
днес

web:zemia-news.bgНАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК Брой 79 (7187) Год. XXX 70 ст.

24.04.2019
СРЯДА

Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!

Реклама 944944944944944 1010101010 2626262626

Русия е непосредствен съсед на Европейския съюз, с който трябва да дефинираме ясно своите
отношения и да ги извадим от задънената улица, в която се намират в момента. Разговорът за
санкциите срещу Русия е важен и икономическата сигурност на нашите граждани не позволява
да свеждаме дебата до повърхностни лозунги със съмнителна цел. Това е казала вицепрезиден-
тът Илияна Йотова на конференция "Евровекторите към геополитическия триъгълник САЩ -
Китай - Русия". Събитието се организира от Фондация "Фридрих Еберт" и Института за икономи-
ка и международни отношения, съобщи прессекретариатът на президента.
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Връщам се няколко
десетилетия назад. През
1964 година "Бийтълс" -
все още млади музикан-
ти от световноизвестна-
та ливърпулска четвор-
ка, за първи път посе-
щават Съединените ща-
ти. Участват и в телеви-
зионното (също светов-
ноизвестно) шоу на Ед
Съливан. Целта на тек-
ста, който предлагам на
читателите, се крие точ-
но тук - по доклад на
полицията в Ню Йорк в
града по време на пре-
даването не  е регистрирано нито едно престъпление -
нито леко, нито тежко, просто никакво. Дотук с анало-
гиите, без пряка аналогия, но с подобен доклад беше
и ефектът от акцията срещу ало измамниците. След
ударите на полицията, след претърсванията, обиските
и арестите у нас и в съседна Румъния възрастните
българи не прибавиха няколко дни нови суми в смет-
ките на хитреците. Те си останаха близо 2 милиона,
колкото и бяха преди. Но как ще бъде, след като
пушилката от акциите приключи!? Защото не е новост,
че всяко чудо у нас е 3 дни, а властта днес има нужда
от чудеса, за да отклони обществения гняв от собст-
вените й имотни далавери. Но да се върнем на темата:
2 милиона са недопустимо много на фона на масовото
огласяване и предупреждения от охранителните орга-
ни. Значи можело и така, без да изключвам (но не
подозирам) и малко рекламен ПР ефект с розова ба-
данарка - вижте ни колко сме ефективни. Просто хо-
рата, като че ли се поотърсиха от това "на мен няма
да се случи"  и станаха една идея по внимателни и не
се доверяват сляпо на плача по телефона на роднина
или на неизвестния строг глас на "майор" от МВР за
помощ на службата му да залови… някои от ало мафи-
ята. Друг е въпросът кой насочва пипалата на тази
мафия към тези отрудени честни хора?! А съвсем тре-
ти, че точно в деня, в който премиерът Бойко Борисов
тържествено обяви победата (за тази седмица) над
"ало" измамниците, службите арестуваха висш начал-
ник на Баретите, който е осъществявал рекет за връ-
щане на откраднат автомобил. Кой е добрият и кой е
лошият - труден въпрос даже и за европейци…

Любомир
ЦАНКОВ

Àíàëîãèÿ áåç àíàëîãèÿ

а първите четири месеца
на 2019-а цената на
суровия петрол е скочила
с главоломните 25%, като
причините се крият в
новините от междунаро-
ден характер. След като
търговията започна през
януари при 54 долара,
сега котировките достиг-
наха 72 долара за барел,
съобщават от Софийската
стокова борса. България
и другите малки страни,
които нямат собствено
производство на петрол,
са най-засегнати от
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45 äåöà ñà óáèòè
â àòåíòàòèòå
â Øðè Ëàíêà
45 деца са загинали и
още десетки са ранени
при бомбените атентати
срещу християнски цър-
кви и хотели в Шри Лан-
ка в неделя, съобщи
УНИЦЕФ. Най-малкото от
13-те деца, убити в град
Батикалоа, е било на 18
месеца, каза говорите-
лят на УНИЦЕФ Кристоф
Булиерак. При взрива в
църквата "Св. Себасти-
ан" в Негомбо са заги-
нали 27 деца. Потвър-
дена е и смъртта на 5
деца чужденци.

Áîäóðîâ "èçãîðÿ"
çà ïîëóôèíàëà
ñ Áîòåâ (Ïä)
Капитанът на ЦСКА Ни-
колай Бодуров "изгоря"
за предстоящото днес
ключово домакинство на
"червените" срещу Ботев
(Пловдив) в полуфинал-
на среща реванш от тур-
нира за Купата на Бъл-
гария. Той бе наказан от
Дисциплинарната коми-
сия към БФС за една
среща и глобен с 400
лева, след като в ин-
тернет пространството
се разпространи кадър
от дербито с Левски
(0:0), на който се виж-
да как защитникът плюе
по Богдан Вашчук. ç

Îò 54 äîëàðà
ïðåç ÿíóàðè
êîòèðîâêèòå
âå÷å ñà 72
äîëàðà çà áàðåë,
ùå âúðâÿò
îùå íàãîðå
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Â ÃÅÐÁ îòêàçâàò äà ñòàâàò äåïóòàòè
Пореден отказ за

народен представител
от 29-и хасковски
многомандатен
район.

Държавният
здравен инспектор
д-р Ангел Кунчев се
отказва от депутатско
място. Той трябваше
да замести подалия

Âå÷å òðåòè îò
õàñêîâñêàòà
ëèñòà îòêàçâà
äà ñåäíå â ñòîëà
íà Äåëÿí Äîáðåâ

оставка Делян Доб-
рев, съобщава БНР.
Преди него също
отказаха да станат
народни представите-
ли Валентин Ангелов
- бивш заместник
областен управител,
и Жечо Станков,
който в момента е
заместник-министър

на енергетиката.
След д-р Ангел

Кунчев в листата
следват директорът
на Националния
исторически музей
д-р Бони Петрунова
и заместник-предсе-
дателят на Общинс-
кия съвет-Хасково
Митко Полихронов. ç

все по-скъп
Ç

повишаващите се цени.
Котировките ще продъл-
жават да вървят нагоре,
след като Вашингтон
обяви, че всички облекче-
ния по санкциите срещу
Иран ще приключат до
май, информира Ройтерс.
Това "признание" пък

принуждава вносителите
да не купуват от "черното
злато", произвеждано  от
Иран. По-малкото коли-
чество на пазара ще
продължи да "помпа"
цените въпреки успокоя-
ващите коментари от
някои анализатори, че
световните петролни
пазари ще могат да се
справят с прекъсването
на доставките от тази
азиатска страна, тъй като
имало достатъчно свобо-
ден капацитет от други
доставчици. < 7

Варна. Регионалната библиотека "Пенчо Славейков" за 17-и път отбелязва Световния ден на книгата и авторското право, както
и превърналия се в традиция "Маратон на четящите хора". Ученици от ОУ "Васил Друмев" изпълниха пред Детския и средно-
школски комплекс на библиотеката флашмоб "Аз съм в библиотеката". Снимка Пресфото БТА
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С изграждането на
автомагистрала "Хемус"
брутният вътрешен продукт
на страната ще се вдигне
с поне 10-20%. Такава
прогноза направи премие-
рът Бойко Борисов, цити-
ран от Дневник.бг. при
инспекцията на изгражда-
нето на новия участък от
аутобана между Ябланица
и Боаза. По-късно той
заедно с министрите на
финансите Владислав
Горанов и регионалното
развитие Петя Аврамова
присъства на символична-
та първата копка на учас-
тъка от "Хемус" между
пътен възел Боаза и
връзката с главния път
Русе - Велико Търново.
Премиерът беше недово-
лен, че хората година и
половина карат по магист-
рала, а забравят труда на
стотиците работници,
направили това възможно.
Премиерът прогнозира, че
до края на 2022 година
"Хемус" ще подмине Пле-
вен. Финансовият минис-
тър е обезпечил проектите,
заяви министър-председа-
телят, като уточни, че за
изграждането на общо
134,14 км от магистралата

Çà èçãðàæäàíåòî íà 134,14 êì îò ìàãèñòðàëàòà ïðàâèòåëñòâîòî
çàäåëè îò áþäæåòà 1,12 ìëðä. ëâ., çàÿâè Áîðèñîâ

ÂËÀÑÒÒÀ

Ïðåìèåðúò èç÷èñëè: Ñ ïîñòðîÿâàíåòî íà
"Õåìóñ" ÁÂÏ ùå ñå âäèãíå ñ ïîíå 10-20%

правителството задели от
бюджета 1,12 млрд. лв.
Трасето ще се изгражда
от държавната компания
"Автомагистрали" ЕАД,
избрана без конкурс, и е
разделено на 6 участъка.
Вчера беше направена
първа копка на първата
отсечка, която е с дължи-
на 15,26 км, като започва
от Боаза и стига до
пресичането на третоклас-

Èëèÿíà Éîòîâà îöåíè ïîñëåäíèòå äâà
ìàíäàòà íà ÅÊ êàòî "èçêëþ÷èòåëíî ñëàáè"

Илияна Йотова и описа глобал-
ната ситуация. Светът сякаш е
на един остър завой, не вижда
и не знае какво ще изскочи, след
като премине този завой. Не
знаем точно с каква скорост
трябва да преминем този завой
и какви ще бъдат последствия-
та и нашето поведение след то-
ва, предупреди тя. Част от отго-
ворите на тези въпроси ще бъ-
дат дадени от избирателите на
евровота през май, смята ви-
цепрезидентът. ççççç

Последните два мандата на
Европейската комисия бяха изк-
лючително слаби, заяви вицеп-
резидентът Илияна Йотова, ци-
тирана от БНР. По думите й нас-
тоящият състав на Еврокомисия-
та не е проявил достатъчно ку-
раж, за да посрещне проблеми-
те, пред които се изправиха
28-те страни членки. Кампания-
та за евроизборите вече започ-
на, но повечето държави - член-
ки водят разговор за вътрешни-
те си проблеми, а не за Европа,

Ìåäèöèòå îò ñîôèéñêàòà ïåäèàòðè÷íà áîëíèöà îòíîâî ïðîòåñòèðàò
За по-малко от седмица ме-

диците в единствената специали-
зирана болница по детски болес-
ти у нас излязоха на втори про-
тест. В протеста вчера, в подк-
репа на медиците, се включиха
и родители на деца, лекувани в
лечебното заведение. Медиците
продължават да настояват за спе-
циален статут на болницата и за
отпадане на лимитите за прием.
Те искат и решаване на пробле-
ма с ниските заплати и с недос-
тига на кадри. От Здравното ми-
нистерство вече обещаха допъл-
нително финансиране, но заяви-
ха, че новият статут на лечебно-
то заведение може да стане факт
след 2 години, когато то ще ста-

ловните организации на сестри,
фелдшери, акушери и терапевти
представиха своите искания пред
държавния глава.ççççç

каза още вицепрезидентът Илия-
на Йотова. Сега Европейският съ-
юз e модел на бюрокрация, лип-
са на визия и визионери. Пос-
ледните два мандата, по моя пре-
ценка, са изключително слаби,
особено вторият мандат на бив-
шия председател на ЕК Жозе-Ма-
нуел  Барозу, който някак си пов-
лече крак и за това, което се
случи в сегашния колеж на Ко-
мисията, който не е имал доста-
тъчно кураж и визионерство да
посрещне проблемите, допълни

ния път Луковит - Угърчин,
където ще е пътен възел
"Дерманци". След първата
копка премиерът използва
случая да попита Ловеш-
кия владика Гавриил дали
свещениците вече получа-
ват редовно заплатите си,
след като в началото на
година кабинетът отпусна
целево 5 млн. лв. Проме-
ни в Закона за вероизпо-
веданията предвиждат и

увеличение на заплатите
им. Борисов се поинтере-
сува и как върви ремонтът
на катедралата в Ловеч и
изрази готовност, ако
свършат парите, да даде
още. Борисов не пропусна
да отбележи, че в новия
участък на магистралата
край Ябланица водата от
магистралата ще се съби-
ра, ще се пречиства и
след това ще се пуска,
защото там има карстови
извори. Така и еколозите
щели да бъдат доволни,
отбеляза премиерът.
Строителството на магист-
ралата между Ябланица и
Боаза започна в края на
март 2018 г. и се финанси-
ра също с национални
средства. За момента
очакванията са тя да е
готова половин година
предсрочно и да се полз-
ва след около година.
Борисов обяви, че никой
не е мислил да продължа-
ва магистрала "Хемус" по-
далеч от Правец, заради
което няма и никакви
проекти, които да се
ползват за основа.ççççç

"Сиела Норма" е
избрана от ЦИК за
наемане на устройства
за машинно гласуване
Компанията "Сиела Норма"
беше избрана от Централ-
ната избирателна комисия
за победител в обявената
обществена поръчка за
наемане на 3 хиляди
специализирани устройст-
ва за електронно машин-
но гласуване. Фирмата ще
осигури и логистично
осигуряване и обслужване
на специализираните
устройства до секционни-
те избирателни комисии в
страната, обучение на
персонал за работа с
устройствата за произ-
веждане на избори за
членове на Европейския
парламент. Заради неотго-
варяне на обявените
условия, другите две
фирми - "ЛЕКС.БГ" и
"Български машини за
гласуване" са отпаднали,
съобщиха от ЦИК.

Обединени патриоти и
"Атака" се регистрираха
в ЦИК
В последния ден, в който
партиите могат да регистри-
рат листите си с кандидати-
те за евровота, в един и
същи час се вписаха
партиите на Валери Симео-
нов и Волен Сидеров,
съобщи Дир.бг. Имаме
пълна мобилизация за
предстоящите европейски
избори. Естествено, че се
борим за присъствие в
Европейския парламент. Ако
народът каже двама-трима,
ще бъдем благодарни,
коментира лидерът на НФСБ
Валери Симеонов след
регистрацията. Водач на
листата е самият той.
На четвърто място в листата
пък бил българин от ромски
произход, по думите на
Валери Симеонов.

Внесоха 5552 подписа
в ЦИК за Иванчева и
гражданското общество

5552 подписа внесоха
поддръжниците на Десис-
лава Иванчева в ЦИК, за
да я регистрират като
кандидат за евродепутат.
Подписите са от граждани
от цяла България, както
обяви Ростислава Желяз-
кова пред медиите.
Подписката била не само
в защита на бившата
кметица на "Младост", но
и на цялото гражданско
общество, чиито права са
потъпкани с ареста на
Десислава Иванчева и
Биляна Петрова. Поддръж-
ниците на Иванчева се
надяват тя да отиде в ЕП
и от там да брани общес-
твото. Ще искаме от съда
полиграф, скочи и Петър
Кърджилов. Вече има и
фирма, която да осигури
детектора на лъжата, на
който да се подложи
Иванчева. Идеята била
така в невинността й да
се убеди цяла България,
коментира Нюз.бг.

