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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Българският национал
Васил Божиков триумфира
с титлата в Словакия.
Защитникът и неговият
Слован (Братислава)
победиха с 4:0 като гости
Злате Моравце и за трети
пореден сезон станаха
шампиони на страната.
Божиков игра цял мач
за убедителния успех, с
който Слован узакони
титлата си. Тимът е
недостижим на върха в
словашкото футболно
първенство с шест точки
повече от втория Дунай-
ска Стреда кръг преди
края. ç

Åïèäåìè÷íà
îáñòàíîâêàХиляди демонстранти

излязоха по улиците на
големите градове в САЩ,
за да подкрепят палес-
тинците на фона на
поредната ескалация на
конфликта с Израел.
Около 2000 демонстранти
се събраха в квартал
Бруклин в Ню Йорк,
скандираха "Свободна
Палестина". Стотици
протестиращи блокираха
пътния трафик в Лос
Анджелис с искане да
бъде сложен край на
израелските въздушни
удари в ивицата Газа.
Президентът на САЩ Джо
Байдън разговаря по
телефона с израелския
премиер Бенямин Нетаня-
ху и с палестинския
президент Махмуд Абас,
пред които изрази
безпокойство от ескала-
цията на насилието и
призова за успокояване
на обстановката.

В последните дни ГЕРБ
завъртя на пълни обо-
роти опорната точка,
че са жертва на ре-

до края на юни

ваншизъм. Нищо ново под
слънцето: същата се върти
винаги, когато едноличната
власт на Бойко Борисов и
статутът им на "партия дър-
жава" (макар и без член
Първи) са застрашени.

Правилата на пропаган-
дата изискват запаметява-
щи се образи. И тук ГЕРБ
го намери в уволнената мла-
да шефка от Агенцията по
инвестиции. Ех, каква лич-
на драма, уважаеми зрите-
ли! Тя въпреки огромната
заплата не е привлякла нито
една чужда инвестиция!?
Колко ни струват стотици-
те комисии, агенции, регу-
латори с хиляди скъпопла-
тени чиновници и с… кло-
нящ към нулата резултат
или затънали в лобизъм!?
И защо нямаше подобен
медиен шум около стотици
хиляди служители, уволня-
вани при кабинетите "Кос-
тов", "Близнашки", "Борисов
- 1, 2 и 3": от министъра
до чистачката и шофьора,
за да се сложат "наши" хо-
ра. Подменена администра-
ция, пълна с калинки, пос-
лушна и гласуваща под
строй за ГЕРБ! Нима след
протести и над 70% общес-
твена воля за промяна на
Модела могат да останат
спокойно на служба него-
вите носители!? В силови-
те ведомства и в държав-
ните финанси, които дър-
жат механизмите и слагат
чадъра над контролирания
и купен вот, над корупци-
онните потоци, над некачес-
твените ремонти и незакон-
ните сметища и срутища!?
Не казаха нищо за стоти-
ците хиляди безработни и
неподпомогнати от държа-
вата, пострадали от COVID
мерките на ГЕРБ в стил "тука
няма - но и тука няма"… А
плачат за шефката на НАП,
отказала да си прекрати от-
пуската при изтичането на
6 милиона лични данъчни
декларации. За това вече
държавата губи дела, но
плащат не виновните чинов-
ници, а пак ние…

Да говорим ли за Мит-
ниците - още Алеко го е
казал достатъчно ясно… В
МВР главният секретар е
уволнен за полицейско на-
силие. Така е и в САЩ -
след случая "Флойд" там
за същото има тежки при-
съди!

Няма за какво да се
вайкат от ГЕРБ, няма кой
да повярва на крокодилс-
ките им сълзи и двойния
им аршин…

Служебното правителс-
тво има пълното право да
си подбере екип, на който
има доверие и който може
да осъществи честни избо-
ри и скъсване на порочна-
та връзка "мафия - пари -
власт", която отрови бъл-
гарската демокрация при
предишното управление!

ланира се извънредната епидемична об-
становка у нас да бъде удължена с поне
още месец - до края на юни, заяви глав-
ният държавен здравен инспектор доц.
Ангел Кунчев. Той обясни, че с обявява-
нето на тази обстановка са свързани го-
ляма част от мерките, които се прилагат,
така че без нея те не могат да действат.
Кунчев увери, че "зелените коридори" ня-
ма да се закриват. Облекчава се и разда-
ването на ваксини за личните лекари -
те ще ги получават от РЗИ-тата и от ДКЦ-
тата, които ще бъдат определени в запо-
вед, за да се избегнат струпвания и нап-
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режение, каквото имаше пред Столична-
та здравна инспекция. Кунчев посочи, че
се обмислят и промени в правилата за
влизане у нас. Предвижда се децата до
определена възраст да не се тестват, като
са възможни два варианта за такава въз-
растовата граница - до 2-годишна въз-
раст или до 5-6 г., като най-вероятно ще
се приеме второто предложение. Плани-
ра се и разширяване на списъка с произ-
водители на бързи тестове, които да се
признават.

Заповед за промените се очаква през
новата седмица.  2

Служебният каби-
нет показва модел за
излизане от безпъти-
цата, в която се нами-
ра България. Това,
което се случи в 45-ото
народно събрание, е
урок за всички партии
в навечерието на

Ïðåçèäåíòúò: Ñëóæåáíèÿò êàáèíåò
å èçõîä îò áåçïúòèöàòà

за предаването "Неделя
150" по Българското
национално радио. По
думите на държавния
глава не е добре
България върви от
избори на избори и да
няма парламент.

Президентът под-

черта, че служебният
кабинет има пред себе
си натрупани значими
социални проблеми и
трудната задача е да
отговори на очаквани-
ята на хората, защото
отишлото си правител-
ство е отказало да
внесе актуализация на
бюджета.  "Олигархия-
та е там, където има
чекмеджета с кюлчета.
Няма хора, абонирани
за властта", категори-
чен бе Радев.

новата предизборна
кампания. Надявам се
партиите да проявят
благоразумие и отго-
ворност и след избори-
те те да съставят
правителство. Това
заяви президентът
Румен Радев в интервю

êðîêîäèëñêè ñúëçè
è äâîåí àðøèí

ÏÏ
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Íàòðóïàíè ñà ìíîãî ñîöèàëíè ïðîáëåìè,
êàòåãîðè÷åí å äúðæàâíèÿò ãëàâà

Снимка
Пресфото

БТА

София.
Зона

"Спортувай
в твоя
град"

се проведе
вчера в

Княжеската
градина.
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Планира се извънред-
ната епидемична обста-
новка да се удължи с още
един месец - до края на
юни, заяви пред БТВ
главният държавен инс-
пектор доц. Ангел Кунчев.
С обновяването на тази
обстановка са свързани
доста от мерките, които
се прилагат, така че без
нея те не могат да дейст-
ват. Вероятно ще е необ-
ходимо поне с 1 месец тя
да се удължи, допълни
той.  "Зелените коридори"
няма да бъдат закрити, ще
се облекчи и раздаването
на ваксини за личните
лекари - те ще ги получа-
ват от РЗИ-тата и от ДКЦ-
тата, които ще бъдат
определени в заповед.
Целта е да се избегнат
струпвания и напрежение,
коментира Кунчев, цити-
ран от Днес.бг. Да засили
ролята на общопрактику-
ващите лекари - т. е., те
да получават ваксини
толкова, колкото заявяват.
От края на май доставки-

те на "Пфайзер" се увели-
чават двойно, което ще
даде възможност да
удовлетворим почти на
100% техните заявки, и да
останат количества за
електронната система и
"зелените коридори",
обясни доц. Кунчев.
Обмислят се и промени
за влизане в България,
като децата до определе-
на възраст да не се
тестват. Два варианта за
такава възрастова грани-
ца се обсъждат - до 2-
годишна възраст или до 5-
6 г. Според главния държа-
вен инспектор е по-удачно
да е 5-6 г., вземането на
проба от по-малките деца
е по-неприятно, по-трудно,
особено в условия на
граница или някъде друга-
де. Има минимален риск,
но е приемлив, не е
толкова голям процентът
на децата под 5 г., които
пътуват, влизат в България,
така че може да опреде-
лим възраст такава, която
да улеснява пътуванията

Óäúëæàâàò èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà
îáñòàíîâêà äî êðàÿ íà þíè?

Главният секретар на МВР
Ивайло Иванов е освободен от
длъжност заради полицейското
насилие при протестите мина-
лото лято. Това съобщава БНР,
позовавайки се на съобщение в
секцията за правна информация
на сайта на Министерския съ-
вет.

Става ясно, че служебният
кабинет е предложил на прези-
дента Румен Радев да освободи
Иванов заради нарушаване на
основни принципи за работа в
МВР, изразяващи се в незачи-
тане и негарантиране на права-
та и свободите на гражданите и
тяхното достойнство. Проверки-

Ãëàâíèÿò ñåêðåòàð íà ÌÂÐ - ñìåíåí çàðàäè
ïîëèöåéñêîòî íàñèëèå íà ïðîòåñòèòå ïðåç ëÿòîòî

те за полицейско насилие текат
един месец, припомня Нюз.бг.

Посочва се, че при протес-

тите са били допуснати грешки
от организационен и тактически
порядък. Имат се предвид дейс-

ÍÀÏ îïðîâåðãà ÃÅÐÁ: Ðóìåí Ñïåöîâ íÿìà ó÷àñòèÿ â
÷àñòíè äðóæåñòâà, ïðîäàë å ôèðìàòà ñè áåç çàäúëæåíèÿ

Изпълнителният директор на
НАП Румен Спецов няма участия
в частни дружества при встъп-
ването си в длъжността.

Това съобщиха от пресцентъ-
ра на Агенцията.

По повод постъпили медий-
ни въпроси за наличие на учас-
тие в частна фирма на г-н Ру-
мен Спецов, изпълнителен ди-
ректор на Националната агенция
за приходите, от НАП уточняват

следното:
Румен Спецов придобива

фирмата "Гранекс Трейдър" ЕО-
ОД след напускане на системата
на НАП през 2015 г. Дотогава не
е имал дялови участия във фир-
ми. От придобиването на компа-
нията "Гранекс Трейдър" ЕООД до
момента на продажбата й през
април 2016 г., фирмата не е има-
ла задължения към фиска. Г-н
Спецов няма информация, нито

Îáìèñëÿò ñå ïðîìåíè â
ïðàâèëàòà çà âëèçàíå â Áúëãàðèÿ,
çà äà íå ñå òåñòâàò âñè÷êè äåöà

на хората, уточни още
здравният експерт. Плани-
ра се и разширяване на
списъка с производители
на бързи тестове, които се
признават. Ще се разшири


Íà òîçè äåí

Събития
 1395 г. - Обединени ун-

гаро-влашки войски нанасят
поражение на османската ар-
мия при Ровине, Влашко.

 1498 г. - Корабите на
Васко да Гама достигат до Ин-
дия.

 1555 г. - В София мю-
сюлмански фанатици убиват с
камъни Никола Мартинов (све-
ти Николай Софийски Нови),
решил да се върне към хрис-
тиянската вяра.

 1846 г. - Саксофонът е
патентован от Адолф Сакс.

 1876 г. - Априлското въс-
тание: четата на Таньо Стоя-
нов (Таньо войвода) премина-
ва Дунава и слиза на българ-
ски бряг.

 1956 г. - Народна репуб-
лика България е приета за член
на ЮНЕСКО.

 1980 г. - Започва вътреш-
ният конфликт в Перу, който
официално продължава и до
днес.

 1995 г. - След като 18
години е кмет на Париж, Жак
Ширак встъпва в длъжността
президент на Франция.

Родени
 1873 г. - Анри Барбюс,

френски писател и обществе-
ник

 1900 г. - Рухолах Хомей-
ни, ирански политик и духов-
ник

 1904 г. - Жан Габен,
френски актьор

 1912 г. - Живко Сталев,
български юрист, доайен на
правната наука, председател
на конституционния съд

 1961 г. - Ениа, ирландс-
ка музикантка

 1965 г. - Лилия Игнато-
ва, българска гимнастичка

Починали
 1395 г. - Крали Марко,

крал на Прилеп
 1838 г. - Шарл Морис дьо

Талейран, френски политик
 1944 г. - Александър Ди-

митров, деец на РМС и БКП,
герой от антифашистката съп-
ротива

 2009 г. - Марио Бенеде-
ти, уругвайски поет и есеист

 2009 г. - Петър Слаба-
ков, български актьор и поли-
тик

твията от 2 септември 2020 г.,
когато се стигна до ескалация
на напрежението между унифор-
мените и протестиращите и бя-
ха допуснати сблъсъци, при ко-
ито пострадаха както хора с аг-
ресивно поведение, така и мир-
но протестиращи граждани и
журналисти.

В правителственото решение
се съобщава, че главният сек-
ретар на МВР е пряко отгово-
рен за настъпилите вредни пос-
ледици.

Припомняме, в петък прези-
дентът подписа указа за осво-
бождаването на Ивайло Иванов
от поста.ç

би могъл да коментира дейност-
та на фирмата след продажбата
й преди пет години.

През 2018 г. Румен Спецов
подава декларация за прекъсва-
не на дейността на всички свои
фирми в България поради полу-
чаването на статут на постоян-
но пребиваващ в Дубай, ОАЕ, къ-
дето живее със съпругата си, ко-
ято работи за голяма междуна-
родна компания в Дубай.

Г-н Спецов е излязъл от уп-
равлението на дружествата, в
които е имал участие, като е въп-
рос на дни това да стане види-
мо в Търговския регистър.

Румен Спецов дълги години
е работил в системата на НАП,
включително в закритото вече
специализирано звено за бор-
ба с данъчните измами "Разс-
ледване на особени случаи"
(РОС).çРумен Спецов

и списъкът с държави, от
които влизането е забране-
но заради разпростране-
нието на индийския вари-
ант на вируса на терито-
рията им.ç
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"Жан Виденов прави
нова лява партия, всеки е
свободен да прави своя
избор и да се опитва да
влезе в политиката. Дру-
гото нещо, което вчера се
състоя в НДК - учредява-
нето на платформата
"Социализъм 21. век", е в
рамките на БСП, това не
е никакво отцепване или
разделяне в партията. То
не е ново, в БСП винаги е
имало различни идейни
движения. То може да
обогати идейната диску-
сия, така че чакаме нови
идеи от това движение, те
ще бъдат обсъдени вътре
в партията", заяви лидерът
на БСП Корнелия Нинова
в ефира на БНР.

По повод коментара на
ГЕРБ, че БСП е вкарана
през задния вход на
властта, Корнелия Нинова
каза: "Това са несериозни
коментари, защото и
представители на ГЕРБ
има в служебното прави-
телство. Нашето участие в
служебното правителство
е Янаки Стоилов, това
беше обсъдено с прези-
дента. Той получи предло-
жение да се включи в
кабинета, Изпълнителното
бюро и Националният
съвет се произнесоха,
каквито са нашите прави-
ла и устав. Ние сме
системна и сериозна
партия, взимаме решения-
та си в колективните си
органи", коментира Нино-
ва, като допълни, че
Янаки Стоилов е сериозен
юрист, има сериозна
експертиза и ще бъде
полезен на служебното
правителство.

В предаването "Неделя
150" тя заяви, че полити-
чески позиции на левица-
та по отношение на ре-
формата в правосъдната
система са известни,
последователни и прин-
ципни. "Ние сме казвали,
че виждаме реформата и
промяната през закрива-
не на Специализирания
съд и Специализираната
прокуратура, нов закон и
нова форма на КОНПИ,
както и други промени.
Янаки Стоилов не е
отишъл в служебния
кабинет с програмата на
БСП. Замисълът и консти-
туционният ред, който
определя отговорностите
на служебното правителс-
тво, не предвиждат там да
се правят политически
реформи според това

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Ñëóæåáíèÿò êàáèíåò å ñáîð îò
åêñïåðòè, êîèòî äà íàïðàâÿò ðåâèçèÿ è ÷åñòíè èçáîðè

министърът от коя полити-
ческа партия е", катего-
рична бе Нинова, като
обясни, че работата на
служебния кабинет е да
се извади истината за

обясни, че служебният
кабинет е замислен като
преходно управление за
кратък период и това не е
кабинет за управление на
страната. "Служебният
кабинет е сбор от експер-
ти, които трябва да напра-
вят честни избори и да
извадят наяве истината за
предишното управление.
Кабинет в Народното
събрание е политически
сбор от програми за
управление, за реформи,
за промени в сектори.
Тези неща са абсолютно
несравними", категорична
е Нинова.

"Това Народно събра-
ние, което мина, трябваше
да направи временен
кабинет с няколко приори-
тета. Ние смятаме, че
това трябваше да го
направи втората полити-
ческа сила. Предварител-
но подадохме ръка и
предложихме подкрепа
без условие за тези
няколко приоритета",
припомни председателят
на БСП, като изброи
въпросните приоритети:

"Спешни социално-
икономически мерки,
които да минат през
актуализация на бюджета.
На второ място да се

направи подготовката за
Плана за възстановяване
и устойчивост на Бълга-
рия, да се защити дългос-
рочно българският инте-
рес.

