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Àðæåíòèíà å
ñúáðàëà íàä
2 ìëðä. äîëàðà
îò äàíúê âúðõó
áîãàòñòâîòî
Данъкът за солидарност,
въведен за най-богатите
хора в Аржентина, е
донесъл на държавата
постъпления от 2,25
млрд. долара (223 млрд.
песо). Новият налог бе
одобрен от парламента
през декември м. г. като
част от усилията за
борба с икономическите
последици от коронавирусната криза. 80% от
хората, облагани с него,
са се издължили, но
3000 души, които не са
платили, са поставени
под наблюдение. А около
200 от тях са подали
жалба в съда. Сред
лицата, които отказват да
платят новия данък, са
някои от най-известните
магнати в страната и
футболисти. ç

ÁÑÏ âðúùà
ìàíäàòà,
вървим към нови избори
Á
СП ще върне днес мандата за съставяне на правителство, с което се изчерпват възможностите да бъде съставен кабинет в рамките на 45-ото народно събрание и се стартира процедурата за провеждане на избори за 46-о НС и съставяне на служебно правителство от президента Румен Радев.
БСП с категорично мнозинство реши на 1 май да върне мандата. След
заседанието на пленума на БСП Корнелия Нинова обясни решението на Националния съвет с думите, че в сегашната ситуация е невъзможно да има

Íàé-êîìåíòèðàíèòå
äàòè çà
èçáîðè ñà 4 è
11 þëè, î÷àêâà
ñå ñëóæåáåí
êàáèíåò

правителство на БСП. Тя добави, че новите партии в парламента са показали незрялост, липса на диалог и желание да се
търсят теми, които ги събират, а не разделят.
След връщането на мандата с един указ
президентът трябва да разпусне настоящия
парламент и да посочи датата за вота, а с
втори указ - да назначи служебен кабинет.
Най-коментираните дати за предсрочен вот
са 4 или 11 юли.
Така 2021 г. се превръща в годината, в
която за пръв път в новата ни история България ще има (поне) три парламента. < 2, 3
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Село Лъвино, община Исперих. Стопани извършват подхранване на почвата на масив с пшеница.

Новият шампион на
Италия - Интер, и един от
другите силни отбори в
страната - Аталанта,
проявяват сериозен
интерес към Валентин
Антов, пишат местните
медии. От Италия вече
изтече информация, че
Болоня ще закупи 20годишния бранител от
ЦСКА за 3 милиона евро,
след като преди това
заплати 500 000 евро за
наем през януари.
"Представянето му засега
не впечатлява, но името
му беше в списъците на
редица големи европейски
клубове, преди Болоня да
успее да го привлече",
пише fantamaster.it. < 14
Уважаеми читатели,
Следващият брой ще
излезе на 7 май.

Снимка Пресфото БТА

Öåíàòà íà ìëÿêîòî îòêàçâà ôåðìåðèòå,
ëèêâèäèðàò ìëå÷íè ñòàäà
Цената на млякото
не се е променила през
последните 14-15 години. В същото време
разходите по изхранването на една крава
са скочили драстично,
предупреди Нелка Костова, производител от
шуменското село Каспичан. Тя отглежда стадо със 100 млечни животни от черношарената порода. Фермерката наскоро е приготвяла една справка за
НАП. Тогава се върнах
назад във времето и

70 ñò./ë òðóäíî
ïîêðèâàò äîðè
ðàçõîäèòå çà
èçõðàíâàíå íà
ãîâåäàòà
видях, че през 2007 г.
съм продавала 200
литра мляко дневно на
67 ст./л. В момента
продавам 2 тона на 70
ст./л. Все по-малко
фермери остават, а голяма част ликвидират
ферми и стада, предуп-

реди производителката.
Според нея финансовата тежест върху животновъдите става все поголяма - осигуровки,
заплати, фуражи, силажи - сметките показват, че няма как да
вържеш при тези цени

дори себестойността на
продукцията. Няма как
да икономисаш от изхранването на животните, защото това е една спирала - колкото
по-малко даваш, толкова по-малко получаваш, разкрива фермерката. Много е сложно
да набавиш достатъчно храна, за да си сигурен, че ще ги изхраниш. Ти може да нямаш какво да ядеш, но
животните трябва да
имат, категорична е
Костова.
<4

Êîìó å íóæíà
íîâà "Æåëÿçíà
çàâåñà"?

О

пасно и контрапродуктивно е
нарастващото
влошаване на
българо-руските
отношения. Правителството в оставка на
Борисов налага недопустим антируски
шпиономански водевил - необосновани
предположения се
изричат като "обвинения" за "руска следа"
във взривове в оръжейни заводи отпреди
години и се произнасят полицейскопрокурорски "присъди" пред медиите, а
не в съдебната зала.
Това е маккартизъм в
действие, но в началото на ХХI век!
Неубедителността
на българските власти в антируската им
истерия говори за
външен натиск и
слугинаж. Стил,
характерен за порочния модел на управление на ГЕРБ и за част
от съдебната ни
система. Срещу това
протестираха стотици
хиляди българи и
избиратели. Моделът
"Борисов" изживява в
агресивна агония
последните си дни и в
опит да оцелее на
всяка цена е готов да
разбие отношенията
ни с нашата освободителка Русия, като
ни превърне във враг
на руския народ.
България е лоялен и
предсказуем член на
ЕС и НАТО, но националният ни интерес не
допуска да сме в
редичката на "антируските ястреби" в
тези организации.
Това е посока без
изход за Отечеството
ни!
Пагубна е антируската резолюция на
Европейския парламент от края на
април, в която кънти
тонът на Студената
война! Пределно ясно
е вече, че политиката
на Европа спрямо
Русия се диктува от
Вашингтон. Но докато
Байдън се готви за
среща с Путин, послушковците в Брюксел (сред които и
псевдосоциалистите
от ПЕС) ще се задавят в антируския си
амок. Ако по времето
на "Желязната завеса" имаше идеологически и военни блокове и противопоставяне, сега иде реч
единствено и само за
пари!
<3
Проф. Светлана
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ЗЕМЯ припомня, че след
близо 14-часов парламентарен маратон в четвъртък бяха приети промените на Изборния кодекс, съпътствани
през целия ден със скандали, прегласувания, проверки
на кворума, и приключиха
малко преди 23.00 часа, предаде БНР. Ето какви са основните промени:
 Беше премахнат лимитът от 35 избирателни секции в страни извън Евросъюза.
 Съставът на Централната избирателна комисия се
намалява от 20 на 15 членове и ще се назначава от президента въз основа на предложения на парламентарните партии.
 Депутатите приеха и
възможността да се обжалват решенията на ЦИК в
тридневен срок пред съответния административен съд.
Според приетите текстове
съдът разглежда жалбата и
се произнася по нея в срок
от три дни, като решението
на съда може да се обжалва пред Върховния админис-
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Êàê ùå ãëàñóâàìå íà âòîðèòå çà
ãîäèíàòà ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè

тративен съд.
 Народните представители приеха окончателно да
има гласуване само с машини в избирателните секции с
над 300 души. До гласуване
с бюлетини ще се стигне само при технически проблем.
 Броенето на бюлетините и попълването на избор-

ните протоколи в секционните комисии ще се предава
онлайн. Редът и условията,
по които ще се провежда видеонаблюдението, ще се определят от ЦИК, а техническото осигуряване се възлага
на Министерския съвет.
 Няма да има район
"Чужбина", тъй като не бе при-

ета методиката, по която ще
става районирането.
 В същото време депутатите решиха, че няма да
има гласуване по пощата зад
граница. Отхвърлено беше и
предложението за въвеждане на експерименталното
дистанционно електронно
гласуване на президентските избори.
 Народните избраници
също така приеха пропорционалната избирателна система за избор на народни
представители да се прилага до провеждане на първите редовни избори за народни представители след влизането в сила на този закон.
 Жителите на селата с
над 100 души ще могат да
избират кмет. Досега ограничението беше за селища
с население от над 350 души.ç

Ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ çàïî÷âà êîíñóëòàöèè
çà ñúñòàâà íà íîâàòà ÖÈÊ
Â èçáîðíàòà àäìèíèñòðàöèÿ
ÃÅÐÁ ùå èìà 4 ïðåäñòàâèòåëè,
ÁÑÏ è ÈÒÍ - ïî 3, ÄÏÑ è ÄÁ - 2,
"Èçïðàâè, ñå! Ìóòðè, âúí!" - 1
Във връзка с приетите
от 45-ото народно събрание изменения в Изборния
кодекс, държавният глава
Румен Радев ще проведе
на 5 май консултации с
парламентарно представените партии и коалиции, за
да се запознае с предложените от тях номинации
за състава на Централната
избирателна комисия.
Покани за това бяха
изпратени до парламентарните групи в 45-ото народно събрание.
Това съобщиха от прессекретариата на държавния
глава.
Публичното изслушване
на предложенията, направени от парламентарно
представените партии и
коалиции, ще започне от

14.00 часа на "Дондуков" 2
и ще се излъчва в реално
време на интернет страницата на президентската
институция.
Със свой указ държавният глава утвърди правилата за провеждане на
публични консултации и
процедура за назначаване
на състава на ЦИК.
Точно преди великденските празници Народното
събрание прие създаването
на по-малка ЦИК, като
мнозинството промени и
начина й на назначаване.
Това вече ще се случва с
процедура при президента.
До момента ЦИК се назначаваше от парламента.
Решението беше прието с
гласовете на "Има такъв
народ", БСП, ДПС, "Демок-

ратична България" и "Изправи се! Мутри, вън!".
Против бяха само от ГЕРБ.
Според приетите текстове съставът на комисията
ще бъде намален от сегашните 20 членове на 15. Те
ще бъдат предлагани от
парламентарно представените партии и коалиции и
ще се назначават с указ на
държавния глава след
консултации.

С промените отпадна и
възможността партии с
евродепутати да имат
представители в ЦИК. Така
ВМРО ще остане без член
в комисията. Очаква се
сега разпределението да е
4-ма от членовете да са
излъчени от ГЕРБ, по
трима от ИТН и БСП, по
двама от ДБ и ДПС и един
от "Изправи се! Мутри,
вън!".ç

Êàìïàíèÿòà "Ñîëèäàðåí Âåëèêäåí" âíåñå òîïëèíà â ñúðöàòà íà õèëÿäè õîðà
Лидерът на БСП Корнелия
Нинова благодари на всички
членове и симпатизанти на
левицата, които се включиха
в кампанията "Солидарен Великден" в цяла България. Тя
посочи, че с добра дума и
усмивка те са внесли радост
в сърцата на хиляди самотни, бедни и изоставени деца
и възрастни хора. Дарителската кампания на БСП "Солидарен Великден" се провежда за втора година по
инициатива на Корнелия Ни-

нова. Пълният текст на изказването на Нинова във
Фейсбук: "Благодаря на всички социалисти и симпатизанти, които се включиха в кампанията "Солидарен Великден" в цялата страна. С добра дума и усмивка днес стоплихме сърцата на хиляди самотни, бедни и изоставени
деца, младежи и възрастни
хора. Бъдете благословени за
доброто дело. Нека и във вашите семейства има здраве
и любов!"ç

Íåãîâî Ñâåòåéøåñòâî
ïàòðèàðõ Íåîôèò:

Æèâîòúò
òúðæåñòâóâà,
ïîáåæäàâàéêè çëîòî,
àäà è ñìúðòòà
Възлюбени във Възкръсналия
Господ Иисус Христос чеда на
светата ни Църква,
С архипастирска любов приветстваме и поздравяваме всички вас с най-радостния от всички поздрави: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Адът, тлението и смъртта изгубиха своята власт над човека,
защото вече Христос дойде, за
да имаме живот и да го имаме в
изобилие.
Ето защо толкова смущаващо е, че и днес, две хилядолетия след Възкресението на Христа, светът, в който живеем, продължава да бъде раздиран от
неправди и противоречия, от
войни и всевъзможни прояви на
омраза и на насилие от човек
към човека; че макар и изкупен
от Бога, светът, в който живеем,
продължава да бъде болен, паднал в страсти и грехове свят,
страдащ- свят, в който вечните
евангелски ценности и небесните съкровища, които Христос ни
съветва да събираме, са все повече измествани от невиждан
егоизъм и егоцентризъм, от
страст към притежаване и консуматорство, които застрашават
вече не само нашите морални
устои, но и самия живот на земята, която обитаваме. Следователно не трябва да учудва, че
днес човечеството все по-труд,
но живее в мир както само със
себе си, така и със заобикалящата го природа. Не трябва да
ни учудват отговорите, които то
получава от природата заради
своята все по-засилваща се алчност и страстна ненаситност, заради все по-видимия отказ от
призванието си да бъде добър и
разумен стопанин на поверения
му от Бога свят.
Особено подходящ за размисъл върху всичко това е тъкмо
днешният ден: денят на Христовото Възкресение. Ден, в който
животът тържествува, категорично побеждавайки злото, ада и
смъртта. Ден, в който ставаме
свидетели на осъществяването
на най-висшата хармония между небето и земята, между божественото и тварното, между
Бога и човека.
Нека не се отклоняваме от
този път, но да го следваме неотклонно, като при всяко колебание сверяваме мислите и действията си с онова, което ни е
завещано от нашия Господ в Неговото свето Евангелие, откъдето извират водещите начала, вечните истини и всички непреходни ценности и принципи на християнския ни живот и нашето
християнско отношение към света и всичко около нас.
Поздравяваме с великия празник на Христовото Възкресение
всички чеда на светата ни Църква
в Родината и извън нея!
Благодатта, мирът и любовта на
Възкръсналия от мъртвите Господ
Иисус Христос и общението
в Светия Дух да бъдат с всички
нас!
(Акценти от
Патриаршеското и
синодално послание
за Великден)
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ÁÑÏ âðúùà ìàíäàòà äíåñ,
îòèâàìå êúì ïðåäñðî÷íè èçáîðè
Âñåêè çàãóáåí äåí â îïèòè çà
ïðàâèòåëñòâî ïðîäúëæàâà
æèâîòà íà êàáèíåòà "Áîðèñîâ",
êàòåãîðè÷íà å Êîðíåëèÿ Íèíîâà
промяна, за управление и
за ревизия на модела
"Борисов". Беше отхвърлено такова решение.
Второ, правим експертно правителство, надпартийно, с ясна програма и
започваме консултации с
новите три политически
субекта, знаейки предварително заявената им
позиция, че няма да
подкрепят правителство
на БСП - все пак да
направим отговорно
последен опит, за да се
стабилизира страната. И
това предложение беше
отхвърлено след дискусия,
то крие рискове. Такова
експертно правителство,
внесено в парламента
може да бъде подкрепено,
въпреки публичните заявки открито от ГЕРБ и
скрито от ДПС. То би
отговаряло на старите
намерения на ДПС за
програмен кабинет. Но
това за нас е абсолютно
неприемливо. Няма как да
борим модела и да го
променяме, правейки това
заедно с модела", подчерта лидерът на БСП.
Нинова посочи и третия
обсъждан вариант - БСП
да вземе мандата, да
започне консултации и да
печели време, за да се
даде възможност на
парламента да вземе
важни решения: "Но от
това, което видяхте последната седмица в парламента - той е неспособен
на това. Законодателството, което се приема, е
нетрайно и некачествено.
Видяхте какъв Изборен
кодекс беше приет".
Корнелия Нинова
посочи, че приоритетите
на БСП, които отдавна са
сложени на масата в
парламента, са напълно
отхвърлени. Тя припомни и
кои са те: социалноикономически мерки в
кризата в помощ на
домакинствата и на икономиката, ревизия на
управлението на Борисов, Планът за възстановяване и устойчивост,
промяна в съдебната
система, която да гарантира справедливост, и
нов Изборен кодекс.
"Някои от тези задачи
бяха решени, но съществените за нас социалноикономически въпроси,
плюс актуализация на
бюджета не се разглеждат в парламента", при-

