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Реките извадиха скрити сметища
Тонове боклук затлачиха р. Искър и Средецка, а снимки със
страшните гледки напълниха социалните мрежи. Местните власти отказват да поемат отговорността.
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Масово тестват
учители за КОВИД-19

Юлия КУЛИНСКА

Учениците от 5 до 12 клас се връщат
в клас само за практически занятия

Д

Масово тестване на
учители за КОВИД-19 започва от 25 януари в цялата страна с бързи антигенни изследвания. Целта
е да се види каква е скритата заболеваемост сред
преподавателите и на ба-

епутатите подкараха парламентарния влак към последната му
спирка. Пътят на 44-то Народно
събрание до нея е дълъг почти два
месеца и е началото на края. Какви
бариери и спънки ще има по него
тепърва ще видим. Но още при откриването на новия политически
сезон управляващите показаха за
сетен път, че нищо ново не са научили и нищо старо не са забравили. Те отново демонстрираха арогантност, самонадеяност, самовлюбеност и безпринципност. И доказаха, че заветната мечта на папагала е
да повтаря себе си...
Че този парламент вече е на
дъното и копае под него, е видно
дори и за най-големите оптимисти.
И се сещам за думите на полския
философ Станислав Лец: “Мислех
си, че съм стигнал дъното, когато
изведнъж отдолу се почука...” Кристално ясно е, че 44-то Народно
събрание отдавна е безполезно и
дори вече е вредно. От речите на
лидерите на управляващите партии
стана видно, че единствената им цел
е да ползват трибуната в парламента за предизборни пререкания, агитация и довършване на лобистките
закони.
Залязващият парламент ще се
запомни със срамно ниското доверие и с превръщането му от премиера в марионетка. В зала, пълна с
послушници, които чинно гласуват,
понякога без да знаят какво. Важното е, че вождът го е одобрил.

зата на резултатите ще се
решава за евентуално
връщане на всички ученици в клас. Здравният министър Костадин Ангелов
уточни, че става дума за
частичното присъствено
подновяване на обучение-

то. Според него здравните
власти са длъжници на
учениците и студентите,
тъй като продължителното дистанционно обучение
има негативни последици.
Обмисляла се промяна на
мерките, но тя ще е най-

рано от февруари.
Учениците от 5 до 12
клас ще останат на онлайн
обучение до 31 януари, само
практическите занятия и изпити ще могат да се провеждат присъствено.
Стр. 4
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СНИМКА БГНЕС

Военнослужещи от Националната гвардия почиват в Конгреса в деня, в който
Камарата на представителите обсъжда импийчмънт срещу Доналд Тръмп. Във Вашингтон
са вкарани 15 000 военни, повече от американските войски в Ирак и Афганистан, взети заедно.
Висшето военно командване вече изрази подкрепата си за Джоузеф Байдън
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Тонове боклуци затлачиха Искър
и Средецка след наводненията
Реки в страната се превърнаха в плаващи сметища,
след като бяха затлачени от
тонове отпадъци. На кошмарни гледки в р. Искър край Своге и р. Средецка край Средец
станаха свидетели местните
жители. Водните повърхности не се виждаха, тъй като
бяха покрити от всякакъв вид
отпадък. Наводненията събраха във водните басейни
изхвърлените на непозволени
места пластмасови бутилки,
найлонови торбички, туби,
детски играчки, телевизори,
хладилници, гуми, дървета.
За потресаващата картина
сигнализираха първо жители
на района около Своге. Там
река Искър изглежда като огромна маса плаващ боклук. Затлачването е до ВЕЦ “Своге”,
но оттам бяха категорични, че
нямат вина за замърсяването
на реката. Според работещите в централата отпадъците
винаги ги е имало, но заради
високите води сега са се натрупали на едно място. Освен
това водната централа не работела и сметта оставала в
езерото пред нея. “В нормална ситуация, когато работим,
съоръжения почистват водата
и събират боклука, който се
извозва”, обясни Васил Шуманов, представител на централата. От община Своге отрекоха да имат вина за проблема, тъй като реката била изключителна държавна собственост, а местната администрация не била в състояние да
контролира нерегламентираното изхвърляне на смет.

Според жители на района
проблемът не е само в лошите
метеорологични условия. Те
питат какво става с европейския проект, финансиран с 6
млн. лв., в рамките на който
се изгражда система за контрол на водите на Искър.
Вълна от боклуци заля и
град Средец, след като местната река вдигна нивото си и
заля мост. Местни хора разказаха, че с отпадъци е затрупана и улица “Йорданка Николова”, където водата достигнала до 1,5 метра. Според
жителите на града сметта идва
от ромската махала. Тя е била
почиствана през лятото, но
отново се е натрупала, а сега
се излива с водата към главния път и центъра на града.
Кметът Иван Жабов обеща, че
след като водите спаднат, отпадъците ще бъдат почистени.
След спирането на дъжда
в страната обстановката на
много места се нормализира, но в други е все още критична. До вчера нивото на
р. Тунджа при Ямбол и Елхово продължи да се вдига,
а други малки реки късаха
диги и заливаха дворове и
мазета на къщи.
Придошлата река Струма
при Невестино нанесе щети
върху железен понтонен
мост. Съоръжението, което е
било на въоръжение в Министерството на народната отбрана преди десетилетия, още
е под вода.
Пътят Банско-Гоце Делчев
остана затворен с часове, след
като река Места подкопа под-

Социалните мрежи се напълниха с кадри
на непочистените боклуци, а хората се питаха
защо никой не е взел превантивни мерки
порна стена под пътното платно, близо до отбивката за село
Кремен, община Банско. Час-

Пациентска организация набира
средства за преносим ЕЕГ апарат
Аида ПАНИКЯН

Асоциацията на родители на деца с епилепсия
(АРДЕ) набира средства, с
които да купи преносим апарат за електроенцефалограма (EEГ). ЕЕГ наблюдението се използва за проверка
на необичайна електрическа
активност в мозъка и е ключово изследване при диагностицирането и проследяването на лечението при епилепсия, обясни за ДУМА
председателката на АРДЕ
Веска Събева. Апаратът ще
позволи проследяване в домашни условия на лежащо
болни, както и изследване на

пациенти в малки и отдалечени населени места.
Апаратът не е скъп - няколко хиляди лева, но е изключително необходим, категорична е Събева. Дарителската
сметка на АРДЕ е: IBAN
BG29STSA93000026565540.
За пръв път България има и
свой адвокат на епилепсията
в Европарламента - евродепутата Цветелина Пенкова. Тя е
един от 67-те представители в
ЕП, ангажирани с проблемите
на хората с епилепсия.
“В България има много
добра апаратура, но липсват
центрове и лекарства. Няма
медикаменти за спешни случаи, а част от лекарствата
имат психотропен елемент и
за тях е необходима държавна

гаранция, а такава няма в момента”, коментира Пенкова
преди време при участието си
в уебинър на по темата.
България е партньор на
световната инициатива “50
милиона стъпки за хората с
епилепсия, която ще продължи до 8 февруари - Международния ден на хората с
епилепсия.
Всеки може да въведе броя
на изминатите от него крачки
от началото на годината в електронната страница на инициативата 50millionsteps.org.
Кампанията цели да привлече
внимание към проблемите на
хората с епилепсия и да допринесе за повишаване на качеството на живот на хората
с нея, обясни Събева.

тичното бедствено положение
не бе отменено в общините
Доспат и Мадан.

Министерството на отбраната (МО) е поискало
неустойки от руската
корпорация РСК “МиГ”
в размер на 925 хил. евро.
Очакваните близо 2 млн. лева
са заради забавения ремонт
на старите съветски изтребители МиГ-29. Москва вече
е превела 186 хил. евро,
става ясно от отговора на
МО по запитване на “Медиапул” по Закона за достъп
до обществена информация.
Финансовите компенсации
са по неизпълнени договори
за ремонт на 8 машини
по сключеното от кабинета
рамково споразумение за
над 80 млн. лв. с РСК “МиГ”.
След 1 октомври 2020 г.
са извършени три доставки
от РСК “МиГ”, посочват
от ведомството на Красимир Каракачанов. За периода 2006-2020 г. България
сключи договори за
поддръжката на МиГ-29
на обща стойност 275 млн.
лв. без ДДС. Въпреки че
страната закупи 8 нови
самолета Ф-16 Блок 70
oт САЩ и “Локхийд Мартин” за над 2 млрд. лв.,
използването на МиГ-овете
остава без алтернатива
дори след доставката им.
Заради липсата на изправна техника и достатъчно
средства българските
летци летят опасно малко.

Вкарват домашното
насилие в регистър
Министерството на правосъдието предлага изработването
на централен регистър за случаите на домашно насилие у нас
чрез изменения в Закона за домашното насилие. Причина са
увеличаващите се случаи на посегателства заради пандемията.
Законопроектът цели да разшири кръга на лицата, имащи право
на защита, на мерките за защита, определяне на ефективни мерки
спрямо пострадалите и извършителите, както и увеличаване на
програмите за превенция и специализираните услуги за защита
на пострадалите, твърдят вносителите. Предвижда се създаване
на национален орган, който да е отговорен за формулирането,
прилагането и оценката на политиките и координацията на
действията по превенция и защита от домашното насилие.
Припомняме, че още преди две години БСП предложи промени
в НК, с които домашното насилие да се третира като престъпление
от общ характер. Тогава социалистите настояха да се създаде
квалифициран състав, с който се увеличават наказанията срещу
насилниците, особено в случаите на рецидив. При обсъждането на
бюджета за тази година левицата отново настоя за създаване на
кризисни центрове за жертвите на домашно насилие във всички
областни градове. Председателят на Обединението на социалистките Дора Янкова призова правителството да отпусне 3 млн. лв. за
целта. Предложението обаче беше отхвърлено от мнозинството.
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Åëàòå íè âèæòå, ãîñïîäà
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è îôèñè! Êúäå å âëàñòòà,
êúäå ñà èíñòèòóöèèòå è
ïðàâîñúäèåòî? Íà ñóõî,
ðàçáèðà ñå - ñåäÿò ñè íà
ñóõî è ñè áðîÿò ñóõîòî
Поетът Николай Милчев
след погрома от наводненията

Корнелия Нинова посочи
три картини, които според нея
описват най-добре управлението на ГЕРБ. Примерите, които
председателят на БСП използва,
бяха скандалната снимка от премиерската спалня, чекмеджето с
парите и пистолета, кадрите от
наскоро ремонтираното за милиони, но поддало отново свлачище към Рилския манастир и
потопената под вода половин
България. “Тези три картини показват безхаберие, некомпетент-

циите на лидерите на партиите
бяха посветени на предстоящия
вот. Първа взе думата парламентарната шефка Цвета Караянчева. Тя призова партиите да избягват внушенията, че има опасност от манипулация на изборните резултати. Оказа се, че Караянчева не е разбрала метафората на издигнатата от протестиращите през лятото бесилка
пред сградата на НС и я обяви
за символ на конфронтацията.
В своята декларация, изчете-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Пропиляхте последните 11 години за България, не можем да ви позволим
да пропилеете и следващите 11, обърна се Корнелия Нинова към ГЕРБ

С три картини БСП описа
управлението на ГЕРБ
Шкафчето с кюлчетата, свлачищата и наводненията бяха примерите
за безхаберието, корупцията и некомпетентността на управляващите
ност, корупция и безнаказаност.
За тези 4 години, уважаеми управляващи, вие продължихте да
развивате две паралелни Българии - една телевизионна и една
реална”, възмути се тя.
Обобщението си Нинова направи при откриването на последния за този парламент политически сезон. За заседанието
се регистрираха 126 депутати,
като банките на ДПС и БСП
останаха празни. Мандатът на
44-то Народно събрание изтича
на 26 март и очаквано деклара-

на от Нинова, БСП отново настоя за промяна в управлението, насочена към грижа за хората, професионализъм в управлението, справедливост и честност. Социалистите ще поискат
информация за всеки лев, похарчен от правителството. “Ще се
погрижим за всеки дом и семейство, от детето до най-възрастния пенсионер”, подчерта Нинова. Тя припомни, че БСП има
алтернативен план за модерна,
индустриална, високотехнологична България и за здрава, со-

циална и образована нация.
Нинова открои приоритетите в
него -здравеопазване, образование, борба с бедността, неравенствата и демографската политика, екология и земеделие.
“От всички нас зависи промяната. Поискайте я и бъдете активни участници в нейното
изпълнение”, призова Нинова.
Шефката на ПГ на ГЕРБ
Даниела Дариткова настоя президентът Румен Радев да вземе
час по-скоро решение за изборите и да даде възможност на

институциите, партиите и гражданите да се подготвят. Тя се
похвали, че управляващото мнозинство удържало на натиска на
опозицията, без да се подава на
провокации. В края на мандата
ГЕРБ били готови да приемат
оценката на избирателите, каквато и да е тя.
Как и за колко време ще се
справим с вируса ГЕРБ, който
руши демокрацията в България,
попита лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ. Според него демокрацията е в упадък, икономи-

ката е в колапс, напрежението в
обществото расте, разделението се задълбочава. Той подчерта, че ковидкризата е направила
по-видима нереформираната
здравна система. 2020 г. ще запомним и с безразборното харчене, възмути се Карадайъ.
От ВМРО твърдо заявиха, че
няма да допуснат промяна на
изборните правила в навечерието на вота и дописването им с
екзотични предложения за гласуване по пощите и премахването на лимита от 35 секции в
страни извън ЕС. От “Воля” се
оплакаха, че други партии им
крадяли идеите, и обявиха народа за свой работодател.

Разрешенията за строежи в район „Изгрев” - с 85% по-малко
С 85 на сто е спаднал броят на
разрешителните за строежи в столичния район “Изгрев” през миналата година, похвали се кметът д-р Делян Георгиев. Намаление има в цяла София,
но то е едва 30 на сто.

“Подхождам изключително внимателно към издаването на разрешения
за строеж. Това намаление на строежите ме радва, защото районът ни е
тежко презастроен, но можем да постигнем още по-добри резултати”, ко-

ментира районният кмет. Той смята,
че с действията си през изминалата
година администрацията му не е ощетила никого, защитавайки обществения интерес.
ДУМА припомня, че още в нача-

лото на мандата си д-р Делян Георгиев обеща да ограничи строителството
в трите квартала в района. Той задвижи и процедура по провеждане на референдум за налагане на мораториум
върху жилищното строителство.

