промяна, за която трябваше
да отговаря Янаки Стоилов. С други ду-
ми, истинската дилема пред БСП не е -
Станишев (или някой негов дериват) или
Корнелия Нинова. Истинската, непрео-
долима дилема пред БСП е или нова по-
литическа идентичност, или пътят води
към СДС.

Битките представляват заплаха за
нейното реално политическо съществу-
ване. И ако тези битки не се прекратят
веднага, ако ръководството на БСП не
види реалната дилема по друг начин -
БСП може да бъде разцепена. За първи
път в своята нова история - подчерта-
вам това.

- Чувам, че от вътрешната опозиция
виждат в Крум Зарков бъдещия лидер
на БСП.

- Могат да имат лидер в лицето на
Крум Зарков, но страхувам се, че няма

Доц.
Валентин
ВАЦЕВ,
политолог

да има на кого да бъде лидер. Когато
партията се разцепи, лидери много. Под-
чертавам - за първи път в новата си ис-
тория БСП не е пред отлюспване, тя много
се е отлюспвала досега и все за добро е
било, а пред реално разцепление. Ако не
се спре битката между сектите и не се
тръгне към конструктивен диалог с цел
промяна в реалната политическа иден-
тичност на партията, БСП може да си
отиде. А може и това да е пътят пред
развитието на българската левица.

- А какво трябва да направи конк-
ретно Нинова - утре, вдругиден, в след-
ващия месец?

- На нейно място бих се опитал да
направя мир, доколкото е възможно, и
бих започнал да изчерпя всички въз-
можности за диалог - в смисъл на мо-
раториум или казано на военен език,
"прекратяване на огъня". Диалог - ши-
рок спектър от компромиси, угаждане
на всички искания, като повечето иска-
ния срещу нея могат да бъдат и налуд-
ни, и неуместни. Нинова трябва да уста-
нови диалога и след това да пристъпи
към всички други задачи: да не разре-
шава на милионери да говорят от името
на БСП; да оправи идейния климат в пар-
тията и да постави централния проблем
на БСП - проблемът за нейното полити-
ческо съществуване и оцеляване, което
означава промяна на политическата
идентичност. Навремето го бях казал по
друг начин - Корнелия имаше една ос-
новна историческа задача - да привика
обратно към БСП социалистите, които
напуснаха партията, възмутени от тога-
вашния стил на партиен живот.

- Е, жива или умряла е БСП?
- Ако решим, че е умряла, аз бих

настоявал, че тя е умряла не сега, а по
време на сладката си и щастлива дрям-
ка в епохата на Станишев - тя тогава
потъваше в блатото на безвремието. Сега
Нинова се опитва да направи нещо в об-
ратната посока, най-често не успява, но
аз не искам да участвам в разговори на
тема личните качества на когото и да
било председател или кандидат за пред-
седател. Проблемът не е индивидуален,
не е председателски. Хепатитът не мо-
же а се излекува с отрязване на край-
ници, той се лекува по друг начин, ако
изобщо не е много късно. Нова полити-
ческа идентичност, ново политическо
послание, ново излъчване и ново общу-
ване с България.

- Защо обществото не видя БСП ка-
то алтернатива? Нинова 4 години гро-
меше Борисов, не му прости никаква
критика, дишаше му във врата за вся-
ка стъпка. В това време Слави Трифо-
нов никакъв го нямаше. Появи се нак-
рая и отвя алтернативата.

- Със Слави Трифонов всичко е ясно.
Хората, които гласуваха за Слави, гласу-
ваха за една своя мечта и по някакъв
особен начин привидяха своята мечта в
личността му. Това е понятно. Работата е
там, че БСП е лява партия, която пре-
тендира да бъде идеологическа общност.
А това не се свежда до няколко вождове
и влизането в парламента, а до цялостно

Àêî ñâàëèì Íèíîâà, ïîìàãàìå íà Áîðèñîâ
ново излъчване към обществото. БСП
трябваше да се отърси от своите обръ-
чи от фирми и милионери; БСП трябва-
ше да се отърси от най-тежките си нас-
ледства от миналото. БСП трябваше да
се изправи гола пред обществото и да
заяви нова политическа самоличност. Да
каже: Ние сме за индустриализация, ние
сме за ренесанс на културата, ние ще
направим с цел да се постигне всичко
това, което искаме - реидеологизация,
реорганизация и репартизация. Това оз-
начава - влизане в руслото на модерна-
та лява идеология, която в БСП почти не
се наблюдава. Новото разбиране за то-
ва какво представлява една партия не е
скарана общност от общински функцио-
нери, които се опитват да се уредят във
властта. Партията е друг тип общност, тя
е идеологическа. И това имам предвид
под репартизация. Партия, която гледа
на себе си като такава, би могла да си
постави въпроса какво постигаме със
своята гражданска квота например. Тук
е моментът да спомена, че парламентар-
ната група на българската левица в Ев-
ропейския парламент е абсолютна катас-
трофа. БСП няма свое представителство
в Брюксел.

- Но си има една Елена Йончева, ко-
ято громи Нинова, която преди това
пък я направи първо депутат, а после
и евродепутат?

- Йончева прави това, което й помага
да направи Станишев. Елена Йончева няма
самостоятелна политическо битие. Йон-
чева е острието на копието на Станишев
с всичките й заигравания около Истан-
булска конвенция, около идентичност на
фашизма и комунизма. Това е мъката и
на европейската левица, заради която тя
преживя такъв разгром неотдавна, пре-
ди 2 години. На БСП й е нужен нов, най-
модерен идеологически софтуер. Светов-
ната левица се развива. БСП е останала
в 70-те години на миналия век.

- Но нали Нинова се опитва да нап-
рави модернизация, да махне олигар-
си, да отхвърли зависимости, да се раз-
дели със задкулисие. Какво получи?
Срещу нея се надигна огромна вълна
на противопоставяне.

- Разбира се. Едни олигарси махаш,
други се възползват от това. Тази реор-
ганизационна инициатива не може да се
развива сама по себе си, тя трябва да
се развива под знака на нова идеология,
на нови политически ангажименти. Това
идеологическо възраждане, ако изобщо
е възможно в този момент за БСП, не е
еднократно действие, а е идеологически
процес, който може да продължи доста
месеци.

- Трябва ли Нинова да свика конг-
рес след тези резултати от изборите?

- Аз много вярвам в конгресите. Ако
би било технически възможно да се сви-
ка конгрес, това е единственият колек-
тивен разум, ако не е много манипули-
ран, който би могъл да даде ново отно-
шение на БСП към себе си. Бих искал да
стане, вече не съм сигурен дали е въз-
можно, да затихнат личните дрязги, да
спрат битките на индивиди с индивиди,
да престане сектантството, да се свали
оръжието поне за 6 месеца. Проблемът
на БСП не се решава с подмяна на пред-
седателя.

- Ако третият мандат отиде при Ни-
нова, тя ще може ли да направи пра-
вителство?

- На този етап, не. Нинова може да
опита, но това правителство ще бъде ско-
росмъртно. Това означава, че призракът
на следващи предсрочни избори продъл-
жава да стои в хоризонта пред Бълга-
рия. В днешното си състояние БСП няма
достатъчно сила.

На този етап БСП трябва да направи
всичко възможно да започне да променя
своята политическа идентичност, да се
върне доверието на хората, ако не е пре-
калено късно.

Интервюто е на "Епицентър"
(Със съкращения)
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повед на главнокомандва-
щия на ВВС Константин
Вершинин старши-лейте-
нант Гагарин е зачислен към
групата на космонавтите, а
седмица по-късно започва
тренировки.

Гагарин е избран да бъ-
де първият руски космонавт
четири месеца преди плани-
рания полет, а негов дуб-
льор е Герман Титов, който
впоследствие ще се превър-
не в най-младия човек, ле-
тял в космоса. Последната
дума за избора има Никита
Хрушчов, генерален секре-
тар на ЦК на КПСС и ми-
нистър -председател на
СССР.

След излитането на "Вос-
ток-1" на 12 април 1961 г. и
извършването на пълна
обиколка около Земята, Га-
гарин добива световна сла-
ва мълниеносно.

Два дни след полета
Юрий е тържествено посрещ-
нат на "Червения площад" в
Москва от десетки хиляди
поддръжници, дошли да го
видят. За това свое постиже-
ние Гагарин е удостоен със
званието "Герой на Съветс-
кия съюз" и е издигнат в чин
майор.

Гагарин е човек, доверил
се на гласа на сърцето си в
името на една мечта, която
впоследствие го е превърна-
ла не само в национален ге-
рой, но и в герой на цялото
човечество.

Ето и стъпките на вели-
кия Гагарин към историята:

кия Юрий е прекъснато за
около година и половина.

На 9 април 1943 г. Клу-
шино е освободено от Чер-
вената армия и занятията
са подновени. Въпреки то-
ва през 1945 г. селото е на-
пълно разрушено от Вер-
махта и семейството на
Юрий се принуждава да се
премести в близкия град

Навършиха се 60 годи-
ни от първия полет на чо-
век в космоса. Обикновени-
ят руснак, достойният офи-
цер Юрий Гагарин прокара
пътя на човечеството в кос-
моса и направи реалност хи-
лядолетната мечта да бъдат
достигнати звездите!