Íàêðàòêî

:

не част от бъдещата национална
детска болница. Обещанията, ко-
ито се дадоха от министъра, при
срещата миналата сряда с пред-
ставители на болницата, звучат
доста добре, обаче са насочени
в бъдеще време - след като се
построи новата сграда на бол-
ницата тогава фактически да бъ-
дат удовлетворени исканията, ко-
ето абсолютно не ни задоволя-
ва, предупреди доц. Димитър Ка-
лайков.

На 10 май протестът ще бъде
малко по-различен със затваря-
не на бул. "Гешов", като се надя-
ваме това да бъде единственият
такъв протест, който ще сме при-
нудени да направим, предупреди

д-р Адил Кадъм пред БНТ.
Президентът Румен Радев прие

представители на протестиращи-
те медицински работници. Със-

Премиерът Борисов символично даде старт и на поетапното изграждане
на 134 км от автомагистрала "Хемус" в участъка между пътен възел

"Боаза" и връзката с пътя Русе - Велико Търново. Тук бяха министърът на
финансите Владислав Горанов, министърът на регионалното развитие и
благоустройството Петя Аврамова, заместникът й Николай Нанков и

председателят на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" Георги Терзийски,
кметове на общини.

Снимки Пресфото БТА



ÁÚËÃÀÐÈß 24.04.2019 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß3

Ìîäåëúò, ïî êîéòî ñå óïðàâëÿâà
è Áúëãàðèÿ, è Åâðîïà, íå
ïîäîáðÿâà æèâîòà íà õîðàòà,
çàòîâà ðàñòàò ñêåïòèöèçìúò
è íåäîâîëñòâîòî, çàÿâè
êàíäèäàòêàòà çà ÷ëåí íà
Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò îò ÁÑÏ

Ïðîô. Ìàðèåëà Ìîäåâà: Íàøàòà öåë
                å äà âúðíåì ÷îâåêà â
                öåíòúðà íà ïîëèòèêèòå

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"В страната ни има
евросекптицизъм, защото
се говори за милиони за
инфраструктура, но ние
извадихме хората от
центъра на политиките и
ги оставихме последни.
Нашата заявка с "Визия за
Европа" е да върнем
човека в центъра на
политиките и да работим
за една по-социална и
солидарна Европа." Това
заяви в ефира в ефира на
БСТВ кандидатът за евро-
депутат от листата на
"БСП за България" проф.
Мариела Модела.  По
думите й не само в Бълга-
рия, но и в други страни-
членки на ЕС, хората
излязоха на улиците. "Те
показаха, че моделът, по
който функционира Европа
не подобрява техния
живот въпреки огромните
средства, които се отпус-
кат. Огромна грешка е да

се изоставя човешкият
капитал", категорична бе
тя.

Проф. Мариела Модева
подчерта, че Брюксел не е
далече от нас и е важно
гласът на всеки един
гражданин да бъде чут.
Според нея Европа наблю-
дава и знае какво става в
България и ако ние сме
по-смели и защитаваме
българските национални
интереси, това ще бъде
положително и ще се
усети от българските
граждани. "Не съм удов-
летворена от това, което
представлява България в
ЕС в момента като авто-
ритет, тежест на мнението
и репутацията. Трябва да
има публична ангажира-
ност и да се носи отговор-
ност", заяви кандидатът за
евродепутат.

Професор Модева
подчерта, че не е нормал-

но 12 години след приема-
нето ни в ЕС страната ни
да бъде представяна като
най-бедната, най-корумпи-
раната, най-нещастната
държава, където има
проблем със свободата на
словото. Тя допълни, че с
Румъния сме влезли
заедно в ЕС, но тя ни
изпреварва по развойна
дейност, наука, дигитализа-
ция, иновации, образова-
ние -  40% от българските
деца са функционално
неграмотни. "Това биха
били и моите приоритети.
На европейско ниво може
да се влияе върху тези
сфери чрез законодател-
ната дейност на ЕП, чрез
бюджетните му функции по
линия на европейските
програми", заяви тя и
поясни, че именно така
ефективността би могла да
се увеличи в пъти и всич-
ки изхарчени пари да са

ефикасни. По думите й ние
усвояваме европейски
средства, но оценката на
въздействието върху
начина на живот в Бълга-
рия, стандарта му и това
българите да се чувстват
равни на останалите
европейски граждани не е
обнадеждаваща по данни
на ЕК. Тя подчерта, че за
2014-2020 г. имаме среден
коефициент на изпълнение
22%. "Не само Европа, но
и България е на различни
скорости - един е начинът
на живот в столицата и
големите градове, а друг е
в малките населени места,
планинските и погранични-
те райони", каза тя.
Модева коментира, че не
само че голяма част от
българите напускат страна-
та, но и на тези, които
остават да живеят тук,
качеството на живот е
далече от европейското.
"Трябва ни достъп до
здравни грижи, децата ни
да могат да учат в учили-
ща и детски градини, а не
те да се закриват."

Проф. Модева изрази и
категоричното си несъгла-
сие с Истанбулската
конвенция и подчерта, че
след като е била отхвърле-
на от Конституционния
съд, всички български
евродепутати би трябвало
да гласуват против нея.ç

Събития
” 1792 г. - Французинът Клод-
Жозеф дьо Лил съчинява
музиката и текста на Марсиле-
зата - химн на Франция от
1795 г.
” 1877 г. - Светият синод
избира за български екзарх
Йосиф I.
” 1877 г. - Начало на Руско-
турска война (1877-1878):
руският император Александър
II с манифест обявява война на
Османската империя.
” 1915 г. - С ареста и
депортирането на стотици
видни арменци в Константино-
пол (днес Истанбул) започва
арменският геноцид в Османс-
ката империя.
” 1970 г. - Китайската
народна република извежда в
орбита първия си изкуствен
спътник "Дун Фан Хун I".
” 2004 г. - След 18-годишно
действие САЩ отменят
икономическото си ембарго
над Либия.
” 2005 г. - Кардинал Йозеф
Рацингер е избран за 265-ия
папа под името Бенедикт XVI.
Родени
 ” 1934 г. - Шърли Маклейн,
американска актриса и
танцьорка
” 1935 г. - Димитър Шойлев,
български лекар - ортопед
” 1939 г. - Лили Иванова,
българска певица
” 1942 г. - Барбра Страйсънд,
американска актриса и певица
” 1971 г. - Красимир Радков,
български актьор
Починали
” 1986 г. - акад. Иван Дуйчев,
български историк, медиевист
” 1993 г. - акад. Сава
Гановски, български философ и
политик
” 1997 г. - Асен Босев,
български детско-юношески
писател
” 2004 г. - Есте Лаудър,
американска бизнес-дама в
козметиката

Íà òîçè äåí

:

Проф. Мариела Модева е завърши-
ла специалност "Културология" в СУ
"Св. Кл. Охридски". Специализира-
ла е "Европейски институции",
"Евроинтеграция" и "Маркетинг,

мениджмънт и ПР". Преподавател в
УниБИТ и заместник-директор на
Института по лидерство при
Университета. Владее руски,

английски, испански.

ÏÎÊÀÍÀ
На 24 април (сряда) от 18.00 часа,
в зала № 3 на Националния дворец

на културата
ще бъдат представени кандидатите

за депутати в Европейския парламент
от листата на коалиция "БСП за България".

ОЧАКВАМЕ ВИ!
Градски съвет на БСП - София

Òîäîð Ñòîèëîâ: Áîðèñîâ íå ïîñìÿ äà çàùèòè áúëãàðñêèÿ èíòåðåñ ïðåä Ìàêðîí
"Нова политика с нови средст-

ва е първият стълб в нашата "Ви-
зия за Европа". Вторият е да нап-
равим от един политически и ико-
номически съюз, какъвто е Евро-
пейският, социален съюз", каза
Момчил Неков, настоящ евродепу-
тат и кандидат за втори мандат от
"БСП за България" в Пловдив. Той и
Тодор Стоилов се срещнаха със со-
циалисти и симпатизанти в града
на тепетата. Разговорът им обхва-
на дневния ред на Европа - мигра-
ция, отбрана и обща европейска Тодор Стоилов (вдясно) е икономист. Заема мениджърска длъжност в

частна фирма. Председател е на РС на БСП в район "Централен" в
Пловдив и член на ИБ на БСП в Града под тепетата. Владее английски,

френски и руски език.

армия, общата селскостопанска по-
литика и кохезионната тема. "За
дванайсетте години на членството
си България е получила 36 млрд.
евро", съобщи Неков. По думите му
ефектът от тези средства не се усе-
ща и причината е вътрешната ко-
рупция. "В този мандат затворихме
темата за двойните стандарти за
храните. Директивата се отнася вече
не само до хранителните продукти,
но и за всички стоки и услугите.
Това е приносът на социалистите",
отчете евродепутатът, който четири

години работи по темата за бъл-
гарските плодове и зеленчуци. Ед-
на от инициативите му, наречена
"Планински продукт", е възприета
от управляващите и в най-скоро
време чрез нея ще се рекламират
произведените в екологично чисти
планински райони млечни и мест-
ни продукти, билки и мед. В тази
връзка Момчил Неков заяви, че
предпочита Европа на регионите
пред формата "Европа на нации-

те", и се аргументира: "Когато Фран-
ция и Германия се събират и реша-
ват нещо, имаме чиста проба "Ев-
ропа на нациите". Ярък пример е
пакетът "Мобилност".

 Тодор Стоилов допълни теза-
та с друг пример от политиката по
отношение на мигрантите.

"Трябва много ясно да заявим
в какъв ЕС искаме да живеем и
какво е мястото на България в не-
го", изтъкна той. По думите му род-

ната дипломация се представя из-
ключително слабо в отстояването
на националния интерес. Той при-
помни, че за злополучния за стра-
ната ни пакет "Мобилност", ста-
нал известен и като пакет "Мак-
рон", се знаеше преди две години.
"Страната ни председателстваше
Съвета на ЕС половин година, но
не постави темата. Макрон дойде
у нас  - снимки, лодки и разходки
с премиера ни, но нито дума за
адекватно решение на проблема,
който касае хиляди български се-
мейства", накратко припомни То-
дор Стоилов.

Той подчерта, че най-големи-
ят риск за страната ни е, че на-
цията ни се стопява, главно по-
ради икономически причини. "На-
истина производителността на
българския работник е 2 пъти по
ниска от средната за европейс-
ките страни, но възнаграждение-
то му  е от 4 до 7 пъти по-малко",
каза Тодор Стоилов. Според него
да се представя държавата ни ка-
то данъчен рай с най-нископла-
тената работна ръка е унизител-
на и лоша реклама.ç
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Õàäæèäèìîâöè: Ìàðèÿ Ãàáðèåë ãîâîðè
çà äèãèòàëèçàöèÿ, íî çàáðàâè
ðîäíîòî ñè ìÿñòî БСП съветниците напусна-

ха заседанието на местния пар-
ламент в Казанлък, защото то
е свикано незаконосъобразно
от неговия председател Нико-
лай Златанов от ГЕРБ.

Това съобщиха от пресцен-
търа на БСП.

Той не успя да отговори на
въпросите на председателя на
Групата на БСП Пламен Кара-
джов - кое налага провежда-
нето на извънредно заседание
с 33 точки дневен ред, като
25 от тях са продажби на об-
щинска собственост. Караджов
предложи да се отложи засе-
данието и да се проведе по
приетите правила, посочвайки
конкретните нарушения на Пра-
вилника за дейността на мест-
ния законодателен орган. От
левицата припомниха, че е обя-
вено още на сесията на 28
март като редовно.

"Не са налице извънредни
обстоятелства, нито значим
обществен интерес, за да бъ-
де свикано като извънредно.
Правилникът е категоричен и
той трябва да се спазва от
председателя", заяви лидерът
на БСП Румяна Друмева пред
журналисти. Председателски-
ят съвет е заседавал не 6 дни
преди това, а 4. По думите й
дори да се приложи хипоте-
зата на Златанов, той не е спа-
зил процедурите по организа-
ция на сесията, нарушил е
правилата, а това води "до уг-
розата - взетите на заседани-
ето решения да бъдат оспо-
рени по съдебен ред. Това за
нас е недопустимо", подчерта
Друмева.ç

"Не бъдете като нашата
еврокомисарка, която
забрави за родното си
Хаджидимово! Работете за
малките населени места.
Тя говори за суперком-
пютри и дигитализация, а
помни ли болките и проб-
лемите на хората от
Хаджидимово?". С тези
думи се обърнаха жители-
те на Хаджидимово към
кандидатите за евродепу-
тати от "БСП за България"
Петър Витанов и Иван
Кръстев. На въпроса
какво трябва да се напра-
ви, за да се проведат
честни избори и да се
попречи на управляващи-

Ñðàìóâà ëè ñå îò íàñ áúëãàðñêàòà
åâðîêîìèñàðêà, çàïèòàõà ñúãðàæäàíèòå é
íà ñðåùà ñ êàíäèäàò-åâðîäåïóòàòèòå
îò ÁÑÏ Ïåòúð Âèòàíîâ è Èâàí Êðúñòåâ

"Европейските избори са вот
на недоверие срещу ГЕРБ. След
тях и победата на БСП може да
започне процес на промяна, от
който всички българи и Бълга-

Éîí÷åâà: Íèå ñìå àëòåðíàòèâàòà, ñàìî ÅÑ
å ñïèðà÷êà ïðåä àâòîðèòàðèçìà íà Áîðèñîâ

те да ги манипулират,
Петър Витанов заяви, че
основният начин да се
победи машината на ГЕРБ
е, като се гласува масово
на 26 май. "Те манипули-
рат изборния процес.
Срещу нас работи цялата
държавна администрация
и единственият начин за
противодействие е масо-
вото гласуване. Само
когато всички излязат да
гласуват на 26 май, няма
как да фалшифицират
общественото недоволст-
во", каза той.

Иван Кръстев подчер-
та, че много се говори и
пише какви са измерения-

та на щетите, които това
правителството на ГЕРБ е
нанесло на България и
българския данъкоплатец.
По думите му ние не сме
в нормална политическа
обстановка, защото тя
означава състезание на
кандидати, на идеи. "Без
по никакъв начин да
нападам кандидатите за
евродепутати на другите
политически сили, че
нямат български имена
или че в нашата листа на
второ място е Петър
Витанов, а в листата на
ДПС е г-н Пеевски, който
със сигурност е по-извес-
тен от него смятам, че

рия ще спечелят".
Това заяви водачът на листа-

та на "БСП за България" Елена
Йончева пред над 300 жители на
Сливен. Тя коментира, че промя-
ната може да стане факт, първо
чрез революция в доходите и ЕС
може да ни помогне с това. "Има
надежда за България, има и ал-
тернатива - и това сме ние. Член-
ството на България в ЕС е огро-
мен шанс за страната ни, въп-
реки че вече 12 години не го
използваме", каза още Йончева.

