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Продават вносни картофи за български
Докато родните картофи залежават, хранителни вериги продават германски, представяйки ги за български, и заблуждават потребителите. Производителите призоваха за спешни проверки.
Стр. 4

Стр. 16

Изборите - на 4 април

Ева КОСТОВА

Президентът поиска гласуване по пощата
за българите в чужбина, видеонаблюдение
в секциите и излъчване на броенето
Президентът Румен Радев подписа указ, с който
насрочва парламентарните
избори за 4 април. Отговорните органи трябва да
обявят възможно най-рано
ясни здравни мерки, които да гарантират здравето

Д

растичен ръст на новорегистрираните безработни отчете НСИ
за първата работна седмица на новата година. До 10 януари записалите се в бюрата по труда са
15 700, а са започнали работа
едва 3300 души. В пандемията от
3 февруари 2020 г. насам в цялата
страна новите безработни, регистрирани в бюрата по труда, са
397 000. Най-много без работа
има в Пловдив и Варна, почти
всеки пети в Ивайловград и Маджарово е без препитание.
Сезонната заетост е едната
причина. Другата - при това в
национален мащаб, е, че държавата не си подреди къщичката в
месеците на пандемия. Не видя
перспективата в подреждането
на приоритетите, запазването на
съществуващите работни места
и откриването на нови. Трябваше да отчете очакванията и икономическата конюнктура, търсенето на работодателите, обучението и преквалификацията. Необходимо беше да стимулира потребностите и да има бърза реакция за пренастройването на
пазара на труда.
През летните месеци бяха изпуснати много възможности за
раздвижване на заетостта. Факт е,
че срещу безработицата с уж ниския й процент, с който се хвалят
управляващите, стои много понисък процент заетост, която е поважният показател.

на избирателите, добави
той. Според него промените в Изборния кодекс не
бива да се изчерпват само
с осигуряването на правото на глас на хората под
карантина.
Радев очаква гласуване

по пощата за българите в
чужбина, да има видеонаблюдение в изборните секции и излъчване на преброяването на бюлетините и на изготвянето на
протоколите. Справедлив
достъп до медиите на

всички по време на предизборната кампания и
премахване на ръчното
броене на машинния вот
са другите очаквания на
президента.
Стр. 3
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

В Пернишко спазиха традицията и сурвакарите излязоха, за да прогонят злите духове. Ярджиловци,
Батановци и Кошарево първи дадоха тон. Празникът в селата продължава, но сурвакарските групи няма
да минават по къщите в отговор на призива на властите за спазване на противоепидемичните мерки
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КРУМ ЗАРКОВ:

България е в бедствено
положение вече 11 години
ГЕРБ опита да си направи циничен пиар в НС на гърба на пострадалите от наводненията
“България е в постоянно бедствено
положение в последните 11 години. За
некомпетентността на управляващите са
виновни ту глобалното затопляне, ту
многото дъжд, ту Дядо Боже”. Това заяви Крум Зарков в Народното събрание.
В опит да си направят предизборен пиар,
ГЕРБ бяха поканили министрите на
вътрешните работи Христо Терзийски,
на енергетиката Теменужка Петкова, на
водите Емил Димитров и на икономиката
Лъчезар Борисов, които да дадат информация за наводненията и предприетите
от властта действия. Близо 3 часа и половина четиримата четоха сводки, даваха
стара информация, хвалиха се колко адекватно са реагирали на бедствията и си
измиха ръцете с местната власт.
Социалистите се възмутиха от
пълната безпомощност на властта по
темата с водите и обвиниха ГЕРБ, че се
опитват да избягат от отговорност. “Не
е нормално само за седмици страната
ни да мине от заплаха за суша в заплаха
за наводнения. От безводие - до цунами.
Сякаш е напълно нормално половината
част от годината хората да се чудят дали
ще потече вода от чешмата, а в другата
част - дали ще им се наводнят холовете
и мазетата”, обърна се към мнозинството Зарков. “Управлението на язоворите
от НЕК било добре. Аварийните мерки
и последващите много хубави. Енергийната система е стабилна. Оставям настрана въпроса как звучи на онези десетки
населени места без ток тази стабилност,
те как си я представят”, продължи той.
Зарков иронизира екоминистъра, който
сравни наводенията с това как, ако някой развърти всички чешми в банята, си-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Въпреки че общини все още бедстват, министрите Христо Терзийски, Емил Димитров,
Лъчезар Борисов и Теменужка Петкова обявиха, че всичко било под контрол
фонът не може да я поеме. “Ако това се
случи, виновен е човекът. Той е отговорен за собствената си глупост. А кой е
отговорен за глупостта, която прави
така, че този някой си спи спокойно в
къщата и водата в язовира му я омита?
Кой е навъртял тези чешми, кой е наводнил тези сифони? Това признание
звучеше така - те язовирите си бяха
пълни, но никой не иска да си го признае”, поясни Зарков. Той припомни
петте стъпки, обявени от Корнелия
Нинова за преодоляването на проблема - водите да станат елемент на наци-

БСП в София поиска
обезщетение за всички
пострадали
Деси ВЕЛЕВА

Столичните общински съветници от БСП настояха всички
пострадали от наводненията
около София да бъдат обезщетени. От пороите и излезлите от
коритата си реки потърпевши
бяха осново жители на район
“Нови Искър” и съседни села.
Според социалистите непочистени и затлачени речни корита
са причина при пороите да се
заливат полета, обработваеми
земи и къщи. Съветниците от
БСП попитаха защо не са усво-

ени всички средства за почистване на реките. Лидерът на социалистите в СОС Калоян Паргов призова да се разшири системата за наблюдение на водните обекти, да се мисли повече за
превенция, а не когато бедствието вече е факт.
Социалистите припомниха,
че все още в голяма част от
София няма изградена канализация след повече от 20-годишна
концесия на ВиК системата.
“Пропуснати бяха и възможности за по-голямо финансиране
на сферата. Хората от засегнатите места не са столичани в
повече”, категоричен бе Паргов.

оналната сигурност, управлението им
да е национален приоритет, държавата
да финансира и изгражда напоителни
системи, свързани с язовирите, и пълна
ревизия на концесиите на язовирите.
Въпроси към четиримата министри зададоха социалистите Христо Проданов,
Таско Ерменков, Манол Генов, Атанас
Костадинов, но не получиха конкретен
отговор на нито един.
Екоминистърът прехвърли отговорността за затлачените реки с боклуци
на местната власт. Той отбеляза, че има
редица общини, чиито кметове не само

не чистят деретата и коритата на реките, но дори хвърляли отпадъците
край водоемите.
От ДПС бяха категорични, че
МОСВ не изпълнява ангажиментите си
за превенция от наводнения. Глупава
политическа агитация и акция са опитите
да се хвърля упрек на действията за преодоляване на препятствията, заяви лидерът на НФСБ Валери Симеонов. Според гербаджията Красимир Ципов управляващите са изпълнили приоритетите за
намаляване на риска от бедствия и сега
всичко е под контрол.

Възстановяват плановите операции
Идната седмица ще бъдат
възстановени плановият прием
на пациенти в болниците и плановите операциии. Заповед на
министъра на здравеопазването се очаква да бъде издадена
днес. При постъпване в болница ще се изисква отрицателен
антигенен тест, извършен в лечебното заведение и безплатен
за всеки гражданин, подчерта
проф. Костадин Ангелов. Порано Бойко Борисов разпореди на здравния министър плановата дейност на болниците
да бъде възобновена. “Сега,
при тези данни, не е нужно да
чакате края на месеца, понеделник или вторник пускайте
заповед и информирайте хората за възобновяването им”,
отсече премиерът по време на
срещата си с представители на

щаба. По думите на Ангелов
още е рано да се говори за
разхлабване на мерки от февруари. Идната седмица ще
бъдат възстановени и практическите занятия в гимназиите
и университетите, които не
могат да се провеждат онлайн.
14-дневната заболеваемост
на 100 хил. души е 154, а 14дневната смъртност - 13,7 на
100 хиляди. По втория показател България е на 9 място в
Европа, обяви главният държавен здравен инспектор доц.
Ангел Кунчев. Въпреки положителните тенденции председателят на щаба проф. Венцислав Мутафчийски изрази тревога за ситуацията във Великобритания, Чехия и Нидерландия във връзка с новия щам.
От думите му стана ясно, че

ако се разхлабят мерките прекалено бързо, е възможно заболеваемостта отново да стигне високи нива.
Приключила е проверката
в Сандански за ваксинирането
на четиримата общински
съветници. От заключенията
на медицинския надзор става
ясно, че ваксината е била в
срок на годност повече от ден
и е можело да бъде върната в
РЗИ. Ваксинирани са били не
само съветници, а и служители на администрацията, и
дори роднина на директора
на болницата. “Ако МЗ беше
принципал на лечебното заведение, още днес щях да освободя изпълнителния директор”, заяви министър Ангелов. Болницата в Сандански е
общинска.

Бобов дол може да остане без Спешен център
Община Бобов дол e изправена пред
сериозен риск да остане без Спешен
център, което ще лиши нейните 9000
жители от бърза медицинска помощ. От
година в града няма болница, работят
само двама-трима лични лекари.
Помещенията, в които е спешният
център, са обявени на търг за продажба.