12 април е денят на пър-
вия в историята пилотиран
космически полет (1961 г.)
на космонавта Юрий Гага-
рин с кораба "Восток" и се
отбелязва като Междунаро-
ден ден на авиацията и кос-
монавтиката от 1969 г.

На 12 април 1961 г. в
6 часа и 7 минути по Гри-
нуич - 9 часа и 7 минути
московско време Юрий Га-
гарин излетя и направи с
кораба "Восток" една обикол-
ка около Земята. На висо-
чина 7 километра Гагарин
катапултира и се приземява
с парашут, близо до спуска-
емия апарат, на колхозно
поле в Саратовска област.
Целият космически полет е
продължил 1 час и 48 мину-
ти, но остава завинаги в ис-
торията на човечеството ка-
то полета на първия космо-
навт в света.

И до днес се помни ле-
гендарният възглас на Га-
гарин: "Ну, поехали", който
символизира старта на но-
ва ера в човешката история,
на победа над силите на
природата, смятани с хиля-
долетия за непреодолими и
непобедими. Юрий Гагарин
бе човек символ не само със
своя исторически подвиг, но
и с позитивната усмивка, с
която ще го запомни чове-
чеството - гълъб на мира,
носител на идеята за друж-
ба между хората и народи-
те. За Съветския съюз, за
руския народ, първият кос-
мически полет е символ на
непоколебим национален ха-
рактер, на победата в едно
необявено състезание - са-
мо броени години след най-
унищожителната война, и
срещу най-богатия и могъщ
опонент.

Безспорен, исторически е
приносът на гениалния из-
следовател и организатор,

на лидера и просветителя
академик Сергей Корольов.
12 април 1961 г. е достиже-
ние на цялото човечество,
пример, че всяка мечта мо-
же да бъде постигната, че
за силата на човешкия дух,
впрегната в правилна по-
сока, няма прегради.

Велик е подвигът на пър-
вия космонавт Юрий Гага-
рин - един от духовните ли-
дери на нашето съвремие, ед-
на от най-важните личности
в световната история. Да си
спомним неговото дело и
подвиг!

Юрий Гагарин се ражда
на 9 март 1934 г. в село Клу-
шино, Смоленска област, в
семейство на дърводелец и
доячка. През септември 1941
г. Гагарин постъпва в мес-
тното училище, но малко
по-късно същата година се-
лото е окупирано от немски
войски и обучението на мал-

Гжатск, който днес носи
името Гагарин.

Няколко години по-къс-
но Юрий завършва с отли-
чие професионално училище
с квалификацията на леяр-
формовчик. Младият руснак
активно се занимава със
спорт, почитател е на бас-
кетбола.

През този период Гагарин
започва да се увлича по ле-
тенето и продължава обуче-
нието си в Саратовския тех-
никум. През юли 1955 г. из-
вършва първия си самосто-
ятелен полет. Когато се дип-
ломира на 10 октомври, ве-
че има 196 полета и 42 часа
във въздуха.

На 27 октомври 1955 г.
Гагарин получава повиква-
телно за отбиване на воен-
ната си служба. Изпратен е
във военноавиационното
училище "Климент Вороши-
лов" в град Чкалов (днес
Оренбург). За две години за-
вършва обучението си там с
отличие.

В края на 1957 г. е изп-
ратен в изтребителния ави-
ационен полк на Северния
флот. Там извършва полети
с МиГ-15 в условията на по-
лярните дни и нощи и страст-
та му към летенето става все
по-силна.

На 9 декември 1959 г. по-
дава писмена молба за
включване в групата с кан-
дидати за космонавти. Сед-
мица по-късно е повикан в
Москва за цялостни меди-
цински прегледи и малко
след това е одобрен като го-
ден за космически полети.

На 3 март 1960 г. със за-

Светът отбеляза вчера 60 години от първия полет на човек
в космоса и невиждания в историята триумф на човешкия дух

Þðèé Ãàãàðèí -
Ñòúïêè êúì âèñèíèòå

Заветът на Гагарин:
„Летейки с космическия кораб около

Земята, успях да видя колко красива
всъщност е нашата планета. Нека съхра-
ним тази красота, да не я разрушаваме!“
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Триумф на уникалния
руски дух

Разрушената от войната
държава със собствени сили
успява не просто да се възс-
танови социално-икономи-
чески на цената на гигантс-
ки усилия и саможертва, но
и първа в света - преди мно-
го по-богати и развити стра-
ни - да изпрати човек в кос-
моса, да създаде уникални
научни открития и произве-
дения на изкуството.

Гагарин бе
усмихнатото,
човешкото лице
на социализма

Неговата изключителна
биография на селско момче -
син на дърводелец, което ста-
ва офицер и летец, а по-къс-
но и пръв космонавт, герой
на Съветския съюз и носител
на най-висши ордени от цял
свят, показва, че социализмът
в не по-малка степен от ка-
питализма създава неограни-
чени възможности за човека.
И тайната тук е, че големият
стимул са не парите, а идеите
и чувството, че принадлежиш
към една общност. Гагарин
посети десетки държави - из-
точни и западни, между кои-
то Великобритания, Индия,
Канада, Финландия, Брази-
лия, Чехословакия, Полша,
Куба. Приеман е от крале,
президенти, революционни
водачи, навсякъде е бил пос-
ланик на народната диплома-
ция на Русия. Не на последно
място, Юрий Гагарин бе го-
лям приятел на България. Бил
е у нас два пъти, посещава
Пловдив, София, Бургас,Ка-
занлък и Стара Загора. Ста-
ва почетен гражданин на
Пловдив и София.

Той без страх
покори стихиите

Страхът е познат на
Юрий Гагарин, но може би
именно трудното детство, ге-
роизмът и трагедията на Оте-
чествената война са калили
онзи силен мъжки дух, който
му позволи да стане открива-
тел на космоса. Като милио-

От стр. 8

ни съветски хора е опознал
ужасите на войната На 12 ок-
томври 1941 г. селото е оку-
пирано от немците и учение-
то му се прекъсва за почти
година и половина. Семейст-
вото е изгонено от къщата им
и си прави землянка, където
живее и през суровата руска
зима. Малко преди освобож-
дението на селото сестра му
Зоя и брат му Валентин са
изпратени на принудителна
работа на запад. На 9 април
1943 г. селото е освободено
от Червената армия и заня-
тията продължават.

Полетът на мечтите

Гагарин е активен комсо-
молец и именно в тези годи-
ни се увлича по авиацията и
на 25 октомври 1954 г. посе-
щава за пръв път Саратовс-
кия аероклуб. През юни 1955
г. завършва с отличие Сара-
товския техникум. През юли
извършва първия си самос-

” Първият в историята космонавт:
Юрий Алексеевич Гагарин. Той лети в Кос-
моса на 12 април 1961 година на кос-
мическия кораб "Восток-1".
” Първи американски космонавт и вто-

ри човек летял в космоса: Алън Бартлет
Шепърд. На 5 май 1961, "Меркурий III" .
” Първият български космонавт е Ге-

орги Иванов, който на 10 април 1979 г.
лети с космическият кораб "Союз-33",
с командир на полета Николай Рукавиш-
ников.
” Вторият български космонавт е

Александър Александров, който на 7 юни
1988 г. лети на борда на съветския кос-
мически кораб "Союз ТМ-5".
” Първата жена космонавт: Валенти-

на Терешкова, 16 юни 1963, "Восток 6".
” Първият човек, стъпил на Луната:

на 21 юли 1969 е Нийл Армстронг. Той
престоява на нейната повърхност общо
2 часа и 31 мин.
” Първи космонавт от Азия: виет-

намецът Фам Туан. Неговия полет се е
състоял на 23 юли 1980 година на
борда на кораба "Союз 37".

тоятелен полет на самолета Як-
18. На 10 октомври завършва
обучението си в Саратовския
аероклуб. За това време има
196 полета и общо 42 часа и
23 минути във въздуха.

Äàòè, ëè÷íîñòè, ðåêîðäè!

След отбиване на военна-
та служба и обучение за ле-
тец, в края на 1957 г. Гага-
рин е изпратен в изтребите-
лен авиационен полк на Се-
верния флот. Там извършва
полети на военния самолет
МиГ-15 в условията на по-
лярните дни и нощи и отк-
рива. Към октомври 1959 го-
дина е направил 265 часа.

Поехали!

На 9 декември 1959 г. по-
дава писмено заявление с
молба за включване в гру-
пата на кандидатите за кос-
монавти. В началото на 1960
г. специална медицинска ко-
мисия признава старши лей-
тенант Гагарин като годен за
космически полети.

На 3 март 1960 г. със за-
повед на главнокомандва-
щия на ВВС маршал Конс-
тантин Вершинин е зачис-
лен в групата на космонав-
тите. На 11 март започва
тренировки. Ръководител на
космическата програма е ге-
ниалният ракетен конструк-
тор и организатор академик
Сергей Корольов. Четири ме-
сеца преди полета е взето ре-
шение той да бъде първият
космонавт. Негов дубльор е
Герман Титов.