Борисов продължава
с предизборните харчове
Ростислава ИВАНОВА

СНИМКА “ПРОЕКТ БУЗЛУДЖА”

Въпреки снежното време екипът на фондация “Проект
Бузлуджа” продължава да следи състоянието на
“чинията” и да развива системата за наблюдение.
Мозайките от вътрешния кръг на паметника са сухи и
защитени благодарение на монтираните навес и
текстилни платна. Фондацията набира средства, за да
защити и паната от външния кръг, които в момента са
покрити с лед и скреж. Помощ се събира на
www.buzludzha-project.com/support и www.patreon.com/bpf

Още преди решенията на
МС правителствената пресслужба пусна три съобщения, в
които премиерът тържествено
обявява, че отпуска още милиони по различни пера. Бойко
Борисов откри заседанието с
новината, че се дават 1,8 млн.
лв. на община Гоце Делчев за
пълно оборудване на местната
болница с медицинска апаратура, така изпълнявал обещанието си от посещението си с
джипката в града. За да му изкажат лични благодарности, насред пандемията и наводнения-

та пък бяха привикани кметът
на Гоце Делчев Владимир Москов и шефът на болницата д-р
Петър Филибев. Премиерът добави, че се отпускат 600 000
лв. за ремонт на пострадалата
от наводненията ул. “Климент
Охридски” в Хаджидимово.
Във второто съобщение Борисов се хвали, че в кризата
продължават да инвестират и в
образованието. В случая обаче
става въпрос за първите преведени от кабинета 2,1 млн. лв. по
тригодишната програма на
МОН за 210 млн. лв. за изграждане и ремонт на детски ясли и
градини и училища, като 3 години по нея трябва да се харчат
по 70 млн. лв. По познатия пре-

дизборен репертоар премиерът
изреди месечните добавки на
пенсионерите, обещаното двойно увеличение на заплатите на
учителите и университетските
преподаватели, как страната с
либерални мерки се справяла с
ковидкризата, а спазваната от кабинета финансова дисциплина
позволила сегашното харчене на
средства. “Хубаво е, че парите
отиват директно в сметката на
хората и те могат да разполагат
с тях”, обобщи премиерът. В
третото съобщение той се хвали с друга стара новина - за осигуряването на още 40 млн. лв.
по ОП “Развитие на човешките
ресурси” в помощ на фирмите
от туризма и транспорта.
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Започва масово
тестване на учители
От 25 януари преподавателите ще минават на бързи антигенни
изследвания, за да се прецени кога учениците да се върнат в училище

СНИМКА МИХАЕЛА КОСТАДИНОВА

Посрещането на първите 2400 дози на ваксината от американската
компания “Модерна” отново бе превърнато в тържествена масовка

От 25 януари започва масово тестване на учителите в
цялата страна. То ще се прави
с бързи антигенни изследвания, обяви здравният министър Костадин Ангелов.
Така ще се види каква е скритата заболеваемост в съсловието. На базата на резултатите
ще се направи оценка дали и
кога да се поднови частичното присъствено обучение в
училище. Ангелов призна, че
здравните власти са длъжници
на учениците и студентите,
тъй като продължителното
дистанционно обучение ще
има негативни последици.
Здравният министър обяви,
че управляващите обмислят
промяна на мерките, но това
ще стане най-рано от началото на февруари. “Към настоящия момент единственото
нещо, което ще бъде променено, са практиките в системата
на средното и висшето обра-

зование”, каза Ангелов.
Втора седмица учениците
от 1 до 4 клас учат в класните
стаи, а тези от 5 до 12 клас ще
останат на онлайн обучение
до 31 януари. Само практическите занятия и изпити ще
могат да се провеждат присъствено, бе решено ден по-рано
на работно съвещание при
премиера. Ще бъде подготвен
списък с точните практически
занимания, които по изключение ще са в класните стаи.
Заради дистанционното
обучение учители отчитат
пропуски в знанията и уменията на малките ученици,
които вече ходят на училище. Според директора на
столичното 51 СУ Александър Александров, който е
и председател на сдружението на директорите в средното образование, дефицитите
са основно в четенето и писането. При разказвателните
предмети този проблем не
бил съществен.
От края на следващата седмица ще започне и ваксинирането на обитателите на домовете за възрастни хора, което
е втора фаза от Националния
ваксинационен план, каза Ангелов. 21% от тях са изразили
желание да бъдат ваксинирани - около 3 хил. души. Паралелно ще продължи ваксинацията на медиците на първа
линия, стоматолозите и фармацевтите, които са включени
в първата фаза.

Синдикати от БТА поискаха Кирил Вълчев за шеф
В позиция до председателя на Народното събрание, председателя на
Комисията по културата и медиите в
НС, парламентарните групи и до УС
на СБЖ синдикалните организации на
БТА настояват за бърз и своевременен избор на нов генерален директор
след кончината на дългогодишния им
шеф Максим Минчев. До 15 януари
народните представители трябва да
внесат предложенията си за поста, но
все още няма официално обявени кан-

дидатури. Синдикатите в БТА обаче
посочиха кандидат за директор и предлагат по време на процедурата политиците в парламента да се обединят
зад Кирил Вълчев.
Бетеанците, които стоят зад писмото, смятат, че той има безспорен
професионален опит и е запознат със
спецификата на агенционната журналистика. Кирил Вълчев е водещ в Дарик радио, бил е юридически съветник
на БТА, но преди е бил и репортер

към агенцията. В материал за “24
часа”, посветен на Максим Минчев,
той пише, че “трябва да се премахнат
и ограниченията за разпространяване
от БТА безплатно на съобщения само
от определени 8 държавни институции
и парламентарните партии, както е
съгласно сегашния закон”. “БТА трябва да стане безплатен - тоест достатъчно финансиран от държавния
бюджет, канал, по който свободно да
достигат до всекиго абсолютно всички

значими за обществото организации държавни, общински и определен кръг
частни, включително културни институции - като театри, музеи, библиотеки, читалища - и също бизнес организации, синдикати, сдружения в обществена полза. Безплатни трябва да станат и създаваните от БТА журналистически материали”, пише още Вълчев.
Според слуховете друго име, спрягано за кандидат за поста, е журналистът от “Труд” Емил Спахийски.

ПО ЕВРОПРОЕКТ:

Сложиха 14 еднакви знака през 10 метра на селска улица
Ремонт на малка улица от 360 метра в село
Мадан я “обогати” с 14
еднакви пътни знака, поставени през 10 метра.
Нововъведението на отсечката към местните гробища е резултат от европроект на Община Бойчиновци за 1,12 млн. лв.
За поредния абсурд и
прахосничество на обществени средства свидетелстват снимки в социалните мрежи. Кметът на
Бойчиновци Светлин
Сретениев хвърли вината върху проектанта на
поректа - софийска фирма, и върху финансиращия орган Фонд “Земеделие”, които били одобрили въпросните знаци.
Приемателната комисия
обаче щяла да се произ-

несе до месец дали това
трябва да остане така,
каза Сретениев пред
Нова телевизия. Проектът включвал още четири улици в други села
на общината, но само на
тази имало толкова много знаци, уверява кметът.
Сретениев допусна, че
“може и да става дума за
грешка, но е възможно по
този начин проектатът да
иска да повиши вниманието на шофьорите”.
Оказа се, че и кметът
на Мадан Ангел Ангелов
е видял, че знаците “са в
повече”, но и той оставил грешката на приемателната комисия. От
КАТ в Монтана пък
твърдят, че не са одобрявали поставянето на
знаците.

Тази публикация в социалните мрежи предизвика недоумение и подигравки за прахосничеството

www.duma.bg
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Отчитат рязък скок в цените
на хранителните стоки
През миналата година най-много е поскъпнало олиото - с 23%,
хлябът се е повишил с 10%, а захарта - с 6 на сто
Има много рязък
скок на цените на хранителните стоки в България. Слънчогледовото
олио е най-поскъпналата стока - с 23%, захарта е вдигнала цената си
с около 6%, оризът е
една от малкото стоки,
които поевтиняха в
България - с около 1,50
лв. Това стана ясно на
пресконференция на
Софийската стокова
борса (ССБ).
С 6% е поскъпнало
брашното в България
за изминалата година.
Слънчогледът е поскъпнал с 32%, а цената е била
900 лв. за тон за миналата година. В сравнение с
България, в Украйна цената на слънчогледа е
поскъпнала с 94%. Цената на хляба е малко повисока от 10%.
От борсата отчетоха,
че през 2020 г. най-много търговски сделки са

сключени за кашкавал,
сирене и варива, но много активна е търговията
на Стоковата борса с
олиото и захарта.
По думите на председателя на ССБ Васил
Симов борсовата търговия е възможно най-безпристрастната дейност,
която може да даде доста по-ясна картина, отколкото изкривените
представи и желания на
представителите в самата търговия. Годишният
оборот на борсата през
2020 г. е 446,20 млн. лв.
Сключените сделки през
2020 г. са 1376. Основната дейност, която осъществява стоковата борса, е анализът на цените.
Оттам настояват да са
институцията, която
дава информация за цените на стоките. Симов
отчете, че през пролетта
на 2020 г. петролът бил
с нулева и отрицателна

стойност и това блокирало търговията с петролната индустрия по
света.
Изпълнителният директор на борсата Десислава Иванова заяви, че
превес в индустриалните стоки имат горивата.
Те държат 88% от оборота на Софийската стокова борса. През 2020 г.
от ССБ най-активно са
търгували с дизелово
гориво и бензин, като в
края на годината дизеловото гориво е намаляло
с 40%, а бензинът - с
29%. Газът се е изтъргувал на спад на цената с
около 25%. Само горивата намаляват на годишна база, а при металите
е обратно - поскъпват.
Иванова отчете, че
цените на основните
зърнени култури през
изминалата година рязко
са скочили. На ССБ са
сключени търговски

ЕКСПЕРТ:

При демокрацията селското
ни стопанство стана
монокултурно
При демокрацията българското
селско стопанство стана монокултурно, което не е в полза на продоволствената сигурност. Това заяви
пред “Блумбърг тв България” представителят на контролния съвет на
Асоциацията на месопреработвателите Кирил Вътев. По думите му
големият проблем на хранително- Кирил Вътев
вкусовата промишленост е, че
България приоритетно субсидира зърнопроизводството, а в
същото време внася месо и мляко, които са с по-висока добавена стойност.
“Технологичната логика да се изнася зърно, а да нямаш
достатъчно месо, мляко и плодове е големият риск за продоволственото положение”, предупреди Вътев. “Кризата с коронавируса много силно удари камбаната за това къде стои България
със своята продоволствена сигурност. Страната има потенциал
да произведе два пъти повече от храните, които са необходими
за задоволяване на потребностите на българското население. В
същото време имаме условия да бъдем оазис за биоземеделие
в Европа”, коментира експертът.
Вътев каза, че около 40% от свинското месо, което се потребява в нашата страна, е българско. “При говеждото и телешкото процентът на българското месо едва ли надвишава 10”,
допълни той и заяви, че ако затворят зелените коридори, България има месо за около два месеца. Експертът е на мнение, че
хранителната промишленост не е пострадала от пандемията.
“Отчитаме 11% ръст на продажбите за 2020 г. Хората останаха вкъщи, пазаруват и се хранят основно вкъщи”, каза той.
Според него съществува проблем в България, защото “уникалната аграрна наука е изпратена в ъгъла”. Един от най-елитните сортове слънчоглед България продаде на Франция, даде
пример Вътев. Българските семена са изключително ценни за
нашата страна, защото са адаптирани към климатично-почвените условия и дават добри резултати, въпреки това се сеят вносни сортове пшеница, каза той.

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

сделки за хлебна пшеница, фуражна пшеница и
царевица с около 5 млн.
лв. повече. Маслодайният слъчоглед в края на

2020 г. се търгувал за
около 850-900 лв. на тон,
което е увеличение с
32% на годишна база. В
последните месеци цена-

та на рапицата на
българския пазар се е
увеличила с около 5% и
е достигнала нива от
710-730 лв. на тон.

Предлагат риболовът от лодка
да е платен, от брега - без пари
Любителите рибари да могат да ловят в Черно море от
брега без билет, но ако е от
лодка, да се изизква заплащането на такъв. Това предлага
депутатът от “Обединени патриоти” Йордан Апостолов
като промяна в Закона за рибарството и аквакултурите.
Преди месец с поправка в закона беше предложено да се
въведе риболовен билет за
морето, какъвто има за сладководните водоеми в страната.
Цената е 25 лева за година и

15 лв. за 6 месеца, като за децата и пенсионерите има намаление. Идеята обаче породи
недоволство сред рибари и
депутатите предложиха риболовът в морето все пак да остане безплатен.
Промяната дойде от земеделското министерство с мотива, че морето е единственият воден обект, за който не е
нужен валиден риболовен билет за любителите. Промяната
целеше да направи равнопоставени рибарите във вътреш-

Властта пак повиши
заплатата на шефа
на данъчните
По-висока месечна заплата с 550 лв. ще получава от началото на тази година изпълнителният
директор на Националната агенция за приходите
(НАП) Галя Димитрова. Това реши правителството на вчерашното си заседание. Увеличението
е с 10%, с колкото бяха вдигнати всички заплати
в държавната администрация, обясниха от Министреството на финансите. Така основното
месечно възнаграждение на шефа на НАП става
6050 лв. Освен него Димитрова получава солидни допълнителни бонуси, видни от имуществените й декларации от предни години.
“Увеличението е свързано с повишаването на
разходите за персонал в бюджетните организации за 2021 г.”, се казва в съобщението на правителството. При формирането на основната
месечна заплата бил отчетен водещият принос на

ните водоеми в страната и тези
в Черно море и билетът, който
се издава за вътрешните водоеми, да важи и за морето. Освен това сред мотивите на ведомството беше, че липсвали
данни за улова в Черно море.
Апостолов предлага още, ако
водният обект е общинска собственост, да няма риболовен
билет и общините да определят правилата. Друго негово
предложение е за водоеми,
където има само платен риболов, също да не се иска билет.