Лидерката на БСП Корнелия Нинова се включи в отбелязването на 1
май - Международен ден на труда и Празник на "Дума", ЗЕМЯ и левия
печат

помни Корнелия Нинова.

Да бъдем честни и
откровени с хората!
Нинова отново напомни
философията си, че е найдобре да бъдеш откровен
и честен с хората: "Да,
ние можехме да вземем
мандата и да печелим
време. Да правим опит да
съставим правителство,
което знаем, че предварително е обречено - просто, за да си направим ПР,
за да покажем, че можем,
че имаме хора, че имаме
програма. Но искам
всички българи да са
наясно - взимането на
мандат и губенето на
време в опити да се
състави едно невъзможно
правителство постига
само една цел - продължава управлението на
правителството на Бойко
Борисов. Всеки загубен
ден в опити за правителство означава, че той
остава на власт", изтъкна
председателят на БСП.
Корнелия Нинова
информира, че другата
възможност, която Националният съвет е избрал с
голяма мнозинство - 108
гласа на 5 въздържали се,
е била веднага мандатът
да бъде върнат: "Това
означава шанс за президента Радев да поеме
управлението на страната.
При избора дали да
вземем мандат и да се
бавим, и да продължава
управлението на Борисов,
или да върнем бързо
мандата и управлението
на страната да се поеме
от президента Радев със
служебен кабинет - избрахме второто. Още
повече че президентът
Радев при откриването на
сесията в парламента

заяви, че е готов със
служебен кабинет.

Качествен и работещ
служебен кабинет,
съставен
от президента Радев
Вярваме, че с днешното си решение даваме
възможност на един
качествен, професионален
служебен кабинет, съставен от честни и почтени
хора, да преведе през
тези месеци страната
през кризата. Това беше и
окончателното решение на
Националния съвет - на 5и получаваме мандата и
го връщаме".
Нинова коментира, че
се отива на предсрочни
избори, а отговорността,
за което трябва да бъде
понесена от т. нар. нови
политически субекти, на
които хората са възложили огромни очаквания и
надежди, а те са ги пропилели: "Отиваме на
избори с желание, с
усилия, които ще положим
да убеждаваме и да
показваме, че БСП е
истинската промяна и че
няма да допуснем тя да
бъде подменена, промяната да не стане подмяна."
Лидерът на БСП припомни принципната позиция, че "ако президентът
се обърне към нас за
кадри, то ние ще си
свикаме колективния
орган и ще решим как да
постъпим в този случай.
Всички останали публични
информации приемаме за
спекулация и те не са
подадени или не са отговорност на партията. Така
че всичко ще бъде пред
вас, прозрачно, публично
и ясно, ако се стигне до
този момент", заяви
председателят на БСП. ç

От стр. 1
Еврочиновниците не се интересуват от Украйна или от човешките права. Те просто козируват на US началствата и притискат възродената Русия (спирайки енергийните и други проекти с нейно участие), за да трупат печалби на транснационалните и оръжейните корпорации
за сметка на европейските народи. През последните 7-8 години търговията между ЕС и Русия е намаляла три пъти. Познайте коя презокеанска сила се
е наместила в освободилото се
празно място и това европейски интерес ли е?!
България не може да е страна в тези чужди геополитически и икономически спорове! Интересът ни изисква равнопоставени и конструктивни отношения с Москва, а за да оцелее българската икономика, са
изключително важни руските туристи и ресурси. Българо-руските отношения са специални
и вековни! Те няма бъдат "отменени" от кабинета "Борисов"
или по поръчка от чужди посолства. Затова трябва да водим балансирана външна политика, отчитаща новия многополюсен свят и нуждата от диалог с всички "велики" сили, а
не от конфронтация, с която и
да е от тях.



БСП реши на своя
пленум на 1 май да върне
мандата за съставяне на
кабинет в рамките на
45-ото НС. Преди пленума
лидерката на социалистите очерта възможността
партията да избира между
четири варианта на решение, но със 106 гласа "за"
бе приет вариантът за
незабавно връщане на
мандата.
На пресконференция в
централата на БСП Корнелия Нинова заяви: "Ние 4
години се борим за промяната на модела на
управление на ГЕРБ и
Борисов, но на последните парламентарни избори
по-голяма част от българските граждани видяха в
Слави Трифонов и "Има
такъв народ" възможност
за промяна. Изразихме
предварително подкрепа,
подадохме ръка на няколко пъти, която беше
отхвърлена. Имаме предварително заявена позиция от трите нови политически субекта, че няма да
подкрепят правителство
на БСП. Трите нови партии показаха политическа
незрялост, липса на
култура за политически
диалог. Всеки е срещу
всеки. Не можаха да
избягат от егото си и да
се обединим за онези
неща, които ни събират, а
не които ни разделят. В
тази ситуация, въпреки
желанието за промяна, с
готов план, ден по ден и
мярка по мярка, и с хора,
които могат да направят
тази промяна, правителство, съставено от БСП,
макар и временно, е
невъзможно". Това заяви
председателят на БСП
Корнелия Нинова на
пресконференция в централата на партията веднага
след заседанието на
Националния съвет, на
което колективният орган
реши как да се действа с
проучвателния мандат за
съставяне на правителство.
Нинова поясни, че днес
на Националния съвет са
били обсъждани всички
варианти с една цел - да
се поеме отговорност и
да се изведе България от
кризата. "Те се сведоха до
следните 4: Първо, правим чисто партийно
правителство на БСП с
ясното съзнание, че то
няма да срещне подкрепа,
но показва готовност за

Êîìó å íóæíà íîâà
"Æåëÿçíà çàâåñà"?

Íà òîçè äåí

Събития
 1835 г. - В Белгия, между
Брюксел и Мехелен, е открита
първата европейска железопътна
линия.
 1876 г. - При потушаването на Априлското въстание е извършено Баташкото клане.
 1935 г. - Италия напада
Етиопия, завладява столицата
Адис Абеба и разширява колонията си в Източна Африка.
 1948 г. - Създаден е ПФК
ЦСКА (София).
Родени
 1818 г. - Карл Маркс, германски философ и икономист, определен като Мислителят на хилядолетието
 1840 г. - Йосиф I, български екзарх
 1846 г. - Хенрик Сенкевич, полски писател, Нобелов лауреат
 1898 г. - Крум Лекарски,
български военен и спортен деец
 1919 г. - Руслан Райчев,
български диригент
 1931 г. - Георги Белички,
български строител и политик, герой на социалистическия труд
 1943 г. - Майкъл Пейлин,
британски актьор
 1944 г. - Джон Рис-Дейвис, британски актьор
Починали
 1821 г. - Наполеон I, император на Франция
 1995 г. - Михаил Ботвиник, руски шахматист
 2013 г. - Петър Попйорданов, български актьор
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70 ñò./ë òðóäíî ïîêðèâàò
äîðè ðàçõîäèòå çà
èçõðàíâàíå íà ãîâåäàòà,
ñïîäåëÿ æèâîòíîâúä îò
Øóìåíñêî
Цената на млякото не
се е променила през
последните 14-15 години. В
същото време разходите
по изхранването на една
крава са скочили драстично, споделя пред Агри.бг
Нелка Костова, производител от шуменското село
Каспичан. Дамата отглежда стадо със 100 млечни
животни от черношарената
порода. Захванала се е
със животновъдство още
през 1993 г. Трудностите в
животновъдството са
много. Сред тях е цената
на млякото, уточнява
фермерката и разказва
още, че наскоро е приготвяла една справка от НАП.
Тогава се върнах назад
във времето и видях, че
през 2007 г. съм продавала
200 литра мляко дневно на
67 ст./л. В момента прода-

вам 2 тона на 70 ст./л. Ето
това е цялата истина за
млякото, предупреждава
тя. Все по-малко фермери
остават, а голяма част
ликвидират ферми и стада.
Имам колеги, които направо затриват цялото стопанство, а това са селектирани стада. Все по-малко
остават животновъдите,
допълва Костова. В същото
време прехраната на
животните във фермата
става все по-сериозно перо
от бюджета. Според Костова финансовата тежест
върху животновъдите става
все по-голяма - осигуровки,
заплати, фуражи, силажи сметките показват, че няма
как да вържеш при тези
цени дори себестойността
на продукцията. Няма как
да икономисаш от изхранването на животните,

защото това е една спирала - колкото по-малко
даваш, толкова по-малко
получаваш, разкрива
фермерката. За да успее
семейната ферма да осигури качествен и по-изгоден
фураж за животните,
започва да обработва земя.
В началото декарите са
били 500, към момента вече
са 4200. Много е трудно да
отглеждаш животни без
земя. Трябва да има храна
за тях. Не си ли осигуриш,
трябва да купуваш. Всяка
година обаче цените са
различни. Много е сложно
да набавиш достатъчно
храна, за да си сигурен, че
ще ги изхраниш. Ти може
да нямаш какво да ядеш,

но животните трябва да
имат, категорична е още
Костова. Затова в стопанството се сеят слънчоглед,
царевица за зърно и
силаж, и люцерна. Изминалата 2020 г. е била много
тежка за стопанството
заради сушата. Добивите
са се сринали, но във
фермата са успели да
складират от оскъдните
добиви храна за животните. За да вържат двата
края, прибягват до кредити.
Ние сме животновъди, не
познавам колега без заем
от банките, разкрива
горчивата истина тя. Ниската цена на млякото и
липсата на работна ръка
отказват животновъдите.ç

Ïðîáëåìè ñúñ ñìåòîñúáèðàíåòî òðåâîæàò Áîáîøåâî
Контейнерите за смет в Бобошево се препълниха по празниците заради редуциран график
на сметосъбирането в общината, казаха от администрацията.
Особено препълнени са контейнерите на входа на града откъм
Кюстендил, забелязват пътуващи
по направлението за Благоевград
и Рилския манастир, съобщи БНР.
След като съветниците отхвърлиха предложението на кмета на

общината Крум Маринов и отказаха да повишат таксата смет за
битовите отпадъци, от админист-

Çà ïúðâè ïúò îò ìíîãî ãîäèíè
íàñåëåíèåòî íà Ñîôèÿ íàìàëÿâà
За първи път от много години
населението на столицата София
намалява - с 21 000 души през
2020 г. в сравнение с година порано, предупреждава Топновини.бг. 16 000 от тях са починали, а 5000 са отишли да живеят
в селата в Софийска област и в
Перник. Така вече населението на
града вече е 1 308 000 души.
Този поток за нас е свързан с
разпространението на пандемията, тъй като основно това движение се е състояло през месеците март, април и май миналата година, когато имахме КПП-та
и COVID-19 беше ново явление
за всички нас, всички бяха уплашени, обясни пред БГНЕС Магдалена Костова - директор на дирекция "Демографска и социална статистика" в Националния
статистически институт. Бургас,
Варна, Пловдив и Плевен също
отчитат спад на населението си,
добави тя. В същото време 37
000 българи и чужденци са дош-

ли да живеят в България и подчерта, че същият брой прииждащи към страната ни е имало и
през 2019 г. НСИ отчита също така и повишаване на общата смъртност през първите три месеца на
2021 г. с 26% в сравнение със
същия период на 2019 г. По думите на Костова смъртността се повишава обикновено през зимните
месеци, когато са грипните епидемии и това е така от доста години.
Данните по възрасти показват, че
нямаме увеличение на общата
смъртност в ниските възрастови
групи. Имаме увеличаване на смъртността предимно в групите над
65 години. През първото тримесечие на тази година най-много хора са починали в Бургас, Кюстендил, Плевен и в София-град. Коства отчете още, че детската смъртност у нас трайно намалява, но
все още е висока спрямо средното за ЕС и уточни, че България и
Румъния остават страните с найвисока детска смъртност.ç