На 12 април 1961 г. в 9
часа и 7 минути (6 часа и 7
минути по Гринуич) москов-
ско време Гагарин излита от
космодрума Байконур на кос-
мическия кораб "Восток 1" с
ракета носител Р-7. Първите

му думи в открития Космос
са "Поехали !". Корабът пра-
ви една обиколка около Зе-
мята, с продължителност 108
минути и се насочва за при-
земяване в Саратовска об-
ласт. Приземяването е ус-
пешно извършено близо до
спускаемия апарат.

Новината мълниеносно
обикаля целия свят. След 2
дни е тържествено посрещ-
нат на "Червения площад" в
Москва пред десетки хиляди
ентусиазирани хора, дошли
да го видят. За този си полет
е награден със званието Ге-
рой на Съветския съюз и е
издигнат в чин майор, а да-
тата 12 април от 1962 годи-
на започва да се чества като
международен ден на авиа-
цията и космонавтиката.

Той откри нова епоха
в историята…

От 23 май 1961 г. Гагарин
е командир на отряда космо-
навти. През есента на 1961 г.
постъпва във военновъздуш-
ната академия "Николай Жу-
ковски", за да получи висше
образование. На 20 декември
1963 г. е назначен за замест-
ник-началник на Центъра за
подготовка на космонавти. От
лятото на 1966 г. се подготвя
за нов космически полет. През
тези години СССР започва
своя лунна програма. Един от
подготвящите се за полет до
Луната е Гагарин. Първият
изпитателен полет в пилоти-
ран вариант е планиран за
април 1967 г. За него се под-
готвят Владимир Комаров и
Юрий Гагарин. Решено е с ко-
раба "Союз-1" да лети Кома-
ров, за да не се рискува живо-
тът на Гагарин. Полетът за-
вършва фатално. При призе-
мяването се разбива и Вла-
димир Комаров загива. На
траурния митинг в памет на
загиналия, Гагарин обещава,
че космонавтите ще научат
"Союз" да лети. Така и се случ-
ва, корабът "Союз" лети и до
днес. През 1966 година Юрий
Гагарин става почетен член на
Международната академия по
астронавтика.

Полет към вечността

По време на тренировъ-
чен полет самолет МиГ-15
УТИ с пилот полковник Га-
гарин и инструктор полков-
ник Серьогин на борда се
разбива на 27 март 1968 го-
дина в 10:31 сутринта в ра-
йона на село Новосьолово,
на 18 км от град Киржач,
Владимирска област. Телата
на Гагарин и Серьогин са
кремирани и прахта им е
погребана в стените на Кре-
мъл на "Червения площад".

Съветски документи, раз-
секретени през 2003 г., показ-
ват, че КГБ е провел собстве-
но разследване на инцидента
в допълнение на правителст-
вено и 2 военни разследва-
ния. Разследването открива,
че самолетът се е превъртял
или поради сблъсък с птица,
или за да избегне друг само-
лет. Поради старата инфор-
мация за метеорологичните
условия екипажът е смятал,
че са на по-голяма височи-
на, отколкото са били в дейс-
твителност, и не са могли да
изправят самолета.

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ

” Първият китайски космонавт: Ян Ли-
уей. 15 октомври 2003 г., с кораба Шън-
джоу на мисия "Шънджоу 5".
” Най-млад се е намирал в космоса

Герман Титов, той извършва своя полет
на 26 години с кораба "Восток-2".
” Най-възрастен в космоса е бил Джон

Глен, на 77 години, когато той участва в
полета STS-95.
” Най-дълго в космоса за един полет

е прекарал руснакът Валери Поляков -
438 денонощия.
” Най-голям сумарен престой в кос-

моса има руският космонавт Сергей Кон-
стантинович Крикальов - 803 дни, 9 ча-
са и 39 мин, или 2,2 години.
” На най-голямо разстояние от Земя-

та се е отдалечил екипажа на "Аполо 13"
- 401 056 км.
” Първият космически турист: Денис

Тито на 28 април 2001 година.
” Кучето Лайка е първото животно,

полетяло в орбита около Земята. То е
изстреляно на борда на съветския из-
куствен спътник "Спутник-2" на 3 ноемв-
ри 1957 г.

С академик Сергей Корольов
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Пийване с приятели на
терасите на ресторантите и
пъбовете, обиколка по
магазините, посещение при
фризьор - някои от ограни-
ченията за англичаните,
въведени заради коронави-
руса, паднаха вчера съг-
ласно плана на правителст-
вото за поетапно излизане
от локдауна. Някои по-
нетърпеливи неподстригани
от месеци англичани още
след полунощ се бяха
уредили с час при фри-
зьор, а дълги опашки се
оформиха пред магазините
за дрехи и обувки.

"Сигурен съм, че ще
бъде огромно облекчение
за собствениците на затво-
рените от толкова дълго
време фирми, както и за
всички останали. Това ще е
повод отново да започнем
да правим някои неща,
които харесваме и които
ни липсваха", заяви британ-
ският премиер Борис
Джонсън. Той обаче призо-
ва англичаните да действат
предпазливо.

Завръщането към отно-
сителната нормалност бе
помрачено от смъртта на
съпруга на кралица Елиза-
бет Втора. Премиерът

Германският
консерватор
Армин Лашет, който е лидер на
Християндемократическия съюз
на Ангела Меркел, беше избран
вчера от партийното ръководст-
во да се бори за канцлерския
пост на федералните парламен-
тарни избори през септември.
Президиумът на ХДС реши на
заседание при закрити врата да
подкрепи Лашет, който има
трудности да увеличи популяр-
ността си в допитванията пред
друг консерватор - популярния
премиер на южната провинция
Бавария Маркус Зьодер, лидер
на съюзническата формация
Християнсоциален съюз.
Решението не е все още
окончателно, но с тази подкре-
па 60-годишният Лашет, който
ръководи най-населената
провинция Северен Рейн-
Вестфалия, вече има добри
шансове да претендира за
канцлерския пост на вота на 26
септември. Президиумът на ХДС
е ключовата инстанция за
определяне на кандидата за
канцлер на консерваторите. ХДС
губи скорост в допитванията, но
все пак си остава начело с 28
процента. Следват я Зелените с
22 процента. Зьодер е един от
най-популярните политици в
Германия заради стриктния си и
предпазлив подход в борбата
срещу коронавируса, но
въпреки това не успя да
спечели подкрепа за каузата си
да бъде кандидат за канцлер
извън пределите на Бавария.
Мнозинството
делегати
на конгреса на "Алтернатива за
Германия", който се провежда в
Дрезден, се обявиха за
излизане на страната от ЕС.
Резолюцията с това решение бе
подкрепата от над 550 делегати.
Според нас е необходимо
Германия да излезе от ЕС и да
се създаде ново европейско
икономическо пространство,
което да преследва общи
интереси, се посочва в резолю-

цията. Представители на други
партии подложиха на критика
този вот. Излизането на
Германия от ЕС би било край на
ЕС и вътрешния пазар, който е
важен за износа ни, написа в
Туитър зам.-председателят на
групата на Свободната демокра-
тическа партия в Бундестага
Александър граф Ламбсдорф.

Той обвини "Алтернатива за
Германия" в "глупав национали-
зъм".

Разрушителен циклон
нанесе щети на няколко градове
по западното крайбрежие на
Австралия, разбивайки прозор-
ци, поваляйки дървета и
прекъсвайки елекроподаването.
Засега няма информация за
тежко ранени. Тропическият
циклон Сероха премина през
крайбрежието на щата Западна
Австралия южно от туристичес-
кия град Калбари с пориви на
вятъра, достигащи 170 км/ч,
малко след свечеряване в
неделя. Близо 70 % от сградите
в Калбари - град с 1400
жители, намиращ се на 580 км
северно от столицата на щата
Пърт, са понесли щети, съобщи
служителят на противопожарна-
та и спасителна служба Дарън
Клем. Близо 30 % от щетите са
"сериозни", добави служителят.

:
Íàêðàòêî

Àíãëèÿ, Óåëñ, Ñåâåðíà Èðëàíäèÿ è Èðëàíäèÿ
îáëåê÷àâàò íÿêîè îãðàíè÷åíèÿ

Жители на Лондон незабавно пиха по бира
във вече отворените пъбове

Снимки Пресфото БТА
и Интернет

Индуисти, независимо от
мерките за изолация, изпълни-
ха вчера ритуала за пречиства-

не  в река Ганг по време на
Кумб Мела, едно от най-
свещените поклонения в

индуизма, в Харидвар, Северна
Индия. Десетки хиляди

изпълняват ритуала всяка
година.

Саркастичността често не е свързана с т. нар книжен ум, въпреки че
не само не пречи, но и допълва високия коефициент на

интелигентност. И от говорещия, и от слущащия го
саркастичността изисква чувство за хумор.

Хората, които често из-
ползват саркастичен език,
обикновено са умни и кре-
ативни, пише сп. "Джърнъл
ъф аплайд сайколъджи",
позовавайки се на изра-
елско изследване.