изпълнителния директор на приходната администрация за успешното изпълнение на основните
стратегически и оперативни цели на НАП за 2020
г., свързани със събираемостта на приходите,
доброволното изпълнение на задълженията и
предоставяните електронни услуги.
Според предварителните данни на МФ за
изпълнението на бюджета за 2020 г. приходите
са в размер на 44,2 млрд. лв. при разчетени 43,5
млрд. лв., което въпреки коронокризата е преизпълнение с 1,5%, като при данъчните приходи
преизпълнението е 2,5%.
При вдигането на заплатата на шефа на НАП
бил взет предвид и фактът, че с промените в
Закона за хазарта през миналата година на нея са
възложени допълнителни правомощия и отговорности, свързани с осъществяване на държавен
надзор в областта на хазарта. По подобен начин
преди година отново с 10% бе повишена заплата
на шефката на НАП. Тогава това предизвика
силно недоволство на фона на скандала с безпрецедентното изтичане на лични данни на хиляди
данъкоплатци от масивите на приходната агенция. Това доведе до отказ на страните от ЕС да
обменят данъчна информация с България.
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Траен спад на износа
и вноса през 2020 г.
Експортът е намалял със
7,8 на сто за първите 11 месеца
Българският общ износ и
внос на стоки към и от ЕС и
трети страни се понижават
през ноември 2020 г. за пореден месец, показват предварителни данни на НСИ, които
потвърждават продължаващото негативно въздействие на
коронавирусната пандемия
върху международната търговия на нашата държава. В рамките на първите единадесет
месеца на изминалата година
вносът и износът също бележат поредно понижение спрямо същия период на 2019 г.
През ноември общият
български износ намалява
спрямо година по-рано с 9,6%
до 4,8474 млрд. лева, докато
общият внос в нашата страна
се понижава с едва 0,5% до
5,677 млрд. лева. Общото
външнотърговско салдо през
ноември е отрицателно и в
размер на 829,6 млн. лева
спрямо дефицит за 652,4 млн.
лева през октомври и дефицит
за 345 млн. лв. година по-рано
(през ноември 2019 г.). За
първите единадесет месеца на

изминалата година общият
износ на България намалява
със 7,8% до 50,0119 млрд.
лева спрямо същия период на
2019 г., докато вносът в нашата страна се свива с 9,9% до
54,484 млрд. лева, а общото
външнотърговско салдо между периода януари-ноември
2020 г. е на дефицит от
4,4721 млрд. лева спрямо де-

фицит за 6,2277 млрд. лева
година по-рано.
Износът на стоки от
България в посока страните
от ЕС се понижава през ноември с 3,4% спрямо година
по-рано до 3,2916 млрд. лева
(след спад с 5,0% през октомври), а към трети страни се
понижава с цели 20,5% до
1,5558 лева (след спад с

Производството у нас е
с най-голямо понижение в ЕС
Производството в България
отбеляза понижение през ноември
спрямо октомври и най-голям
спад в рамките на целия ЕС спрямо година по-рано, отчита Евростат. Производството в еврозоната и в целия ЕС отбеляза доста
по-силно от очакваното повишение през ноември благодарение
на рязко възстановяване на производството на междинни и капиталови стоки, показват данни на
официалната европейска статистика. Производството в рамките
на целия ЕС нарасна през ноември с 2,3% спрямо октомври, когато се повиши с 2,0%, докато в
еврозоната нарасна с 2,5% след
растеж с 2,3% месец по-рано. По
този начин европейското индустриално производство се повиша-

ва за седми пореден месец след
драматичните понижения през
март и април 2020 г., когато икономиката в Европа все още се
намираше в шок от първата вълна
на коронавирусната пандемия и
въведените заради нея национални локдауни на стария континент.
Основна причина за доста доброто повишение на индустриалното производство през ноември
в еврозоната оказва силното нарастване на производството на
капиталови и междинни стоки,
съответно със 7,0% и с 1,5%.
Докато производството на потребителски стоки за дълготрайна
употреба се е понижило с 1,2%,
на недълготрайни потребителски
стоки - с 1,7%, а енергийното производство се е свило с 3,9 на сто.

20,9% през октомври), докато вносът от Европейския
съюз се свива с 2,9% до
3,5277 млрд. лева (след спад с
12,3% през октомври), а от
трети страни се повишава с
3,6% до 2,1493 млрд. лева
(след понижение с 6,9% месец по-рано). За първите единадесет месеца на изминалата година износът в посока ЕС

се понижава с 5,4% до 33,0537
млрд. лева спрямо същия период на 2019 г., а към трети
страни - с 12,3% до 16,9582
млрд. лева. В същото време
вносът в България през периода януари - ноември 2020 г.
от ЕС спада с 10,1% до
33,3509 млрд. лева, а от трети
страни се свива с 9,6% до
21,1331 млрд. лева.

България трета в ЕС по рециклиране
на пластмасови опаковки
България е на трето място в Европейския съюз по
дял на рециклираните пластмасови опаковки през 2018
г., показват данни на европейската статистическа
служба Евростат. За 2018
г., откогато са последните
данни, 59,2% от пластмасовите опаковки в страната са
били предадени за рециклиране, сочи статистиката.
Делът им обаче намалява
спрямо предходната 2017 г.,
когато са рециклирани почти 65% от пластмасовите
опаковки. Лидер по дял на
рециклираните пластмасови
опаковки в ЕС е Литва с
69,3%, следвана от Словения с 60,4%. След България

е Чехия с 57%, както и
Кипър с 54,3%.
Най-малък е делът на рециклираните пластмасови
опаковки в Малта - 19,2%,
като данните са от 2017 г.,
подчертават от Евростат.
Във Франция делът им достига 26,9%, а в Унгария 30%. В Ирландия и Финландия този дял е по 31%. Що
се отнася до рециклирането
на всякакви опаковки - от
картон и хартия, стъкло,
метал и пр., в България
делът достига 60,4% при
средно за ЕС ниво от
66,3%. В Белгия делът на рециклираните опаковки е
най-голям - 85,3%, следва
Нидерландия със 78,1%.

Белгия е лидер и при оползотворяването на рециклирани опаковки с 99,6% дял
при средно за ЕС 80,9%.
Втора е Германия с 96,9%,
а на трето място е Люксембург с 94,1%. В България
нивото на оползотворяване
достига 60,5%, като заедно
с Хърватия (58,4%) и Румъния (60%) оформяме последните три страни по
оползотворяване на опаковки. Страната заедно с
Хърватия отчита и най-ниските количества генерирани
и рециклирани отпадъци от
опаковки в ЕС на глава от
населението - 70,8 кг за
България и 67,8 кг за Хърватия, допълва Евростат.

Шефът на ЕЦБ очаква цифрово евро до 5 години
Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че се надява цифровото евро да бъде въведено през следващите пет години, но посочи,
че все още не е сигурно дали ще бъде въведено
в този срок. “Банкнотите са там, за да останат,
но най-сетне ще имаме и дигитално евро”, каза
Лагард на онлайн конференция, организирана
от “Ройтерс”. Тя обаче посочи, че все още е
“трудно да се каже” кога това ще се случи.
Преди време шефът на ЕЦБ призна, че Китай
е постигнал по-голям напредък в областта на
цифровата валута, отколкото Европейският
съюз. Според нея е необходимо по-голямо
международно сътрудничество, за да се регу-

лира биткойнът и за да се превърне от “актив”
във “валута”.
Отговаряйки на въпроси по време на онлайн събитието, Лагард описа водещата криптовалута като “силно спекулативен актив, който е направил някакъв щур бизнес”, и подчерта, че е необходим глобален отговор, за да се
предотврати злоупотребата с прането на пари
от страна на престъпниците. “Трябва да има
регулация и това трябва да бъде договорено”,
подчерта Лагард и отбеляза, че “многостранните действия, които са абсолютно необходими в тази област, могат да бъдат предложени
от Г-7 или от Г-20”.
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Мащабен съдебен процес
срещу „Ндрангета”
В Италия започна един от наймащабните съдебни процеси в нейната история, като над 320 заподозрени мафиоти и техни приближени
са изправени пред множество обвинения, включително изнудване, трафик на наркотици и кражби. Съдебният процес е срещу мафиотския
клан “Ндрангета”, чието седалище
е в южната област Калабрия.
Мнозина от обвиняемите са т. нар.
“бели якички”, включително адвокати, счетоводители, бизнесмени,
местни политици и полицаи, които
според водещия прокурор Никола
Гратери с готовност са подпомагали “Ндрангета” в изграждането
на нейната престъпна империя.

СНИМКА БГНЕС

Израелски полицаи арестуват демонстрант пред резиденцията на премиера Бенямин
Нетаняху. Стотици протестиращи поискаха оставката му по повод съдебния процес
срещу него заради корупция. Междувременно израелски самолети извършиха 18 ракетни
удара в източна Сирия, загинали са 23 военни на Сирия и на сюзнически сили

Корупция свали
естонския премиер
Правителството дало заем на предприемач срещу партийно дарение

Юри Ратас
Естонският премиер Юри Ратас
подаде оставка заради корупционен
скандал, свързан с отпускането на
държавен заем на строителна фирма за
недвижими имоти.
“В настоящата ситуация, въз основа на моите ценности, взех решението
да се оттегля от поста министър-председател на Република Естония. Това

решение беше взето след консултация
с ръководството на Центристката партия, както и с най-близките ми колеги.
Различни решения изглеждаха възможни, но само едно от тях е правилно”.
Това заяви Ратас в обръщение.
Оставката му слага край и на настоящата управляваща коалиция, която включва още Консервативната народна партия и партията “Отечество”.
Ратас е неин председател. Генералният
секретар на партията Михаил Корб
обяви, че също напуска поста си.
Естонският прокурор Таави Перн
заяви във вторник, че Михаил Корб,
съветник на финансовия министър Керсти Крахт, бизнесменът Хилар Тедер и
още двама са заподозрени в корупция
във връзка с отпускането на държавен
заем на фирмата “Порто Франко”.
Според прокуратурата Корб се е
договорил с Тедер, че ще дари до 1
милион евро на Центристката партия

Ирландия е била жестока
към извънбрачните деца
Ирландското правителство се извини
след шокиращите данни за детска смъртност в бивши домове
за майки и бебета,
където са били настанявани неомъжени
майки и децата им,
пише Би Би Си. Според независимо разследване в 18 дома
над 9000 деца са починали между 1922
и 1998 г.
“Имахме изкривено отношение към

сексуалността и интимността, младите
майки, техните синове и дъщери бяха принудени да платят
ужасна цена. “Жестоката истина е, че цялото общество е било
съучастник в това”,
заяви премиер Майкъл Мартин в официално извинение, поднесено в парламента
в сряда.
56 000 неомъжени
жени и 57 000 деца са
преминали през раз-

следваните домове. В
доклада се изнасят
факти за “особено
грубо отношение” от
семействата и партньорите на момичетата,
което е било подкрепяно от църквата и от
държавата. Историята
гръмна през 2014 г.,
когато в землището на
бивш дом бяха открити останките на 796
деца. Правителството
създаде независима
комисия разследва
случая.

преди местните избори през октомври.
В замяна “Порто Франко”, свързан с
Тедер, трябва да получи заем от 39,3
милиона евро от държавата за
изпълнението на свой проект.
Естонското правителство одобри
заема за срок от шест години при лихва
от 2%. Конкурентите на “Порто Франко” посочват, че стандартният лихвен
процент за такива заеми в Естония е
10%. Служители на Охранителната полиция претърсиха офиса на компанията
KredEx, чрез които е отпуснат заема.
Според естонските медии, след
като е получил кредита Хилар Тедер,
е направил няколко дарения на Центристката партия в размер на около
60 000 евро.
Президентката на Естоия Керсти
Калюлайд ще връчи мандат за съставяне на правителство на лидера на найголямата опозиционна партия Естонска реформистка партия Кае Калас.

Германската полиция
удари най-големия
пазар на черно
Властите в Кобленц и Олденбург съобщиха, че са разбили “вероятно най-големия нелегален онлайн
пазар” в Германия, на който са се
търгували наркотици, фалшиви
пари, откраднати данни от кредитни карти, анонимни SIM-карти
и зловреден софтуер. Пазарът е
имал оборот в криптовалути, еквивалентен на 140 млн.евро. Арестуван е 34-годишен австралиец.

САЩ извършиха първата
екзекуция на жена
Съединените щати извършиха
първата федерална екзекуция на
жена от почти седем десетилетия.
Става дума за 52-годишната Лиза
Монтгомъри, осъдена от Окръжния
съд за Западния окръг Мисури през
2007 г. за особено жестокото убийство на бременна жена през 2004 г.

Разбиха входа на
парламента в Уелингтън
Новозеландската полиция арестува мъж, разбил с брадва стъклените врати на парламента в столицата Уелингтън. Полицията била
извикана в 5,30 ч., след като
31-годишен мъж е забелязан с брадва. Причинени са щети, но нападателят не е опитал да влезе. Депутатите в Нова Зеландия са в лятна
ваканция. Нападенията срещу институции и политици са рядкост
в страната, където министри и
висши служители често са забелязвани в магазините и кафенетата.

Гърция провери
изряден руски
товарен кораб
Специални части на гръцкия флот са превзели
на абордаж руския товарен кораб “Адлер” в
Средиземно море. Военните са атакували морския съд заради информация, че на борда му има
руско въоръжение за Либия. При последвалата
проверка не са открити забранени товари. ЕС
определи в “Туитър” случилото се като “приятелска проверка” в рамките на международната операция IRINI, която следи за спазване на военното
ембарго на ООН за Либия. В края на 2020 г.
началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов заяви, че има засилване на “антируския фокус” при учения на НАТО
в близост до границите на Русия. В доклад на
НАТО, публикуван през декември Русия беше обвинена в “агресивна политика” срещу Алианса.

СНИМКА БГНЕС

В гробище на източния испански
крайбрежен град Гандия експерти
извършват ексхумация на хора,
екзекутирани по време
на гражданската война в
Испания през 1936-1939 г. и на
диктатурата на Франко. Смята
се, че там са били заровени
60 избити испански републиканци
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Армията на САЩ застана
зад Байдън и обществения ред
Камарата на представителите гласува импийчмънт на Тръмп
Новоизбраният президент
Джо Байдън ще стане и 46ият върховен главнокомандващ, гласи съобщението на
висшето командване на
САЩ, адресирано до въоръжените сили. В съвместния
меморандум на председателя
на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили
ген. Мрак Мили и началник
щабовете на отделните родове войски остро се осъжда
вандализмът в Капитолия. Те
заявяват, че “са били свидетели на действия в сградата
на Капитолия, които са били
в противоречие с върховенството на закона”. “Правото
на свобода на словото не
дават право на никого да

прибягва до насилие, бунтове и въстания”, добава висшето армейско командване.
Вицепрезидентът Майк
Пенс заяви в писмо до лидерката на Камарата на представителите Нанси Пелоси, че е
против отстраняването на
президента Доналд Тръмп
съгласно 25-ата поправка на
Конституцията на САЩ. Той
призова Конгреса да избягва
действия,
които
могат
допълнително да разделят обществото или да доведат до
засилена конфронтация.
В отговор Камарата на
представители ще гласува резолюция за импийчмънт. Процедурата започва в сряда в 9
ч. сутринта местно време

(16:00 ч. българско време), до
редакционното приключване
на броя резултатът не бе известен.
Около 20 съпартийци на
Тръмп в камарата възнамеряват да подкрепят импийчмънта, съобщи Cи Ен Ен.
Според редица източници
привърженици на отстраняването на Тръмп имат необходимото обикновено мнозинство. В. “Ню Йорк Таймс”
пише, че ръководството на
Републиканската партия няма
да настоява членовете й в
камарата да гласуват против
импийчмънта.
След това обаче процедурата трябва да бъде одобрена
от 67 души на 100-членния

Сенат. В момента съотношението между демократи и републиканци е 51 към 49. За
да мине процедурата ще е необходима подкрепата от немалък брой сенатори-републиканци, за което има съмнения, макар техният лидер в
Сената Мич Макконъл да е
заявил пред помощниците си,
че Тръмп е извършил сериозни нарушения. Администрацията на You Tube спря за 7
дни видеоклиповете от страницата на Тръмп.
Доналд Тръмп не възнамерява доброволно да подаде
оставка преди изтичането на
президентския му мандат,
който приключва на 20 януари, съобщи Си Ен Ен. “Той

няма да го направи”, заяви
пред медията източник от
Белия дом. Друг източник
сред съветниците на президента подчерта, че “доброволната оставка би означавала
поражение, така че той няма
да се съгласи. Ще работим до
20 януари”, каза източникът.
Самоделните взривове, намерени край Капитолия в
деня на размириците на 6
януари, са били с детонатори
и часовников механизми, заяви прокурорът Майкъл
Шървин пред журналисти. По
някои обвинения срещу размириците присъдата може да
е 20 години затвор. ФБР разкри, че е завело над 160 дела
заради погрома.