Председателят на Общинския съвет в
Бобов дол Елеонора Христова спешно
свиква извънредно заседание след докладна записка на един от общинските съветници. Завеждащият спешния център д-р
Денчо Димитров разбира за продажбата
от свой служител, който го уведомява, че
обявата е залепена на входа на бившата

болница. Никой не е бил уведомен по
законния начин, не е уведомен и Центърът
за спешна медицинска памощ в Кюстендил. Според кмета Елза Величкова синдикът на затворената болница се разпорежда с имуществото й и го разпродава, а
помещенията на Спешния център се продават заедно с котелното помещение и

кухнята на бившата болница.
Величкова твърди, че общината е
получила писмо от синдика преди 1-2 дни.
Затова се свиква и извънредното заседание на Общинския съвет, като идеята е
общината да участва в търга. Кметът
твърди, че общината е информирала и
МЗ, и ЦСМП в Кюстендил.
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Христо Проданов за
безразборните харчове на ГЕРБ,
които не водят до нищо

Президентът Румен Радев
подписа указ, с който насрочва парламентарните избори за
4 април - седмица след първата възможна дата. Тази седмица трябва да бъде максимално
оползотворена, заяви той и
припомни заявката на парламентарната шефка Цвета Караянчева, че само за 7 дни изборното
законодателство
може да бъде актуализирано.
“Българите желаят промяна, максимално бързо да
върнем страната в руслото на
демокрацията. Дълбоката криза, необходимостта от реформи и решения за възстановява-

лични предпазни средства на
изборната администрация и
всеки гласуващ гражданин.
Държавният глава смята, че
промените в Изборния кодекс
не бива да се изчерпват само с
осигуряването на правото на
глас на хората под карантина.
Според него законодателите
трябва да разгледат и гласуват
и други не по-малко важни решения като гласуване по пощата за българите в чужбина,
които в редица страни ще са
силно затруднени и в
невъзможност да упражнят
правото си на глас. Радев отново настоя за видеонаблюде-

СНИМКА БГНЕС

Парламентарните
избори ще са на 4 април
Промените в Изборния кодекс не бива да се изчерпват само с осигуряването
на правото на глас на хората под карантина, смята президентът
не, модернизация и пълноценна евроинтергация изискват
легитимен парламент и активно адекватно правителство”,
подчерта президентът. Отговорните органи трябва да обявят възможно най-рано ясни
здравни мерки, които да гарантират здравето на избирателите, добави отново той. Радев
очаква да бъдат предоставени

ние в изборните секции и
излъчване както на преброяването на бюлетините, така и на
изготвянето на протоколите.
Справедлив достъп до медиите
от всички по време на предизборната кампания и премахване на ръчното броене на машинния вот са другите очаквания на президента.
Радев отбеляза, че когато са

имали интерес, управляващите
са пренебрегвали доводите, че
ИК не бива да се променя непосредствено преди избори.
Очаквам сега, когато българските граждани имат интерес,
да проявят същата активност,
заяви държавният глава и призова пандемията да се използва като възможност, защото
вече е дала шанс да се прило-

Каракачанов искал да контролира
Комисията по досиетата
Бойко Борисов да отговори дали
Красимир Каракачанов му оказва
натиск за спешните промени в закона за досиетата, за да получи
възможност да управлява комисията. Това призова в телевизионно интервю членът на комисията Екатерина Бончева по повод внесените
от управляващата коалиция спорни
поправки в закона за досиетата. Девет депутати от мнозинството предлагат членовете на този орган да се
намалят до 5 души.
Бончева не е съгласна с мотива
на управляващите, че така бюджетът щял да се оптимизира, и
предупреди, че това ще застраши

работата на комисията. Целта на
бързането с промените в закона е
да не бъдат обявени преди изборите агентите на бившата Държавна
сигурност, смята дългогодишният
член на Комисията по досиетата и
допълва, че това съмнение не е
само нейно. “Съмнителното и плашещото за мен е, че това се прави
преди изборите. Виждам доста сериозна заплаха те да бъдат опорочени”, убедена е Бончева.
Малко по-късно вчера стана
ясно, че ГЕРБ и патриотите са се
отказали и са оттеглили предложението си, с което се предвиждаше
орязване на състава на комисията.

жат много отлагани решения.
Президентът е получил писмено уверение от ЦИК, че и
последните изборни машини
ще бъдат доставени до 25 дни
преди изборите. Той обаче я
призова да даде възможност
на всички партии и граждански организации да участват
в сертифицирането и тестването. Радев иска ЦИК да про-

веде активна кампания за
обучение на администрацията и да информира гражданите за машинния вот. Действия за актуализация на избирателните списъци и осветляване на изборната администрация на всички нива, както и
на “Информационно обслужване”, са други задачи, които
той постави на ЦИК.

МВР е раздало бонуси за 52 млн. лева
В годината на масовите протести срещу властта, белязани с полицейско насилие, МВР е наградило служителите си с
над 52 млн. лв., става ясно от отговора
на вътрешното министерство на запитване от БОЕЦ по Закона за достъп до
обществена информация. От цялата сума
раздадените бонуси за свършена работа
са над 10 млн. лв., а близо 42 млн. лв. са
разпределени като парични награди за
постигнати високи резултати, конкретен
съществен принос при изпълнение на
служебните задължения или за продължителна служба в МВР.
С обяснението, че информацията “не е
налична и не се обработва по зададените
критерии”, министерството премълчава
каква част от премиите са раздадени в централното управление. От отговора обаче
се разбира, че само 24% от сумата - 9,8

млн. лв., са отишли за компенсиране на 15
140 полицаи, хвърлени на първа линия в
борбата с пандемията. За поетия риск те
са били възнаградени еднократно със
скромните 650 лв.
През декември Синдикалната федерация на служителите в МВР обяви, че голям
брой от полицаите на първа линия дори не
са получили обещаните им бонуси. “Ако
приемем, че 14-15 хил. служители са получили 650 лв., поне 5-7 хил. не са”, заяви
тогава зам.-шефът на синдиката Илия Кузманов. На два пъти полицаи и пожарникари излизаха на национален протест заради
отказа на властта да вдигне заплатите им с
30%, каквото увеличение получиха други
държавни служители, определени за “първа
линия в борбата с КОВИД-19”. Предложените от Бойко Борисов компромисни 15%
сложиха край на полицейските бунтове.

БСП в Казанлък с 8 приоритета за бюджет 2021 г.
Социалистите в Казанлък
внесоха в Общинския съвет 8
предложения за обсъждане
при дебатите на проектобюджета за тази година. Те предвиждат средства за спешни
ремонти в двете отделения по
хирургия и за лечение на нервни болести в МБАЛ “Д-р
Христо Стамболски”, за санирането и ремонта на ДКЦ “По-

ликлиника” и за повишаване
квалификацията на лекари и
медицински кадри. Съветниците от БСП настояват да бъде
предвидено субсидиране на
превозвачите, които осъществяват обществен транспорт за
ученици и пенсионери.
Социалистите искат 19-те
кметства да получат 50% повече средства от 2020 г., да

се отделят пари за проектиране на многофункционална
спортна зала, за подпомагане
участието на треньори и
спортисти за международни
първенства и ремонт на площадката за скейтборд в парк
“Васил Левски”.
“Приоритетът на бюджет
2021 трябва да са гражданите.
БСП неколкократно предложи

мерки за облекчаване на финансовата тежест за семействата, чиито деца посещават
детски градини, и за наемателите на общинска собственост,
пряко засегнати от въведеното
извънредно положение, както
и намаляване на таксата смет
за жителите на общината”,
припомниха социалистите. Те
призоваха кметицата Галина

Стоянова от ГЕРБ да спре
продажбите на общински терени в Равда и Несебър. БСП
е против намерението й да
изтъргува крайморските терени. Община Казанлък е единствената у нас, която все още
притежава имоти на първа
линия на брега на морето, разпродаването им не е удачно,
подчертават от БСП.
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Топлото време свали
сметките за парно
Фактурите за декември с 20% по-евтини от ноемврийските
“Топлофикация София”
качи на сайта си сметките за
парно за декември, които се
оказаха с до 20% по-ниски от
ноемврийските. В сравнение с
декември 2019 г. пък фактурите са между 8 и 15% пониски. Те се изчисляват въз
основа на потреблението на
домакинството през миналия
отоплителен сезон, умножено
по корекционен коефициент,
показващ разликата в средномесечната температура и
ползването. Сметката за парно вече идва със статистическа информация за температурата през месеца и потребената топлинна енергия в або-

натната станция.
Столичната топлофикация
започна да публикува и срав-

нителни данни за последните
три отоплителни сезона, за да
могат абонатите по-добре да

движда да има подземен
двуетажен паркинг. Разклонението на третата
линия отново ще се изгражда с тунелно-пробивна машина и по нов
австрийски тунелен метод. Пероните на всички
6 нови станции ще са с
преградни остъклени
стени, отварящи се синхронно с вратите на
пристигащите влакове.
Обществената поръчка,
обявена от общинската
фирма “Метрополитен”
ЕАД, е разделена на пет
обособени позиции.
Срокът за подаване на

На 17. 01. 2021 г. измина
една тъжна година,
откакто ни напусна

е била 2,3 градуса, а през
последния месец на 2020 г. е
била 4,3 градуса.
През този ноември обаче
температурата е била 5,3 градуса - т.е. с 1 градус по-висока, отколкото през декември.
Въпреки това през последния
месец на годината сметките на
много абонати са по-ниски,
макар че цената на топлинната енергия не се е променяла.
114 лева например е сметката
за ноември за гарсониера, а за
декември тя е 90 лева. 350 лева
ще плати домакинство за голям апартамент за декември, а
предния месец фактурата му е
била за 437 лева.

