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Äàäîõà ñòàðò íà ðåìîíòà
íà Àñïàðóõîâèÿ ìîñò
Ремонтират
елементи на
мостовото
съоръжение, ще
се правят нови
тротоари
Министърът на регионалното развитие и
благоустройството Лиляна Павлова и кметът
на Варна Иван Портних откриха ремонта
на Аспаруховия мост. С
МИНИСТЪР ПАВЛОВА ДАДЕ СТАРТ НА РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ и увери, че останалите 30 решение на Министермлн. лв., необходими за цялостния ремонт на Аспаруховия мост, ще се отпускат поетапно от ския съвет бяха отпусбюджета, като тези дейности ще се извършват след летния туристически сезон.
нати 5 млн. лв. за изСнимка ПЛАМЕН ГУТИНОВ пълнение на етап I,

АПИ предлага обходен
маршрут на път I-9

От Агенция “Пътна
инфраструктура” предлагат на шофьорите обходен маршрут заради
стартиралия днес ремонт на Аспаруховия
мост във Варна. Ремонтните дейности са в естакадната част, жп надлезите и пътните възли
към него. Осъществява
се двупосочно движе-

ние в платното Варна Бургас от шофьорите,
преминаващи транзитно през Варна. Може да
се използва и алтернативен маршрут:
от ул. „Девня“ във Варна - с. Езерово - Страшимирово - Девня - Разделна - Белослав - АМ „Черно море“.
С осигурените от пра-

който включва ремонт
на мост 1, мост 2, мост
3 и мост 4 от общо 11
съоръжения от Аспаруховия мост.
Министър Лиляна
Павлова заяви, че ще
има подмяна на хидроизолацията, ще се ремонтират всички останали елементи, след което ще се направят
нови тротоари и цялостно асфалтиране, като
ще се монтират и нови
ограничителни системи, знаци, маркировка.
Тя каза, че има заложени средства и за из-

вителството 5 млн. лв.
започна първият етап
от ремонта на Аспаруховия мост. Предвидени
са подмяна на хидроизолацията, асфалтови работи, ремонт на тротоарните конзоли, саниране на гредите, ограничителните системи,
знаците, маркировката
и др.~

вършване на допълнителни ремонти, ако се
наложи.
Регионалният министър посочи, че
срокът за завършване
на ремонтите е краят
на май, за да се осигури нормалното преминаване по моста в началото на летния туристически сезон. След
този срок фирмата изпълнител ще може да
извършва довършителни дейности, които
обаче не трябва да затрудняват трафика. Поетапни ремонти ще започнат и по първите
два големи отвора на
големия мост, защото
това са най-големите
участъци, които изискват специална механизация и тежка работа.
Министър Павлова
увери, че останалите
30 млн. лв., необходими
за цялостен ремонт на
Аспаруховия мост, ще
се отпускат поетапно
от бюджета, като такива дейности ще се извършват след летния
туристически сезон.~

ВСУ удостои Пламен Русев със Форум ориентира варненските ученици
званието “Доктор хонорис кауза” къде да продължат образованието си

Варненецът е
най-младият
носител на
титлата на
учебното
заведение

ЗЛАТИНА ДОБРЕВА
Варненският свободен
университет „Черноризец Храбър“ удостои с
почетното звание “Доктор хонорис кауза” Пламен Русев. 40-годишният
варненец е най-младият
носител на почетната
титла на учебното заведение. Званието му се
присъжда за стремежа
му за осигуряване на
предприемаческа среда
за развитие на младите
хора в областта на дигиталната икономика.
Русев е един от харизматичните български
предприемачи през последните
години
вдъхновител и организатор на събитията
Webit. Той е председател
на борда на е-Академия,
автор, лектор, консул-

Пламен Русев

тант на теми дигитален
маркетинг и е-търговия.
Отскоро сътрудничи на
ВСУ, но приносът му
вече е значителен. Предоставил е голям обем
видеоресурси за новата
платформа на учебното
заведение Smart Future,
чийто старт беше даден
в петък следобед по време
на
форум
в
присъствието на президента на ВСУ проф.
д.ик.н. Анна Недялкова,
вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, министъра
на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова,
бившия председател на

Върховния касационен
съд Лазар Груев, президента на университета
“Санда” в Шанхай, Китай, Ли Джин, изпълнителния директор на
фонд “Русский мир”
Владимир Кочин, проф.
Антонио Амадо от университета в Ла Коруня,
Испания, финансиста
Мартин Паев, преподаватели и студенти от
университета. Във форума виртуално се включи
и самият Русев, както и
други двама носители
на почетното звание
“Доктор хонорис кауза”
- проф. Стив Ханке и
проф. Джордж Вредевелд.
Стартирането на уникалната виртуална научна платформа, която
предлага обучения, предизвикателства и дискусии, беше част от честванията на 25-годишнината на ВСУ.
По повод юбилея Фестивалният и конгресен
център беше домакин на
изложба и тържествен
концерт.

Инициативата,
насочена към
децата от VII и
VIII клас, се
провежда за
първи път

предстоящото професионално образование на
учениците в VII и VIII
клас.
Проявата беше в актовата зала на Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен
ЗЛАТИНА
Златаров”. С приветствеНИКОЛАЕВА
ни слова към гостите и
домакините се обърна
За първи път във Вар- Дияна Янева - директор
на се проведе форум за на Центъра за кариерно

ориентиране във Варна.
Центърът и Регионалният инспекторат по образованието в града са
организатори на проявата.
В инициативата под
наслов „Професионалното образование – много алтернативи, едно
решение” бяха представени десетте професионални гимназии от Вар-

на, коментира за “Черно море” Дияна Янева.
Целта на събитието
беше да информира подробно учениците за всяка професионална гимназия във Варна, за актуалните професии и
специалности, които тя
предлага, и така децата
да направят своя избор
къде да продължат образованието си.

Средношколско състезание „Енергетиката
и ние“ се проведе във Варна
Националното средношколско състезание
„Енергетиката и ние“
събра във Варна ученици от професионалните
гимназии по електротехника и електроника
(ПГЕЕ) от няколко града. Факултетът по електротехника в Техническия университет – Варна, посрещна 70 участници от Пловдив, Бургас, Горна Оряховица,
Стара Загора, Русе, Дря-

ново, Червен бряг, Козлодуй, Севлиево, Димитровград, Габрово, Русе,
Ямбол, Варна и други
градове в страната. Средношколците представиха своите проекти под
формата на презентации
или макети на електрически инсталации на
производствени и битови сгради.
„С голямо удоволствие
подкрепяме и участваме
в националното състеза-

ние „Енергетиката и
ние“. Подобни форуми
не само дават възможност за творческа изява
на учениците, но и формират тяхната професионална ориентация още
по време на средното образование. Убедени сме,
че сред тях има талантливи бъдещи енергетици, които ще изберат да
работят в България. В
тяхно лице виждаме нашите бъдещи електротех-

ници и електроинженери“, сподели по време на
събитието Румен Лалев,
член на Управителния
съвет на Енергото в града. Представителите на
електроразпределителната компания поздравиха всички състезателни екипи и техните технически ръководители
за усилията и удостоиха
най-креативните сред
тях със специална награда.~
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Ïî ÎÏ “Ðàçâèòèå íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè”
ùå ñå ïîìàãà çà êàäðè è â òóðèçìà
Министърът
на труда и
социалната
политика Ивайло
Калфин участва
във Варна в
дискусия,
посветена на
възможностите,
които дава на
бранша
Европейският
социален фонд
Министърът на труда
и социалната политика
Ивайло Калфин участва във Варна в дискусия, посветена на
възможностите, които
Европейският социален фонд предоставя за
стимулиране на туристическия бранш у нас
чрез Оперативна програма “Развитие на чо-

Части от
“Аспарухово”
без вода днес

Абонати на “ВиК” от
квартал “Аспарухово”
около улиците “Манастирска”, “Гомел”, “Гривица” и част от “Горна
Студена” ще останат
без вода в понеделник
от 9 до 17 часа поради
реконструкция на водопроводи. От 10 до около
15 часа без вода ще са
абонатите в местността
Вилите, а от 10 до 14
часа - в местността Траката, съобщават от
“ВиК” - Варна.~

вешките
ресурси”.
Присъстваха още областният управител на
Варна Стоян Пасев,
зам.-кметът Коста Базитов, председателят на
постоянната общинска
комисия “Туризъм,
търговия и рекламна
дейност”
Марица
Гърдева, и, разбира се –
представители на бранша.
“Опитваме да подпомогнем професионалната
квалификация,
първо, и, второ, да подпомагаме
според
възможностите пазара
на труда. В зависимост
от
гъвкавите
му
възможности да можем
да подпомагаме фирмите да намират съответните кадри“, допълни
министърът.
По неговите думи
средствата, с които раз-

полага държавата за
постигане на такива резултати, са отпуснати
от два източника.
“Единият източник е
националният бюджет.
За цялата година имаме 73 млн. лв. в този инструмент за различни
мерки за цялата страна.
Другият източник, с
който можем да разработваме различни програми, това е ОП „Човешки ресурси“. Нейният размер за седемте години е общо около 1,230
млрд. лв., което прави
годишно около 200 млн.
лв., с които можем да
разполагаме“, каза още
министърът на труда и
социалната политика
Ивайло Калфин.
Той добави, че министерството е готово да
създаде специална схема по ОП “Развитие на

Неправоспособен яхна “Априля”
и загина след инцидент
Момчето
починало в
болницата
няколко часа
след
катастрофата
Непълнолетен и неправоспособен водач на
мотоциклет „Априлия”
е катастрофирал на
пътя от с. Медовец за с.
Лопушна в петък вечерта около 19 часа, съобщават от пресцентъра

човешките ресурси”
специално за туризма.
“Мерките в сферата на
заетостта по ОП “Развитие на човешките ресурси” трябва да ангажират финансовия ресурс както на държавата, така и на работодателите. По този начин
ще можем да създадем
трайна заетост, а не просто да похарчим определена сума”, подчерта
вицепремиерът.
Основната цел при
изработването на програми с европейски средства е прилагането на
нови инструменти с висока ефективност.
“Усилията ни са насочени към обучението на
кадри, от които бизнесът има нужда. Затова и приоритет за нас е
развитието на професионалното обучение. По-

тенциал за кадри в туристическия бранш
може да търсим измежду тези 80 000 - 100 000
българи, които всяка
година са заети със сезонна работа в Гърция,
основно в туризма и
селското стопанство”,
посочи министър Калфин.
И допълни, че държавата и бизнесът трябва
да направят така, че да
се създадат условия за
работа, които да привличат тези хора и те да
предпочетат да останат
да работят в България.
“Трябва да съчетаем
добре публичните средства с работодателските, за да може трайно да
задържим хората в туризма. Това сезонно наемане дава много несигурност”, изтъкна вицепремиерът.

ПОДГОТОВКА

на варненската полиция. При навлизане в
ляв завой той загубил
контрол над мотоциклета, паднал на пътното платно и се блъснал
в обезопасителна мантинела. Вследствие на
инцидента момчето е
пострадало и е отведено
в болнично заведение,
където няколко часа покъсно е починало.
По случая е образувано досъдебно производство.~

Намериха откраднат меден
обков от покрива на сграда

На 14 т.м. е получен
сигнал за кражба от
жилищна сграда, намираща се на ул. “Цар
Асен” във Варна. Неизвестно лице чрез демонтаж извършило кражбата на меден обков с
дължина около 2,5 м от

козирката на блока.
След проведените оперативно-издирвателни
дейности е установен и
задържан за срок до 24
часа извършителят –
Б.С. (22 г.) от Варна, известен на МВР и осъждан. По случая е образу-

вано досъдебно производство, материалите
са докладвани на прокурор от Районна прокуратура – Варна. Вещите,
обект на престъплението, са намерени и приложени към материалите
по случая.~

На 14 т.м. около 13,30 ч.
в местността Побити
камъни по време на специализирана полицейска операция в момент на
предоставяне на сексуални услуги срещу заплащане от клиент е установена И.С. (30 г.) от Белослав, известна на

МВР. По случая е образувано досъдебно производство, материалите са докладвани на

прокурор от Районна
прокуратура – Варна.
Жената е задържана за
срок до 24 ч.~

Жрица на любовта спипана “на калъп” с клиент

ТУРИСТИЧЕСКИЯТ СЕЗОН наближава и
подготовката на водните атракции във Варна започна.
Снимка ПЛАМЕН ГУТИНОВ

Той не скри, че е мислено и за програми, по
които се обучават студенти.
“Стажантски програми могат да се правят.
Но това трябва да са студенти, които учат конкретна специалност. А
университетите да следят, че това е практика,
която да се докаже. Някои хотелиери обаче
отказаха с мотива, че
младежите не знаели
езици и нямали умения.
Това не е панацея”, добави Ивайло Калфин.
“Възможно е да създаваме различен дизайн
на програмите. Важното е формите, които ще
търсим, да устройват
работодателите и работещите. А не ние да ги
подготвяме, а те да отиват после на работа в
чужбина”, коментира