"Единствената причина авто-
ритаризмът на управляващите да
не се превърне в диктатура е
членството на страната ни в ЕС",

категорична бе Елена Йончева.
Пред жителите на Сливен Еле-

на Йончева обяви, че ще подаде
сигнала по аферата "Ало, Банов
съм" в сряда. "Вече имаме ори-
гиналния запис, заради който
прокуратурата не започна досъ-
дебно производство. Тук обаче не
става дума за някаква схема, из-
мислена от министър Банов- то-
ва е схемата на Борисов. Това е
начинът, по който се усвояват па-
рите от обществени поръчки, то-
ва е една от причините чуждест-
ранните инвеститори да бягат от
България", категорична бе тя.

Йончева каза още, че тази
афера показва по какъв начин

държавни институции мамят граж-
даните. Тя заяви, че никое пра-
вителство не е вечно, ако наро-
дът му каже, че не го иска.

На въпрос - свободни ли са
медиите в България, Йончева при-
помни, че само преди 10 години
сме били на едно място по сво-
бода на медиите с Франция, днес
сме на 111-о - някъде в Африка.
"България вече не е обетована
земя на журналистиката, защото
свободната журналистика не е да
дадеш микрофон на опозицията
в студиото, а самите журналисти
да правят разследвания и да са
свободни", категорична бе Еле-
на Йончева.ç

ÃÅÐÁ ðàçïðîäàâà
èìîòè êàòî
çà ïîñëåäíî,
àëàðìèðàõà
ñîöèàëèñòè
îò Êàçàíëúê

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

това, което ние, от БСП,
предлагаме днес и като
визия, и като кандидати е
най-доброто, което можем
да предложим на българс-
кото общество", каза още
Иван Кръстев.

Жителите на Хаджиди-
мово споделиха мнение,
че държавата трябва да
се управлява чрез закони-
те, а не както управлява-
щите го правят, като
раздават пари на опреде-
лени кръгове. "Искаме в
Брюксел да се знае за
Хаджидимово, а не като
нашата Габриел- да се
срамува от нас", казаха
още те.ç

Зам.-председателят на БСП и
кандидат за евродепутат Деница
Златева посети най-голямата зе-
меделска кооперация в района и
се срещна с жители на с. Нова-
чене, общ. Никопол, и в  Белене.
В рамките на срещата бяха пред-
ставени проблемите на сектор
"Земеделие" в България.

Изтъкната бе необходимост-
та от стимулиране на производ-
ството на български плодове и
зеленчуци. Във връзка със същес-
твуващите двойни стандарти на
храните в ЕС, кооператорите се
оплакаха и от такива по отноше-
ние на подпомагането на евро-
пейските земеделски производи-
тели и различните нива на евро-
пейските субсидии. За развитие-

то на сектора има необходимост
и от целенасочена държавна по-
литика за подпомагане на земе-
делските кооперации и промени
в Закона за кооперациите. Де-
ница Златева посочи, че държа-
вата не може само да разчита
на европейско финансиране. То
трябва да бъде допълвано и от
национални доплащания, особе-
но за стимулиране на развитие-
то на овощарството и зеленчу-
копроизводството. Тя представи
основните приоритети за разви-
тие на сектора, залегнали във
"Визия за България".

По време на срещите с граж-
дани в с. Новачене и гр. Белене
Деница Златева посочи, че БСП
е започнала своята кампания със

слогана "Справедливост сега", а
това означава да има справед-
ливи доходи, справедливи пен-
сии, възможността младите се-
мейства да отглеждат децата си,
въвеждането на Детската гаран-
ция, което ще гарантира качест-
вено образование, с равен дос-
тъп за всички, за да не бъдат
обречени децата на България на
неграмотност, да се помага на
малкия и средния бизнес, да ня-
ма двойни стандарти, да няма две
скорости на развитие на Евро-
па, транспортният бизнес да има
равен достъп до пазара в Евро-
па, а шофьорите - достойно зап-
лащане.

В Белене основният проблем
е икономическият застой в раз-

витието на региона след спира-
нето на строителството на АЕЦ
Белене. "Във "Визия за Европа"
много ясно сме се обявили за
строителството на нови ядрени
мощности в България. 10 години

пропиляхме от политика на инат
за АЕЦ "Белене". От гьол за мили-
арди сега ГЕРБ осъзнаха, че про-
ектът е стратегически за развити-
ето на българската енергетика", за-
яви зам.-председателят на БСП.ç

Äåíèöà Çëàòåâà ñå ñðåùíà ñ êîîïåðàòîðè â ñåëî Íîâà÷åíå
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Браншовите организа-
ции от секторите биопро-
изводство и плодове и
зеленчуци настояват бъ-
дещите експерти от дирек-
ция "Растениевъдство",
които ще бъдат назначени
в Министерството на зе-
меделието, да преминат
открит конкурс с прозрач-
ни правила, така че нова-
та администрация да има
експертността, необходи-
ма за работа с бизнеса.
Това съобщи за Синор.БГ
Веселина Ралчева от Бъл-
гарската асоциация "Биоп-
родукти" по повод искани-
ята, одобрени от земедел-
ския министър Румен
Порожанов след срещата
с протестиращите.

Фермерите се отказаха
да искат оставката на
самия министър, но насто-
яха той да посочи винов-
ните за половингодишното
протакане с наредбата за
биопроизводството, пре-
дизвикала сериозни

Áèîôåðìåðèòå ñàìè ùå ñè èçáåðàò
ðåñîðíèÿ çàì.-ìèíèñòúð
Èñêàò îòâîðåí êîíêóðñ çà ÷èíîâíèöèòå,
êîèòî ùå îòãîâàðÿò çà
÷óâñòâèòåëíèòå ñåêòîðè

До 25 април Професионал-
ната гимназия по аграрно сто-
панство в Добрич ще бъде до-
макин на X юбилейно състеза-
ние "Млад фермер". Национал-
ната надпревара ще събере
представители на всички селс-
костопански учебни заведения
у нас.

Учениците ще премерят си-
ли в няколко направления - рас-
тениевъдство, животновъдство и
механизация на селското сто-
панство. Участниците трябва да
покажат не само теоретични
познания, но и практически уме-
ния. Част от тях са демонстра-
циите по майсторско управле-
ние на колесен трактор - дис-
циплина, която винаги е атрак-
тивна за възпитаниците на про-
филираните училища. Всеки уче-
ник трябва да умее да паркира
на преден и заден ход под ъгъл
90 градуса, да може да се дви-
жи с ремарке към трактора, да
спре и да потегли от наклонени
рампи, да се движи през тесен
тунел и след това по зададена
крива линия. Оценки ще се да-
ват както за бързина, така и за
прецизност.

В модул "Растениевъдство"
първата част от задачите ще
включва разпознаване на семе-
на от общо 57 зърнено-житни,
бобови, технически и зеленчу-
кови култури.След това участ-
ниците ще покажат способнос-
тите си в резитба на нискос-
тъблени лозя в двора на гимна-
зията.

Разпознаването на различ-
ните видове фураж е първата
задача в модул "Животновъдст-
во". Втората е доене на крави в
доилната зала на фермата на
Добруджанския земеделски ин-
ститут. Комисията ще проследи
дали учениците спазват етапите
в технологията на доене - под-
готовка на кравата, спазване на
хигиенните изисквания, правил-
но поставяне на доилния агре-
гат и същинско доене.

"За нас това е специален по-
вод за празнуване и в същото
време отговорност, защото бях-
ме домакини на първото нацио-
нално състезание "Млад фермер
преди десет години", подчерта ди-
ректорът на ПГАС в Добрич инж.
Господин Господинов. "Заедно с
МОН  поставихме началото на
атрактивната надпревара, която
дава шанс на учениците да по-
кажат възможностите си", допъл-
ни той и разясни, че отличилите
се на първите места стават сту-
денти в Аграрния университет в
Пловдив без приемни изпити.
"Това е истински празник на зе-
меделското образование у нас,
който се чака с нетърпение от
учениците", каза още инж.Госпо-
динов и подчерта: "По този на-
чин ние успяваме да си "сверим"
часовниците, да обменим идеи
и възможности за по-добро обу-
чение".  ç

Ñúñòåçàíèåòî
„Ìëàä ôåðìåð“ äàâà
øàíñ íà ó÷åíèöè
äà ñòàíàò
àãðîñòóäåíòè

Сняг е валял рано сут-
ринта на вчерашния ден в
Осоговската планина над
Кюстендил. Новата снеж-
на покривка там е около 5
см, съобщиха хижари.

Заради падналите сла-
ни и минусовите темпера-
тури през последните дни
от Института по земеделие

Àïðèëñêèòå êàïðèçè íà ïðèðîäàòà „óäàðèõà“ è îâîùíèòå ãðàäèíè â Êþñòåíäèëñêî
в Кюстендил отчитат и по-
ражения в овощните гра-
дини със сливи, червени-
те сортове ябълки и на ня-
кои места с череши. Най-
засегнати са градините по
поречието на реките Стру-
ма, Драговищица и в ра-
йона на Невестино, каза-
ха от института. ç

сътресения в сектора. По
настояване на производи-
телите на плодове и
зеленчуци ще бъде излъ-
чен и заместник-министър
на земеделието, който да
отговаря пряко за ово-
щарството, зеленчукопро-
изводството и биофермер-
ството. В сегашния мо-
мент за тези ресори
отговаря заместник-мини-
стър Вергиния Кръстева,
която обаче е свръхнато-
варена и трудно може да
поеме извънредни ангажи-
менти.

"Изборът за бъдещия
зам.-министър ще бъде
демократичен, след допит-
ване до всички браншови
организации, тъй като
натрупаните проблеми са
немалко, а ние настояваме
за принципно нов подход
в работата, така че бъде-
щите политики да бъдат
съобразени с исканията ни
за нормална и предвидима
бизнес среда", посочи

Ралчева. Ще припомним,
че биофермерите настоя-
ват за строг контрол,
който обаче да бъде
обективен и да отговаря
на европейските критерии
и да изключва фалшивите
фермери, нароили се
единствено с идеята да
ползват евросубсидии.

На този етап все още е
много рано да се каже кои
кандидатури ще бъдат
представени, но при
всички положения това ще
бъдат хора, които са добре
запознати с европейското

и българското законода-
телство, с които може да
се води диалог. В тази
връзка в министерството
ще бъде сформиран и
Консултативен съвет по
биологично производство,
който да заседава перио-
дично и да бъде от полза
за фермерите. Съкращени-
ята на експертите, предиз-
викали масовите протести
тази пролет, вероятно ще
бъдат обявени по-късно,
след като премине проце-
дурата по избор на нов
експертен кадрови екип. ç

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
8300 Средец, обл. Бургас пл."България" 8,

кмет: 05551/6990 централа: 05551/6996 факс: 05551/7725
e-mail: info@sredets.bg ; web: http://sredets.bg

Община Средец, гр. Средец, област Бургас, на основание Заповед №472, 478, 479, 480,
481 от 22.04.2019 г. на Кмета на община Средец, обявява търгове с тайно наддаване за
продажба на следните имоти ЧОС:

- урегулиран поземлен имот XІ в квартал 37 с площ от 880 кв.м., ведно с построена в
него масивна едноетажна сграда със ЗП от 325 кв.м., по плана на с. Суходол, при граници на
имота: от две страни улица, УПИ І-200 и УПИ ІІІ-197, при начална тръжна цена 12 830,00 лева
/без ДДС/ и депозит за участие 1 283,00 лева;

- имот с идентификатор 17974.26.542 по КККР на гр.Средец, с площ 2356 кв.м., нтп-
нива, трета категория, в м. "Малката река", с начална тръжна цена 1690,00 лева и депозит за
участие 169,00 лева;

- имот с идентификатор 17974.44.588 по КККР на гр. Средец, с площ 4738 кв.м., нтп-
изоставена орна земя, трета категория, в м. "Градишка река", с начална тръжна цена 3780,00
лева и депозит за участие 378,00 лева.

- имот с идентификатор 29221.86.911 по КККР на с. Момина Църква, с площ 825 кв.м.,
нтп- нива, пета категория, в м. "Врачев дол", с начална тръжна цена 310,00 лева и депозит
за участие 31,00 лева.

- имот с идентификатор 03455.11.186 по КККР на с. Белила, с площ 2320 кв.м., нтп-
нива, девета категория, в м. "Край село" с начална тръжна цена 250,00 лева и депозит за
участие 25,00 лева;

- имот с идентификатор 58712.18.26 по КККР на с. Проход, с площ 4833 кв.м., нтп- друг
вид земеделска земя, седма категория, в м. "Около село", с начална тръжна цена 940,00 лева
и депозит за участие 94,00 лева.

Търговете ще се проведат на 10.05.2019 г. от 10,00 ч. в зала №202, ет. 2 в сградата на
община Средец.

Цената на тръжната документация е в размер на 36,00 лв. с ДДС за всеки имот, внесена
до 16:00 ч. на 09.05.2019 г. Документи за участие в търговете се входират в деловодството
на община Средец до 16:00 ч. на 09.05.2019 г.

Определените депозити за участие се внасят в касата на Общината или по банкова
сметка на община Средец BG53BPBI79373347649603 BIC: BPBIBGSF - БПБ Средец до 16,00 ч.
на 09.05.2019 г.

При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни търгове ще се проведат на
17.05.2019 г. от 10,00 часа при същите условия.

За допълнителна информация: www.sredets.bg. тел. 05551/ 7690.

Парите за агроекология мо-
жело да се пуснат и месец по-
рано, след като фермерите про-
тестираха за огромното заба-
вяне, което се случва по двете
мерки 10 и 11 - за агроеколо-
гия и за биоземеделие. Късно
в понеделник фонд "Земеделие"
е превел 58 257 469 млн. лева
по пет основни дейности от
мярка 10 "Агроекология и кли-
мат" от ПРСР 2014-2020 г., съ-
общиха от ведомството. Мина-
лата година тези субсидии бя-
ха платени чак в средата на
май. Да се надяваме, че скоро
и биопроизводителите ще раз-
читат на очакваните средства
за 2018 г. Подпомагане са по-
лучили 5287 земеделски стопа-
ни, като са изпълнени заявле-
нията на фермерите с поети ан-
гажименти по направления "Въз-
становяване и поддържане на
постоянно затревени площи с
висока природна стойност
(ВПС-1)", "Поддържане на мес-
тообитанията на зимуващите ви-
дове гъски и ливаден блатар в
обработваеми земи с орнито-
логично значение (ВПС-4.1)",
"Поддържане на местообитани-
ята на царски орел и египет-

Ïðîòåñòèòå ðàçáóäèõà ÷èíîâíèöèòå
äà ïóñíàò 58 ìëí. ëåâà çà àãðîåêîëîãèÿ

ски лешояд в обработваеми зе-
ми с орнитологично значение
(ВПС-4.2)", "Контрол на почве-
ната ерозия", "Традиционни
практики за сезонна паша (пас-
торализъм)", "Опазване на зас-
трашени от изчезване местни
породи, важни за селското сто-
панство", "Опазване на застра-
шени от изчезване местни сор-
тове, важни за селското сто-
панство", както и всички бене-
фициенти, заявили повече от
едно от посочените направле-
ния. Финансовото подпомагане
на земеделските стопани е оси-
гурено 75% от "Европейския зе-
меделски" фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) и
25% - от националния бюджет.