рацията намалиха графика по
сметосъбирането в града и в общината. И отпадъкът се натрупва
за часове, особено сега, по празниците. От 26 до 30, 30 и нещо
хиляди плащаме на месец на изкарването на депото в Благоевград и разходите са ни много големи. При 5,6 лв. на семейство
максимум до десет на годината
просто е невъзможно. Сега и с
тая пандемия като направиха и

отсрочки за данъците, коментира Костадин Гергинов, зам.-кмет
на Бобошево.
Особено замърсено е на входа на града откъм областния град
Кюстендил. Събота и неделя дойдат от София такива даже, които
си пуснаха декларации, че не искат за къщи, в които не живеят
да си плащат данъци за боклук и
всичко изсипват там, предупреди той.ç

П О КАНА
УС на ЗПК "Чарда", с. Чарда, свиква ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
на 22.05.2021 г. от 10.00 ч. в салона на читалището с Дневен ред:
1. Отчетен доклад на УС за 2020 г.
2. Доклад на КС за дейността.
3. Приемане на ГФО за 2020 г. и решение за разпределяне на печалбата.
4. Текущи въпроси.
При липса на кворум събранието ще се проведе 1 час след обявеното
при същия Дневен ред.
От УС на ЗПК "Чарда"

О Б Я ВА
Кооперация "Тракия" - с. Болярско уведомява всички членове на кооперацията,
че ще се проведе ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ в залата на кметство с. Болярско
на 22.05.2021 г. от 10.00 часа.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Освобождаване и приемане на член - кооператори.
2. Отчет на УС и КС за дейността на кооперацията през 2020 г.
3. Приемане на ГФО и разпределението на печалбата за 2020 г.
4. Вземане на РЕШЕНИЕ за кандидатстване по Европейски програми и за
теглене на инвестиционен и/или оборотен кредит при необходимост.
5. Текущи.
При липса на кворум събранието ще се проведе 1 /един/ час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
От УС на Кооперация "Тракия"
З К П У "ТВЪРДИЦА - 2005" ГР.ТВЪРДИЦА ЕИК 119632328
ПОКАНА
УС на ЗКПУ "Твърдица-2005" гр.Твърдица свиква
общо събрание на член кооператорите на 21.05.2021г. от 16.00 часа в малката зала на НЧ"Св.Св. Кирил и Методий", при следния дневен ред:
1.Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2.Доклад за финансовото състояние на кооперацията приемане на годишен
финансов отчет за 2020 год.
3.Приемане отчет на Управителния съвет за дейността на кооперацията.
4.Приемане отчет на Контролния съвет на кооперацията,
приемане годишен финансов отчет.
5.Разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по късно на
същото място, при същия дневен ред.
ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ



Öåíàòà íà ìëÿêîòî îòêàçâà
ôåðìåðèòå, ëèêâèäèðàò ìëå÷íè ñòàäà

Íàêðàòêî

Пътни експерти:
Поведението на
шофьорите и
непознаването на
правилата са сред
основните причини за
инциденти
Най-добрият шофьор е онзи,
който стига жив, припомни
Диана Русинова от Европейски център за транспортни
политики пред БНТ. Заедно с
автомобилния състезател
Димитър Илиев двамата
коментираха контрола по
пътищата, поведението на
шофьорите и обстановката за
движение, когато има натоварен трафик след Великден.
Безопасното шофиране
предполага, че трябва да
предвидим достатъчно време,
да помислим за това откъде
ще минем и най-вече да
имаме търпение, подчерта
Русинова. Според нея натоварването по пътищата няма
да е същото, както в петък,
тъй като някои ще се прибират днес, други в четвъртък,
трети - в неделя. По думите
на автомобилния състезател
Димитър Илиев основният
проблем за безопасността по
пътищата се състои в поведението на шофьорите в
автомобилите. Основен
проблем в момента е проблемът с разсейването, живеем с
илюзията, че докато караме,
можем да напишем един СМС,
отбеляза той. И двамата пътни
експерти отбелязаха, че е
необходимо разумно самоограничаване на шофьорите не само писането в телефона, но и говоренето по него,
докато шофират. Проблем е
и дистанцията, която спазват
шофьорите, за да се избегнат
инциденти. Димитър Илиев
посочи, че в момента се
разработват технологии, в
които автомобилите натискат
спирачката преди човекът да
може да реагира, за да се
спести това време за
реакция, което човек има, за
да реагира. Проблем по
думите й е и това, че хората
масово не познават правилата. Илиев подчерта, че е
много сериозен проблемът с
пътната безопасност и на
него не се обръща достатъчно внимание най-вече от
шофьорите.

Продължават
плащанията към
биопроизводителите
През май ще продължат
плащанията към биопроизводителите, които трябва да
приключат до 20 май. През
този месец са планирани
още плащанията по рамковата директива за водите и за
необлагодетелстваните
райони, съобщава Нивабг.ком.

Анкара ще
продължи да
маневрира
между
Москва и
Вашингтон î 7

днес
Приложение на ÇÅÌß

Година III. Брой 9. 5 май 2021

Древните светилища в Анадола духовни и финансови центрове
î 10

6 ПОЛИТИКА

И ОБЩЕСТВО

5.05.2021

Áàéäúí ïðèçíà îôèöèàëíî
àðìåíñêèÿ ãåíîöèä
мериканският президент Джо Байдън
призна масовата гибел на арменци в Османската империя в
началото на XX век за "геноцид".
Стопанинът на Белия
дом нарече събитията от началото на XX век в Османската империя "арменски
геноцид", предаде ТАСС.
Предшествениците на Байдън досега избягваха да използват термина.
„Всяка година на този
ден си спомняме всички, които са загинали в резултат
на арменския геноцид по
време на Османската империя, и отново се ангажираме да предотвратим повторението на подобни зверст-

À

ва“, се казва в изявление на
държавния глава, разпространено в памет на жертвите на събитието. „Започвайки от 24 април 1915 г., когато османските власти арестуват представители на арменската интелигенция и лидерите на общността в Константинопол, милион и половина арменци бяха депортирани, избити или изпратени на смърт като част от
кампания за изтребление“,
се подчертава в изявлението на Байдън.
„Почитаме паметта на
жертвите на „голямото
зверство“. Ужасите от случилото се никога няма да
бъдат забравени от историята“, добави президентът на
САЩ.

По-рано Байдън предупреди турския си колега Реджеп Тайип Ердоган за
предстоящото признание в
телефонен разговор.
Анкара многократно отхвърля твърденията за "геноцид" на арменците и предупреждава САЩ да не го
признават. Въпреки че този ход е чисто символичен,
той вече предизвика остри
критики от страна на наследницата на Османската
империя, Турция.
„Турция напълно отхвърля изявлението на Байден,
в което той признава арменския геноцид“, каза турският външен министър
Мевлют Чавушоглу. „Турция
„няма да взема уроци от никого за своята история“.

Джо Байдън

Президентът Реджеп Ердоган от своя страна обвини "трети страни" в намеса
в турските дела, съобщи
АФП.
"Никой няма полза от дебати, които трябва да се

провеждат от историци, но
са политизирани от трети
страни и се превръщат в инструмент за намеса у нас",
каза Ердоган в послание до
арменския патриарх в Истанбул.

Турското МВнР привика посланика на САЩ
Посланикът на САЩ в
Анкара беше привикан в
турското външно министерство, след като президентът Джо Байдън призна арменския геноцид в
Османската империя в началото на 20 век, предаде
Ройтерс, позовавайки се
на изявление на външно-

Сградата на турското външно министерство

то министерство на страната.
Според него заместникминистърът на външните
работи на Турция е казал
на американския посланик, че изявлението на
САЩ няма правно основание и че Анкара "го отхвърля, смята го за непри-

емливо и го осъжда категорично".
Турското външно министерство заяви, че изказването на Байдън подкопава
отношенията между Вашингтон и Анкара и призова президента на САЩ
да "поправи тази сериозна грешка".

Политизирането на историята е неприемливо
Министърът на отбраната на Турция разкритикува
обявеното от американския президент Джо Байдън
масово избиване на арменци през 1915 г. като "геноцид".
Хулуси Акар заяви, че
забележките на Байдън не
са нищо друго освен отхвърляне и изкривяване на
историческите факти.
Според него, „извличането на враждебност от
историята и създаването
на нова са неприемливи и
безполезни“, предаде Анадолската агенция.
Политизирането на историята може да има се-

Генерал Хулуси Акар

риозно негативно въздействие върху двустранните
отношения и регионалната сигурност, предупреди
министърът.

Той подчерта, че Турция
винаги е застъпвала тезата, че събитията от 1915 г.
са работа на историците,
а не на политиците. Спо-

ред Акар американската
администрация не е проверила исторически документи и архиви по въпроса под натиска на определени политически сили и
арменската диаспора.
Позицията на Турция по
отношение на събитията от
1915 г. е, че смъртта на арменци в Източен Анадол е
настъпила, когато някои от
тях са застанали на страната на нахлуващите руснаци и са въстанали срещу османските сили. Последвалото преместване на
арменци е довело до множество жертви.
Турция възразява сре-

щу представянето на тези
инциденти като „геноцид“,
описвайки ги като трагедия, при която и двете
страни са понесли жертви.
Анкара многократно
предлага създаването на
съвместна комисия от историци между Турция и Армения, както и от международни експерти, които
да се справят с проблема.
През 2014 г. Реджеп Ердоган - тогава премиер на
страната, изрази съболезнования на потомците на
арменците, загубили живота си в събитията от
1915 г.

"Инджирлик“ трябва да бъде затворена за американски военни
След признаването на арменския геноцид от президента на САЩ
Джо Байдън, Турция трябва незабавно да установи пълен контрол
над авиобазата „Инджирлик“ и да
върне американските войски, разположени там, в САЩ. Това заяви
пред ТАСС председателят на партия "Родина" Догу Перинчек.
„Турските въоръжени сили
трябва незабавно да установят
пълен контрол над авиобазата
„Инджирлик“ и да върнат в рамките на дни у дома американските военни, които са в нея“, категоричен е политикът.
Това не е първият път, в кой-

то Турция говори за вероятността да затвори тази авиобаза за
американските военни. Обикновено подобна реторика на Анкара възниква в светлината на заплахите от Вашингтон, но въпросът все още не е достигнал до
конкретни стъпки в тази посока.
Перинчек смята, че след изявлението на Байдън отношенията
между Турция и Русия може да
се подобрят.
"След изявлението на Байдън
отношенията между Турция и Русия определено ще се сближат.
Изявлението му е офанзива срещу Турция, срещу Азия, срещу Ру-

сия и Китай. Изявлението му не
е свързано със защитата на правата на човека и това събитие
не може да бъде разглеждано в
рамките на обсъждане на исторически факти. Сега Байдън е
предприел действия и е започнал с Турция, за да предприеме
мерки срещу Русия и Китай ", каза политикът.
Перинчек също изразява мнение, че признаването от страна
на Байдън на арменския геноцид
"е потвърждение на желанието му
да свали администрацията на Тайип Ердоган". "Байдън обяви намеренията си още преди да бъде

Базата "Инджирлик“

избран за президент", припомни
той. През декември 2019 г. бъдещият президент на САЩ се
срещна с редакторите на „Ню
Йорк Таймс“ и видеото от срещата придоби огромна популярност
в турския сегмент на Туитър на

15 август миналата година. Тогава Байдън заявява, че САЩ "трябва да заемат съвсем друга позиция" по отношение на Ердоган,
така че "е ясно", че Вашингтон
"подкрепя ръководството на опозицията".
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Àíêàðà ùå ïðîäúëæè äà ìàíåâðèðà
ìåæäó Ìîñêâà è Âàøèíãòîí
лед признаването
от американския
президент Джо
Байдън на арменския геноцид в
Османската империя в
началото на XX век,
Турция ще продължи
политиката си на маневриране между Вашингтон
и Москва.
Това заяви пред ТАСС
Борис Долгов, водещ
изследовател в Центъра
за арабски и ислямски
изследвания към Института по ориенталистика на
Руската академия на
науките.
"Няма причина да се
предполага, че Турция ще
стане партньор или съюзник на Русия, на който
може да се вярва. Това
ще бъде продължение на
политиката на маневриране между САЩ и Русия",
каза той, коментирайки
перспективите за сближаване между Русия и
Турция на фона на изявлението на американския
лидер.
Според Долгов след
изявлението на Байдън
Анкара може само временно да бъде склонна да
си сътрудничи с Москва,
но въпреки това ще
остане вярна на политиката на маневриране между
Вашингтон и Москва.

Ñ

Реджеп Ердоган и
Владимир Путин

Според експерта Турция
отдавна "играе на противоречията" между САЩ и
Русия и се опитва да
извлече максимална полза
от това. "Това е сирийският конфликт, популяризирането на интересите на
Турция в Либия, Нагорни
Карабах, Източното Среди-

земноморие, популяризирането на Турция като
лидер на мюсюлманския
свят, наследник на Османската империя", добави
анализаторът, отбелязвайки, че един не трябва да
се очакват радикални
промени в политиката на
Анкара.

Говорейки за причините за неотдавнашните
действия на Съединените
щати, експертът подчерта,
че те са насочени към
сдържане на Турция и
връщането й в руслото на
западната политика.
„Изключването на Турция
от производството на

пето поколение изтребители Ф-35 и признаването
на арменския геноцид са
брънки в тази верига,
политиката на САЩ, която
се стреми да убеди
Турция и да я върне в
руслото на американската и западната политика“,
заключи Долгов.