Авторите му от универ-
ситета Бар-Илан обясня-
ват, че самият сарказъм
изисква сериозни позна-
вателни и мисловни про-
цеси.

Изследователите обаче
отбелязват, че става въп-
рос за същински сарка-

Ñàðêàçìúò ãîâîðè çà îñòúð óì
è èçèñêâà ÷óâñòâî çà õóìîð

зъм, а не за навика да се
злорадства и да се сипе
жлъч по околните. В този
случай интелект и креатив-
ност не са необходими.

Учените допълват, че
саркастичността е вроде-
на способност.

Специалистите добавят,
че хората могат да извле-
кат ползи, ако слушат лич-
ности, които правилно раз-
бират чуждите язвителни
забележки и са се научи-
ли да използват сарказма
на професионално ниво. ç

Борис Джонсън планираше
вчера посещение на пъб,
но го отложи заради
националния траур за
кончината на принц Филип,
който е в сила до събота.

Освен терасите на
заведенията, магазините и
фризьорските салони,
англичаните могат да ходят
и в спа салони, спортни
зали, библиотеки, басейни
и дори да отидат на вакан-
ция в страната, стига да са
само членове на едно и
също семейство.

Това разхлабване на
мерките е един дългоочак-
ван подем за икономиката,
засегната тежко от корона-
вирусната криза. То стана
възможно благодарение на
масовата ваксинационна
кампания, при която на
близо 60 процента от
населението от началото
на декември е инжектира-
на първа доза от ваксина-
та. Следващите етапи на
разхлабване на мерките са
отваряне на закритите
помещения на ресторанти-
те на 17 май. Тогава ще
отворят врати музеи,
хотели, театри, концертни
зали. При известни ограни-
чения зрители ще има на

трибуните за стадионите.
Иначе в Англия все още

си остават забранени
срещите на закрито с хора,
които не са част от семей-
ството. Погребенията
остават ограничени до 30
участници, което ще се
спази и при погребението
на принц Филип. Пътувани-
ята в чужбина остават
забранени поне до 17 май.

Всички магазини на
дребно, фризьорски сало-
ни, тераси на ресторанти и
пъбове също отвориха в
Уелс. Ограниченият за

пътуване до останалата
част на Великобритания и
до Ирландия са облекчени.
В Северна Ирландия се
отменя разпореждането
към всички да си стоят у
дома и вече до 10 души
могат да се срещат навън.
В Република Ирландия
присъственото обучение в
училищата бе подновено, а
две домакинства могат
вече да се срещат. На
ирландците освен това се
разрешава да пътуват на
разстояние до 20 км от
домовете си. ç
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4,6 ìëí. âàêñèíè çà åäèí äåí

Холандското правителст-
во попари надеждите за
предсрочно облекчаване
на локдауна, като заяви, че
въведеният полицейски час
и други мерки ще останат
в сила най-малко до 28
април, предаде Ройтерс.
Броят на заразените в
страната достигна най-
високото си равнище от
две седмици, след като в
неделя бяха открити 8218
нови случая.

По-рано правителството
беше заявило, че обмисля
да облекчи ограниченията
на 21 април, като отмени
полицейския час и позволи
на баровете и ресторанти-
те да обслужват посетите-
ли на открито. Но говори-
тел на правителството
заяви пред Нидерландска-
та информационна агенция
(АНП), че облекчаването на
мерките ще се отложи
поне с една седмица.

В момента в интензив-
ните отделения в страната
има 788 пациенти с COVID-

Ëîêäàóíúò â Íèäåðëàíäèÿ ùå ïðîäúëæè
ïîíå äî 28 àïðèë

Медици обработват проби за COVID-19 от студенти преди началото на семестъра
в университета в Дортмунд, Германия

Ïîòðåáèòåëèòå î÷àêâàò øîêîëàäúò
â ÷åðíà îïàêîâêà äà å ïî-ãîð÷èâ

Бразилски учени устано-
виха, че потребителите
очакват от шоколада да е
по-горчив, когато е в черна
опаковка, и да е по-сладък
- в жълта и розова, пише в.
"Дейли мейл".

Екипът на Юри Баптища
от университета в Сао Пау-
ло провел експерименти с
420 доброволци. Те трябва-
ло да предскажат вкусови-
те качества на предоставе-
ните им в различни цвето-
ви опаковки блокчета от
млечен и тъмен шоколад.

Когато лакомствата им
били представени в черна
обвивка, участниците очак-
вали доста горчив вкус. А
по-лек и сладък - при по-
светлите цветове

Ученият обяснява тези
нагласи с факта, че цвето-
вете веднага предизвикат у
потребителя асоциации с
предишен опит и той се
опитва да предугади какъв
вкус го очаква.

В експериментите на еки-
па били включени бразилс-
ки и френски доброволци от

18 до 60-годишна възраст. На
всеки участник били пока-
зани снимки на 2 млечни и
2 тъмни шоколадови блок-
чета. Всяко от тях било пред-
ставено в различни цвето-
ве - черен, син, кафяв, зе-
лен, червен, розов и жълт.
След това доброволците
трябвало да класират кол-
ко горчив или сладък е съ-
ответният образец. И от тъм-
ния, и от млечния шоколад
участниците очаквали да бъ-
де с по-горчив вкус, ако е
опакован в черно. ç

И от тъмния, и от млечния шоколад при експериментите се очаквало
да бъдат с по-сладък и мек вкус, ако са опаковани в жълто или

розово. Не били открити различни вкусови очаквания при тестовете с
бразилци и французи, които реагирали по еднакъв начин.

Вулканичното изригване
на остров Сейнт Винсънт, в
източната част на Карибс-
ко море, се засилва, пре-
даде АП. Чува се силен тъ-
тен, а от небето пада голя-
мо количество пепел. Мес-
тни жители съобщиха за
спирания на тока. Засега
няма пострадали хора.

Започналото в петък из-
ригване на вулкана Ла Суф-
риер принуди много хора да
се евакуират от дома си. Тъ-
тенът се чува в столицата
Кингстаун, която се нами-
ра на 32 км в южна посо-
ка. "Просто си седя тук и
се чудя кога ли ще се успо-
кои", каза Калик Съдърланд,
местен жител.

Âóëêàíè÷íîòî èçðèãâàíå íà êàðèáñêèÿ îñòðîâ
Ñåéíò Âèíñúíò ñå çàñèëâà

Елфорд Люис, 56-годи-
шен фермер, който вчера
сутринта се е евакуирал от
дома си, заяви, че това из-
ригване е по-лошо от пос-
ледното голямо - през 1979
г. През 1902 г. при изригва-
не на високия 1220 м вул-
кан загиват около 1600 ду-
ши. Учени предупредиха, че
сегашната вулканична ак-
тивност може да продължи
с дни и дори седмици.

Пепелта покри пистата
на летище близо до Кингс-
таун и пада чак в Барба-
дос, който се намира на 190
километра на изток.

Ралф Гонсалвес, преми-
ерът на страната Сейнт Вин-
сънт и Гренадини, която се

състои от 32 острова, при-
зова хората да запазят спо-
койствие и да продължат да
се пазят от коронавируса.
Около 3200 души се прию-
тиха в 78 държавни убежи-
ща, а четири празни круиз-
ни кораба чакат в готовност
да превозят други евакуира-
ни до околните острови. Гру-
па от над 130 човека бе
транспортирана до Сейнт
Лусия. Тези, които остават
в убежищата, са тествани за
коронавирус. Всеки, който
даде положителна проба,
бива отвеждан в център за
изолация. Околните страни,
включително Антигуа и Гре-
нада, също предложиха да
приемат евакуирани. ç

Около 16 000 души се наложи да напуснат дома си в покрити от
пепел райони, само с най-необходимото

Снимки Пресфото БТА и Интернет

19. Болници и учени в
страната предупредиха да
не се избързва с отмяната
на ограниченията и че
пикът на третата вълна не
е отминал.

САЩ обявиха късно в
неделя, че за предишния
ден в страната са били
поставени над 4,6 млн.
дози ваксини срещу коро-
навируса, предаде ДПА. В
петък координаторът на
Белия дом за коронавиру-
са Джеф Зинц заяви, че
средно на ден в САЩ се
поставят по 3 млн. дози
ваксини срещу коронавиру-
са.

По данни на американс-
ките Центрове за контрол
и превенция на заболява-
нията в страната вече са
поставени над 183 млн.
дози ваксини. 45 на сто от
възрастните са получили
поне по една доза, а 27 на
сто са ваксинирани изцяло.
В момента в САЩ се
използват ваксините на
"Модерна" и "Пфайзер",

които изискват по две
дози, както и ваксината на
"Джонсън и Джонсън",
която предлага пълна
защита след само една
доза.