При местообитанията на цар-
ски орел и египетски лешояд се
плащат до 278 евро/ха - за пло-
щи, заявени до 1.01.2018  г., и

до 247 евро/ха - за площи, зая-
вени след 1.01.2018 г.

За почвената ерозия парите
са съответно до 315 евро/ха -
за площи, заявени до 1.01.2018
г., и 266 евро/ха - за площи,
заявени след 1.01.2018 г.

По отношение на противоеро-
зионните мероприятия в обработ-
ваеми земи ставката е 40 евро/

ха за площи , заявени до
1.01.2018 г., и 36 евро/ха - за
площи, заявени след 1.01.2018 г.

По направление за опазване
на застрашени от изчезване
местни сортове ставката е до
223,95 евро/ха за площи, зая-
вени до 1.01.2018 г., и 221,39
евро/ха - за площи, заявени
след 1.01.2018 г. ç
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ÊÇÏ: Âíèìàâàéòå ñ "õèòðèòå" òúðãîâöè ïî ïðàçíèöèòå

Îò 54 äîëàðà
ïðåç ÿíóàðè ñåãà
êîòèðîâêèòå ñà
äîñòèãíàëè âå÷å

72 äîëàðà çà
áàðåë, ùå

âúðâÿò íàãîðå

Рисковете при пазарува-
нето по  Великден идват и
от това, че поради пътуване
или поява на нови магазини
потребителите се срещат с
непознати за тях търговци,
което ги поставя в по-раз-
лична среда. За това пре-
дупреди председателят на
Комисията за защита на пот-
ребителите (КЗП) Димитър
Маргаритов по телевизия
Bulgaria ON Air. "Обикновено,
когато пазарувате в търгов-
ски обекти регулярно, сис-
темно, Вие имате определе-
ни очаквания и знаете как
да реагирате, ако нещо се
обърка. Когато става въпрос
за нововъзникнали, включи-
телно и амбулантни търгов-
ци, е необходимо по-голямо
внимание", препоръча той.

Димитър Маргаритов от-
беляза, че за Великден тра-
диционно се брандират сто-
ки по специфичен начин. "То-

Äúëãúò íà Áúëãàðèÿ çà
2018 ã. å 24 430 ìëí. ëâ.

Една интересна тенден-
ция се очертава от начало-
то на 2019-а по отношение
на цените на зърното и
горивата, отбеляза вчера
на пресконференция Васил
Симов, изпълнителен
директор на "Софийската
стокова борса" АД. И то
доста изненадващо на
фона на случвалото се
през годините. Цените при
зърното падат на всички
пазари, като само от
началото на тази година
намалението е с над 10
процента. В същото време
котировките на суровия
петрол и производните му
по света, както и тези на
"Българска стокова борса",

Ïðåâîçâà÷è: Ñàìî
ó íàñ ùå ñå ïëàùà
òîë òàêñà çà
êàëïàâè ïúòèùà

Задълбочава се недо-
волството на превозва-
чите срещу тол система-
та. От автобусния бранш
са категорични, че не
могат да плащат искани-
те такси, и призоваха те
да не важат за общест-
вен превоз на пътници.
В четвъртък ще се със-
тои среща на различни-
те сдружения на превоз-
вачите , на която се
очаква да излязат с об-
ща позиция. Темата ко-
ментира пред Bulgaria
ON AIR Магдалена Мил-
тенова от Асоциацията
на българските превоз-
вачи. "Ние още от нача-
лото на тази година обя-
вихме, че ще има сери-
озен проблем с тол сис-
темата, тъй като нямах-
ме никаква информация
какви са цените, които
предстои да бъдат въве-
дени, и настояхме авто-
бусният транспорт да
остане на винетна сис-
тема, както в много ев-
ропейски държави", по-

Çúðíîòî ïîåâòèíÿâà, à
ïåòðîëúò âñå ïî-ñêúï

×åñòî íè ïðåäñòàâÿò àãíåøêî çà áúëãàðñêî, à òî å âíîñ, ïðåäóïðåæäàâà Äèìèòúð
Ìàðãàðèòîâ, ïðåäñåäàòåë íà Êîìèñèÿòà çà çàùèòà íà ïîòðåáèòåëèòå

Дългът на България за
2018 г. е в размер на 24 430
млн. лв., или 22.6 на сто от
БВП, показват предварител-
ни данни на Националния
статистически институт. През
2018 г. институционалният
сектор "Държавно управле-
ние" отчита бюджетен изли-
шък от 2149 млн. лв., или 2

на сто от БВП. Излишъкът в
подсектор "Централно управ-
ление" е в размер на 1900
млн. лв., или 1.8 на сто от
БВП. Подсектор "Местно уп-
равление" е реализирал из-
лишък от 145 млн. лв., а под-
сектор "Социалноосигурител-
ни фондове" е реализирал
излишък от 104 млн. лева. ç

буквално хвърчат нагоре.
Причината са излишъци-

те при зърното от предиш-
ната стопанска година
2017/2018. Очаква се този
спад на цените да продъл-
жи заради по-добрата
реколта през тази година
според прогнозите. Това
отбелязват от Световния
съвет по зърното, който
през март даде своите
последни данни и анализи
за моментното състояние
на пазара. Цената на
зърното пада в САЩ (с
12%) до 298 долара на тон,
във Франция с 11% до 213
долара, а в Германия - с

9%, и се търгува сега за
221 долара. За България
по-важни са страните от
Черноморския регион, с
които се конкурираме.
Очакваната реколта у нас
е за около 6 млн. тона, а
само очакваният ръст в
производството на пшени-
ца при Русия и Украйна е
над 7 млн. тона, отбелязаха
от стоковата борса.

За първите четири
месеца на 2019-а цената на
суровия петрол е скочила
с главоломните 25%, като
причините се крият в
новините от международен
характер. След като търго-

вията започна през януари
при 54 долара, днес коти-
ровките са достигнали вече
72 долара. България и
другите малки страни,
които нямат собствено
производство на петрол, са
най-засегнати от повишава-
щите се цени. Котировките
на петрола ще продължа-
ват да вървят нагоре, след
като Вашингтон обяви, че
всички облекчения по
санкциите срещу Иран ще
приключат до май, съобща-
ва Ройтерс. Това "призна-
ние" пък принуждава
вносителите да не купуват
от "черното злато", произ-
веждано  от Иран. По-
малкото количество на
пазара пък ще продължи
да "помпа" цените въпреки
успокояващите коментари
от някои анализатори, че
световните петролни
пазари ще могат да се
справят с прекъсването на
доставките от тази азиатс-
ка страна, тъй като имало
достатъчно свободен
капацитет от други достав-
чици, пише Banker.bg. ç

ва само по себе си не би
трябвало да води до пови-
шаване на тяхната цена. Оба-
че понякога може и това да
се случи, коментира той. -
Важното е потребителите да
обръщат внимание на тези
търговски прийоми и да под-
хождат към тях критично."
Председателят на КЗП на-
помни, че трябва да се вни-
мава и с амбулантните тър-
говци, особено при покупка-
та на хранителни продукти,
за които има определени
изисквания по отношение на
производството и съхранени-
ето им. "Тези търговци също
би трябвало да спазват за-
коновите изисквания по от-
ношение предоставянето на
информация за произход на
стоките, цени и т.н.", посочи
той.

Маргаритов съобщи, че в
седмицата на Великден инс-
пекторите на КЗП ще про-

веряват в търговските обек-
ти и онлайн пространството
правото на информация, обя-
вяването на цените, включи-
телно и на хранителните сто-
ки. "Заедно с колегите от
Агенцията по храните виж-
даме, че се правят опити да
бъдат неглижирани новите
регламенти по отношение на
обозначаването на стоките
- предимно с печатите за

произхода на агнешкото ме-
со. Често ни представят аг-
нешко за българско, а то е
внос. Всеки би трябвало да
разполага с документи за
произхода на стоките, които
предлага. Имаме дежурни
екипи по празниците. Хора-
та могат да подават жалби и
екипите ни ще откликнат, ако
има проблеми", разкри той
пред Bulgaria ON AIR. ç

сочи тя. По думите й до-
ри 1 стотинка на кило-
метър пробег ще бъде
100% по-висока от това,
което в момента се пла-
ща, и със сигурност ще
се отрази и на цената
на билетите.

Според нея хората,
които изготвят тези сис-
теми, ги правят да изг-
леждат добре за държа-
ви като Германия или
други европейски стра-
ни с много по-високи до-
ходи от България. "В мо-
мента ние сме първата
държава в Европа, коя-
то ще таксува второк-
ласни и третокласни пъ-
тища. Ние се чувстваме
като опитни зайчета,
върху които се експери-
ментира, а това рефлек-
тира върху крайния пот-
ребител", изрази възму-
щението си Милтенова.
Тя обясни, че автобусни-
ят бранш е в колапс и
има изключително голе-
ми проблеми по отноше-
ние на нерегламентира-
ния транспорт, както и
липсата на средства за
финансиране по евро-
пейските фондове. Маг-
далена Милтенова отп-
рави апел към управля-
ващите да не ги използ-
ват като "опитно поле"
за експерименти, които
няма да доведат до ни-
що полезно. ç
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- Г-н Методиев, последна седмица
преди началото на предизборната
кампания. Каква очаквате да е тя?
Ожесточават ли се политическите
страсти?

- О, напълно. Мисля, че сме в ожес-
точена политическа кампания от няколко
месеца, а вече кулминацията дойде след
"Апартаментгейт", така че нещата ще
ескалират в следващите седмици, защото
това е закономерното следствие от
управлението, което имаме - това е
управление с тежки клептократични
характеристики, това е крептокрация без
посока за развитие на обществото.
Вчера бях на един римски път от IV век,
където още стоят камъните, докато на ул.
"Граф Игнатиев" в София втора година
не могат да се наредят едни плочки. Това
е пример за моментната снимка на
държавата и на нейното развитие. Няма
как подобни резултати от управлението
да не рефлектират и върху скандалите,
които ни обграждат.

- Вече станаха факт листите на
парламентарно представените партии и
тези, които ще се борят на евроизбори-
те. Можете ли да се ангажирате със
съпоставка какви са особеностите -
предимствата, недостатъците им, като
започнем от двете основни политически
сили ГЕРБ и БСП?

- Да, новината от изминалата седми-
ца според мен е, че ГЕРБ вече не могат
да правят публична кампания. Навсякъ-
де ги освиркват, мразят ги, кълнат ги.
Мисля, че морално са свършени.

- Силни думи.
- Да, така е, но това е, което наблю-

давам по видеоизлъчвания, по срещите с
гражданите, които се опитват да правят
по страната, показват именно това - те
имат много тежък проблем с кампанията
на терен, тази лице в лице след разкри-
тията на "Апартаментгейт". Това се
превръща в основно предизвикателство
пред тях. Те вече ще трябва да затворят
кампанията си единствено през медии
или в тяснопартийни затворени срещи.
Това ще определя и характера на дейст-
вията им по време на изборите. Те ще
разчитат на технологията, а не на
разтваряне на някакво ветрило.

- В неделя станахме свидетели на 11-
часов пленум на БСП. Как виждате
листата на столетницата?

- Струва ми се балансирана дори след
сеизмичното заседание, при което двете
противостоящи си фракции в партията
редиха настоящата листа. Очевидно
ябълката на раздора в нея е Сергей
Станишев. Той тежи, води до разделение.
И ако се оттегли от листата, според мен
би дал импулс за кампанията на партия-
та, би запазил и собственото си достой-
нство. В общи линии, единственият
проблем там е неговото пето място,
което също води до напрежение и вътре
в партията, и в идеята на социалистите
да разтворят ветрилото, защото малко
или много той е човек, който е свързан
с управлението на ГЕРБ като скачен съд
с тези дълги години на загуби от ГЕРБ.
И неслучайно именно от управляващата
партия - най-голямата такава, той
получи подкрепа за своята реализация
на европейските избори.

- В листите на ГЕРБ има ли някакви
особености?

- Не. Мисля, че там нещата до голя-
ма степен са статични, спокойни. Зало-
жи се на сигурното, няма драматичност,
няма ярки имена, няма политически
характери, които да изнасят определено

Д-р Калоян
Методиев,

политолог

В коали-
цията си
управля-
ващите
събраха
букет от
полити-
чески
нули

ÃÅÐÁ ñà ìîðàëíî ñâúðøåíà ïàðòèÿ,
íàâñÿêúäå ãè ìðàçÿò è îñâèðêâàò

политическо говорене или битка. Липсва
им цветният характер. Но пък от друга
страна, няма скандални размествания,
лица, моменти в тяхната листа.

- Преди дни ГЕРБ подписаха споразу-
мение за политическо партньорство за
предстоящите избори и за Европарла-
мент с партия "Никола Петков". В
началото на месеца с "Обединени земе-
делци", преди това със СДС. Каква е
целта на тези стъпки?

- Тези упражнения вече са малко
странни. Определено предизвикват
насмешка.

- Между другото предстои подписва-
нето на споразумения и с "Гергьовден",
Съюза на репресираните, Българския
демократичен форум, съобщават от
партията, през седмицата стана ясно.

- Те събират букет от нули. В общи
линии опитват се да произведат някаква
положителна новина, но всичките пар-
тии, които изредихте, са се коалирали
през годините с кой ли не и който се е
коалирал с тях е претърпял политическа
катастрофа, просто знаково. Може да се
направи справка при изборите през
годините, че винаги когато нещо влиза в
тази конфигурация точно с тези четири-
пет формации, се стига дотам. Според
мен инженерната мисъл за цялото нещо
е да се вземе десен вот, така наречен,
който вече е много условен, не са напра-
вили тази сметка. И да се атакува Со-
фия, защото ГЕРБ тръгна като полити-
ческа формация от София и се страхуват
да не я загубят. А където са в пряка
конкуренция с "Да, България", се прави
опит за някаква консолидация. Но пак
казвам, това е инженерна конструкция,
която не почива на моментните реалнос-
ти и няма да доведе до нищо добро нито
за ГЕРБ, нито за целите им на тези
избори.

- Следите ли социологическите аген-
ции, данните от тях и как разбирате тази
разлика от процент между ГЕРБ и БСП?