Германия нарушила
евросолидарността
Германия е извършила едностранна сделка с
“Пфайзер/БионТек” за
закупуване на допълнителни 30 млн дози ваксини в момент, когато
преговорите между ЕС и
фармацевтичните компании все още не са били
завършени, пише британското издание “Телеграф”. Здравния министър Йенс Шпан
потвърди, че е закупил
тези дози в отделно двустранно споразумение с
компанията. Условията
на стратегията на ЕС за
ваксини, публикувана
през юни, гласи, че 27те държави-членки се
съгласяват “да не стартират свои собствени
процедури за предварително закупуване на тази

ваксина със същите производители”. Стратегията трябваше да е акт на
солидарност към по-малките членове с по-слаба
покупателна способност. Впрочем същото
направи и Дания, която
отделно от ЕС закупи
нови 3,9 млн дози и така
осигури три пъти повече ваксини от населението на страната.
КОВИД-19 постави
нови рекорди. За последното денонощие
броят на смъртните случаи се е увеличил с рекордните 15 732. Със
697 000 смъртни случая
за 2020 г. Великобритания регистрира по-висока смъртност от времето на Втората световна война.

СНИМКА БГНЕС

Афганистанки заемат позиция за стрелба по време на учения
в източната провинция Херат. Властите се опитват да привлекат
жени към 350-хилядната армия на страната, но това е доста
трудно в такова силно религиозно и консервативно общество,
което смята, че жената трябва да си стои в къщи

Президентът на Киргизия Вашингтон разсекрети Франция арестува още
се надява на стабилност нова глобална стратегия 7 заподозрени ислямисти
Новоизбраният президент на Киргизия Садир
Жапаров заяви в интервю за телевизия “Россия-24”,
че надява на стабилизиране на обстановката в страната. “Народът се умори от вълнения и направи
своя избор. Затова в близко време митинги не трябва да има”, изтъкна той. По думите му след изборите
“малцинство трябва да уважат избора на мнозинството”. Жапаров отбеляза още, че близко време в
Киргизия ще бъде приета нова конституция, а до 1
юни ще се проведат и парламентарни избори. “По
този начин ще бъдат завършени всички политически
процеси, които ще протекат без митинги. Казвам
това убедено, защото сегашните президентски избори бяха честни. Искаме и парламентарните избори
да преминат честно и закон”, изтъкна Жапаров.
Руският език и занапред ще има статута на официален, подчерта още президентът. Той изтъкна, че
отношенията между двете страни са “като на братя” и “Русия е главният съюзник и партньор” на
Киргизия

Вашингтон разсекрети стратегията си за Тихия и
Индийския океан, която включва предимно противодействие срещу Китай, съобщи новинарският портал
“Ексиъс” (Axios). В документа се призовава за блокиране на усилията на Китай да създаде “антилиберални
сфери на влияние”. За целта се предвижда съдействие
за “ускоряване растежа на Индия”, наред с други мерки. Освен това се прокламира целта да се запази “стратегическото лидерство на Съединените щати” в пространството, което американското правителство разглежда като единен индо-тихоокеански регион. Стратегията очертава начини за разширяване на военната, разузнавателната и дипломатическата помощ на Индия като
основната противотежест на Китай в региона.
Президентският помощник по националната сигурност Робърт О’Брайън заяви, че решението за разсекретяване на стратегията цели да демонстрира “стратегическия ангажимент” на САЩ към региона и да
гарантира сигурността на съюзниците и партньорите
в тази част на света.

Франция задържа още 7 души, заподозрени за
жестокото убийство на учителя Самюел Пати преди
почти три месеца, съобщи радио “Франсинфо”. Те
са на възраст от 17 до 21 години и са поддържали
връзка с убиеца чрез социалните медии. Задържани
са в различни части на страната: в градовете Анже,
Тулуза, Лион и в департаментите Сена и Марна.
47-годишният Самюел Пати бе учител по история и география в столичното предградие КонфлансСен-Онорин. В урок по свободата на словото той
показал на учениците си карикатурите на пророка
Мохамед, публикувани в списание “Шарли Ебдо”.
16 октомври с викове “Аллах акбар!” млад чеченец,
въоръжен с кухненски нож, нападна и обезглави
учителя. Той бе застрелян от полицията. След
престъплението бяха извършени над 80 разследвания срещу онлайн речта на омразата. Претърсени
бяха домовете на десетки радикални ислямисти.
Самюел Пати посмъртно бе наградена с орден на
Почетния легион.
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Я марш оттук!
Ина МИХАЙЛОВА

Нови избори уж идват, а дертовете ни пак
старите. И няма изглед
нищо да се промени,
нито поне желание лек
да се потърси. Кой каквото и да предложи по
време на срещите с президента, ГЕРБ не искат
и не дават. Било късно
за сериозни промени,
само едни мобилни
урни ще ни поднесат.
Така им изнася - без

Цветанов с Цветановщината да продължават.
Унижението и срамът
от това, което днес наричаме Народно събрание,
лъснаха на срещите с
президента Румен Радев.
Там, където от устата на
Дядо Вазов е звучал свещеният език на нашите
деди, сега кънтят като
празна поцинкована кофа
фонемите на Цвета Караянчева и съдружници.
Случайни хора, попаднали в политиката. Убиха
парламентаризма. А преди това го оваляха в катран и перушина, спазариха, предадоха и продадоха. На същите като тях
позорници.
Ортаците им вече не
се свенят да заменят сивото кардиналство с място под слънцето. ДПС
иска властта с пълна
сила - не скрита, не под-

молна, не с недомлъвки.
Иска я на 100 процента,
без да крие, че си харесва Делян Пеевски и няма
намерение да се разделя
с никого. Напротив “позеленя”, протягайки
хищно кунки към европейските милиарди за
“Зеления пакт”. А те винаги са били орташка
работа.
Да му мислят “патриотите”. Място за повече
ортаци няма. Затова и
тях ги нямаше на среща с
президента - умуват какво и как да изтъргуват
като за последно.
А вий... Вий се
възторгвайте от “мъжеството” на един Марешки. За възторгване е, че
някой някога е гласувал
за него. Самият той знае,
че няма бъдеще в политиката. Дертът му днес е
да има бъдеще за него и

за бизнеса му. За това е
готов да целува на което
място му посочат.
Срамните петна в
българската история се
увеличиха. Изплюха се
срещу нас за пореден
път - така, както не са
го правили досега. Иска
им се да не отидем до
урните, да ни откажат и
този път от гласуване,
омерзявайки и отвращавайки ни.
Не са познали! Не
бива да им прощаваме, а
да ги накажем с гласовете си. Поне два пъти тази
година. И помнете - ако
при първото гласуване
усетят, че са ни прецакали, ще станат още по-нагли и ще поискат всичко
наесен. А ние вече ще сме
се предали. Това не бива
да допускаме!
Я марш оттук - сега,
веднъж, завинаги!

Жалко, много жалко
Георги ГЕОРГИЕВ

Два пъти отровеният с най-новата версия
на “Новичок” - “найсмъртоносната отрова в
света”, Алексей Навални се завръща в Русия.
Това внезапно обяви
самият той в “Телеграм”. Навални поръча
да го чакат на 17 януари, неделя, (на руски

воскресение) с полет на
авиокомпания “Победа”. Символиката очевидно е търсена нарочно. Впрочем, победа
няма, нито възкресение.
Политическо. Животът
му бе спасен преди месеци от омските лекари,
които той най-долно обруга. Има само жалост
към една издухана претенция.
“Отравянето” на Навални, в което се забърка
и правителството на Германия, по идея би трябвало да носи някакъв бонус
за Навални. Да видим.
Според октомврийско изследване на социолозите от “Левадацентър” (организация,
официално обявена в
Русия за агент на чуждо

влияние) доверието в
дейността на Навални се
е увеличило за година
двойно - от 9 на 20 процента. Но недоверието
също - от 25 на 50 процента. Други 30 на сто
не ги вълнува изобщо.
На въпроса какви
чувства предизвиква у
вас отравянето само 7%
казват, че са изпитали
гняв. Три процента страх. Два процента са
доволни. За другите 88%
съдбата на Навални е в
границите между “недоумение”, през “съчувствие”, та към безчувствие.
На въпроса кой стои зад
“отравянето” му едва
8% са посочили Путин,
Кремъл, властта. Тези
осем се родеят със седемте, дето са гневни. От

скандала няма ефект.
Толкова усилия, толкова изписано мастило,
толкова лайкове в
“Ютюб” и “Фейсбук”,
толкова пиар, а накрая нулев резултат. Всъщност
е много жалко.
А иначе Навални се
прибира, защото руските власти го подгониха
за нарушаване на условната присъда за дело за
мошеничество от 2014 г.
Той е здрав от октомври
и ако поискат Германия
да го екстрадира, тя няма
как да откаже. Скандалът
щеше да се задълбочи
при нулева ефективност
на вложените средства.
“Пациентът” не оправда
очакванията на лекарите
и си отива вкъщи. За долекуване.

Началото на края
От стр. 1
С презрението, което Борисов демонстрира към народните представители, той разкри
истинското си лице. Все
по-празно кънтят самохвалните му слова колко голям държавник е.
Лъсна истината, че началникът на ГЕРБ няма
респект нито към Конституцията, нито към
своите, нито към народа си...
Това Народно събрание ще се запомни найвече с лобизма и с неглижирането от преми-

ера. Той така и не благоволи да отиде в парламента и да говори
пред народните представители и пред народа. А поводи имаше
колкото щеш. Когато
цялата държава и целият свят тръпнеха пред
неизвестния вирус, който покоси хиляди, Борисов се хилеше подигравателно на опозицията,
която настояваше да
обясни от трибуната
как властта ще се справи с коварния враг.
Отсъстваше и при приемането на безпрецедентни стъпки за спася-

ването на животи, съдби
и бизнеси. Проблемите
и сложните казуси никнеха по-бързо от гъби
след дъжд, а премиерът
джиткаше с джипката...
На фона на премиерското безхаберие
още по-цинично и парфюмирано звучат венцехвалбите на ГЕРБ за
цветята и розите, с които са послали пътя ни.
И колко много работа е
свършил кабинетът. И
колко трудности е прескочил. Да ги ожалиш,
горките! Не си дават
сметка, че работата им
започва да прилича на