На трето място да се
направи ревизия на
управлението на Бори-
сов". По думите й тези
условия са били безуслов-
ни и надпартийни, но
"Има такъв народ" не са
имали желание и потенци-
ал да направят този
кабинет. "Когато третият
мандат дойде при нас,
ние с готовност за тези
политики получихме отказ
от трите нови партии",
каза още тя.

"Целта на по-голямата
част от българите, които
гласуваха на тези избори,
беше да се разгради
досегашният модел на
управление", смята Корне-
лия Нинова и уточни:
"Няма как средството за
постигане на тази цел да
бъде колаборация със
същия модел. Можехме да
бавим една седмица и да
"тупаме топката", но през
този период Борисов
щеше да продължава да
управлява."

Промените, които
правят президентът и

състоянието на системата,
за която отговаря всеки
министър, да се ревизи-
рат порочни практики, но
това не предполага той да
прави реформи.

"Янаки Стоилов има
качествата да се справи,
но не смятам, че това
трябва да се използва
като аргумент в изборите.
Обществото ще види, че
хората в изпълнителната
власт на БСП са професи-
оналисти, че са честни и
точни", каза още Нинова
по темата.

Лидерът на БСП смята,
че ако една партия си
сменя програмата на
всеки избори, тя не е
сериозна партия. "Ние
сме принципна, последо-
вателна и системна пар-
тия, така че няма да си
сменим програмата,
вероятно ще направим
промени в тактиката, така
че да бъдем припознати
като истинската алтерна-
тива. "Има такъв народ"
беше емоционален избор,
но не са управленска
алтернатива и това се
показа в този месец. Така
че ние ще работим за
това да се покажем като
управленска алтернатива".

В ефира на БНР тя

"Èìà òàêúâ íàðîä" áåøå
åìîöèîíàëåí èçáîð, íî íå ñà
óïðàâëåíñêà àëòåðíàòèâà,
êîìåíòèðà ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ

мин.-председателят, са
абсолютно логични, смята
Корнелия Нинова. "Нор-
мално е някои да са
против, но промените са
логични и наложителни.
Интересни са тези в
митниците и НАП, защото
това са двете агенции,
които трябва да осигурят
висока събираемост и
приходи. От друга страна,
те бяха използвани през
годините - едната като
чадър за корупционни
практики и другата като
бухалка срещу непослуш-

ниците, затова и в двете
посоки промените са
аргументирани", обясни тя.
"Ако целта е правителст-
вото да осигури прозрач-
ни и честни избори, едно
от средствата е да бъдат
сменени тези хора, които
покриваха канали за
купуване, за манипулации,
за натиск", допълни още
Нинова.

Ние подкрепихме
създаването на Комисията
за ревизия на управлени-
ето на Борисов, но същес-
твуването на парламен-
тарна комисия извън
съществуване на парла-
мент изглежда юридичес-
ки нонсенс. За да има
истински ефект, всичко
трябва да приключи в
съдебната система и
докато няма парламент, е
хубаво всички сигнали да
се насочват натам", посо-
чи Нинова.

По думите на лидера
на БСП тревожното е
краткото време, в което
трябва да се организират
изборите, а не промените
в Изборния кодекс. "Поли-
тическата ни позиция за
машинното гласуване е
ясна и последователна, но
бързите промени в Избор-
ния кодекс и краткото
време до следващите
избори поставят много
въпроси от организацион-
на и финансова гледна
точка", обясни тя.

"Започна процесът по
номинации за водачи на
листите, отчели сме
грешките в някои райони
и вероятно ще има и
персонални промени в
листите. Ще има промени
и в Изпълнителното бюро,
които ще се решат на
следващия Национален
съвет", заяви Корнелия
Нинова.

За предстоящите
избори лидерът на БСП
си поставя задачата да
ги спечели. "Ако тръгваме
на битка, за да сме
трети, това е обречено.
Трябва да си поставим
високи цели, за да се
мобилизираме да ги
постигнем", заключи
Корнелия Нинова.ç

На заседанието на НС на партията в събота с
мнозинство бе приет докладът на председателя
Корнелия Нинова по актуалната политическа об-
становка и предстоящите задачи на БСП за пред-
срочните избори. НС утвърди и план за действие
на левицата съобразно обобщените анализи от
парламентарните избори.

Средносрочните мерки  в плана имат за цел
вътрешна консолидация на партията и активен
диалог, както и с коалиционни партньори и други
леви формации. Обсъдени бяха въпросите за ор-
ганизационното укрепване на партията, дигита-
лизацията и новите технологии, които могат да
бъдат използвани. Целта е  БСП да бъде силна,
отговорна и идейно ясна политическа формация,
която си поставя високи цели на предстоящите
парламентарни избори - да бъде партия на ста-
билност, принципност и последователност в по-
литиката.

НС на БСП избра нов Национален предизбо-
рен щаб за предстоящите парламентарни избо-
ри. В него са привлечени и експерти, а съставът
е намален до 9 души. Всеки член на щаба ще
отговаря за различен ресор.

 За председател на Предизборния щаб на БСП
бе избран Кристиан Вигенин.

Êðèñòèàí Âèãåíèí îãëàâè Ùàáà íà ÁÑÏ çà èçáîðèòå
 Структура на щаба:
 1. Председател - Кристиан Вигенин, заместник-

председател на БСП.
 2. "Партийна и организационна дейност" - Дин-

ко Желев, член на Националния съвет на БСП, дъл-
гогодишен главен експерт в отдел "Организационен"
в партията.

 3. "Анализи, стратегии, послания" - Теодор Сла-
вев, председател на район "Студентски" на БСП.

 4. "Коалиционна политика и местна власт" -
Атанас Зафиров, заместник -председател на БСП.

 5. "Международна дейност" - Мирослава Гате-
ва, член на НС на БСП, дългогодишен главен екс-
перт в отдел "Международен" в партията.

 6. "Медии, социални мрежи, ПР, предизборна
реклама" - Иван Ченчев, член на НС на БСП.

 7. "Връзка с ЦИК и избирателните комисии" -
Вяра Емилова, секретар на НС на БСП.

 8. "Младежки инициативи" - Габриел Вълков,
председател на Младежкото обединение на БСП-
София.

9. "Финансова дейност" - Александър Нейчев,
административен ръководител в БСП.

Всеки един от отговорниците по ресори в пре-
дизборния щаб ще работи с екипи от професиона-
листи.
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В България работят 279
млекопреработвателни
предприятия, от които 27
обекта произвеждат
имитиращи продукти,
съдържащи в състава си
мляко, съобщиха специал-
но за "Агрозона" от Бъл-
гарската агенция по
безопасност на храните
(БАБХ), където всички
предприятия се водят в
регистър. Правилата за
производство, предлагане
и етикетиране на млечни-
те и на имитиращите
продукти са регламентира-
ни в националното зако-
нодателство в Наредбата
за специфичните изисква-
ния към млечните продук-
ти. Според експертите
най-добрият ориентир за
потребителите дали про-
дуктът, който са закупили
от магазина, е произведен
от мляко, или е имитиращ
продукт, е информацията,
изписана на етикета на
храната.

С цел избягване на
заблуда на потребителите
Наредбата забранява
използването на думата
"млечен" или нейни произ-
водни, както и названията
за млечни продукти, в
наименованията на имити-
ращите продукти, съдър-
жащи в състава си мляко.
Освен това за тях не се
допуска използването в
името на продукта, етике-
та, търговския документ,
рекламния материал,

Ñïîðåä áðàíøà
çà ïðîäóêòèòå,
êîèòî íå íîñÿò
èìåòî íà
ïðîèçâîäèòåëÿ,
íå ìîæå äà ñå
äàäå ãàðàíöèÿ
çà êà÷åñòâî

27 ìàíäðè ó íàñ ïðàâÿò
èìèòèðàùè ïðîäóêòè

Íàïúíèòå äà èçêàðàø åäèí çåìåäåëåö íàðêîìàí å æàëêà ïàðîäèÿ íà ñàìîçàùèòà
От 5 май насам цяла Бълга-

рия е потопена в скандала "Ил-
човски", който влезе в полезре-
нието на всички медии, но не за-
щото разкритията му бяха нови-
на нечувана, а поради дадената
за първи път възможност на кру-
пен зърнопроизводител да раз-
каже пред народните представи-
тели от 45-ия парламент исто-
рията си как приближени до
властта се опитват да откраднат
бизнеса му.

Практика, широко прилагана
през последните 10 години във
всички сфери на икономиката, но
за първи път разказана от първо
лице в подробности - и то пред
народните представители, което
силно стресна досегашните уп-
равляващи от партия ГЕРБ.

Последва нечувана канонада
от оплювания срещу Светослав
Илчовски, върхът на която беше
пуснатият слух, че фермерът бил
наркоман, който лъжел и по ни-
какъв начин не можел да докаже
своите твърдения. Върхът на глу-
постта беше "идеята" на една от
парламентарните журналистки
(срам за цялата гилдия) да тест-
ват с дрегер фермера преди за-
седанието на комисията, защо-
то, видите ли, той не знаел как-
во говори.

Е, това вече преля чашата!
Защото да наречеш един здраво

както и при всяка друга
форма на реклама или
представяне на продукти
обозначения, които показ-
ват или подсказват, че
храната има свойства или
характеристики на мляко
или млечен продукт.

Имитиращите продукти,
съдържащи в състава си
мляко, трябва да се
предлагат в обектите за
търговия с храни на
отделни щандове или на
обособени за целта места.
Те трябва да бъдат отделе-
ни по подходящ начин или
различни от тези, на
които се предлагат млеч-
ните продукти.

Български млечни
продукти се продават в
Западна Европа в магази-
ните, от които купуват
сънародниците ни и хора
от другите страни на
Балканите, но от етикети-
те трудно може да се
разбере кой произвежда
тези храни. "Номерът на
млекопреработвателното
предприятие не показва с
какво се работи, посочи
за "Агрозона" Симеон
Присадашки, зам.-предсе-
дател на Асоциацията на
млекопреработвателите в
България. Според него за
продуктите, които не
носят името на произво-
дителя, не може да се
даде гаранция за качест-
во. Контролът на имитира-
щите продукти е най-
силен в търговските

вериги, но в ХоРеКа
сектора е трудно да бъде
осъществен, отбеляза той
и допълни, че консумация-
та на млечни продукти е
намаляла от началото на
пандемията с коронавиру-
са. "Млякото обаче не
чака, произвеждаме и в
условията на криза. Все
още няма съживяване на
продажбите в туристичес-
кия сектор. Надяваме се с
възобновяването на
развлеченията продажби-
те да потръгнат отново,
очакваме да се отворят
също границите в чужби-
на.

От гледна точка на
потребителя е важно на
опаковката на млечния
продукт да бъдат посоче-
ни ясно и с големи букви

произходът и съдържание-
то - регистърът сам по
себе си не е достатъчен,
за да се ориентират
потребителите дали една
фирма е вписана в него
или не, коментира Милка-
на Йорданова, която
управлява семейната
мандра в село Смилян,
заедно с прилежаща къща
за гости. По-ефективно е
според нея тези продукти
да бъдат отделени от
останалите на щандовете
в магазините. На етикети-
те това не трябва да бъде
написано с най-ситния
шрифт. Самото понятие
"имитиращ продукт" не е
подходящо за млечните
храни, посочва стопанката
и отбелязва категорично:
"Имитиращите продукти са

възход на технологиите,
но и падение на филосо-
фията за производството
на здравословна храна".
Като цяло конкурентната
среда, в която работят
малките млекопреработва-
тели в страната, не е
здравословна според
Милкана Йорданова.
Българският потребител
изкупува най-бързо евти-
ните млечни продукти.

Производството на
имитиращи сирена в
страната се увеличава от
началото на 2021 г. Родна-
та статистика показва, че
докато през януари коли-
чеството, произведено в
предприятията в страната,
е около 1027 тона, то през
март е 1269 т. Това предс-
тавлява увеличение в
сравнение със същия
период на 2020 г., когато
през януари на пазара са
предложени 911 т, през
февруари 937 т, а през
март 1259 т имитиращи
продукти.

Статистиката сочи още,
че през първите два
месеца на 2021 г. изкупе-
ното мляко в страната
намалява с 0,6%, или 626
т, а производството на
имитиращи сирена, съдър-
жащи краве мляко, нараст-
ва с 10,8% - с 200 т. ç

стъпил на земята български фер-
мер наркоман, си е чист алоги-
зъм и реакция на истерични хо-
ра, които изобщо не познават
родните земеделци. Затова с пра-
во целият земеделски бранш ве-
че се присмива на това безси-
лие на досега управляващите да
замажат дълбоката си поквара.

През последните години ня-
ма фермер, който да не си е па-
тил по един или друг повод от
така наречените управляващи. За
конкретния случай със Светос-
лав Илчовски от Кнежа няма да
говорим, защото той бъде разс-
ледван от прокуратурата. А и са-
мият фермер увери депутатите,
че има достатъчно доказателст-
ва, за да докаже тезата си.

И понеже Синор.бг винаги е
стоял далеч от политическите
дебри на предизборните кампа-
нии, в каквато очевидно навли-
заме, поводът да отразим скан-

дала "Илчовски" е не толкова кон-
кретният случай на кражба на
бизнес. Колкото да ви припом-
ним десетките случаи на мълча-
ние от страна на администраци-
ята по повод безбройните сиг-
нали за кражби на бизнес и за
източване на европейски средс-
тва, за които земеделските про-
изводители са ни сигнализира-
ли.

Искаме да посочим само ня-
кои от текстовете и интервюта-
та, които сме публикували през
последните години, свързани с
разкрития за източване на сред-
ства, без обаче по тях да има
един разкрит или осъден.

През април миналата година
в няколко писма до земеделския
министър Десислава Танева дреб-
ни производители на зеленчуци
зададоха конкретни въпроси,
свързани с проверки от страна
на Европейската служба за бор-
ба с измамите ОЛАФ, чийто ре-
зултат не беше обявен. В пис-
мото си от 22 април градинари-
те пишеха следното: "В доклад
на ОЛАФ от 3 септември 2019 г.
се казва, че в България са уста-
новени 94 случая с нарушения в
изплащането на евросубсидии,
които са нанесли щети от 10 ми-
лиона евро. По-интересното е, че
от страна на министерството са
предприети действия само по 13

случая, от които обвиняем е са-
мо един, за 9 не са взети никак-
ви мерки, а 3 от проверките не
са неприключили. За останалите
над 80 броя нищо не се казва.
Затова ние питаме защо властта
е подала само 3 сигнала за не-
редности към ОЛАФ? Защо...?"
Отговори на техните въпроси та-
ка и не бяха дадени.

Година преди това, през про-
летта на 2019 г., биологичните
производители масово се вдиг-
наха на протест срещу наглия на-
тиск, упражнен от администра-
цията върху бранша заради схе-
мите за източване на евросред-
ства, в които бяха замесени сер-
тифициращи организации, приб-
лижени до властта.

Скандалът изригна заради ог-
ромни полета с кориандър, зая-
вени като биологични, което си
беше чиста лъжа, защото под ча-
дъра на местни политически
структури евросредствата бяха
изплатени на мними земеделци,
в резултат на което бюджетът на
биологично земеделие беше из-
черпан. Европейските одитори
констатираха проблема и нало-
жиха сериозни санкции на стра-
ната. И досега обаче няма нито
един осъден, независимо от обе-
щанията, дадени от последния ка-
бинет "Борисов 3".

Огромен скандал се завихри

преди години и около така наре-
ченото подпомагане на групите
и организациите на производи-
телите по ПРСР, където реалните
земеделци нагло бяха изхвърле-
ни, защото властта беше измис-
лила схемичка да даде евросред-
ствата на кухи структури, сиреч
на новосформирани групи. За
целта изсмукаха от палците си
едни наредби с неизпълними
изисквания, така че 30 млади зе-
меделски производители от про-
изводителния Пазарджишки ре-
гион станаха "недопустими". И с
това смачкаха бизнеса на мал-
кото останали производители на
плодове и зеленчуци в Тракийс-
кото поле.

И понеже примерите с наглед
процъфтяващото досегашно уп-
равление са много, ще спрем до-
тук. В очакване на служебното
правителство, което да направи
по-поносим прехода между 45-ото
и 46-ото народно събрание.

Екатерина СТОИЛОВА
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Индексът на цените на
производител в селското
стопанство в България за
първото тримесечие на
2021 г. се повишава с 18,6%
на годишна база, изчисля-
ват в Националния статис-
тически институт (НСИ).
Наблюденията на
Investor.bg показват, че от
третото тримесечие на
миналата година има ръст
на индекса на цените на
производител в растение-
въдството на тримесечна
база и спад на показателя
в животновъдството. Ин-
дексът на цените на про-
дукцията от растениевъдст-
вото за една година се
увеличава с 28,9%, а на
продукцията от животно-
въдството намалява с 3,7%,
изчисляват в НСИ. Спрямо
2020 г. цените на селскос-
топанската продукция
отбелязват ръст с 16,8%,
като в растениевъдството
те се увеличават с 24,8%, а
в животновъдството е
регистриран лек спад от
0,6%.