вицепремиерът.
И подчерта, че подобни дискусии са изключително важни, за да се
чуят нуждите на бизнеса.
Според статистиката
324 000 са регистрираните безработни в страната към края на март.
Голяма част от тях са
или неграмотни, или с
много ниско образование – около 40%.
Ивайло Калфин посочи, че съвместно с Министерството на образованието се правят програми за ограмотяване
и придобиване на квалификация спрямо тях.
Той допълни, че в мерките за заетост приоритетно се включват хора
от най-уязвимите групи
на пазара на труда: младежи, хора в предпенсионна възраст и такива с
увреждания.~
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Няма да има
варианти да се
трупат дългове
към местната
власт с години

ди финансовото състояние на фирмите, които
ползват имоти под наем
или имат други договорни отношения с общината. Около това решение
се обединиха съветнициБОРИС ПРОДАНОВ
те от постоянната комисия “Собственост и стоАдминистрацията да панство”, след като разнамери варианти да сле- гледаха изпълнителен

лист, с който Варненският районен съд осъжда
фирма “Калиопа-83”
ЕООД с предишно наименование “Джаки 83”
ЕООД да изплати на общината 18 727,73 лв. за
неиздължени наеми (от
декември 2012 г. до ноември 2014 г.) за панорамната кафе-сладкарницат в

плувен комплекс “Приморски” (на снимката).
Допълнително местната
власт трябва да получи
лихвите по сумата,
3645,84 лв. обезщетение
за забавяне върху главницата и още 1514,83 лв.
за разноски и такси по
делото.
В хода на дебатите оба-

„Йосиф и фантастичната му пъстра дреха” - кулминация
на XVII великденски музикален фестивал

Премиератa
на мюзикъла e
във вторник

Kулминация на XVII
великденски музикален
фестивал на Държавна
опера – Варна, ще бъде
премиерата на 19 април
на „Йосиф и фантастичната му пъстра дреха”.
Спектакълът ще се играе и на 20 април в Горна Оряховица, а на 21
април във Велико
Търново. Мюзикълът е
на майстора на този
жанр Андрю Лойд
Уебър и е по сценарий
на Тим Райс “Йосиф и
фантастичната
му
пъстра дреха”. Първото
представяне на творбата е било на 1 март 1968
г. в Лондон, откъдето
тръгва и световната й
слава. В България “Йосиф и фантастичната
му пъстра дреха” е поставян в Музикалния
театър през 2000 г. от
Светозар Донев. Режисьор на варненската
версия през 2016 г. отново е Светозар Донев,

Борис Луков

българският господар
на мюзикъла, както е
известен сред музикалните среди. Диригент е
Страцимир Павлов, художник - Иван Токаджиев, хореограф - Светлин
Ивелинов. Плакат и фотография - Росен Донев.
Действащи лица и изпълнители: Йосиф - Богомил Спиров, Борис
Луков; Разказвач - Ина
Петрова, Вяра Железова; Яков - Пламен Георгиев, Закар Гостанян;
Потифар – Георги Ханджиев, Анатоли Романов; Фараон - Свилен

Николов, Пламен Долапчиев.
Ето какво казва за
варненската версия режисьорът проф. Светозар Донев: “В сравнение
с предишната ми постановка на „Йосиф и фантастичната му пъстра
дреха” в София, която
имаше библейско звучене, сега във Варна търся
по-съвременен прочит.
Искам да акцентирам
върху посланието, че
днес е особено важно
младите хора да се борят за своите мечти. В
превода на библейската
притча на съвременен
език разчитам на чувствеността и интерпретацията на артистите,
също на танца, на костюма и на всички останали елементи в спектакъла.
Всичко, което се случва на сцената, ще бъде
насочено към преодоляване на бариерите и
сближаване с публиката. Самата Разказвачка,
облечена в съвременен
костюм, ще разказва и
оценява събитията в директен контакт със зрителите. Тя иска младите
хора да се научат да вярват в себе си като Йосиф,
да постигат мечтите си
като него, като него великодушно да прощават грешките на ближните. Защо ли, защото
това е най-добрият начин да бъдеш щастлив”.
С позитивна енергия
зарежда този спектакъл
изпълнителя на Йосиф
– тенора - солист на
ДМБЦ „Стефан Македонски“, Богомил Спиров. За героя си той казва: „Харесвам Йосиф.

че стана ясно, че май
няма вариант община
Варна да вземе и стотинка, защото след правносчетоводна еквилибристика собственик на фирмата длъжник вече е 80годишна жена.
Един от вариантите за
затягане на контрола
върху фирмите, с които

общината има договори,
е след третия неплатен
наем незабавно да се стига до прекратяване на
отношенията.
Като
твърде сложно беше определено предложението
да се следят салдата на
фирмите чрез официалните документи в НАП.
В крайна сметка об-

щинската администрация трябва да предложи
на ОбС – Варна, формулата, чрез която местната власт законно да осъществява контрол върху
фирмите, с които работи.
За да не се трупат с години задължения, които
после не могат да се съберат.

ПРЕПИТАНИЕ

Мисля, че образът е
много близък до мен, и
играя с изключително
удоволствие в този мюзикъл. Йосиф е едно докоснато от светия дух
момче, чиято дарба да
тълкува сънища му
носи нещастие - хората
и днес не обичат различните. Бащата Яков
подарява на любимия
си син красива пъстра
дреха, но братята я
хвърлят в кладенец и
продават Йосиф като
роб. Той обаче устоява
на всички несгоди, използва дарбата си за
доброто на египетския
народ и постига признание от фараона, докато
братята му се оказват в
незавидното положение на просяци”.
Прекрасна притча за
една чиста душа. Самият мюзикъл носи в себе
си една много приятна
ЗА НЯКОИ ТОВА Е НАЧИН ЗА ПРЕПИТАНИЕ. Този мъж е влязъл до
атмосфера на лекота.
„Йосиф и фантастична- кръста в контейнер за смет, търсейки нещо, което може да продаде
та му пъстра дреха” за- на вторични суровини, или пък да намери някоя и друга “ценност”.
Снимка ПЛАМЕН ГУТИНОВ
режда с позитивна енергия и се възприема по
един и същ начин от
различни поколения,
възрастните го гледат
със същия интерес като
децата, по лицата на
За периода 8.ІV.2016 г. - 14.ІV.2016 г. мица, представени от 209 случая на
всички греят усмивки.
регистрираната в РЗИ - Варна, остра варицела и 15 - на скарлатина.
И това е естествено, зазаразна заболеваемост се движи в хаТенденцията към повишена забощото хората обичат да
рактерните за сезона граници. През леваемост от варицела и скарлатисъпреживяват доброто.
седмицата няма регистрирани слу- на в организирани детски колекти„Чуден е, чуден е
чаи на заболели от марсилска трес- ви е характерна за цялата страна. С
светът!” гласи лайтмока и лаймска борелиоза. Има регист- диагноза ОРЗ са регистрирани общо
тивът в една от песнирирани 14 случая на ухапани от 260 случая, срещу 161 за предходната
те, които звучат в начакърлеж. В РЗИ – Варна, има постъпи- седмица. С диагноза грип в Инфеклото и на финала на
ли 3 проби за видово определяне на циозната клиника на МБАЛ „Св. Маспектакъла. Светът, в
кърлеж, от които две проби са опре- рина” са постъпили за лечение 6
който живеем, наистиделени като кърлеж – Икс. Рицинус, лица, като диагнозата е поставена
на е чуден, просто тряба третата – Дерм. маргината.
само по клинични данни.
ва да имаме очи и сетиРегистрирани са 38 случая на чревВ имунизационния кабинет през
ва да го усетим. Спекни инфекции, срещу 35 от предход- отчетния период са преминали общо
такълът във Варна е на
ната седмица, като през настоящите 51 лица. Проведени са 44 броя имуни19 април от 19 ч.~
дни чревните инфекции са предста- зации. С ваксина против жълта тресвени от 33 ентероколита, 1 вирусен ка са обхванати 27 лица. В КАБКИС
хепатит и 4 ротавирусни ентерита. през отчетния период безплатно са
От въздушно- капкови инфекции консултирани и изследвани 19 лица.
(без грип и ОРЗ) са регистрирани 224 Извършени са 40 епидемиологични
лица, срещу 126 за предходната сед- проучвания на болни с ОЗБ.~

14 варненци ухапани
от кърлежи за седмица
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Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”:

Ñòðîåæúò íà Èíòåðìîäàëåí òåðìèíàë Âàðíà, å ñðåä íàé-çíà÷èìèòå íè ïðîåêòè
До края на тази
година
ще има пълната
проектна
готовност на
обекта, което
прави възможно
и реализирането
на
инвестиционната
инициатива,
твърди шефът
на ДППИ

теми за управление на
трафика, както и подобряване на безопасността и
сигурността на транспорта. Такива проекти са
VTMIS - фаза 4, и Port
Community System. Ще
продължим работата и в
приоритетна ос „Техническа помощ“ по проекти
за оценка на риска на
българските пристанища
и за внедряване на информационна система за планиране и управление на
ресурсите в ДППИ (система, която всички големи
фирми и корпорации от-

СТЕФАН ДЕНКОВ
Приетата инвестиционна програма на ДП
„Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) за 2016
г. определи темата на нашия разговор с генералния директор на държавното предприятие Ангел
Забуртов.
- Как ще определите
новата инвестиционна
програма
на
ДППИ?
- Като размер на инвестициите тя е съизмерима
с миналогодишната. В
нея сме включили както
преходни обекти от миналата година, така и редица нови, чието изпълнение е неотложно. Що се
отнася до изпълнението
на миналогодишната
програма, то беше успешно както за клон - териториално поделение „Пристанище Варна”, така и за
останалите ни поделения
в страната.
- Кои са преходните
обекти за изпълнение
в района на териториално поделение „При-

на въпроса за инвеститора все още не е еднозначен.
Според българското законодателство финансирането на строителните работи може да се осъществи по няколко начина.
Единият е предоставяне
на концесия чрез публично-частно партньорство,
другият - изграждане със
средства от държавния
бюджет, и третият - комбинация от първите два.
Също така е възможно
части от този мащабен
проект да бъдат обект на
финансиране по някои от

най-голямото пристанище у нас, ще има
модерен
интермодален терминал?
- Изграждането на Интермодален терминал –
Варна, е един от най-значителните проекти на ДП
„Пристанищна инфраструктура”. Както вече
споменах , до края на 2016
г. се предвижда да бъде
изготвен инвестиционният проект. След неговото одобряване става
възможно реализирането
на инвестиционната инициатива.

Ангел Забуртов

станище Варна”?
- На първо място са проектирането на Интермодален терминал - Варна,
инженерингът за възстановяване на пристанищното съоръжение при нос
Шабла. Приключва и
първият етап от инженеринга за ремонтни дейности на вълнолома във
Варна, инженеринга за
изграждане на комуникации и настилки на пристанищен терминал „Варна-запад”, възстановяването на проектните параметри на утаителя на река
Провадийска.
- А кои са новите, които предстои да започнат тази година?
- Новите обекти са: вторият етап на ремонтновъзстановителните работи на вълнолома във Варна, проектирането и изграждането на нов захранващ водопровод на Фериботен комплекс - Варна.
Там ще започне и ремонт
на подемно-преходен

мост № 2, на жп подходите и прелеза. Стартира и
вторият етап от изграждането и ремонта на настилки на пристанищен
терминал „Варна-запад”.
И не на последно място в
този ред ще отбележа
предстоящата реконструкция на сградата на
бившия Дом на транспортните работници на бул.
„Приморски” № 5. В инвестиционната програма са
заложени и други ремонтни и рехабилитационни
работи, свързани с
възстановяването на
пристанищната инфраструктура на терминалите за обществен транспорт с национално значение във Варна.
- По кои европейски
проекти ще работите?
- Проектите, заложени
за изпълнение през новата Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ), засягат внедряването на интелигентни сис-

ИМА ПОНЕ ТРИ НАЧИНА ЗА ИНВЕСТИРАНЕ в новия Интермодален
терминал - Варна, чийто проект ще бъде окончателно завършен до
края на годината.

давна имат).
- Ще приключи ли
скоро проектирането
на Интермодален терминал – Варна, и колко време ще е необходимо, за да се избере
инвеститор?
- Да, тази година приключва проектирането
на Интермодален терминал - Варна, но отговорът

оперативните програми,
като например ОП
„Транспорт и транспортна инфраструктура” или
ОП „Регионално развитие”.
- Има ли сериозен
интерес от страна на
инвеститори и варненци можем ли да очакваме, че наистина морският ни град, който е

- С какви нормативни пречки продължавате да се борите? Да
очакваме ли нови реформи в дейността на
ДППИ?
- Честите изменения в
законовата уредба и поспециално в общите нормативни актове, като например Закона за обществените поръчки, Закона

за устройство на територията, Закона за устройството на черноморското
крайбрежие, създават някои пречки в организацията на работа на предприятието. Проблемът е, че
при приемане на промените в посочените закони
невинаги се държи сметка за отражението им в Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България и съответно в
специфичната сфера на
дейност на ДП „Пристанищна инфраструктура”.
Част от проблемите в тази
посока са свързани и с динамично развиващото се
европейско и международно законодателство по отношение на планирането
и изграждането на пристанищата, осигуряването на необходимите нива
на сигурност в тях, развиването на пристанищната инфраструктура и предоставянето на пристанищни услуги.
Понастоящем е изготвен законопроект за изменение и допълнение на
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България с оглед уеднаквяване режима на определяне и събиране на пристанищни такси в различните видове пристанища. А също и съответен
проект на постановление
на МС за изменения в тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП
„Пристанищна инфраструктура”.