тази на кучето, което се
опитва да настигне собствената си опашка и се
върти в кръг.
Голяма работа, че
хората тънат в мизерия. Че болни умират
без лекарства. Че
възрастните едва оцеляват. Че децата ни са
с откраднато бъдеще.
Последните четири години приличат на оня
виц, в който песимистът казва, че полошо от това не може
да стане. А оптимистът
контрира: “А, може,
може.” Измислен е за
ГЕРБ.
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БАНГО ВАСИЛ, НАРИЧАН ОЩЕ ВАСИЛИЦА.
Циганската Нова година. Празнува се по стар
стил и празненствата
траят 2-3 дни. На Василица сутринта децата обикалят съседските къщи и сурвакат за
здраве, благополучие, късмет, плодородие.
1898 - УМИРА ЛУИС КАРОЛ, БРИТАНСКИ
ПИСАТЕЛ И МАТЕМАТИК (Р. 1832 Г.). Рожденото му име е Чарлс Латуидж Доджсън. Променил го е, защото е
искал да се представя
като детски автор,
тъй като е бил преподавател по математика в Оксфорд. Неговите най-известни произведения са “Алиса в Страната на чудесата” (1865)
и “Алиса в Огледалния свят” (1871). Двете части
са написани за истинско момиче на име Алис, с
което Карол се запознава, когато то е на 4 г.
1901 - В СОФИЯ Е ПУСНАТ ПЪРВИЯТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАМВАЙ. Още на 1 декември 1898 г.
общината отдава на
концесия снабдяването
на града с електрическа енергия и построяването на трамвайни
линии на френското дружество “Марсилия” и на
белгийското “Електрически трамваи”. София
посреща ХХ в. с изградена трамвайна мрежа със
следните линии: от гарата през Лъвов мост до
днешния пл. “Славейков”, Цариградската, Княжевската, Подуянската, Алабинската и т.н. По 6-те
трамвайни маршрута с обща дължина 23 км
тръгват 25 мотриси и 10 ремаркета.
1926 - РАЖДА СЕ ВАСКО АБАДЖИЕВ, ЦИГУЛАР (УМИРА 1978 Г.). Още в
детска възраст получава международна известност с виртуозните си изпълнения и е наричан дете-чудо, “Паганини на XX
век”. Деветгодишен завършва
Консерваторията, на 11 г. започва да следва в Музикалната
академия в Брюксел. Автомобилна катастрофа, болести, материални грижи,
самота - това са само някои от многото трагични моменти в живота на този гений, който
на 52 г. е намерен мъртъв в градската железница в Хамбург.
1943 - УМИРА ЕРИК НАЙТ, БРИТАНСКИ
ПИСАТЕЛ (Р. 1897 Г.). На
15 г. емигрира в Америка.
Участва и в двете световни войни. Работи
като журналист. Автор
е на няколко книги, от
които най-известна е
“Ласи”, публикувана през 1940 г. в САЩ. “Ласи”
е роман, в който се разказва за невероятната
история на шотландско коли, което изминава
повече от 1000 км, за да се върне при своя стопанин.
2005 - КОСМИЧЕСКИЯТ МОДУЛ “ХЮЙГЕНС” ДОСТИГА ДО ПОВЪРХНОСТТА НА ТИТАН. През 1997 г. от военновъздушната база в
Кейп Канаверъл (САЩ) е
изстрелян апаратът
“Касини-Хюйгенс”
съвместен проект на европейската, американската и италианската
космическа агенция, за изследване в подробности
на Сатурн и неговия спътник Титан. Апаратът се
сближава с Титан през октомври 2004 г. На 14
януари 2005 г. модулът “Хюйгенс” се спуска през
гъстата атмосфера на Титан и достига
повърхността. Батериите му работят 3 ч., което
позволява изпращането на допълнителна телеметрия към Земята и орбиталния модул. Поради
програмна грешка част от данните са загубени.
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Голямата препирня за Македония днес се
използва, за кой ли път, и за вътрешни
тясно политически цели. Ама много тесни. И по всичко личи, че и по външни
причини се прави. Всъщност, една от целите на куцукащите вдясно патриотари е
да използват случая, за да смъкнат от себе
си греховете на политическите им предци
и да стоварят и тях върху широкия гръб
на тъй омразната им БКП. Особено в това
отношение се отличават днешните вождове на ВМРО Каракачанов и Джамбазки,
които изпадат в дълбока амнезия стане ли
Подготви
Христо ГЕОРГИЕВ дума за вина и отговорност. Те и дума не
отронват за своя кумир Иван Михайлов,
Ванчето, който, освен че е голям патриот,
е потънал в българска кръв до шията и е виден международен
наркотрафикант. А за “виновника” БКП и в последните дни
не спират да сипят лъжи и клевети. Любима тема им е “найголямото предателство” в българската история - на БКП,
разбира се; обвиняват Георги Димитров за решението на
Коминтерна за създаване на македонска нация. Лъжа. Защото,
докато протичат подготовката на резолюцията и пленумът на
Балканската секция на Коминтерна, Георги Димитров се намира... в германския затвор “Моабит”. Както пише историкът
Цочо Билярски, “след освобождаването му от затвора Г.
Димитров, заедно с другите двама подсъдими в Лайпциг българи - Благой Попов и Васил Танев, кацат на Московското
летище на 27 февруари 1934 г. Резолюцията по македонския
въпрос и по ВМРО (об) е вече утвърдена с протокол №207
на заседанието на Политическия секретариат на Балканския
лендерсекретариат на Коминтерна на 11 януари 1934 г.”...
Знаят ли “патриотарите”, че ръководството на БКП в СССР
бойкотира заседанието на Балканската секция на Коминтерна
през есента на 1933 г., изразявайки по тоя начин несъгласието
си с Резолюцията. И по нея не е направено нищо до 15 май
1943 г., когато Комунистическият интернационал преустановява дейността си. Така че от Резолюцията няма никакви последствия. И за задграничното ръководство на БКП “македонска
нация като такава не съществува и македонците са българи...”
Бяхме подготвили страницата, когато преди дни излезе брой
първи за 2021 г. на сп. “Култура”, посветен на Македония.
Искаме да отбележим умерения тон в уводната бележка на
главния редактор доц. Тони Николов, с какъвто той обикновено
не се слави. Затова пък недоумение, меко казано, предизвикват
твърдения в статията на доц. Огнян Минчев. Цитирам, без да
коментирам - самата ни днешна публикация ще му отговори.
Ето какво твърди той: “... Безизходицата на България, преживяла поредица от поражения, докато безродната болшевишка
клика, начело с Георги Димитров, отсича “македонския въпрос”
и го предава в ръцете съпартийците си в Белград...”
Колкото и невероятно да звучи, дори по време на Втората
световна война БКП подкрепя политиката на правителството
на Филов в Македония не толкова с думи, колкото с дела.
Разпорежда и призовава македонците да предадат оръжието
си на новата българска власт и да не излизат партизани, защото ще се тълкува, че воюват срещу България, а не срещу
фашизма, и че срещу него ще се бори тя, БКП. Изхвърля
сърбите от ръководството на Македонската комунистическа
партия и тя преминава към БКП съгласно принципа “една
територия, една партия”. И това се случва по време, когато
в “стара” България БКП вече води неравния бой с монархофашистите, които вършат нечувани зверства.
Ще представим в следващ брой и неоспорими документи за
това как БКП предотвратява изтриването на Пиринска Македония от картата на България в края 1944 г. Няма да се
уморим да припомняме и толкова често “забравяния” факт, че
България тогава е сред изгубилите Втората световна война, а
Тито е сред победителите в нея и е било невъзможно да не се
съобразяваме с него. Но има и друго отвратително до немай
къде нещо - почти не се споменава и днес за българските
комунисти, отдали живота си в битката срещу великосръбския
шовинизъм на ЮКП. Няма да говорим сега за предтечата Яне
Сандански, но ще “подарим” ли на комшиите и такива български патриоти като Димо Хаджидимов и Методи Шаторов,
когото дори Тито нарича “стария българин”, само защото са
били комуняги? Сп. “Култура” цитира изцепката на първия
председател на Събранието на република Македония Стоян
Андов: “Във всички документи, носещи неговия подпис, пише,
че той (Методи Шаторов - б. Хр.Г.) е македонец и че майчиният му език е македонски. Заявява, че говори чужди езици руски, немски, френски, сръбски, испански, китайски, но и
български. Тук не му е мястото да разглеждаме сблъсъка на
Шарло с Тито и отказа на македонските партизани да го
приемат в своите редици, нито защо е бил отстранен от ръководната си партийна позиция в Македония.”
Не му било мястото да се говори защо Тито мрази Шарло от
дън душа! А и на Шаторов е издигнат внушителен паметник
в центъра на Скопие! Дума не се отронва срещу това толкова
скандално присвояване на историческа личност. Паметник на
Шарло в Скопие - да се смееш ли, да плачеш ли?!
Непонятно ми е нахалството, а и неграмотността, и на днешните ни родни талибани. Да протестираш уж, при това с
пълно основание, срещу кражбите на историята и културата
ни, а ти самият заради политическите си страсти да фалшифицираш, омаскаряваш и премълчаваш, да се опитваш да изпратиш в забвение борбата на една българска партия за Македония! Направо надминават северномакедонските ни “братя”!

БКП и Македония време е за истината
ЧАСТ ПЪРВА
Днес започваме темата за БКП и Македония с частичка от
изследване на прилепчанина Коста Църнушанов (1903-1996)
- български общественик, деец на ВМРО, историк, публицист,
фолклорист, писател. Ще се опитаме да ви предложим и някой
друг аргумент и документ срещу фалшивата, невярна и лъжлива помия, че БКП е предала и продала България след 1944 г.
Напротив, време е който може и иска да разбере безспорното
- тя е спасила с цената на огромни жертви и компромиси
родината ни от окончателно разпарчетосване на нови гръцки
и югославски губернии, простиращи се до Перник, Стара
планина и Черно море.

старото ръководство (т.е. Шаторовото)”.
Нека повторим и писмо на
Тито до Коминтерна, в което се
казва:
“Българският ЦК на БКП
на партията подкрепят Шарло
(Шаторов, б.н.) и казва, че Македония е присъединена към
БКП по нареждане на Коминтерна... Както се вижда -

Резолюцията на Коминтерна е приета
месец и половина, преди Георги Димитров
да излезе от немския затвор “Моабит”

“Македонизмът и съпротивата на Македония срещу него”, Коста Църнушанов, Унив.
изд. “Св. Климент Охридски”, 1992 г.
Из глава 39. Непоследователността на БКП към македонския
въпрос и македонизмът на ЮКП
А) Становищата на БКП
относно народностното съзнание на македонските българи
Разглеждайки разните перипетии на съпротивата на Македония срещу македонизма, ние
неволно изоставяхме един много важен фактор, от който водачите на ЮКП (Югославската комунистическа партия - б. Хр.Г. )
още през 1941 г. започнаха да се
оплакват, за да стигнат напоследък до истинско озлобление с
отражение дори върху международните отношения на Югославия. Това е поведението на БКП
във връзка с натрапването на
македонизма както в самата
Македония, така и върху политиката на БКП.
И наистина как гледаше партията на българските трудещи се
на идеята за отделна македонска
народност и нейното приложение на дело? ... Всъщност кое е
било трайното, истинското становище на БКП по отношение
на македонския въпрос и по-конкретно за народностното съзнание на македонските българи?
Ще припомним голямото негодувание на ръководителите на
ЮКП по отношение на становището на БКП по македонския
въпрос през Втората световна

война... Македонското
ръководство на комунистическата партия е застанало твърдо на становището, че мястото на
МКП (Македонската комунистическа партия) е
в редиците на БКП, тъй
като македонските славяни са българи, мразят
Югославия като олицетворение на национален
и икономически гнет за
Македония и считат себе си за
национално освободени с идването на българската власт през
април 1941 г. От документ №6
от книга 1 на... “Извори за ослободителната воjна и революциjа
во Македониjа 1941-1945 г.” узнаваме, че такова становище е
имал самият Георги Димитров.
Авторът на документа Драган
Павлович, пълномощен министър на ЦК на ЮКП за Македония, пише на 28 август 1941 г.:
“Той (делегатът на БКП
Петър Богданов, б.н.) ми каза
че съществува одобрение на
другаря Димитров за присъединяването на македонската
организация към българската
партия... Казва, че “Бащата”
от България (ЦК на БКП, б.н.)
и “Дядото” (Коминтернът)
много добре познават “Стария
българин” (Шаторов, б.н.) и
имат доверие в него. Остава

продължава Тито с подпис
“Валтер”, Коминтернът не осъди изрично узурпаторската политика на ЦК на БКП и контрареволюционната дейност на
Шарло, нито зае принципиално
становище по този въпрос...”
Също така ще припомним и
казаното от д-р Александър Р.
Христов в книгата му “Комунистичката партия на Югославия
во решаваньето на македонското прашанье”: “Основата на
всичко това трябва да се дири
в разбирането на БРП (к) за
македонската нация, че тя
като такава не съществува и
че македонците са българи, а
Македония - българска земя”
(стр. 83).
... Темпо в... свой доклад до
ЦК с дата 8 август 1943 г. констатира:
На стр. 11
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От днес съм от ГЕРБ.
Край! Точка! Заклевам се!
Искам да съм от ГЕРБ, да
имам чекмедже, където да
поставям в купюри и кюлчета парите на данъкоплатеца.
Искам да съм от ГЕРБ,
да си получавам заплатата
в хиляди и да не ми пука,
че някакъв си там умиращ
актьор (голяма работа
като бил изиграл над 50
роли в киното и театъра)
умирал с 240 лева пенсия
и не му стигали дори за
лекарства. То пък голям
вой, то стотици хиляди
пенсионери си живеят
щастливо с 240 лв. пенсия
в родината, пък не реват
като този и подобните му
интелектуали някакви!
Искам да съм от ГЕРБ,
да строя пътища и магистрали, да си прибирам
“мойто” в чекмеджето и
да гледам да ми се увеличава мойто, че то 40% за
нищо не стигат.
Искам да съм от ГЕРБ,
фирмите на родата и при-
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Искам да съм от ГЕРБ
Край! Точка! Заклевам се!
Диана ДАМЯНОВА*

ятелите да строят и да
развиват България, пък
ако съгрешат нещо в
бързината на усвояването, то е човешко да се
греши, аз няма да им търся
* Авторката е доктор на историческите
науки, пиар експерт

От стр. 10
“Главната причина за тази
фракционна борба (сред македонските комунисти, б.н.) беше
главно престоят на делегата на
БКП (Боян Българанов, б.н.) в
Скопйе с писмо от ЦК на БКП...
Понеже този другар е политически по-изграден, отколкото нашите кадри в Македония, той
всъщност им налага своите становища на българската партия...”
Най-после нека припомним
Декларацията на Отечествения
фронт от декември 1943 г., в която е отразено становището на
БКП, нейното постоянно становище: там се казва, че Македония е “люлката на Българското
възраждане...” и в завършека се
изтъква:
“За да се избегнат каквито
и да е нови исторически грешки и да се даде едно твърдо успокоение на Македония, ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ ФРОНТ ИЗДИГА ЛОЗУНГА “МАКЕДОНИЯ НА МАКЕДОНЦИТЕ”...
“Единственото спасително
решение - цялостна, свободна
и независима Македония.
Само така тя ще престане да
бъде ябълка на раздора и ще
се превърне в здрава съединителна брънка между балканските народи”...
Както видяхме по-рано, този
лозунг на ОФ бе подет от македонските комунисти до намесата на Темпо и Тито срещу него.
Този лозунг стана общ и за местните национални сили, а и
след 9 септември описаните от
нас спонтанни организации работиха все в тоя дух.
ЦК на ЮКП обаче забрани
разпространяването на тази декларация и се нахвърли срещу нея
с критика, част от която ще цитираме, както е дадена в доклада на
Кузман Йосифовски до ЦК на
ЮКП, а също така и неговия непосредствен отговор за забрана:
“В целия документ се говори само за Македония - четем
в документа. - Никъде не се споменава или признава македонски народ, а само население...”
“Издигнат е лозунгът за са-

сметка, а напротив - ще ги
натоваря с още повече
работа, че да се квалифицират допълнително и да
станат безгрешни, като
мен самата.
Искам да съм от ГЕРБ
и родата ми до девето
коляно да е на топли служби в администрацията и
дипломацията, да се развиват младите, за да си
останат в страната и с
радост да си харчат парите от заплати и подкупи.
То и за какво им е да ходят по чужбина, като там
идиотите не разбират
български.
Искам да съм от ГЕРБ
и да си имам на разположение медицински хеликоптер, щото ако си
изкълча ключицата (да зна-

моопределението на балканските народи, а не е подчертано
самоопределението на македонския народ, а само самоопределението на Македония...”
Критиката завършва с оценка: “Много места са дори реакционни” и следва нареждане:
“Прокламацията на ОФ по македонския въпрос не размножавай и спри нейното разпространение. Това е решение на ЦК на
КПМ и на другаря Темпо...”
Становището на БКП по македонския въпрос през Втората
световна война е всъщност
продължение на становището на
БРП (т.с.) още от времето на нейния пръв организатор Димитър
Благоев и след това. Тук ще цитираме някои мисли на дядото,
отнасящи се до единството на
българския народ... “Съединението на българите от трите части - България, Тракия и Македония - е задачата, която ни
поставиха да разрешим нашите революционери...”
“Съединението на неосвободените българи в Македония
и Одринско със свободните
българи става “национален
идеал... В това отношение, когато е дума за този идеал, тя
(българската буржоазия, б.н.)
се явява високо патриотична”.
В статията си “Около Македонския въпрос” от юни 1905 г.
в сп. “Ново време”, кн. 6, Благоев пише по повод действията на
сръбските и гръцките чети срещу българите в Македония:
“И понеже в трите вилаета,
които попадат под “реформената пропаганда”, българският елемент е в сравнение с всеки елемент на другите нации
по-голям и понеже тежненията
на българския елемент към
съединението им с освободените българи явно растат, затова гръцката и сръбската буржоазия пращат, при мълчаливо съгласие и насърчаване на
Турция въоръжени чети за изтребване на българските чети
и на българския елемент в Македония... Гръцки чети нападат
по чисто разбойнически начин
български села, като с. Заго-

ете само колко много
боли!), да дойде да си ме
вземе и да ми осигури
полагащата ми се медицинска грижа, а не като някои, дето мрат пред болниците, щото не са от
ГЕРБ.
Искам да съм от ГЕРБ,
за да се движа в подходя-

ща интелектуална компания, да имам директен
достъп до титани на
мисълта като Гърневски,
Плевнелиев, Г. Марков и
много други подобни. Да
си обменяме дружески
мисли, да мислим заедно
по въпроси като диаметъра на поцинкованата кофа