- Паритет в общи линии, но съм доста
скептичен по отношение на социологи-
ческите данни поради страха в България.
Знаете, че у нас има много контролиран,
купен вот, има много криптовот. Стига
се до изкривявания по време на избор-
ния процес. Така че съм скептичен.
Според мен винаги на избори има
изненади. И в момента поради тази
автокрация, която пълзи в страната,
виждате, че вчера излезе пак, че сме на
111-o място по свобода на медиите,
безпрецедентно последно място в Европа,
хората се страхуват да са откровени и

пред анкетьорите, особено пък като
видят, че има социологическо изследване
по телефона - експресно или каквото и
да е друго, им става ясно, че данните са
изкривени. Няма как да няма последст-
вия след "Апартаментгейт", след тези
асансьори, минерални води до къщите -
тази гранд корупция, която се разкрива
вече всеки божи ден, това облагодетелст-
ване на висши представители на поли-
тически партии, на прокуратура и т. н.
Така че данните са изкривени според
мен. Ключовото в момента е избирател-
ната активност. На тези избори ни
трябват 3 милиона гласоподаватели, за
да не дадем на купения вот, на цигански
махали, на олигарсите да определят
бъдещето ни. Т. е. вотът на всеки от нас
става малка бомба и когато я хвърлим,
убиваме този изкривен вот, за да го
потопим. Така че освобождаваме хората,
изпаднали в зависимост от паралелната
държава. В този смисъл социологически-
те агенции показват някаква тенденция.
Показват промяна, но реалността ще се
подреди на 26 май.

- Каква активност очаквате?
- За съжаление, страхът ми е, че

активността ще е ниска поради отвраще-
нието на хората от политиката, поради
ред други причини, има и чисто техни-
чески - тогава са почивни дни, затруд-
няване на изборния процес, недоверие в
него заради тези фалшификации, заради
които и между другото започна парла-
ментарната криза в държавата. Така че
според мен основното, което трябва да
направим, е да започнем кампания за 3
милиона гласа, които трябва да бъдат
изкарани да гласуват. Независимо за
кого ще гласуват тези хора, те са собст-
веници на своя глас. Да излязат и да
гласуват, за да потопим изкривения вот
и да може да се мине този Рубикон,
който ще са тези евроизбори за бъдеще-
то на държавата.

 - В началото на седмицата лидерът
на ГЕРБ Бойко Борисов призова всич-
ки да се обединят срещу пълзящата
диктатура. Как разбирате думите му?

- Вижте, не искам пак да употребявам
силни думи, но министър-председател на
държава - членка на ЕС, да говори
такива глупости, наистина е смешно и
унизително! Как ходи този човек да ни
представлява на Европейски съвет или
как се явява да говори с други междуна-
родни лидери? Това е връх в нонсенса,
бих го нарекъл, на политическото гово-
рене. Наистина не знам как да го комен-
тирам, защото цялата власт е в тях - и
изпълнителната власт, и прокуратурата
работи с тях, служби за сигурност.
Местната власт пък да не говорим. Така
че да кажеш подобно нещо, е цинизъм.

- Господин Методиев, каква предиз-
борна кампания ни очаква само след
седмица?

- Очаква ни напрегната предизборна
кампания, интересна. Очаква ни сблъ-
сък и на преференции, и на различни
групи. Нещата се преливат. Според мен
са възможни изненади. Въпросът е
наистина ключов - гражданите да са
активни в държавата, защото сме на
последно място в ЕС. И от такова място
не се излиза с гражданска пасивност, а
с активност. С интерес към политиката.
Колкото по-пасивни сме, толкова повече
ще затъва държавата. Нека така да го
формулирам.

Интервюто е на "Фокус"
(Със съкращения,

заглавието е на ЗЕМЯ)
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Тия дни научихме още ед-
на подробност от Ценораз-
писа на Българския живот:
ако те убие паднала ограда
на изоставено/закрито воен-
но поделение, струваш 5 хи-
ляди лева. От години се раз-
правяли за проклетата огра-
да на поделението в Хаско-
во - общината се оказала
безсилна да накара тлъстя-
гите от Министерството на
отбраната да направят нещо.

Накрая, едва преди ме-
сец, министърът/Каракача-
нов обявил обществена по-
ръчка - "от малките", понеже
събарянето на оградата стру-
вало пет хилядарки.

Обаче получили само ед-
на оферта - кой ще си губи
времето в тези крадливи
времена с пет хиляди лева.

Óïðàâëÿâàò âè õîðà, êîèòî íàìèðàò ñèëè äà
âè êàæàò, ÷å óáèéñòâîòî âè å ìàëøàíñ

Êîëêî ñòðóâà áúëãàðñêèÿò
æèâîò

Кеворк КЕВОРКЯН

А офертите трябвало да
са три - нали все спазват
законите.

И докато ги спазвали, ог-
радата паднала. Имало "обе-
зопасителна" лента край ог-
радата, но вятърът я отвял -

вятърът никога не стига
до тлъстите чиновници
от Министерството,
прекалено са тежки,
за да ги отвее.

И накрая убили човека.
Ето така вятърът на безду-
шието и глупостта накрая ще
отвее и Българския Живот.
Сега всичко ще бъде на се-
кундата забравено.

Горкият човек също - той
в последните си мигове си-
гурно се е питал такъв ли
край заслужава, защо го на-
казват Скотовете, за какви
грехове, това ли е изобщо
смисълът на Живота - да те
премачка като животно. То-
ва е невъзможна държава,
невъзможна, цяло чудо е как
крета по някакъв начин. Фан-
томи купуват, спечелени вой-
ни сънуват в празните си гла-
ви - обаче една келява огра-
да не могат да съборят.

Абе, извади пет хиляди
лева от тлъстия си джоб и
ги дай, направи нещо по-
лезно с министерските си
пари.

И ако си толкова алчен
за показност, сложи една та-
бела: "Тук имаше ограда, ко-

ято лично съборих, защото
иначе щеше да стане ясно
колко струва българският жи-
вот"… Най-тъпото е убийст-
вото да бъде наричано "не-
леп инцидент".

Нищо подобно: това е
дълго подготвяно убийство.

И все няма виновни, все
е виновна Случайността.

Така е, когато Случай-
ници властват на
всички равнища.

Сякаш някакъв Кръвожа-
ден бог е надвиснал над нас
- Богът на Случайността.

Как оцелява такава дър-
жава? Представям си кисе-
лите физиономии на някои

от овластените Случайници,
затова им казвам:

Държавата е всеки един
от нас, със смъртта на все-
ки от нас умира по малко и
тя. Просто е. А проклетата
ограда в Хасково не се срут-
ва за първи път.

Още в края на 90-те годи-
ни част от нея се стоварва
върху две момичета.

20 години по-късно отно-
во се случва същото.

През тези 20 години обух-
ме натовски ботуши, влязох-
ме в Европейския съюз, бях-
ме Председатели... - власт-
ниците гордо навириха гре-
бена си.

А оградата кръвопиец все
си стои. Колкото да ни под-

сеща, че сме оградени от
Нормалното, това си е, не
ни допускат до него. А ми-
нистърът на отбраната важ-
но каза по телевизията, че
убийството му изглеждало
"по-скоро като малшанс".

Чувате ли го какво каз-
ва?

Управляват ви хора, кои-
то намират сили да ви ка-
жат, че убийството ви е мал-
шанс.

Засега само това - защо-
то още не се осмеляват да
ви кажат, че според тях и
самото ви съществуване е
малшанс.

Всеизвестна стана траге-
дията, която се случи на ед-
но семейство по време на
катастрофа, в която имаше
участие лидерът на партия
ДОСТ Лютви Местан. Тога-
ва загина шестмесечно бе-
бе, ранена бе майка му.
Предстои съдът да реши кой
е виновен за катастрофата
и дали Местан ще бъде оп-
равдан, а залогът освен в
изясняването на истината
ще е свързан и с полити-
ческото му бъдеще. И точ-
но тук започна една серия
от много странни "съвпаде-
ния". Маститият политик бе
задържан и престоя в арес-
та една нощ, след което бе
пуснат на свобода, въпреки
че прокуратурата му повдиг-
на обвинение за причинява-
не на смърт по непредпаз-
ливост. След това започна
сагата с гаранцията от 10 000
лева, която му бе наложе-
на. Съдът тутакси я отмени
с мотив, че няма доказател-
ства какво е материалното
положение на Местан, дали

Òåìèäà - äîñòîïî÷òåíà èëè ÄÎÑÒîïîä÷èíåíà!?
Êàê äà âÿðâàìå â ñïðàâåäëèâîñòòà, ùîì îòíîâî íè äåìîíñòðèðàò,
÷å çàêîíúò íå âàæè åäíàêâî çà ïðîñòîñìúðòíè è çà âëàñòèìàùè

може да си позволи гаран-
цията!? Десетте хиляди бя-
ха наложени чак след като
държавното обвинение до-
каза очевидното - че Мес-
тан е заможен човек. Ина-
че какво му е материално-
то положение, може да се
види по автомобила, който
е шофирал по време на ка-
тастрофата край Маказа -
луксозна лимузина от пред-
ставителна марка, струваща
десетки хиляди евро. А и все-
ки грамотен български граж-
данин знае, че Местан учас-
тва дълги години в полити-
ческия живот - 20 години е
бил народен представител,
избиран е за заместник-
председател и председател
на водеща политическа пар-
тия, шеф на парламентарна
комисия и понастоящем ог-
лавява партия, която прове-
де, меко казано, помпозна
и скъпа предизборна кам-
пания. Или накратко - десет
хиляди лева едва ли са
проблем за политик от ран-
га на Местан и точно това

едва ли трябва да се доказ-
ва. Пък и едва ли някой има
спомен съдът да е проявя-
вал толкова голяма загри-
женост за удобството на об-
виняемия. След като хора-
та мъничко си отдъхнаха, че
все пак справедливостта е
възможна, започна трето
действие - този път с книж-
ката на видния политик. Тя
бе отнета, което за всеки
трезвомислещ човек е ес-
тествено действие - все пак
имаме тежка катастрофа с
човешка жертва. Но Темида
реши, че нямало опасност
Местан да извърши ново
престъпление и даже не би-
ло ясно какво можело да бъ-
де то!? Да им имаш логика-
та, си казват гражданите, от
които иначе се иска да вяр-
ват, че всички сме равни
пред закона и че властта се
бори ефективно с "войната
на пътя". На този фон приб-
лижени на "шофьора" Мес-
тан започнаха да създават
нужния информационен фон
- чакали се безспорни до-

казателства за вината на се-
мейството за катастрофата
- ти  да видиш! Няма ли съм-
нение, че с Темида в ролята
на патерица Местан ще из-
лезе по-чист от сълза, да-
же цената да е семейство-
то на Юсеин Тефик да се
окаже не само почернено,
но и очернено… Та на Мес-
тан му се разминаха теж-
ки външни политически за-
висимости, опит да се ук-
рие в чуждо посолство,
опит да подкопае консти-
туционния строй на държа-
вата с искане за призна-
ване на национални мал-
цинства, та сега ли няма
да му намери колая!

Но как след този раз-

пънат чадър над властима-
щи политици да вярваш, че
в България има справед-
ливост. Щом висши поли-
тици от ГЕРБ могат да си
купят апартаменти като
стадион на безценица, а
после да прокарват "нуж-
ните" законови поправки,
щом може да си обвинен
в убийство по непредпаз-
ливост, но съдът в твоя из-
бирателен район да се гри-
жи като родна майка за
удобството ти, как да по-
вярваме, че сме равни и
защитени от държавата. И
че въобще я има реално,
а не е бутафорна фасада.

Теофан ГЕРМАНОВ

От сайта
www.kevorkkevorkian.com
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Защо престилката е
"визитна картичка" на
притежателката си,
показва в изложба Реги-
оналният исторически
музей в Търговище.
Експозицията е озаглаве-
на "Престилката - знак и
молитва" и показва
традиционни престилки,
открива се днес в Сла-
вейковото училище.

Определят тази част
от женската носия като
"визитна картичка" или
"лична карта" на прите-
жателката си, знак за
местопроизход, възраст,
семейно и социално
положение. Мястото,
което заема върху тяло-
то, предопределя възпри-
емането й като "врата"

Òðîÿíñêè ìàéñòîðè ïðåäñòàâÿò âåëèêäåíñêà
èçëîæáà ïî êåðàìèêà

Êîìèñàðÿò Ìåãðå ñå âðúùà 30 ãîäèíè ñëåä ñìúðòòà íà Æîðæ Ñèìåíîí

Âèâèàí Ìàéåð
ïîêàçâà ôîòîãðàôèè
çà ïúðâè ïúò
â Ñîôèÿ

Над 100 цветни и
черно-бели фотографии
на една от най-забеле-
жителните жени в све-
товната фотография -
Вивиан Майер, ще ви-
дим с изложбата "В
нейните ръце". Излож-
бата e в Софийската
градска художествена
галерия до 2 юни. Ма-
йер се смята за един
от най-емблематичните
автори на улична фо-
тография, а мястото й
в историята на фотог-
рафията е до това на
Дайан Арбъс, Робърт
Франк, Хелън Левит и
Гари Уайногранд. Тук са
107 фотографии от ней-
ната любима среда -
улицата, най-вече квар-
талите на средната кла-
са, където може да вку-
си живота от извора;
портрет след портрет
на непознати или на хо-
ра, които усеща близ-
ки. Вивиан Майер 40 го-
дини работи като детег-
ледачка в Ню Йорк.     ç

Солистът на Токийската
филхармония проф. Таро
Фунаяма изнася концерт
във Велико Търново
Той пристига по пока-
на на Дружеството за
приятелство с Япония
във Велико Търново.
Концертът на виртуоз-
ния изпълнител е днес
от 18.00 ч. в Изложбе-
ни зали "Рафаел
Михайлов". В програ-
мата са включени
произведения на
българския компози-
тор, пианист и педагог
проф. Красимир
Тасков, както и творби
на японски композито-
ри. Входът е безпла-
тен. Проф. Таро Фуна-
яма е в България,
като част от междуна-
родното жури в кон-
курса за млади изпъл-
нители "Земята и
хората".

Дженифър Лопес ще
пее в Москва
Американската певица
Дженнифер Лопес на
4 август ще пее в
Москва на стадион
"ВТБ-Арена" в рамките
на световното си
турне It`s My Party. Тя
с размах ще посрещ-
не своя юбилей - на
24 юли артистката
навършва 50 години.
Лопес е певица,
танцьорка и актриса.
Нейните албуми са
продадени в 40 млн.
екземпляра.

Íàêðàòêî

:

Първата книга на
белгийския писател
Жорж Сименон за коми-
саря Жул Мегре е публи-
кувана преди 90 години.
Освен това скоро ще
бъде отбелязана 30-
годишнината от смъртта
на писателя. По този
повод френското изда-
телство "Омнибюс" пое
инициативата да преиз-
даде всички книги за
Мегре. Сименон е бел-
гийски писател, пишещ
на френски, автор глав-
но на криминални
романи.

Ïðåñòèëêàòà êàòî "âèçèòíà
êàðòè÷êà" ïîêàçâàò â ìóçåÿ
íà Òúðãîâèùå

Троянски майстори ще
представят великденска
изложба по керамика на
27 април в зала 1 на
Националното изложе-
ние на художествените
занаяти изкуствата -
Орешак. Директорът на
изложението e Иван
Чакъров.

Керамиката е една от
магнетичните сили, които
действат в района и се е
превърнала в емблема
на този край. "Троянска-
та керамика е колоритна
и жива. Тя създава
настроение още от пръв
поглед", казва Чакъров.