По искане на Брюксел

Определиха 7 пристанища за разтоварване на калкан

Само на 7 места по
черноморското
ни
крайбрежие ще може да
става разтоварването
на улова на калкан,
обявиха от ИАРА. За
Северното черноморие
това са рибарските
пристанища в Каварна, Балчик и Варна, а
на юг от нос Емине - Несебър, Поморие, Созопол и Царево. Досега
имаше 11 пристанища
за приемане на деликатесната риба. Техният
брой е намален по настояване на Главна
дирекция
„Морско
дело и рибарство” към

Европейската комисия, заявиха за в. „Черно море” експерти от
бранша. Това се правело, за да се осигури поефективен контрол
върху квотния улов на
калкан. Както вече информирахме, миналия
месец във Варна имаше мащабна проверка
от ЕК за спазването на
разпоредбите в тази
насока, която завърши
без никакви забележки. Предстои подобна
акция за квотния рибоВСИЧКИ ВАРНЕНСКИ РИБАРИ УСПЯХА ДА ИЗПЪЛНЯТ задължилов и по Южното чер- телните 50% от определената им годишна квота за улов на калкан,
номорие.
което трябваше да стане до началото на забранителния двумесечен
Наред с намаляване- период - 1 април.

то на броя на пристанищата за разтоварване
на калкан ИАРА определя и нова организация за начина, по който това ще става занапред. Най-малко два
часа преди пристигането капитанът на риболовния кораб е длъжен
да изпрати предварително уведомление до
Центъра за наблюдение на риболовните кораби за предстоящото
разтоварване на рибата със съответните
данни за кораба, пристанището за разтоварване, предполагае-

мия час на пристигане
и друга необходима информация. Предаването на улова ще може да
става само през светлата част на денонощието: от 6 до 20 часа за
периода от 1 април до
30 септември (с изключение на въведената
двумесечна забрана) и
от 8 до 18 часа през останалата част от годината.
Заповедта
съдържа и редица други изисквания, които
са за риболовните уреди, забраната и методологията на проверка.
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Áîðèñîâ ñå çàêàíè äà íÿìà
ìèëîñò çà êîðóìïèðàíèòå â ÃÅÐÁ
Всяка
организация на
партията трябва
да е толкова
чисто кристална,
че темата
въобще да не
стига до мен,
отсече
премиерът
Всяка организация
трябва да е толкова чисто кристална, че темата за корупция въобще

да не стига до мен. Защото ако докопам някого от вас, милост няма.
Пощада за никого няма

та на националното
съвещание в НДК.
Така, както днес сме
тук, утре може за един
кабинет да не ни стига
да съберем, обясни премиерът. Според него
именно корупцията е
довела БСП до 10-те процента доверие.
“Това, че днес другите изглеждат слаби, не
Бойко Борисов трябва да ви подвежда,
да има, да го знаете. защото те се организиТова се закани преми- рат на принципа на оберът Бойко Борисов щия враг. Адвокатите
пред актива на партия- на мафията, на “Мул-

тигруп”, стават борци с
корупцията и се обединяват”, смята Борисов.
И добави, че е подготвил доста изненади по
повод на предстоящите
акции срещу корупцията. “Да ви предупредя много
внимавайте.
Само малко съмнение в
нас да се появи и сме
приключили”, анализира Борисов.
Той припомни, че
лица, които са били начело на партията, като
Искра Фидосова, вече не

са част от нея.
По думите му построеното се вижда и остава, но тактиката на опонентите на ГЕРБ е всеки ден да се ерозира силата на партията.
Той посочи, че никой
не помага на ГЕРБ и
правителството в борбата с контрабандата, а
напротив – “ходят да се
пазарят с контрабандистите да ни свалят”.
Бойко Борисов не подмина и актуалната тема
за увеличените билети

за градския транспорт в
София. По негови разчети държавата и общината дотират с 95 милиона лева транспорта в
столицата.
“Ако имаше десни
партии, всеки ден щяха
да питат как е възможно за 8 лв. да има карти.
И десницата в Общинския съвет в София остави само ГЕРБ да поеме
целия този удар. Благодаря на СДС, че остана
нещо дясно”, каза премиерът.~

Мъж и жена, които са
с холандско гражданство, живеят от 10 дни на
летище София. Съпрузите Абдулла и Сахар
твърдят, че са обрани в
центъра на София, и залата за заминаващите е
единственият възможен
покрив за тях, съобщи
Нова тв. Един от куфарите им изчезнал в Кайро, преди да пристигнат

у нас. В родната столица обаче понасят нова
загуба. “След обира останахме без пари, не можехме да си наемем квартира, нито да си купим
храна. С последните
пари на жена ми взехме
такси до летището и останахме да живеем тук”,
разказва Абдулла. От
посолството на Холандия казват на семейство-

то, че не могат да направят нищо за тях. Ако се
наложи, семейството ще
остане на летището до
25 април, когато Абдулла трябва да получи
пенсията си.
Първото нещо, което
ще си купят, е билет за
заминаване от България. А дотогава той и
съпругата му имат нужда поне от храна.~

Откриха злоупотреби с отчитането Мъж и жена с холандско гражданство
10 дни живеят на летище София
на операции в три болници

Злоупотреби с дипломи на лекари и с отчитане на неизвършени
операции са регистрирани в три болници в страната, информираха от
Министерството
на
здравеопазването.
Съдов хирург е оперирал във Враца и в същото време е преглеждал
пациенти в Шумен, в
резултат на което Здравната каса е източена с
200 000 лева.
“Във Враца това е класически пример, но за
първи път документиран как се използват
дипломи. Заплатата на
този човек, която е получавал, е била по-висока от заплатите на ше-

Ваньо Шарков

фове на клиники. А в
тази болница миналата
година имаше протест
на колегите, че не получават
достатъчно
възнаграждение. Протест срещу ръководството на лечебното заведение”, съобщи д-р Шарков.

В частни болници в
Пловдив и Сливен отчитали престой и извършени операции на пациенти, които изобщо не са
били настанявани в лечебните заведения, информира заместник
здравният министър д-р
Ваньо Шарков.
В частната болница
“Медлайн” в Пловдив в
урологичното отделение е бил приет пациент, за който в медицинската документация
след изписването му е
посочено, че е била извършена операция. Пациентът е написал жалба, в която посочва, че
такава операция не е
била направена. “Някой

успява да се свърже с
болния, каза Шарков, и
след това пациентът
пише второ писмо, в което посочва, че несъответствието в документацията вероятно е станало неволно.”
В частната болница
“Царица Йоана” в Сливен пък имало случай,
в който пациент не е
бил хоспитализиран, а
е получил само медикаментозна терапия, но
му е връчена и епикриза от лечебното заведение, посочи Шарков.
Д-р Ваньо Шарков
участва в семинар на
здравните власти, който се провежда във Велинград.~

Стари телевизори и автогуми
извадиха от езерото Панчарево

Стари телевизори, автомобилни гуми и стотици
пластмасови бутилки почистиха от района на езеро Панчарево. Доброволци от “Софийска вода” се
включиха в пролетното
почистване на София.
Съвместно с общинската служба на район “Панчарево” за пета поредна
година доброволците на
“Софийска вода” напомниха за отговорната работа на всички в името на
“зеления” облик на града.
Въпреки голямото количество пълни чували с
отпадъци – около 60, участниците в акцията
твърдят, че с всяка година този район става все
по-чист и количеството
изхвърлени отпадъци са
далеч по-малко отпреди
СТАРИ ТЕЛЕВИЗОРИ, АВТОМОБИЛНИ ГУМИ И КУПИЩА ДРУГИ
БОКЛУЦИ почистиха доброволци от езерото Панчарево.
пет години.~

Експремиерът Симеон
не ще да е президент
Бившият премиер
Симеон Сакскобургготски не желае да се
кандидатира за президент. Това съобщиха
пред bTV бившите “царисти” Анелия Атанасова и Огнян Герджиков.
“Той не желае, колкото и да ми е мъчно, тъй
като губим национален капитал. В цял
свят той е изключително популярен и уважаван, само у нас направихме така, че да загуби влияние”, посочи
бившият председател
на Народното събрание ден след сбирката
на някои от знаковите

Симеон Сакскобургготски

кадри на НДСВ - 15 години след появата й в
политическия живот.
“Очевидно е, че има
огорчение. Както хабим природните си ресурси, така хабим и

човешкия си ресурс”,
отбеляза още Герджиков.
Атанасова определи
Сакскобургготски
като “една изключително обединителна
фигура, която няма
аналог в българския
политически живот”,
която “за отрицателно
време направи своите
големи достижения”.
Тя припомни, че по
време на управлението на НДСВ беше обединена и Българската
православна църква,
което е помогнало много за международното
реноме на страната
ни.~
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Уличните
недоволства
в Скопие
започнаха
на 12 април
И днес продължават
протестите в Македония. В официалния профил в туитър от Гражданското движение
“Протестирам” написаха следното: „Протес-

тите ще продължат
през днешния ден в 18
часа. Те ще бъдат помногобройни, по-масови и с нови сили!“.
Уличните недоволства
в Скопие започнаха на
12 април след решението на президента Георге Иванов да спре всички съдебни производства и разследвания
срещу политиците в
страната. Според Ива-

нов целта на това решение е “да се сложи край
на тежката конфронтация, реваншизъм и агония в страната”. На 5
юни в Република Македония трябва да се проведат предсрочни парламентарни избори.
Професорите се присъединяват към протестите в Македония с искане за върховенство на
закона, край на избира-

телната справедливост, право на изразяване, на свободна и критична мисъл и създаване на условия за свободно изразяване на

волята на гражданите,
предаде македонското
електронно издание
МКД. Професорите призовават всички политически фактори в страна-

та да предприемат необходимите стъпки, за да
се сложи край на беззаконието и да се създадат условия за съществуване на Република

Хелмут Кол: Европа не може да бъде 6,1 по Рихтер край
„нов дом” за милиони хора в нужда островната страна Тонга

Европа не може да
бъде „нов дом” за милиони мигранти. Това заяви бившият германски
канцлер Хелмут Кол в
ново свое интервю, очевидно критикувайки
либералната имиграционна политика на сегашната държавна ръководителка Ангела Меркел,
предаде АФП. Разговорът с Кол е публикуван в днешния брой на
германския всекидневник „Тагесшпигел”. Във
вторник бившият канцлер трябва да се срещне
с унгарския премиер
Виктор Орбан - може би

Хелмут Кол

най-големият противник на миграционния
подход на Меркел в рамките на ЕС. Миналата

година Германия прие
1,1 милиона души – преобладаващата част от
миграционната вълна

Папата се срещна с мигранти на Лесбос

от размирни и бедни
райони в Близкия изток
и Африка. От своя страна, през октомври Унгария построи ограда по
южната си граница и
затегна режима за преминаване на мигранти.
Според скорошни думи
на Орбан безконтролното влизане в Европа
носи риск от „тероризъм, престъпност, антисемитизъм и хомофобия”. Кол напусна политиката през 2002 г., а напоследък публичните
му изяви са много редки
заради влошеното му
здраве.~

Три
земетресения
бяха усетени
вчера и на
Балканите
Земетресение с магнитуд 6,1 бе регистрирано днес на югоизток от
тихоокеанската островна страна Тонга, съобщи Геофизичният институт на САЩ, цитиран от Ройтерс и “Дарик”. Епицентърът на
труса е бил на 277 км
югоизточно от столицата на Тонга Нукуало-

фа на дълбочина 66 км,
уточнява институтът.
Тресе се земята в
Гърция, Турция и Босна и Херцеговина, според данни на Европейския сеизмологичен
център. Около 4 часа
българско време в неделя е регистриран трус
с магнитуд 3,2 в
Гърция. Час по-късно
на границата между
Иран и Турция е регистрирано земетресение
със сила 3,1, а към 6
часа в Босна и Херцеговина е отчетен трус
със сила 3,4.~

Македония като самостоятелна, суверенна,
демократична, цивилизована и просперираща
държава за всички нейни граждани.~

Четиринадесетгодишни
обвинени за
двойно убийство
Две деца на 14 години
са обвинени за убийството на 49-годишна
жена и нейната дъщеря,
съобщава вестник The
Telegraph, цитиран от
dnes.bg. Жертвите са
служителка в училищна столова и 13-годишната й дъщеря, чиито
тела са били намерени
в петък следобед в британския град Сполдинг.
Местната полиция не е
разкрила пола на убийците, които ще се явят
пред съда.~