В периода януари - март
на годишна база растат
цените на техническите
култури - с 39,4%, зърнени-
те култури - с 25,4%, фу-
ражните култури - с 5,5%, и

Ïðåç ïúðâîòî òðèìåñå÷èå
ïðîäóêöèÿòà îò ðàñòåíèåâúäñòâî å
ïî-ñêúïà ñ 28,9% â ñðàâíåíèå ñ ãîäèíà
ïî-ðàíî, à îò æèâîòíîâúäñòâî
íàìàëÿâà ñ 3,7%, èç÷èñëÿâàò â ÍÑÈ

Öåíèòå íà ïðîèçâîäèòåë â  àãðîñåêòîðà
ó íàñ ðàñòàò ñ 18,6% â êðàÿ íà ìàðò

Поне 40% от розовите гради-
ни у нас тази година ще останат
необрани, а още през есента част
от традиционните производите-
ли ще унищожат насажденията
си. Това прогнозираха от Асоци-
ацията на розопроизводителите
по БНР. Причините са ниските из-
купни цени и липсата на пазари.
"Розоберът тази година ще за-
почне по-късно и ще бъде съпът-
стван със сериозни проблеми",
казва производителят Христо Ни-
колов. Преработвателите предла-
гат около 1,60 лв. за килограм
изкупна цена, което е с лев по-

След ценовата експлозия на
зърнените пазари от края на ап-
рил, дължаща се на влошаване-
то на агрометеорологичните ус-
ловия в страните износителки,
сега котировките се успокоиха.
Доста анализатори са на мне-
ние, че сериозните повишения
всъщност се дължаха на спеку-
лативния фактор, а той вече е

 40% îò ðîçîâèòå ãðàäèíè ó íàñ òàçè
ãîäèíà ìîæå äà îñòàíàò íåîáðàíè

Ïðîäàâà÷èòå íà õëåáíà ïøåíèöà íà áîðñàòà ïðîäúëæàâàò äà ñâàëÿò öåíèòå

Оказва се, че богатите и
плодородни почви на Добруджа
водят до обратен ефект при от-
глеждането на лавандула. Това
споделят производители от Доб-
ричка област, захванали се с
отглеждане на 200 дка с ете-
ричномаслената култура още от
2010 г. Опитът и наблюденията
на стопаните показват, че след
7-8 години растенията се изто-
щават.  Плодородният чернозем
форсира лавандулата, тя прави
големи и мощни туфи. Така оба-
че бързо се изчерпва потенци-
алът на културата и това сък-
ращава живота й, обясняват аг-
рономи. Обратно на практика-
та в Добруджа, в литературата
се посочва, че веднъж засята
на дадено поле, лавандулата да-
ва цвят и масло средно до 25
години.

Произходът на лилавата бил-
ка е от района на Средиземно-
морието. Освен че обича силно
слънце, което подпомага качва-
нето на маслото в съцветията,
растението изисква пропускли-
ви и песъчливи почви. Тежките
полета на Добруджа дават бога-
та "основа" за развитие на рас-
тенията, но не са обичайната им
среда, допълват стопаните.

В Добричка област най-доб-
ре се развиват в момента на-
саждения, които са на 3-4-го-
дишна възраст.  По-старите на-
саждения не само страдат за-
ради форсирането и бързото из-
черпване на ресурсите им, но
и са поразени от сушата на
2020 г. Независимо от всички
грижи като торене и подхран-
ване, те трудно се възстановя-
ват, показва практиката на про-
изводителите.

2021 г. се очертава като по-
добра в сравнение с предход-
ната. В момента основната гри-
жа е борбата с плевелите в ла-
вандуловите насаждения, коя-
то заради валежите изисква
многократно влизане и окопа-
ване на лилавите редици.

Големият въпрос е каква ще
е цената на етеричното масло,
която в момента е в застой.
Стопаните с тревога следят па-
зара или по-скоро липсата на
такъв. Тревожен е фактът, че
въпреки ниските добиви от 2020
г. тенденцията е за понижаване
на цената. 80-85 % от земе-
делските стопани от Добричка
област не са реализирали про-
дукцията си. В момента има неп-
родадено лавандулово масло,
произведено през 2018 г.ççççç

Ïàðàäîêñ:
Áîãàòèÿò
äîáðóäæàíñêè
÷åðíîçåì  áàâíî
óáèâà ëàâàíäóëîâè
íàñàæäåíèÿ

малко от очакваното.
От Асоциацията на розопро-

изводителите посочват, че работ-
ниците са малко, няма и пазари.
Очакванията са част от розовар-
ните изобщо да не отворят, а част
от розопроизводителите "просто
ще зарежат розите по полето".

"15 хил. тона е производст-
вото на розов цвят миналата го-
дина. Аз мисля, че тази година
ще паднем под 10 хил. тона. То-
ва означава унищожаване на
много масиви с маслодайна ро-
за през есента", прогнозира
Христо Николов.ççççç

пресните зеленчуци - с
1,5%. Увеличение е отчете-
но и в цените на маслодай-
ния слънчоглед - с 40,1%,
меката пшеница - с 20,5%,
царевицата за силаж - с
12,1%, главестото зеле - с
14%, краставиците - с 8%,
и ябълките - с 4,2%.

За една година цените
на живите животни намаля-
ват с 11,6% в резултат на
спад при свинете - с 27,8%,
на птиците - с 3,9%, и на
едрия рогат добитък - с
0,4%, който не може да
бъде компенсиран с увели-
чението на цените на
дребния рогат добитък - с
12,2%. При продуктите от
животновъдството е регист-
рирано увеличение на
цените с 2,8%, което е в
резултат на по-високите
цени на кравето мляко - с
4,2%, биволското мляко - с
1,2%, и овчето мляко - с
8,4%. Намаление на цените
е регистрирано при коко-
шите яйца за консумация -
с 2,5%, и козето мляко - с
5%.

През първото тримесе-
чие на тази година НСИ
отчита по-високи цени
спрямо 2020 г. при техни-
ческите култури - с 32,1%,
зърнените култури - с 22%,

пресните зеленчуци - с
19,5%, фуражните култури
- с 10,3%, и пресните
плодове - със 7,7%. Увели-
чение има в цените на
маслодайния слънчоглед -
с 32,8%, царевицата за
зърно - с 24,7%, бялото
главесто зеле - с 24,1%,
меката пшеница - с 19,9%,
и доматите - с 14,9%. По-
ниски са цените на сала-
тите и марулите - с 12%,
на морковите - с 11,7%,
при зеления кромид лук
с 9%, и при  картофите - с
6,5%.

В животновъдството
през първото тримесечие
на 2021 г. спрямо 2020 г.
се понижават цените на
живите животни с 6,8%.
Регистриран е спад в
цените на свинете - с
18,1%, козите - с 16,8%,
птиците - с 1,7%, и едрия
рогат добитък - с 0,3%.
Увеличение има обаче в
цените на овцете - с
10,3%.

Цените на продуктите
от животновъдството
отбелязват ръст от 4,6%,
което е в резултат на
увеличението при краве-

то мляко - с 3,9%, биволс-
кото мляко - с 0,2%,
овчето мляко - с 9,6%,
козето мляко - с 14,9%, и
кокошите яйца за консу-
мация - с 1%.

Индексът на цените на
продуктите и услугите за
текущо потребление в
селското стопанство за
първото тримесечие на
тази година е по-висок с
1,2% спрямо година по-
рано и с 3,3% спрямо 2019
година. Повишение в
цените на годишна база
има при фуражите - с
10,4%, минералните торове
и продуктите за растителна
защита - с 5,3%, ветеринар-
номедицинските продукти -
с 2,4%.

Спрямо 2020 г. година
ръст отбелязват цените
на фуражите - със 7,7%,
минералните торове - с
6,5%, електроенергията и
горивата - с 3%, продук-
тите за растителна защи-
та - с 2,2%, и ветеринар-
номедицинските продукти
- с 1,6%. Цените на про-
изводител в  агросектора
у нас растат с 18,6% в
края на март.ç

изхабил повечето от инерцията
си. Тази седмица цените на ос-
новните зърнени контракти по
световните борсови пазари вече
са с посока надолу с много ред-
ки изключения. Пшеницата в САЩ
загуби цели 34 долара за 7 дни
до 292 щатски долара за тон,
тази във Франция свали 5 евро
до 243 евро за тон. Цената и в

Украйна, и в Русия не претърпя
никаква промяна и остана на об-
щите 270 щ.д./т. При царевицата
в САЩ имаше също понижение
със 7 долара до 317 щ.д./т, в Ук-
райна, плюс 5 долара и 285 щ.д./
т. Ечемикът във Франция е с по-
колебливо движение - минус 2 ев-
ро до 228 евро/т, а в Украйна
нулево движение и 245 щ.д./т.  Ра-

пицата в Европейския съюз /
Еuronext/ претърпя известни флук-
туации надолу през последната де-
сетдневка и сега е единственото
изключение със сериозно пови-
шаваща се цена - плюс 38 евро
до 532,75 евро/т.

В подкръг "Зърно" на "Софий-
ска стокова борса" АД котиров-
ките през седмицата следват све-

товните тенденции, за хлебна
пшеница цените са с 10 лева на-
долу - 380 лева за тон продава,
при царевицата търсенето е на
390 лв./т, продавачите остават
на 400-410 лв./т. При маслодай-
ния слънчоглед купувачите се за-
държаха на 1100 и се появиха
продавачи на 1150 лв./т. Всички
цени са без ДДС.ç
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Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ:

Акценти от интервюто на държавния
глава пред „Неделя 150“ по БНР

На стр. 7

Президентът призова
партиите към
благоразумие

Не е добре България да
отиде от избори в избори,
надявам се партиите да про-
явят благоразумие и след
следващите избори да със-
тавят правителство. Това ка-
за президентът Румен Радев
в интервю за предаването
"Неделя 150" по БНР. "Да,
разбира се, че президентът
носи отговорност за назна-
чаването на служебното пра-
вителство. Така е по Конс-
титуция. Аз не бягам в ни-
какъв случай от тази отго-
ворност. Напротив. Винаги
съм се водил от критериите
за компетентност, почтеност,
професионализъм. Най-вече
отговорност към бъдещето
на България. Това съм тър-
сил, когато съм подбирал
министри без оглед на тех-
ните политически пристрас-
тия и все пак хора мотиви-
рани. Знаете, че времената
са предизвикателни. Страхът
не е охлабил своя обръч.
Трудно хора се решават да
заемат такава позиция точ-
но сега. Тя е натоварена с
много отговорност. Все още
отишлата си наскоро власт
разполага с всички механиз-
ми - и финансови, и влас-
тови, защото цялата адми-
нистрация беше години на-
ред назначавана от тази
власт. Да, има хора, които
могат да застанат със свое-
то лице, със своята биогра-
фия и да поемат тази отго-
ворност", каза Радев. "Мога
да кажа, че това са хора, ко-
ито приеха с готовност да
изпълняват тази мисия. С
повечето от тези хора съм
работил по един или друг на-
чин. Познавам техните ка-
чества и професионализъм.
Между другото някои от тях
са обществено известни. За
мен най-важното е да пос-
тигна баланс между профе-
сионализъм, отдаденост. То-
ва е кабинет на демократич-
ното единодействие. Това е,
ако щете, един модел за из-
лизане от тази безпътица, в
която се намира в момента
България. 45-ото народно
събрание много ясно пока-
за, че ние сме в тази поли-
тическа безпътица. Този мо-
дел хора вътре, независимо
дали има пристрастия към
левицата, дали са безпар-
тийни, център, десница, да
се обединят, да надмогнат
своите различия и червени-
те линии и да покажат, че

могат да работят заедно в
името на България", заяви
още той. На въпрос готви
ли се за по-дълъг живот на
този кабинет, ако не бъде
избрано отново стабилно уп-
равление, президентът каза,
че не иска да мисли, че ще
отидем на трети парламен-
тарни избори тази година.
"Аз се надявам партиите да
проявят и благоразумие, и
отговорност след следващи-
те избори и в рамките на
следващия парламент те да
съставят правителство. Не
е добре България да отиде
от избори в избори, най-
важното - да нямаме пар-
ламент. България е парла-
ментарна република, тя се
крепи на парламента като
основен държавен орган,
който не само има законо-
дателни функции, който кон-
тролира изпълнителната
власт. Една функция, която
бе отслабена значително
през годините от управлени-
ето на господин Борисов",
подчерта той.

ГЕРБ върза ръцете
на служебния
кабинет

Отишлото си правителс-
тво отказа да внесе актуали-
зация на бюджета в Народ-
ното събрание и по този на-
чин върза ръцете на служеб-
ното правителство. Това ка-
за президентът Румен Радев
в интервю за предаването
"Неделя 150" по БНР. "Не
само аз, но всички минист-
ри, които вземат участие в
това правителство, дават
урок и аз много ще се рад-
вам, ако въпреки всички за-
ложени потенциални бомби
под това правителство, кои-
то са на дистанционно уп-
равление, те ще успеят. Най-
вече за да могат да покажат,
че този модел има перспек-
тива и това е един изход,
към който трябва да се стре-
мим", заяви Радев. "Отиш-
лото си правителство отка-
за да внесе актуализация на
бюджета в Народното съб-
рание и по този начин вър-
за ръцете на служебното пра-
вителство. Виждате колко
много социални проблеми са
натрупани. Трябва да има
средства и за пенсионерите,
които трябва да бъдат подк-
репени в най-тежкия момент,
и за медицинските работни-
ци и здравна превенция, и
за бизнеса. В момента този
кабинет е с вързани ръце.
Той трябва да върши огром-

на по обем работа - да про-
учва, да анализира, да тър-
си възможности. Това допъл-
нително го натоварва - по
какъв начин той може да от-
говори на тези изисквания
и очаквания на обществото",
посочи президентът.

Кабинетът "Янев"
с млади хора, екс-
перти и визионери

Президентът Радев до-
пълни: Искам да дам сиг-
нал с този кабинет, в който
влизат млади хора, визио-
нери, защото имаме нужда
от много повече решител-
ност и амбиция за рефор-
ми. "Два месеца са предел-
но кратък период. Ние зна-
ем, че за два месеца това
правителство има изключи-
телно ограничени възмож-
ности. Но аз искам да дам
сигнал. Вижте кои хора вли-
зат в това правителство.
Влизат млади хора, визио-
нери, решителни. Да, въз-
можно е някъде да се допус-
нат грешки. Всяко правител-
ство греши. Но ние в мо-
мента имаме нужда от мно-
го повече решителност, ам-
биция за реформи", подчер-
та той. "Това, което аз пред-
ставих заедно с госпожа Йо-
това на годишния отчет,
който е всяка година, ние
не представихме просто кан-
дидатура, ние представихме
едно послание за нова Бъл-
гария. Точно там ние пред-
ставяме нашите основни
виждания как да бъде решен
този проблем. Влизаме в
поредната предизборна кам-
пания и отново ще има вся-
какви обещания за какви ли
не социални дейности и ико-
номически модели. Трябва
да е пределно ясно. Най-
важната непосредствена на-
ционална цел пред Бълга-
рия е укрепването на дър-
жавността. Тя иска решител-
ни действия и минава през
честни избори, през неутра-

лизиране на натрупалото ог-
ромни ресурси задкулисие,
през утвърждаване на вър-
ховенството на правото,
пресичане на кражбите,
включване на гражданите
по-активно в управлението
на страната. Това е най-важ-
ното в момента, защото, ние
ако не успеем да постигнем
тази важна национална цел,
всякакви нови политически
конфигурация, всякакви бъ-
дещи икономически и соци-
ални модели ще бъдат обре-
чени на провал като всички
предишни", заяви Радев.
"Ние трябва да изградим
здрав фундамент на общест-
вените отношения вътре в
нашата страна. Така че вър-
ху него вече бъдещите пра-
вителства да могат да стъп-
ват уверено и да разгръщат
едни прогресивни социални,
икономически, образовател-
ни, здравни политики. Това
не трябва да го забравяме.
Аз като президент съм си
поставил това като задача.
Това правителство аз очак-
вам да направи първата
крачка в тази посока, ма-
кар и минимална", добави
още президентът.