Хранителни вериги продават
германски картофи за български

Метрото до „Слатина”
ще струва 530 млн. лв
Обявиха обществената поръчка за строителство на продължението
на третата метролиния в
София от ул. “Шипка”
през район “Слатина”,
зала “Арена Армеец” до
Окръжна болница. Според документацията общата дължина на участъка, включително метростанциите, е 5 666 м. По
трасето ще бъдат изградени 6 подземни метростанции, като на последната, която ще е на
кръстовището на бул.
“Цариградско шосе” с
ул. “Йерусалим”, се пре-

си планират потреблението.
Всеки потребител може да намери подробна информация за
общата подадена топлоенергия до неговата абонатна
станция, отчетената средномесечна температура и денградусите на втората страница в
съобщението към месечната
фактура. Посочени са и съответните показатели за предходния отоплителен сезон.
Причината за по-ниските
сметки е по-топлото време
този декември в сравнение с
миналия декември и по-ниската цена на топлинната енергия. Средномесечната температура през декември 2019 г.

оферти е 14 април, а
прогнозната стойност
на новия участък е 530
млн. лв.
Първата станция ще
е
разположена
на
кръстовището на улицата “Гео Милев” и “Черковна”. Следващата ще е
на кръстовището на улиците “Гео Милев” и “Н.
Коперник”, после метрото ще спира при кръстовището на ул. “Гео Милев” и ул. “Слатинска”.
Оттам следва метростанция на кръстовището на
булевардите “Асен Йорданов” и “Шипченски
проход”. Петата станция
се планира да е при зала
“Арена Армеец”, а последната - от източната
страна на съществуващия пешеходен подлез
под бул. “Цариградско
шосе”. Там ще се изгради и паркинг с 230 паркоместа, 28 от които ще
са за хора в неравностойно положение. Шестте нови метростанции
трябва да бъдат изградени за срок от 4 г.

Хранителни вериги продават германски картофи, представяйки ги за
български, като по този начин заблуждават клиентите си. Това е установила
проверка на Националната асоциация
на картофопроизводителите в няколко
магазини в страната, предаде agri.bg.
“На етикетите пише произход от България, но реално не са, защото ние ги
познаваме и виждаме, че са германски”, заяви Тодор Джиков, председател на асоциацията. Освен това родната стока е на доста по-високи цени от
вносната, посочва той. Според Джиков измамата идва от доставчиците на
веригите, които сляпо им се доверяват. По закон всеки търговец подписва декларация за произход на стоката,
която продава на магазините.
Производителите призовават за
масови проверки на веригите и техните доставчици за произхода на продуктите. Ще сезираме Комисията за
защита на потребителите, НАП и
Българската агенция за безопасност на
храните да проследят цялата верига
откъде идват картофите, като какви се
продават и дали са българско производство, заяви Джиков. Той апелира и
веригите да направят собствени проверки на доставчиците си.
Пандемията нанесе изключително
голям удар върху картофопроизводството у нас, а субсидиите в другите

държави са по-високи. Експертите в
ЕС предупредиха, че най-тежко кризата ще се усети при производителите
на картофи, цветя, вино и мляко. Основните консуматори на картофите са
ресторантите и хотелите. “Конкуренцията, която е на българския пазар в
момента, и ниските цени, на които се
внася продукцията от другите държави от ЕС, поставя в невъзможност
нашите производители да си продават
наличните картофи”, обясни Джиков.

България има най-високи зелени данъци в ЕС
о.з. полк. ПЪРВАН
ЦАРКОВ
АТАНАСОВ
Много ни липсваш!
Ще пазим в сърцата си
спомена за теб с много обич!
От семейството

През 2018 г. страните от ЕС
са събрали 325 млрд. евро от екологични данъци и такси, става
ясно от доклад на EcoRys по
поръчка на Европейската комисия. Страните с най-високи “зелени” данъци в общността са
Латвия и България, при които
приходите от тези налози са около 10% от общите. На обратния
полюс са Германия и Люксембург, където приходите от екологичните данъци и такси са около 4% от общите.

В своя доклад от EcoRys анализират доколко съществуващите
данъчни схеми могат да помогнат
за енергийната трансформация и
превръщането на Европа във
въглеродно неутрален континент
до 2050 г. Екологичните такси
обаче не се определят на ниво ЕС,
а са в правомощията на националните власти. Единствената
съществуваща общоевропейска
схема е търговията с емисиите
въглероден диоксид (ETS), е записано още в анализа. Като цяло

зелените данъци в държавите от
ЕС имат за цел да намалят емисиите СО2 в сектори, които не са
обхванати от ETS, като например
транспортния. През последните
години транспортът непрекъснато повишава нивото на вредните
за околната среда емисии и вече
има дял около 20% от общите
емисии в общността. Принципът
на тези данъци и такси е “замърсителят плаща” и целта е да направи
тези дейности по-щадящи околната среда.

www.duma.bg
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Алексей Навални
ще бъде арестуван
Руската Федерална служба за
изпълнение на наказанията ще
задържи Алексей Навалний, щом се
прибере в страна, и ще го остави в
ареста до решението на съда, който
ще разгледа въпроса за замяна на
условната му присъда с реална, предаде РИА-Новости. Намиращият се
в Германия общественик заяви, че
планира да се върне в Русия на 17
януари. В службата заявиха, че през
2020 г. той “системно и нееднократно е нарушавал условията на
изпитателния срок, най-малко шест
пъти не се явявал за регистрация”.

Обиски в агенцията
за миграция на ЕС
СНИМКА БГНЕС

Нанси Пелоси, ръководителката на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ, показва
подписания от нея документ, потвърждаващ резултата от импийчмънта срещу президента Доналд Тръмп

Долната камара
гласува срещу Тръмп

Русия се готви
за дострояване
на „Северен поток 2”

Предстои обаче схватка и в Сената с неясен изход
Контролираната от демократите Камара на представителите в Конгреса на
САЩ одобри отстраняването от
длъжност (импийчмънт) на президента
Доналд Тръмп само седмица до изтичането на мандата му. Процедурата бе
задействана само с едно обвинение подбуждане към бунт. За импийчмънта
гласуваха 232 членове на камарата,
главно от Демократическата партия, но
и 10 техни колеги от Републиканската
партия, подкрепяща иначе Тръмп. Против гласуваха 197 конгресмени републиканци. Така Тръмп стана първият
президент в историята на страната,
който два пъти е изправен пред процедура по импийчмънт.
Сега импийчмънтът трябва са отиде
в Сената, горната камара на Конгреса,
но той ще бъде задействан и развръзката ще дойде, след като Тръмп вече няма
да е президент, а постът му ще бъде
зает на 20 януари от Джозеф Байдън.
Процедурата по отстраняването ще наподобява съдебен процес: Сенатът ще
действа като жури, а Камарата на пред-

ставителите всъщност ще бъде обвинението. За отстраняване на президента е
необходима подкрепата на най-малко
две трети от сенаторите (67 гласа), ще
рече и на 16 гласа на сенатори-републиканци. Решението на Сената не подлежи на обжалване.
Отделно от това се предвижда Сенатът изрично да гласува забраната за
Тръмп да се кандидатира отново за президент. Това заяви Чък Шумер, който ще
оглави демократичното мнозинство в
Сената след встъпването му в длъжност.
Оттук насетне обаче започват неяснотиите, а мненията на политиците и юристите се разминават дали Тръмп реално ще
бъде лишен от правото на повторно кандидатиране през 2024 година. Според
ръководителката на долната Камара на
представителите Нанси Пелоси, която е
най-висопоставената противничка на
Тръмп, конституцията предвижда
възможността отстраненият президент да
бъде лишен от правото да заема каквато
и да е почетна, поверителна или платена
правителствена длъжност. При това ли-

шаването може да бъде узаконено само с
обикновено мнозинство в Сената. В цялата история на САЩ това се е случило
с трима федерални съдии.
Но настроената срещу Тръмп телевизия Си Ен Ен твърди, че отстраняването
от Сената няма да попречи на Тръмп да
претендира за президентския пост през
2024 година. Според медийните съобщения някои юристи смятат, че забраната
за заемането на държавен пост трябва да
се легитимира чрез отделна резолюция в
Сената. Други пък са на мнение, че гласуването по този въпрос може да бъде
проведено само по искане на лидера на
мнозинството в Сената. Юристите са
разделени и по въпроса за отделното
гласуване, ако Сенатът оправдае Тръмп.
Смята се, че ако гласуването наложи забраната, това ще бъде равносилно на
наказание за правонарушение, което
Тръмп не е извършвал. Съответно той ще
може да обжалва гласуването пред
Върховния съд.
Още на стр. 12

Българите ще влизат в Белгийският крал
Сърбия без КОВИД-тест замерян с пиратки
Сърбия отмени изискването за отрицателен PCR- тест
за влизащите от България. Ограниченията отпадат и за останалите съседи на Сърбия.
Националният статистически институт на Румъния съобщи за рекордна смъртност в мирно време. 35 000 души са
починали през ноември, с почти 8000 повече от октомври.
В същото време руският премиер Михаил Мишустин
обяви, че е настъпил преломен момент в коронакризата и
че ситуацията постепенно ще се подобрява. Шефът на отдела
по микробиология на института “Гамалея” Виктор Зуев
прогнозира, че епидемията в Русия ще приключи в края на
август, когато 60-70% от населението ще бъде ваксинирано. Институтът е автор на ваксината “Спутник V”.
Но СЗО предупреди, че 2021 г. може да е още е потежка. Директорът в организацията Майкъл Райън каза, че
Северното полукълбо преживяват “перфектна буря” заради студеното време, струпването на хора и новите щамове
на коронавируса. Потвърдените инфекции в света
надхвърлиха 90 млн. а жертвите наближават 2 млн. За първи
път от 8 месеца и Китай съобщи са починал от КОВИД-19.