Ùå èìà ïîñëåäèöè çà Âåëèêîáðèòàíèÿ,
àêî íàïóñíå ÅÑ
Еманюел
Макрон

Папа Франциск се
срещна с мигранти и
бежанци, настанени в
лагера “Мориа” на
гръцкия остров Лесбос – сегашната входна врата за Европа за
десетки хиляди хора.
Плакати „Помощ“ посрещнаха папата и
придружаващите го
всел е н ск и па три а р х
Вартоломей и архиепископа на Атина и
на цяла Елада Йероним II. Близо трите

хиляди обитатели на
лагера, сред които
много семейства с
малки деца, са настанени при мизерни условия, според неправителствените организации. Мнозина дадоха на папата рисунки, писма и размениха по няколко думи с
преводач. Кратката
среща завърши с молитва за жертвите на
миграциите, в памет
на които тримата пре-

лати хвърлиха венци
в морето. От началото
на годината 375 души,
главно деца, се удавиха при опит да прекосят Егейско море. Както предава АФП, цитирана от БГНЕС, папата е взел със себе си десетина бежанци от
уязвими групи, пристигнали на острова
преди 20 март, когато
влезе споразумението
ЕС - Турция за връщане на мигрантите.~

Ще има последици
за Великобритания,
ако на референдума
през юни гласува за
излизане от Европейския съюз, заяви френският министър на
икономиката и промишлеността Еманюел Макрон, цитиран
от Ройтерс, БТА и “Дарик”. Агенцията отбелязва, че това е поредното предупреждение
от чуждестранен лидер за потенциалния
ефект от Брекзита.
Британската кампания за напускане на
ЕС лансира аргумента, че страната лесно
ще
предоговори
търговски споразумения със съюза и ще си
възвърне статута на
световна сила.
Макрон обаче предупреди пред Би Би
Си, че Великобритания ще има проблеми
с възстановяването
на достъпа си до един-

ния пазар, ще загуби
своята преговорна
сила в разговорите за
защита на нейния отслабен стоманодобивен сектор от конкуренцията на Китай и
може да привлече повече бежанци. “Вие
сте велика страна и...
вашето бъдеще на велика страна е не
извън ЕС, а като част
от клуба и да (го)
трансформирате заедно с останалите велики страни”, подчерта
френският икономически министър пред
британската обществена телевизия.
Макрон предупреди, че със сигурност
ще има последици за
Великобритания, ако
напусне Европейския
съюз, “тъй като в противен случай не би
имало смисъл (от неговото съществуване)”. И други държави
може да последват

британския пример,
допълни освен това
той. Малко повече от
два месеца преди референдума, насрочен на
23 юни, двата лагера
са с изравнени позиции, отбелязва Ройтерс. В тази обстановка кампанията става
все по-ожесточена,
като всяка от двете
страни обвинява другата, че си играе със
страховете на хората
и пробутва полуистини, за да убеди изби-

рателите.
Неколцина чуждестранни лидери подкрепиха оставането на Великобритания в Европейския съюз. Очаква
се президентът на САЩ
Барак Обама също да
подкрепи британския
премиер Дейвид Камерън в опититеа му да
убеди своите сънародници да гласуват в подкрепа на членството в
ЕС при посещението си
в Лондон следващата
седмица.~
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„Канкун“,
„Кавказкият
тебеширен
кръг“ и
„Едноокият
цар“ са
заглавията
от афиша
тази седмица
С едно от доказаните
си заглавия започва
театралната седмица
Драматичен театър
„Стоян
Бъчваров“.
Това е постановката
„Канкун“
от Жорди Галсеран,
режисьор
Стилиян
Петров, сценография
Венелин Шурелов, костюми Елица Георгиева,
музика Петя Диманова. Спектакълът е във
вторник, 19 април, от 19
часа на сцена “Филиал”. В „Канкун“ участват Биляна Стоева,
Стоян Радев, Даниела
Викторова, Пламен
Димитров и Гергана
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Ïîñòàíîâêè çà öåíèòåëè ïîêàçâà
Арнаудова. Постановката е носител на награда „Икар 2014“ за
сценография, „Аскеер
2014“ за театрална музика, награда „Варна
2014“ за екипа и за Биляна Стоева в ролята
на Ремей.
„Канкун“ е като игралните машини – пленява те, прелъстява те,
държи се почти любовно, разфокусира ума,
отваря фантазията,
действа почти приспивно. Канкун – като
някакво облизващо се
хищно животно – седи
насреща ти и те пита
къде си, в коя биография, в началото или в
края на коя любов, в кое
свидетелство за нещо
преживяно, в кое опре-

СЦЕНА от „Канкун“.

деление и какво споделяме, кой ни приписва
свят“, казва режисьорът Стилиян Петров.
В четвъртък, 21 ап-

рил, варненските зри- заглавия в афиша на
тели ще имат възмож- Драматичния театър –
ност да се насладят на
„Кавказкият тебеедно от най-харесвани- ширен кръг“.
те и коментирани нови
„Днес отново е време

за Брехт. Днес отново
изпитваме голяма тревога за съдбата на човека. Може ли театърът да е камбана,
която бие тревога и в
същото време да е изкуство - това вълнува и
Брехт, и нас. Има основни понятия, които определят природата на
човека. Като понятието да си добър, какво
значи да си добър...
„Кавказкият тебеширен кръг” изследва голямата тема за добротата и поставя ребром,
отвесно този въпрос
през една древна история. Историята за момичето Груша, което
не може да остави едно
забравено дете и заради него се отказва от

всичко за себе си. През
тази история „Кавказкият тебеширен кръг”
пита възможно ли е да
си добър и да живееш
добре... Каква е цената... Да си добър, е да се
откажеш от собствения
си интерес. Да си добър,
означава да вършиш
добро – най-трудното
за човека“, казва режисьорката Маргарита
Младенова. Преводът
на оригиналния текст
на Бертолд Брехт е
дело на Константин
Илиев. Сценографията
в постановката е на
Ивайло Николов, костюмите са на Ива Гикова, музиката е на Асен
Аврамов. Спектакълът
ще се играе на Основна сцена от 19 часа.

Кукленият театър играе най-

СЦЕНА от „Лакома мецана“.

търсят политическо подадат ръка, за да
убежище в Европа“, построят пиесата.
Любопитно е, че в
подчертава Теди Москов. Според сценария п о с т а н о в к а т а „ П у р това е сюжетът на по- пурният остров“ Вера
становката,
к о я т о Стойкова – директорка
една театрална трупа на Кукления театър,
т р я б в а д а и з и г р а е се изявява и на сценапред Главния идеолог та като директор на
и цензор на театрите. театър. Тя е гримираТъй като той спешно на до неузнаваемост,
трябва да отпътува от за да изпълни умело
града, наложително е мъжка роля, тази на
трупата да се подгот- Генадий Панфилович.
за ден – да се сдоб- Диана Цолевска също
„Пурпурният ви
р я т л ю б о в н и ц а т а и е натоварена със сложостров“,
жената на режисьора, ната задача да изигпо мотиви на Михаил артисти врагове да си рае мъжка роля – на
Булгаков. „Според
мен по-точният превод от руски е не пурпурен, а обагрен с
кръв, като се има предвид и сюжетът на
творбата“, коментира
Теди Москов. Той подчертава, че „Пурпурният остров“ е алегория на революцията
от 1917 г., но могат да
се направят препратки и към международната политическа ситуация в момента.
“Има доста неща, които са актуални,
въпреки че пиесата е
писана през 1927 г. –
прогонените от червените туземци арапи
СЦЕНА от „Пурпурният остров“.
Най-новите си представления, съответно
за възрастни и за
деца, показва Кукленият театър през седмицата.
В сряда, 20 април, от
19 часа зрителите ще
имат възможност да
се насладят на съвместния проект на Теди
Москов и Държавен
куклен театър – Варна
–

помощник-режисьора
Никанор Метелкин. За
превъплъщенията си
в „Пурпурния остров“
двете заслужиха номинации за „Аскеер“,
съответно за главна и
поддържаща женска
роля.
Красимир Добрев е
Василий Димогацки –
писателят с псевдоним Жул Верн, който
впечатлява с прочувствения си монолог за
свободата на словото.
Анализаторите
твърдят, че образът
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ЧЕРНО МОРЕ

КУЛТУРА

Äðàìàòè÷åí òåàòúð “Ñòîÿí Áú÷âàðîâ”
Участват
Гергана
Плетньова, Биляна
Стоева, Даниела Викторова, Ина Добрева,
Стоян Радев, Пламен
Димитров, Антонио Угрински,
Валери
Вълчев, Николай Кенаров, Георги Богданов.
Спектакълът е с две
номинации от тазгодишните
награди
„Икар“ – за режисура и
главна мъжка роля на
Стоян Радев за образа
на Аркадий Чхеидзе.
В петък Драматичен
театър „Стоян Бъчваров“ показва най-новото си заглавие
„Едноокият цар“
на сцена „Филиал“ от
19 часа. Творбата е на
Марк Креует, превод
Нева Мичева. Режисьор

на спектакъла е Петър
Денчев, сценография и
костюми – Теодора Лазарова, музика – Христо Намлиев, хореогра-

фия – Соня Георгиева.
В ролите са Симеон
Лютаков,
Милена
Кънева, Биляна Стоева, Пламен Димитров

и Валентин Митев.
Действието в постановката започва със семейна вечеря у полицая
Давид, чиято съпруга

новите си представления
майсторство и талант
актьорите от ДКТ –
Варна, разказват историята на Ран Босилек
за животните и техните взаимоотношения,
от която децата разбират, че когато човек
мисли само за себе си
и пренебрегва при„Лакома
ятелството, му се случмецана“,
ват твърде неприятни
началният час отново неща. Постановката е
е 11. С много любов, на Дарин Петков, сценографията на арх.
СЦЕНА от „Сиводрешко
Иван Цонев, музикали Бързобежко“.
ното оформление на
Светла Василева.
ла Лисицата и знае ли
всичко любопитната
Сврака. Музиката към
постановката е на
Иван Кръстев, а сценографията на Адриана Добрева.
Неделният
спектакъл за деца е

на съсипания драматург, който на финала
тихичко се разбунтува
срещу ограниченията,
налагани върху творчеството, до голяма
степен е автобиографичен за Булгаков.
В постановката участват още Галин Гинев, Гергана Господинова, Евгения Василева и Стоян Стоянов.
С най-новото си заглавие за деца –

„Сиводрешко
и Бързобежко“,

ще зарадва Кукленият
театър най-малките
си зрители в събота.
Двете симпатични
зайчета, които са главни герои в представлението, ще излязат на
сцената точно в 11
часа. „Сиводрешко и
Бързобежко“ е създадена по едноименната
творба на Леда Милева. Децата ще видят
как дружно си играят
зайчетата, ще разберат какво е намисли-

СЦЕНА от
„Едноокият цар“.

СЦЕНА от
„Кавказкият
тебеширен
кръг“.

Лидия е поканила на
гости приятелката си
от детинство Сандра и
нейния съпруг. Той е
загубил едното си око

по време на протест, а
виновник за инцидента се оказва домакинът... Съдбоносната
среща преобръща глед-

Постановката „За
теб“ отново ще зарадва
зрителите в морската
столица, след като заглавието беше част от
паралелната програма
на фестивала „Варненско лято“ през миналата година. Постановката гостува в Драматичен театър „Стоян
Бъчваров“ в рамките
на VI великденски театрални седмици и ще
се играе в сряда, 20 април, от 19 часа. Творбата е на Яна Борисова,
постановка – Петър
Кауков, сценография –

Никола Тороманов. В пренарежда в нови и
ролите ще видим Хрис- нови конфигурации,
то Мутафчиев и Стани- откривайки различни
мир Гъмов. „Това е възможности как да
текст, който кара хора- преминем през непота да повярват, че да силността. „За теб“ е
говориш за чувствата история за две „изгубеси, не е срамно. „За ни” момчета, които се
теб“ е пиеса за любов- хващат за ръце и взата, страховете, мечти- имно се превеждат през
те, живеенето и летене- емоционални тресавито; за силата на думи- ща и лабиринти, като
те, за смисъла да се показват какво значи
споделя и как неизре- да се придвижваш в неченото понякога е мно- прогледен мрак и вмесго по-страшно от изре- то „Помощ” да крещиш
ченото; за това как „Не ме е страх!” и да
съдбата и всичко, кое- пееш“, казва Яна Борито не зависи от нас, ни сова.
Страницата подготви
ПОЛИНА ПЕТРОВА

ните точки и самите
герои - една силна политическа и социална
сатира с привкус на
черна комедия.