Борисов абдикира
от Плана за възста-
новяване и устойчи-
вост на ЕС

Президентът Радев бе ка-
тегоричен: "Отишлото си уп-
равление абдикира от една
изключително важна задача
за бъдещето на България -
да депозира неговия План за
възстановяване и устойчивост
в ЕС. По този начин отново
поставя служебния кабинет в
изключително трудна задача.
Това е план, разработван поч-
ти година от всички дирек-
ции по министерства, отго-
ворни по оперативни прог-
рами, от един голям екип към
Министерския съвет, с много
секретна информация, която
не бе достъпна на обществе-

ността, с дълга комуникация
с Брюксел и забележки оттам,
които също не са достъпни
за обществеността. Сега са-
мо в рамките на дни трябва
всичко това да се смели, да
се анализира и да се вземе
тежкото решение - ще се вна-
ся ли в този вид - по този
начин всички пасиви на то-
зи план да се хвърлят върху
служебното правителство, или
ще се търси начин той да бъ-
де актуализиран. Това в мо-
мента се анализира, но има
мобилизиран достатъчно ек-
спертен капацитет и аз вяр-
вам, че служебното правител-
ство ще се справи и с тази
задача", заяви Радев. "Разби-
ра се, че не трябва да се от-
рича категорично трудът на
много експерти. Това е труд
на професионалисти и той
трябва да се уважава. Естест-
вено, има много стойностни
проекти в този план, но той
трябва да се гледа в неговата
цялост. Кметовете на редица
общини чакат тези 13% за са-
нирането", уточни Радев. "Не-
ка да обменим няколко мис-
ли за Плана в цялост и него-
вите приоритети. Категорич-
но санирането е една полез-
на програма, но тя далеч не
е справедлива. Ако всяка го-
дина отделяме по 1 млрд. на
година за саниране, знаете ли
кога всеки български дом ще
бъде саниран? Има и качест-
вено направени блокове. Да-
леч съм от мисълта, че тряб-
ва да подлагаме на критика
всички санирани блокове, но
същността на тази програма
беше да се укрепи конструк-
цията отвътре. Това беше го-
лямата цел, но се абдикира
от тази цел и се заложи на
външното опаковане. Ако
плащаме от нашите пари по
1 млрд., след около 40 до 50
години всеки български дом
ще бъде саниран. Много хо-
ра няма да дочакат това. Та-
зи програма е полезна, но не
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е справедлива. Трябва да се
отнасяме с внимание с тези
приоритети", каза още Радев.
"Именно предизвиквайки те-
зи приоритети, в един мно-
го кратък прозорец за общес-
твено обсъждане аз мобили-
зирах  екип, в който участ-
ваха и част от министрите,
които сега съм назначил, за
алтернативи какво друго мо-
же да се направи, освен пред-
ложеното, и по ясни крите-
рии. За мен критериите тряб-
ва да са следните: да се оти-
ява към модернизация на
страната, базирана на съв-
ременни водещи технологии,
да има всеобхватност на
гражданите и на бизнеса, да
има инвестиции в човешки
капитал с насоченост най-
вече към образование и здра-
веопазване, и най-вече тези
инвестиции да водят към
много по-висок икономичес-
ки растеж", заяви Радев.
"Предложихме един от про-
ектите за спешна медицинс-
ка помощ по въздуха -
HEMS, с пълна разработка
и разчети. Тук важното е не
просто хората да си мислят
за катастрофи и планински
спасявания. Хиляди бълга-
ри всяка година умират от
инфаркт и инсулт, защото не
може да им се окаже помощ
в първия така наречен зла-
тен час, защото не могат те
да пристигнат до компетен-
тния медицински център, а
ние имаме центрове на мно-
го високо ниво в медицинс-
ко значение. Защо този про-
ект не се прие? Той е за 80
млн. лв. Тук е въпрос на при-
оритети", добави той. Кога-
то бях командир на Военно-
въздушните сили, имахме
един случай - при обилен
снеговалеж бяха откъснати
целите Родопи от всякаква
комуникация - транспортна.
Тогава имаше в една от ма-
халите родилка в критично
състояние и нямаше как да
се стигне до нея. Изпратих-
ме вертолет "Кугър" със спа-
сителен екип, но и той не
можеше да кацне и да стиг-
не до нея. Тогава спасите-
лят се спусна с въже - т. нар.
лебедка, отиде и убеди же-
ната тя да бъде качена на
голяма височина на една но-
сила и спасителят заедно с
нея се закачи на въжето и я
качи горе. Тази жена след
раждането кръсти детето си
на името на спасителя, кой-
то се качи заедно с нея. То-
ва какво говори? Ние изли-
заме далеч извън хоризонта
на всякакви практически дей-
ности. Силата на едно уп-
равление се дължи най-вече
на доверието на граждани-
те. Такива случаи убеждават
българските граждани, че
има държава и че държава-
та мисля за тях. Затова за
тоси проект трябва да се
мисли и аз очаквам служеб-
ният кабинет не само да
мисли, но и да сформира ед-
но ядро на бъдещото ръко-
водство на една такава струк-
тура", посочи президентът.
"За да имаме такова спася-
ване, че да се покрие пър-
вият час, тези вертолети опе-
рират в радиус от 80 км. То-
ва означава локации, бази-
рани в цялата страна, озна-
чава определяне на логис-

тика, взаимодействане в
Министерството на здраве-
опазването нормативни яс-
ни законови промени, под-
бор и пращане на хора на
обучения по сериозни стан-
дарти. Това е една огромна
по обем дейност, която тряб-
ва да започнем веднага да я
вършим, за да можем след
година - две, когато дойдат
тези вертолети, да можем
веднага да започнем да дей-
стваме", каза още Радев.
"Предложихме и нещо друго
- Център за наблюдение, ко-
ординация и управление.
Представете си една голяма
нова и хубава сграда с го-
леми екрани и модерни ком-
пютри, която получава в ре-
ално време информация от
Космоса и се обработва от
необходимия софтуер. Ня-
колко пъти в денонощието
над нас преминават спът-
ници, до които ние имаме
достъп и можем да използ-
ваме тази информация.
Представете си как ще по-
лучим моментално достъп и
наблюдение върху всички
водни запаси на страна -
реки, язовири, ВЕЦ-ове,
върху цялата екологична
картина - замърсяване на
въздух, на води, на почва,
незаконни строежи в защи-
тени територии, варварско
изсичане на нашите гори,
урбанизация, състояние на
транспорта в реално време.
Представете си как всяко ми-
нистерство има излъчени хо-
ра и те подават информа-
ция по определени от Ми-
нистерството критерии. То-
ва означава прозрачност и
ефективност на управление.
А не когато политически из-
лизат от трибуната в На-
родното събрание и после
хвърлят лозунги в предиз-
борни кампании за чист
въздух, вода и чиста земя.
Трябва, ако си политик, кой-
то наистина мисли за това,
ти трябва да предложиш и
организация, и решение. И
това го има не само в Бъл-
гария", заяви той. "За да по-
кажа колко драматично сме
изостанали… Наскоро имах
среща с отговорника на Све-
товната банка за България,
който идваше от Латинска
Америка. Той сподели, че и
в Коста Рика има такова наб-
людение. Не само имат, ами
там са участвали в разработ-
ването и са изстреляли соб-
ствен спътник и се радват
да гледат как им расте го-
рата всеки ден. Аз му каз-
вам, че ние ще се радваме,
ако спрем да си изсичаме
гората всеки ден. Въпрос на
приоритети е. Единият про-
ект е 80, а другият е за 30
млн. на фона на 12 млрд.
Политиката на едно управ-
ление, колкото и розово да
се представя от медии и от
самите министри и участни-
ци в това управление, личи
най-вече по приоритетите
на това управление. Ако то-
ва управление е мислило и
мисли за здравето и живо-
та на българските гражда-
ни, ако мисли да има проз-
рачно и ефективно управ-
ление, защита на българс-
ката природа, модерно уп-
равление на всички проце-
си в България, защита от
бедствия и аварии, то може
да направи това", допълни
Радев.

Страна, в която
премиерът спи
с пистолет, е страна
с мутри!

След като в страна, член
на ЕС и НАТО, министър-
председателят спи с писто-
лет до главата си, означава,
че в тази страна има мутри.
Това каза президентът Румен
Радев по БНР. Президентът
подчерта, че в своята рабо-
та той делегира правомощия.
"Аз моите изисквания и за-
дачи съм ги дал в началото.
От там министрите имат сво-
бодата как да си подбират
екип и да изпълняват тези
задачи", добави той. "Пър-
во, след като в една страна,
макар и член на ЕС и НА-
ТО, министър-председателят
спи с пистолет до главата
си, а има НСО, която да го
пази, това означава, че в та-
зи страна има мутри. След
като има шкафчета, натъп-
кани с евро и кюлчета зла-
то, това означава, че има
мутри, защото ако това е
вярно, тези пари не са от
заплата, значи някой тряб-
ва да бъде рекетиран, за да
напълни това шкафче. След
като прокуратура и ДАНС се
пращат да размазват физи-
ономии на неудобни бизнес-
мени, значи има мутри. Е,
да, разбира се, че при една
така смяна, при едни таки-
ва заявки тези хора се при-
тесняват. Притесненията са
им в няколко посоки - да не
би да изплуват злоупотреби-
те им, че ще бъдат отбити
от потоците на публичните
финанси, където досега  яв-
но е имало безнаказано гре-
бане, и най-вече да не се
проведат честни избори. За-
щото честните избори могат
да доведат друга политичес-
ка конфигурация", заяви
президентът. Радев добави,
че процесът на париране ня-
ма да бъде лесен и затова
тези хора в момента нада-
ват вой и използват думи ка-
то "реваншизъм" и "дикта-
тура". "Когато се поставиха
в позицията на другите граж-
дани, започнаха да занима-
ват всички със себе си. Из-
веднъж. Трябва да се изба-
вим от това усещане, че има
хора, абонирани за властта,
има хора, на които властта
им принадлежи по право и
те са се сраснали със своите
столове. Необходими са про-
дължителни и системни уси-
лия от цялото ни общество",
каза още той. Президентът
заяви, че не може да има
демокрация и икономически
просперитет без свободни
медии.

Режимът рухва,
ще действа ли
прокуратурата
в интерес на
обществото!?

Президентът заяви също:
"Режимът рухва и пред про-
куратурата има сериозна ди-
лема - или да започне работа
в интерес на обществото, или
ще бъде завлечена в небити-
ето. Как да очаквам решител-
ни действия от прокуратура с
оглушително мълчание по от-
ношение записите, на шкаф-
четата, на 4 милиарда и по-
ловина потънали в автома-

гистрали без обществени по-
ръчки и без никаква прозрач-
ност. Ние още не знаем как
се изразходват тези пари, при
каква гаранция за качество.
Всички очакваме прокурату-
рата да влезе в своята зако-
нова роля", каза той. "Управ-
ляващите до момента са свик-
нали прокуратурата да бъде
гарант за тяхната безнаказа-
ност, но виждаме всички, че
режимът рухва и пред бъл-
гарската прокуратура има се-
риозна дилема - или да за-
почне работа в интерес на об-
ществото, или тя ще бъде зав-
лечена заедно с този рухващ
режим в небитието. Но аз
вярвам, че в България има,
и то немалко, почтени и спо-
собни прокурори и трябва да
им дадем шанс да започнат
реална борба с корупцията",
подчерта Радев.

Може ли за
2 месеца да се
ревизират 10 години
управление

Илюзия е да си мислим,
че за 2 месеца може да се нап-
рави ревизия на едно 10-го-
дишно управление. Това каза
президентът Румен Радев в
интервю за предаването "Не-
деля 150" по БНР. "Нито от
мен, нито от служебния пре-
миер г-н Янев, нито от ми-
нистрите е произнасяна ду-
мата ревизия. Ревизията е яс-
но установена законова про-
цедура с ясни механизми. Ра-
дев допълни: "Това, към кое-
то трябва да се стремим, тряб-
ва да бъде откритост. Много
е трудно в момента да се пос-
тигне тази откритост дори в
една благоприятна админис-
тративна среда. Това е огром-
на по обем дейност, която
трябва да бъде проверена. От
лятото на миналата година,
откакто започнаха протести-
те, вървяха и редица сигна-
ли: за изнасяне на докумен-
ти, унищожаване на докумен-
ти и подправяне на докумен-
ти. Всеки министър в рамки-
те на своята дейност, ако отк-
рие такива сигнали, те тряб-
ва да станат публични. Кога-
то в САЩ се въвежда пъблик
хиъринг - метода на публич-
ното изслушване, не, разби-
ра се, в този вид, в който го
видяхме в българския парла-
мент - на активно заглуша-
ване с прийомите на афри-
канско племе с тропане, ви-
кане и т. н. Тук се иска един
спокоен дебат, но базиран на
документи. Това очаквам да
стане от служебното прави-
телство. Ако се установят та-
кива документи, да бъдат по-
канени: бенефициенти на го-
леми кредити от ББР, фир-
мите, които строят магистра-
лите и ремонтират язовири-
те, да заповядат да ги видим,
защото това са нашите пари
и българите имат право да
знаят кой оперира с техните
пари. Да дойдат, да седнат и
да разкажат в какво са влага-
ли тези пари и как те допри-
насят за нашето обществено
и икономическо развитие",
посочи Радев. "Автомагистра-
ли" наемали хора, за да стро-
ят магистралите. Инхаус про-
цедурата се изчерпва и прик-
лючва между АПИ и "Авто-
магистрали". Понеже нямат
право вече на следващо въз-
лагане, си наемат хора и тех-

ника. Да дойдат тези фирми,
от които наемат хора и тех-
ника, да видим тези догово-
ри и какви хора и техники
наемат. Да си пуснат крите-
риите, по които го правят. Не-
ка собствениците на тези фир-
ми да дойдат и да ги видят
хората. Трябва да знаем в та-
зи страна, когато става въп-
рос за публичен ресурс, кой
го харчи. Трябва един споко-
ен разговор. Нека се сложат
от едната страна договорите
и платежните, а от другата да
се каже какво и как се работи
срещу тези пари - дали са из-
платени авансово, дали има
още пари, които са у тях, без
да е свършена работа, строи
ли се без разрешително, как
се водят процедурите по от-
чуждаване. Трябва да се про-
вери, защото излиза, че "Ав-
томагистрали" трябва да но-
сят гаранция, т. е. ние с вас,
защото те нямат капацитета
да строят", заяви Радев. По
думите му са спекулации
твърденията, че вотът може
да срещне такива промени,
че да се наложи да бъде ка-
сиран или да не бъде приз-
нат от много от участници-
те. "Никога не съм насаждал
недоверие в изборния про-
цес, но съм посочвал нега-
тивите и  съм организирал
няколко пъти настойчиво
публични консултации с
всички компетентни органи
и партии в парламента, ан-
гажирани с изборния процес.
Посочвал съм негативите и
сме дискутирали тези нега-
тиви в нашите избори, кои-
то заедно да отстраним. Това
не е насаждане на недоверие
в изборите. Има неща, кои-
то трябва да превъзмогнем с
различни механизми - зако-
нови, с технология и орга-
низация. Да вземем напри-
мер машините. Защо в Хо-
ландия са изхвърлени маши-
ните? Защото при избирател-
на активност около 80% не-
действителните бюлетини са
под половин процент. В Бъл-
гария при 50% избирателна
активност ние имаме около
5% недействителни бюлети-
ни. Това означава, че губим
цяла една партия да влезе в
българския парламент. Това
означава изкривяване на во-
та на българските граждани.
В Нидерландия едва ли ще
видите видеозапис от област-
на конференция на една пар-
тия, доскоро управлявала
България, където областният
координатор дава инструктаж
как да се произвеждат недей-
ствителни бюлетини. Затова
ние се принудихме да търсим
технологични решения. Да не
продължавам с това как се
броят бюлетини и се отчи-
тат, как се пишат изборните
протоколи с всякакви ужаси
по тях. Това всичко се ели-
минира с машините. Не каз-
вам, че това е най-доброто,
но ние сами се докарахме до-
там - да даваме пари, за да
повишим по някакъв начин
честността и да елиминира-
ме недействителните бюлети-
ни. Машините допринасят
изключително много за на-
маляване на контролирания
вот. Той не играе, защото ти
си зад едно параванче и всич-
ки виждат и не можеш да си
изкараш телефона и да сни-
маш как си гласувал", добави
Радев.

От стр. 6
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Пьотр АКОПОВ

Твърди се, че руско-аме-
риканската среща на висо-
ко равнище може да се със-
тои в средата на юни в Ев-
ропа. Макар още да няма
официално потвърждение, а
и Кремъл не бърза да отго-
варя на предложението на
Вашингтон, все пак изглеж-
да, че след около месец Пу-
тин и Байдън ще се срещ-
нат в някоя европейска сто-
лица. Мястото не е ясно, но
датите са по-сигурни - пре-
говорите може да се със-
тоят на 15-16 юни. Дотога-
ва Байдън вече от няколко
дни ще бъде в Европа, къ-
дето ще присъства на сре-
щата на Г-7 в британския
град Корнуол и на срещата
на лидерите на НАТО в
Брюксел, които ще се със-
тоят една след друга в пе-
риода от 11 да 14 юни. С
други думи, Байдън ще се
срещне с Путин в силните
позиции на лидер на запад-
ния свят. Така в Белия дом
си представят очакваното
събитие. Но дали така ще
бъде в действителност?