Автомобилът на краля
на белгийците Филип Втори попадна в центъра на
безредици, избухнали в
Брюксел след смъртта на
мъж в полицейски участък.
Видео показва как колата е
замеряна с пиратки. Монархът не е пострадал.
Полицията съобщи, че
около 500 души са се събрали в сряда близо до полицейския участък Брюксел-Север, за да протестират срещу полицейското насилие
срещу Ибрахим Б., починал
на 9 януари след арестуването от полицията. Според
властите 23-годишната жертва е бил задържан след опит

Европейската служба за борба с
измамите проведе обиски в офисите
на изпълнителния директор на европейската гранична служба “Фронтекс Фабрис Леджери и шефа на
кабинета му в рамките на разследване за участие на служители на
агенцията в евентуално незаконно
изблъскване на мигранти в морето.
Смята се, че те са се случвали по
време на акции на гръцките граничари, с които са патрулирали в
Средиземно море. Според документ,
цитиран от в. “Катемерини” Леджери не е насърчавал докладването
на такива инциденти.

да избяга от проверка за
спазване на КОВИД-мерките. Прокуратурата твърди,
че той е напуснал без разрешение център за лечение на
КОВИД-пациенти. Задържаният е загубил съзнание и е
починал по-късно в болница. Причините за смъртта му
остават неясни, но полицейски надзорен орган е започнал разследване.
Вътрешният министър
Анелиес Верлинден осъди
безредиците като “напълно
неприемливи” и увери, че
разследването ще бъде обективно. Арестувани са 15
души, четирима полицаи са
ранени.

Един от корабите, който доставя тръби за датския участък на
газопровода “Северен поток 2” се е
върнал на мястото на строителството след престой в германско пристанище. Корабът, заедно с още два
руски съда ще поднови поставянето
на тръби в изключителната икономическа зона на Дания от 15 януари.

Ирански генерал
е убит в Сирия
Високопоставеният генерал Асад
Хасан Дахан, командващ елитната
бригада “Ал-Кудс” от Революционната гвардия на Иран, бе убит в
Сирия. Бунтовниците публикуваха
видео със следи от куршуми по колата на генерала, която е била
атакувана край пост на проиранските милиции близо до границата с
Ирак. Смята се, че Дахан и двамата
негови помощници са убити от бойци
на “Ислямска държава” или от
израелски или американски командоси. Ген. Дахан е най-високопоставеният ирански военен, убит в Сирия.

Гръцкият външен министър
Никос Дендиас (вляво) разговаря
с колегата си от РС Македония
Буяр Османи. Ръководителят
на македонската дипломация,
който е етнически албанец,
е на еднодневно посещение
в Атина. Очаква се двамата
да подпишат три меморандума
за сътрудничество
в предприемачеството,
за гражданска защита и между
дипломатическите академии
на двете външни министерства
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Много ни били децата...
Велиана ХРИСТОВА

За радост трябва да
строим детски градини
и училища, защото имаме много деца. Тази поредна глупост изрече
премиерът ни завчера,
тръбейки гръмко, че “в
тази криза намерихме
пари за образование”.
А всъщност се отпускат
първите 2 млн. лв. от
предвидените в бюджета 70 млн. лв. за тази

година по съответната
образователна програма. Рутинна процедура
за отдавна определени
пари. Ами че нали, ако
не я изпълняват, ще
трябва да обявят, че
хазната е фалирала на
13-ия ден от новата година.
Но не е само глупост, а е чист абсурд да
се хвалиш, че парите се
дават, защото “имаме
много деца” - това в
държавата с най-бърз
демографски срив в ЕС,
в която от 2010 г. досега родените са намалели от 75 500 на 61 500
годишно! А колко хиляди от тях са заминали
по чужбините с родителите си! Въпреки въведеното задължително
предучилищно образование питомците на дет-

ските градини са се стопили с 5300 за същите
10 години. А около 300
забавачки са закрити.
Няма ли кой да каже на
Борисов, че има НСИ и
данните на националната статистика са безпощадни? Не децата ни са
много, а детските градини са малко, понеже
обилно ги закриваха,
разграбваха, продаваха.
При това забавачки днес
не достигат само в София и няколко големи
града, в които се е стекла едва ли не цяла България, понеже в другите
селища поминъкът поголовно бе унищожен. В
тези други селища деца
няма и в момента общини продължават да закриват и разпродават на
търг(!) училищни сгради. Защо ли не виждаме

джипката тъдява?
Колкото до парите за
образование, бойковистите трябва да се сврат
в миша дупка, а не да се
тупат в гърдите. Защото
по процент от брутния
продукт, инвестиран за
образование, те сринаха
България на последно
място в ЕС заедно с
Румъния. Тя е единствената страна в Европа,
която намали още процентът за образование
от 2009 г. насам. За зла
участ на това правителство, има и Евростат,
чиято статистика също е
безпощадна. Премиерът
Бойко не е много по четенето, но кой наоколо
ще дръзне поне да му
отвори очите, като ще си
ритне хляба? На него
може само да му се
ръкоплещи.

Да останем човеци
Альона НЕЙКОВА

Изминаха над девет
месеца, откакто се оказахме в сянката на коронавируса, накарал хората по цял свят да преосмислят начина си на живот. Въпреки този достатъчно дълъг срок доста българи продължават
да неглижират извънредната обстановка. Излез-

лите в парка с маски поскоро са изключение, а
не правило. Изказвания
от типа “Абе, докога ще
трябва да си мием ръцете?!” продължават да
циркулират като нелеп
опит за шега. А в магазините пак е като в консерва и само поизбелелите
стикери напомнят за необходимостта от спазването на дистанция.
Като вода, потъваща
в пясъка, са призивите на
епидемиолозите да се ограничават физическите
контакти и разходките до
супера за едната кофичка кисело мляко. Такива
гледки не са изключение,
уви. И именно те са на
път да лишат от всякакъв
смисъл стремежа на поотговорните да спазват

“зелените” коридори, да
пазаруват веднъж седмично, да застават поне
на метър и половина от
другите....
Колкото и да се стараем, все се намират найбързащи, които да бутнат
с количката си млада
майка с бебе на ръце.
Винаги има и най-претенциозни, които не могат да изберат половин
килограм домати, без да
опипат цялата щайга. На
върха на тази пирамида
на безочието смело трябва да се поставят найнетърпеливите - онези,
които като че ли застават пред касата с идеята
някак да изпреварят всички на опашката, като буквално им дишат (и издишат!) във вратовете.

“Моля ви, нека се
пазим взаимно!” - на много от нас се налага да
произнасяме тези думи
всеки, ама наистина всеки път, щом прекрачим
прага на някой търговски
обект. Реакциите не заслужават дори да бъдат
коментирани. А нима е
толкова трудно да сме
внимателни, приветливи,
вежливи - включително
към непознати, и независимо, че нещо не е така,
както ни се иска да бъде.
Със сигурност всичко ще е по-различно, ако
не позволим на човечността да се изгуби
безвъзвратно. Не е ли
време поне за опит? Защото пандемията ще
свърши. Но какво ще остане?

Професия безработен
От стр. 1
Негативната тенденция продължава и очевидно скоро няма да
спре. Защото държавата
няма виждане и механизми за излизане от
блатото на затлачване.
Което влече след себе си
по-голяма бедност, пониски доходи и липса на
каквато и да е социална
сигурност.
Лежи се само на дебелата сянка на прословутата мярка 60 на 40,
която ще важи до 31
март. И на още по-спорния ефект от мярката

“Запази ме” за хората от
затворени бизнеси в неплатен отпуск. От самото начало бе ясно, че
работодателите не виждат изгода в мерките. Но
Борисов и сие са заети
с инспектиране на свлачища, магистрали и мостове. Не с помощ за
хората.
Фактът, че има рязко увеличение на записаните на трудовата
борса точно сега, показва и реалната оценка на българите за
въпросните мерки. Те
предпочитат да се регистрират с обезщете-

ние в бюрото по труда, вместо да чакат
държавната помощ да
ги огрее по екзотична
“спасителна” мярка.
Междувременно
правителството се готви да приеме поредния
Национален план за
действие по заетостта.
В него се залагат 83
милиона лева - едва 10
милиона повече за
т.нар. активни мерки на
пазара на труда за 2021
г. в сравнение с 2020-а.
Помпозното мото на
въпросния план е “За
възстановяване на заетостта и повишаване