„За теб“ отново на варненска сцена

‡ÎÓ,
œ–Œƒ¿¬¿
Продавам висококачествен тютюн сорт „Верджиния”, за Варна може и
проба,
40
лв./кг,
0878160002

”–—Œ¬≈
“Екоформ
Европа”
ООД, професионални
курсове за мотокаристи,
машинисти на пътностроителни машини,
оператори на повдигащи машини, хладилна и
климатична техника,
стругари, шлосери, фитери, електротехнически специалисти, техник
на алармени и автоалармени системи. Легитимни документи, тел. 052/
502-033, 0888/599-481,
www
w.. e c o f o r m - e u . c o m

”—À”√»
Екип българи отпушва
денонощно без почивен
ден шахти, канали, тоалетни, мивки и сифони.
Гаранция и фактура.
0 5 2 / 7 8 0 9 4 4 ,
0 8 8 8 8 1 6 1 9 6 ,
0885108501
Б о ж е с т в е н и м а с а ж и,
всеки ден 8 - 21 ч., 052/
804215

–¿¡Œ“¿ œ–≈ƒÀ¿√¿
Фирма „Мартранс” набира шофьори за международен транспорт Белгия – Франция, с ADR,
тел. 0 8 8 7 6 2 4 3 5 7
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Необходими продукти:
6-8 ябълки
орехи, захар, канела
2 белтъка
2 с.л. мармалад по избор
За сиропа:
1 ч.ч. захар
1 ч.ч. вода
Начин на приготвяне:
Измиваме ябълките и издълбаваме вътрешността им, без да ги
белим. Пълним ги със смес от
орехи, захар, канела и нареждаме в малка тавичка. Сваряваме
умерено гъст сироп от захарта и

водата, заливаме ябълките и печем в умерена фурна, като внимаваме да не се напукат. Разбиваме 2 белтъка с 4 супени лъжици захар на гъст сняг. Отделно
разбиваме мармалада, който подслаждаме с още малко захар и
съединяваме с белтъците. Ароматизираме крема с някаква есенция. Слагаме в стъклена чинийка по една ябълка, наоколо наливаме сироп, а отгоре и встрани
шприцоваме от крема с големия
шприц.
Да ви е сладко!

ХОРОСКОП ЗА ДЕНЯ
ОВЕН
Бъдете внимателни в общуването, защото сте склонни да се доверявате на
всяка казана дума. До
обяд не уговаряйте срещи с непознати хора,
които искат да са ваши
делови партньори. На
работното си място се
справяте
отлично,
въпреки че няма да липсва напрежение заради
неотложни задължения.
ТЕЛЕЦ
Изявявате се
в своята върхова форма за изненада на
всички. Завършете служебните си задачи в
рамките на работния
ден. Грозят ви сериозни
проблеми в отношенията с деловите ви партньори, водещи до разправии. Некоректното
им отношение е заради
успехите ви.
БЛИЗНАЦИ
Работете, без
да показвате непрекъснатото си недоволство. Днес сте с лошо
настроение от сутрин-

та. Отърсете се от притесненията, които блокират работата ви. Справяте се със задачите си,
въпреки че не сте в добра форма, а този факт
ще ви зареди със самочувствие.
РАК
Нежеланието
да осъществите
планирана среща е причината за огромно напрежение. Съберете
сили и отидете на разговорите, за да не навредите на авторитета си.
Предпазвайте се от финансови загуби, породени от необмислени инвестиции, които не са били
планирани, но вие сте
решили да ги осъществите, а резултатът

може да се окаже плачевен.
ЛЪВ
Не обръщайте
внимание на интригите на работното
място. Изслушвайте
внимателно предложенията на вашите колеги
и не спорете, ако не сте
съгласни с тях. Не е изключена конфликтна
ситуация. Трудностите
не са свързани с ваши
действия, затова е найдобре да не се намесвате в спора им и да не
изисквате да ви се подчинят.
ДЕВА
При пътуване
се предпазвайте
от проблеми и кражби
на документи и пари.

Склонни сте да се доверявате на непознати и да
давате суми за лечение.
Не допускайте до себе
си хората, за които сте
убедени, че ви вредят
или ви мамят. По този
начин вредите и на професионалното си развитие.
ВЕЗНИ
Не давайте
пари за благотворителност. Занимавайте се със задачи, които
са ви приятни, но завършете и изостаналата работа. Подгответе се за
трудности, ако решите
да рискувате. Не създавайте конфликти. Начинанията са нежелателни
заради неподходящи
контакти и делови предложения. Не бива да се
товарите с чужди проблеми.
СКОРПИОН
Не налагайте
мнението си с агресия само защото ви е
изнервило запознанство
с досадници, които искат да се възползват
безплатно от труда ви.
Мислете какво приказ-

вате. Наложете си спокойствие и се постарайте да забравите случилото си. Имате си достатъчно служебни задължения.
СТРЕЛЕЦ
С търпение и
компромис ще
избегнете скандал, който със сигурност би навредил на авторитета ви
и на служебните ви задължения. Обърнете внимание на кризата в личните ви отношения. Очаквайте приходи и новина
за предстоящо повишение, която ще ядоса колегите ви. В никакъв случай не отказвайте допълнителна работа в рамките на деня, ако сте сигурни, че ще ви донесе бързи
приходи.
КОЗИРОГ
Изостряте напразно отношенията с хората от обкръжението си. Не избухвайте, без да имате
повод. Не критикувайте
близките и колегите си.
Следобед настроението
ви ще се оправи. Справете се с документите,

които трябва да заверите следващата седмица
в държавните институции.
ВОДОЛЕЙ
От сутринта
сте агресивни и
нападателни заради нежеланието на ваш колега да ви подкрепи, за да
спечелите мечтаната
нова обществена позиция. Ако сте достатъчно подготвени, нямате
причина за съмненията
във вашия успех, който
ще си извоювате и без

странична помощ.
РИБИ
Разговорите
на работното ви
място могат да доведат
до развитие на плановете ви във ваша полза, ако
не налагате мнението си
и не спорите без причина и не упреквате колегите си, че не ви подкрепят. Всички изпълняват
желанията ви, защото
непрекъснато мърморите недоволно и им досаждате, за да свършите поголям обем работа!
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СПРАВОЧНИК

ВРЕМЕТО

Слънчево

15 0/ 24 0
Днес ще бъде слънчево. Минималната температура ще бъде около
15 градуса. Около обяд
ще достигне 23-24 градуса. Ще духа слаб западен вятър, който покъсно през деня ще се
ориентира от югозападюг. Влажността ще е
между 50 и 80%. Атмосферното налягане ще
бъде около 1016 хектопаскала.

ОТГОВОРИТЕ
ОТ ПРЕДНИЯ
БРОЙ
за начинаещи

за напреднали

ВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕ
ЗА НАЧИНАЕЩИ

ЗА НАПРЕДНАЛИ

ЗА МАЙСТОРИ

за майстори
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“Утро в нашия
град”, тв
“Черно море”
Излъчване:
всеки делничен ден
от 7 до 9,15 ч.
Водещи Александър
Йорданов и Татяна
Кисьова, e-mail:
utro@cherno-more.tv

Започнете деня си информирани с “Утро в
нашия град”! В понеделник, вторник и сряда
Александър Йорданов,
в четвъртък и петък Татяна Кисьова посрещат
предизвикателствата
на новия ден заедно с
вас. Новини, интересни
заглавия от вестниците, коментари и събеседници по въпроси,
свързани с Варна и областта. Тематични рубрики, култура и любопитни факти ще бъдат
пътеводителят към доброто ви настроение.

„Европейска
Варна“
Излъчване:
17,30 – 18,15 ч.
Автор и водещ
Татяна Кисьова

В предаването “Европейска Варна” в понеделник може да намерите отговорите на вашите
въпроси относно работата и прозрачността на местната власт – всичко за
решенията, предложенията и заседанията на местния парламент и администрация. За добрите намерения и изпълнението им,
за надеждите и действителността, за законите и
практическото им приложение.
Очакваме мненията и
въпросите ви към екипа
на предаването на редакционните телефони 052/
303-306, вътр. 129, всеки делничен ден.

Понеделник

ЧЕРНО МОРЕ

БНТ1
05.50 Бързо, лесно, вкусно.
Рецепта на деня
06.00 Денят започва
09.00 По света и у нас Информационна емисия
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Здравето отблизо Здравно предаване с водещ
Мария Андонова
11.20 Дързост и красота тв
филм /3724 еп./
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас Информационна емисия
12.30 Бързо, лесно, вкусно.
Рецепта на деня /п/
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Недадените тв филм /12,
последен еп./
14.00 Шоуто на Канала /п/
14.55 Телепазарен прозорец
15.10 Светиците тв филм /47
еп./
16.00 По света и у нас Информационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.25 Телепазарен прозорец
16.40 Малки истории
16.55 По съвест тв филм /5 еп./
17.45 Бързо, лесно, вкусно.
Рецепта на деня /п/
17.55 Зелена светлина
18.00 По света и у нас Информационна емисия
18.40 Още от деня с Димитър
Цонев Информационно
предаване
19.40 Евровизия 2016 /Латвия/
19.45 Лека нощ, деца!. Вълшебни приключения
20.00 По света и у нас Информационна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg. Правителствата на България /8 серия/
22.00 Борджиите. Триумф и
забвение тв филм /14, последен еп./ (16)
23.10 По света и у нас Информационна емисия
23.35 Зелена светлина
23.40 Евровизия 2016 /Малта/
23.45 Най-добрият човек, когото познавам /85г. от
рождението на Любомир
Шарланджиев/ игрален
филм /България, 1973г./
01.15 Бързо, лесно, вкусно.
Рецепта на деня /п/
01.25 Денят започва с Култура /п/
02.40 По съвест тв филм /5 еп./
п/
03.35 Светиците тв филм /47
еп./п/
04.20 Дързост и красота тв
филм /3724 еп./п/
04.45 Още от деня с Димитър
Цонев информационно
предаване/п/

БНТ2
05.10 Знаете ли... /п/
05.30 Америка днес /п/
06.30 Време за губене /п/
07.00 Добро утро с БНТ2 информационен блок - пряко предаване от София
09.00 Добро утро с БНТ 2 сутрешен блок
10.00 Изкуството на 21 век /п/
10.30 Дързост и красота тв сериал /3698 еп./п/
10.55 Дискавъри. “Телескоп за
бъдещето с Джеймс Уудс”
6-серийна документална
поредица /САЩ, 2013 г./,
2 еп. /п/
11.40 Днес и утре
11.55 Потребителската кошница /п/
12.00 Местно време. Питай
кмета /п/
12.30 България 12.30 кратки
новини
12.45 Афиш културно-информационно предаване /п/
13.00 Добро утро с БНТ2 информационен блок /п/
15.00 Потребителската кошница /п/
15.30 Загадката Нисово документален филм
16.00 България днес информационен блок
17.30 Местно време
18.00 Дързост и красота тв се-

риал /3699 еп./
18.25 Абсурдите с БНТ 2 /п/
18.55 Да открием Германия
19.25 Потребителската кошница
19.30 България новини
20.00 Фалшива принцеса “тв
сериен филм, Турция /12
еп./
20.45 Япония днес
21.00 Регионални новини
21.30 Пътувай с БНТ 2 /п/
22.00 Васил Гендов - мит и реалност документален
филм /България, 2015 г./
23.05 Концерт на Софийската
филхармония. Йоханес
Брамс “Симфония №1”
00.00 България новини /п/
00.30 Фалшива принцеса “тв
сериен филм, Турция /12
еп./п/
01.15 Регионални новини /п/
01.45 Добро утро с БНТ 2 /п/
02.45 Рецепта за култура токшоу с Юрий Дачев /п/
03.45 Красотата на природата. Остров Амами Ошима /п/
04.00 Днес и утре
04.25 Потребителската кошница /п/
04.55 Местно време

bTV
05.10 “Търси се…”/п./ - токшоу
с водещи Меги и Нели
06.00 “Лице в лице”/п./ - публицистично предаване
06.30 “Тази сутрин” - информационно предаване
09.30 “Преди обед” - токшоу
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 “Шоуто на Слави” /п./ вечерно токшоу
13.30 “Тайните на времето” сериал
14.30 “Земя на честта” - сериал, еп. 63
15.30 “Светлината на моя живот” - сериал
17.00 bTV Новините
17.30 “Лице в лице” - публицистично предаване
18.00 “Мама готви по-добре” семейно състезание
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 “Част от мен” - сериал,
еп. 40
21.30 MasterChef - кулинарно
шоу, с. 2
22.30 “Шоуто на Слави” - вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 “Революция” - сериал, с.
2, еп. 8
01.00 “Комиците”/п./ - комедийно предаване
02.00 “Преди обед”/п./ - токшоу
03.50 bTV Новините /п./
04.30 “Светлината на моя живот”/п./ - сериал

Nova TV
05.15 “Часът на Милен Цветков” - предаване /п/
06.20 “Здравей, България” сутрешен блок
09.30 “На кафе” - предаване
11.30 “Бон Апети” - предаване
12.00 Новините на Нова
12.30 “Надежда за обич” - сериен филм
13.30 “Моята карма” - сериен
филм
14.30 “Прости ми” - сериен
филм
16.00 Новините на Нова
16.30 “Малката булка” - сериен филм
17.55 “Теглене на Лото 5 от 35
- “Златната топка”
18.00 “Семейни войни” (премиера) - тв игра
19.00 Новините на Нова - централна емисия
20.00 “Като две капки вода” забавно предаване, 4 сезон
23.00 “Господари на ефира”забавно предаване
23.30 Новините на Нова
00.00 “Часът на Милен Цветков” - предаване
01.00 “Имението Даунтън” сериен филм