Единният Запад формал-
но все още съществува. Не-
що повече, там сами убеж-
дават себе си и всички ос-
танали, че са преживели
труден период на разкол в
годините на управление на
Тръмп, когато под въпрос
са били поставени атланти-
ческата солидарност и бъ-
дещето на алианса и Евро-
па. Ние отново сме заед-
но, радват се в Европа. А в
САЩ постоянно подчерта-
ват своята вярност към съ-
юзниците и привързаност-
та си към общите ценнос-
ти. Тези гръмки слова оба-
че не могат да скрият рас-
тящите реални разногласия
между двете части на един-
ния организъм, създаден от
англосаксонците след Вто-
рата световна война. САЩ
искат да продължат да ръ-
ководят Европа, но тя не
може да си позволи да жи-
вее и в бъдеще като млад-
ши партньор на Щатите. Не
само защото ЕС може да
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се съхрани и укрепи единс-
твено, придобивайки пълно-
ценен суверенитет, но и за-
щото минусите от битуване-
то в рамките на колектив-
ния Запад отдавна надхвър-
лят плюсовете.

Докато атлантическият
проект на глобализация под
ръководството на Запада
беше успешен - или поне
така изглеждаше, Европа
можеше да се утешава с ро-
лята на подчинен, оправда-
вайки положението си, че
е в коалицията на победи-
телите и стопаните на бъ-
дещето. Но щом през 2008
г. стана ясно, че никаква
глобализация по западни -
т.е. англосаксонски, прави-
ла няма да има, Европа се
оказа изправена пред из-
бор. А именно: дали да ос-
тави всичко на самотек и
след няколко десетилетия,
които бързо ще минат, да
се озове в лагера на губе-
щите, или да вземе курс
към стратегическа автоно-
мия. Второто означава не
само геополитически и во-
енен суверенитет, но и въз-
можност самостоятелно да
изгражда отношенията си с
различните центрове на си-

ла във формиращия се мно-
гополюсен свят, да играе
своя роля в концерта на ве-
ликите държави.

ЕС досега не е направил
своя избор и продължава да
балансира между атланти-
ческата солидарност - т.е.
между васална зависимост
от англосаксонците, и вът-
решното си желание да пос-
тигне геополитически суве-
ренитет. За липсата на во-
ля обаче трябва да се пла-
ща, включително и с цената
на отношенията с всички
центрове на сила. Пример
за това са изкуственото нап-
режение с Русия, искането
на Америка за присъединя-
ване към санкциите срещу
Иран, разрушаването на ки-
тайско-европейските отно-
шения. С други думи, това
са все действия срещу соб-
ствените национални инте-
реси, вследствие на които
Европа губи много повече,
отколкото печели. И това
много добре разбират как-
то европейските народи, та-
ка и техният елит.

На фона на тези факти
и разсъждения възниква
въпросът какви ще бъдат те-
мите на разговорите на Пу-

тин и Байдън. Вероятно на
Вашингтон и неговите съюз-
ници им се иска това да бъ-
дат темите, обсъждани в на-
чалото на месеца на сре-
щата на външните минист-
ри на Г-7: противодействие
на Русия и Китай. Вече е
известно, че за това ще
разговарят и лидерите на
страните от НАТО на сре-
щата си през юни - "агре-
сивните действия на Русия
и промените в сферата на
международната сигурност,
свързани с усилването на
Китай".

"Това е среща на либе-
ралните демокрации, кои-
то искат заедно да заста-
нат срещу авторитарните
режими в цял свят", заяви
германският външен минис-
тър на срещата на Г-7. Та-
ка и той запя песента за
"авторитарните" Путин и Си
Дзинпин, за която тон да-
де Джо Байдън. Вярно е,
че Маас допълни, че ЕС е
готов заедно със САЩ да
води "политика, чиято цел
не е да рови нови пропас-
ти и да започва нов конф-
ликт между Изтока и Запа-
да". В действителност оба-
че от думите му следва, че
европейските атлантици
крачат под строй в идео-
логическия поход срещу
"автократите", свикан от ад-
министрацията на Байдън.
Пропагандистките щампи
за това, че Китай и Русия
"първи са започнали" само
прикрива баналната идея:
на Европа се предлага да
участва в сдържането на
Русия и Китай, т.е. - в реа-
лизирането на изгодна не
за нея, а за Англия и САЩ
политика. Нещо повече,
т.нар. сдържане ще става
за нейна сметка.

Тук не става дума за "Се-
верен поток-2", а за лиша-
ването на европейците от
правото сами да определят
своите отношения с Китай,
Русия, Иран и т.н. По този
начин се цели Европа да
бъде върната в състояние-
то, в което беше преди съз-
даването на ЕС в сегашния
му вид - към времената на

Студената война, макар и
тогава европейците поняко-
га да успяваха да защитят
своите интереси. Тогава бя-
ха построени първите га-
зопроводи, ФРГ водеше
своята източна политика
при Вили Бранд, Франция
имаше своята самостоятел-
на игра, а италианците -
своя бизнес със СССР. Та-
ка беше дори в годините,
когато напрежението меж-
ду Москва и Вашингтон рас-
теше. Днес европейците
трудно могат да отстоят да-
же онова скромно равни-
ще на самостоятелност в от-
ношенията им с Русия. Ес-
тествено подобна ситуация
не може да се харесва на
Европа.

Затова на срещата си с
Путин Байдън няма да раз-
полага с мандат за прего-
вори от името на единния
Запад, колкото и патетич-
но и гръмко да звучат об-
щите им декларации за "со-
лидарност с Украйна", за
"свобода за Навални" и пр.
"общи инициативи и ценнос-
ти". Тъй че Байдън ще се яви
на срещата в качеството си
само на президент на САЩ.
Дори да се опита да играе
ролята на "император на це-
лия Запад", това на руския
президент няма да напра-
ви никакво впечатление.

Логично и символично
Виена може да бъде място-
то на срещата - не само за-
ради разумната позиция на
Австрия, която не членува в
НАТО и последователно от-
стоява правото си на вза-
имноизгодни отношения с
Русия. Виена вече два пъти
е била домакин на съветс-
ко-американски срещи на
високо равнище - през 1961
г. между Кенеди и Хрушчов
и през 1979 г. между Картър
и Брежнев. Освен това - пак
в австрийската столица, бе
подписан вторият Договор
за ограничаване на страте-
гическите оръжия. Може би,
това е европейският град с
най-много шансове за дома-
кинство на двамата лидери.

(РИА "Новости")
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Двете страни от Съюзна-
та държава - Русия и Бела-
рус, едновременно бяха под-
ложени на ожесточени сан-
кции. От 3 юни Вашингтон
планира да възобнови огра-
ниченията срещу девет круп-
ни беларуски предприятия.
ЕС също вече разглежда
списък от нови санкции сре-
щу републиката. Същевре-
менно се засилва санкцион-
ният натиск срещу Русия, пи-
ше електронното издание
"Взгляд". Макар "наказател-
ните ограничения" да нямат
желания от Запада ефект, те
нанасят сериозен удар вър-
ху международните отноше-
ния и напълно изчерпват въз-
можностите за диалог на Ру-
сия с ЕС и САЩ.

Логично е Русия да реа-
гира на тези враждебни дей-
ствия. Да намери най-опти-

малния начин за това. Две
условия правят ответните
мерки ефективни. Първото
- те трябва да нанасят не-
поправим ущърб. Русия са-
ма трудно би го постигнала.
Но синхронните усилия с Бе-
ларус биха могли. Например
заплахата с изключване на
Прибалтика от електричес-
ката мрежа неминуемо ще
подейства. Енергийните сис-
теми на Латвия, Литва и Ес-
тония още от времето на Съ-
ветския съюз работят в рам-
ките на руската и беларус-
ката система. Нещо повече
- Русия и Беларус непрекъс-
нато запълват "дупки" в
енергийния баланс на При-
балтика.

Преди месец Минск из-
върши показателни изпита-
ния на своята енергосисте-
ма, които трябваше да по-

кажат степента на нейната
готовност за отделяне от
единната система за пода-
ване на електроенергия на
Прибалтика. Такова отделя-
не е планирано за 2025 г., а
свързването на украинска-
та система с европейската
- за 2023 г. Повечето екс-
перти смятат тези срокове
за твърде оптимистични. Ек-
спериментът на Беларус за
откъсване на прибалтийска-
та система моментално до-
веде до скок на спотовите
цени на тока в Литва и се
наложи Вилнюс да увеличи
покупките в Полша и скан-
динавските страни. Подоб-
ни доставки може да имат
само краткосрочен харак-
тер, защото в противен слу-
чай бюджетът просто няма
да издържи. Продължител-
ното изключване на Прибал-

тика от единната система на
Русия и Беларус неизбеж-
но ще доведе трите репуб-
лики до спиране на тока как-
то за домакинствата, така и
за производството.

Същото се отнася и за ди-
зеловото гориво и газа за
автомобилите в Украйна, ко-
ито се внасят от Русия и Бе-
ларус. Зависимостта на Ки-
ев от тези доставки е кри-
тично, тъй като не разпола-
га с възможност за тяхното
бързо алтернативно замест-
ване с гориво от чужбина.
Ако Москва и Минск поот-

делно спрат износа си на
нефтопродукти за Украйна,
ефектът ще бъде слаб. Но ако
обединят решенията и дейс-
твията си, Украйна буквално
може да бъде обездвижена.
Именно такива ответни сан-
кции може да бъдат онзи
асиметричен отговор, за кой-
то говори Владимир Путин в
посланието си пред Феде-
ралното събрание.

Страницата подготви
Светлана МИХОВА,

в. „Русия днес-
Россия сегодня“

Òåæåñòòà íà ñúþçíèòå ñàíêöèè

Путин и Байдън по време на срещата си през 2011 г. в Москва

РусияÃÎËßÌÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ
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9 Китай

Çàùî êèòàéñêàòà ñèñòåìà ìîæå äà
ïðåäëîæè ïîâå÷å âúçìîæíîñòè çà
èçáîð îò çàïàäíàòà äåìîêðàöèÿ?

Никъде разликата
между Китай и Запада
не е по-очевидна, откол-
кото в техните системи
на управление. От 1945 г.
типичната форма на
западно управление е
всеобщото избирателно
право и многопартийна
система. Това вече над
70 години е основната
визитна картичка на
Запада. Той смята, че
всяка държава - със
сигурност включително
Китай - трябва да възп-
риеме западната систе-
ма. В това няма нищо
изненадващо.
В продължение на два

века Западът вярва в
своя универсализъм: че
неговата система на
управление е модел за
всички останали. Той с
религиозен плам твърди,
че западната демокра-
ция е най-висшата фор-
ма на управление, която
не може да бъде подоб-
рена.
На този етап е необхо-

дим малко исторически
контекст. Между 1918 и
1939 г. трябва да припом-
ним, че демокрацията е
съществувала едва в
нищожно малцинство от
западни държави, най-
вече САЩ и Великобри-
тания. Освен това няма
как да не се пораждат
сериозни съмнения
относно перспективите
за западната демокра-
ция.
Дори в САЩ, смятани

на Запад за дом на
демокрацията, бъдещето
й далеч не е гарантира-
но. Въстанието на 6
януари на Капитолийския
хълм бележи най-голяма-
та заплаха за демокра-
цията след Гражданската
война в САЩ.
Примерът от САЩ е

най-яркият, но в редица
страни, включително
Франция и Италия,
демокрацията е под
сериозен натиск. Причи-
ната е, че западната
демокрация не живее
във вакуум: относителна-
та й издръжливост от
1945 г. насам е продукт
на специфични истори-
чески условия, най-вече
икономическия растеж,
повишаването на жизне-
ния стандарт и цялост-

ÊÍÐ âñå ïî-÷åñòî ñå íàðåæäà íà ðàâíà íîãà ñúñ Ñúåäèíåíèòå ùàòè, ñ
êîìáèíàöèÿ îò äàëíîâèäíîñò è ïðàãìàòèçúì, òàçè ñèñòåìà ñúçäàäå íàé-
çàáåëåæèòåëíàòà èêîíîìè÷åñêà òðàíñôîðìàöèÿ â ÷îâåøêàòà èñòîðèÿ

ния възход на Запада.
От 1980 г. и особено от

2008 г. всички те са
подложени на нараства-
що предизвикателство. В
ерата на осезаем запа-
ден упадък западната
демокрация е изправена
пред проблемно и неси-
гурно бъдеще.
Вярата, че западната

демокрация е универсал-
но приложима, е най-
абсурдна, когато става
въпрос за Китай. Китайс-
кото държавно управле-
ние и изобщо системата
за управление са най-
старите и успешни в
света, които някога са
съществували. Освен
това Франсис Фукуяма
твърди, че китайското
управление демонстрира
по-голяма приемственост
в продължение на две
хилядолетия от всяко
друго. Историята и
културата на Китай са
дълбоко различни от
тази на Запада и нейна-
та система на управле-
ние е била и остава най-
важният израз на тази
разлика.
Ефективността на

китайската система на
управление е напълно
ясна от 1949 г. и особено
от 1978 г. Комбинация от
далновидност и прагма-
тизъм, тази система е
архитект за най-забеле-
жителната икономическа
трансформация в човеш-
ката история.
Китай все по-често се

нарежда на равна нога
със Съединените щати
до такава степен, че
сега се разглежда от
последните като заплаха
за глобалното им същес-
твуване и възход. Китай-
ската управляваща
система, на която дълго
се присмиваха на Запад,
се очертава като страхо-
тен претендент и предиз-
викателство към демок-
ратичната система на
Америка. През последни-
те 40 години няма въп-
рос кой е по-ефективен
и кой е осигурил най-
много блага за своите
хора.
Основна критика на

Запада към управлява-
щата система на Китай
е, че като еднопартийна
система тя не предлага

избор; че само много-
партийна система, с
редуването на партии на
власт, осигурява това.
Но доказателствата
сочат друго.
Преходът от Мао Дзе-

дун към Дън Сяопин
представлява огромна
промяна в политиката и
философията, с приема-
нето на елементи на
пазара, заедно с ролята
на държавата и планира-
нето, и отхвърлянето на
относителната изолация в
полза на интеграцията на
Китай със света. Промя-
ната беше по-дълбока и
по-мащабна от тази,
предприета от западната
демокрация от 1945 г., и
Китайската комунистичес-
ка партия беше единстве-
но лидираща в това.
С други думи, еднопар-

тийната система, със
сигурност в китайската
си форма, е в състояние
да предложи по-голям
избор - включително
много по-мащабен избор
- от която и да е запад-
на демокрация. И това е
особено видно през
последните четири десе-
тилетия.

И накрая, истинският
тест на управляващите
системи не е тяхното
представяне за кратък
период като последните
70 години, а този за
много по-дълъг истори-
чески период. Последно-
то разкрива най-необик-
новената черта на китай-
ското управление.
През последните две

хилядолетия Китай се е
радвал на пет отделни
периода, когато е прите-
жавал световно предимс-
тво - или споделено
предимство - в света:
част от династията Хан,
Танг, може би Сонг, ран-
ния Минг и ранния Цин. С
други думи, през много
дълъг исторически период
Китай демонстрира изк-
лючителна способност да
се преоткрива. Пет пъти,
за да бъдем точни.
Други цивилизации

може да са го правили
веднъж, най-много два
пъти, но нито една не е
го направила пет пъти.
Едва ли в крайна сметка
Великобритания ще
постигне това, което е
била отново, нито бих
заложил на подобна

способност на САЩ. И
все пак Китай под ръко-
водството на Китайската
комунистическа партия
сега стои в навечерието
на превръщането си в
лидираща сила в свето-
вен мащаб за шести път.
Историята показва, че

Китай има забележител-
на способност да се
преоткрива по начин,
който никоя друга дър-
жава или цивилизация
не е успяла да направи;
свидетелство за силата,
устойчивостта и дина-
мичността на китайската
цивилизация и нейната
управленска способност.

Мартин ЖАК
От pogled.info

*Доскоро авторът беше
старши научен сътруд-
ник в Департамента по
политика и международни
изследвания в универси-
тета в Кеймбридж. Той е
гост-професор в Инсти-
тута за модерни между-
народни отношения към
университета Цингхуа и
старши научен сътруд-
ник в Китайския инсти-
тут, Университет
Фудан.

Си Дзинпин, президен на КНР
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Русия
ще реагира своевременно
на заплахите за страната,
произтичащи от ситуация-
та в Украйна. Това заяви
руският президентът
Владимир Путин на
заседание с постоянните
членове на руския Съвет
за сигурност. Той заяви,
че Украйна се превръща
бавно, но сигурно в
антипод на Русия, в
някаква анти-Русия. По
думите му там се прочист-
ва политическото поле,
закриват се национални
медии, а целта е да се
прочисти политическото
поле от силите, които са
за мирно решение на
кризата в Донбас и за
добросъседски отношения
с Русия.

След стрелбата
в училище в руския град
Казан, при която загинаха
9 души, бяха отправени
няколко анонимни бомбе-
ни заплахи срещу учили-
ща в региона. Няколко
училища в намиращия се
на 720 км източно от
Москва град бяха евакуи-
рани. Агенция Интерфакс
съобщава за 15 сгради.
При направената от
властите проверка не са
открити никакви взривни
устройства. Не е ясно
дали има връзка между
бомбените заплахи и
извършеното във вторник
нападение. В събота са
били отправени заплахи и
в столицата Москва,
включително за заложени
експлозиви на железопът-
ни гари.