качеството на човешкия
капитал”, а като приоритетна група са изведени
освободените
вследствие на епидемичната ситуация. Очакванията на правителството са за осигуряване на
заетост със средства от
държавния бюджет на...
14 495 безработни и
обучение на... 11 599
безработни.
Да се чуди човек как
са направили сметките!
Капка в морето.
С всички тези мерки
само възраждат отдавна
позабравената професия
безработен.
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1895 - В РАДНЕВО СЕ РАЖДА ГЕО МИЛЕВ,
ПОЕТ И ПУБЛИЦИСТ (УМИРА 1925 Г.). Представител на експресионизма в българската литература. На тази дата
през 1924 г. излиза от печат бр. 1
на сп. “Пламък”, в което творецът
публикува поемата “Септември”.
Заради това е даден под съд. На 14
май 1925 г. е осъден на 1 г. тъмничен затвор, глоба от 20 000 лв. и
лишаване от граждански и политически права за
2 г. На 15 май е извикан за “малка справка” от
полицията и изчезва безследно.
1900 - РАЖДА СЕ СЪБИ ДИМИТРОВ, ДЕЕЦ
НА БКП И НА МЕЖДУНАРОДНОТО КОМУНИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ (УМИРА 1941 Г.). Народен представител от Работническата партия (РП) в 23-то НС
и председател на парламентарната група (1931-1934). Секретар на ЦК на РП (1933). Представител на БКП на VII конгрес
на Коминтерна в Москва (1935).
Участва в Испанската гражданска война като
представител на БКП към ЦК на Испанската
комунистическа партия, отговарящ за българските интербригадисти (1936-1939). На 11 август
1941 г. заедно с други български политемигранти
се завръща с подводница за организиране на антифашистката съпротива. На 8 ноември с.г.,
обграден от полиция и войска, се самоубива.
1919 - КАРЛ ЛИБКНЕХТ И РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ СА РАЗСТРЕЛЯНИ В БЕРЛИН. Двамата са
сред най-влиятелните дейци
на германската и европейската революционна социалдемокрация. През 1915 г.
Либкнехт и Люксембург основават антивоенния съюз
“Спартак”, който по-късно се превръща в Германска комунистическа партия. Двамата са сред
водачите на потушеното Януарско въстание на
работниците в Берлин. След поражението му комунистическата партия е обявена извън закона.
1920 - В ЯКОРУДА СЕ РАЖДА ГЕОРГИ БОКОВ, ЖУРНАЛИСТ И ПУБЛИЦИСТ (УМИРА 1989
Г.). Член на РМС от 1935 г., а
от 1940 г. - на БКП. Партизанин от отряд “Никола Парапунов”. Между 1958 и 1976 г. е
главен редактор на в. “Работническо дело”. Баща на Филип Боков - политик, и на Ирина Бокова - генерален директор на ЮНЕСКО два мандата.
1937 - БЪЛГАРКИТЕ ПОЛУЧАВАТ ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВА. Публикуван е
нов избирателен закон, с който за пръв път на жените в
България се дава възможност
да гласуват. На тази дата
през 1990 г. НС гласува за отмяна на чл. 1 от
Конституцията на НРБ за ръководната роля
на БКП.
1945 - УМИРА ТЕОДОР ТРАЯНОВ, ПОЕТ (Р. 1882 Г.). Заедно с
П.К. Яворов е родоначалник на
българския символизъм. Сред поизвестните му творби са “Regina
mortua”, “Химни и балади”,
“Български балади”, “Романтични
песни”, “Пантеон”.
1992 - БЪЛГАРИЯ Е ПЪРВАТА СТРАНА, КОЯТО ПРИЗНАВА НЕЗАВИСИМОСТТА НА МАКЕДОНИЯ. В края на 80-те
и началото на 90-те години
на ХХ в. започва разпадането на Югославия, като от
нея, наред със Словения и
Хърватия, се откъсва и Вардарска Македония.
На 8 септември 1991 г. е провъзгласена независимата държава Република Македония след референдум.
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Родената в Хасково
ВАЛЕРИ СТЕФАНОВА е
носителка на титлата
“Мисис България Вселена
2020”, отличавайки се в
престижния конкурс като
една от най-атрактивните
участнички сред красивите
омъжени дами. Преди
десетина години съдбата
я отвежда в Лондон, където иска да научи езика на
Шекспир. Решава да остане
в английската столица,
защото вижда страхотна
перспектива за развитието
си. Започва да пътува
много, стига до Карибите,
Барбадос, Гренада и обикаля
общо 58 държави по света.
През 2016-а основава първата си клиника за естетична
медицина, в която работят
10 лекари и терапевти.
Само година по-късно
заминава за Китай със
съпруга си, който има
работни ангажименти
в Поднебесната империя.
При завръщането си в
Лондон отваря нова страница в живота си и започва
да следва криминално право.
Създава собствена кантора
и се ползва с доверието на
много влиятелни клиенти.
Не спира да се усъвършенства и да търси нови
предизвикателства. Влюбена
е в бързите скорости, дори
участва в различни състезания. Занимава се и с благотворителност. Иска да
даде пример на младите
момичета, че мечтите
могат да се сбъднат, ако
имаш желание и воля да
ги преследваш.

ВАЛЕРИ СТЕФАНОВА:

Имам желанието да повлияя на живота на другите, сподели
носителката на титлата „Мисис България Вселена 2020”

Интервю на
Альона НЕЙКОВА

 Преди броени седмици бяхте
избрана за “Мисис България Вселена 2020”. Предполагахте ли, че
именно вие ще станете победителка в този престижен конкурс,
Валери?
- Никога не съм очаквала да
спечеля титлата. Винаги си мечтаех
за нея - това е детската ми фантазия. Докато не чух името си на
конкурса като победителка, дори не
вярвах какво ми се случва. Това е
един от най-вълшебните моменти в
живота ми.
 Какво ви даде кураж и самочувствие да се явите на този конкурс? Участвали ли сте и в други
подобни състезания за красота?
- Никога не съм се явявала на
какъвто и да е било друг конкурс за
красота. Куража и самочувствието
си ги имам във всяко едно начинание.
 Защо решихте да използвате спечелената титла за благотворителност?
- В живота ми досега винаги съм
била в ситуация да бъда в подкрепа
на хората и да откликвам на нуждите на другите в периоди на криза.
Затова за мен сега идва времето, в
което бих искала да споделя моя
жизнен опит като наистина положителен модел за поведение на младото поколение.
 Стремежът ви е да предоставите безплатен достъп до
уроци по английски на социално
слаби деца. Имате ли вече желаещи за подобно обучение? И мислите ли, че лесно ще намерите подходящи преподаватели?
- Изключително приятно ми стана, когато научих, че много учители
звъннаха на моя пиар, за да разберат
повече за тази инициативата и да се
включат в нея. Радвам се, че в България са останали хора с добри сърца,
които бяха готови да се включат в
проекта. Но подбрах преподаватели
от Англия. Желаещите децата им да
участват в това онлайн обучение
писаха на официалната ми фейсбук
страница, както и в моя инстаграм
профил. Всички имаха възможност да
се запознаят с подробностите за кампанията в социалните мрежи, където
съм споделила необходимите контакти, чрез които родителите на децата
се свързваха с мен и моя екип. Предоставихме имейл и телефонен номер. И се опитвах да отговарям на
всички въпроси максимално бързо.
На стр. 8
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Жената може...
СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

Не крие, че обича високите скорости

ното правосъдие мога да го
постигна. Искам да помагам
на нуждаещите се, да защитавам общото благо и да
служа на хората - преди
всичко. В рамките на наказателното правосъдие мога
да работя с жертви на
престъпления, да съдействам за решаване на криминални случаи или дори да
предотвратявам нарушения
в моята общност.
 Казват, че сте влю-

От стр. 7
 Как ще коментирате
стереотипа, че жената
или е умна, или е красива?
- Това е напълно абсурдно схващане. Жената може
да бъде всичко - и красива,
и умна. Доказано е безброй
пъти.
 Съгласна ли сте с
твърдението, че България
е страната с най-много
“Миски” на глава от населението?
- Напълно. Определено
е така. В страната ни има
много красиви жени и се
организират доста конкурси.
 Защо решихте да заминете в Лондон? Лесен
ли бе пътят от Хасково до
английската столица?
- Пожелах да замина
само за да уча английски
език. Давам си сметка, че
това беше страшно трудно
решение за мен. Англия
всъщност беше първата
държава, в която се преместих да живея след България. Бях много малка, животът тепърва започваше за
мен. Но събрах кураж и заминах. Костваше ми много
упорство и мога да кажа, че
първите две години бяха
най-трудните в живота ми.
 Създавате верига от
салони за красота и естетична медицина. Имате ли
наблюдения дали англичанките или българките
държат повече на външния
си вид?
- Категорично българките се поддържат много повече. Англичанките не отдават толкова голямо значение на външния си вид, а
по-скоро предпочитат да
гонят кариерата си и да се
развиват.
 На каква възраст ще
препоръчате на дамите да
прибегнат за първи път до
такива процедури като
слагането на филъри и
ботокс, например?
- За подобен тип процедури е много относително
да се говори. Но според мен
филъри и ботокс бих посъветвала да се сложат, когато наистина е необходимо,
например след 35-годишна
възраст.
 Били сте в доста
страни по света. Кое е
най-важното, което научихте от многобройните
си пътешествия? Къде
животът ви допадна най-

С народна носия на конкурса
много и на кое място никога не бихте искали да се
върнете?
- Най-много ми хареса
атмосферата в Кейптаун,
Южна Африка. Освен че
има страхотен плаж и
добър лайфстайл, мястото е
уникално и там наистина
човек може да си почине и
да се наслади на живота
максимално. Единствено не
бих се върнала в Мароко на някои там може и да им
хареса, но аз бих предпочела други дестинации.
 Какво ви подтикна не
просто да се захванете с
юриспруденция, но и да се
насочите към криминалното право?
- В основата на областта на наказателното правосъдие лежи цел: да се запазят хората, общностите и
населението в безопасност.
И точно това е моето намерение. Всеки ден специалистите по наказателно правосъдие работят в тази насока, като защитават своите общности, разследват
престъпления и прилагат
закони и политики, за да
гарантират, че безопасността на всички е приоритет.
Имам желанието да повлияя на живота на другите
и в областта на наказател-