Президентът на САЩ

Джо Байдън обеща при
встъпването си в длъжност,
че в първите 100 дни на
управлението му ще бъдат
поставени най-малко 100
млн. дози ваксини. Тази
цел обаче беше изпълнена

след само 60 дни, припом-
ня ДПА. По данни на Белия
дом от 20 януари са поста-
вени над 162 млн. дози от
ваксини, без да се броят
ваксинациите преди встъп-
ването му в длъжност. ç
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Има дузпи срещу Монтана и ЦСКА, категоричен е Костадин Гергинов

Лудогорец ще се
раздели с трима
вратари
през лятото. В плановете на
спортно-техническия щаб не
попадат националът Пламен
Илиев, бразилецът Ренан и
Владислав Стоянов. За следва-
щия сезон разградчани вече си
осигуриха услугите на нидерлан-
деца Сержиньо Падт от Грьонин-
ген. Наред с това те искат да
откупят правата и на хърватина
Кристиян Кахлина, който в
момента играе под наем на
"Хювефарма Арена" от Горица.
Стражът се справя отлично и
към момента именно той е първи
избор под рамката на треньорс-
кото ръководство. Очаква се
договорът на Ренан да бъде
прекратен. Той бе изваден от
първия тим след поражението с
2:3 от Локомотив (Пд) на "Лаута"
тази пролет. След това не е
попадал в групата, а се готви с
дублиращия състав. Пламен
Илиев пък ще напусне като
свободен агент. 29-годишният
страж е бил под рамката 9 пъти
в първенството, веднъж за
Купата на България и 6 пъти в
евротурнирите. Според запозна-
ти той вече е постигнал договор-
ка с чуждестранен клуб, където
да продължи кариерата си.
Владислав Стоянов миналата
пролет удължи контракта си с
клуба и за този сезон. Сега
обаче това няма да се случи. Той
близо три години не игра след
тежка травма, а след като се
завърна на терена, отново бе
преследван от контузии. През
този сезон 33-годишният
ветеран изигра 6 шампионатни
двубоя и още 1 в Лига Европа.

Атлетико (Мадрид)
се подхлъзна
и завърши 1:1 при визитата си
на Бетис в мач от 30-ия кръг на
испанската Ла Лига, но със
спечелената точка се завърна на
върха във временното класира-
не. "Дюшекчиите" имат точка
аванс пред Реал (Мадрид) и две
пред Барселона в битката за
титлата. Гостите поведоха още в
началото с гол на Яник-Ферейра
Караско (5).  Домакините от
Севиля успяха да изравнят с
първия си точен удар, а автор
на попадението бе юношата на
Барселона Кристиан Тейо (20).

:
Íàêðàòêî

Черно море и Лев-
ски не можаха да се
победят в двубой от
23-тия кръг на Първа
лига. Мачът на стади-
он "Тича" във Варна
завърши 0:0, но основ-
ната причината за то-
ва е на вратарят на
домакините Георги Ге-
оргиев, който през
първата част цели че-
тири пъти спря гости-
те пред гола. Бивши-
ят страж на столича-
ни неутрализира ата-
ки на Бари и Мартин
Петков, когато остана-
ха очи в очи с него, а
също така още при
два удара на Бари по-
каза добър рефлекс.

Домакините също
имаха отлична въз-

Áèâøèÿò âðàòàð íà Ëåâñêè
ñïðÿ "ñèíèòå" âúâ Âàðíà

Председателят на Съ-
дийската комисия Костадин
Гергинов коментира в
студио "Дерби" въпроси,
свързани с отсъждания на
родните рефери. Той обяви,
че е имало дузпи за Лудо-
горец и Арда съответно
срещу Монтана и ЦСКА в
срещи от Първа лига.
Според Гергинов, атаката
срещу него започнала след
контузията на Антон Недял-
ков в мача на разградчани
срещу Царско село за
Купата, който бе спечелен
от "орлите" с 2:1.

Шефът на реферите
коментира и думите си от
преди време, че в клубове-
те има хора, които отгова-
рят за съдиите. Той даде за
пример такива от Пирин
(Благоевград) и ЦСКА 1948.
Гергинов не пропусна да
атакува и журналисти.
Един, който бил на "Армия-
та" преди няколко дни, не
знаел, че БАТЕ е беларус-
ки, а не руски отбор. За
друг пък, който водел
спортно шоу, Гергинов се
чудел как хигиенистката
чистела студиото му от
многото плюнки.

"Атаките започнаха след
Царско село - Лудогорец и
по-специално след контузи-
ята на Антон Недялков",
смята Гергинов.  - Бях на
Армията за ЦСКА - Лудого-
рец. Исках да се видя с
журналистите и да дебати-
раме, но никой не прояви
интерес. След мача един
неуспял журналист каза:
"Не разбирам от футбол",
но се почна за съдиите.
Чудя се дали съм бил на
този мач или не."

"Дузпите са защитими -
и на ЦСКА- Арда, и на
Лудогорец - Монтана. На
двубоя в Разград има

Øåôúò íà ñúäèèòå àòàêóâà
êëóáîâå è æóðíàëèñòè

Кристиано Роналдо продължил с изцепките си
и в съблекалнята на Ювентус след домакинска
победа за първенство над Дженоа с 3:1.
Португалецът захвърли фланелката си след
края на мача, а един от подавачите на топки
се възползва от неочаквано ценния подарък и
си го прибра. При влизане в съблекалнята
Роналдо започнал да блъска една от стените и
без да обели и дума, си тръгнал. Кристиано не
успя да се разпише в двубоя и явно това е
причината за избухването му. "Гадзета дело
Спорт" обаче твърди, че звездата недоволст-
вал от сегашното състояние на Ювентус, което
не отговаря на неговата класа, и е поискал
гаранции, че това ще се промени през
следващия сезон, за да остане в Торино. Тази
година "старата госпожа" изпусна титлата на
Италия и отпадна безславно от Шампионската
лига, където беше елиминиран от Порто.

Снимка Пресфото БТА

можност преди почив-
ката, която Родриго
пропиля. Последните
минути "моряците" иг-
раха и с човек по-мал-
ко, тъй като капитанът
Даниел Димов бе из-
гонен в 83-тата мину-
та. Опитният играч по-
лучи два жълти карто-
на в рамките на 60 се-
кунди, което спря уст-
рема на Черно море
да търси победата в
последните минути и
да запише историчес-
ките две победи над
Левски в един сезон
от елита. Както е из-
вестно, през есента с
човек по-малко футбо-
листите  на Илиан
Илиев обърнаха "сини-
те" с 2:1 на "Герена".

 Левски остана без
поражение през тази
пролет в шампионата,
като с актив от 28 точ-
ки е на осмо място
преди тежките мачо-
ве с Лудогорец, Локо-
мотив (Пд) и ЦСКА.
За "моряците" равен-
ството е второ поред-
но в първенството,
което ги отдалечи от
шестата  позиция .
Варненци са с 30 точ-
ки, докато директни-
ят им конкурент за
първата  шестица
ЦСКА 1948 има чети-
ри повече, а в след-
ващия кръг двата ти-
ма излизат на Наци-
оналния стадион "Ва-
сил Левски" в пряк
двубой. ç

От стр. 1

Първа ракета на България оста-
ва Цветана Пиронкова, която бе-
лежи спад с една позиция и в но-
вото издание заема 114-о място със
721 точки.

В топ 10 при мъжете няма про-
мени - начело остава Новак Джо-

кович, следван от Даниил Медве-
дев и Рафаел Надал. При дамите в
топ 10 има само една промяна. Пет-
ра Квитова се изкачи с една пози-
ция и се завърна сред първите де-
сет, заемайки десето място. Наче-
ло е Ашли Барти, следвана от Нао-
ми Осака и Симона Халеп. ç

Òðèìà áúëãàðè ñ ðåêîðäíè ïîçèöèè â òåíèñà

преса, смачкване. На Арда
има завъртане", обяви
Гергинов. Шефът на съдии-
те направи признание, че
до този момент е сменил
двама съдийски наблюдате-
ли. "Смених съдийския
наблюдател на Левски -
Славия-  Йордан Сталев с
Антон Генов. Направих го,
защото Венцеслав Стефа-
нов каза преди мача, че
Йордан Сталев е точният
човек за председател. Не
ме притеснява, че е точни-
ят човек, а ме притеснява
изказването да не се
преекспонира. Смених и
съдийския наблюдател за
предстоящия мач между
Лудогорец и Левски. Тряб-
ваше да е Петър Петров,
но във футболните среди
се говори, че имал симпа-
тии към Лудогорец. Предуп-
редих Георги Йорданов да
внимава с назначенията",
обяви аргументите си
Гергинов, който бе помолен
да даде примери за хора

от клубове, които отговарят
за реферите.

"В Пирин (Благоевград)
кой е изпълнителен дирек-
тор? В ЦСКА 1948 кой
работи? Ако видите жалби-
те на даден клуб, ще
разберете, че има намеси
на рефери. Дали е щатен,
дали само помага - няма
нищо лошо, каза Костадин
Гергинов, като допълни: -
Много съм радостен, че
съдии, за които се твърди,
че обслужват дадени
клубове, показаха, че могат
да свирят. За ЦСКА-Локо-
мотив (Пловдив) то не бяха
писаници, то не бе чудо.
Съвсем обективно се
подбират съдиите. Това, че
грешат - човешко е да
грешат", категоричен е
Гергинов.