02.00 “Надежда за обич” - сериен филм /п/
03.00 “Клонинг” - сериен филм
04.00 “Прости ми” - сериен
филм /п/

ТВ Черно море
07.00 “Утро в нашия град”сутрешен информационен
блок
08.50 “Минути за култура”- с
водеш Кирил Аспарухов
09.15 “Днес” – актуално коментарно предаване с Мартина Ганчева
11.30 Пожелахте да видите
“Балкан фолк “- предаване за фолклор /п/
12.00 Новините - обедна емисия
12.10 ДЕТСКИ БРЯГ.”Принцът и просякът”- детски анимационен филм
13.00 Новини
13.10 “Щрихи от утрото”, 1
част
13.30 „Характери“-неизвестните изповеди на известните
14.00 Новини
14.10 Хороскоп
14.20 “Подсказано от мрежата” – предаване
14.30 “Седмицата през обектива” – информационна
рубрика /п/
15.00 Новини
15.10 “Щрихи от утрото”, 2 част
15.30 “Скорост”-предаване за
автомобили, 485 еп. /п/
16.00 Новини
16.10 “Щрихи от утрото”, 3 част
16.30 “Таймаут”- спортно обзорно предаване /п/
17.00 Новините
17.10 “Стрес тест”- с Аспарух
Йорданов
17.30 ‘’Европейска Варна’’публицистично предаване
18.30 Новините - централна
емисия
19.00 „Денят ON AIR“- новините с коментар с Владимир Сиркаров/ Кузман
Илиев
20.00 Спортна емисия новини
20.30 Централен новинарски
блок
21.00 “Да бъдем здрави с д-р
Иванов”- предаване за
медицина /п/
22.00 “Концертите на Европа”
– продукция на телевизия
Дойче Веле /п/
22.45 “Подсказано от мрежата” – предаване
23.00 Новините - късна емисия
23.45 “Аз, Клавдий“- сериал,
1,2 еп.
01.30 “Утро в нашия град”сутрешен информационен
блок /п/
03.30 “Минути за култура”- с
водещ Кирил Аспарухов
/п/
04.00 ‘’Европейска Варна’’публицистично предаване /п/
05.00 „25 докосвания до звездите“-филм на Кирил Аспарухов, 1 част
06.00 ‘’Десет’’- ток-шоу с Ирина Белчева

Bulgaria on Air
06.30 Сутрешен блок - важните неща рано сутрин
09.15 Днес - темите, които
вълнуват всички - актуално коментарно предаване
11.30 На твое място /п/
12.30 Десет - десет начина, решения и идеи
13.00 Новинарски блок
13.30 Темида с Димитър Абрашев /п/
14.30 Днес /п/
16.30 На твое място - психологическо ток шоу
17.30 Новинарски блок
17.50 Директно - вашето мнение на живо в ефир - актуално ток шоу
18.30 Централен новинарски
блок
19.00 Денят ON AIR - новините
с коментар
20.00 Чарли Бартлет - коме-

дийна драма
21.30 Новинарски блок
22.00 Гол - спортно шоу
23.00 Колела - автомобилно
предаване
23.30 Новинарски блок /п/
00.00 Повторения

TV7
05.40 “Терминал 7. Ангел
парк”, документална поредица /п./
06.30 Детски сутрешен блок на
Супер7
08.00 “Усещане за жена” - предаване на ТВ7, повторение
09.30 “Какво ви забърка Лео”
- кулинарно шоу
10.00 “Сутрешен блок” - комедиен сериал, България
10.30 “Х Милионер търси
съпруга”, риалити шоу
11.30 “Дневникът на Венета” токшоу с водещ Венета
Райкова /п/
12.30 “Медицински новости с
доктор Санджай Гупта”,
документална поредица
13.00 “Терминал. Град на ангели”, тв предаване
14.00 “Споделено с Кали”, избрано
15.00 “Сутрешен блок” - комедиен сериал, България
15.30 “Какво ви забърка Лео”
- кулинарно шоу
16.00 “Дневникът на Венета” токшоу
17.00 “Усещане за жена” - предаване на ТВ7, повторение
18.30 “Сутрешен блок” - комедиен сериал, България
19.00 “Шменти капели”,
български сериал
20.00 “Валя и Моро превземат
Европа” - риалити шоу
21.00 “Х Милионер търси
съпруга” - риалити шоу
22.00 “Сутрешен блок” - комедиен сериал, България
22.30 “Центурион” - игрален
филм
00.20 “Сутрешен блок” - комедиен сериал, България
00.50 “Валя и Моро превземат
Европа” - риалити шоу
01.40 “Х Милионер търси
съпруга” - риалити шоу
02.30 “Центурион” - игрален
филм
04.00 “Сутрешен блок” - комедиен сериал, България
04.25 “Какво ви забърка Лео”
- кулинарно шоу
04.50 “Дневникът на Венета” токшоу

BNT W
or
ld
Wor
orld
05.30 Потребителската кошница /п/
06.00 Денят започва сутрешен
блок
09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Здравето отблизо
11.20 Живо наследство
11.30 Непозната земя
12.00 По света и у нас
12.30 Часът на студентите.
Ателие /п/
13.00 Рецепта за култура токшоу с Юрий Дачев /п/
14.00 Часът на зрителите /п/
14.30 Денят започва с Култура /п/
15.45 Любов, сладкиши и рок
енд рол тв новела на Евровизия
16.00 България днес информационен блок
17.30 Местно време
18.00 По света и у нас
18.40 Още от деня с Димитър
Цонев информационно
предаване
19.40 Евровизия 2016 /Латвия/
19.45 Афиш културно-информационно предаване /п/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Българският Топ 40 музикална класация
22.00 Светът е 7 предаване за
външна политика /п/
22.25 Извън играта /п/
23.00 Европейски маршрути
23.10 По света и у нас

23.35 Зелена светлина
23.40 Евровизия 2016 /Малта/
23.45 Време за губене /п/
00.15 Още от деня с Димитър
Цонев информационно
предаване /п/
01.20 Афиш културно-информационно предаване /п/
01.35 Местно време /п/
02.05 България днес информационен блок /п/
03.35 Абсурдите с БНТ 2 /п/
04.05 Вяра и общество с Горан
Благоев /п/

Ring.bg
06.00 Дивата муха
07.00 Италия, Серия А TIM.
Лацио - Емполи
08.40 Италия, Серия А TIM.
Аталанта - Рома
10.30 Италия, Серия А TIM.
Сампдория - Милан
12.20 Италия, Серия А TIM.
Ювентус - Палермо
14.10 Италия, Серия А TIM.
Интер - Наполи
16.00 Зона спорт
17.00 УЕФА Шампионска лига
- магазинно предаване
17.30 Жилет световен спорт
18.00 Екстремни спортове
20.00 Мобил 1
20.30 Ринг 24
21.00 Зона спорт
22.00 УЕФА Шампионска лига
- магазинно предаване
22.30 Ринг 24
23.00 Жилет световен спорт
23.30 Мобил 1
00.00 Зона спорт
01.00 Ринг 24
01.30 Италия, Серия А TIM.
Лацио - Емполи
03.30 Италия, Серия А TIM.
Аталанта – Рома

HBO
05.05 “Убийствено интервю”,
комедия
07.00 “Синът на Батман”, анимация
08.15 “Историята на Габриела
Дъглас”, биографична
драма
09.40 “”Болшой” Вавилон”,
документален
11.05 “В сънищата ми”, романтична драма
12.35 “Кутийковците”, анимационна комедия
14.10 “Утвърждаване”, драма
16.10 “В кадър ХІІІ, 16 еп.”,
документален
16.40 “Най-дългото пътуване”,
драма
18.45 “Несломен”, военна драма
21.00 “Винил І, 10 еп.”, музикална драма
22.00 “Момичета V, 9 еп.”, комедия
22.30 “Момичета V, 10 еп.”,
комедия
23.05 “Юношество”, драма
01.50 “Шоколадов град”, драма
03.20 “300. Възходът на една
империя”, фентъзи –
екшън

Diema
06.40 “Мотив”, с. 2, /п/
07.40 “Зина - принцесата воин
“, с. 3, /п/
08.50 “Убийството”, с. 1, /п/
10.00 “Пожарникарите от Чикаго”, с. 1, /п/
11.00 “Ларго Уинч”- сериал, с.
1, /п/
12.00 “Кобра 11. Обади се!”, с.
17, /п/
13.00 “Зина - принцесата воин
“, с. 3
13.50 “Убийството”, с. 1
15.00 “Пожарникарите от Чикаго”, с. 1
16.00 “Теория за големия
взрив”, с. 7
16.30 “В светлината на прожекторите” - екшън
18.30 “Господари на ефира” забавно предаване, /п/
19.00 “Ларго Уинч”- сериал, с.
1
20.00 “Кобра 11. Обади се!”, с.
17
21.00 “Хавай 5-0”- сериал, с. 1
22.00 “Пастирът” - екшън
00.00 “Хавай 5-0”- сериал, с. 1,
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/п/
01.00 Еротичен телепазар
03.00 “Национална лотария” /
п/
03.30 “Най-опасните пътища в
света “ - реалити, с. 1, /п/

Kino Nova
06.00 “Въпрос на чест”, с. 3, /
п/
07.00 “Убийства в Мидсъмър”
- сериен филм, с. 13
09.00 “Въпрос на чест”, с. 3
10.00 “Гранд хотел”, с. 2, /п/
11.00 “Тенекиеният човек” мини сериал /п/
13.00 “Марко Поло” - приключенски, I част, /п/
14.50 “Армагедон” - фантастика /п/
18.00 “Гранд хотел”, с. 2
19.00 “Досиетата “Грим”, с. 3
20.00 “От местопрестъплението. Ню Йорк”, с. 4
21.00 “Големи очи” (премиера)
- драма
23.10 “От местопрестъплението. Ню Йорк”, с. 4, /п/
00.10 “Убийства в Мидсъмър”
- сериен филм, с. 13, /п/

Bloomberg TV
07.00 Бизнес старт - сутрешен
блок
09.00 Бизнесът на Азия - документална поредица
10.00 Bloomberg West - документална поредица
11.00 Investbook с Дориана
Ранкова - повторение
11.30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков - повторение
12.00 В развитие - дневен блок
14.00 Bloomberg West - документална поредица
15.00 Boom & Bust с Владимир
Сиркаров и Кузман Илиев /п/
16.00 Студио 1 - документална
поредица
17.00 В развитие - дневен блок
18.00 Шефове - документална
поредица
19.00 В развитие - дневен блок
20.00 Investbook с Дориана
Ранкова
20.30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21.00 Правилата на играта документална поредица
22.00 Коментари на деня
23.00 Investbook с Дориана
Ранкова /п/
23.30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п/
00.00 Повторения

СКАТ
05.30 “Ако зажалиш...” - стари градски песни с Бони
Милчева /п/
07.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна
емисия
10.30 “Директно за икономика “ с Григор Лилов
12.30 НОВИНИ - обедна
емисия
12.45 “От упор” /п/
14.15 “Паралакс” /п/
16.00 “Първото благо”- с водещ проф. Цветан Димитров /п/
17.30 Новини
17.45 “Всички на мегдана”
поздравителен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов
19.30 Новини
20.00 “Дискусионно студио”
публицистично предаване
21.00 “Зад фасадата” с водещ Силвия Трендафилова
22.00 Новини. Прогноза за
времето /п/
22.30 “Дневниците на уфолога” с проф.Стаменов
/п/
00.00 Новини. Прогноза за
времето. /п/
00.30 “Дискусионно студио”
/п/
01.30 Митко Щерев и Илия
Ангелов
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов /п/
03.00 “Директно за икономика “ с Григор Лилов /п/

ÒÔ Ú

Никола Спасов: Не искам
да коментирам съдийството

Старши треньорът на
„Черно море“ Никола
Спасов се изказа остро
по адрес на съдийството
на Владимир Вълков в
мача срещу „Лудогорец“.
„Получи се много интересен мач. Бях решил
да не правя никакъв коментар в знак на протест
срещу съдийството. Правя изключение заради
телевизията. Влязохме в
мача малко плахо и неуверено. Хората, които
започнаха днес, не играят редовно в шампионата. Окопитихме се след
първия гол. След гола
футболистите се успокояват психически. Започнахме да пресираме поуверено в половината на
„Лудогорец“ и започнахме да държим малко повече топката, което беше
наша цел“, коментира
Спасов.
„Втората част в много

моменти превъзхождахме „Лудогорец“. Проблемът беше, че не успяхме да вкараме повече от
създадените положения.
Поздравявам футболистите за добрата игра, но
трябваше да вкараме повече. Видяхте, че до края
се борихме. Бях казал на
футболистите, че искам
така да играем. Днес играхме по такъв начин, с
който те оправдаха
присъствието си в „Черно море“ и професионалния футбол. Можехме да
изравним и да вземем
мача. Направих всичко
възможно. Още в самото
начало промених схемата, накрая играехме дори
с трима нападатели. И в
този мач нямахме
късмет. Не искам да коментирам съдийството.
Това беше достатъчно,
което казах“, каза още
той.
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“Îðëèòå” âçåõà íåçàñëóæåíè
òðè òî÷êè îò “Ìîðåòî”
„Лудогорец“ и „Черно
море“ завършиха при резултат 2:1 в първи мач от
29-ия кръг на А група, игран в петък. Резултатът
обаче не показва реалното статукво на терена, защото варненци доминираха, а многото им пропуски и некоректното
съдийство донесоха трите точки на разградските
„орли“.
Домакините поведоха
още в 9-ата минута след
отлична бразилска атака.
Кафу изведе с пета Лукас
Саша, който подаде на
връхлитащия Вандерсон.
Последният навлезе в наказателното поле и без
проблеми прати топката
в мрежата за 1:0. Голът бе
негов шести за този сезон
и трети през 2016 година.
В 18-ата минута Венцислав Керчев изби топката
с ръка след удар на Бакари, но Владимир Вълков
не посочи бялата точка.
Това се оказа само един от
повратните моменти в
мача. В 31-вата минута
гостите обаче изравниха.
Владислав Стоянов подаде на Витиня, който направи скандална грешка.