Около 59,7 на сто от
хората в Япония
смятат, че Олимпийските
и Параолимпийските игри
в Токио през лятото
трябва да бъдат отмене-
ни. Това сочат огласените
вчера резултати от
двудневна национална
анкета по телефона,
организирана от японска-
та информационна
агенция Киодо. Към 25,2
процента от запитаните
са на мнение, че игрите
трябва да се състоят, но
без зрители, а 12,6 на
сто се обявяват за
провеждане на игрите
при ограничен брой
публика. Резултатите от
проучването са отраже-
ние на големия скептици-
зъм в обществото към
двете спортни прояви,
които бяха отложени от
миналата година заради
пандемията. Сега обаче,
три месеца преди откри-
ването на Олимпиадата,
броят на заразените
продължава да се увели-
чава, а ваксинационната
кампания върви много
бавно, отбелязва Киодо.
Около 80 на сто от
участниците в анкетата
казват, че ваксинацията
се бави, а над 71 про-
цента са недоволни от
работата на правителст-
вото за справяне с
разпространението на
заразата.

:
Íàêðàòêî

Íàé-ìàëêî 26 äóøè ñà óáèòè
ïðè èçðàåëñêè óäàðè ïî Ãàçà

Израелската армия нанесе удар по близо десететажна сграда в ивицата
Газа, където бяха разположени помещенията на катарската телевизия "Ал
Джазира" и на американската осведомителна агенция Асошиейтед прес

Снимки Пресфото БТА

Палестинец носи мъртво дете,
извадено от развалините на
разрушена жилищна сграда

след израелски въздушни удари
в град Газа в неделя. Израелс-

ките въздушни удари разрушиха
три сгради и убиха най-малко

26 души. По последни данни в
резултат от разменените

ракетни удари от израелска
страна са загинали най-малко

10 души, в това число две
деца, а от палестинска - около

150, вкл. 40 деца

Най-малко 26 души са
загинали и 50 са били
ранени вследствие на
израелските въздушни
удари по град Газа вчера,
обявиха здравните власти
в палестинския анклав,
предаде АП.

Това е най-кръвопро-
литната единична атака от
започналото преди седми-
ца ожесточен боеве
между Израел и палестин-
ски екстремисти в ивица-
та Газа, управлявана от
ислямисткото движение
Хамас. Спасителни екипи
вадят оцелели и убити
изпод отломките от разру-
шенията.

По-рано вчера израел-
ската армия съобщи, че
през нощта е нанесла
въздушен удар по дома на
шефа на политическото
бюро на Хамас в ивицата
Газа Яхия Синуар в град
Хан Юнес. За последните
два дни това е третият
подобен удар срещу
жилища на командири от
радикалната групировка.
От Хамас и Ислямски
джихад признаха, че
досега са загинали 20
техни бойци. Израел
обаче твърди, че истинс-
кият им брой е много по-
голям.

Изглежда, израелската

авиация се стреми да
зачести ударите си, за да
нанесе възможно най-
много щети на Хамас,
докато се ускоряват
опитите за постигане на
примирие, отбеляза АП. В
региона пристигна амери-
кански дипломат с цел да
намали напрежението.

Вчера израелските
ВВС унищожиха дома на
заместник-шефа на поли-
тическото бюро на Хамас
в ивицата Газа Халил ал
Хая, като изстреляха
няколко ракети по жилищ-
ната сграда в района Ат
Туфах в град Газа, при-
помня ТАСС. Пресслужба-
та на израелските сили за
отбрана публикува вчера
списък от трийсетина
имена на водещи фигури
от радикалните движения
Хамас и "Ислямски джи-
хад", ликвидирани от
Израел от началото на
военната операция преди
една седмица.

Палестински екстре-
мисти от ивицата Газа са
изстреляли за няколко
часа след полунощ 55
ракети срещу градове в
Централен и Южен Изра-
ел, а в отговор израелски-
те ВВС са пуснали най-
малко 100 бомби върху
тунели и бункери на

Хамас в централната и
северната част на ивицата
Газа, съобщиха военни
източници за израелското
радио "Кан".

Палестинците от ивица-
та Газа от 10 май насам
са изстреляли по посока
на Израел, по данни на
израелската армия и
медиите, около 2,9 хиляди
ракети, като 90 на сто от
тях са били прехванати от
системата за противовъз-
душна защита"Железен
купол", а над 400 са
паднали на територията
на анклава, без да преле-
тят през границата. В
отговор израелските сили
са унищожили около 700
военни обекти на радикал-

ни организации на терито-
рията на палестинския
анклав.

Същевременно Иран
обеща на палестинското
движение "Хамас" подкре-
па в борбата срещу Изра-
ел, предаде ДПА. Коман-
дирът на бригадите "Кудс"
на иранския гвардейски
корпус Есмаил Каани е
уверил вчера в телефонен
разговор лидера на Хамас
Исмаил Хания в пълната
си подкрепа, съобщиха
ирански държавни медии.
От своя страна Хания е
благодарил на Иран и е
казал, че борбата срещу
Израел не е само на
Хамас, а на целия ислямс-
ки свят. ç

Папа Франциск отправи вчера предупреждение срещу
"спиралата на смъртта и разрушението" в близкоиз-
точния конфликт, като нарече "ужасна и неприемли-
ва" смъртта на невинни жертви. "С помощта на
международната общност" трябва да се намери
решение, за да спре това "кресчендо на омразата и
насилието - една тежка рана за братството, която
трудно се лекува, ако липсва отваряне за диалог",
заяви папата. "Много хора са ранени и мнозина
невинни са мъртви. Сред тях има и деца, това е
ужасно и неприемливо", каза 84-годишният Фран-
циск. "Питам се: до какво ще доведат омразата и
отмъщението? Наистина ли мислим, че ще изградим
мир, разрушавайки другиго?" - запита аржентинският
върховен понтифик, който отправи от площад "Св.
Петър" призив "към спокойствие и към всички,
носещи отговорност за това, да спрат грохота на
оръжията и да поемат пътищата на мира, също и с
помощта на международната общност". Преди
традиционната молитва "Ангел Господен" той отслужи
тази сутрин специална литургия за Мианма.
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Ëîíäîí ùå ðåøàâà íà 14 þíè äàëè äà ïðîäúëæè ñ îáëåê÷àâàíåòî
íà îãðàíè÷åíèÿòà çàðàäè COVID-19

Индия вчера регистри-
ра за трети пореден ден
по-малък дневен ръст на
заразените с коронави-
рус, но смъртните случаи
за изминалото деноно-
щие са надхвърлили 4000,
с което общият брой на
жертвите на COVID-19
достигна 270 000 по
данни на здравното
министерство, предаде
Ройтерс.

Смъртните случаи са
се увеличили с 4077, а
инфекциите - с 311 170 -
най-малкият ръст за
денонощие от три седми-
ци насам. През изтича-
щата седмица инфекции-
те са се увеличили с над
два милиона, а смъртни-
те случаи - с близо 28
000. Общият брой на
заразените е 24,68 мили-
она.

Третата вълна от
разпространение на
вируса в Индия, започна-
ла през февруари, поста-
ви болниците и медиците
под огромен натиск.
След наложени строги
ограничителни мерки в
най-силно засегнатите
щати като Махаращра и
Делхи новите случаи
започнаха трайно да
намаляват. В събота
федералните здравни
власти съобщиха, че тази
седмица процентът на
положителните тестове е
спаднал до 19,8 спрямо
21,9 миналата седмица,
пораждайки надежда, че
дневният ръст на инфек-
циите е започнал да се
стабилизира. Нова вълна
на епидемията обаче се
наблюдава в селските
райони след отлива от
градовете.

Стотици хора се разхождат по централната улица на Барселона "Ла Рамбла". Испания ще е готова през
юни за използване на ковид сертификати, които да улеснят пътуванията. Страната ще ваксинира 19.33
млн. души към средата на август. Ваксинационната кампания в Испания беше ускорена през последните

седмици и страната трябва да получи 13 млн. дози.

Èíäèÿ ðåãèñòðèðà íàä 4000 ñìúðòíè
ñëó÷àÿ çà äåíîíîùèå

П О К А Н А
Управителният съвет на ЗКПУ "Агросдружение" с.Бъркач обл. Плевен, на основание чл. 16 от Закона за

кооперациите , чл. 23 ал. 1 т. 1  от Устава на кооперацията и свое решение от 23.04.2021 г. свиква
редовно Общо годишно отчетно изборно събрание на членовете на кооперацията, което ще се проведе на
11.06.2021 г. от 09.00 часа в малкия салон на Читалището в с. Бъркач.
В случай, че няма необходимия кворум в този час, Общото събрание  ще се отложи с един час и ще се

проведе от 10.00 часа на същото място при същия дневен ред от присъстващите член кооператори.
Събранието ще се проведе при следния

Дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на член кооператори.

Докладва: Богдан Братанов - Председател на   кооперацията
2. Годишен доклад на УС за дейността през 2020 г.

Докладва Богдан Братанов - Председател на   кооперацията
3. Годишен финансов отчет на ЗКПУ "Агросдружение" с.Бъркач за 2020г.

Докладва Милка Спирдонова - счетоводител
4. Отчетен доклад на КС за 2020 г.

Докладва Илийчо Филев- Председател на КС
5. Утвърждаване на приетите от УС решения за отчетния период.  Утвърждаване на размера на наем за

земеделска  земя за 2020 г. Освобождаване от отговорност на Председателя,УС и КС.
Докладва Богдан Братанов - Председател на   кооперацията

6. Избор на ръководни органи на ЗКПУ "Агросдружение": Председател на кооперацията, Управителен
съвет и Контролен съвет

Докладва Председателя на събранието.
7. Вземане на решение за упълномощаване на УС и Председателя на кооперацията да вземат решения

за: ползване на субсидии, финансирания и кредити за дълготрайни активи или за текущата дейност;
закупуване на дълготрайни активи, включително и на лизинг; придобиване по стопански начин и разпо-
реждане с дълготрайни активи; участие на кооперацията в програми за подпомагане от национални и
европейски фондове ;закупуване на земеделска земя; участие на кооперацията в търгове за наемане  на
земеделска земя, наемане и  отдаване под наем на земеделска земя от/на  член кооператори и други
физически ,юридически лица или Общината и Държавата като определят   и договарят размера на наема
/ арендното плащане ,срока на договорите и срока на изплащане на наема / арендното плащане ;
вземане на решение за отпускане на средства от Социален фонд.

Докладва Председателя на събранието.
От Управителния съвет
на ЗКПУ "Агросдружение"

Председател: Богдан Петков Братанов

Áåðëóñêîíè íàïóñíà áîëíèöà â Ìèëàíî ñëåä
ïåòäíåâåí ïðåñòîé

Бившият италиански пре-
миер Силвио Берлускони
напусна вчера миланската
болница "Сан Рафаеле" след
петдневен престой, съобщи
говорител на неговата пар-
тия "Форца Италия" (Нап-
ред, Италия!), цитиран от
Ройтерс.

84-годишният бивш пре-
миер излезе от страничен
изход и не бе видян от фо-
тографите и телевизионни-
те репортери, очакващи
пред главния вход на сгра-
дата.

Напоследък витаят пред-
положения, че здравето на

Берлускони се е влошило
остро. От седмици негови-
те лекари не са давали под-
робни сведения за състоя-
нието му. От партията му
отрекоха, че той е в кри-

тично състояние.
След като през септем-

ври се зарази с коронави-
рус, милиардерът бизнес-
мен на няколко пъти е пос-
тъпвал в болница. ç

Силвио Берлуско-
ни заяви, че е
оцелял "след най-
голямото предиз-
викателство в
живота", но
източници твърдят,
че продължава да
страда от
последиците от
прекарания
COVID-19

Индия - най-големият
производител на ваксини
в света, към днешна дата
е ваксинирала напълно
малко над 40,4 млн.
души, или едва 2,9 % от
своето население от 1,35
милиарда. Страната ще
разполага с 516 млн.
дози ваксини до юли,
съобщи здравният минис-
тър Харш Вардхан.

Правителството на
Великобритания ще
решава на 14 юни дали
да премине към заключи-
телната фаза от премах-
ването на ограниченията
заради COVID-19, съобщи
британският здравен
министър Мат Ханкок,
цитиран от Ройтерс. В
събота Лондон обяви, че
ще ускори темпото на
ваксинацията в опит да
възпре бързото разпрост-
ранение на т. нар. индий-
ски щам на вируса, което
може да осуети преотва-
рянето на икономиката.
"Ще вземем окончателно-
то решение за четвъртата
стъпка, която е най-
голямата стъпка в нашата
пътна карта. Ще вземем
окончателното решение
на 14 юни", каза Ханкок
по "Скай нюз".

Последният от четири-
те етапа на премахване-
то на ограниченията от
локдаун е засега насро-
чен за 21 юни. Той ще
отстрани изцяло изисква-
нето за спазване на
физическа дистанция
между хората. Третият
етап започва днес - ще
бъде разрешено хората
да се прегръщат, а баро-
вете и ресторантите ще
обслужват клиентите си и
в закрити помещения.

Ханкок каза още, че
според предварителни
данни от Оксфордския
университет ваксините са
ефективни и срещу ин-
дийския вариант на
коронавируса.

Същевременно гръцко-
то правителство се
ориентира към решение-
то гражданите, които
разполагат със сертифи-
кат за ваксинация, да
получат правото да

влизат свободно в закри-
ти помещения, пише
"Епицентър". Планът на
кабинета да даде допъл-
нителни стимули за по-
нататъшното разрастване
на ваксинационната
кампания уточнява в.
"Катимерини". Покритието
с ваксини, което се
очаква да бъде постигна-
то в отделните възрасто-
ви групи, се оценява
като задоволително, но

въпреки това има още
какво да се желае.

Каквито и да било
решения в тази насока е
невъзможно да бъдат
приложени на този етап,
защото не може да се
въведе диференциация на
гражданите на основата
на това дали са ваксини-
рани или не, ако преди
това не бъде осигурен
достъп до ваксини за
всички, пише изданието. ç

Снимки Пресфото БТА и Интернет



ÑÏÎÐÒ 17.05.2021 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß12

Българският тенисист отпразнува 30-ия си рожден ден в родното Хасково
Григор Димитров ще

стартира директно от
втория кръг на турнира на
клей в швейцарския град
Женева от сериите АТП
250. Надпреварата с
награден фонд 419 470
евро започва днес.  Бъл-
гарският тенисист, който
получи "уайлд кард" от
организаторите, е поста-
вен под номер 4 и почива
на старта. Гришо очаква
победителя от двубоя
между испанския ветеран
Фернандо Вердаско и
квалификант.

29-годишният хасков-
лия, който загуби първите
си мачове в последните
два турнира на червени
кортове в Мадрид и Рим,
ще играе в Женева за
втори път след 2019 г.
Швейцарската легенда
Роджър Федерер пък се
завръща за първия си
турнир на червено през
сезона. Той ще запише
едва второ участие за
годината след надпрева-
рата в Доха през март, в
която достигна до четвърт-
финалите. Федерер е
водач в схемата, а във
втория кръг ще се изпра-
ви срещу победителя от
двубоя между Джордън
Томпсън (Австралия) и
Пабло Андухар (Испания).

В същото време Григор
Димитров доведе поло-
винката си Лолита Осма-
нова в родното Хасково,
за да отпразнува 30-ия си
рожден ден. "Хасково е
много специално място за
мен, имам специални

Ãðèãîð Äèìèòðîâ ñòàðòèðà
â Æåíåâà îò âòîðèÿ êðúã

Лолита Османова (вдясно) изгледа тренировката на Григор на корто-
вете в Хасково в компанията на майката на тенисиста

Треньорът на ЦСКА
Любослав Пенев изра-
зи разочарованието си
от ВАР след загубата
с 0:2 от Локомотив
(Пд) на "Лаута". Според
него поражението ня-
ма да повлияе на иг-
рачите му за предсто-
ящия финал срещу Ар-
да в турнира за Купа-
та на България в сря-
да на националния ста-
дион "Васил Левски".