 "Убеден съм, че атаките
са лично срещу мен. Не
смятам, че съм направил
нещо грешно, че реферите
искам да свирят равнопос-
тавено и да няма чадър",

сигурен е съдийският шеф.
Той не пропусна да даде
примери и да коментира
работата на журналистите.
"Онзи ден, гледайки ЦСКА,
ваш колега каза, че ЦСКА
отстранил руския БАТЕ
Борисов. Аз мислех, че е от
Беларус. Всички грешат",
заяви съдийският началник,
като пропусна да коменти-
ра, каква е разликата
между грешките на арбит-
рите и новолните пропуски
на журналисти в ефир.

В заключение Гергинов
повтори, че откакто заема
поста председател на
Съдийската комисия, само
един президент му се е
обаждал. "Извън атаките в
медиите ми се обади един
президент преди ЦСКА -
Локомотив - Христо Кру-
шарски. Той сподели, че се
притеснявал, защото еди-
кой си си пил кафето с еди
-кой си. Друг не ми се е
обаждал", завърши Герги-
нов. ç

Шефът на реферите Костадин Герги-
нов реши да търси оправдание за

скандалните съдийски грешки, като
атакува клубове и журналисти
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Тонислав Йорданов е
един от перспективните
български футболисти,
който защитава честта на
определяния за приятна
изненада в родното
първенство Арда. Той
премина в отбора от
Кърджали от ЦСКА през
зимния трансферен прозо-
рец, а вече започва да
трупа все повече попаде-
ния, увереност и нужния
опит. "Чувствам се доста
добре. Започвам да
свиквам вече с футболис-
ти, с треньорски указания,
с всичко. Все пак съм
професионалист и трябва
да се настройвам към
всички указания на тре-
ньора. Мисля, че има
доста добри футболисти
тук и можем да постигнем
нещо голямо, ако успеем
да отстраним Славия на
1/2-финал. Това е голяма-
та цел. Всички момчета
искат да стигнат финала,
всички са целеустремени
към това нещо и мисля,
че притежаваме силите да
го направим. В отбора ме
приеха добре. Не само
капитанът Пламен Крумов,
но и Иван Караджов,
Спас Делев. След това
като ги опознаеш, разби-
раш, че са много добри
момчета. Милен Желев
също е доста добър човек,
с когото се сближихме
много след моето идване.
Както споменах - Иван
Караджов и Спас Делев
пък ми помагат и израст-
вам все повече и повече",
сподели Йорданов.

На шега или най-
опитният съотборник на

Чувствам се добре в Арда, отборът ме прие радушно, сподели 22-годишният нападател

Мениджърът на Тотнъм
Жозе Моуриньо се ядоса на
колегата си от Манчестър
Юнайтед Оле Гунар Солс-
кяер след изказване на
норвежеца. Треньорът на
"червените дяволи" обвини
звездата на "шпорите" Хюн-
Мин Сон, че е "измамил"
главния рефер Крис Кава-
на и ВАР. Солскяер визи-
раше ситуацията при отме-
нения гол на Кавани при ре-
зултат 0:0 в мача от Вис-
шата лига, завършил 3:1 за
Юнайтед при визитата му в
Лондон. Тогава халфът на
Юнайтед Скот Мактоминей
докосна с ръка лицето на
Сон, който падна на земя-
та. ВАР посъветва Кавана
да прегледа ситуацията на
монитора, след което бе ре-
шено, че Мактоминей е из-
вършил нарушение и голът
бе отменен.

"Ако това беше моят син
и той по този начин леже-
ше на терена три минути,
нуждаейки се от помощта
на 10 от своите съотборни-

Èçêàçâàíå íà ìåíèäæúðà íà Þíàéòåä âáåñè Ñïåöèàëíèÿ
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Тонислав Йорданов (с №98) вече "наказа" ЦСКА с гол в 93-тата минута на стадион "Българска армия"

Манчестър Юнайтед победи Тотнъм с 3:1 като гост в дербито на 31-вия кръг на английската Висша лига. В
първия половин час на мача нямаше реални голови положения, а в 34-тата минута гостите от Манчестър

успяха да вкарат топката във вратата на съперника, но след ВАР попадението на Единсон Кавани бе отмене-
но. На снимката скандалната ситуация, която скара двамата мениджъри. Хьон-Мин Сон (40) изведе

Тотнъм напред. Манчестър Юнайтед отвърна четвърт час след почивката с попадение на Фред. В 78-ата минута
Кавани прониза вратата  на Тотнъм за 2:1. До края "червените дяволи" вкараха трети гол (3:1), дело на

Мейсън Грийууд в продължението.

Тонислав - капитанът на
тима Пламен Крумов,
сравнява младия играч с
една от иконите в българ-
ския футбол - Димитър
Бербатов. "За мен е
изключителна чест, наис-
тина. Доста сравнения са
ми правили и преди с
Димитър Бербатов. Но все
още не съм постигнал
нищо и не мога да кажа,
че съм като него. Един
ден се надявам да стигна
неговото ниво и да играя
футбол, какъвто е играл
той", категоричен е Тонис-
лав.

"Полуфиналът със
Славия е в София (днес
от 18,30 ч. - в първата
среща 0:0 - б. р.), но и тук
на нашия терен не ни
беше лесно. Опитахме се,
направихме всичко въз-
можно, просто според
мен нямахме късмет. Но
се надявам там положени-
ята, които създадем, да ги
вкараме и да успеем да
победим. Не мисля, че на
такава фаза може да се
говори за лесен съперник,
всеки един отбор, щом е
стигнал до тази фаза, е
доста добре подготвен.
Славия са един доста
компактен състав в защи-
та, играят много силно и
на нас, както се видя, ни
беше доста трудно да ги
пробием. Аз обичам да
съм в отбори, които имат
цели, да се борят за
победа, а не за изпадане
и тям подобни. Надявам
се да стигнем финал и
дай боже, да го спече-
лим", продължи младият
футболист.

"За мен Николай Киров
е един доста добър тре-
ньор. Опитва се да разуз-
нава всеки един съперник
преди всеки един наш мач
с него. Наблюдаваме го 2-
3 дни в седмицата и
мисля, че наистина е
доста добър треньор и
дава много добри указа-
ния да всеки един от нас",
допълва играчът на Арда",
допълва футболистът.

"Не искам да говоря
много по темата ЦСКА.
Мога обаче да кажа едно
- ще направя всичко
възможно те да съжаля-
ват, че не ми дадоха този
шанс, който мисля, че
заслужавам. Евентуален
финал с тях ми се вижда
като най-добрият вариант.
Колкото до феновете - в
добри отношения съм с
тях, а с някои поддържа-
ме връзка и до днес",
споделя Йорданов.

"Мисля, че в България
имаме доста добри бъл-
гарски футболисти. Аз не
съм против чужденците,

но нека тези играчи,
които идват у нас, да са с
класи над българите. А
това в много малко клубо-
ве се случва, дори се
броят на пръсти. Смятам,
че ако се дава същия
шанс на българите, както
се дава на чужденците в
повечето наши клубове, те
ще покажат същото лице,
което и чужденците",
смята офанзивният футбо-
лист.

"Надявам се с това,
което показвам, да заслу-
жа повиквателна за
националния отбор, защо-
то това си зависи изцяло
от мен. А за очакванията
ми - мисля, че отборът ни
ще започне да се подоб-
рява с всеки изминал мач
и ще започнем да трупаме
победи, а не да слушаме
само негативизъм, който
се сипе отстрани. Бъдеще-
то определено е в млади-
те, но не става само с
тях. Трябва да има и опит,
разбира се, защото тези
футболисти с опит знаят

как се играят такива
мачове и те трябва да
помагат на младите, да ги
дърпат нагоре. И мисля,
че това е правилният път -
с подмладяване и с нала-
гане на младите играчи,
които според мен ще са
бъдещето на нашия фут-
бол. Познавам някои от
момчетата в сегашния тим
на България (U21). Даже
те са били с нас по
лагери. За Александър
Димитров нямам какво да
кажа. Той е един изключи-
телен професионалист за
мен - обича агресивната
игра, обича да се надигра-
ва със съперниците",
заяви Йорданов.

"Голямата ми цел е да
играя извън България. Но
на първо място гледам да
помогна на Арда, да успея
да вкарам колкото се
може повече голове и то
с това ще дойде и интере-
сът към мен. А оферти
дойдат ли вече, тогава ще
се мисли", завършва
Тонислав Йорданов. ç

ци, за да се изправи, след
като е получил удар в ли-
цето, той нямаше да полу-
чи храна, защото това е
срамно", заяви Солскяер.

"Аз съм много, много из-
ненадан, че след комента-
ра, който Оле направи за
Сони, вие не ме питате за
това. Вече го казах и на
Оле, защото се видяхме
преди няколко минути. Ако
аз бях казал за някой иг-
рач от друг клуб, че "ако
това беше мой син, той ня-
маше да получи вечеря",
каква щеше да бъде реак-
цията? Това е много, мно-
го тъжно. Тъжно е, че изоб-
що не ме питате. Тъжно е,
че не притежавате тази
честност, която е въпрос на
морал, за да се отнасяте
по същия начин, както и
към останалите. Искам са-
мо да кажа, че Сон е го-
лям късметлия, че негови-
ят баща е по-добър човек
от Оле, защото аз мисля,
че един баща, какъвто съм
и аз, винаги трябва да хра-

ни своите деца, без значе-
ние какво правят те. Ако
трябва да откраднеш, за да
нахраниш децата си, кра-

деш. Аз съм много, много
разочарован. Както казва-
ме в Португалия, хлябът е
хляб, а сиренето е сирене.