“

бена в бързите скорости.
Каква е максималната,
която сте вдигнали досега, и къде се е случило
това? В какви състезания
сте участвали?
- Максималната скорост,
която съм вдигала, е била
300 километра в час, беше
на писта в Германия. Поскоро съм любител, не се
занимавам професионално с
това. Обичам бързите скорости и редовно посещавам
подобни мероприятия.
 Имате двегодишна
дъщеря. Бихте ли подкрепили Кимбърли, ако изяви
желание да участва в конкурси за красота, когато
порасне?
- Разбира се! Бих подкрепила дъщеря си на сто
процента, ако иска да участва в подобно състезание
и да бъде като мама.
 Смятате ли се за успяла? Има ли нещо, от
което трябваше да се лишите, за да постигнете
онова, което имате сега?
- Не бих казала, че съм
напълно успяла. Дотук съм
изпълнила голяма част от
мечтите си, но има още какво да се желае.
 Като човек, живеещ
в чужбина, какво бихте искали да се промени в
държавата ни, за да спре
изтичането на млади хора
и да се превърне страната ни в желано място за
живот и работа?
- За мен успехът на
държавата се свежда до умелото разпределяне на финансовия поток. Колкото
по-големи ресурси и производства има една страна,

Êóðàæà è ñàìî÷óâñòâèåòî
ñè ãè èìàì âúâ âñÿêî íà÷èíàíèå

Ако дъщеря й Кимбърли пожелае някога да се
яви на конкурс за красота, ще я подкрепи на 100%

толкова повече може да направи за народа си. Има
шанс да се погрижи за адекватно здравеопазване, подобра инфраструктура, достатъчно работни места, да
има необходимите стоки и
услуги и т.н. Важно е да се
отбележи обаче, че това
трябва да е достъпно за
всички, а не само за висшата
класа. Една успешна държава трябва да има голям процент от хората, които да се
сдобиват с все по-голямо
богатство, а не само няколко души да разполагат с неограничени средства. И според мен още две неща позволяват на страната да се развива в правилната посока:
правата на собственост и
лекотата на стартиране на
нов бизнес.
 Често ли си идвате в
родината?
- Откакто живея извън
България, се прибирам максимум по четири пъти в рамките на 12 месеца в родната
ми страна. Но тази година,
поради ситуацията с коронавируса, в която се намира
целият свят, се прибрах още
през март и в момента съм
тук. Мисля, че за дъщеря ми
е по-добре да сме в България
сега. Баща й не е с нас, работата му се намира на друго
място. Но съвсем скоро ще
си бъдем заедно всички.
 Наблюдавате ли процесите, които се случват
в България?
- Следя всичко и мисля,
че трябва да запазим самообладание и спокойствие.
Пандемията и свързаните с
нея ограничения и проблеми ще отминат. Просто
трябва да стиснем зъби и
да запазим спокойствие. На
всеки му е трудно в момента - това е голям удар за
човечеството. Но сме безсилни срещу природата.

ПЕТЪК
15 ЯНУАРИ

2021

9

ОТ РЕДАКТОРА

Скъпи читателю,
В днешния брой на “Пегас” ще прочетеш есето на поета Георги Драмбозов за съдбата на кръвните братя
Кубер и Аспарух и техните потомци.
То е особено актуално в светлината
на историческите спорове между
България и Северна Македония.

ПУБЛИЦИСТИКА

Потомците на
Кубер и Аспарух
Едно от големите притеснения на Византия е наличието
на независима държава България в по-големи граници,
чиято сянка след време ще плаши и т.нар. Велики сили

Георги ДРАМБОЗОВ

След разпадането на Велика България на територията на днешна Украйна, с голяма част от прабългарското
племе, предимно берсили, хан или кан
Кубер се заселва в бившата римска
провинция Панония, в Македония и
около Срем, т.е. в днешна Северна
Македония. Кубер е потомък на древния прабългарски род Дуло, син на
Кубрат и по-малък брат на Аспарух.
Двамата братя поемат на запад и, въпреки преданието за снопа пръчки от баща
си, се разделят. Аспарух остава в делтата на Дунав, а Кубер поема за Панония, където става васал на Аварския
каганат. Сред поданиците на аварския
каган имало много византийци и славяни - пленници на аварите. През 680
година Кубер и неговите воини застават начело на въстанието против аварите, правят несполучлив опит за преврат, но бунтът е потушен. Заедно с
голяма част от византийците и славяните той се насочва на юг към византийските земи, а по време на това оттегляне (някои историци го наричат бягство
от аварите) нанасят шест поражения на
своите преследвачи. Междувременно,
още като васал на каганата, Кубер е
назначен за управител на Сириум, т.е.
на днешната Сремска Митровица. Веднага след навлизането си във византийските земи, той сключва договор с тогавашния византийски император, който му позволява да се засели за постоянно в Керамисийското поле, т.е. в
днешното Прилепско-Битолско поле.
Неуморен, както винаги, още през 680
година той прави опит да превземе
Солун, да завземе и византийските земи

около него. Свидетелство за двояката
му позиция спрямо византийската власт
е печатът на Мавъра (даден е за съхранение на неговия любим военачалник
Мавър).
Този печат е оловен, посветен на
архонта и патриция на керамисийци и
българи кан Кубер (из “История на
българите от Македония” на академик
Григор Велев). Според византийските
хронисти Теофан и Никифор изследователите с основание говорят за Куберова
България, а тя е просъществувала до
обединението й с България на Аспарух
по времето на кан Крум и на наследниците му от 30-40-те години на IХ век.
Със заселването на куберовите българи
в Крамисийското поле тази немалка територия получава името България. Така
се наричат всички области, завзети от
Кубер. По-късно земята в област Македония получава името Берсилия по името на водещото тогава българско племе
берсили. След несполучливия опит на
Кубер да завземе и Солун, част от българите се заселват източно от река Струма. Накрая кан Кубер, комуто не липсвал дипломатически талант, сключва
нов договор с император Константин
Четвърти Погонат и заселва племето си
под планината Кисос в Халкидика, близо до Солун. Това са земите на днешната държава Северна Македония. В новите земи куберовите българи започват
възстановяване на пътищата към старинните римски и византийски градове,
строят нови селища и аули, което вероятно е било част от договора... За пряк
потомък на кан Кубер се счита и кан
Крум Страшни, с който през 808 година

Хан Кубер, худ. Димитър Гюдженов (1941)

СНИМКИ ИНТЕРНЕТ

Хан Аспарух, худ. Димитър Гюдженов (1943)
българите достигат и до Сяр. А вече след
похода на кан Пресиян през 836 година
българските земи на Кубер се сливат с
мизийска България. Това всъщност е
един от най-големите празници за българите, независимо дали са Куберови или
Аспарухови. Естествено това е и едно
от големите притеснения на Византия наличието на независима държава България в по-големи граници, чиято сянка
след време ще плаши и т.нар. Велики
сили. Според надписа на кан Тервел
върху Мадарския конник той нарича
българите в областта Македония през
VII-IX век “чичовците от Солун”, ставало дума за неосъществен съюз с византийците, в който куберовите българи
отказали да се включат... Така или иначе,
но данни за самостойна Куберова България по времето на Аспарухова България не се намериха никъде. Неоспорим
си остава фактът, че през 836 година
земите и поданиците на кан Кубер вече
са част от майката България на кан
Аспарух. Това до голяма степен обяснява и възкачването на престола български на цар Самуил - един от комитопулите и първенците на болярите в Охридско през Х век. Самуил е обявен за
цар на българите след смъртта на пленения от византийците цар Роман през 997
година. Но за него - по друг повод!
Аз съм инженер и педагог по образование, поет по призвание. Далече съм
от мисълта, че съм някакъв капацитет
или авторитет в историята като наука.
Но Бог ми е свидетел, че в тези мои
съждения, които на някого ще прозвучат лаически, съм се ръководил от при-

писките на византийците Теофан и
Никифор, от историята на македонските българи на акад. Велев и от някои
други хроники, които на този етап няма
да цитирам. Поне докато “двуезичната” българска и македонска комисия не
каже: каков е Гоце Делчев, българомакедонски революционер, каков е и
бугарскиот цар Самуил...
Накрая бих искал да подчертая по
повод “античната” принадлежност на
нашите братя от Северна Македония
към Филип и Александър Македонски,
че със същия успех и аз, обикновеният аспарухов българин, е можело да
се провикна още през 681 година в
полята на Мизия, Тракия и Македония: “Братя мои, траки, аз съм ваш
потомък!...” Но не го направих и не
станах смешен. Представяте ли си да взема аз пък да твърдя, че съм
потомък на цар Севт, защото повече
от 1300 години живея на тракийска
земя? Още повече, че Севт на два пъти
е побеждавал Филип Македонски на
свой терен, докато най-накрая синът
Александър покорява окончателно
траките... И какво би се получило?
Вие, потомците на Кубер, и ние, потомците на Аспарух, на прага на Европата, която всички сме основавали,
да вземем да се скараме за глупости?... Опазил ни Господ! Само не отричайте, че Кубер и Аспарух са
кръвни братя. Майка им би ни проклинала. От седми век до днес.
Редактор Боян БОЙЧЕВ
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20 факта
за Уикипедия
Невъзможно е
да си представим
виртуалния свят
без един от
най-достъпните
източници
на информация
в интернет

Един от “бащите” на интернет съкровищницата Джими Уейлс

Безпрецедентната корица
на списание “Тайм”