В изложбата наред с
доайените Николай

към женската утроба.
Същевременно тя е един
от най-красиви елементи
на народното облекло,
казват специалистите.
Със своя колорит, конт-
раст и съчетание на
цветове, експонираните
престилки са подходящ
фон на един любопитен
разказ, разкриващ техни-
те скрити послания.
Традиционната носия и
престилката като част от
нея "говорят" на свой
специфичен език. Няма
да имаме нужда от "пре-
вод" при следващата си
среща с тях. Изложбата
ще се открие днес в
Славейковото училище -
част от музейния комп-
лекс.     ç

Той е бил способен да
пише от 60 до 80 страни-
ци на ден и за няколко
години в хотелската си
стая написва 450 разка-
зи и новели. Така става
един от най-плодовитите
писатели на XX век. Той
е най-известен със 75-те
си романа и 28-те разка-
за, в които участва
инспектор Мегре. Първи-
ят роман, в който участ-
ва този герой, е "Пьотр
Латвиеца" (1931), а пос-
ледният от тази дълга
поредица е "Мегре и г-н
Шарл", (1972)     çГолемият актьор Жан Габен най-успешно влиза в образа на Мегре

Йовков, Енчо Ганковски,
Марияна Личева и Румен
Георгиев. Свои творби
ще представят и техните
по-млади колеги Ралица
Йовкова, Веселин Стоя-
нов, Георги Миленов,
Надежда Христова,
Росица Занкова, Мила
Воденичарова, Мария
Радоева, Марина Илие-
ва, Магдалена Събчева,
Васил Василев и Силвия
Доневска.

И тази година специа-
лен гост на "троянските
майстори" ще бъде
художникът керамик
Светлозар Пармаков, с
нова колекция от рису-
ван порцелан.     ç
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Групировката "Ислямска
държава" пое вчера отго-
ворност за атентатите в
Шри Ланка, при които бяха
убити над 320 души, но не
представи доказателства
за твърдението си. Изявле-
нието на екстремистката
групировка беше разпрост-
ранено от нейната инфор-
мационна агенция Амак.

"Извършителите на
нападението, при което
бяха взети на прицел
граждани на страните от
коалициите и християни в
Шри Ланка, са бойци на
"Ислямска държава", заяви
групировката. Тя не предс-
тави снимки или видеоза-
писи, които да показват
атентатори да се вричат
във вярност на групировка-
та. "Ислямска държава",
която загуби цялата терито-
рия, контролирана някога
от нея в Ирак и Сирия, е
правила по-рано редица
неподкрепени твърдения за
поемане на отговорност,
отбелязва АП. Властите в
Шри Ланка обвиняват

"Èñëÿìñêà äúðæàâà" ïîå îòãîâîðíîñò
çà íàïàäåíèÿòà â Øðè Ëàíêà

21 жилищни сгради
в Истанбул бяха евакуи-
рани след срутване на
четириетажен блок в
квартал Кягътхане в
понеделник. При инци-
дента няма загинали и
пострадали хора, тъй
като блокът е бил
опразнен минути преди
рухването му. На 6
февруари 8-етажна
жилищна сграда рухна в
квартал Картал на
азиатския бряг на
Истанбул. Над 20 души
загинаха при срутването.

Полицията в Северна
Ирландия
съобщи за ареста на 57-
годишна жена във
връзка с гибелта при
стрелба на журналистка-
та Лайра Маккий по
време на размирици в
Лондондери миналата
седмица. По-рано бе
съобщено за ареста на
двама млади мъже (на
18 и 19 г.) във връзка с
убийството, но после те
бяха освободени.

Великият херцог
на Люксембург Жан
почина на 98-годишна
възраст. Той бе държавен
глава на Люксембург от
1964 г. до 2000 г.,
когато абдикира в полза
на сина си Анри. "С
много скръб оповестя-
вам за кончината на
любимия ми баща", се
казва в комюнике на
сегашния Велик херцог
на Люксембург, 64-
годишния Анри. Жан е
роден на 5 януари 1921
г. През 1953 г се оженва
за белгийската принцеса
Жозефин-Шарлот,
двамата имат 5 деца.

Допитване,
направено по поръчка на
юридическата фирма
"Симпсън Милар",
показва, че 1/5 от
хората са склонни да си
затварят очите пред
кръшкането на своите
партньори, предаде АП.
18 процента от анкетира-
ните дори не смятат
сексуалния контакт извън
връзката за изневяра.
Данните сочат още, че
според мнозинството
участници в допитването
кръшкането невинаги
предполага физически
контакт. Внушителните
82% от анкетираните
определят половинките
си като неверни, ако те
изпращат съобщения,
флиртуват или купуват
подаръци за някого извън
връзката им. Очаквано
мъжете са по-склонни да
прелюбодействат - един
на всеки петима е готов
на забежка по време на
почивка. За сравнение -
дамите, които биха
сложили рога на парт-
ньора си, докато почиват,
са едва една четвърт.

Íàêðàòêî

:

Мнозина от загиналите при самоубийствените атентати на Великден в
Шри Ланка бяха погребани вчера. В страната бе обявен национален
траур, а паметта им бе почетена с 3-минутно мълчание и молитви.

Àòåíòàòèòå ñà îòìúùåíèå çà óáèéñòâàòà
íà ìþñþëìàíè â Íîâà Çåëàíäèÿ, çàÿâè ÷ëåí
íà ïðàâèòåëñòâîòî â Êîëîìáî

Индийският министър-председател Нарендра Моди показва маркирания
си с мастило показалец, след като излиза от избирателната секция в
Ахмадабад. Активността на предишните 2 фази от изборите в Индия

беше висока - гласуваха около 70 процента от избирателите.

Ïðåìèåðúò Íàðåíäðà Ìîäè ãëàñóâà
íà 3-òà ôàçà îò èçáîðèòå â Èíäèÿ

Индийският премиер На-
рендра Моди се присъеди-
ни към десетките милиони
индийци, които гласуват на
третата от общо седемте фа-
зи на парламентарните из-
бори в Индия, предаде АФП.

В рамките на третата фа-
за близо 190 млн. избира-
тели имат право да избе-
рат своите депутати в 117
избирателни района, разпо-
ложени основно в Западна
и Югозападна Индия.

Досегашният министър-
председател Нарендра Мо-
ди, който цели да получи
втори 5-годишен мандат на-

чело на Индия, гласува в
родния си щат Гуджарат
(Западна Индия).

"Разчитам на това бю-
летините на избирателите
да надделеят над самодел-
ните бомби", заяви Моди
пред журналисти, след ка-
то упражни правото си на
глас, намеквайки за демок-
рацията и тероризма.

Премиерът подхранва об-
раза си на силен човек и
превърна националната си-
гурност в основна тема на
предизборната си кампания
след конфронтацията с Па-
кистан през зимата. ç

Снимки Пресфото БТА

Френският президент Еманюел
Макрон и японският премиер
Шиндзо Абе осъдиха в Париж

жестоките атентати, извършени
навръх Великден в Шри Ланка.

"В момент, когато броят на
жертвите не спира да расте,

Франция е напълно солидарна с
властите на Шри Ланка и с

цялата нация и изразява
готовност да окаже каквато и
подкрепа да е необходима",

заяви Макрон. "Всеки има право
да изповядва вярата си без
страх и тези подли действия
трябва да бъдат наказвани",

добави Макрон. Наричайки на
свой ред нападението "непрос-

тимо и неприемливо", Абе
заяви, че Япония, Франция и

цялата международна общност
са "решени да се борят с

тероризма".

местна ислямска екстре-
мистка групировка за
атентатите в неделя.

Първите данни от
разследването на атентати-
те, отнели живота на
повече от 300 души в Шри
Ланка, особено в църквите,
показват, че те са били
извършени като отмъщение
за масовото убийство в
джамии в Крайстчърч в
Нова Зеландия, обяви пред
парламента зам.-министъ-
рът на отбраната Руван
Виджевардене. "Първона-
чалните разследвания
разкриха, че случилото се
в Шри Ланка е било извър-
шено като отмъщение за
нападението срещу мюсюл-
маните в Крайстчърч",
заяви Виджевардене във
връзка с нападението на
15 март, отнело живота на
50 души в две джамии във
втория по големина град в
Нова Зеландия. Тойл каза,
че броят на загиналите
при терористичните напа-
дения на 21 април е
нараснал на над 320 души.

521 души са били ранени.
Същевременно бе

съобщено, че в предуп-
реждение от 11 април до
агенциите за сигурност на
Шри Ланка, се е посочва-
ло, че местна групировка
планира самоубийствени
атаки срещу църкви.
Разузнавателният доклад,
прикрепен към писмото,
посочва, че групировката
Нешънъл Таухид Джамаат
е взела на прицел "някои
важни църкви" за самоу-
бийствени атентати,
планирани да бъдат из-

вършени "скоро". В докла-
да се изброяват имената
на шестима души, които
вероятно са щели да
бъдат замесени в тях.

От вчера в страната е
в сила обявеното от
президента извънредно
положение, което разши-
рява правата на военните
да задържат и арестуват
заподозрени. Подобни
правомощия армията
имаше по време на воде-
ната 26 години гражданс-
ка война, завършила
през 2009 г. ç
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Ñåñòðàòà íà ñåâåðíîêîðåéñêèÿ ëèäåð
ïîäãîòâÿ ôîðóìà âúâ Âëàäèâîñòîê

Президентът Си Цзинпин приема на пристанището в Циндао парада
по случай 70-годишнината на ВМФ на Китай. По инициатива на
китайския лидер армията модернизира въоръжението си, като се
започне от изтребителите и се стигне до програмата за разработ-

ване на самолетоносачи.

Телевизор на централната гара в Сеул показва снимка на Ким Чен-ун и Владимир Путин с текст "Скоро Ким
Чен-ун ще посети Русия". Южна Корея би приветствала посещението на севернокорейския лидер в Русия,
ако то допринесе за денуклеаризацията на Корейския полуостров, заявиха от президентството в Сеул.

Снимки Пресфото БТА/Интернет

Êèì ×åí-óí ïðèñòèãà â Ðóñèÿ
çà ñðåùà ñ Âëàäèìèð Ïóòèí

Световният еврейски
конгрес (СЕК) осъди като
проява на антисемитизъм
възобновяването на фолк-
лорна традиция за изгаря-
не на чучело на Юда в пол-
ския град Прухник, преда-
де Ройтерс.

Местен сайт е публику-
вал видео, показващо мес-
тни жители, които наблюда-
ват пребиването и изгаря-
нето на чучело на Юда.

Обичаят, датиращ от     18-
и век, отново се практикува
от няколко години на Разпе-
ти петък в Прухник. В мина-
лото той е бил забранен от
католическата църква.

Åâðåéñêèÿò êîíãðåñ è öúðêâàòà ïîðèöàâàò
âúçðàæäàíåòî íà ìåñòåí ðèòóàë â Ïîëøà

Католическата църква в Полша заклеймява ритуала, изпълняван във
връзка с Великден и включващ обесване, изгаряне и удряне на чучело на

Юда. А някои поляци публикуваха същевременно в интернет снимки,
показващи същия обичай, извършван още преди Втората световна война.

"Евреите са дълбоко
обезпокоени от това гроз-
но възраждане на средно-
вековния антисемитизъм,
довел до невъобразимо на-
силие и страдание", каза
главният изпълнителен ди-
ректор на СЕК Роберт Син-
гер.

"Само можем да се на-
дяваме, че Църквата и дру-
ги институции ще направят
всичко по силите си за пре-
одоляване на тези ужасни
предразсъдъци, които са
петно върху доброто име на
Полша", заяви той.

"Католическата църква
никога няма да търпи про-

яви на презрение към чле-
нове на която и да е на-
ция, включително еврейс-
кия народ", заяви епископ
Рафал Марковски, предсе-
дател на църковния Коми-
тет за диалог с юдаизма.
По думите му това е пози-
цията на църквата.

Полският вътрешен ми-
нистър Йоахим Бруджинс-
ки нарече ритуала "идиотс-
ка, псевдорелигиозна наг-
лост" и попита защо "сата-
ните" възобновяват тази
изоставена традиция. Поля-
ци също изразиха своето
отвращение от възраждане-
то на ритуала. ç

Êèòàéñêèÿò íàðîä îáè÷à ìèðà,
çàÿâè Ñè Öçèíïèí íà ïàðàä

Китайският народ оби-
ча мира и страните не би-
ва да се заплашват една
друга с употребата на си-
ла, заяви китайският пре-
зидент Си Цзинпин, цити-
ран от Ройтерс.

С тези думи Си откри
тържествата по случай 70-
ата годишнина на китайс-
кия военноморски флот.
Китайският лидер каза то-
ва на среща с ръководите-
лите на чуждестранните де-
легации, пристигнали в
град Циндао, за да присъс-
тват на парада по случай
годишнината на флота.

Си Цзинпин подчерта,
че военноморските сили

между страните и не може
да се прибягва до сила и
заплахи за употреба на си-
ла при най-малкия повод.
Всички страни трябва да
участват в равноправни кон-
султации, да подобряват ме-
ханизмите за сътрудничест-
во в регионалната сигурност
и да насърчават подходящи
решения на морските спо-
рове", изтъкна Си.

В парада участват бой-
ни кораби от 13 други стра-
ни, сред които Индия, Япо-
ния, Виетнам и Австралия.
Китай заяви, че за първи
път ще демонстрира нови-
те си ядрени подводници
и бойни кораби. ç

Председателят на
Държавния съвет на
КНДР Ким Чен-ун ще
посети Русия за прегово-
ри с президента Влади-
мир Путин, потвърди
севернокорейската телег-
рафна агенция КЦТА,
цитирана от ТАСС.

Агенцията отбелязва, че
срещата ще бъде "скоро",
но не уточнява времето и
мястото. По-рано говорите-
лят на Кремъл Дмитрий
Песков каза пред репорте-
ри в Москва, че подготов-
ката на срещата е на път
да приключи и че тя ще се
състои до края на април.

Южнокорейската
агенция Йонхап предаде,
че Ким Чан-сон, главният
съветник на Ким Чен-ун,
е бил видян в неделя във
Владивосток.

Това поражда предпо-
ложения, че срещата на
върха ще бъде в този

на страните по света тряб-
ва да работят заедно, за
да защитават мира и реда
в моретата.

"Китайският народ оби-
ча мира, иска мир и ние
непоколебимо ще следва-
ме пътя на мирното разви-
тие. Всички трябва да се
уважават едни други, да се
държат едни с други като
с равни, да засилят взаим-
ното доверие, да укрепят
морския диалог и обмен, да
задълбочат прагматичното
сътрудничество между во-
енноморските си сили", по-
сочи Си и добави:

"Трябва да има повече
дискусии и консултации

източен руски град в
дните около 24 и 25 април.