За пореден мач
варненци се
скъсаха да
пропускат,
а съдийството
беше безобразно

ДОБРАТА ИГРА на варненци не се увенча с успех.

Крайният защитник прати топката в краката на
Георги Илиев на границата на наказателното поле,
като се опита да намери
съотборник. Ветеранът
стреля мигновено в празната врата, като прати коженото кълбо в мрежата
за 1:1. Това е негов първи
гол след завръщането му
във Варна през зимата.
Второто полувреме за-

почна при смазващо варненско надмощие. Бакари
пропусна да изведе тима
си напред минути след
подновяването на срещата. В 58-ата минута Курьор навлезе по фланга и
подаде към Педро Еуженио. Ударът на португалеца бе право в тялото на
Стоянов. Две страхотни
възможности имаха футболистите на „Черно

море“ в 66-ата минута.
Първо Матиа Курьор не
можа да засече топката от
2 метра пред голлинията
и тя беше изчистена в корнер. От него Георги Илиев сложи топката на главата на Траян Траянов, но
той я прати на сантиметри над вратата. А хубава
атака на домакините в 71вата минута завърши с измислена дузпа за тях.

След няколко двойни подавания Вандерсон бе изведен зад защитата и падна за дузпа. Вълков посочи бялата точка. Решението му бе бурно оспорвано от гостите. Кешеру застана зад топката и с майсторско изпълнение вкара своя 13-и гол в това
първенство, като се върна
еднолично на върха при
стрелците в А ПФГ.

наил Димов пропусна
добра възможност да
върне равенството, а в
последните 20 минути
на срещата „моряците“
играха и с човек по-мал-

ко заради червен
картон на Калоян Диев.
Наставникът
на варненци Георги Попов коментира за Медийна група „Черно море“, че не
останал доволен
от играта на своите
момчета,
най-вече
във
фаза атака, където са пропуснали
да отбележат положенията си.
Той добави, че
добрата новина
за тях е, че в
състава започват да се връщат контузени играчи, което обнадеждава треньора за
успех в следващия кръг
при домакинството на
„Септември“ (София).

Старшата на „моряците“ Младшата на варненци падна от ЦСКА
победи „Локо“ (Пловдив)

В среща от 28-ия кръг
на Елитната ни футболна група до 19-годишна
възраст, играна на стадиона под Аспаруховия
мост, отборът на „Черно
море“ постигна победа
с 2:1 срещу тима на „Локомотив“ (Пловдив).
Заради участието на
юношите
старша
възраст на „моряците“
в полуфиналите за Купата на БФС наставникът Тодор Каменов
пусна в игра експериментален състав, който
включваше само три
момчета
от
тази
възраст, а останалите
бяха от набор 2000, където треньор е Тодор Марев. Въпреки това домакините показаха отборен дух и мотивация и
съумяха да открият ре-

ТОДОР КАМЕНОВ е останал доволен от старанието на момчетата.

зултата в 30-ата минута, когато точен бе Синан Ахмедов. След още
30 минути игра Лъчезар
Йорданов направи преднината на „моряците“
два гола, а в 70-ата
„смърфовете“ успяха да
върнат едно попадение.
За Медийна група
„Черно море“ настав-

никът Тодор Каменов
сподели, че е останал
доволен от старанието
на момчетата и вече изцяло е насочил вниманието си към първия
полуфинал за Купата
на БФС, който е срещу
тима на „Левски“ (София) и ще се играе в сряда.

В среща от 28-ия
кръг на Елитната
ни футболна група до 17 години
отборът на „Черно море“ загуби
визитата
на
ЦСКА с 1:0.
Двубоят се игра
на изкуствения
терен в „Царско
село“ и започна
равностойно,
като през първата част двата отбора не успяха да
създадат много
голови положения и оставиха
развръзката за
второто полувреме. Малко след почивката се стигна и до гол
за „армейците“. В 50-ата
минута домакините се
възползваха, че гостите са се унесли в напа-

дение, и хванаха неподготвена варненската
отбрана на контраатака, за да се стигне до откриването на резултата. Малко след това Да-

Страницата подготвиха КРАСИМИР НИКОЛОВ И ДЕНИСЛАВ КИРОВ

Набор 2001 на „Черно море“ с реми като гост на „Добруджа“
В среща от 16-ия кръг на Елитната ни футболна група до 15-годишна възраст, Североизточна
зона, родените през 2001 г. надежди на „Черно море“ завършиха наравно 1:1 като гости на „Добруд-

жа“ (Добрич).
Двубоят се игра на изкуствен
терен и още в 10-ата минута главният съдия, който незнайно защо
бе от Добрич, показа доста спорен
червен картон на капитана на

варненци Ангел Игнатов. Макар
и с човек по-малко, „моряците“
създадоха няколко добри положения и в 52-рата минута Християн
Фоти откри резултата. В 65-ата домакините успяха да изравнят

след грешка в отбраната на гостите.
За клубния сайт наставникът
на варненци Мартин Христов похвали своите момчета за старанието, но за пореден път изрази

разочарованието си от съдийството.
В следващия 17-и кръг на 23 април отборът на „Черно море“ приема връстниците си от „Дунав“
(Русе).
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Äâàòà âàðíåíñêè îòáîðà ïîñòèãíàõà
ïîáåäè â õàíäáàëíîòî ïúðâåíñòâî
„Спартак“
(Варна) си
осигури място
в Топ 4
В отложен мач от 13ия кръг на мъжкото ни
хандбално първенство
носителят на Купата на
страната „Локомотив“
(Варна) спечели визитата си в София на местния „Левски“, постигайки успех с минималното 25:26, след като постигна обрат, губейки
на полувремето с 15:11.
Заради кадровите си
проблеми варненци не
съумяха да напипат верния ритъм през първа-

Най-резултатни за
„соколите“ бяха Мирослав Владков с 9 гола и
Веселин Чакмаков, който добави 7 попадения.
За Медийна група
„Черно море“ президентът на „Спартак“
Росен Добрев заяви, че
отборът му е постигнал
очакван успех, с който
„соколите“ вече окончателно си гарантират
място в Топ 4 за плейофите.
Следващия уикенд
предстои финал за Купата на България при 19годишните, където Росен Добрев призна, че
очаква призово класиране от неговия клуб.

та част и домакините се
възползваха от това.
След почивката обаче
„железничарите“ показаха по-голяма класа и
съумяха да стигнат до
обрата.
На възпитаниците на
треньора Никола Карастоянов им предстоят
още две гостувания до
края на редовния сезон
– срещу „Добруджа“
(Добрич) и „Осъм“ (Ловеч).
В среща от редовния
17-и кръг пък другият
варненски тим - „Спартак“, взе убедителен успех при гостуването си
на НСА, като я надигра
с 25:36.

„Черно море - Порт Варна”
Щангистите ни се класираха шести отборно на ЕП
загуби разгромно от „ЛУКойл”
Българските щангисти се наредиха на шесто място в крайното
отборно класиране по нации на
завършилото през уикенда в норвежкия град Фьорде Европейско
първенство по вдигане на тежести. Мъжкият състав събра 407
точки, пред него са тимовете на
Русия - 524, Армения - 503, Турция
- 501, Полша – 461, и Грузия - 423.
Далеч след България е Испания
с 382 т. При жените с непълен
състав от 4 при 7 възможни състезателки тимът се нареди 15-и с 202
точки, а номер 1 са представител-

ките на Армения с 449 т., съобщава
сайтът
на
БФВТ
www.wfbulgaria.com. България
завърши своето участие на
ЕВРО2016 с един бронз в двубоя и
още два медала - бронз и сребро, в
отделните движения, всички спечелени от варненеца Владимир
Урумов в кат. 62 кг.
На косъм от отличията остана
Божидар Андреев, класирал се
четвърти в кат. 77 кг. Наред с това
Джесика Иванова е пета, Георги
Шиков и Васил Господинов са
шести, Стилян Гроздев е седми,

Румяна Иванова е девета, а Надежда Мей, Мая Иванова и Юндер Бейтула са десети. Само един
от нашите 12 състезатели остана извън Топ 10 - Златко Минчев
е 12-и, а неговият брат Диан Минчев не завърши поради травма.
Последната група от 4-ма български щангисти, старши треньорът Иван Иванов и генералният секретар на БФВТ Борислав
Гидиков се завръщат от Норвегия днес с полет през Виена с
планирано кацане на терминал
2 на аерогара София в 20,05 ч.

„Икономистите“ са №1 на баскет на Универсиадата
В ПОСЛЕДНИЯ КРЪГ варненските баскетболисти гостуват в Бургас
на местния „Черноморец“.

„Черно море - Порт
Варна“ загуби гостуването си на „ЛУКойл
Академик“ в предпоследния 26-и кръг на редовния сезон на Националната баскетболна
лига, съобщава специализираният
сайт
bgbasket.com. Варненският тим отстъпи на
шампионите с 65:106
(24:32, 14:27, 15:18, 12:29 в
отделните части). Гостите стояха равностойно срещу силния противник през почти цялата първа част, но в края
й баскетболистите на
„ЛУКойл Академик“
натрупаха преднина от
8 точки. Серия от 10-2 в
средата на втората десетка изведе шампиони-

те със 17 точки напред,
а до почивката авансът
на тима вече беше над
20 точки при 59-38. През
третия период безпроблемно домакините запазиха преднина от над 20
точки и след него водеха със 77-53. През последните 10 минути разликата стана над 30 точки,
а след това и над 40 точки, а отборите останаха
просто да доиграят
мача.
Това е победа №24 за
сезона в актива на „ЛУКойл Академик“. Отборът има и едва 2 загуби и ще завърши на
първо място в редовния
сезон. „Моряците” пък
са с 12 успеха и 14 поражения и в последния

кръг ще се реши дали ще
завършат пети или шести. Те ще гонят задължителна победа в Бургас срещу „Черноморец“ и ще се надяват на
загуба на „Спартак“
(Плевен) от „ЛУКойл“ в
последния кръг.
Всички баскетболисти в състава на победителите влязоха в игра и
отбелязаха точки. Найрезултатен с 21 (5/6 от
тройката) беше Крис
Минков, 18 добави Павлин Иванов, а 14 - Димитър Димитров.
За „Черно море – Порт
Варна“ най-резултатен
с 18 точки (6 тройки)
беше Ангел Нацкин, 15
вкара Симеон Илиев, а
11 - Станислав Цонков.

Страницата подготвиха ДЕНИСЛАВ КИРОВ
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От 7 до 13 април в спортния комплекс на Медицинския университет се
проведе турнирът по баскетбол, част от варненската Универсиада 2016. В
състезанието се включиха отбори от пет варненски университета.
Битката за призовите
места премина много
драматично и оспорвано,
като след изиграване на
всички десет срещи се
стигна до ситуацията, че
Икономическият университет се оказаха на върха
с 8 точки.
С цел популяризиране
на масовия непрофесионален студентски спорт в
тазгодишните правила
беше включено, че в игра
имат право да участват
само двама състезатели,
картотекирани за участие в А група мъже. Състезател, приключил договорните си отношения със
спортен клуб на полусезона към момента на провеждане на турнира, може
да вземе участие като некартотекиран състезател.