Коста Църнушанов
ричане, а сега и на ред други
български села, трепят жени,
деца, старци, изобщо изтребват българското мирно население.” (Съчинения, т. 10, 1955,
с. 55-58).
Друг документ е резолюцията по македонския въпрос, приета от Втората редовна нелегална конференция на БКП в Берлин, декември 1927 - януари
1928 г. В нея категорично се
признава, че славянското население в Македония има български национален характер. Освен
това в резолюцията се изтъква
необходимостта от борба срещу “мирните договори”, които
сложиха началото на поробването на български народ.
Б) Канцеларското “образуване” на Македонската нация
и реакцията на българските
комунисти - по данни на Димитър Влахов
Има един голям факт, който
говори, че най-именитите водачи на БКП са оказали съпротива пред Коминтерна срещу ма-

кедонизма в дните, когато невежи и безотечественици са решавали да се създаде македонска
нация. Това е било през есента
на 1933 г. Данни за този исторически опит намираме в мемоарите на прословутия агент на
титовския македонизъм Димитър Влахов, обнародван[и] в
Скопье през 1970 г.
Макар и ревностен новоизпечен македонист, Влахов неволно ни разкрива истината както
за изкуственото скалъпване на
македонската нация, така и за
реакцията на българските комунистически водачи.
За канцеларското образуване на македонската нация ето
какво узнаваме от Влахов:
“След като завърши пленумът на Коминтерна - през
есента на 1933 г., Балканският секретариат... в едно от своите заседания реши да постави на разглеждане пред
Изпълнителния комитет на КИ
нашият македонски въпрос,
предварително организирайки

или пълната медийна свобода.
Искам да съм от ГЕРБ
и прокуратура да не ме
лови, щото е много неприятно все да се безпокоиш,
че за нещо някой идиот
няма да измисли, че е нарушение на закона.
Искам да съм от ГЕРБ,
мозъкът ми да се освободи от напрежението да
владее 5 чужди езика, да
смила някаква си там култура и да премине в нирваната, която ражда образът на първия, в полугръб и с волан в ръката.
Ето тази пълна нирвана
искам за мен и моите деца!
Затова се записвам в
ГЕРБ. Заклевам се! Само
няма да им казвам за чуждите езици, че могат да не
ме приемат...
Фейсбук

в една от залите на Коминтерна събрание на балканските
комунисти, които в този момент се намираха в Москва...
На това събрание присъствуваха доста хора, но за отбелязване е, че между това множество не се намираше нито
Коларов, нито Антон Иванов,
нито Станке Димитров, нито
Вълко Червенков... Отсъствието на тези лица... ме навеждаше още тогава на мисълта, че
тези хора не признават съществуването на македонска нация и че са противници на нейното оформяне и развитие...”
И на друго място: “Васил
Коларов... по мое схващане, не
беше човек интригант, а един
обикновен български националист, каквито бяха почти всички ръководители на БКП по
отношение на македонското
движение”.
А тогава кой заповяда да има
македонска нация? Отговор ще
си даде всеки, който прочете
следните признания на Влахов:
“Преди да се състои това
съвещание (на Изпълнителния
комитет на Коминтерна, б.н.),
тясното ръководство на този
комитет вече беше установило свое становище по въпроса,
включително и по въпроса за
македонската нация, и беше
натоварило Балканския секретариат да изработи съответна
резолюция. Валецки (член на
Полската социалистическа
партия, ръководител на Балканския секретариат на Коминтерна - б.н.) натовари един
от своите сътрудници, негов
приятел, също поляк, който
можеше да се каже, нямаше
никакво понятие от македонския проблем, да изработи
съответната резолюция...”
И тъй създаването на македонска нация е станало през
есента на 1933 г. в кабинета на
един напълно незапознат с
въпроса човек, какъвто е бил
полякът, назначен от друг поляк
(Валецки) да решава македонския проблем...
Човек остава потресен, като
чете признанието на Влахов.
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На гол тумбак - чифте евро
Бизнесът у нас е интубиран и на изкуствено дишане,
а те щели да искат от него „дейности” за въвеждане на единната валута
Валентин ГЕОРГИЕВ

“Очакванията ни са
страната ни да се присъедини към еврозоната през 2024 г.” Това
разбираме от думите на
министър Кирил Ананиев, който участва във
виртуална среща на годишния форум на
Euromoney за Централна и Източна Европа. За
целта се подготвял Национален план за въвеждане на еврото в България, в който детайлно ще
бъдат описани дейностите, които трябва да се
предприемат от българските власти и бизнеса
за успешното въвеждане
на единната европейска
валута в страната.
Дали този фанфарен
оптимизъм е израз само
на дежурните речи, характерни за подобни
форуми, или наистина
властите у нас си вярват. Защото на цялото
ураджийство перфектно му пасва определението “на гол тумбак чифте евро”.
В официалното съобщение на финансовото
министерство четем:

“Работим интензивно, така че да спазим времевата рамка и определения минимален срок за
престой в ERM II. Към
момента не се очертават сериозни рискове
от неизпълнение на някой от поетите ангажименти. Разбира се, изпълнението на критериите от Маастрихт е относително спрямо динамични параметри, формирани от държавите
членки в еврозоната, които е трудно да бъдат
прогнозирани в рамките
на настоящата несигурна среда”, застрахова се
министър Ананиев.
Не знам как и доколко “интензивно” работи
правителството, но бизнесът у нас отдавна е интубиран и на изкуствено дишане. Мерките, с
които уж го подпомагат,
не само не вършат особена работа, но и не
стигат до засегнатите
фирми. И тази агония
изглежда няма да спре
скоро. Да искаш от него
да инвестира в нещо
допълнително, за да се
адаптира към изисквания за въвеждане на еврото в предстоящите месеци, пък и година-две,

означава
да го доубиеш
Това днешните управляващи наистина го
могат.
В голямата си част
бизнесът не одобрява и
не ползва антикризис-

ните мерки на правителството, а тези, които ги
ползват, се оплакват от
бавно прилагане и бюрокрация. В същото
време очаквано бизнесът изпрати тежка
година със спад в оборотите, съкращения на
персонал и продължаващи проблеми с условията за правене на бизнес.
Очакванията за 2021 г.
не са никак оптимистични. Така може да се
обобщят резултатите от
традиционната анкета
на Българската стопанска камара, проведена в
края на миналата година сред 810 микро-, малки, средни и големи

ì—Œ‘»…— ¿ ¬Œƒ¿î ¬–≈Ã≈ÕÕŒ Ÿ≈
œ–≈ ⁄—Õ≈ ¬ŒƒŒ—Õ¿¡ƒﬂ¬¿Õ≈“Œ ¬ ◊¿—“»
Œ“ Δ. . ìÕ¿ƒ≈Δƒ¿î 1 » Δ. . ìƒ–”Δ¡¿î 1
Õ‡ 14 ˇÌÛ‡Ë 2021 „. (˜ÂÚ‚˙Ú˙Í) ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ ÒÔË‡ÚÂÎÂÌ Í‡Ì Ì‡
ÛÎ. ì¬˙ÁÓÊ‰ÂÌÒÍ‡î, Ê.Í. ìÕ‡‰ÂÊ‰‡î 1, ÒÂ
Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:00
‰Ó 21:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ ÏÂÊ‰Û: ÛÎ.
ì◊ËÔÓ‚ÒÍÓ ‚˙ÒÚ‡ÌËÂî, ÛÎ. ìΔÓÊ
ƒ‡ÌÚÓÌî, ÛÎ. ì¬˙ÁÓÊ‰ÂÌÒÍ‡î Ë ÛÎ. ì ËËÎ
ƒ‡Ì„Ó‚î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ.
ì¬˙ÁÓÊ‰ÂÌÒÍ‡î ‰Ó ·Î. 157.
Õ‡ 15 ˇÌÛ‡Ë 2021 „. (ÔÂÚ˙Í) ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò˙Ò ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌË ‡·ÓÚË ‚
Ê.Í. ìƒÛÊ·‡î 1 ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡
‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 02:00 ‰Ó 05:00 ˜‡Ò‡ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚
‡ÈÓÌ‡ Ì‡: ÛÎ. ì ‡Ô. ƒËÏËÚ˙ —ÔËÒ‡Â‚ÒÍËî, ÛÎ. ì»ÎËˇ ¡Â¯ÍÓ‚î, ÛÎ. ì“Ë‡Ì‡î, ·ÛÎ. ì ˙ÒÚ˛ œ‡ÒÚÛıÓ‚î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡
‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. ì“Ë‡Ì‡î ÔÂ‰ ·Î. 121, ÒÂ˘Û Û˜ËÎË˘ÂÚÓ.

–ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË ˘Â ÓÒË„ÛˇÚ ÔÓ‰Ó·Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡
ÏÂÊ‡, Í‡ÚÓ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡Ú
ÁÓÌËÚÂ Ì‡ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ·˙‰Â˘Ë Ì‡Û¯ÂÌËˇ
Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ.
«‡ÒÂ„Ì‡ÚËÚÂ ÓÚ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡,
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ
“ÂÎÂÙÓÌÌËˇ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ
Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ 0800 121 21 ËÎË ‰‡ ÒÎÂ‰ˇÚ Á‡
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÚÂÍÛ˘Ë ÚÂÂÌÌË
‰ÂÈÌÓÒÚË ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ˜ÂÁ ¬ËÚÛ‡ÎÌËˇ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ http://www.sofiyskavoda.bg/
water_stops.aspx.
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÒÂ
ËÁ‚ËÌˇ‚‡ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË Á‡ ÔË˜ËÌÂÌËÚÂ
‚ÂÏÂÌÌË ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡!
»ÌÚÂÌÂÚ Ò‡ÈÚ˙Ú Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ
(www.sofiyskavoda.bg) ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ ‰‡ ÒÂ ‡·ÓÌË‡Ú Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡
Á‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ. Õ‡
ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡ ÒË ÔÓ˘‡ ÚÂ ÏÓ„‡Ú ÎË˜ÌÓ ‰‡
ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ
ÒÔË‡ÌËˇ. ƒÛ„ Ì‡˜ËÌ Â ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ
·ÂÁÔÎ‡ÚÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡ Á‡ ËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡ÌÂ ˜ÂÁ —Ã—.

предприятия от цялата
страна и от всички сектори на икономиката. И
наистина, завчера стана
ясно, че само за седмица след новогодишните
празници безработните
у нас са се увеличили с
над 15 700!
Едва 17 на сто от
бизнеса, участвали в анкетата, одобряват антикризисните и противоепидемичните мерки на
правителството, а 27 на
сто подкрепят противоепидемичните. За сравнение - при предишната
икономическа криза
през 2009-2010 г. тогавашните антикризисни
мерки са били оценени
положително от 29 на
сто от бизнеса.
“Бих искал да подчертая, че пандемията
представлява много голямо сътресение за световната и европейската
икономика, в това число
и за българската, с много тежки социално-икономически последици,
но вярвам, че тя няма да
бъде фактор за удължаване на престоя ни в
ERM II.”, надява се в
същото време Ананиев.
Този

болнав оптимизъм
обаче бива охладен не от
друг, а от самата Европейска централна банка
(ЕЦБ). И не толкова заради пандемията, а заради факторите, свързани
с хроничната корупция,
лошата бизнес среда и
качеството на работа на
институциите. От там
деликатно се подсказва
на България, че не е готова за еврото.
“България и Хърва-

тия (която също е кандидатка - б.а.) трябва да направят значителен прогрес в качеството на институциите и управлението. София и Загреб
имат много голям прогрес в овладяването на
макроикономическите
дисбаланси, но все още
трябва да направят значителни стъпки по посока на по-добри институции и управление.”
Това е записано в
анализ на четирима видни икономисти на Европейската централна банка, разпространен от регулатора преди дни във
връзка с пътя ни към еврозоната. Експертите от
Франкфурт предупреждават България и Хърватия, че точно тази крачка ще бъде решаваща, за
да се даде зелена светлина за въвеждането на еврото в двете държави,
особено в условията на
пандемия от КОВИД-19,
която има сериозни преки отражения върху
икономическия живот и
може да доведе до различни отклонения.
И нещо наистина
впечатляващо като извод, което би предизвикало присмех у мнозина, и то с право: “Правителството трябва да
въведе реформи напук
на натиска от групи със
сенчести интереси, да
изгради фискални буфери и да приложи други
антициклични мерки.
Ако това не се направи
заради слаби институции и отлагане на реформи, ще се влоши капацитетът на държавата да се
адаптира към еврото.”
Като си знаем какво ни

е правителството и чии
интереси обслужва, такива препоръки са за
старата ми шапка.
Освен това се оказва, че

сме изпуснали
инфлацията
Още в първия конвергентен доклад през
2020 г. от ЕЦБ предупредиха, че България не
изпълнява всички числови критерии за приемане на еврото, защото
инфлацията е по-висока
от референтната.
Сега отново и от
ЕЦБ, и от ЕК отбелязват, че поскъпването на
живота в страната ни е
далеч над стойностите,
които се изискват. През
март 2020 г. 12-месечният среден темп на инфлацията в България е
2,6%, т.е. доста над референтната стойност от
1,8% по критерия за ценова стабилност, посочват от Франкфурт. Бедна ни е фантазията какво може да се случи с
цените, ако поскъпването продължава все така,
но това е друга тема.
Да му мислят бъдещите управници! Цели
сектори “плачат” за реформи, а най-зле е положението с безумно раздутата държавно-общинска администрация!
За 12 години нула
реформи! Вместо тях чекмеджета пълни с пачки, къщи на Росенец,
къщи в Барселона, къщи
в Бояна, къщи за тъщи,
ТЕЦ-ове на безценица,
корупция и бедност... С
такъв ли “просперитет”
ще ни приемат в клуба
на богатите?

ЧЕТВЪРТЪК
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„Февруари” на Камен
Калев открива 25-ия
„София филм фест”

НАКРАТКО

Българската премиера на селектирания в Кан 2020
филм ще бъде на 11 март в зала 1 на НДК

Според официалните данни на
Националния филмов център “Диви
и щастливи” е най-гледаният
български филм с общо 107 785
зрители и 1 174 307.78 лева боксофис от премиерата му в кината
на 29 ноември 2019 г. В периода
30 ноември 2019 - 16 март 2020 г.
се състоя и международното турне на филма в САЩ, Канада, Англия, Австрия, Германия и Шотландия. А през топлите месеци
“Диви и щастливи” пълни летните
кината и дори има турне със собствено пътуващо автокино в
30 града у нас. Филмът на Мартин
Макариев беше купен от HBO за
разпространение в седем държави
- България, Сърбия, Словения,
Хърватия, Босна и Херцеговина,
Северна Македония и Косово. Той
успя да задържи зрителския интерес през цялата година в HBO GO.
На 8 август се състоя и телевизионната премиера по телевизия
HBO. Филмът е достъпен още за
България и чужбина през предплатената платформа Neterra.TV.
Благодарение на широкото разпространение в различни платформи
повече от милион зрители вече са
гледали “Диви и щастливи”. Той
спечели в категорията “Най-добър
български филм” в годишната
класация за 2020 г. на сп. HiComm
с 41.6% от всички гласували.