Казах вече на Оле какво
мисля за неговите комен-
тари", каза Жозе Моури-
ньо. ç
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ÇÅÌß07.30 "Антидот" (п)
08.00 Документален филм
09.00 "За историята свободно" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 Музикален антракт
12.00 "Хубава си, татковино"
12.30 ТВ пазар
12.45 "Студио Икономика" (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ"
15.30 Новини
16.00 "Антидот"
16.30 "Думата е ваша" - открита линия
17.30 ТВ пазар
17.45 Музикален антракт
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.00 "Актуално от деня"
20.00 "Общество и култура"
21.00 Документален филм
22.00 Новини (п)
22.30 "Актуално от деня" (п)
23.15 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
00.30 "За историята свободно" (п)
01.30 "Студио Икономика" (п)
02.30 "Думата е ваша" (п)
03.15 "Антидот" (п)
04.15 Документален филм
05.40 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
06.00 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
13.00 Последният печели /п/
14.00 Законът на Дойл - тв филм /4 сезон,

8 епизод/ (12)
15.00 Благуните детски - тв филм /2 сезон,

6 епизод/
15.25 Давай, Астробой! - аним. филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум с Добрина Чешмеджие-

ва
22.00 Три дни на Юрий Гагарин. И цял

живот - документален филм /2, пос-
ледна част/

23.00 По света и у нас
23.30 Моят плейлист /п/
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Домът на вярата - Вярата е предание

от сърце на сърце/п/
04.25 Законът на Дойл - тв филм /4 сезон,

8 епизод/п/ (12)

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
05.40 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, еп. 15
06.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова

09.30 "Преди обед" - токшоу
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" /п./
13.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
14.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.

3, еп. 14
16.00 Премиера: "Малки убийства" - сери-

ал, еп. 64
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице"
18.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 4,

еп. 7
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - се-

риал, еп. 71
21.00 "MasterChef" - кулинарно шоу, с. 7
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 7,

еп. 1, 2
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп.

113
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.10 "Втори шанс" - сериал, с. 2, еп. 12

bTV Action

05.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 8
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Роботи под прикритие" - сериал, с. 2,
еп. 1 - 4

08.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 8
09.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 8
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 4, еп. 6
11.00 "Смелите" - сериал, еп. 8
12.00 "Небесно царство" - исторически,

военен, драма (САЩ, Великобрита-
ния, Испания, Германия, Мароко,
2005), в ролите: Орландо Блум, Ева
Грийн, Лиъм Нийсън, Майкъл Шийн,
Дейвид Тюлис, Мартон Чокаш, Дже-
реми Айрънс, Николай Костер-Вал-
дау, Едуард Нортън, Иън Глен и др.

15.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 9
16.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 9
17.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 3
18.00 "Смелите" - сериал, еп. 9
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на

утрешния ден" - сериал, с. 4, еп. 7
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Лондонград"

- сериал, еп. 24
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Умираща светли-

на" - екшън, трилър (САЩ, 2014), в
ролите: Никълъс Кейдж, Антон Йел-
чин, Александер Карим, Ирен Жакоб,
Томива Едун, Аймен Хамдуши и др.

00.00 "Лондонград" - сериал, еп. 24
01.00 "Смелите" - сериал, еп. 9
02.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 4, еп. 7
03.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 3
04.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 9

bTV COMEDY

05.00 "Страхотни новини" /п./ - сериал
06.00 "Страхотни новини" - сериал, с. 2,

еп. 9, 10
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "По средата" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
10.00 "Тиха нощ, луда нощ" - комедия

(САЩ, 2015), в ролите: Аманда Сай-
фред, Оливия Уайлд, Мариса Томей,
Даян Кийтън, Джон Гудман, Ед Хелмс,
Антъни Маки, Алекс Борстийн, Алън
Аркин

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
14.00 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно шоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 4, еп. 9, 10
19.00 "По средата" - сериал, с. 8, еп. 9
19.30 "Новите съседи" - сериал, с. 8, еп. 2

21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 7,
еп. 8

22.00 "Хотел Елеон" - сериал, еп. 7, 8
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 4, еп. 5, 6
00.00 "Тиха нощ, луда нощ" /п./ - комедия

(САЩ, 2015)
02.00 "Страхотни новини" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал, с.
10, еп. 3

08.00 "Перфектната буря" - приключенски,
екшън, драма (САЩ, 2000), в ролите:
Джордж Клуни, Марк Уолбърг, Джон
Райли, Даян Лейн, Уилям Фиктнър

10.30 Премиера: "Случаите на Поаро" -
сериал, с. 10, еп. 4

12.30 "Тръмбо" - биографичен, драма (САЩ,
2015), режисьор Джей Роуч, в роли-
те: Брайън Кранстън, Даян Лейн,
Хелън Мирън, Майкъл Стулбарг и др.

15.00 "В кадър" - рубрика
15.15 "Дървото на живота" - фентъзи, дра-

ма (САЩ, 2011), в ролите: Брад Пит,
Шон Пен, Джесика Частейн, Хънтър
Маккракън, Тай Шеридан, Фиона Шоу

18.00 "От другата страна" - криминален,
трилър (САЩ, 2006), в ролите: Лео-
нардо ДиКаприо, Мат Деймън, Джак
Никълсън, Марк Уолбърг, Мартин
Шийн, Рей Уинстън, Вера Фармига,
Алек Болдуин и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Месец на Оскарите, премиера: "Дюн-

керк" - военен, драма, исторически
(Великобритания, САЩ, Франция,
2017), в ролите: Том Харди, Фион
Уайтхед, Килиън Мърфи, Бари Кио-
гън, Марк Райлънс, Кенет Брана,
Хари Стайлс, Джеймс Д`Арси, Анай-
рин Барнард, Джак Лоудън и др.

23.15 Месец на Оскарите: "Стив Джобс" -
биографичен, драма (САЩ, 2015), в
ролите: Майкъл Фасбендър, Кейт Уин-
слет, Джеф Даниълс, Сет Роугън,
Майкъл Стулбарг, Катрин Уотърстън

01.45 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал, с.
10, еп. 4

03.30 "Хищници в мрака" - драма, трилър
(САЩ, 2016), режисьор Том Форд, в
ролите: Ейми Адамс, Джейк Джилен-
хол, Айла Фишър, Арми Хамър, Ерън
Тейлър-Джонсън, Майкъл Шанън, Ло-
ра Лини, Джена Малоун и др. [14+]
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05.10 "Специален отряд: Лайпциг" /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA

12.30 "Мерием" (премиера) -  сериал
13.30 "Изпитанията на живота" (премиера)

- сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) -  сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) -  сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Финалът" (преми-

ера) - сериал, сезон 11
21.00 "Един за друг" (премиера) - риалити,

сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, сезон 2
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Специален отряд: Лайпциг" (преми-

ера) - сериал
00.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 2
01.30 "Проповедникът" - сериал, сезон 2
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Изпитанията на живота" - сериал /п/
04.30 "Мерием" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

06.15 "В кадър"
06.50 "Убийства в Мидсъмър" - сериен

филм, сезон 2
08.50 "Нора Робъртс: Горчиво небе" - ро-

мантичен филм с уч. на Ашли Уи-
лямс, Джон Корбет, Шарлът Рос и др.
/п/

11.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 2

12.00 "Тяхната собствена лига" - комедия с
уч. на Том Ханкс, Джина Дейвис,
Мадона, Лори Пети, Джон Ловиц,
Гари Маршъл, Роузи О'Донъл, и др. /
п/

14.30 "В кадър"
15.00 "Господин Търнър" - биографична

драма с уч. на Тимъти Спол, Лесли
Манвил, Пол Джесън, Дороти Аткин-
сън, Ричард Бремър, Марион Бейли,
Карл Джонсън и др. /п/

17.50 "Аз съм номер четири" - екшън-
фантастика с уч. на Алекс Петифър,
Тимъти Олифант, Диана Агрон, Тере-
за Палмър, Калан Маколиф, Кевин
Дюранд и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 9

21.00 "Индиана Джоунс и храмът на обре-
чените" - приключенски екшън с уч.
на Харисън Форд, Кейт Капшоу, Ке
Хуи Куан, Дан Акройд, Амриш Пури,
Филип Стоун и др.

23.15 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 9 /п/

00.00 "Фенът" - екшън с уч. на Робърт Де
Ниро, Уесли Снайпс, Елън Бъркин,
Джон Легуизамо, Бенисио Дел Торо,
Пати Д'Арбанвил, Чарлс Халахан,
Дан Бътлър и др.

Тв програма - вторник, 13 април ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.