Байдън изпрати ясен сигнал на Турция
Отношенията на Турция
със САЩ, най-важната
държава в света, найголямата икономика,
страната с най-голямо
геополитическо влияние и
тази, която повечето от
останалите страни имат
много причини да искат
като близък съюзник, бяха
разстроени от решението
на Джо Байдън да признае
арменския геноцид. Това
се казва в анализ на Том
Елис за вестник „Катимерини“.
С това действие САЩ
изпратиха съобщението, че
не приписват на Турция
същото значение, което
заемаше десетилетия в
очите на всички предишни
администрации. Съюзът ще
продължи, но контекстът
ще бъде различен.
Но защо това се случи
сега? Основно по три
причини:
Първо, президентът
Байдън има много близки
отношения с арменската
общност в САЩ (както и с
гръцката) и има някои
лидери, които спазват
обещанията си пред

Джо Байдън и Реджеп Ердоган

избирателите.
Второ, поведението на
Реджеп Тайип Ердоган
дразни цялата американска политическа система. С
антизападната си реторика, атаките срещу Израел,
специалните му отношения
с Путин, турският президент постигна нещо много

трудно, обърна срещу него
и двете партии в САЩ.
Неговото „приятелство“ с
Доналд Тръмп беше лично
и не отразява отношението на мнозинството от
Републиканската партия
към него. Вашингтон е
много разочарован от
поведението на Ердоган,

най-вече заради придобиването на системата за
противовъздушна отбрана
С-400 от Русия, но също
така и заради ходовете му
на други фронтове, като
Сирия и, в по-малка
степен, в Егейско море и
Източното Средиземноморие, на които САЩ се

противопоставят. Броят на
влиятелните хора на власт,
които са приятелски
настроени към Анкара,
продължава да намалява.
Третата причина Джо
Байдън да реши да признае геноцида срещу Армения, може би най-важната,
е характерът и личността
на американския президент. Той е част от рядка
порода политици, които
вярват в принципи и
ценности, без това да
изключва реализма му,
както се вижда в определени случаи. Президентът
на САЩ вярва, че за да
може една държава да
бъде истински приятел и
съюзник на САЩ, а не
моментен партньор, тя
трябва да зачита демократичните свободи и правата
на човека и да спазва
правилата в международните си отношения, нещо,
за което сега е съвсем
ясно, че не е случаят с
непредсказуемия турски
президент, който предвижда „велика“ Турция, която
да се простира до „границите на (неговото) сърце“.
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„Åäíî ïîçîðíî äåÿíèå
îò ìèíàëîòî“
а да решат т.
нар. „арменски
проблем“, през
1915 и 1916 година османските войски
започват да депортират стотици хиляди
арменци към сирийската пустиня. Арменци
от всички краища на
Османската империя
са били масово събирани и екзекутирани.
Много историци наричат тези зверства над
арменското население
геноцид. Турското
правителство обаче и
досега признава само
за масови гонения и
насилия, се казва в
материал на „Дойче
Веле“.

Ç

Арменско цивилно население,
ескортирано от въоръжени
османски войници през град
Харпут, към затвора в Елязъг,
април 1915 г.

Последица от разпадането на Османската
империя
В края на 19 век
арменците населяват
територията на три
империи – Османската,
Персийската и Руската.
В Османската империя
по онова време са
живеели близо 2 милиона арменци – второто
по численост малцинство след гърците. В
навечерието на Първата световна война
започват все по-силно
да се забелязват белезите за разпадане на
мултиетническата
Османска империя.
Засилват се и тенденциите на национализъм
сред отделните народностни групи.
Протестите на арменски селяни и търговци срещу непосилното данъчно бреме
постепенно преминават в бунтове, които
са брутално смазани
от османските войски.
Между 1890 и началото
на Първата световна
война постоянно се
стига до масови кланета на арменци,
извършвани от турци и
кюрди. От друга страна арменски терористи извършват в същия
период многобройни
атентати, включително
и срещу султана.

Масови разстрели
По време на войната Османската импе-

рия воюва срещу
Русия, докато много от
арменците се организират в доброволни
отряди, оказващи
помощ на навлизащите
руски войски. Арменските доброволчески
батальони, биещи се
на страната на руснаците, са се надявали,
че царят по-късно ще
подкрепи техните
стремежи за национална самостоятелност. Османското
ръководство впоследствие обвинява арменците за военния си
провал в конфликта с
Русия. В началото на
1915 година са разоръжени всички арменски
войници в османската
армия, цели батальони
са изпратени да работят в строителството
на нови пътища, а
войниците по-късно са
разстреляни.
В цялата империя
постепенно се засилват антиарменските
настроения. Така се
стига до 24 април 1915
година, когато хиляди
представители на
арменския елит в
Истанбул са арестувани и депортирани.
Официалната цел,

обявена от тогавашния
министър на вътрешните работи, е да бъдат
отстранени всички
арменци от столицата
на Османската империя.
През май същата
година османската
армия започва с масовите гонения на арменците от източните
части на империята
Обяснението гласи, че
по този начин се предотвратява възможността арменците да
оказват помощ на
нахлуващите руски
войски.
Тогавашният германски вицеконсул в
Ерзурум пише на германския посланик в
Истанбул следното:
„След войната няма да
има повече никакви
арменци в Турция,
гласи дословно казаното от една влиятелна личност. В случай,
че тази цел не бъде
постигната чрез найразлични насилия, се
надяват, че лишенията
по дългия път до Месопотамия и тежките
климатични условия
ще довършат останалото.“

"Позорно деяние от
миналото"
След разпадането
на Османската империя през 1919 година
Великият везир Ферид
паша официално говори за „престъпление“
спрямо арменците, а
тогавашният външен
министър обявява, че
800 000 души са станали жертва на депортациите. При откриването на парламента в
Анкара на 24 април
1920 основателят на
Турската република
Мустафа Кемал Ататюрк нарича геноцида
над арменците „позорно деяние от миналото“. По-сетнешните
турски правителства
обаче и до днес отказват да говорят за
геноцид.
Конвенцията на
ООН за осъждане на
геноцида, приета през
януари 1951 година,
дефинира геноцида
като „действия, предприети с цел да се
унищожи частично или
напълно една национална, етническа или
религиозна група“.
Преобладаващото
мнозинство от учени
са на мнение, че исто-

рическите документи
от онова време доказват наличието на
именно такава цел.
Голям брой държави
междувременно признаха официално изтреблението на арменците за геноцид, сред
тях е и Германия.

Берлин се извини
В своя декларация
от 2005 година германският Бундестаг
поднесе на арменския
народ изричното си
извинение за поведението на Германския
райх, който навремето
не предприема никакви действия, за да
осуети геноцида над
арменците.
През 2016 Бундестагът прие и резолюция,
озаглавена „Памет и
възпоменание за геноцида над арменците и
останалите християнски
малцинства в годините
1915 и 1916“. При дебата и гласуването на
резолюцията в залата
не присъстваха канцлерката Ангела Меркел,
тогавашният вицеканцлер Зигмар Габриел и
външният министър
Франк-Валтер Щайнмайер, който днес е президент на Германия.
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ъседните на Турция
държави преживяват нова вълна на
засилена дипломатическа активност.
Напрежението около
украинския регион Донбас
деескалира след телефонния разговор между
президента на САЩ Джо
Байдън и руския президент Владимир Путин,
пише в свой анализ
турския „Сабах”.
САЩ спряха да подкрепят Саудитска Арабия в
Йемен и разчистиха пътя
за ядрени преговори с
Иран. Има предположения, че Вашингтон може
постепенно да отмени
санкциите в замяна на
обещанието на Техеран да
спре обогатяването на
уран. Не трябва да се
забравят и поредицата от
сделки, сключени миналия
месец по време на посещението на китайския
външен министър Ван И в
Иран.
Руският външен министър Сергей Лавров също
посети Кайро и Техеран
по-рано този месец.
Москва, която през ноември проведе съвместно
морско учение с Египет в
Черно море, се стреми да
задълбочи сътрудничеството си с тази страна.
Посещението на Лавров в
Техеран напомни на
Вашингтон ролята на
Русия за връщането към
ядрената сделка. Тези
посещения, последвали
кръг от преговори с
държавите от Персийския
залив, сигнализираха за
намерението на Москва
да играе активна роля в
новия Близък Изток.
Успоредно с това
Турция възстановява
отношенията си с Египет и
Обединените арабски
емирства (ОАЕ). Ако
Анкара и Кайро сключат
споразумение за делимитация на морските граници, подобно на турсколибийското споразумение,
енергийното сътрудничество с Израел ще изглежда
много по-вероятно. Въпреки провокативните изявления на външния му министър в турската столица,
гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви, че
ще се срещне с президента Реджеп Тайип Ердоган.
Само по-миналата
седмица Гърция сключи с
Израел споразумение в
областта на отбраната на
стойност 1,6 милиарда
долара. В същото време
Атина се съгласи да
отдаде под наем своята

Ñ

отбранителна система
„Пейтриът” на Саудитска
Арабия, за да може страната да се защити от
ракетите, изстрелвани от
йеменските бунтовници
хути. Следва да се припомни, че Рияд разположи
своите изтребители F-15C
на остров Крит като част
от съвместно военно

щия се баланс на силите.
Опитът на Саудитска
Арабия и ОАЕ да създадат
нов регионален ред по
време на управлението на
Доналд Тръмп се провали.
Геополитическият
вакуум, който се появи
след оттеглянето на САЩ
от Близкия Изток, ще
остане във фокуса на

Тъй като антииранският
блок в Близкия Изток
отслабва, новата ситуация
принуждава държавите от
Персийския залив и
Израел да изградят нови
отношения. Докато деескалацията с Иран изглежда по-лесна за Персийския залив, Израел ще
трябва да търси нови

учение с Гърция.
Нарастващата възможност за възстановяване
на ядрената сделка насърчава контактите между
Саудитска Арабия и Иран.
В тази връзка „Сабах”
разглежда различни
варианти за бъдещето на
Близкия Изток:
Страните в Източното
Средиземноморие, Черно
море и Близкия Изток
наблюдават много внимателно ангажиментите си и
вземат нови решения по
определени въпроси в
зависимост от променя-

вниманието на Байдън.
Той ще продължи да
привлича в региона глобални сили като Китай и
Русия.
Пекин разчита на
икономически инвестиции
в опит да защити стратегическите си търговски
мрежи. Москва, от своя
страна, търси път към
арабските държави след
Иран. Изглежда, че това е
първата страна, която
идва наум на всеки,
когато става въпрос за
кризи и компромиси в
региона.

партньори срещу Техеран.
В тази връзка сближаването с Турция е основен
приоритет както за държавите от Персийския залив,
така и за Израел. Страните от Персийския залив
се нуждаят от противовес
като Турция и Израел
срещу влиянието на Иран.
Очаква се Съединените
щати да дадат приоритет
на ядрената сделка с
Иран пред решаването на
проблема с шиитските
милиции и балистичните
ракети – въпроси, с които
трябва да се занимава

продължително време.
Това развитие най-вероятно ще обезпокои Израел.
Контрабалансирането
на Иран, който ще се
освободи от санкциите и
ще стане по-амбициозен,
само по себе си е достатъчно добра причина Тел
Авив да възстанови отношенията си с Анкара.
Неотдавнашният акцент
върху шиитските милиции
в Сирия и Ирак, заедно с
връзките на Иран с терористичната организация
ПКК, предполагат, че има
такива, които желаят
конфронтация между
Турция и Иран. Напрежението между Анкара и
Техеран със сигурност ще
е от полза за Тел Авив.
Гърция може да е
започнала преговори с
Турция заради европейския натиск, но опитва
нови области на сътрудничество с Израел, Египет и
Саудитска Арабия.
Малко вероятно е
засилената дипломатическа активност в Близкия
Изток, която включва
множество играчи и
остава фокусирана върху
проблемите, да създаде в
скоро време ново трайно
равновесие. Дипломацията може да е в центъра
на вниманието, но напрежение в тази част на
света няма да липсва.
Турция, която използваше умело своята твърда
сила в кризисните зони
през последните пет
години, може да поеме
ключова роля в новата
игра за Близкия Изток.
Време е да се разчита на
активна и гъвкава дипломация.

10 История и култура
нес банките
заемат голямо
място в живота
ни. И то не само
днес. Още от
самото им създаване,
банките са важна част от
живота на хората. Според
специалистите първите
банкови услуги в историята
датират от периода на
шумерите и вавилонците.
Съществува информация,
че през този период
банките са отпускали
заеми на земеделците за
закупуване на семена и
оборудване. Прословутите
закони на вавилонския
владетел Хамурапи съдържат клаузи за това как да
бъдат изплащани дълговете.
Тъй като по това време
парите все още не били
открити, дълговете и плащанията се извършвали
чрез различни стоки. Това
е така докато лидийците
откриват и пускат в употреба първите монети в
историята. Това важно
откритие позволява развитието на търговията и
прогреса на икономиката.
След изсичането на първата монета тук в Сарди,
столицата на лидийското
царство е създадена и
първата банка на региона,
а може би и на света.
След време съхраняването
на ценните монети, сечени
от лидийците, се превръща
в сериозен проблем. Найнадеждният метод за
съхранение през онези
години било заравянето
под земята в глинени
съдове. Друг метод за
съхраняване на парите е
укриването им в храмовете. Храмовете били найбезопасните места в
древността, тъй като били
под закрилата на Бог.
Хората можели да гарантират сигурността на парите
си, плащайки определена
комисионна на духовните
лица.
Въпреки че първите
монети са открити в основите на храма на Артемида
в Ефес, храмът в древния
град Сарди е първата
известна банка в историята. Надписът върху стените
на храма го отличава от
останалите храмове. На
стената на храма е описана първата банкова операция- кога, на кого, колко
дълг е даден, кои имоти ще
бъдат конфискувани в
замяна на дълга и санкциите, които трябва да бъдат
наложени, ако дългът не
бъде платен. Този надпис е
своеобразен документ
показващ, че храмът е
функционирал като банка.
Въпреки че храмът на
Артемида в Сарди бил
използван в продължение
на 800 години, той никога
не бил завършен. От
недовършените части на
сградата, добиваме представа как е проектиран
храмът. Храмът на Артемида в Сарди е известен като
четвъртия по големина
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сред храмовете в йонийски
стил в света. Този безупречен дизайн е важен и за
разбирането на компетенциите на древните архитекти, инженери и майстори
строители.
Град Сарди привлича
внимание не само като
мястото, където са сечени
първите монети и където е
създадена първата банкова
система. Столицата на тази
богата цивилизация се
отличава и с отопление от
геотермална енергия.
Известен е и като първият
град в Анадола притежаващ канализационна
мрежа и където блатата
били пресушавани посредством дренажната система.
Нещо повече всичко това
било реализирано от Талес,
математикът, известен със
своите математически
теореми и един седемте
велики философи на Древна Гърция.
Нещо повече столицата

Останки от сгради в древния град Сарди

Останки от храма на Артемида в Сарди

на Лидийското царство е
претърпяла много земетресения. Смята се, че след
голямото земетресение
през римския период
геотермалната енергия
била използвана за отопление на къщите и работилниците. Тъй като по
време на разкопките са
открити малки басейни в
някои сгради и дебели
теракотени тръби минаващи през стените. Всъщност
тези тръби пренасяли
термална вода до гимназиона и пълнели басейна на
банята зад гимназиона.
Гробището на Сарди е
по-голямо от платото Гиза
в Египет. Това е найголямото гробище в Турция,
а може би и в света.
Надгробните могили в Бин
Тепе на север от града се

виждат отдалеч. Тук били
погребвани само благородници и държавници, а
размерът и височината на
гробниците са пропорционални със значението на
погребаната личност.
Затова се смята, че найголямата надгробна могила
принадлежи на цар
Алиат ІІ, „откривателят“ на
сеченето на монети и баща
на прочутия цар Крез.
Известният историк Херодот останал изумен виждайки гроба на цар Алиат и
възкликнал:
„В Лидия има монумент,
който си струва да бъде
видян. Редом с тези в
Египет и Вавилон, съществува такъв паметник, който
надминава всички известни. Това е гробницата на
Алиат, бащата на Крез“.