Най-новият филм на Камен Калев
“Февруари”, представен в “Works in
Progress” на 17-ия “София мийтингс
2020”, получи заслужено признание участие в официалната селекция на Кан
2020. Най-авторитетният филмов фестивал в света бе отменен миналата година поради пандемията от КОВИД-19,
но оповести филмите от основната си
програма, за да даде шанс на тези творби да намерят своята фестивална съдба
и възможност за разпространение.
“Февруари” е четвъртият пълнометражен филм на Камен Калев, един от
най-талантливите и успешни режисьори
на новото българско кино. Творбата е
копродукция между България и Франция (Waterfront Film & Koro Films), а историята проследява живота на един човек - когато е 8-годишно момче, младеж
на 18 и вече като 82-годишен възрастен
мъж. Пътят изглежда предопределен и
монотонен - в родното място и извън
него, в жега и в студ, ала по всяко време сякаш една невидима сила присъства в битието... Тя е част от нас и по
тайнствен начин ни кара да продължаваме напред, към смъртта... Главната
роля във “Февруари” е поверена на
Иван Налбантов. Филмът е финансиран с подкрепата на НФЦ и “Евроимаж”. Световен разпространител е
френската компания “Мементо филмс
интернешънъл”, научи ДУМА от
Светлана Дамянова от “Арт фест”.
Камен Калев е познат на публиката
в Кан още от 2005 и 2007 г., когато

СНИМКА © WATERFRONT

Иван Налбантов във “Февруари” на Камен Калев
представя в “Седмица на критиката”
късометражните си филми “Върнете
заека” и “Лошият заек” (в съавторство с
Димитър Митовски). Пълнометражният
му дебют “Източни пиеси”, както и неговият втори филм “Островът”, започват като проекти от “София мийтингс”.
И двата филма участват в “Петнайсетдневката на режисьорите в Кан”,
съответно през 2009 и 2011 г. През 2014
г. Калев отново е в Кан като режисьор

на фрагмент от филма-омнибус “Мостовете на Сараево”. През 2020 г. най-новата му творба бе включена в официалната селекция и привлече вниманието
на световните киноспециалисти към
България. Филмът участва във фестивалите в Солун, Севиля, Берген, Йерусалим, Стокхолм и др. През ноември 2020
г. бе представен и в Токио, където през
2009 г. Калев спечели Голямата награда
за най-добър филм с “Източни пиеси”.

Повече от милион
души са гледали
„Диви и щастливи”
в различни платформи

СНИМКА SPIRIT PRODUCTION
HOUSE AND SILVERNOISE

Зрителите могат
да се включат на живо
в „Питай БНТ”

Започна гласуването за „Музикант на годината 2020”

СНИМКИ БНР

Започна гласуването в националната анкета “Музикант
на годината 2020” на предаването за класическа музика
“Алегро виваче” на програма
“Хоризонт”. В юбилейното
30-о издание екипът му кани
публиката да избере “Млад
музикант на годината”.

Националната анкета “Музикант на годината” се провежда от 1990 г. В нея екипът на
“Алегро виваче” дава право на
слушателите да определят кой
от българските музиканти ги е
вдъхновил най-много с изявите си през изминалата година.
През 2008 г. за първи път из-

борът се фокусира изключително и само върху младите
изпълнители. Сега това се
случва за втори път в историята на допитването, като възрастовите граници са до 25 години за инструменталистите и до
30 години за певците, диригентите и композиторите.

В 30-ото издание на анкетата публиката може да избере своя фаворит сред 11-те
номинирани (изброени по азбучен ред): Божидар Божкилов (бас), Георги Грозев (тромпет), Георги Димитров-Жожо
(класическа китара), Димитър
Косев (диригент), Ивайло Василев (пиано), Лора Ал-Ахмад
(пиано и композиция), Лора
Маркова (цигулка), Мартин
Зайранов (цигулка), Сара
Чакърова (перкусии), Сион
Найман (виолончело) и Стефани Кръстева (сопран). Всички
те са млади и талантливи, а
българската публика очаква и
обича изявите им. Най-младият сред номинираните е на
13 години, а най-възрастният едва на 28. “Да ги подкрепим
и да им дадем мотивация да
растат в изкуството!”, призова екипът на “Алегро виваче”.
Гласуването продължава
до 28 февруари. Всеки слушател може да гласува само
веднъж на сайта на анкетата
http://muzikant.bnr.bg. Може
да се гласува и на телефон
02/9336 336 по време на предаването във вторник между
21.15 и 22.30 ч.

СНИМКА БНТ

Още в първия си брой за
2021 г. - на 14 януари от 21 ч., предаването “Питай БНТ” с водеща
Мира Добрева ще направи връзката
си със зрителите още по-директна.
Досега форматът позволяваше на
хората да задават своите въпроси
към експертите в студиото чрез
фейсбук коментари, съобщения в
платформата месинджър, на електронната поща или под лайвстрийма в социалните мрежи. Новото
през 2021 г. е открита пряка телефонна линия, която ще дава възможност на зрителите директно да се
включват в ефир и да задават
въпроси по поставените теми. На
фейсбук страницата на предаването https://www.facebook.com/pitaiBNT
през седмицата ще бъдат анонсирани темите, гостите и телефонният
номер, на който зрителите ще
могат да отправят своите въпроси
и коментари. Телефонният номер 02/814 21 11, ще бъде активен само
по време на предаването.
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С
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o

С
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o
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През следващото денонощие от север-северозапад
ще продължи да нахлува студен въздух и температурите
ще се понижават. От запад ще се заоблачи и след обяд
в Западна България ще завали сняг. Вятърът от северозапад
отново ще се усили, ще е умерен и временно силен.
След кратко повишение атмосферното налягане отново
ще пада и ще се задържи по-ниско от средното за януари.

ХОРОСКОП

05.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ/Ô/
05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡
’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË
Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚
ÙËÎÏ /7 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 ’‡Ì‡ - ÏÓÏË˜ÂÚÓ ‚
ÎÓ‰Í‡Ú‡ ‰ÂÚÒÍË Ú‚
ÙËÎÏ
/√ÂÏ‡ÌËˇ,
2015„./
15.15 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
4 ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË
Ò Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË
Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œËÚ‡È ¡Õ“
22.00 √Ó‰ÛÌÓ‚. œÓ‰˙ÎÊÂÌËÂÚÓ Ú‚ ÙËÎÏ /4 ÂÔËÁÓ‰/ (14)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ¡√ ‚ÂÒËˇ /Ô/
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.50 «Ì‡ÂÚÂ ÎË, ˜Â
04.00 “ÛËÁ˙Ï.·„ /Ô/
04.30 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚
ÙËÎÏ /7 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
(12)

00.05
01.20
02.20
03.50
04.50
05.50
06.50
07.30
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
12.00
12.30
12.45
13.45
14.00
15.30
16.00
16.30
17.15
17.30
18.10
18.30
19.15
20.00
21.00
22.00
22.15
22.45
23.20

Õ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬ì
(Ô)
Àˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡ì Ò ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ —ËÏÓ‚
(Ô)
ƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·ì Ò
¬ÂÎËÁ‡ ≈Ì˜Â‚
(Ô)
—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡ì Ò
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡
(Ô)
ÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Èì Ò
¬‡ÒËÎ ¬‡ÒËÎÂ‚
(Ô)
Œ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡ì Ò
»‚‡Ì √‡ÌËÚÒÍË
(Ô)
ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
¿ÌÚË‰ÓÚì Ò ﬁÎËˇ ¿Î’‡ÍËÏ (Ô)
ƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·ì Ò
¬ÂÎËÁ‡ ≈Ì˜Â‚
(Ô)
«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓì (Ô)
“¬ Ô‡Á‡
¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇì (Ô)
“¬ Ô‡Á‡
ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
“¬ Ô‡Á‡
ÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Èì Ò
¬‡ÒËÎ ¬‡ÒËÎÂ‚
(Ô)
“¬ Ô‡Á‡
Õ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬ì Ò ‚Ó‰Â˘ ≈ÎÂÌ‡
œÂÌ˜ÛÍÓ‚‡
ÕÓ‚ËÌË
¿ÌÚË‰ÓÚì Ò ﬁÎËˇ ¿Î’‡ÍËÏ
ƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡ì
ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ Ò˙Ò —ÚÓËÎ
–Ó¯ÍÂ‚
“¬ Ô‡Á‡
ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
“¬ Ô‡Á‡
ÕÓ‚ËÌË
ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇì
—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡ì Ò
‚Ó‰Â˘ ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡
ÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Èì Ò
¬‡ÒËÎ ¬‡ÒËÎÂ‚
(Ô)
“¬ Ô‡Á‡
ÕÓ‚ËÌË (Ô)
¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇì (Ô)
—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡ì Ò
‚Ó‰Â˘ ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡

05.40 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.1
06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: –ÂÒÍ˛
¡ÓÚÒî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.24
06.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./ ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
07.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ¿ÌÚÓÌ ’ÂÍËÏˇÌ
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ Ò
‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ —ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
13.30 œÂÏËÂ‡: ì◊ÂÌ‡ ÔÚËˆ‡î
- ÒÂË‡Î, ÂÔ.43
15.00 œÂÏËÂ‡: ì»ÒÚËÌÒÍ‡
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.15
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.13
ÂÔ.6
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 œÂÏËÂ‡: ìÃ‡ÎÍË Û·ËÈÒÚ‚‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.4
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.9
21.00 œÂÏËÂ‡: ì¬Î‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.9
22.30 œÂÏËÂ‡: ìƒÓ·ËˇÚ ‰ÓÍÚÓî - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.9
23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
00.00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.8
ÂÔ.7
01.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î,
Ò.14 ÂÔ.51
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.00 ì¡‡ÒÚËÓÌË Ì‡ ‚Î‡ÒÚÚ‡î /
Ô./ - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ,
˜‡ÒÚ I
04.50 ì«‡‚ËÌ‡„Ëî - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.114

05.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
08.00 ÕÓ‚ËÌË
08.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î

ОВЕН

ВЕЗНИ

За някои денят се свързва
с финансови придобивки.
Безработните ще имат
нов шанс.

Ще контактувате с хора,
от които ще има какво да
научите. Темпото ви на
живот ще се повишава.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Лични проблеми ще пречат
на активността ви. Упорито търсете отговорите на всички въпроси.

Грижливо се отнесете към
здравето си и се замислете от нуждата си от
лекар. Ще има решение.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Спорове в работата ще
ви поставят в неизгодна
позиция. Пестете време и
сили за полезни неща.

Ще довършите започнати
отдавна проекти. Всичко
ще ви носи дивиденти и
гаранция за успехи.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Ще ви занимават нерешени жилищни проблеми.
Интимната ви връзка невинаги носи желани емоции.

С цената на труд сте
извоювали привилегии, от
които трябва задължително да се възползвате.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Носител сте на новото,
прогресивното и полезното. Ще се радвате на уважение от всички.

Ще отбележите ново начало за бизнеса си. Очакват ви и нови завоевания
в личния живот.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Макар и не от първи път,
ще постигнете това, което искате. Нищо не е
загубено, вярвайте.

Ще постигнете с лекота
неща, за които сте се подготвяли от дълго време.
Започнатото ви увлича.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

10.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
11.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
11.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
13.15 ì√‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ ÓÚ·‡Ì‡î
- ÒÂË‡Î
14.00 ÕÓ‚ËÌË
14.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî
- ÒÂË‡Î
15.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË
17.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
18.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
20.00 ì¬ÂÏÂî
20.30 ì—Î˙Ì˜Â‚ Í˙„î - ÒÂË‡Î
21.30 ì√ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡î
22.30 ¬Î‡‰ËÏË œÓÁÌÂ Ë
»‚‡Ì ”„‡ÌÚ ‚ ÔÓÂÍÚ‡
ìﬂÔÓÌËˇ.

Œ·‡ÚÌ‡Ú‡

ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÍËÏÓÌÓÚÓî
23.25 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
00.20 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
02.45 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
04.00 ÕÓ‚ËÌË
04.05 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
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2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Древните египтяни отлично осъзнавали колко важна е ролята
на белите дробове и трахеята. Затова дори създали йероглиф,
изобразяващ тези органи. Той символизирал единството и
просперитета на Горен и Долен Египет и може да се забележи
върху редица артефакти, принадлежали на прочути фараони.

Русенец преодоля над
1100 стъпала на ръце
Русенецът Пламен Атанасов
подобри личния си рекорд от
Шипка, изкачвайки над 1100
стъпала на ръце. Предизвикателството този път беше паметникът “Създатели на българската държава” в Шумен, който има
1300 стъпала. Инициативата е и
благотворителна - в подкрепа на
Фондация “Александър Русев”,
подпомагаща деца с увреждания.
Студ, дъжд и мъгла
съпътстваха Пламен Атанасов
при предизвикателството да изкачи на ръце 1300-те стъпала,
водещи към паметник “Създатели на българската държава” в
Шумен. На куражлията бяха
необходими повече от 6 часа, за
да преодолее по-голямата част
от дистанцията. Последните
стъпала, за съжаление, останаха
непокорени. Но Пламен се зарича през пролетта да осъществи намисленото докрай.
“Съжалявам само, че не ус-

се много добре, въпреки ситуацията с ръцете ми. По този начин се чувствам жив”, сподели

Предстои през пролетта Пламен Атанасов все пак
да успее да покори на ръце всичките 1300 стъпала
към паметника “Създатели на българската държава”

По-различна Сурва ще има в Пернишко
Тази година пернишката Сурва ще
бъде по-различна. И то не само заради
наводненията, но и заради пандемията от
коронавирус. С цел безопасно провеждане на празника - част от световното кул-

турно наследство на ЮНЕСКО, Община
Перник е закупила 1000 маски за всички
участници и 150 светлоотразителни жилетки за стюардите, които ще следят за
спазването на правилата. Сред тях са забраната за посещение на сурвакарите по домовете на хората, както и
срещи на групи от различни населени места.
Изготвените от РЗИ предписания
са връчени на кметовете на селата в
общината. Представители на Областни дирекции на МВР ще контролират и охраняват маршрутите на групите и ще следят дали се спазват
мерките. При нередности ще бъдат
налагани санкции. Сурва на 14 януари ще има и в брезнишките села.

«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
√ÂÓ„Ë √ÂÓ„ËÂ‚
ggeorgiev@duma.bg
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg

ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

Пламен Атанасов пред Bulgaria
On Air.
“Освен благотворителната
кауза, която сформирахме, лично искам да накараме повече
българи да спират колите в началото на такива места, където
има екопътека или, както в случая, стъпала, и да достигнат до
това красиво място с краката
си, защото движението е здраве”, каза още Пламен.
“Това момче има не само
характер, но и голям дух извади. На такова време, тия стъпала - това е нещо нечовешко. И
единствено може да благодарим”, коментира Илиян Русев,
който е председател на фондацията, подпомагаща деца с увреждания.