Енциклопедията със свободен
световен достъп
На 15 януари 2021 г. се
навършват точно две десетилетия
от създаването на Уикипедия. Според експерти това е един от найавторитетните интернет ресурси,
без които почти всеки средно активен потребител на глобалната мрежа не може да си представи виртуалния живот. Тази световна и
достъпна от всички краища на планетата онлайн енциклопедия се
превърна в незаменим помощник при
търсенето на най-различни сведения.
Фактически съдържанието й е безгранично - предоставят се подробни
и ценни факти от какви ли не области на човешката дейност, науката, изкуството, прогресивните технологии и т.н.
1. “Бащите” на Уикипедия са интернет предприемачът Джими
Уейлс и докторът по философия
Лари Сангър. Те не само успяват да
реализират идеята си за създаването
на глобална база данни, но и вдъхновяват доброволци, готови да споделят
със света знанията си и да я изпълнят
със съдържание, което всъщност е основната ценност и запазена марка на
интернет портала.
2. Виртуалното информационно
помагало първоначално е съставено от
статии само на английски, но днес
съдържа текстове на повече от 290
езика.
3. Смята се, че това е най-пълната
енциклопедия от всички, създавани някога от хората. Още повече, че отдавна
е изпреварила дори прочутата Британска, както и Голямата Съветска.
4. Преди появата на Уикипедия за
най-големия справочник в света в
продължение на близо шест века се
смята завършеното през 1407 г. издание, съдържащо знанията от всички
книги на императорската библиотека
на династията Мин, включително каноническите, историческите, философските и художествените произведения.
Този огромен труд от 22 877 свитъка,

подразделени в 11 095 тома, остава в
историята с името “Енциклопедия на
Юнле”, в която, по замисъла на китайския владетел, е записано всичко, известно на учените дотогава.
5. Терминът “уики” всъщност е
препратка към хавайското наименование на автобусите “уики-уики” и се
превежда като “бърз”.
6. Свободният интернет сайт дори
има собствен химн - Hotel Wikipedia,
който е своеобразна пародия на световноизвестния хит Hotel California на
The Eagles.
7. Популярността на Уикипедия се
дължи на лесното търсене, бързия резонанс и неограничения обем на информацията.
8. На 6 декември 2003 г. се поставя
началото и на нейната българска версия. Първата публикация е Григориански календар в превод от френски.
Само десетилетие по-късно нашата
Уикипедия е на 36-о място от 285 издания на различни езици. Към началото на януари 2021 г. вече има 268 219
статии.
9. През 2006-а американският седмичник “Тайм” обявява за “Човек на
годината” събирателен образ на абстрактния представител на милионите

автори на Уикипедия. Вместо традиционния портрет на удостоения с тази
престижна титла, изданието публикува на корицата си следния надпис: “Ти.
Да, ти. Ти контролираш века на информацията. Добре дошъл в твоя
свят”.
10. Съдържанието на ресурса е
подчинено на законите (по-специално
- за авторското право) на щата Флорида в САЩ, където се намират сървърите на портала, както и няколко редакционни политики и насоки, които имат
за цел да затвърдят идеята, че Уикипедия всъщност е енциклопедия.
11. Според класацията на най-популярните сайтове през 2020 г. тя е
на шесто място след търсачката
Google, видеоканала YouTube, интер-

Книга от 5000 страници на
подбрани статии от Уикипедия

“Енциклопедия на Юнле” се смята за най-големия справочник
близо 600 години

нет магазина Tmall, социалната мрежа
Facebook и китайския проект Baidu,
свързан с изкуствения интелект.
12. През 2009 г. художникът Роб
Матюс разпечатва подбрани статии от
английската версия на Уикипедия
върху 5000 страници, които подвързва
като книга с твърди корици. И обяснява проекта си така: “Пресъздаването
на интернет ресурса като физически
обект помага по-лесно да се постави
под съмнение разумността на използването му.”
13. Най-често променяната страница в Уикипедия, която има най-много
редакции от всяка друга, е посветена
на Джордж Буш-младши.
14. През 2008 г. от интернет енциклопедията отхвърлят масовото онлайн обръщение срещу включването
на изображението на пророка Мохамед в английския раздел, позовавайки
се на редакционната си политика.
15. Наличието на материали, “неудобни” от политическа гледна точка,
накара КНР да блокира достъпа до
части от Уикипедия за китайски потребители.
16. С особена известност се сдобива статията за Биколимския конфликт
през ХVII век - войната между Португалия и Държавата на маратхите, която всъщност никога не се е случвала.
Материалът е създаден за развлечение,
оформен е в съответствие с всички
правила на виртуалната енциклопедия
- с линкове (към несъществуващи източници), и е достъпен близо пет години.
17. Официално са потвърдени три
случая на уволнения на журналисти за
плагиатство от Уикипедия.
18. През декември 2013 г. по повод
награждаването на Джими Уейлс със
Златния медал на Нилс Бор, присъждан
от ЮНЕСКО за значим принос в развитието на науката, Уикипедия е наречена “символ на епохата на взаимодействие, в която живеем, и това не е
просто инструмент, а въплъщение на
мечтата - също толкова древна, колкото човешкият интелект и колекциите
на Александрийската библиотека”.
19. И до днес не спират споровете
дали Уикипедия може да се смята за
пълноценен и надежден източник на
информация и, например, да се посочва заедно с цитирането на данни от
научни издания, изследователски разработки и специализирани книги.
20. Много хора използват сведения
от Уикипедия като неопровержим факт
и безспорен аргумент, обаче в самия
интернет ресурс се отбелязва, че подобен подход е недопустим.

Страницата подготви
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Защо ядем
замразено
вносно месо
Животновъдството в България не
задоволява нашите потребности,
продължава да върви надолу
Доц. Въто ХРИСТОВ

Консумацията на животновъдни продукти e един от
важните критерии при определяне жизнения стандарт на всеки народ. Изчислено на човек,
средно за страната годишно
консумираме около 60 на сто
от количествата, които потребяват жителите на развитите
европейски страни. Става дума
за млякото и месото, техните
производни и яйцата.
Изтича третият мандат на
ГЕРБ и неговите партньори.
Добре е да хвърлим поглед на
случващото се през изминаващите четири години. От властващите се чуват хвалебствени
думи как земеделският отрасъл,
включващ и животновъдството,
се развива много добре въпреки някои трудности, породени
от болести по животните и сушата. Наскоро министър Десислава Танева се похвали, че
през 2020 г. земеделието е подпомогнато с 3,1 млрд. лв. - сума,
невиждана в неговото съществуване. Напоследък отговорни
държавни и партийни ръководители и депутати напоително
говорят колко е важно да произвеждаме стоки (продукти) с
висока добавена стойност. Но
това са думи, пуснати в ефира,
за да се чуе колко много знаят.
А в действителност не са направили нищо.
Животновъдството е интензивен сектор на отрасъл Земеделие. То произвежда продукти с висока добавена стойност,
която при тяхната преработка
се увеличава. От неговото
състояние до голяма степен
зависи интензивността на отрасъла. В развитите европейски страни неговият дял от
брутната продукция надхвърля
50%, а при нас този процент
през последните годни е 22-25.
Това се дължи на факта, че
България на 1000 дка земеделска земя има само 22 приравнени животински единици
(ЖЕ) срещу 90 за първите 15
страни членки на ЕС. При нас
бедата идва от крупните земеделски стопанства, които имат
средно за страната 6 ЖЕ. Тех-

ните колеги в Европа имат по
56 ЖЕ. Прогнозирам, че тези
числа за България след преброяването ще станат още по-малки, тъй като животните продължават да намаляват. Какво
означава да стопанисваш 80 на
сто от земята, а да имаш 12 на
сто от животните? Това означава, че от 1000 дка обработваема земя (ниви) само 60-80
дка произвеждат фураж за
българските животни.
Нека видим конкретните
данни за състоянието на животновъдството

през изтичащия мандат
на управляващите
- Намаление на броя на животните и увеличение на птиците.

ление има и в броя на козите,
макар и с по-малко - в общия
брой с 9 хиляди, в т.ч. майките
с 6 хиляди. Дребният рогат добитък (ДРД), смятан за традиционен, продължава да намалява с
ускорени темпове.
Свинете са намалели със 126
хиляди, в т.ч. майките с 14 хиляди. Тук обяснението е лесно през 2019 г. бяха унищожени
голям брой свине, заразени от
Африканска чума. Броят на птиците се е увеличил с 1,9 милиона. Прогнозите за броя на животните и птиците в края на
2020-а са близки до отчетните
числа за 2019 г. Може да се
очаква, че производството на
животински продукти ще бъде
близо до отчетеното за 2019 г.