Погребалната камера е
далеч от центъра на могилата, за да затрудни
достъпа на крадците.
Разкопките обаче разкриват, че по време на римския период грабители са
прокопали тунели до
гробната камера и са я
разграбили. През следващите периоди били разграбени и някои от другите
могили. Ценните произведения откраднати от могилите разкриващи богатството на периода и майсторството на занаятчиите
били пренасяни контрабандно в чужбина и продавани. Това съкровище известно като Лидийското съкровище или съкровищата на
Крез се състои от бронзови, сребърни и голям брой
златни бижута и кухненски

прибори. Легендарното
съкровище, експонирано в
нюйоркския музей „Метрополитън“ след 30-годишна
съдебна битка, бе върнато
на Турция.
В продължение на
хиляди години Анадола бил
населяван от различни
култури и религии. Започвайки от архаичния период, Анадола бил известен
като „страната на боговете“. Тази географска област
същевременно е родината
на почти всички богове от
митологията. Дори монотеистични религии да не са
се родили по тези земи, те
изиграват важна роля за
разпространението им.
Сарди е важен древен град
не само защото от тук
започва известният Кралски път и факта, че тук са
сечени първите монети, а
защото третият важен
юдейски храм в света се
намира тук. Синагогата
Сарди е първата синагога в
Турция и Европа. Синагогата, която е известна и като
Сефарадската синагога, е
реставрирана няколко
пъти, но за съжаление не е
популярна.
По време на монотеистичните религии град
Сарди е имал важна роля
и за християнството. Тук е
построена една от първите
седем църкви в Анадола,
превърнала се в епископски център през византийския период.
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ак предпочитате да
пазарувате –
онлайн или във
физически магазини? Разбира се, не
знаем вашите
предпочитания, но проведените проучвания показват, че в развитите страни по света над 70% от
гражданите предпочитат
да онлайн пазаруването!
Вече поръчваме облекло,
което сме видели и
харесали, но не знаем
как ще ни стои или храна
без да се докосваме до
истинските пари. Днес
пазаруването заема
важна част от живота ни.
Всъщност винаги е било
така. Хората са пазарували и в периоди, когато
нямаше електронна
търговия, кредитни карти
или дори пари. Пазаруването и търговията са
стари, колкото човешката
история. И така, през
какви фази е преминала
търговията до днес?
Няма да бъде погрешно ако кажем, че търговията е започнала с прехода към уседнал живот.
Хората, които преминават
към уседнал живот започнали да произвеждат
собствената си храна и
да задоволяват някои
други нужди, макар и
ограничени. Но това,
което притежавали било
много ограничено и се
нуждаели и от други
неща. След известно
време установили, че
може да притежават
различни стоки чрез
размяна. Така започнали
да произвеждат в повече,
за да може да търгуват.
Първо търгували с общностите в непосредственото си обкръжение, а
след това с отдалечени
селища и градове. Така
били положени основите
на търговията. След
известно време хората
вече не се задоволявали
да търгуват на близки
разстояния. Блазнели се
от различните и далечни
цивилизации и техните
блага и напълно различен
живот. Сега благодарение
на търговията не само
печелели пари, но била
инициирана и междукултурна комуникация. В
древността калаят достигал до Гърция от източните части на Каспийско
море по суша, а кехлибарът добиван от Балтийско
море бил транспортиран
от юг до Източното Средиземноморие. Дървесината, козината и други
необходими стоки и
главно солта, която е
оскъден ресурс, преминавали през невероятни
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Глинена плочка с асирийски клинопис

пътища, като се вземат
предвид условията от
онзи дни. Така преди 4000
години в сърцето на
Анадола бил създаден
първият международен
търговски център в света:
Кюлтепе.
Кюлтепе, който е
разположен близо до
днешния град Кайсери, е
първият град, основан от
хетите в Анадола. Кюлтепе, който първоначално
бил наричан Каниш е
основан в подножието на
Ерджиес, най-високата
планина в Централен
Анадол. Освен че е първият град, създаден от
хетите, Кюлтепе-Каниш е
бил и център на широко
разпространената търговска мрежа, която асирийците създали между
Месопотамия и Анадола.
Тъй като е създаден
върху пресечната точка
на редица важни пътища,
този град е със стратегическо местоположение.
Стратегическото местоположение или съществуването на пътни мрежи е
облагодетелствало търговията на асирийците с
Анадола? Това са важни
фактори, но първият
фактор, необходим за
търговията, е нуждата от
нещо. По това време
медта е най-разпространеният метал в Анадола.
Медта се използвала
изобилно в продължение
на много години, но този
материал не е много
устойчив. При добавянето
на 10% калай, се получа-

ва по-твърдо вещество,
"бронз". През тази епоха
всички царе искали да
имат оръжия от бронз.
Въпреки богатството на
мед, в Анадола не е
имало калай. Тогава на
помощ дошли асирийците.
Анадола се нуждаел от
калай, а асирийците от
други суровини и стоки
на Анадола. По този
начин асирийските търговци започнали да носят
главно калай, огледала,
плат и много други неща,
в Каниш през Тигър и
Ефрат, а от Анадола за
Асирия носели злато,
сребро, мед и скъпоценни
камъни. Асирийците
създали центрове, които
могат да бъдат определени като търговски колонии, за да се възползват
от богатството на Анадола. Тези големи търговски
зони се наричали "Карум"
и Кюлтепе скоро се
превърнал в център на
тези зони. Благодарение
на силната и широкоразпространена търговска
мрежа, стоките носени в
Каниш, били разпространявани във вътрешността
на Анадола и по този
начин бил създаден
първият в света организиран търговски център.
Кюлтепе съхранил своето
значение и през следващите периоди и се превърнал в една от основните спирки по Пътя на
коприната.
Кюлтепе се състои от
две части, хълм и долен
град. На хълма имало

дворци, а в Долния град
– каруми, административни сгради, храмове, къщи
и работилници.
Експертите са на
мнение, че дворци не
били строени само за
кралете. Има много
доказателства, че търговските стоки, били съхранявани в дворците и че
тук били облагани с
данъци. В къщите на
търговците пък имало
малки заключени архивни
помещения и складове,
където били съхранявани
стоките, които ще се
продават. Тези, които
искали да водят търговия
в Кюлтепе, се регистрирали срещу определена
такса, не продавали
безмитни и забранени
стоки, не водели контрабанда и редовно плащали
данъците си. Може би се
питате от къде знаем
това с такава категоричност. Именно тук се
проявява истинското
значение на Кюлтепе.
Кюлтепе същевременно
е мястото, където са
открити първите писмени
плочи на Анадола. Те са
изключително важни,
защото хвърлят светлина
върху анадолската история преди хетите. Именно
поради това са включени
в програмата на ЮНЕСКО „Паметта на света“,
припомня ТРТ.
Открити са 23 500
глинени плочи, написани
с асирийски клинопис, и
малко от тях са разшифровани. Тези глинени

плочи, които са с различна форма и размери
съдържат най-различна
информация. Някои са от
естество на политически
договор, други разкриват
отношенията на населението с владетелите, други
представляват актове,
съдебни решения, лични
писма, завещания и така
нататък. Официалните
документи като съдебни
разпореждания и договори били поставяни в
затворени в пликове
също от глина!
От глинените плочи на
Кюлтепе научаваме, че
преди 4000 години мъжете и жените били равноправни в социалния живот. Това показва, че
жените в Анадола през
този период играели
важна роля в управлението и икономическия
живот.
Това приключение
започнало с цел печеленото на пари, а може би
за откриването на нови
места, за опознаването
на нови хора и нови
култури. Тръгналите на
път с хиляди килограми
товар по пътната мрежа
дълга стотици километри
положили основите на
международната търговия
в Анадола. Сякаш оправдавайки поговорката
„Словото излита, но
писаното остава“, те
записали всичко, което
приемали за важно. И
сега 4000 години по-късно
чуваме техния глас и
истории.
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оради влошаването
на епидемиологичната обстановка в страната, на фона на нарастването на броя
на случаите на инфекция с
COVID-19, и с цел намаляване на броя на броя на смъртните случаи, президентът на
Турция Реджеп Тайип Ердоган Турция обяви решение за
налагането на пълен локдаун в страната, който влезе в
сила от 19.00 ч. на 29.04.2021
г. и ще продължи до 05.00 ч.
на 17.05.2021 г., съобщиха от
МВнР.
Всички работодатели
ще преустановят дейността си или ще преминат към
работа от дома, с изключение на тези, подробно
изброени в циркулярна за-

Ï

повед на вътрешното министерство. Търговските
вериги за хранителни стоки ще бъдат отворени през
седмицата от 10.00 ч. до
17.00 ч. и ще бъдат затворени в неделя. Кафенетата и ресторантите ще предлагат само услуги за доставка по домовете. Всички междуградски пътувания ще могат да се реализират само в разрешителен режим, като общественият транспорт ще работи с 50% от капацитета
си. Резервациите в хотелите и местата за настаняване няма да дават основание за неспазване на
наложените ограничения.
Освобождаване на чуждестранни граждани от на-

ложените ограничения се
отнася единствено за ползващите туристически услуги. Чуждестранни граждани с разрешения за пребиваване, със статут на

временна закрила или кандидати за закрила и притежателите на статут, ще
бъдат обект на наложените ограничения. Обучението на деца и обучаващи

се във всички институции,
включително детските градини и яслите, ще бъде
преустановено, а планираните изпити ще бъдат отложени.

Разрешено е производството на "Спутник V"
Турция даде разрешение за производство на
руската ваксина срещу
COVID-19 "Спутник V", съобщава вестник „Йени
Шафак“, позовавайки се
на члена на научния съвет на републиката за коронавируса Афсин Емре
Кайпмаз.

"В Турция бяха проведени тестове на ваксината „Спутник V“ и компанията, направила заявка
за нейното производство,
получи разрешение. Цената на руската ваксина
в Турция ще бъде около
10 долара", цитира вестникът Кайпмаз.

Понастоящем лекарството е одобрено в 60
страни с общо население
от около 3 милиарда души. Ефективността на ваксината от 91,6% се потвърждава от публикуването на данни във водещото медицинско списание
„The Lancet“.

Започват проучвания за създаване на Ро-Ро
линия между пристанищата Бургас и Карасу
Правителството в оставка одобри доклад на министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията и сформирането на работна група, която да проучи възможностите за създаване на Ро-Ро
линия между България и
Турция. Тя ще има задача
да проведе преговори и
разгледа предложението на

турската страна за откриването на фериботна връзка между Бургас и Карасу.
Работната група трябва да
изготви проект на позиция
за организацията на пряка
международна Ро-Ро линия
между пристанищата Бургас
и Карасу.
Пристанище Карасу е
разположено на азиатския
бряг на Черно море, а раз-

стоянието между него и българските пристанища в Бургас и Варна е около 150180 морски мили. Предварителните анализи на турската страна показват очакваният обем на товарите да
достигне 960 трейлъра на
седмица (6 посещения на
кораб с по 80 трейлъра във
всяка посока) или почти 50
000 на годишна база.