Организацията Ен Кей
нюз (NK News), която
следи събитията в Северна
Корея, публикува на
уебсайта си снимка как
работници поставят флаго-
вете на Русия и КНДР
около Далекоизточния
федерален университет
във Владивосток.

Междувременно сест-
рата на севернокорейския
лидер - Ким Йо-чен, която
заема поста първи замес-
тник завеждащ отдела за
пропаганда и агитация в
ЦК на Корейската трудова
партия, е пристигнала
вече във Владивосток за
подготовка на срещата
между лидерите на Русия
и Северна Корея, съобщи
южнокорейският в."Чосон
илбо".

Сутринта на 22 април
Ким Йо-чен е излетяла от

рата се е срещнала с
намиращия се във Влади-
восток заместник-предсе-
дател на Държавния съвет
на КНДР Ким Чхан-сон.
Той е посетил кампуса на
Далекоизточния федерален

университет, където спо-
ред южнокорейски медии
на 25 април ще се състои
срещата и където ще
отседнат севернокорейски-
ят лидер и членовете на
делегацията му. ç

Пхенян за Владивосток,
пристигайки в Русия
преди Ким Чен-ун, за да
завърши последните
приготовления за срещата
на върха, пише изданието.

Според вестника сест-
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Царско село и ЦСКА
1948 завършиха 0:0 в
дербито на 25-ия кръг във
Втора лига. Точката бе
достатъчна на домакините
да си гарантират първото
място в групата и класи-
ране за елита на Бълга-
рия.  Равенството дойде
сравнително лесно, макар
че Царско село игра с
човек по-малко от 27-ата
минута, когато директен
червен картон получи
Реян Даскалов. Въпреки
това футболистите на
Петко Петков така и не
успяха да наложат няка-
къв натиск, задоволявайки
се с дълги разигравания
около центъра на терена
и без никаква идея как да
стигнат до вратата на
противника. Единствената
реална голова възмож-

ност за гостите бе в
82-рата минута, когато
Янко Сандански нацели
напречната греда след
шут от фаул. От своя
страна и Царско село
имаше една възможност
за попадение в средата
на втората част, но Кабов

Öàðñêî ñåëî ñ èñòîðè÷åñêî
êëàñèðàíå â Ïúðâà ëèãà
Столичният тим завърши 0:0
с ЦСКА 1948 и влезе
предсрочно в елита

я пропусна.
Собственикът на Царс-

ко село Стойне Манолов
остана много доволен
след равенството с ЦСКА
1948, което официализира
класирането на отбора за
Първа лига. "Който не
мечтае, той не постига
целите си. Мечтаехме още
преди 2-3 години и нашите
мечти се сбъднаха, с
много труд и желание от
всички. Благодаря за това
на целия клуб, на екипа.
Мачът с Монтана беше
този, след който вече
бяхме убедени, че ще сме
в Първа лига. Видяхте, че
до края седяхме макси-
мално стабилно, така че и
на теория да станем
първи. Още класа ни е
нужна при всички положе-
ния, може би ще са пове-
че от петима новите.
Ядрото обаче ще се запа-
зи. Ще привлечем 7-8

класни играчи, които да
вдигнат нивото на нашия
отбор за Първа лига. На 1
юни ще има и осветление
на стадиона, и трибуната.
Желанието на всички ни е

Никола Спасов да бъде
при нас, но ако той получи
по-добра оферта и я
приеме, ще му пожелаем
успех и ще потърсим друг
вариант. Мечтая за по-
сериозни резултати, но ще
ни трябва време да се
адаптираме в Първа лига",
каза бизнесменът.

Наставникът на ЦСКА
1948 Петко Петков не бе
никак доволен от нулево-
то равенство. "Не крия,
че дойдохме тук за побе-
да и трите точки. Водих-
ме играта, създадохме
няколко ситуации, но това
се оказа недостатъчно.
Андон Гущеров е силна
единица за нашия отбор
и неговото отсъствие се

Ìîíòàíà ñå èçäúíè íà "Îãîñòà"
è ñäàäå âòîðîòî ìÿñòî

Бившият защитник на ЦСКА,
Партизан и Базел Иван Ива-
нов си намери отбор. 31-го-
дишният бранител ще играе в
румънския Петролул (Плоещ).
От няколко дни защитникът е
в Плоещ, но от клуба все още
не са официализирали прив-
личането му. Двете страни ве-
че са постигнали споразуме-
ние за договора на футболис-
та. Петролул в момента е на
петото място във втора румън-
ска дивизия.

Футболист номер 1 на Бъл-
гария за 2013 година за пос-
ледно беше част от турския
втородивизионен Алтай, но раз-
трогна и е свободен агент. Ива-
нов пристигна с големи очак-
вания на "Измир Ататюрк" през
лятото на 2018 година, но се
представи разочароващо, ка-
то участва в едва седем офи-
циални мача на отбора през
есента.ç

Áèâø
çàùèòíèê
íà ÷åðâåíèòå
ùå èãðàå
â Ðóìúíèÿ

Отборът на Монтана завър-
ши 2:2 като домакин на Ботев
(Гълъбово) и вече заема третото
място в подреждането на Втора
лига. Футболистите на Стефан Ге-
нов имат равни точки с Арда
(Кърджали), но заради по-лоши
показатели в директните срещи
се смъкнаха с едно място надо-
лу. С три точки по-малко е ЦСКА
1948. Мачът се разви лошо за
тима на Монтана, който игра с
човек по-малко в 3/4 от игро-
вото време. В 25-ата минута Бо-
рислав Стойчев получи червен

отрази. Не съм доволен
от резултата. Искахме да
победим днес.

Класирането е ясно.
Монтана и Арда са други-
те два отбора, с които ще
спорим за достигане на
плейофите за елита.
Голямото изоставане го
направихме през есента с
многото равенства. Резул-
татите се подобриха през
пролетта, но това е недос-
татъчно. Не искам да се
оправдавам, но някои
контузии и наказания ни
повлияха. Напрежението
го има в нашия клуб,
защото винаги играем за
победа. Има пет мача,
които трябва да се изиг-
раят", коментира Петков.ç

След последния съдийски сигнал футболистите на Царско село и на
теория са първи в крайното класиране на Втора лига

картон и така бившият бранител
на Левски и Берое остави дома-
кините в числено намален със-
тав.

В шестата минута Атанас Или-
ев откри резултата - 1:0. След
почивката Джунейт Яшар израв-
ни, но в 71-вата минута Илиев
изведе отново Монтана напред
в резултата. Гостите от Гълъбово
обаче казаха последната си ду-
ма в 89-ата минута, когато юно-
шата на ЦСКА Рангел Абушев ма-
тира стража на Монтана Ивайло
Василев за крайното 2:2.ç

Íåôòîõèìèê å íîâèÿò ñòàð øàìïèîí íà Áúëãàðèÿ
Волейболният отбор на Неф-

тохимик 2010 (Бургас) защити
титлата си и стана шампион в
Суперлигата на България за тре-
та поредна година.

Момчетата на Николай Желяз-
ков биха категорично у дома но-
сителя на Купата на България и
победител в редовния сезон Хе-
бър (Пазарджик) с 3:0 (25:23,
25:15, 25:12) гейма в мач №3 от

финалния плейоф, игран в пъл-
ната до краен предел зала "Мла-
дост" в Бургас. Най-полезен за
Нефтохимик отново беше Нико-
лай Учиков с 15 точки за побе-
дата, а капитанът Георги Петров
и Ален Джорджевич добавиха 11
и 10 точки за успеха. За тима на
Хебър Брадли Гънтър завърши с
11 точки. Така Нефтохимик спе-
чели финалната серия с 3-0 по-

беди и стана шампион за четвър-
ти път в своята история.

Хебър, който спечели първото
място в редовния сезон, ще ос-
тане със сребърните медали от
шампионата.

ЦСКА, който завърши втори
през редовния сезон, но отпадна
на 1/2-финалните плейофи, пък
ще се окичи с бронзовите отли-
чия.ç

Волейболният отбор на Нефтохимик 2010 (Бургас) защити титлата си и стана шампион в Суперлигата на
България за трета поредна година

Çäðàâîñëîâíîòî ñúñòîÿíèå íà Äèíêî
Äåðìåíäæèåâ ïàê ñå å âëîøèëî

Футболна легенда №1 на Бо-
тев и сред най-големите на Бълга-
рия изобщо - Динко Дерменджи-
ев-Чико, е в много тежко здра-
вословно състояние. Участникът на
три световни първенства е в ко-
ма, разкриха близки на рекордьо-
ра по голове за "канарчетата" пред
колегите от "ПловдивПрес". Шам-
пионът с Ботев от 1967 година е
на изкуствено дишане, лекарите от
МБАЛ "Свети Георги" правят всич-
ко възможно за възстановяването
му. Легендарният футболист от дос-
та време има здравословни оп-
лаквания. Припомняме, че преди

около месец Чико бе хоспитали-
зиран по спешност в МБАЛ "Свети
Георги", след като по време на раз-
думка с други футболни величия
внезапно се почувствал зле. Явно
състоянието му е било стабилизи-
рано само временно и сега Чико
пак рязко се влошил.

В последно време Дерменджи-
ев е много близо до любимия Бо-
тев. Често можеше да бъде забе-
лязан в базата на "канарчетата" в
Коматево, където даваше безцен-
ни съвети на треньора Николай Ки-
ров-Белия и футболистите на "жъл-
то-черните".ç

Снимка Пресфото БТА

Иван Иванов
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ÇÅÌß07.30 "България се събужда" с водещ Стоил
Рошкев

09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда" (продьлжение)
10.30 Новини
10.50 "Сянката на Елена", сериал, 70

еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 "Холивудски знаменитости": Кевин Бей-

кън (п)
12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 "Сянката на Елена", сериал, 71 еп.
16.30 "Шибил" (1968 г.) (п) Любимите бъл-

гарски филми
18.10 "Холивудски знаменитости": Робин Уи-

лямс
18.30 Новини - централна емисия
19.00 "За историята - свободно" с Алексан-

дър Сивилов
20.00 Актуално от деня с водещ Александър

Симов
20.30 "Птици и хрътки" (1969 г.), Любимите

български филми
22.00 Новини
22.20 "Позиция на дете" (2013 г.), Румъния,

Киносалон БСТВ
00.10 Новини - късна емисия (п)
00.30 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев (п)
03.10 "Червен картон" спортно предаване с

Кирил Веселински (п)
04.10 "За историята - свободно" с Алексан-

дър Сивилов (п)
05.10 "Следобед с БСТВ" с Елена Пенчукова

(п)
07.00 Актуално от деня с водещ Александър

Симов (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня коментарно предаване/п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок информационно пре-

даване с водещи Боряна Каменова,
Ели Гигова, Даниел Михайлов и Илия
Илиев

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ културно-информационен

блок с водещи Анна Ангелова, Алек-
сандра Гюзелева, Димитър Стоянович
и Михаил Заимов

09.45 100% будни предаване за здравосло-
вен и съвременен начин на живот с
водещи Мария Андонова и Стефан А.
Щерев

10.45 Спортисимо спортно-развлекателно
предаване/п/

11.15 Какво ще се случи 2 документален
филм /16, последен епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории документален слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката анимационен филм
15.15 Гимназия "Черна дупка" тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Мечтата за "Марс" тв филм /САЩ,

2016г./, режисьор Лойд Лий Чои, в
ролите: Некхебет Джъч, Уачет Джъч,
Джойс Уонг и др.

17.00 Бързо, лесно, вкусно кулинарно пре-
даване с водеща Катерина Евро

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-развлекателно

предаване
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментарно предаване
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Достоевски тв филм /7 епизод/ (14)
22.00 Марс тв филм /6, последен епизод/

23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Зад кулисите на "Марс" документален

филм /САЩ, 2016г./
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване за здравосло-

вен лайфстайл/п/
02.15 Марс тв филм /6, последен епизод/п/
03.20 Достоевски тв филм /7 епизод/п/ (14)
04.15 Зад кулисите на "Марс" документален

филм/п/

bTV

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

тие" - анимация, сериал, с.2 еп.2
06.30 "Тази сутрин" - информационно преда-

ване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи Десис-

лава Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Любов от втори опит" -

сериал, с.2, еп.77
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с.5, еп.22
16.00 Премиера: "Алиса в страната на лю-

бовта" - сериал, с.3, еп.78
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с.12, еп.119
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Майка" - сериал, еп.61
21.00 "Смени жената" - семейно риалити, с.3
22.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу, с.13 еп.25
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу с

водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините
00.00 "Библиотекарите" - сериал, с.3, еп.8
01.00 "Вечно твоя" - сериал, еп.113, 114
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./

bTV Action

05.00 "Под наблюдение" /п./ - сериал
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс

Прайм" /п./ - сериал, еп.2, 3
07.00 "Трансформърс Прайм" - сериал, еп.4, 5
08.00 "Монк" /п./ - сериал, с.4, еп.12
09.00 "Под наблюдение" /п./ - сериал, с.5, еп.2
10.00 "Супергърл" /п./ - сериал, с.3, еп.11
11.00 "Библиотекарите" /п./ - сериал, с.2, еп.5
12.00 "Луцифер" /п./ - сериал, еп.7
13.00 "Среднощно слънце" - приключенски,

семеен (Канада, Италия, ОАЕ, 2014), в
ролите: Дакота Гойо, Горан Вишнич,
Бриджит Мойнахан, Дуейн Мъри и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.4, еп.13
16.00 "Под наблюдение" - сериал, с.5, еп.3
17.00 "Луцифер" - сериал, еп.8
18.00 "Библиотекарите" - сериал, с.2, еп.6
19.00 Часът на супергероите (премиера):

"Супергърл" - сериал, с.3, еп.12
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Изчезнали" -

сериал, еп.5
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Затворена мрежа"

- криминален, мистъри (Великобрита-
ния, САЩ, 2013),  в ролите: Ерик Бана,
Ребека Хол, Джим Бродбент, Кирън
Хайндс и др.

00.00 "Изчезнали" /п./ - сериал
01.00 "Супергърл" /п./ - сериал
02.00 "Монк" /п./ - сериал
03.00 "Луцифер" /п./ - сериал
04.00 "Библиотекарите" /п./ - сериал

bTV COMEDY

05.00 "Любимци" /п./- сериал
06.00 "Любимци" - сериал, еп.7, 8
07.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал
08.00 "Кое е това момиче" - сериал, с.4

еп.21, 22
09.00 "Шоуто на Слави" (2017)
10.00 "Полупрофесионалисти" - комедия,

спортен (САЩ, 2008), в ролите: Уил
Феръл, Уди Харелсън, Андре Бенджа-
мин и др.