"Има и такива мачо-
ве. Опитахме се, отп-
равихме удари, но не-
точни. Трябва да по-
добрим това. Първото
полувреме играхме
добре, стегнато, дис-
циплинирано. Второто
отстъпихме инициати-
вата и това ни попре-
чи да победим. Изпус-
нахме контрола върху

Капита-
нът на
Локомо-
тив (Пд)
Димитър
Илиев
отбеляза
два гола
във
вратата
на ЦСКА

Собственикът на Ло-
комотив (Пловдив)
Христо Крушарски бе
категоричен след успе-
ха над ЦСКА с 2:0, че
отборът му може да по-
беди всеки един, кого-
то си поиска.  "Това си
е наша запазена мар-
ка. Мога да поздравя
момчетата за геройския
мач и за това, което
направиха, това, което
правят, и това, което ще
продължат да правят.
Локомотив е набрал
скорост, а спирачките
са износени. Няма как
да надскачаме Стефка
Костадинова, ние вър-
вим стъпало по стъпа-
ло. Ще понатрупаме
малко опит и ще взе-
мем някой друг лев в
евротурнирите. Мен не
трябва да ме питате за
строителството. Не съм
взел един лев от общи-
ната. Стадиона си го

ÂÀÐ ñå íàìåñâà,
êîãàòî ìó å êåô, çàÿâè
òðåíüîðúò íà ÖÑÊÀ

Êðóøàðñêè: Ëîêîìîòèâ å íàáðàë ñêîðîñò,
à ñïèðà÷êèòå ñà èçíîñåíè

:
Íàêðàòêî

мача. Ще анализирам
грешките и показано-
то на терена. Ние се
подготвяхме за този
двубой от няколко дни,
сега идва следващия",
започна Пенев.

"ВАР се намесва,
когато му е кеф. Гле-
дам мачовете, откакто
е въведен. Ще се рад-
вам да бъде в услуга
на съдиите. ако има
нарушение, значи е
фаул, дузпа и т. н. Да-
но видеосистемата им
помага да бъдат обек-
тивни. И на практика,
и на теория няма да
ни повлияе тази загу-
ба. Не абдикираме от
никъде. Ще играем за
победа и в трите сре-
щи до края на сезо-
на", добави наставни-
кът на "червените". ç

направих аз. Имам си
език, говоря си много
и си имаме доверие в
клуба. В България друг
такъв отбор няма. Има
ли по-добри от нас? Ня-
ма! Който си поискаме,
си го бием. Съдиите
първо да се научат да
свирят на гайда, след
това да изнесат някол-

ко концерта и след то-
ва да излязат да сви-
рят на стадиона", зая-
ви Крушарски.

Локомотив (Пд) сра-
зи ЦСКА с 2:0 на "Лау-
та" в среща от 30-ия
кръг на Първа лига и
дръпна с три точки на
втората позиция пред
"червените", които на-

сочват вниманието си
към финала в турнира
за Купата на България
срещу Арда на 19 май.
Капитанът Димитър
Илиев (76 - дузпа, 84)
вкара и двата гола за
"смърфовете", а "ар-
мейците" не отправиха
нито един точен удар
в мача. ç

чувства. Не исках никъде
другаде да празнувам
освен тук. Гледам да се
насладя на момента, да
видя родителите си, да
покажа на приятелката си
откъде съм. Гордея се с
родния си град", обясни
Григор. - В последния
момент реших да се
приберем. Исках да
използвам момента, че
всички са тук, и да се
съберем."

"Последните седмици
бяха доста трудни за мен,
тренирам много. Мачовете
не се случиха така, както
искам. Предстоят ми
турнири в Женева и
Франция. Те са важни за
мен и се стремя да оста-
на събран със себе си и
да продължа да поддър-
жам формата. Играя
добър тенис в момента,
но просто нямам шанс",
каза Димитров.

"Показах на Лолита
интересните места в
родния си град.  По-
важното за мен бе да се
видим със семейството
ми, да уточним пътувания-
та, които предстоят. За
рождения ден си пожела-
вам здраве, защото през
тези две години премина-
ваме през редица труд-
ности, доста е странна
ситуацията, заради панде-
мията. Ден с ден не си
прилича", продължи Гри-
шо.

"Още не съм се вакси-
нирал, преценяваме с моя
щаб дали да го направим.
Има правила в АТП, които

ще бъдат променени от
следващата седмица.
Изчакваме да ги видим.
По време на турнирите
само по 1 час ни позволя-
ват да бъдем навън и да
се разхождаме, което не
е нормално. Последната
година едно и също - от
корта в хотела, пак на
корта, тренировки, мачо-
ве... Неприятна ситуация",
каза Димитров и обясни
защо още не се е вакси-
нирал: "Никога не съм
искал да вкарвам нещо в
тялото си, особено в тази
ситуация, когато не знаем
какво точно представля-
ват ваксините. В момента
съм по-скоро против. Но
всеки ден излизат нови
правила, особено за нас,

които пътуваме постоянно
- самолети, хора, със
сигурност ваксината би
била от голям плюс. От
директорите в АТП зависи
какво ще се случи, те
поставят изискванията."

"Имам антитела, но
вече са намалели, боледу-
вах преди около година и
в момента трябва да се
пазя още повече. Имам
колеги, които си сложиха
ваксина и след това пак
хванаха коронавирус",
добави Григор. - Поръчах
на майка ми да ми пригот-
ви пържоли за рождения
ден. Не сме се виждали
от пет месеца, така че
искам тези дни, в които
сме заедно, да ги оце-
ним." ç

Лестър победи Челси
с 1:0 на "Уембли" и за първи
път спечели трофея в
турнира за Купата на Англия
- ФА Къп. Юри Тилеманс (63)
вкара красив гол с удар от
далечна дистанция и "лиси-
ците" ликуваха в най-старата
футболна надпревара след
четири загубени финала
преди това. В последния
четвърт част от редовното
време вратарят на Лестър
Каспер Шмайхел направи
две блестящи спасявания, а
минута преди края попаде-
ние на лондончани бе
отменено поради засада
след разглеждане с ВАР.
Срещата на "Уембли" се игра
пред около 21 000 зрители,
което е най-голям брой
фенове, които се събират за
мач на Острова от началото
на пандемията.
Зинедин Зидан
е обявил, че
напуска Реал
пред играчите на мадридския
гранд, гръмнаха испанските
медии. Преди няколко дни се
появи информация, че Зидан
е уморен физически и
психически и ще напусне
клуба, а сега вече е обявил
решението си и в съблекал-
нята. Това е вторият период
на легендарния французин
на треньорската скамейка на
Реал Той го стартира през
март 2019 година. За
разлика от първия период
(2016-2018), в който Зидан
спечели три трофея в
Шампионска лига, титлата в
Ла Лига, по два пъти
Суперкупата на Европа и
Суперкупата на Испания и
Световното клубно първенст-
во, този път той успя да
завоюва само един трофей.
Реал спечели шампионската
титла в Ла Лига през
миналия сезон, но сега
изостава с две точки от
Атлетико (Мадрид) два кръга
преди края на първенството.
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Черно море е фаворит за
седмото място, което дава
право на участие в баража
за Лигата на конференции-
те. В интервю за "Петел"
треньорът на "моряците"
Илиан Илиев даде мнение
за играта им през пролет-
та, разкрива какво иска да
подобрят и коментира пос-
ледната им загуба на "Гере-
на" и последните решения
на БФС, които са обект на
разпалени коментари.

- Г-н Илиев, как  оценя-
вате продукциите на
"моряците" тази про-
лет?

- Вижте, щом не успяхме
да изпълним целта - влиза-
не  в първата шестица, зна-
чи не сме постигнали же-
ланите резултати. Като ця-
ло игрово достигнахме до-
някъде нивото си от мина-
лата година, но в завърш-
ващата фаза не реализи-
рахме по-голяма част от си-
туациите, които създавахме
и загубихме важни точки,
макар че това беше повече
през първия полусезон. За-
това сега приоритет ни ос-
тана класирането за бараж
за Лигата на конференции-
те.

- Три отбора се борих-
те за топ 6, не трябва-
ше ли последните им ма-
чове да се играят по ед-
но и също време?

- Ние  в последните си
мачове направихме добра
серия, достигнахме до  топ
6. Но по цял свят всички
последни кръгове се игра-
ят по едно и също време,
необяснимо тук не е така.
Когато останахме  трите от-
бора - ние, ЦСКА1948 и Бе-
рое, да се борим за пос-
ледното място в шестица-
та, в духа на феърплея ма-
човете ни трябваше да са
по едно и също време, как-
то е във всички нормални
страни. Но ние играхме в
петък, а последният мач в
понеделник. Това не беше
нормално. Макар че не
трябваше да допускаме да
сме зависими от резулта-
тите на други отбори.

- За пореден сезон на-
лагате кадри на Черно
море при мъжете. Как се
интегрират младите?

- При нас има доста та-
лантливи деца, постепенно
се интегрират и когато са
готови, с помощта на всич-
ки ги пускаме. Който зас-
лужава в момента, получа-
ва шансове, другите рабо-
тят, за да получат. Имаме
сплав от нелоши опитни
български футболисти, мла-
ди играчи и няколко добри
чужденци. Някои от по-мал-
ките ще са основни състе-
затели другия сезон, но
всичко зависи от тях.

- На кого е трън в очи-

Не ни искат в първата шестица, очевидно
е, смята треньорът на Черно море

те Черно море, че заради
странични фактори изгу-
бихте ценни точки?

- Трудно е да се прецени,
но със сигурност някои не-
ща, които се случиха през
годината, показват, че даден
отбор не ни иска в първата
шестица. Това е тим, който
победихме 2 пъти при пос-
ледното ни влизане в шес-
тицата. Ние гледаме и ана-
лизираме играта си, отчита-
ме и допуснатите грешки. Но
доста точки ни бяха отнети
заради странни съдийски от-
съждания. Ако не беше та-
ка, щяхме да сме в първата
шестица.

- Очевидно е, че ситуа-
цията за гола, с който за-
губихте от Левски, не бе
коректна. Реагирахте с
жалба срещу съдията,
смятате ли, че това ще
промени нещо?

- Мисля. че съдията Ги-
дженов (сигурен съм, че
съдийският наблюдател Ич-
ко Лозев го е оценил висо-
ко, за свършената работа)
няма нивото да свири мач
с такъв залог. За странич-
ния Станислав Станев от Со-
фия, който не видя двама
футболисти на Левски в за-
сада, също. Ние бяхме по-
добри през първото полув-
реме и трябваше да си ре-
шим тогава нещата, през
второто Левски се предста-
виха с една идея по-добре.
Тогава съдията разреши да
се премине границата на
добрия тон, на агресията.
Домакините оспорваха вся-
ко негово решение и му ис-
каха обяснение. Изнерви се
мачът. Той се поддаде на на-
тиска при много решения, а
при втория гол двамата съ-
дии повлияха и върху край-
ния резултат. Като цяло тре-
тият отбор - съдийският, не
беше на нивото на мача, да-
леч беше от залога на сре-

щата. Има и друго. Защо,
след като се обезсмислиха
мачовете в топ 6, не въве-
доха ВАР за мачовете на от-
борите, които се борят за
бараж в Европа? Ако има-
ше ВАР, голът на Левски ще-
ше да бъде отменен. Макар
че и без ВАР се вижда, че
няма фаул на Станчев сре-
щу Цонев, има фаул срещу
Попов на Бари и двама
души са в засада при из-
пълнението  на фаула.

- Изненадан ли сте, че
Левски не бе наказан за-
ради нахлуването на пуб-
ликата му на терена след
двубоя?

- Ще отговоря без иро-
ния. Аз се радвам, когато
феновете се радват на по-
бедите заедно с футболис-
тите. Във всички страни го
показват, но е от трибуни-
те. Да нахлуят феновете на
терена след последния съ-
дийски сигнал, когато не си
спечелил купа например, се
случва за първи път при
нас. Дай боже, да спечелим
следващия си мач у дома,
и аз ще искам и нашите фе-
нове да влязат на терена.
Дори аз лично ще им отво-
ря вратата.

- Само за една седмица
ще изминете повече от
3000 км, за да играете
три мача на чужд терен?

- Това пътуване започна
още в сряда преди Левски.
Няма как, ние ще ги изиг-
раем тези мачове. Но мис-
ля, че хората, които правят
програмата, трябва да мис-
лят за здравето на играчи-
те и качеството на футбо-
ла. Не бива се позволява
това да се случи - даден от-
бор, в случая нашият, да пъ-
тува три пъти за една сед-
мица над 3000 км, като раз-
стоянието в едната посока
е 450 км. Това е абсурдно и
необмислено решение. Със

сигурност е система по ко-
ято се правят мачовете, но
има и човешкия фактор,
който да промени програ-
мата на мачовете. Славия
също гостува 3 пъти после-
дователно  в Монтана, Вра-
ца, както и във Велико Тър-
ново, но пътят, който ще из-
минат сумарно не е колко-
то нашия само при едно от
трите ни пътувания.

- Как трябва да играе
Черно море в оставащи-
те три срещи, за да спе-
чели необходимите точ-
ки за участие в баража за
Европа?

- За мен срещу Ботев и
Царско село първите полув-
ремена бяха от най-добри-
те ни. Жалко, че допуснах-
ме срив в последните 15 ми-
нути срещу Царско село и
им дадохме криле. Това оба-
че е нещо, което може да
се случи на всеки. Показах-
ме и срещу Левски в Со-
фия добро лице преди по-
чивката. Трябва ни малко
повече самочувствие в за-
вършващата фаза, за да ре-
ализираме положенията,
които създаваме.

- Имате ли предпочи-
тан съперник за баража
за Лигата на конферен-
циите, ако се класирате
за него?

- Не сме се класирали
още, за да коментирам.
Много ще е трудно. Срещу
нас Левски показа, че пра-
ви сметки да спечели това
място. Поне ние и съдиите
направихме интересна бит-
ката за седмото място. Ако
си бяхме взели мача с Цар-
ско село, нямаше да е ин-
тересно. Ако стане така оба-
че, че от последната ни сре-
ща с Левски зависи кой ще
се класира за баража за
Европа, Левски да знаят, че
ще им бъде много тежко.
Нашата публика ще е на

трибуните, сблъсъкът е къс-
но в неделя, ще дойдат мно-
го хора.

- Как ще коментирате
промяната на формата
на първенството?

- Доста интересен е то-
зи формат. Има за какво да
играят отборите както в
първата шестица, така и
другите след тях. Хубаво е
също, че се връщаме към
група с 16 отбора, за да се
разшири географията. Но е
абсурдно, че чак на 25 май
ще се решава въпросът с
изпадащите. Излиза, че ча-
кат да видят кой на кое мяс-
то ще завърши и след това
да се реши дали ще има из-
падащи и кой да играе ба-
раж.

- Друго решение на
БФС също разбуни духо-
вете. Първо СТК присъди
служебна загуба на ЦСКА
1948 заради неявяването
му срещу ЦСКА, а впос-
ледствие решението бе
отменено и двубоят ще
се проведе. Вашият ко-
ментар?

- Миналата година по то-
ва време и ние имахме мно-
го болни от коронавирус, но
ни предстояха две решител-
ни срещи, от които зависе-
ше кой ще участва в бара-
жа за Европа. С 8 юноши
бихме Арда, а с още пове-
че "деца" изгубихме от Бо-
тев (Пд). Мисля, че ако
имаш школа, не трябва да
се притесняваш да играеш
важни мачове със свои
юноши. От друга страна
обаче, има наредба и в
БФС са се придържали към
нея, когато са променили
първото си решение.

- Промениха с една сед-
мица и датата, на която
ще завърши първенство-
то - 30 май. Знае се, че но-
вият сезон започва в сре-
дата на юли, което озна-
чава, че лятната подго-
товка на отборите ще
стартира не по-късно от
10 юни. Не е ли твърде
малка тази почивка за
футболистите, особено в
условията на пандемия?

- Нека сега в БФС да по-
мислят за здравето и възс-
тановяването на футболисти-
те и да насрочат по-късна
дата за старта на новото пър-
венство. Защото лятната ва-
канция трябва да е поне 2-3
седмици, а ако почнем дру-
гия сезон около 17-18 юли,
излиза, че играчите ще по-
чиват 10 дни. Тези пък, кои-
то са ангажирани с нацио-
налния отбор, трябва ведна-
га да започнат подготовка,
като се върнат от лагера.ç

Илиан Илиев обяви, че след последния мач с Левски във Варна сам ще отвори вратите на феновете към
терена, така както това се случи на "Герена", за което "сините" не бяха наказани
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05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Людмила Гурченко - тв филм /6

епизод/
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Давай, Астробой! - аним. филм
15.30 Кой знае отговора - детски филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg - Съдбовни промени. На-

ционализация и колективизация
22.00 Неразказаният възрожденец - исто-

рията на хаджи Станьо Врабевски -
документален филм /България, 2021
г./, режисьор Ева Истаткова

23.00 По света и у нас
23.30 Библиотеката
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.40 По света и у нас /п от 20:00часа/
04.25 Людмила Гурченко - тв филм /6

епизод/п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу
13.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
14.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.

3, еп. 34
16.00 Премиера: "Малки убийства" - сери-

ал, еп. 83
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 5,

еп. 13
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - се-

риал, еп. 95
21.00 Премиера: "Белези" - сериал, еп. 13
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

еп. 19, 20
01.00 "Островът на Пиетро" - сериал, с. 3,

еп. 10
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.10 "Втори шанс" - сериал, с. 2, еп. 36

bTV Action

06.00 Анимационен блок: "Турбо" - сериал,
еп.24 - 26 (последен)

07.30 Анимационен блок: "Приключенията
на котарака в чизми" - сериал, еп. 1

08.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 16
09.00 "Тредстоун" - сериал, еп. 4
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 5, еп. 14

11.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 2, еп. 3
12.00 "Последният кораб" - сериал, с. 4,

еп. 7
13.00 "Перфектната бавачка" - трилър (САЩ,

2017), режисор Крейг Голдсмит, в
ролите: Ландзи Хартли, Фре Тингли,
Броуди Хъцлър, Бри Уилямсън, Мон-
ти Шарп и др.