Най-големите турски банки трудно биха финансирали канал „Истанбул“
Правителството на Турция трудно ще привлече
средства от най-големите
банки в страната за изграждането на канал „Истанбул“
заради екологичните ангажименти, които са поели,
както и заради финансовия
риск.
Агенция Ройтерс се позовава на четири източника в ръководството на банките, според които институциите няма да могат да
участват във финансирането на проекта. Това мое да
предизвика затруднения,
свързани с въпросите по
опазване на околната среда, е заявил един от събеседниците.
Както отбелязва Ройтерс, шест от най-големи-

те банки на Турция, включително Garanti Bank, Is
Bank и Yapi Kredi, са членове на рамковото споразумение за принципите на
отговорност на банковата
дейност, определени от Финансовата инициатива на
програмата на ООН за
околна среда. Финансирането на проекти, които могат да нанесат съществена
вреда на природата, е в
противоречие с поетите в
споразумението ангажименти. В тази връзка се
увеличава вероятността,
проектът, чиято стойност се
оценява на около 10 млрд.
долара, да има нужда от
повече държавни инвестиции от очакваното и да се
прибегне до чуждестранно

финансиране.
До момента Министерството на финансите на Турция не е коментирало този
въпрос.
Говорителят на президента Ердоган Ибрахим Калън
заяви, че проектът безусловно ще предизвика голям интерес от страна на кредитори и инвеститори, тъй като
ще донесе печалба.
Турските банки, обаче,
смятат, че рисковете, свързани с финансирането на
строителството на канала,
са твърде високи за тях.
Проектът за канал „Истанбул“ беше обявен от Ер-

доган през 2011 г., като идеята е той да стане новата
водна артерия в западната
част на Истанбул, която
свързва Черно с Мраморно море. През декември
2019 г. турският президент
заяви, че корабоплаването
през новия канал няма да
попада под юрисдикцията
на Конвенцията от Монтрьо
за режима на проливите.
Алтернативата на Босфора, според турските власти, е жизнено необходим за
Истанбул и региона като цяло. Проливът вече трудно
се справя с потока от кораби, нараства рискът от

аварии, включително и с
нефтени танкери, което пък
би довело до голяма екологична катастрофа.
За разлика от Босфора,
канал „Истанбул“ ще се състои от два почти прави
участъка, което ще облекчи и ускори преминаването на корабите.
Критици на проекта смятат, че ако бъде реализиран, това ще доведе до унищожаването на много морски екосистеми и ще затвори съществуващите водоеми, които осигуряват една
трета от потребностите от
прясна вода на Истанбул.

Приложението „Турция днес“ използва следните информационни източници:
БТА, Анадолска агенция - АА, ТРТ, в. „Миллиет“ и в. „Хюриет“
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Индийският опозиционен лидер Рахул Ганди
поиска национално затваряне, след като броят на
заразените от новия
коронавирус в страната
вчера надхвърли 20 млн.
души, предаде Ройтерс.
Индия достигна 10 млн.
заразени за 10 месеца, но
следващите 10 милиона
бяха регистрирани само
за малко над 4 месеца. В
момента активните случаи
на заразяване в страната
са 3,45 млн. души. "Единственият начин да се спре
разпространението на
COVID-19 сега е пълен
локдаун. Бездействието на
индийското правителство
убива много невинни
хора", написа в Туитър
Ганди, който е депутат от
Индийския национален
конгрес. Правителството
на премиера Нарендра
Моди не иска да предприема строги противоепидемични мерки заради
вредните последици за
икономиката, но редица
индийски щати са наложили различни социални
ограничения.
Същевременно в Чехия
всички търговци на дреб-

но, ателиета за ремонти,
шивашки ателиета, обущарски ателиета, студия
за татуировки, солариуми
ще подновят работа
следващата седмица,
съгласно правителствено
решение. Разпоредбите
влизат в сила от 10 май и
включват и вдигане на
изискването за носене на
маски навън. Маските
навън ще бъдат задължителни само ако между
двама души не може да
се осигури безопасна
дистанция. Министърът на
здравеопазването Петър
Аренбергер каза, че
пътниците не трябва да се
придържат към правилата
за тестване и карантиниране, ако могат да представят сертификат за
поставена ваксина срещу
коронавируса.
Дания обяви вчера
нови етапи в отмяната на
своите коронавирусни
ограничения, благодарение на поставена под
контрол епидемиологична
ситуация и с подкрепата
на санитарния й паспорт,
един от първите, въведени
в Европа, предаде АФП.
Освен вече обещаното

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
Софийска обл., п.к. 2131, тел. (07152) 2320, 2270, 2302, факс 2252,
e-mail: GMalina@abv.bg
Обява
за провеждане на конкурс за възлагане управлението на социална услуга "Център за социална
рехабилитация и интеграция" за деца и младежи на територията на Община Горна Малина
На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 25, ал. 2, т. 7 и чл. 29, ал. 3, т. 3 и чл. 67, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Закона
за социалните услуги и чл. 94 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка
със Заповед № РД01-0327/04.02.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, Кметът на община Горна Малина със Заповед № 147/28.04.2021 г. е ОБЯВЕН КОНКУРС за
възлагане управлението на социалната услуга
"ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ"
ЗА ДЕЦА и МЛАДЕЖИ
на територията на община Горна Малина
1. Условия за участие:
1.1. български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица
1.2. физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
1.3. лицата по т. 1.1. и 1.2 да са вписани в регистъра по отменения чл. 18, ал. 2 от Закона за
социално подпомагане или да са получили лиценз за социалната услуга и да притежават лиценз от
Държавната агенция за закрила на детето.
2. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
2.1. Да имат опит в предоставяне на социални услуги в общността;
2.2. Да имат определен работен капацитет (техническо оборудване; персонал - брой, квалификация),
съгласно нормативните изисквания.
2.3. Да имат организационен капацитет.
2.4. Да представят програма за развитието на социалната услуга.
2.5. В конкурса не могат да участват кандидати, които:
2.5.1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в несъстоятелност или са
в процедура по ликвидация.
2.5.2. са лишени от правото да упражняват търговска дейност.
2.5.3. имат парични задължения към държавата, общината или към осигурителни фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията.
3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ" за деца и младежи на територията на община Горна Малина:
3.1. Частният доставчик на социалната услуга, следва да организира предоставянето на социалната
услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция" за деца и младежи, в с. Горна Малина, в
собствена материална база за предоставяне на услугата, включително обзаведени и оборудвани помещения на територията на община Горна Малина - негова собственост или за които има друго законово
основание за ползване на имота, които да предостави безвъзмездно за извършване на услугата. Помещенията следва да отговарят на условията, посочени в държавно утвърдените стандарти за ЦСРИ и за
тях следва да бъдат дадени гаранции, че ще се използват единствено за предоставянето на услугата.
3.2. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи, следва да се предоставя
комплекс от социални услуги, свързвани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
3.3. Целевата група за предоставяне на социалната услуга са деца и младежи.
3.4. Капацитетът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца е 30 места.
3.5. Доставчикът организира услугата с персонал, съгласно Методиката за определяне числеността
на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността и Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга "Център за социална рехабилитация
и интеграция" за деца и младежи, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и други приложими подзаконови нормативни актове.
4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата
4.1. Бюджетът се формира, като средствата за работните заплати и издръжка са според установените
в съответната финансова година стандарти за издръжка за делегирани от държавата дейности. Общината
ще предоставя средствата ежемесечно, съобразно републиканския бюджет и в размер на една дванадесета от годишната издръжка, от датата на подписване на договора.
4.2. При липса на финансиране от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка
на услугата "Център за социална рехабилитация и интеграция" за деца и младежи като делегирана от
държавата дейност, Общината се освобождава от отговорност по т. 4.1 и се прекратява договора с
доставчика.
4.3 Срокът на договора е 5 /пет/ години, считано от датата на подписването му.
5. Документи за участие
5.1. Документи за регистрация на кандидата, заверени копия с полагане на надпис: вярно с оригинала, подпис и печат на кандидата:
а) посочен ЕИК за участниците, регистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ за лицата, които не са регистрирани

Жена получава
ваксина в колата си
в център за ваксинация в Мумбай, Индия.
9,5% от населението
от 1,35 милиард
души на страната са
получили до момента
поне една доза
ваксина. Индия е
поканила "Пфайзер",
"Модерна" и "Джонсън и Джонсън" да
започнат да й
продават ваксините
си, но засега те не
са направили
предложение.
Снимкa
Пресфото БТА

отваряне на киносалоните
и театрите, от четвъртък
отварят и фитнес залите.
Баровете и ресторантите,
които вече приемат клиенти при представяне на
санитарния паспорт, вече
няма да са задължени да
приемат клиенти единствено с предварителна
резервация. Средношколците пък вече ще могат да
се върнат в училище,
показва планът за новите
разхлабвания, който беше
договорен през изминалата нощ в датския парламент.

От 21 май е предвидено
на събитията на открито
да могат да присъстват
вече до 2000 души, половината студенти ще следват
присъствено, а при частните събирания вече ще се
разрешават до 50 участници на закрито и 100 на
открито. За европейското
първенство по футбол, в
което четири мача ще се
играят в Копенхаген, ще
се допускат до 16 000
зрители. От 1 август пък
на прояви на открито ще
могат да присъстват до
5000 души. ç

по ЗТРРЮЛНЦ.
б) удостоверение за вписване в регистъра на Агенцията за социално подпомагане или валиден лиценз
за предоставяне на социалната услуга;
в) валиден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето за предоставяне на социалната
услуга;
5.2. Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги - минимум две
референции.
5.3. Списък с работния капацитет (техническо оборудване и персонал) на кандидата и квалификация
на кадрите.
5.4. Годишен счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на кандидатите за предходната
година, заверен от одитор - заверено с полагане на надпис: вярно с оригинала, подпис и печат на
кандидата. В случай, че кандидатът не подлежи на одиторски контрол, се представя декларация за това
обстоятелство.
5.5. Удостоверение от НАП за наличие/липса на задължения пред НАП или декларация от представляващия организацията;
5.6. Удостоверение от държавен съдебен изпълнител по седалище на кандидата и от частен съдебен
изпълнител за наличие/липса на изпълнителни дела;
5.6. Декларация/и, подписана/и от управителя, съответно от всички членове на управителния орган,
относно обстоятелствата по т. 2.5.1.-2.5.3.
5.7. Детайлизирана програма за управление и предоставяне на социалните услуги, предмет на възлагането, включваща: цел и задачи на предоставяната услуга; график на дейностите; описание на целевата
група; бюджет (прогнозата за бюджет се прави на основание стандартите за издръжка за делегирани от
държавата дейности по Решение на МС), начин на разходване на средствата; наличен персонал; участие
на партньори за изпълнение на програмата; стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на
рисковете, други, както и програма за развитие на тяхното качество съгласно Наредбата за качеството
на социалните.
5.8. Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга.
5.9. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум).
5.10. Всички документи трябва да се представят в оригинал с изключение на посочените от възложителя, които са подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала).
6. Дата, час и начин на провеждане на конкурса
6.1. На 15.06.2021 г. в 14:00 часа комисията провежда конкурса по представените документи.
6.2 Процедура:
Първи етап - Комисията, назначена със заповед на Кмета на община Горна Малина, включваща
представители на общинската администрация и на Агенцията за социално подпомагане, разглежда представените от кандидатите документи по т. 5, проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не
отговаря на условията за участие, се отстранява.
Втори етап - Комисията разглежда, оценява и класира кандидатите за предоставяне на социалната
услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция" за деца и младежи по определените критерии
в т. 9. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното получаване в Общината, при
спазване разпоредбите на чл. 92 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, които
са открити като делегирани от държавата дейности или като местни дейности на територията на община
Горна Малина, публикувани на страницата на община Горна Малина www.gornamalina.eu/newsite/, секцията "Новини". При наличие на единствен кандидат се преминава към пряко договаряне.
7. Краен срок и място за подаване на документи
Кандидатите представят документите до 14.06.2021 г., до 16:30 ч., в запечатан непрозрачен плик,
лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на община Горна
Малина. Върху плика кандидатите посочват адрес за кореспонденция и по възможност телефон и
електронен адрес.
8. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса
До 14-дневен срок комисията изготвя протокол за оценяването и класирането на кандидатите.
Въз основа на протокола, изготвен от комисията, Кметът на общината в 3-дневен срок издава
заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.
Обжалването на заповедта по Административно-процесуалния кодекс не спира изпълнението й.
Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на
заповедта.
Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, Кметът на общината сключва
договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в
съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалните услуги.
9. Начин на оценяване
Кандидатите се оценяват на база на следните критерии, с относително тегло максимално 100 точки:
9.1. Съответствие на кандидата с условията, свързани с характеристиката и спецификата на предоставената услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция" за деца и младежи - до 10 точки.
9.2. Опит на кандидата в управлението на социални услуги в общността - до 20 точки.
9.3. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите - до 20 точки.
9.4. Финансова стабилност на кандидата - до 5 точки.
9.5. Предоставена от кандидата програма за ефективно управление и развитие на социалната услуга
- до 25 точки.
9.6. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалната услуга,
предмет на конкурса - до 10 точки.
9.7. Осигуряване на по-високи стандарти за качество на социалните услуги, над нормативно предвидените - до 10 точки.
За допълнителна информация - Цветанка Иванова - заместник-кмет на Община Горна Малина, тел.:
07152/2320.

:
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Íàêðàòêî
Египет и Франция

са договорили доставката на 30
френски изтребителя "Рафал".
Стойността на сделката е 3,75
млрд. евро. Франция беше
основен оръжеен доставчик за
Египет в периода 2013-2017 г.
Но това бе прекратено, вкл. и
сделка за изтребители и за
бойни кораби, които бяха в
напреднал стадий на финализиране. Според дипломати това се
е дължало главно на финансови
проблеми.

Най-малко 20 души

загинаха и 70 бяха ранени при
рухването на надлез в Мексико
в момент, в който по него е
преминавала мотриса на
метрото. Местната телевизия
"Миленио" излъчи драматични
кадри, на които се вижда как
надлезът на линия 12 се срутва
върху колите на намиращия се
отдолу път. Медицински екипи и
огнеборци издирват оцелели
сред руините.

Високопоставена
дипломатка

от швейцарското посолство в
Техеран е загинала, след като е
паднала от 18-ия етаж на
сградата, в която е живеела. 52годишната дипломатка е била
първи секретар в посолството
на Швейцария. Швейцария
представлява интересите на САЩ
в Иран, откакто Вашингтон и
Техеран скъсаха дипломатическите си отношения малко след
Ислямската революция през
1979 г.