Променливо
Днес облачността ще бъде значителна. Отначало над западните

райони вятърът ще се ориентира от северозапад и ще прониква по-
хладен въздух. На изток през по-голямата част от деня ще бъде все
още топло. След обяд температурите ще са от 11-13 на северозапад и
запад до все още около 20 в източните райони, където вятърът ще
бъде южен.

Ще вали дъжд, който на запад и над централните райони на места
ще бъде значителен. В крайните източни райони до края на деня ще
остане почти без валежи, а облачността ще бъде средна и висока.

В сряда ще бъде облачно, с превалявания от дъжд и по-хладно. В
планините ще вали сняг. Минималните температури ще бъдат от 4 до 9
градуса,а дневните - от 9 до 15, малко по-ниски в крайните североза-
падни райони и по високите полета на запад.

В четвъртък и петък ще бъде хладно, с ниски минимални темпера-
тури. Те ще бъдат от около нула до 5 градуса, през втория ден - с
градус-два по-ниски и отново има опасност от мраз, а на много места
ще паднат слани. Дневните стойности ще бъдат от около 10 до 15
градуса.

В събота и неделя ще бъде облачно, с превалявания от дъжд.
Минималните температури ще се повишат с няколко градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Дюнкерк" - военен, драма,
исторически, в ролите: Том Харди, Фион Уайтхед,
Килиън Мърфи, Бари Киогън, Марк Райлънс,
Кенет Брана, Хари Стайлс, Джеймс Д`Арси,

Анайрин Барнард, Джак Лоудън и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 70

ВОДОРАВНО: "Маримани". Акапо. ЛИПОВИТАН.
Тор. Ветеран. Бик. Ри. Ролер. Ранович (Абрам).
Ширит. Зидаров (Камен). Пи. Онегавон. Кока. Ама-
нат. БЕ. Параван. Нинон. "То". Атан. Тичане. Вебер.
Сон. Тив. Катарина Вит. "Ти". Окинава. ИВЕР. Жа-
лон. Раритет. Сонари. Икос. Вега. "Ема". Оверо.
Канарин. Лом. Док. "Рен". Билини. Велит. Мика-
нит. Карета. АСА. "Ана".
ОТВЕСНО: Валери Попова. Асенова (Венка). Ри-
торика. Етолог. Кер. Нипели. Арабаконак. Ле (Иван).
"Морето". Атерина. Арит. Савар (Феликс). Наварин.
"Ренета". НИН. Земан (Карел). Нариман. Кит. Ри-
ган. Сава. Ар. Ма. "Абадан". Товари. Ибис. "Ванина
Ванини". Иконика. Коротич (Виталий). Титов (Гер-
ман). Ла. Бат. Вон. Нат. "Веселина". Порив. Бони-
тет. Ронин. "Норич". Кеневир. "Комита".
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"Çåìÿ íà íîìàäè" ïå÷åëè ÷åòèðè
íàãðàäè ÁÀÔÒÀ, çà íàé-äîáðà ìúæêà
ðîëÿ îòëè÷èõà Àíòúíè Õîïêèíñ

Клои Чжао стана втора-
та жена, печелила награ-
дата на Британската
академия за кино и теле-
визия за най-добър режи-
сьор. Звездата на филма
Франсис Макдорманд
получи наградата за най-
добра актриса за ролята
си.

83-годишният актьор
Антъни Хопкинс се отличи
с приза за най-добър
актьор за ролята си на
мъж, борещ се с демен-
ция, във филма "Бащата".

Британката Емералд
Фенъл също е сред първи-
те. С наградата за най-
добър филм за "Момиче с
потенциал". "Още по едно"
на датския режисьор
Томас Винтерберг спечели
БАФТА за най-добър
чуждестранен филм.

Южнокорейката Юн
Ю-джун се открои с приза
за най-добра поддържаща
роля за семейната драма
"Минари".

С приза за поддържа-

Поставят паметник на
Шарл Азнавур във Варна
Паметник на Шарл Азнавур
ще бъде поставен в центъра
на Варна догодина, съобща-
ва БНР. Инициативата е на
Общоарменския благотвори-
телен съюз и фондация
"Азнавур". Предвижда се
монументът да бъде открит
на 22 май. Скулптор е
Пламен Аврамов.
Кралят на шансона напусна
този свят на 94 години през
2018-а. Роден в семейство
на арменски имигранти, той
никога не забравя корените
си и е на особена почит
сред своите сънародници.
Анджелина Джоли
става пожарникар
в новия си филм
Анджелина Джоли е смел
пожарникар в новия си
филм. В екшъна звездата
влиза в ролята на бивш
пожарникар парашутист,
участвала в гасене на
горски пожари. Новата й
мисия - да спаси 12-
годишно момче, станало
свидетел на убийство и
преследвано от наемниците.
Режисьор и сценарист е
Тейлър Шеридан, известен
още с филмите си "Сика-
рио" и "Дивата река", с
телевизионния сериал
"Йелоустоун".

Íàêðàòêî

:
Ëèúì Íèéñúí
ïðèñòèãíà
â Áóðãàñ

Световноизвестният
холивудски актьор Лиъм
Нийсън пристигна в Бъл-
гария за снимките на
нов филм. Той кацна на
летище Бургас на 12 ап-
рил. Сред известните
филми на звездата са
"Честен крадец" (2020),
"Закрилникът" (2020),
"Студено отмъщение"
(2019), "Любов" (2019),
"Мъже в черно: Глобал-
на заплаха" (2019), "Тре-
ньорът" (2018), "Вдовици"
(2018), "Без последна
спирка" (2018). И още от
по-старите му, но небе-
зизвестни филми - "Спи-
съкът на Шиндлер", "Роб
Рой", "Бандите на Ню
Йорк". В Созопол Ний-
сън ще снима част от
новия си филм. В Бъл-
гария е трябвало да
пристигне и Моника Бе-
лучи, но в последния мо-
мент ангажиментът й е
бил отменен. ç

"Çàäî÷íèòå ïúòåøåñòâèÿ"
íà Âàëåíòèí Àíãåëîâ
âäúõíîâÿâàò

Êëàñè÷åñêàòà êîìåäèÿ "Âðàæàëåö" îòíîâî å íà ïëåâåíñêà ñöåíà
Драматично-кукленият

театър "Иван Радоев" в Пле-
вен отново постави в афи-
ша си класическата българ-
ска комедия "Вражалец" от
Ст. Л. Костов.

На сцената ще бъде екип
от популярни актьори - Лю-
бо Нейков, Станимир Гъмов,
Петьо Петков - Шайбата, Ал-
бена Павлова и Деси Ба-
кърджиева. Представлени-
ето се играе днес на сцена
"Александър Гюров" от 19.00

Галерия "Ракурси"
представя изложбата
"Задочни пътешествия" на
Валентин Ангелов от 13
до 29 април. "Отдавна си
мечтая за далечно плава-
не. Или поне за разходка
с лодка. Да, ама аз
лодка нямам. Нито греб-
ла. За море, да не гово-
рим. Едно море изисква
тестове, ваксини, каран-
тини… Сложно е.

Художникът обаче има
тази привилегия да
притежава свой собст-
вен свят, из който да
пътешества, когато му

ч. Местата са ограничени -
30 на сто от капацитета на
салона.

Режисурата е дело на Ге-
орги Стоилов, сценографи-
ята - на Нина Пашова, а му-
зиката - на група ФСБ. Съз-
дателите на спектакъла пре-
дизвикват зрителите сами
да решават весело или тъж-
но е всекидневието на ге-
роите, които виждат - дали
се смеят на персонажите,
или на самите себе си. ç

Ðåæèñüîðêàòà Êëîè ×æàî ïîëó÷è íàãðàäàòà ÁÀÔÒÀ çà íàé-äîáúð
ôèëì, ïðåäàäå Àñîøèåéòåä ïðåñ

ща роля във филм бе
удостоен британецът
Даниел Калуя за "Юда и
черният месия". Общо
"Земя на номади" получи
четири награди, като
Джошуа Ричардс спечели
наградата за операторска
работа. Церемонията по
награждаването започна с
отдаване на почит на
покойния принц Филип,
който през 1959 г. става
първият председател на
Британската академия за
кино и телевизия. Награ-
дите са сред най-сериоз-
ните индикатори за "Ос-
кар". Може до се съди кои
са най-вероятните претен-
денти за режисьорски
"Оскар", както и кои
продукции получават най-
солидна подкрепа от
кинодейците. Досега само
една жена е печелила
водещата награда за най-
добър пълнометражен
филм на режисьорската
гилдия - Катрин Бигълоу
за "Войната е опиат". ç

скимне. Палитра за
лодка, две четки за
гребла и няколко бои за
из път, а ако не знаете,
едно бяло платно по
площ е в пъти по-голямо
от Бяло море. Та, така.
Приготвих се и поех на
пътешествие, скрит на
топло в ателието. Планът
беше всичко да приклю-
чи за месец-два, ала
нещата се проточиха.
Понякога се застоявах
на някой бряг, друг път
нямаше попътен вятър и
неусетно месеците ста-
наха година". ç