12.00 "Бруклин 99" - сериал

13.00 "Теория за големия взрив" - сериал
14.00 "Без пукната пара" - сериал
15.30 "Новите съседи" - сериал
17.00 "Комиците и приятели" (2018)
18.00 "Бруклин 99" - сериал, еп. с.2 еп.13, 14
19.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал,

с.10 еп.3, 4
20.00 "Новите съседи" - сериал, с.10 еп.2
22.00 "Без пукната пара" - сериал, с.5 еп.17, 18
23.00 "Теория за големия взрив" - сериал,

с.7 еп.5, 6
00.00 "Полупрофесионалисти" /п./
02.00 "Любимци" /п./ - сериал
03.00 " К о е е т о в а м о м и ч е "

/п./- сериал
04.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с.5 еп.3, 4

08.15 "Ефектът на пеперудата" /п./ - фантас-
тика, психотрилър (САЩ, Канада, 2004),
в ролите: Аштън Къчър, Ейми Смарт,
Мелора Уолтърс, Елдън Хенсън, Итън
Суплий и др.

11.00 "Вътрешна сигурност" - сериал, с.5
еп.5, 6

13.15 "Оцеляване" /п./ - екшън, криминален,
трилър (САЩ, Великобритания, 2015),
в ролите: Мила Йовович, Пиърс Брос-
нан, Дилън Макдърмът, Анджела Басет,
Ема Томпсън и др.

17.00 "Зад решетките" /п./ - криминален,
драма (тв филм, Канада, 2008), в
ролите: Паджет Брустър, Антонио Кю-
по, Мег Роу и др. [16+]

18.45 Телепазар
19.00 "Шест метра дълбочина" /п./ - приклю-

ченски, драма, биографичен (САЩ,
2017), режисьор Скот Уо, в ролите:
Джош Хартнет, Мира Сорвино, Сара
Дюмонт, Остин Грант и др.

21.00 "Луда по Стив" - комедия, романтичен
(САЩ, 2009), режисьор Фил Трейл, в
ролите: Сандра Бълок, Брадли Купър,
Томас Хейдън Чърч, Кен Джонг, Кийт
Дейвид, Бет Грант и др.

23.00 "Апалуза" - уестърн, криминален, ро-
мантичен, драма (САЩ, 2008), режи-
сьор Ед Харис, в ролите: Ед Харис,
Рене Зелуегър, Джереми Айрънс, Виго
Мортенсен, Ланс Хенриксен, Тимъти
Мърфи, Тимъти Спол, Робърт Хареги и
др.

01.15 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал
03.15 "Дивата река" /п./ - екшън, мистъри,

криминален (САЩ, Великобритания,
Канада, 2017), режисьор Тейлър Ше-
ридан, в ролите: Елизабет Олсън, Дже-
реми Ренър, Джон Бърнтол, Мартин
Сенсмайър, Греъм Грийн и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" - сериен филм,
сезон 20 /п/

06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 2
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен

филм
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен филм
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Златната

топка"
18.00 "Семейни войни" (премиера) - телеви-

зионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Откраднат живот: Любовта лекува"

(премиера) - сериен филм, сезон 7
21.00 "Hell’s Kitchen България" (нов сезон) -

риалити
22.00 "Женени от пръв поглед" (нов сезон) -

риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериен филм,

сезон 20
00.30 "Комисар Рекс" - сериен филм, сезон

12
01.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериен филм

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, сезон 7 /п/
06.50 "Инспектор Джордж Джентли" - сериен

филм
08.50 "Загадки при разпродажби: Убийство

по ноти" - драма с уч. на Лори Луглин,
Стив Бейсик, Сара Стрейндж, Ева Борн,
Конър Станхоуп и др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 7
12.00 "Бъди" - семейна комедия с уч. на Рене

Русо, Роби Колтрейнл, Алън Къминг,
Ирма P. Хол и др. /п/

14.15 "Бели мадами" - криминална комедия с
уч. на Шон Уейънс, Марлон Уейънс,
Джейми Кинг, Франки Фейсън, Локлин
Мънро, Джон Херд,Бизи Филипс, Тери
Крюз и др. /п/

16.45 "Чиракът на магьосника" - приключен-
ски екшън с уч. на Никълъс Кейдж,
Джей Барушел, Алфред Молина, Мо-
ника Белучи и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити сериал
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,

сезон 5
21.00 "Два патлака" - екшън-комедия с уч. на

Марк Уолбърг, Дензъл Уошингтън, Бил
Пакстън, Пола Патън др.

23.10 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 5, /п/

00.10 "Инспектор Джордж Джентли" - сериен
филм /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 24 април ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ПППППроменливо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 78

ВОДОРАВНО: Баракуда. "Атали". Репетитор. Лон. Ри-
залит. Тамара. Нина. Азотоген. Донори. Аманати (Бар-
толомео). МАВ. Волов (Панайот). Ик. Лат. Санитари.
Ритон. Гонерил. Пи. Акамир. "Тони". НАНО. АН. Ко-
нин. Николов (Чавдар). Карина (Ана). Иловер. Рим.
Сини вир. Накити. Вал. Дикова (Маргарита). ИЛ. Сак.
Бикова (Тамара). Ати (Бартоломео). Фий. Падина. Ко-
лит. Раковина. Водевил. СЕНИК. "Катерин". Пирати.
ОТВЕСНО: Марино Марини. Иванова (Мими). Рези-
нати. Акинак. ЛОТ. Капанов (Кръстю). Танолил. Фиде.
Келар. Соколов (Георги). Битер. Мути (Орнела). Ива-
на. Овидий (Публий). Ви. Дита ("Дита, рожба човеш-
ка"). ОН ("Общество на народите"). МАВЕРИК. Рин.
КАТ. Залигин (Сергей). Копал. Отомотор. Новак (Ви-
тезслав). Каратаван. Каравадоси. Мон (Хенрих). Ре-
торика. ИВЕР. МАЛАГА. Ироними. Анина. Лорети (Ро-
бертино). Ин-Ин. Титанит. Нина Николина. "Или". Аки.

 bTV Cinema, "Луда по Стив" - комедия, романти-
чен (САЩ, 2009), режисьор Фил Трейл, в ролите:
Сандра Бълок, Брадли Купър, Томас Хейдън Чърч,
Кен Джонг, Кийт Дейвид, Бет Грант и др. 21,00 ч.

Днес минималните температури ще
бъдат от 3 до 8, а дневните ще се пови-
шат и ще са от 16 до 21 градуса, малко
по-ниски  по Черноморието. Облачност-
та ще бъде променлива, намаляваща до незначителна. Почти без
валежи.

В четвъртък минималните температури ще бъдат от 5 до 10
градуса, а дневните ще се повишат още и ще са от 18 до около 22
градуса. Денят ще започне със слънчево време, но с напредването
му от югозапад облачността ще се увеличава и  в следобедните
часове в западните и югозападни райони ще превали и прегърми.
Краткотраен дъжд с гръмотевици ще има и в района на София. В
останалата, по-голяма част на страната ще остане без валежи.

В петък ще бъде слънчево, с минимални температури от 6 до
11 и  дневни от 18 до 23 градуса. В Източна и Централна България
ще бъде предимно слънчево, а в западните райони ще се развива
купеста облачност и ще превали и прегърми.
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Наставникът на ЦСКА
Любослав Пенев заяви
категорично, че "червени-
те" ще отстранят Ботев
(Пд) в днешната полуфи-
нална среща-реванш от
турнира за Купата на
България. Двубоят на
стадион "Българска армия"
е от 19 часа, а първият
мач завърши 3:2 за "канар-
четата". "Всички срещи за
нас са важни. Една от
целите ни е Купата на
България. Искаме да
играем финал и да го
спечелим, пътят в този
турнир е по-кратък. В
първенството в никакъв
случай не се предаваме,
остават шест мача, това
са 18 точки. Всичко е
възможно. Тиаго е в
групата, ще видим кои ще
започнат. На разположе-
ния са почти всички
футболисти. Умората няма
да се отрази в никакъв
случай. Тренираме, възста-
новяваме се бързо, нор-
мално е всичко, предвид
гъстата програма, се
справяме добре. Убеден
съм, че момчетата ще
направят един силен мач"
започна Пенев.

"Искаме и се готвим да
победим и ще победим.
Изоставаме с един гол,
така е, но момчетата ще
играят добър силен, отво-
рен футбол, агресивен, с

положения, близко до
противниковата врата. Не
ме притеснява преднината
на Ботев. Съдията Петър
Костадинов? Не минава
моя пресконференция без
темата за реферите.
Докато виждам нереднос-
ти, няма да си мълча. Във
всички професионални
спортове има правила,
така е и във футбола.
Съдиите не са най-винов-
ните. Най-виновни и най-
отговорни са поръчителите.
Поръчките идват от едни
офиси в Бояна, до Околов-
ръстното шосе", продължи
треньорът на ЦСКА.

"Очаквах да ни свири
друг човек - този, който
ръководи последните два
мача за Купата на Бълга-
рия. Най-вероятно е било
случайност. В първия
двубой санкционира
Бикел, във втория го
изгони. Някои хора се
радват, че не се спазват
правилата. Не мога да го
допусна, ще си дам мне-
нието. Не искам да ми
помагат, но не искам и да
ме ощетяват. Това се
случва във всеки един
мач. Гледаме двубоите,
може и да е случайно.
Анализирам поведението
и на отборите. В едни
мачове са кротки като
агънца, в други ритат като
катъри, съдията не взима

никакво участие, не пази
футболистите, това ми
прави впечатление и го
казвам. Играем добре и с
11, и с 10, не сме пробва-
ли с 9 играчи, има доста-
тъчно време до края на
първенството. Искам
обективно съдийство. Това
искам аз, много ли е?!
Ако има фаул за ЦСКА,
срещу ЦСКА, да се свири.
Гледаме другите първенст-
ва - испанско, английско.
Те ще ги разкостят тези
рефери при едно такова
съдийство, няма да ги
допуснат до терена. Не
съм казвал поръчките
срещу кой са. Визирах

офис на Околовръстното
шосе. Искам обективност,
нищо повече. Спираме
дотук. Говорете ми за
футбол, ако не, си тръг-
вам. Напрежение няма да
се получи в никакъв
случай. Да не се вземе
трофей, е един от вариан-
тите, не го крия, не го
премълчавам. Готови сме
да постигнем целите. Но
може и да не се спечели
трофей, така е. Загуба
обаче не ми минава през
акъла - манталитет на
победител. Ако другият
отбор е по-добър, ще го
поздравим и така", завър-
ши Любослав Пенев. ç

Íàêðàòêî
Витоша  загуби
от Ботев (Вр)
с 2:5 в последния мач от 30-ия
кръг на Първа лига, група "А" на
втората осмица. Така "тигрите"
от Бистрица вече нямат
надежди да изместят съперника
си от втората позиция, която
запазва елитния статут на
врачани и им дава право на
участие в баражите за седмото
място. Гостите поведоха с две
попадения на Емил Стоев (15 и
25). Валери Домовчийски (28)
направи преднина на Ботев
класическа, но малко след това
Георги Купенов (30) намали.
Емил Стоев (41) оформи своя
хеттрик и предреши крайния
изход от срещата. Григор
Долапчиев (48) намали за 2:4.
В последните секунди Даниел
Генов (90+4) оформи крайния
резултат.

Славия официално
обяви раздялата
с Ранди Онуоха и с македоне-
ца Стефан Ашковски. Така
двама от тримата футболисти,
които президентът на Славия
Венци Стефанов обяви, че ще
освободи, са факт. Последният
е Тейнур Марем, за когото
също се очаква да бъде
изгонен до няколко дни.

Голмайсторът на ПСЖ
Килиан Мбапе  успя да
развие скорост
по-висока от тази на най-
бързия човек на земята Юсейн
Болт. Това се случи по време
на мача с Монако (3:1). 20-
годишният Мбапе спринтира
от центъра на терена до
наказателното поле на
съперника, където получи
топката и вкара за 1:0.
Измерването на скоростта на
Килиан показа, че той е
развил 38 км/ч, докато Болт
вдига по време на световния
си рекорд на 100 метра 37,58
км/ч. Болт пресече финала на
100 метра след 9.58 секунди
през 2009 година, но Мбапе
не мина целите 100 метра и
не може да претендира за
рекорда на ямаеца.

:

Ëþáî Ïåíåâ å ñèãóðåí, ÷å ÖÑÊÀ
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Поръчките идват от едни офиси в
Бояна, до Околовръстното шосе,
твърди треньорът на "червените"

Ìúðè ïîñî÷è êîé ùå
ïîìîãíå íà Ëåâñêè

Бившият треньор на Левски
Станимир Стоилов говори пред
vesti.kz, където отговори на въп-
росите не само за казахстанс-
кия футбол, а и за клуба от "Ге-
рена". Мъри обясни, че е препо-
ръчал Еркебулан Сейдахмет на
Левски. Стоилов се надява Ка-
захстанския Меси да бъде здрав
и бързо да се наложи при "сини-
те". "Мисля, че решението на Ер-
кебулан да премине в Левски е
добро. Липсваше му игрова прак-
тика в Уфа. Директорът и тре-
ньорът на Левски ми звъняха и
ме питаха за него, преди да го
вземат. Казах им мнението си.
Мисля, че знаете какво е, след
като му се доверих в национал-
ния отбор, когато беше на 18
години. Има добро бъдеще. Ка-
зах му, че времето в Уфа само
си минава и той трябва да взе-

Пети мач ще реши титлата в
женското баскетболно първенс-
тво на България. Това стана факт,
след като Берое (Стара Загора)
успя да стигне до успех над гос-
туващия Монтана с 60:54 и из-

Ïåòè ìà÷ ùå ðåøè ñïîðà çà òèòëàòà
â æåíñêîòî áàñêåòáîëíî ïúðâåíñòâî

равни финалната серия на шам-
пионата на 2:2 победи. Играе се
до три успеха от пет мача. Пета-
та среща е на 26 април от 18.30
часа в Монтана.

За Берое Виолина Кочева се

Треньорът на ЦСКА Любослав Пенев заяви, че може да разчита на
всички свои футболисти за днешния мач срещу Ботев (Пд)

ме решение, защото няма да е
вечно млад. Мисля, че намери
добро място за развитие. Пон-
рави се в първия си мач като
титуляр. Знам, че бе готов само
на 60-70% от максималните си
възможности. Необходимо е още
да работи. За съжаление, полу-
чи лека травма. Надявам се, че
ще се докаже в Левски и ще по-
мага на клуба. Това ще е добра
реклама и за казахстанския фут-
бол. Главното е да е здрав. Ако
всичко е наред, до месец-два ще
е в оптимална форма", коменти-
ра Стоилов пред vesti.kz.

"ЦСКА загуби точки от Левски
и сега Лудогорец е абсолютен фа-
ворит за титлата. Левски няма
шансове. Ще бъде трети. Борба-
та за първото място ще е между
ЦСКА и Лудогорец", прогнозира
Станимир Стоилов. ç

отличи с 20 точки и 9 борби,
Карина Константинова добави 11
точки. За Монтана 20 точки ре-
ализира Христина Иванова, а с
12 точки и 8 борби завърши Вик-
тория Стойчева.ç

Виолина Кочева (вдясно) направи силен мач за Берое, като отбеляза 20 точки