Президентът на САЩ

Джо Байдън се вслуша в
критиките и реши в крайна
сметка да фиксира броя на
приеманите в САЩ бежанци на
62 500 души от досегашните 15
000 души за текущата година.
"Днес променям прага на
годишен прием на бежанците в
САЩ, който става 62 500 души",
се казва в изявление на
държавния глава. В средата на
миналия месец президентът
обяви, че запазва временно
исторически ниския таван на
броя на приеманите бежанци за
година на 15 000 души. Този
таван беше фиксиран от
президента Доналд Тръмп.

Разводът

на Бил и Мелинда Гейтс ще
наложи взимането на сложни
решения за разделянето на
тяхното състояние, натрупано
през 27-те години брак. Бил
Гейтс е четвърти по богатство в
света според последната
класация на "Форбс". Според АФП
това означава състояние,
оценявано на 124 млрд. долара,
а според Ройтерс - на 130,5
млрд. долара. Бил и Мелинда
Гейтс имат три деца - 25годишната Дженифър, 20годишния Рори и 17-годишната
Фийби. Семейството живее в
щата Вашингтон в имение за 140
млн. долара на брега на езерото
Вашингтон, което се намира
между Сиатъл и предградието му
Редмънд, където е и централата
на компанията "Майкрософт".
Съгласно законите на щата
имущество, придобито по време
на брак, е собственост и на
двамата съпрузи и при развод се
разделя поравно. Съпрузите
могат да се споразумеят някои
авоари да си останат отделна
собственост по време на брака.
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Треньорът на "червените"
Любослав Пенев критикува
дебюта на ВАР в
българското футболно
първенство
ЦСКА постигна трудна
победа с 1:0 над Арда в
мач от първия плейофен
кръг на Първа лига.
Единственото попадение
на стадион "Българска
армия" отбеляза Юрген
Матей в 88-ата минута и
по този начин осигури
първи успех на "червените" над този съперник
през сезона. Това бе и
първа победа за Любослав Пенев като треньор
над колегата му Николай
Киров. Срещата ще се
запомни и с историческото използване на ВАР в
българското първенство.
Системата се намеси
през втората част, когато
съдиите разгледаха
ситуация за дузпа в
наказателното поле на
гостите, потвърждавайки
решението на рефера
Станимир Тренчев да не
посочи бялата точка.
Наставникът на ЦСКА
Любослав Пенев предприе известни промени в
титулярната единадесеторка. На пейката остана-

ха Брадли Мазику и Греъм
Кери, а сред титулярите
попаднаха двамата плеймейкъри на тима - Тиаго и
Федерико Варела.
Гостите пък бяха в
София с група от само 15
футболисти, тъй като все
още имат много състезатели в лазарета, включително звездите на тима
Спас Делев, Иван Коконов и Пламен Крумов.
Любослав Пенев не
остана никак доволен от
дебюта на ВАР у нас.
Наставникът на ЦСКА
изрази мнение, че ситуацията с Брадли Мазику е
била чиста дузпа, която
обаче не е била отсъдена
въпреки намесата на
системата за видеоповторения. "Какво да коментирам? Има монитори,
телевизия, ван, бусове...
Там има други монитори.
Разбрах, че има ситуации
за полемика. Току-що
гледах една чиста дузпа,
която не е отсъдена за
нас. Това е една от ситуациите например. Истори-
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Станислав Шопов вкара
първия си гол
с екипа на Хееренвеен.
Роденият през 2002 година
пловдивчанин се разписа от
дузпа за успеха с 4:2 при
гостуването на АДО Ден Хааг
в нидерландското първенство
на дублиращите отбори. В
този мач в състава на
Хееренвеен започнаха 10
футболисти от първия отбор
и само един от младежкия. В
79-ата минута съдията отсъди
дузпа за Хееренвеен, която
българският младежки
национал реализира за
крайното 4:2.

Лео Меси предприе
психологически

Любослав Пенев похвали футболистите си за представянето им през
втората част срещу Арда. Треньорът на ЦСКА коментира по интересен
начин и дали ще се играе следващият шампионатен двубой на тима,
който е срещу ЦСКА 1948 в петък. Срещата е под сериозен въпрос, тъй
като ЦСКА 1948 е с 11 диагностицирани с коронавирус състезатели.

чески ден, но нека подхождаме сериозно. Като
има тази услуга - нека да
я ползваме", недоволен
бе Пенев след края на
срещата.
"Спираме играта за по
7-8 минути и изстиват
футболистите. Да, ще
добавим минути. Аз не
искам да ми добавяш
време. Като има нещо, го

свири. Дали ще е "против"
или "за" моя отбор, нека
се свири. Точно затова е
да помогнем. Засега
това, което виждам, е, че
не се случва нищо. Лош
дебют, така бих го нарекъл. Това е моето мнение",
добави Любо Пенев за
системата ВАР, която
дебютира в родното
първенство. ç

ход, с който да обедини
съотборниците си преди
решителните мачове на
Барселона за шампионската
титла. Звездата на тима
организира вечеря в дома си,
на която покани съиграчите
си и треньорския щаб на
отбора. Целта на купона, от
една страна, бе да се полее
важната победа над Валенсия
с 3:2 като гост и от друга да се повдигне още повече
самочувствието на футболистите за предстоящата голяма
битка с Атлетико (Мадрид).
Двубоят е в събота от 17,15
часа на "Камп Ноу". В
момента Барселона е на
третото място в класирането
със 74 точки, толкова, но с
по-добра голова разлика е
Реал (Мадрид), а "дюшекчиите" са първи със 76.

Õåáúð (Ïàçàðäæèê)
íàçíà÷è Êàìèëî Ïëà÷è
Камило Плачи поема мъжкия
тим на Хебър (Пазарджик). Сензационната новина официално
беше съобщена от шефовете на
волейболните шампиони на България. "Преди часове специалистът от Италия подписа договор
за две години с пазарджишкия
клуб и ще го води от новия сезон. Очаква се Плачи да пристигне в Пазарджик за няколко дни
още този месец, за да се запознае с обстановката и града", на-

писаха от Хебър.
Треньорът има богата визитка,
а през последните години води отборът на Нинфа Латина (Италия),
Халкбанк Анкара (Турция) и Факел Нови Урингои? (Русия), с които печели Чалъндж Къп.
Камило Плачи е бивш национален селекционер на България и
изиграва важна роля за доброто
класиране на отбора на Олимпийските игри в Лондон през 2012
година.ç

Âðàòàð ñïàñè Ñëàâèÿ îò çàãóáà
Славия и Монтана завършиха
1:1 в първия им плейофен мач от
Първа лига. Двата тима са във втората група на втората осмица и
се борят за оцеляване в елита. В
нея са още Ботев (Враца) и Етър,
като врачани победиха с 2:0 "болярите".
По регламент първият отбор
в групата се спасява директно,
вторият играе бараж с третия от
Втора лига, а последните два изпадат.
В момента лидер е Ботев (Враца) с 25 точки, Славия има 24,
Етър е с 22, а Монтана с 21. В
четвъртък (6 май) са следващите
два мача от групата: Монтана Етър (от 17,30 часа) и Славия Ботев (Вр) (от 19,45 часа).
Мачът на стадиона в "Овча ку-

пел" стартира лошо за "белите".
Капитанът Андреа Христов си вкара автогол в 10-ата минута, засичайки топката в грешната врата след центриране на Tони Тасев, който беше най-активният в
състава на гостите.
В добавеното време на първата част Георги Вълчев изравни.
Той засече от въздуха центриране на Михаил Александров, топката тупна, а Благой Макенджиев
помисли, че ще излезе в аут, но
тя се отби в дясната му греда и
влетя в мрежата му - 1:1.
След почивката гостите от
Монтана имаха няколко голови
ситуации, но с отличните си намеси младият вратар на Славия
Светослав Вуцов спаси тима си
от поражение.ç

Двукратните европейски шампионки по бадминтон Стефани и Габриела Стоеви признаха, че много по-трудно
са спечелили титлата в Киев, отколкото първата в кариерата си в Уелва 2018. Сестрите, които бяха номер 1
в схемата, победиха на финала вторите поставени Клоуи Бърч и Лорън Смит (Англия) с 21:14, 21:19 за 45
минути. Любопитното беше, че европейските шампиони в трите финала получиха медалите си от дрон.

Èòàëèàíñêè ãðàíäîâå èñêàò Âàëüî Àíòîâ
От стр.1
Интер и Аталанта искат да си
осигурят млад защитник, който
да бъде бъдещето на отбраната.
Изданието обаче добавя, че Болоня няма лесно да продаде Антов. Двата италиански гранда искат да го закупят и след това да
го оставят под наем в тима, во-

ден от Синиша Михайлович. Съобщава се, че решението се е
харесало на президента на Болоня Сапуто. Клубът ще поиска
10 милиона евро за Антов, но
Интер ще се опита да получи някаква отстъпка по сделката, като
предложи на Болоня Андреа Ранокия.

Предложението на Аталанта е
подобно, но бергамаските ще изпратят оферта с млади играчи от
своята Примавера, за да намалят
цената, искана за българския национал. Според информациите в
Италия преговорите между клубовете за Валентин Антов ще стартират след края на сезона.ç
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bTV Action

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва сутрешен блок с
Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
11.55 Евровизия 2021 - клипове
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Човекът, който поквари град Хадлибърг телевизионен театър /България, 1970г./, режисьор Георги
Аврамов, в ролите: Борис Сарафов, Леда Тасева, Николай Узунов,
Иван Попов, Петър Димов и др.
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Давай, Астробой! анимационен
филм
15.30 Кой знае отговора детски 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-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 Следите остават
22.00 Дружината тв филм /5
епизод/ (14)
22.55 Евровизия 2021 - клипове
23.00 По света и у нас
23.30 С песните на Лили Иванова 1 част
/п/
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Домът на вярата Катедрален храм
"Св.св. Кирил и Методий" - Ловеч /
п/
04.25 Бразди /п/
04.55 Знаете ли, че …

05.00 "Монк" - сериал, с.8 еп.8
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Роботи под прикритие" - сериал,
с.4 еп.26
06.30 Анимационен блок: "Турбо" - сериал, еп.1 - 3
08.00 "Монк" - сериал, с.8 еп.8
09.00 "Библиотекарите" - сериал, с.4 еп.8
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с.5 еп.6
11.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, еп.11
12.00 "Супергърл" - сериал, с.5 еп.18
13.00 "Такси в Ню Йорк" - екшън, комедия (САЩ, Франция, 2004), режисьор Тим Стори, в ролите: Куин
Латифа, Джими Фалън, Жизел Бюндхен, Дженифър Еспозито и др.
15.00 "Монк" - сериал, с.8 еп.9
16.00 "Библиотекарите" - сериал, с.4 еп.9
17.00 "Супергърл" - сериал, с.5 еп.19
18.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, еп.12
19.00 Часът на супергероите (премиера):
"Легендите на утрешния ден" - сериал, с.5
еп.7
20.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с.19 еп.2
21.00 bTV Новините
21.30 Студио "Шампионска лига"
22.00 Пряко, УЕФА Шампионска лига, полуфинал (реванш): Челси - Реал
Мадрид
00.00 Студио "Шампионска лига"
00.30 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с.19 еп.2
01.30 "Хуберт и Щалер" - сериал, еп.12
02.30 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с.5 еп.7
03.30 "Супергърл" - сериал, с.5 еп.19
04.30 "Библиотекарите" - сериал, с.4 еп.9

bTV
05.20 "Домашен арест" - сериал, с.2 еп.35
05.40 "Трансформърс: Роботи под прикритие" - анимация, сериал, с.2 еп.9
06.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване с водещи Златимир Йочев и Биляна Гавазова
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" /п./ - комедийно шоу
13.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /
п./
14.30 Премиера: "Обещание" - сериал,
с.3 еп.27
16.00 Премиера: "Малки убийства" - сериал, еп.76
17.00 bTV Новините
17.30 "Домашен арест" - сериал, с.2 еп.36
18.00 "Столичани в повече" - сериал, с.5
еп.6
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" сериал, еп.87
21.00 "MasterChef" - кулинарно шоу, с.7
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
еп.3, 4
01.00 "Островът на Пиетро" - сериал, с.3
еп.2
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.10 "Втори шанс" - сериал, с.2 еп.28

bTV COMEDY
05.00 "По-добре късно, отколкото никога" /п./ - сериал
06.00 "По-добре късно, отколкото никога" - сериал, с.2 еп.5
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 "Омъжи се за мен, пич" - комедия
(Франция, 2017), режисьор Тарек
Будали, в ролите: Тарек Будали,
Филип Лашо, Шарлот Габри, Анди
Раконт и др.
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 токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с.5
еп.16,
17
19.00 "По средата" - сериал, с.9 еп.2
19.30 "Новите съседи" - сериал, с.9 еп.2
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с.8
еп.11
22.00 "Хотел Елеон" - сериал, с.2 еп.18,
19
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с.5 еп.13, 14
00.00 "Омъжи се за мен, пич" /п./ комедия (Франция, 2017)
02.00 "По-добре късно, отколкото никога" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /
п./ - вечерно токшоу
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Къща от карти" /п./ - сериал, с.6
еп.3, 4
08.00 "Скрити числа" - биографичен, драма, исторически (САЩ, 2016), режисьор Тиодор Мелфи, в ролите:

Променливо
Днес минималните температури ще бъдат от 5
до 10 градуса, а дневните от 19 до 24, на места в
Дунавската равнина до около 25. Ще се развива
купеста облачност и на места, предимно около планините на запад, е възможно да превали краткотрайно и да прегърми. В източните райони ще духа
до умерен югоизточен вятър.
В четвъртък ще духа до умерен западен вятър.
Минималните температури ще бъдат от 7 до 12, а
дневните ще останат от 19 до 24 градуса. На отделни места отново ще превали слаб краткотраен
дъжд. Вятърът от запад ще бъде слаб.
Топло, с дневни температури от 24 до 29 градуса, ще бъде в петък.