Предвид всички изиграни срещи на отборите
класирането придоби
следния вид:
3. На трето място и бронзови медалисти във варненската Универсиада, с
две победи и две загуби и
актив от 6 т., са студентите от ВСУ „Черноризец
Храбър“ - Варна.
2. Сребърните отличия
останаха за Медицинския университет – Варна.
1. Шампиони на турнира по баскетбол са студентите от Икономическия
университет – Варна, с

четири победи от четири
мача.
Четвърти са ВВМУ, а
петото последно място
зае отборът на ТУ.
Призът “Най-полезен
състезател на
турнира MVP” e за
състезателя на ИУ Хакан
Сербезов.
Всички награди за призьорите бяха връчени на
церемония вчера в Младежкия дом.
Програмата на варненската
Универсиада
продължава и днес от 18
часа с турнира по волей-

бол в базата на Икономическия университет с двубоите при мъжете между
МУ – ТУ, а от 19,30 ч. сили
ще премерят студентите
на ИУ – ВВМУ.
Също днес на терена на
Техническия университет започва турнирът по
мини-футбол от 16 часа
със срещите между новия
университет ВУM срещу
МУ и вторите отбори на
ВВМУ2 – ИУ2. Финалът
на футболния турнир е
насрочен за 22 април от
15 часа на ОСК „Морска
градина“.

ПРОГРАМАТА ПРОДЪЛЖАВА ДНЕС с футбол и волейбол.
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Íàä 140 áîéöè ñå âêëþ÷èõà
â ïúðâàòà “Êóïà Âàðíà”
Престижния
трофей грабна
СК „Тангра 2008“
(Свиленград)
Много емоции, медали, грамоти и заслужени
аплодисменти
съпътстваха първото
издание на отворения
шампионат по кикбокс
и муай-тай „Купа Варна“. Събитието се проведе в спортната зала
„Христо Борисов“ в морската столица, а негов
организатор бе спортен
клуб „Вокил“ в лицето

на неговия председател
Галин Димов. Той бе
подкрепен от ордена на
тамплиерите в България, с логистичната и
организационна подкрепа на дирекция „Спорт“
при община Варна и
екип от професионални
съдии и рефери, предоставени от Българската
конфедерация по кикбокс и муай-тай.
В „Купа Варна“ се
В СЪСТЕЗАНИЕТО се включиха бойци от 19
включиха над 140 бойци
от 19 клуба в страната,
Освен клубовете от фия, Шумен, Нови пазар,
които премериха сили в морската столица в Свиленград, Нова Загоразличните стилове на празника се пуснаха и ра, Монтана, Попово,
ринга и татамито.
отбори от градовете Со- Бургас и Каварна.

клуба в страната.

След като бяха официално представени и тримата световни шампиона по муай-тай за 2016 г.

Димитър Илиев, Кристиян Георгиев и Милен
Маринов, генералният
секретар на Българска-

та конфедерация по кикбокс и муай-тай Мария
Козлева връчи специална значка на Милен Маринов, предоставена
лично от министъра на
младежта и спорта Красен Кралев за постигнатия пореден успех и четвърта световна титла.
Престижния трофей
„Купа Варна“ грабна СК
„Тангра 2008“ (Свиленград), които участваха с
над 14 състезатели във
всички дисциплини и
извоюваха най-много
шампионски и призови
места.

Българските борци грабнаха Даниел Асенов пропусна и втория
още две квоти за Рио
шанс да се класира на олимпиадата

Още две квоти спечелиха българските състезатели по борба за
Олимпийските игри в
Рио де Жанейро през
август. На квалификационния турнир в Зренянин (Сърбия) визи
взеха Николай Байряков (85 кг) в класическия стил и Мими Христова (58 кг), като и двамата стигнаха финалите в своите категории.
Байряков стартира с ус-

пех срещу румънеца
Атила Тамас с 3:2 точки,
след това срази арменеца Максим Манукян с
4:2, а на полуфиналите
тушира Артур Омаров
(Чехия).
При жените Христова
тушира на полуфиналите Луиза Немеш (Германия), а на старта в категорията надделя над
Грейс Бюлен (Норвегия)
с 4:2. Надеждата за квота в свободния стил в

категория до 74 кг Мирослав Киров загуби в
първия кръг от Теймураз Наскидаев (Испания) с 9:13 и пропиля
шансовете си. При 75килограмовите Илиян
Георгиев също отстъпи
в първия кръг от бъдещия финалист Зураби
Датунашвили (Грузия)
с 2:3. Така националите
вече имат седем квоти
за Олимпийските игри
в Рио през август.

Българският боксьор
Даниел Асенов загуби
по точки от Брендън
Ъруин (Ирландия) в
мача за трето и четвърто място в категория до
52 килограма за олимпийска виза за Летните игри в Рио де Жанейро на квалификационния турнир в Самсун.
Така
европейският
шампион от Самоков
2015 Асенов не успя да
спечели третото място
в категория и да получи правото да се боксира на Летните олимпийски игри през август тази година.
Българинът спечели
първия рунд, коравият
и напорист ирландец
спечели втория рунд,
третият рунд бе изключително оспорван и
равностоен, но в крайна сметка съдиите
присъдиха победа по
точки на Брендън Ъруин с 3:0 съдийски гласа,

Световната антидопингова агенция УАДА
отне акредитацията на
руската антидопингова агенция заради
несъответствие с международните стандар-

ти и свързаните с това
документи, съобщава
ТАСС. Още на 10 ноември миналата година
УАДА официално спря
правата на антидопинговата агенция на Ру-

сия заради неспазване
на правилата и забраната да прави анализ
на кръвни и уринови
проби на спортисти за
забранени вещества.
Тогава в доклад на не-

зависимата комисия на
УАДА бяха разкрити
системни манипулации и прикриване на
допинг нарушения от
страна на руската агенция.

Български успех на
международния турнир по бадминтон в
Хърватия. Мария Мицова и партньорът й
Алекс Влаар завършиха втори при смесе-

ните двойки в Загреб.
Младите ни надежди
в спорта загубиха финалната среща срещу
далеч по-рутинираните представители на
домакините Звони-

мир Дуркиняк и Матея Чича със 17:21,
11:21. На 1/2-финалите
пък тандемът Мицова - Влаар надвиха
руската двойка Артьом Серпионов и Ске-

ния Евгенова с 27:25,
21:19.
Следващата надпревара в програмата на
бадминтонистите е в
Холандия между 21 и
24 април.

МИМИ ХРИСТОВА достигна до финала в категорията до 58 килограма.

ТАЙСЪНА ЗАГУБИ по точки от Брендън Ъруин (Ирландия) в мача
за третото място.

като съдийската разпечатка показва колко оспорван бе двубоят 29:28,29:28,29:28 точки за
Брендън Ъруин.
Така българският национален отбор по бокс
мъже и жени на квалификационния турнир в

Самсун спечели само
една квота за Рио 2016 на Станимира Петрова
в категория до 51 килограма. Късно вчера Станимира игра във финалния мач в категория до 51 килограма с
олимпийската шампи-

онка от Лондо -2012 Никола Адамс (Великобритания), като двубоят е
само за престиж - и двете финалистки, Петрова и Адамс, спечелиха
в Самсун правото да се
боксират на олимпиадата в Рио де Жанейро.

Сесил Каратанчева
победи Александрина
Найденова с 6:3, 6:2 в
българския сблъсък на
турнира на червени кортове в Щутгарт. Срещата бе от първия кръг на
квалификациите на
състезанието с награден
фонд 759 000 долара.
Каратанчева, която е

154-та в световната ранглиста, бе убедителна срещу по-младата си сънародничка. Сесил постигна два пробива на старта
и поведе с 4:0. Последва отговорът на Александрина
и три поредни гейма в
нейна полза. Серията обаче приключи с нов пробив
за Каратанчева и тя зат-

вори сета с 6:3. Във втората част Найденова бе
равностойна за много
кратко в самото начало.
След 1:1 последваха четири поредни гейма за Сесил. При 5:1 тя пропусна
три мачбола, но в следващия гейм сложи точка на спора след само 58
минути игра.

УАДА отне акредитацията на руската антидопингова агенция Сесил Каратанчева спечели
българския сблъсък в Щутгарт
Мицова и Влаар на почетната стълбичка в Загреб
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Íèêî Ðîçáåðã ïðîäúëæè ïîáåäíèÿ ñè
õîä è â “Ãðàí ïðè” íà Êèòàé
Пилотът на „Мерцедес“
увеличи преднината във
временното подреждане
пред съотборника си Люис
Хамилтън на 36 точки

Пилотът на „Мерцедес“ Нико Розберг спечели вчерашната “Гран
при” на Китай и така
германецът увеличи
преднината си начело в
класирането при пилотите. Победата в Шанхай е трета поредна за
Нико от началото на сезон 2016 във Формула 1 и
общо шеста поредна, заедно с първите му места
от финала на миналия
сезон.
За второто място се
пребори
пилотът на
УСПЕХЪТ В ШАНХАЙ е трети пореден за
Нико от началото на сезон 2016 във Формула 1. „Ферари“ Себастиан Фе-

тел, който спря поредицата двойни победи за
фаворитите от „Мерцедес“. Фетел имаше проблеми след старта и пропадна до десетата позиция, но до финала успя
да изпревари много пилоти и да избере правилната стратегия.
Даниил Квят направи
много силно състезание
и успя да си спечели място на подиума. С третото си място руският пи-

тел удари предното му
крило, след като от своя
страна бе натиснат от
Даниил Квят от „Ред
Бул“. Райконен веднага
мина през бокса на „Скудерия“ за смяна на предното си крило.
Люис Хамилтън също
бе ударен от Фелипе
Насър от тима на „Заубер“. Британецът остана
без предно крило и също
като Кими мина през
бокса за смяната му.

че предпочете да не сменя гумите си на този
етап от надпреварата.
По същата причина Даниил Квят от „Торо
Росо“ и пилотът на
„Макларън – Хонда“
Фернандо Алонсо се
движат съответно на
трета и четвърта позиция.
До 15-ата обиколка Себастиан Фетел стигна от
десета до четвърта позиция. След атака на гер-

ЗА ВТОРОТО МЯСТО се пребори пилотът на „Ферари“ Себастиан
Фетел, а Даниил Квят си спечели място на подиума.

лот на „Ред Бул“ остави
зад себе си четвърти
съотборника си Даниел
Рикардо. Кими Райконен успя да се върне в
челото от последна позиция и финишира
пети.
На старта пилотът на
„Мерцедес“ Нико Розберг не реагира по найдобрия начин и стартиралият от втора позиция Даниел Рикардо
успя да изпревари германеца. Така пилотът на
“Ред Бул“ поведе колоната, а зад гърба му стана напечено.
Кими Райконен от
„Ферари“ също пробва
атака на Розберг, но в
първи завой съотборникът му Себастиан Фе-

В четвъртата обиколка спукана задна дясна
гума на водача Рикардо
извади от състезанието
пилота на „Ред Бул“. Заради останки по пистата колата на сигурността излезе на пистата в
петата обиколка. Фетел
веднага влезе за смяна
на повреденото си предно крило, след което бе
последван от повечето
си съперници.
В деветата обиколка
колата на сигурността
се прибра и Розберг успя
да запази лидерството
си без особен проблем.
На второ място, след разбъркването с влизанията в бокса, се оказа Фелипе Маса. Бразилският
пилот на „Уилямс“ оба-

манеца срещу Фернандо
Алонсо, когато излезе
на дългата старт-финална права, аеродинамични елементи се разлетяха от смененото преди
шест обиколки предно
крило на Себастиан.
Германецът остана на
пистата и продължи да
преследва третия Фелипе Маса. Три обиколки
по-късно Себ влезе в бокса, но остана със счупеното си крило и заложи
само на смяна на гуми.
До средата на надпреварата в Китай Розберг
продължи да води колоната, Квят остана на второ място, а за третата
позиция се пребори Фетел. Стартиралият от
последно място Ха-

милтън успя да си проправи път до седмото
място.
В 36-ата обиколка Квят
и Фетел минаха заедно
през бокса за смяна на
гуми. Обиколка покъсно пилотът на „Ферари“ направи силна атака във влизането на четвърти завой и успя да
изпревари руския пилот на „Ред Бул“. Така
Себастиан се пребори за
втората позиция 18 обиколки преди финала в
Китай.
В 47-ата обиколка
Кими Райконен направи
завръщането си в челото на класирането. След
потъването до последно
място в класирането, заради счупеното предно
крило от съотборника
му Фетел, финландецът
успя да настигне борещите се пред него Фелипе Маса и Люис Хамилтън. Кими издебна
момента си и с последователни изпреварвания
мина и пред двамата и
зае петото място.
Три обиколки преди
финала Нико Розберг
продължи самотен да се
движи на първо място,
Себастиан Фетел на второ място на 35 секунди
зад пилота на „Мерцедес“, а третото място на
подиума изглеждаше
сигурно за Даниил Квят
от „Ред Бул“.
До финала нямаше
време за изненади и тримата лидери запазиха
позициите си. С третата
победа от началото на
сезона Нико Розберг увеличи преднината в класирането пред съотборника си Люис Хамилтън
на 36 точки. След отпадането си в миналия
кръг в Бахрейн Себастиан Фетел се върна в битката в челото със спечеленото второ място вчера.