Германски специалисти твърдят, че козите
са съобразителни и обичат главоблъсканиците.
На тях им харесва да бъдат възнаграждавани за
решението на каквато и да е задача. Ако козата
е изправена пред избора да получи лакомство
даром или като награда за преодоляването на
препятствие, тя ще избере втория вариант. До
такъв извод са стигнали учените от Научноизследователския институт по биология и селско стопанство в Думерщорф, Германия.
Подобно проучване не е ново, подчертава
“Дойче веле”. Вече над половин век учените изучават поведенчески феномен, при който живите
същества винаги избират по-трудния път за получаване на храна. Единствено котката няма
такива стремежи и предпочита всичко наготово.

Направиха
за първи път
робот от лед
Първият в света робот от лед
бе създаден в САЩ, пише “Популярная механика”. Разработката на специалистите от университета на Пенсилвания е с
тегло 6,3 килограма и е наречена Айсбот. Според авторите на
уникалното устройство то е
подходящо за работа в екстремни условия, например за изслед-

‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206,
ÃËı‡ÂÎ‡ ‡ÚÂËÌÒÍ‡
√–¿‘»◊≈Õ ƒ»«¿…Õ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿„ËÓ‚,
≈‚„ÂÌËˇ Û¯Â‚‡, œÂÚˇ –Ó„‡˜Â‚‡, —Ô‡ÒÍ‡ ¬ÂÌÂ‚‡
–≈ À¿Ã¿: - 205; e-mail: reklama@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË
ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ ‰‡ ÌÂ
·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂÌË ‰Ó
3 ÏÂÒÂˆ‡ ıÓÌÓ‡Ë ÌÂ ÒÂ ËÁÔÎ‡˘‡Ú.
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

¬≈—“Õ» ìƒ”Ã¿î ≈ Õ¿—À≈ƒÕ» Õ¿ “–¿ƒ»÷»»“≈ Õ¿ ¬≈—“Õ»÷»“≈
ì–¿¡Œ“Õ» ⁄î, ì–¿¡Œ“Õ»◊≈— » ¬≈—“Õ» î
» ì–¿¡Œ“Õ»◊≈— Œ ƒ≈ÀŒî

Айсбот може да се използва
само на студени места
ване на Антарктида и дори на
други планети.
Експерти посочват за един
от недостатъците на останалите
съвременни роботи, които се
изпращат на космически обекти, факта, че рано или късно
“излизат от строя” и няма как да
бъдат поправени. Предимството на Айсбот е, че ще разчита
на функция за “самолечение с
импровизирани средства”.

Създадоха
летящ кадилак

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚

Õ¿¡Àﬁƒ¿“≈À: ¬ÂÎËÒÎ‡‚‡ ƒ˙Â‚‡
¡⁄À√¿–»ﬂ: œ‡‚ÎÂÚ‡ ƒ‡‚Ë‰Ó‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 215; ¿Ë‰‡ œ‡ÌËÍˇÌ - 218; ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ ¬ÂÎÂ‚‡ - 230;
–ÓÒÚËÒÎ‡‚‡ »‚‡ÌÓ‚‡ - 233; ﬁÎËˇ ÛÎËÌÒÍ‡ - 224
» ŒÕŒÃ» ¿: Ã‡ˇ ‡ÎÔ‡˜Í‡-…Ó‚‡ÌÓ‚ÒÍ‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 246; ≈‚„ÂÌË √‡‚ËÎÓ‚ - 246
—¬ﬂ“: ﬁË ÃËı‡ÎÍÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬ÂÎË‡Ì‡ ’ËÒÚÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 238; ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232; ≈‚‡ ÓÒÚÓ‚‡ - 229
◊≈“»¬Œ: ¿Î¸ÓÌ‡ ÕÂÈÍÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 239;
¡ÓˇÌ ¡ÓÈ˜Â‚ - ìœÂ„‡Òî - 244; √ÂÓ„Ë √˙ÎÓ‚ - ìœ‡‰ÓÌî;
’Û‰ÓÊÌËÍ: ¿Ì‡ÚÓÎËÈ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚
—œŒ–“: ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 245,
Ã‡ËÌ ÃËÎ‡¯ÍË - 245
≈À≈ “–ŒÕÕŒ »«ƒ¿Õ»≈: –‡ÎËˆ‡ ÕËÍÓÎÓ‚‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 207, –ÓÒËˆ‡ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡

¿—≈Õ ƒ–¿√Õ≈¬, ÍÓÏÔÓÁËÚÓ
ƒÓˆ. ¿“¿Õ¿— ¿ “≈Õ≈¬¿,
Á‡Ï.-ÂÍÚÓ Ì‡ ”’“-œÎÓ‚‰Ë‚
¬≈—≈À»Õ ¿À¿ÕŒ¬— », ‡ÍÚ¸Ó
√≈Œ–√» ƒ»Ã»“–Œ¬-ƒÊÂÍË,
·Ë‚¯ Ì‡ˆËÓÌ‡Î ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎ
Ã¿–“¿ œ≈“ Œ¬¿, ÔËÏ‡·‡ÎÂËÌ‡
Ì‡ —ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ÓÔÂ‡
Ã»“ Œ Ã¿– Œ¬, ‡ÍÚ¸Ó
—¬≈“À¿Õ¿ ¡ŒÿÕ¿ Œ¬¿,
˜ÎÂÌ Ì‡ ¬——
’¿… ¬¿’–¿Ã, ‚ÂÚÂ‡Ì Ì‡
ÒÔÓÚÌ‡Ú‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÍ‡
œÓÙ. ’–»—“Œ ¡Œ«” Œ¬,
·Ë‚¯ ÒÎÛÊÂ·ÂÌ ÏËÌËÒÚ˙
Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ

Козите обичат
главоблъсканици

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚
√Î‡‚ÂÌ Â‰‡ÍÚÓ
»‚ÂÎËÌ ÕËÍÓÎÓ‚
inikolov@duma.bg

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Инициативата бе и в подкрепа на фондацията,
подпомагаща деца с увреждания
пях да се изкача до горе, останаха ми още 200 стъпала. Но беше
наистина страхотно, чувствам

Õ‡ ËÁÔËÚ Á‡ ¯ÓÙ¸ÓÒÍ‡ ÍÌËÊÍ‡:
- ¿È‰Â ‰‡ ÚÂ ‚Ë‰ˇ ÒÂ„‡: ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÒË ÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ, Í‡‡¯
Ë ËÁÌÂ‚Ë‰ÂÎËˆ‡ ÔÂ‰ ÚÂ· ÔÂÒË˜‡Ú ·‡·‡ Ò ‚ÌÛ˜Â. ÓÂ Û‰ˇ¯?
- ¡‡·‡Ú‡!
- —ÔË‡˜ÍËÚÂ, Ï‡... Û‰ˇ¯ ÒÔË‡˜ÍËÚÂ!

¿‰ÂÒ Ì‡ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡:
—ÓÙËˇ - 1000,
ÛÎ. ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20¿
‘‡ÍÒ: 975 26 04,
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ
ÌÓÏÂ‡ÚÓ 97 05
+ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ÌÓÏÂ
œÂ˜‡Ú
—ÓÙËˇ, ÊÍ. "ƒÛÊ·‡" 1,
ÛÎ. "»ÎËˇ ¡Â¯ÍÓ‚" 3¿

Екип на “Дженерал мотърс”
представи безпилотен летящ кадилак, който се издига и каца вертикално и може да превозва
пътници над улиците и по-високо във
въздуха, предаде “Ройтерс”. Старши ръководител от американската компания описа концепцията като “преосмисляне на
бъдещето на личния транспорт”.
Едноместният кадилак ще може да
пътува от един покрив на друг със скорост до 55 мили в час. Летящата кола се
отличава с предни и задни плъзгащи се
врати и панорамен стъклен покрив. Кабината разполага с места за сядане като във
фоайе, плюс биометрични сензори, гласов контрол и разпознаване на жестове.

Георги
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Пиронкова за 13-и път
на „Аустрелиън оупън”
Цветана
Пиронкова
(№133 в света) се класира за
основната схема на “Аустрелиън оупън”. В III кръг на
квалификациите в Дубай
българката сломи Маргарита Гаспарян (Рус, №125 в
света и №14 в схемата) с 6:3,
7:5. Това ще е 13-ото участие за 33-годишната пловдивчанка в Мелбърн. Там тя има
8 победи в I кръг, но никога
не е прескачала II кръг.

“Щастлива съм, че се класирах в основната схема.
Развълнувана съм, че ще се
върна в Мелбърн, защото не
съм била там от 4 години,
така че нямам търпение”,
каза Пиронкова. В пресявките Спортист №1 на България за 2020 г. единствена от
четирите ни представителки
се справи безупречно. Цвети за последно участва в
Мелбърн през 2017-а, след

което се оттегли от спорта
заради майчинство, а през
2020-а се завърна с гръм -

1/4-финал на US Open и 1/8финал на “Ролан Гарос”.
Надпреварата в Мелбърн за-

почва на 8 февруари. При
мъжете ще участва и Григор
Димитров (№19).

Избират днес нов селекционер
След пресявките за поста останали само Ясен Петров и Георги Донков
Новият селекционер
на националния отбор
по футбол ще стане известен днес на първото
заседание на Изпълкома на БФС. За горещия
пост кандидатите са
сведени до двама - Ясен
Петров и Георги Дон-

ков, твърди БЛИЦ.
Смятаният за основен фаворит Александър Димитров, който до декември миналата година водеше младежките национали, изненадващо е отпаднал
от списъка на футбол-

ните шефове.
Ясен Петров постигна отлични резултати по време на дългогодишния си престой в
Китай. 52-годишният
специалист натрупа огромен опит, като води
и няколко български

отбора, включително
Левски. Именно това са
големите му плюсове за
поста национален селекционер. Пловдивският Джанини в момента е без работа.
Две години по-младият от него Георги

Донков беше помощник на Петър Хубчев,
при когото България
постигна най-добрите
резултати през последните десетина години.
Бившият нападател на
Левски и ЦСКА познава отлично настоящите

национали от времето
като помощник на
Хубзи.
Според БЛИЦ шансовете на Ясен Петров
са значително по-големи да наследи Георги
Дерменджиев на треньорския пост.

ЦСКА завърши 0:0 с полския Стал
във втората си контрола в Алания

СНИМКА BOTEVPLOVDIV.BG

Ботев Пд представи трите си нови попълнения
Кевин Янсон, Реда Рабей и Марио Младеновски, които
са “командировани” от датския Фремад Амагер
от бъдещия собственик Антон Зингаревич

ЦСКА и полският Стал
Миелец не излъчиха победител и завършиха 0:0 в контрола, играна в Алания. “Червените” започнаха с Густаво
Бусато, Петър Занев, Валентин Антов, Юрген Матей,
Тибо Вион, Брадли Мазику,
Юнус Санкаре, Жеферсон
Телес, Амос Юга, Радослав
Живков и Георги Йомов.
След почивката Бруно
Акрапович пусна изцяло нов
състав, а Али Соу взе капитанската лента от Занев. На
вратата застана Димитър Евтимов, а пред него действаха
Иван Турицов, Пламен
Гълъбов и Александър Буч-

Ивайло Иванов спечели
бронз в Доха

Микаела Шифрин
записа 68-а победа

Световният първенец по джудо за военни за 2019
г. и двукратен европейски вицешампион (2019 и
2020 г.) Ивайло Иванов спечели бронзов медал на
Мастърс турнира в Доха, Катар. Талантът от Монтана победи в спора за отличието европейския шампион от Варшава 2017 Алан Кубецов (Рус). Българинът губеше срещата, след като съперникът му
постигна вадзари, но само 6 секунди преди да изтече редовното време победата бе отсъдена в полза
на Иванов, след като Кубецов получи трето наказание (шидо). По пътя към бронза джудистът ни
победи с вадзари вицешампиона от Евро 2018 в
Баку Ведат Албайрак (Тур), панамериканския вицешампион Брианд Етиен (Кан) и състезаващия се за
Австрия грузинец Шамил Барчашвили. На полуфинала Иванов допусна поражение от нидерландеца
Франк де Вит.

Американката Микаела Шифрин записа първа победа в коронната си дисциплина слалом
от повече от една година насам, след като спечели старта
от Световната купа по ски-алпийски дисциплини във Флахау,
Австрия. Трикратната носителка на Големия кристален глобус бе най-солидна във втория
манш и записа 68-а победа в
Световната купа, където има
вече 100 подиума. Втора на 14
стотни остана Катарина Лайнсбергер (Ав), която в трети пореден старт е на крачка от победата. Трета завърши Уенди

ков. Греъм Кери също влезе.
В средата играха Адалберто
Пеняранда и Тиаго. Зад Али
Соу и Ахмед Ахмедов бе Тонислав Йорданов. Само Амос
Юга бе оставен на терена, но
в 55-ата мин. бе заменен от
Мартин Смоленски.
В 15-ата мин. Занев отправи изстрел към вратата на
Стал, но Примел без проблем
улови топката. Четири минути по-късно стражът на поляците трябваше отново да
се намесва след удар на Санкаре. В 28-ата мин. топката
се озова в мрежата на Бусато, но гол не бе зачетен заради нарушение. В 50-ата

Холденер (Швейц) - на 0,49 сек.
С успеха Шифрин изпревари доминатора от последните
години Марсел Хиршер (Ав) и
вече е еднолично на трето място в класирането по победи в
Световната купа. Пред нея са
само Линдзи Вон (САЩ) и
Ингемар Стенмарк (Шв). 25-годишната американка се изкачи
трета в класирането в слалома
с 335 т., с 65 след Петра Влъхова (Слвк) и с 25 след Лайнсбергер. Влъхова води и в генералното класиране с 699 т., пред
Мишел Гизен (Швейц) - 575, и
Шифрин - 485.

мин. българинът в полския
тим Алекс Колев опита да
прехвърли Евтимов, но топката излезе в аут. В 56-ата
мин. след опасно центриране по земя поляците за малко
не си вкараха автогол. В 79ата мин. Евтимов хвана топката след шут на играч на
Стал. В 84-ата мин. Греъм
Кери центрира в наказателното поле, но Ахмедов бе
изпреварен, преди да играе с
топката.
За “червените” това бе
втора проверка на турска
земя. В първата те победиха
с 4:0 дублиращия отбор на
Аланияспор.

ГЛЕДАЙТЕ

3
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
22.00 Арсенал - Кристъл Палас
ПО БТВ ЕКШЪН
СУПЕРКУПА НА ИСПАНИЯ
22.00 Реал М - Атлетик Б
ПО МАКС СПОРТ 1
21.00 Твенте - Аякс
ПО МАКС СПОРТ 4
17.45 Аланияспор - Ерзурум
19.45 Фенербахче - Касъмпаша
ПО БНТ 3
ВОЛЕЙБОЛ
18.55 България - Израел