ÇÅÌß

bTV Cinema, 21.00 ч., "Зеленият път" - фентъзи,
криминален, драма (САЩ, 1999), режисьор Франк
Дарабонт, в ролите: Том Ханкс, Майкъл Кларк Дънкан,
Дейвид Морс, Бони Хънт, Джеймс Кромуел, Майкъл
Джетър, Греъм Грийн, Дъг Хъчисън, Сам Рокуел,
Патриша Кларксън, Гари Синийс и др. [14+]

10.30
13.00

14.45

16.30

18.15

20.50
21.00

00.45

03.15

Октавия Спенсър, Джанел Моне,
Тараджи Хенсън, Глен Пауъл, Кевин
Костнър, Кирстен Дънст, Джим Парсънс, Махършала Али и др.
"Къща от карти" - сериал, с.6 еп.5,
6
"Коледа всеки ден" - романтичен
(тв филм, САЩ, 2018), режисьор
Кристи Уил Улф, в ролите: Челси
Хобс, Кристофър Ръсел, Матю Кевин Андерсън, Джил Морисън и др.
"Тежка нощ" - трилър (тв филм,
Канада, 2017), режисьор Филип
Ганьон, в ролите: Маккензи Мози,
Джейкъб Блер, Хана Андерсън, Кели Кругър и др. [14+]
"Проклятието на спящата красавица" - фентъзи, хорър (САЩ, 2016),
режисьор Пиъри Тео, в ролите:
Итън Пек, Индия Айсли, Натал Хол,
Брус Дейвисън и др.
"Господар и командир: Далечният
край на света" - приключенски,
екшън (САЩ, 2003), режисьор Питър Уиър, в ролите: Ръсел Кроу,
Пол Бетани, Били Бойд, Джеймс
Д`Арси, Крис Ларкин, Лий Ингълби
и др.
"Като на кино" - предаване за кино
"Зеленият път" - фентъзи, криминален, драма (САЩ, 1999), режисьор
Франк Дарабонт, в ролите: Том
Ханкс, Майкъл Кларк Дънкан, Дейвид Морс, Бони Хънт, Джеймс Кромуел, Майкъл Джетър, Греъм Грийн,
Дъг Хъчисън, Сам Рокуел, Патриша
Кларксън, Гари Синийс и др. [14+]
"Най-мрачният час" - биографичен,
военен, драма, исторически (Великобритания, САЩ, 2017), режисьор Джо Райт, в ролите: Гари
Олдман, Джон Хърт, Лили Джеймс,
Бен Менделсон, Кристин Скот Томас, Стивън Дилейн и др.
"Скрити числа" - биографичен, драма, исторически (САЩ, 2016), режисьор Тиодор Мелфи, в ролите:
Октавия Спенсър, Джанел Моне,
Тараджи Хенсън, Глен Пауъл, Кевин
Костнър, Кирстен Дънст, Джим Парсънс, Махършала Али и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.10 "Черният списък" - сериал, сезон
1/п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Мерием" (премиера) - сериен филм
13.30 "Изпитанията на живота" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен филм
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16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен
филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 "Откраднат живот: Финалът" (премиера) - 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 "Черният списък" - сериал, сезон 1
00.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон
2
01.30 "Бегълци от бъдещето" - сериал
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Изпитанията на живота" - сериал /
п/
04.30 "Намери ме" - сериен филм /п/
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Теофан ГЕРМАНОВ
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Êèíî Íîâà

ИКОНОМИКА, ЗЕМЕДЕЛИЕ,
КООПЕРАЦИЯ
Петър ХАДЖИЕВ

06.30 "В кадър"
07.00 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, сезон 20
09.00 "Изпечено убийство: Мистерия с коблер с праскови" - мистери с уч. на
Алисън Суини, Камерън Матисън, Барбара Нивън, Лиза Дюръпт и др.
11.00 "Робин Худ: Мъже в чорапогащи" приключенска комедия с уч. на Кери
Елуис, Ричард Люис, Ейми Ясбек,
Патрик Стюарт и др. /п/
13.15 "Карате кид" - приключенски екшън с
уч. на Джеки Чан, Джейдън Смит,
Тараджи Пенда Хенсън, Уенуен Хан,
Ронгуанг Ю и др. /п/
16.00 "Розовата пантера 2" - приключенска комедия с уч. на Стив Мартин,
Жан Рено, Емили Мортимър, Анди
Гарсия, Алфред Молина и др. /п/
17.40 "Да изчезнеш за 60
секунди" - екшън с уч. на Никълъс Кейдж,
Анджелина Джоли, Робърт Дювал,
Джовани Рибизи, Вини Джоунс, Скот
Каан, Делрой Линдо, Уил Патън, Уилям Лий Скот и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10
21.00 "Дежа Вю" - Дензъл Уошингтън, Вал
Килмър, Джим Кавийзъл, Пола Патън, Брус Грийнууд, Ел Фанинг, Мат
Крейвън и др.
23.20 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10/п/
00.00 "Наказателят: Военна зона" - криминален екшън с уч. на Рей Стивънсън,
Доминик Уест, Джули Бенц, Дъг Хътчисън, Даш Михок, Колин Салмън,
Уейн Найт и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 83
ВОДОРАВНО: "Великото никога".Бонус. Теракол.
Тимол. Докер. Ре. Тарама. Акита. Гон. Тунер. Нена ("Невеста Нена"). Парад. Галон. Реса. Акира.
Ива. "Рапид". Левит. Сивен. Ризон. Ра. Анами (Коретика). Отава. Нек. Даман. Ната. Карат. Фазан.
Нели. Инота. Оне (Жорж). Латун. Лилов (Александър). Ротел. Мисир. "Га". Нелина. Етана. Сир.
Кесон. Либе. "Титаник". Норит. Вето. Овино. Ано
(жан Жак).
ОТВЕСНО: Дебитомери. "Ешелоните". Ломан
(Карл). Савак. Латерит. Минор. Папен (Жан Пиер). Кител. "То". Кулата. Инада (Норико). Улика.
Сос. Мурад. Марин. Нено. Данак. Риман (Бернхард). Масив. Мото. Едили. Атоли. ОКИ. Некар.
Резон. ТИСЕН. Дирек. Гавот. Фалит. "Но". КАРИНА. Инана. ОРАЛО. Док. Телит. Вазов (Иван). Нира. Горанов (Орлин). Ратан. Габин. Кале. Анара.
Анета. Ето.

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.
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Øåäüîâðè íà
áúëãàðñêèÿ
âîåíåí ðàçêàç
Впечатляваща антология,
събрала най-доброто от българската военна проза, излезе
на книжния пазар у нас през
април. Книгата се казва "Шедьоври на българския военен
разказ" и е с логото на "Пергамент прес". Драматични исторически периоди преживява
страната ни в миналото. След
Освобождението въпреки надеждите, че страната ни ще се
нареди достойно до останалите европейски държави и ще
продължи безпроблемно пътя
си напред, това не се случва.
Българската армия се слави със своята смелост на бойните полета, но преживяваме
и крушение на националния си
идеал. Това се отразява и на
военната ни проза, но пък ни
сближава с европейската военна проза, с общи теми, герои, послания. Българската
проза се заражда и закалява
по време на войните. На фронта воюват български писатели
като Йордан Йовков, Кирил
Христов, Георги Райчев, Тодор
Кожухаров и когато се връщат
от фронта, всъщност се завръщат българските бъдещи класици.ç
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Òåíîðúò Ðóìåí Äîéêîâ - åäíî
÷óäî íà ÷îâåøêàòà ïðèðîäà
По случай 70-ата годишнина на Румен Дойков на
7 май от 19.00 часа в
Софийската опера и балет
ще има представяне на
издадения по случая диск
с изпълнения на певеца и
концерт, в който участват
настоящите тенори на
Софийската опера - Костадин Андреев, Мартин
Илиев, Даниел Острецов,
Даниел Дамянов, Хрисимир
Дамянов, а на рояла ще
бъде Йоланта Смолянова.
След официалното
представяне дискът с
италиански канцонети,
записани през 1983 г. за
"Балкантон" с мандолинен
оркестър под диригентството на Борис Хинчев, ще
бъде пуснат в продажба.
Записани са двадесет и
пет от най-известните
италиански канцонети
сред които О, sole mio,
Marechiare, Maria, Mari,
Santa Lucia.
Певецът гастролира с

голям успех в различни
страни на Европа, в САЩ
и Южна Америка самостоятелно и като солист на
Националната опера.
Изпълнява почти всичко от
лирико-драматичния
репертоар - над 50 централни тенорови партии:
Отело, Радамес, Полион,
Манрико, Калаф, Каварадоси, Едгардо, Дон Алваро,
Херцога, Алфред, Енцо.
През периода 1988-1992 г.

е солист на Белградската
опера. Именно в Белград е
и неговият дебют в ролята
на Радамес от операта
"Аида", имаща съдбоносно
влияние в неговия творчески път. През 1995 г.
участва в мегаспектакли
на "Аида" на открито в Сао
Пауло, Бразилия, а покъсно отново в "Аида" Опера на площада - в
София.
През 1995 г. постига

На 30-годишнината на наградите "Аскеер" ще бъдат раздадени 3
приза за цялостен принос. Решението е посветено на 30-годишнината от началото на единствените по рода си награди. Това е
отличие с дълбока почит и признателност към труда и творчеството на едни от най-достойните
представители на трите основни
стълба, върху които се крепи театърът - драматург, режисьор и актьор. Официалната церемония е
на 24 май в театър "Българска
армия".
78 годишният актьор Мавродиев ще получи Аскеер за цялостен
принос. Той е от златната ера на
киното и театъра. За джуджетата
в политиката, алчността и дребнавостта като манталитет е бол-

ката на твореца.
"Големият ад на един човек е
властването над другия. Любовта е възможност за изразяване
на същността и мечтите. Човек е
на този свят заради мечтите си,
не заради друго", казва Мавродиев. Стефан, e роден във Варна на 29 декември 1943 г., казва,
че пъпът му е хвърлен на сцената. Не е чудно - баща му е бил
учител, но и актьор в театъра, а
майка му пеела във Варненската опера.
На седем години малкият
Стефан се записва в театралната школа към Пионерския
дом във Варна. И когато му идва времето, Стефан Мавродиев е приет да учи във ВИТИЗ при Методи Андонов.ç

Ìèëàíñêàòà ñêàëà ñ ïúðâè êîíöåðò
ïîä ïàëêàòà íà Ðèêàðäî Ìóòè
Световноизвестната Миланска скала ще отвори врати за публиката след дълъг
период от изяви в онлайн
формат на 11 май. В залата ще прозвучи концерт на
Виенския филхармоничен
оркестър под диригентството на маестро Рикардо Мути. Датата е символична за
миланския театър, който отваря врати на този ден през
1946 г., след края на Втората световна война. "Ла Скала" ще посрещне не повече
от 500 зрители съгласно мерките, приети от италианското правителство. Още една
новост беше включването в
състава на съвета на директорите на Миланската ска-

ла на известния моделиер
Джорджо Армани. Според
устава на оперната институция всеки член меценат
поема задължението да влага по 600 хиляди евро.
Наричат Николай Гяуров
"Краля на Ла Скала". Животът му се променя напълно
след 20 февруари 1960 г., когато дебютира на сцената на
Миланската "Ла Скала" в ролята на Варлаам в операта
"Борис Годунов". В тази постановка съдбата го среща с
още двама български певци
- Борис Христов, по това
време водещ бас на "Ла Скала", като Борис Годунов и
Димитър Узунов като Самозванеца - тенор.ç



Òðèìà òâîðöè ïîëó÷àâàò "Àñêååð"
çà öÿëîñòåí ïðèíîñ

своеобразен рекорд в
Холандия, където участва в
43 спектакъла на операта
"Аида" за 46 дни - постижение, достойно за рекордите на Гинес, и рекорд,
ненадминат досега. Впечатляващо е участието му
досега в "Аида" - над 211
спектакъла. От всички над
1200 спектакъла най-много
са на "Аида", сред които
са и мегаспектаклите в
Бразилия и в Холандия.
Ето някои от отзивите на
музикалните критици за
него по повод участията
му в САЩ и Холандия:
"Тенорът Румен Дойков какъв глас?! Едно чудо на
човешката природа стабилност на вокала,
красота и богатство на
тембъра, един магнетизъм,
който те кара да затаиш
дъх от първия до последния миг на неговата поява
на сцената…" - Вим Стопеленбург, "Мепелер Курант",
16.10.1995.ç

Íàêðàòêî

В Колизеума поставят
нова арена
От нея ще се вижда
величието на паметника.
Подвижната, високотехнологична конструкция, ще
възстанови традиционната
древноримска арена. Дарио
Франческини обяви сключването на договор на
стойност 18,5 милиона евро
за изграждане и поставяне
на преместваема конструкция, която ще възстанови
традиционната древноримска арена за гладиаторски
двубои в Колизеума.
Сцената в построения през
първи век амфитеатър е
съществувала до 19. в.,
когато е премахната заради
разкопки.

Ретроспективна изложба
на Михаил Камберов
Ретроспективна изложба
представя творчеството на
художника Михаил Камберов (1952-2020). Откриването бе на 4 май от 17.00
ч. в галерията на ул.
"Бистрица" 3. Предстои
поставянето на паметна
плоча на мястото, където е
живял и творил художникът.
Камберов е един от найнаграждаваните в чужбина
български художници.
Носител е на повече от 20
международни награди. Сред
отличията му са Рубинената
награда на Франция, призът
"Художник №1 на Европа",
"Златното платно" за 2002 2003 г., смятано за "Оскар"
в изобразителното изкуство,
"Творец на днешното
време", "Кавалер" на
Международната академия
за съвременно изкуство в
Белгия.