15.00 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 1
16.00 "Тредстоун" - сериал, еп. 5
17.00 "Последният кораб" - сериал, с. 4,

еп. 8
18.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 2, еп. 4
19.00 Часът на супергероите (премиера):

"Легендите на утрешния ден" - сери-
ал, с. 5, еп. 15

20.00 "Закон и ред: Специални разследва-
ния" - сериал, с. 19, еп. 10

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Х-Мен: Послед-

ният сблъсък" - фантастика, екшън,
приключенски (САЩ, 2006), режи-
сьор Брет Ратнър, в ролите: Патрик
Стюарт, Хю Джакман, Хали Бери,
Иън Маккелън, Фамке Янсен,
Джеймс Марсдън, Ана Пакуин, Ре-
бека Роумийн, Вини Джоунс, Бен
Фостър и др.

00.00 "Закон и ред: Специални разследва-
ния" - сериал, с. 19, еп. 10

01.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 2, еп. 4
02.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 5, еп. 15
03.00 "Последният кораб" - сериал, с. 4,

еп. 8
04.00 "Тредстоун" - сериал, еп. 5

bTV COMEDY

05.00 "Фитнес" /п./ - сериал
06.00 "Фитнес" - сериал, еп. 17, 18
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "По средата" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
10.00 "Момичето на отбора" - комедия,

романтичен, драма (САЩ, Герма-
ния 2008), режисьор Джордж Клу-
ни, в ролите: Джордж Клуни, Рене
Зелуегър, Джон Кразински, Рик Фо-
рестър, Уейн Дювал, Джонатан
Прайс и др.

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

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

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 6, еп. 8, 9
19.00 "По средата" - сериал, с. 9, еп. 10
19.30 "Новите съседи" - сериал, с. 9, еп. 10
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 9,

еп. 6
22.00 "Хотел Елеон" - сериал, с. 3, еп. 13,

14
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 6, еп. 10, 11
00.00 "Завръщането на Поли" - комедия,

романтичен (САЩ, 2004), режисьор
Джон Хамбърг, в ролите: Дженифър
Анистън, Бен Стилър, Ханк Азария,
Филип Сиймор Хофман, Дебра Ме-
синг, Алек Болдуин, Кевин Харт, Май-
къл Шамбърг и др.

02.00 "Фитнес" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./

- вечерно токшоу
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 7, еп. 11, 12

08.30 "Търсачът" - военен, драма, романти-
чен (Австралия, Турция, 2014), ре-
жисьор Ръсел Кроу, в ролите: Ръсел
Кроу, Жаклин Маккензи, Дениз Акде-

низ, Райън Кор, Джем Ялмъз, Исабел
Лукас, Олга Куриленко, Джай Корт-
ни, Ялмъз Ердоган и др.

10.45 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 8,
еп. 1, 2

13.15 "Истински лъжи" - екшън, комедия,
романтичен (САЩ, 1994), режисьор
Джеймс Камерън, в ролите: Джейми
Лий Къртис, Арнолд Шварценегер,
Бил Пакстън, Чарлтън Хестън, Том
Арнолд, Тиа Карере и др.

16.00 "Цветният воал" - романтичен, дра-
ма (САЩ, Китай, Канада, 2006),
режисьор Джон Къран, в ролите:
Наоми Уотс, Едуард Нортън, Лив
Шрайбър, Тоби Джоунс, Бин Ли, Ли
Фенг и др.

18.30 "Скитница" - фантастика, приклю-
ченски, романтичен (САЩ, Швейца-
рия, 2013), режисьор Андрю Никол,
в ролите: Сърша Ронан, Макс Ай-
рънс, Джейк Ейбъл, Даян Кругър,
Чандлър Кентърбъри, Уилям Хърт,
Бойд Холбрук и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Империя" - кримина-

лен, биографичен (САЩ, 2016),
режисьор Даниел Рагъсис, в роли-
те: Даниел Радклиф, Тони Колет,
Трейси Летс, Сам Трамел, Нестор
Карбонел, Крис Съливан, Сет Нум-
рик и др.

23.15 "Домът на Мис Перигрин за чудати
деца" - фентъзи, приключенски
(САЩ, 2016), режисьор Тим Бър-
тън, в ролите: Ейса Бътърфилд, Ева
Грийн, Самюъл Джаксън, Алисън
Джани, Джуди Денч, Крис О`Дауд,
Рупърт Евърет, Терънс Стамп и др.

01.45 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 8, еп. 1, 2

04.15 "Коледа по план" - романтичен (тв
филм, Канада, 2019), режисьор Кър-
тис Крофърд, в ролите: Али Либърт,
Джейк Епстийн, Хабри Ларат, Викто-
рия Мария и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.10 "Черният списък" - сериал, сезон 1
/п/

06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Мерием" (премиера) - сериен филм
13.30 "Изпитанията на живота" (премиера)

- сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен

филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу

17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен
филм

18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA - централна еми-
сия

20.00 "Като две капки вода All Stars" (нов
сезон) - музикално шоу

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Черният списък" - сериал, сезон 1
00.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 3
01.30 "Истината за случая "Хари Куебърт" -

сериал
02.30 "Сияйна луна" - сериал
03.30 "Изпитанията на живота" - сериал

/п/
04.30 "Мерием" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

06.10 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 2 /п/

07.00 "Мистериите на Хейли Дийн: Смърто-
носна среща" - мистери с уч. на Кели
Мартин, Джакомо Баесато, Вив Лий-
кок, Емили Холмс и др. /п/

08.50 "Търсенето на Дори" - анимационен
филм /п/

11.00 "Ледена принцеса" - семеен филм с
уч. на Мишел Трахтенберг, Ким Кат-
рал, Хейдън Панетиер, Тревър Блу-
мас, Джоан Кюсак, Ейми Стюарт и
др. /п/

13.00 "Детектив по Коледа" - романтичен
филм с уч. на Емили Алатало, Фран-
ко Ло Прести, Андрю Бушел, Лорън
Холи, Дженел Уилямс и др.

14.40 "Коледен фестивал" - романтичен
филм с уч. на Тейлър Кол, Деймън
Рунян, Уенди Крюсън и др. /п/

16.20 "Влюбих се по Коледа" - романтичен
филм с уч. на Брук Д'Орси, Даниел
Лисинг, Мери-Маргарет Хюмс, Дей-
вид Кийли и др.

18.00 "Планината на вещиците" - приклю-
ченски екшън с уч. на Дуейн Джон-
сън, Карла Гуджино, Ана-София
Роб, Киаран Хиндс, Том Еверет
Скот и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10

21.00 "Кръстникът II" - криминален филм с
уч. на Ал Пачино, Робърт Де Ниро,
Робърт Дювал, Даян Кийтън, Джон
Казъл, Талия Шайър, Лий Страсбърг,
Мариана Хил, Морган Кинг и др.

00.45 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10 /п/

01.30 "Кралицата на Катве" - драма с уч.
на Дейвид Ойелоуо, Лупита Нионго,
Мадина Налванга, Мартин, Кабан-
за, Тарин Киазе, Николас Левескю
и др.

Тв програма - понеделник, 17 май ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Променливо
Днес ще бъде предимно слънчево. Следобeд, главно над

Северозападна България, ще се развие купеста и купесто-дъж-
довна облачност и ще превали краткотраен дъжд. Ще има и
гръмотевици. Ще духа до умерен югозападен, в Дунавската рав-
нина западен вятър. Максималните температури ще бъдат меж-
ду 23 и 28 градуса.

Във вторник вятърът от запад-северозапад ще се усили, а от
север на юг в много райони от страната ще превали дъжд, в
Северна България повече като количество. Над Черноморието
ще бъде предимно слънчево. Над планините ще преобладава
слънчево време, следобeд с купеста и купесто-дъждовна об-
лачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотеви-
ци. Температурите ще са 11-19 градуса.

В сряда денят ще започне със слънце, но още около обяд
над западните райони, по-късно и над останалата част от стра-
ната, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на
много места ще превали и прегърми. Северозападният вятър
ще отслабне, захлаждането ще обхване и Южна България. Тем-
пературите ще са 11-17 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Империя" - криминален,
биографичен, в ролите: Даниел Радклиф, Тони Колет,

Трейси Летс, Сам Трамел, Нестор Карбонел, Крис
Съливан, Сет Нумрик и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 90

ВОДОРАВНО: "Големите колела". Лоран (Ив Сен).
Волован. Жетон. Петит. Дин. "Карин". Мит. Бас.
Равик. Мана. Лоден. Барак. Ривале (Тициана).
Аноди. Онети (Хуан). Етанол. Сотир. "Матен". Сан.
Верев. Кад. Сън. Денар. Додо. Банат. Солар. Не-
рине. Илени. Ненова (Венета). Апетит. Титов (Гер-
ман). Дунав. Дам. Барок. Мис. Кум. Шинел. Ко-
ка. Шанел (Коко). Динеков (Петър). Тир. Линин.
Лана.
ОТВЕСНО: "Коледари". "Осъдени души". Лотис (Ма-
нуел). Вотан. Ретамар (Роберто). Перон. Ланин.
Бином. МАН. Ролер. Данов (Христо). ШЕЛ. Вин
(Мишел). Кадет. Венев (Стоян). Били. Паве. Име-
на. Адан (Пол). "Северина". Арати. Уреди. Котик.
Нетер (Емил). Ланолин. Колин (Владимир). Ботев
(Христо). "Се'пак". Лот. Мадан. Донев (Доньо). Кел.
Рев. Марин. Колит. МОКА. Латина. Обада. Иби-
кон. Ран. Такел. Дорит ("Малката Дорит"). Сава.
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Èçëîæáà íàêèòè íà Àíæåëî
Êðàñèíè - "Ñïîäåëåíè ñúêðîâèùà"

От 18 до 30 май галерия
"Арте" отваря врати за
изкуството на Анджело
Красини. Очаквайте онлайн
откриване - разговор с
доц. Ружа Маринска и
Анжело Красини.

Всяка изложба на
Анжело Красини е празник
на ювелирното изкуство и
тържество за сетивата. В
галерия "Арте" през години-
те са представяни едни от
най-запомнящите се негови
експозиции: "Късчета
време" (2014); "Еротично от
рая" (2019) и др. Те са
оставили ярък спомен във
всеки от нас със своята
оригиналност, майсторска
изработка и чувствена
интерпретация на природ-
ните форми.

Ето какво разказва доц.
Ружа Маринска: "Анжело
Красини е художник, което
ще рече човек със свобод-
на душа и отворени сетива
за видимото. Такъв се е
родил и никой не знае
какво у него е дошло от
далечните му италиански
предци, а какво - от тукаш-
ната ни благодатна земя.
Такъв, художник, се е
чувствал и преди да постъ-
пи в знаменитото Строга-

Роберт де Ниро
си нарани крака
Робърт де Ниро си е
наранил крака в щата
Оклахома, където се
провеждат снимките на
новия филм на Мартин
Скорсезе "Убийците на
цветната луна", съобщи
ContactMusic. В продукцията
звездата изпълнява ролята
на Уилям Хейл. Контузията
не е станала на снимачната
площадка, нито в рамките
на продукцията. Основните
снимки с него вече са
заснети. 77-годишният
артист се е завърнал в Ню
Йорк за медицински прегле-
ди.
С балета "Танго" се
отбелязват 100 години от
рождението на Астор
Пиацола
Софийската опера и балет
посвети специален спекта-
къл на 100 години от
рождението на Астор
Пиацола. Това е балетът
"Танго", който е сред
основните събития извън
Аржентина, посветени на
годишнината. Примабалери-
ната Марта Петкова се
превъплъщава в образа на
Черната роза, като си
партнира с Никола Хаджита-
нев като Тар. "Танго" ще се
играе и на трите летни
сцени на Операта - в
Панчарево, Белоградчик и
най-новата в Националния
исторически музей.

Íàêðàòêî

:
Ãàáðîâñêîòî
áèåíàëå íà
õóìîðà è
ñàòèðàòà
ñå îòëàãà

Заради продължаваща-
та пандемична обстанов-
ка и предвид международ-
ния мащаб на събитието,
25-ото издание на Габров-
ското биенале на хумора
и сатирата в изкуството се
отлага за май 2022 г. Му-
зеят догодина ще отбеле-
жи своята 50-годишнина.

Той ще предложи на
публиката събития, с кои-
то въвежда в темата на би-
еналето: икономия на
средствата, в контекста на
екология и начин на жи-
вот, както и икономия на
изразните средства в из-
куството и хумора.  Има и
конкурсна секция, в коя-
то предложения от цял
свят ще бъдат избрани от
жури, както и кураторска
изложба на художника
Олаф Вестфален.

Вестфален е роден
през 1963 в Хамбург. Учи
в Хамбург и Калифорний-
ския университет в Сан
Диего. Негови творби са
представяни в музеи, ин-
ститути за съвременно из-
куство и галерии в Ню
Йорк, Лондон, Стокхолм,
Потсдам, Касел. ç

Äè Êàïðèî ñå ñíèìà â íîâ
ôèëì íà Ñêîðñåçå

Ìåìîðèàëíà èçëîæáà íà Äèìèòúð Êèðîâ - ÄèÊèðî
â ãàëåðèÿ "Ñðåäåö"

Мемориална експози-
ция, посветена на 85 го-
дини от рождението на
емблематичния пловдивс-
ки живописец Димитър
Киров - ДиКиро. На 13 май
с вернисаж в галерия
"Средец" на Министерст-
вото на културата  бе отк-
рита изложбата.  Подре-
дените картини предста-
вят пред посетителите
знакови творби от различ-
ните периоди и цикли в
богатия творчески път на
големия художник, избра-
ни от семейната колекция
лично от неговата съпру-
га и муза Ро - Русалия Ки-
рова.

Освен нея участие в от-
криването взеха изкуство-
ведите Иван Маразов и

Леонардо ди Каприо
участва в новия филм на
Мартин Скорсезе "Убийци
на цветната луна". Лентата
се основава на едноимен-
ния роман на Дейвид Гран.

Събитията се развиват
в  Оклахома през 20-те го-
дини на XX в., където ста-
ват серия от жестоки убий-
ства на индианци от пле-
мето осейджи, на чиято те-

новско училище, което е
дало форма на емоционал-
ните му нагласи и положи-
ло солидната професионал-
на база за бъдещите му
творчески открития. Худож-
ник е и когато, завърнал се
в България, се е насочил
към бижутерията - не като
занаят, а като поле с
неразкрити възможности
за образни въплъщения."

Този път бижута на
Красини са част от карти-
ни. Може да вземете
обици, колиета или брош-
ки да ги носите и след
това отново да ги поста-
вите в техните своеобраз-
ни обиталища, ювелирни
творби - картини с бижу-
та. Ето как описва своята
идея авторът: "Съкровища
трудно се споделят! Това
разбрах, работейки върху
изложбата, която носи
това послание. Не всичко
сребърно е съкровище -
трябва да стане такова.
За да го споделиш, за да
не потъне в нечия каса,
са необходими още уси-
лия. Избрах картината
като място на това съкро-
вище. Опитах да постигна
ефекта, при който фраг-
мент от тази картина с

едно движение да се
превърне в твоите обици,
колие или брошка. Бижу-
тата са част от картината,
а самата картина е естес-
твеният им дом. По този

начин се опитвам да
защитя тезата за споделя-
нето, за магията на изкус-
твото на трансформацията
на визуалното в утилитар-
но и обратно."  ç

ритория е открит нефт.
Персонажът на Ди Каприо
е племенник на влиятелен
фермер. Неговият герой се
жени за момиче от осей-
джи, в ролята влиза Лили
Гладстон. Известно е, че в
екипа участват още Роберт
де Ниро, Танту Кардинал,
Кара Джейд Майерс, Дже-
ней Колинс, Луис Кансел-
ми. ç

Аксиния Джурова, актьо-
рите Стефан Мавродиев и
Досьо Досев, художници-
те Станислав Памукчиев и
Ивайло Мирчев, скулпто-
рът Иван Русев.   Излож-
бата в памет на ДиКиро
ще може да се види в га-
лерия "Средец" до 28 май.

Димитър Киров, извес-
тен още като ДиКиро, е
роден на 20 май 1935 г. в
Истанбул - Турция. Завър-
шва през 1959 г. Академи-
ята за изящни изкуства в
София при проф. Г. Бог-
данов.  Живописта му е
свързана със значимите
представители на Плов-
дивската школа от 60-те
години на миналия век ка-
то Георги Божилов, Енчо
Пиронков, Йоан Левиев. ç