общото производство със 7%,
на бели меса - с 5,4%, и на
червени - с 8,7%, което се
дължи на свинското - ръст с
13,7%. Трябва ли да бъдем доволни? В никакъв случай. Защо?
- На човек годишното производство възлиза едва на 32,7кг,
произвеждали сме по 90 кг на
почти 9-милионно население.
- Няма държава в Европа и
двете Америки, в която белите
птичи меса да са повече от червените (ЕРД, ДРД и свине), взети заедно, както е при нас.
- Символични са количествата, произведени от ЕРД и
ДРД. На човек те са съответно 2,6 и 1,7 кг.
- От 342 хиляди крави и
биволици (11 хиляди) са произведени едва по 50 кг месо. А
сме произвеждали по 180-200 кг.
Европейските страни произвеждат по 200-240 кг. Тук има два
момента, които заслужават внимание. Първият е клането на
телетата наскоро след отелването. Вторият - сивият сектор.
Факт е, че в стопанствата се
добива 66% от месото, а в регламентираните кланици - 34%.
При телета и млади говеда тези
проценти са още по-тревожни съответно 7,7 и 92,3%. Оставям
без коментар тези данни. Подобно е положението и при добива
на месо от овцете и козите.
- Нима е възможно да сме
доволни от производство само
на 83 хиляди тона свинско
месо, като

на човек се падат
само по 12 кг

Говедата са намалели с 47
хиляди (8,4%), в т.ч. кравите са
по-малко с 26 хиляди (7,6%).
Настъпили са съществени промени в броя на кравите по ползвателно направление. Специализираните за производството на
мляко са намалели с 56 хиляди
(20%). Месодайните са се увеличили с 30 хиляди (35,3%). Биволите, в т.ч. и биволиците, са
се увеличили, но техният брой е
малък и не влияе значително на
общия брой на едрия рогат добитък (ЕРД).
Овцете са намалели със 79
хиляди, от които майките са 54
хиляди. От направлението за
мляко майките са намалели със
76 хиляди, а от месодайното са
се увеличили с 22 хиляди. Нама-

Числата, използвани в статията,
са взети от аграрните доклади
на МЗХГ - 2016 и 2019 г.
- Намалява общото производство на мляко и се увеличава
броят на яйцата (Табл. 1).
Числата и процентите за
кравето, овчето и козето мляко
са красноречиви - те намаляват
значително. Единствено биволското мляко бележи ръст с
37,2% - хвала на биволовъдите!
Неговото количество обаче е
малко и не може да повлияе за
увеличение на общото количество. Нараства и производството на яйца - с 5,2%.
- Интересни са данните за
производството на месо (Табл.
2). На пръв поглед числата
удовлетворяват. Увеличено е

Произвеждали сме по 48 кг.
Затова сега ядем дълбоко замразено вносно 20-годишно
свинско. Птичето месо също е
малко - 16,5 кг на човек. Тези
два вида месо се добиват главно в регламентирани кланици:
свинското - 96%, птичето 98,6%. Тези проценти заслужават висока оценка.
Окончателна представа за
състоянието на животновъдния
сектор ще се добие, като се разгледат износът и вносът на животински продукти.
- Търговското салдо (износвнос) е отрицателно. През 2016
г. то е възлизало на 230 млн.
евро, а през 2019 г.- на 383 млн.
евро. Увеличението на нетния
внос е 66,5%. Най-голям е
вносът на месата и карантиите.
За сравняваните години числата
са 159 и 270 млн. евро - ръст от
70%. Отрицателно и нарастващо е салдото на аква културите,
на млякото и млечните продукти, на хранителните животин-

ски продукти, които не са включени в горните групи.
- Изключително тревожни са
числата за внесените количества животински продукти през
2019 г.: свинско месо - 120 хил.
т, мляко - 34 хил. т. В износната
листа е посочено, че изнасяме
43 хил. т месо и карантии от
птици. Всеки би казал: добре.
Но в същото време (година) сме
внесли 112 хил. т. И тук сме
нетен вносител на 69 хил. т.
Изнесли сме 24 хил. т сирене и
извара, а сме внесли 27 хил. т. И
всичко това - при намалено население с 2 милиона човека и
ниска консумация.
Постоянно се подчертава, че
зърното и маслодайните семена
са гръбнакът на българското
земеделие. Така е, вече произвеждаме 10-12 млн. т зърно
повече от годините преди промените. Маслодайните семена
са увеличени 4 пъти (2,3 млн. т).
Но както използваме зърното и
отпадъците от преработката на
маслодайните семена - главно за
износ, отрасълът става гръбнак
на нашата бедност. Задоволява
ни фактът, че валутното салдо
за отрасъла е положително и
надхвърля 1 млрд. евро. Но това
се дължи главно на износа на
зърно и отпадъци от маслодобивна промишленост като суровина. Това означава

да изнасяш
национален доход
Ще посоча два примера:
- Дания е по-малка по територия и население от България.
Произвежда зърно колкото нас,
но не изнася и килограм. Цялото количество използва чрез животновъдството за производство на мляко, месо и яйца. Осигурява на населението животински продукти по високите европейски стандарти и изнася огромни количества. От декар земя
получава 449 евро, ние - 80.
- За Нидерландия ДУМА
публикува подробен материал
(30.09.2019 г.). Тя внася зърно и
белтъчни фуражи и е развила
животновъдството до космически размери в сравнение с нас.
Освен че храни 17-милионното
население, изнася огромни количества мляко, месо и яйца и
техните производни, и разплоден материал. Много добри думи
могат да се кажат за животновъдството в Белгия, Германия, Франция и др.
За съжаление, годишните
аграрни доклади на МЗХГ всяка есен влизат в Министерския
съвет, но само се регистрира,
че са внесени и приети, без да
се правят изводи и да се приемат мерки. През годините се
провеждат много срещи на обществени животновъдни организации, инициирани от
МЗХГ. Не са редки и протестите, но там се говори само за
пари (субсидии), без да се каже
какво ще се получи срещу тях.
Липсва споделената отговорност. Често субсидиите се увеличават, а продукцията от животновъдството не задоволява
нашите скромни нужди и се
налага да внасяме.
Очаквам да бъдат избрани
нов парламент и правителство, които да видят истинското
положение на отрасъл Земеделие, на животновъдството и
да набележат мерки за увеличение на българските животински продукти, които да задоволят нуждите на населението и на износа.
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Двойна гилотина за Тръмп
от „дълбоката държава”
Целта е той да не може да се кандидатира пак за президент след четири години
Славчо КЪНЧЕВ*

“Причините за събитията са поинтересни от самите събития.”
Марк Тулий Цицерон
(107-43 г. пр.н.е.), римски
държавник, оратор и писател
Съществува научна дисциплина “философия на правото”. В нея са обяснени
произходът и смисълът на правните термини като практическо използване. Например целта на налагане на наказание
спрямо провиненото лице е не само постигане на възмездие, но и ясен сигнал
към останалите членове на обществото
да не следват този пример.
Точно този резултат цели кампанията на ръководството на Демократическата партия в САЩ срещу действащия
президент, понеже той е с антиглобалистки схващания. Повод за кампанията са безредиците във Вашингтон и нахлуването на граждани в сградата на
Конгреса на 6 януари.
След като обяви Доналд Трънмп за
подбудител на безредиците, председателката на Камарата на представителите
Нанси Пелоси, опирайки се на мнозинството на Демократическата партия в долната камара на Конгреса, поиска от вицепрезидента Майк Пенс да приложи 25ата поправка на Конституцията на САЩ.
Какво предвижда тя? Казано накратко отстраняване на действащ президент на
САЩ от неговия пост поради неспособност да изпълнява задълженията си.

на Камарата на представителите писмено заявление за това, че президентът не
е способен да осъществява своите пълномощия и задължения, то вицепрезидентът
веднага приема върху себе си неговите
длъжностни пълномощия и задължения в
качеството си на изпълняващ задълженията на президента.
Неолибералните “новинари” с половин уста признаваха, че тази процедура
досега нито веднъж не е била прилагана
в историята на САЩ.
Причината за приемането на 25-ото
изменение на американската Конституция през 1967 г. е, че са налице няколко
исторически прецедента, когато има
съмнения относно дееспособността на
действащ президент. Първият път те се
появяват по време на мандата на демократа Франклин Пиърс (1853-1857).
Смъртта на един от синовете му в железопътна катастрофа малко преди неговата инаугурация дълбоко депресира
Пиърс и неговата съпруга Джейн
Ейпълтън и според очевидци прези-

дентът и мнозинството от министрите
или от друг такъв орган, който може да
бъде предвиден от Конгреса посредством закон, предадат на временно изпълняващия длъжността председател на Сената и на говорителя (спикера) на Камарата на представителите в Конгреса писмено заявление за това, че президентът не
може да изпълнява своите длъжностни
пълномощия и задължения, то вицепрезидентът незабавно приема върху себе
си президентските задължения и пълномощия, в качеството на изпълняващ поста президент. Дотук не е трудно за реализация. Но оттук нататък са

усложненията срещу
евентуален заговор
за легално отстраняване на действащия
президент.
След като президентът предаде на
временно изпълняващия длъжността
председател на Сената, както и на говорителя (спикера) на Камарата на пред-

подстрекаване към
граждански размирици

Първото сондиране
на почвата
за прилагане на тази поправка се състоя
преди повече от две години. Статия от 6
септември 2018 г. във в. “Ню Йорк
Таймс”, позовавайки се на “анонимен
вътрешен източник”, разисква дали президентът Тръмп би бил отстранен от
поста си поради неспособност да
изпълнява своите задължения, вследствие
на (уж!) проявяващо се умствено разстройство. Като основание за евентуален подобен ход се сочеше 25-ото
допълнение към Конституцията на САЩ,
според което (както гъргореха неолибералните журналисти, коментатори, анализатори или казано най-общо - пропагандисти), ако вицепрезидентът и мнозинството от министрите (или членовете
на друг подобен орган, който може да
бъде предвиден от Конгреса посредством закон) предадат на председателя на
Сената pro tempore (избран временно на
този пост сенатор, тъй като титулярен
председател на Сената е вицепрезидентът), както и на говорителя (спикера)
* Авторът е председател
на УС на Асоциацията за борба
против корупцията в България

длъжностни пълномощия и задължения.
Водачката на демократическото мнозинство в Камарата на представителите
Нанси Пелоси е от десетилетия в “голямата политика” и е наясно, че трябва да
има резервен ход - план “Б”, ако не бъде
инициирано прилагането на 25-ата поправка. Понеже дълбоката цел на “дълбоката държава” на неоглобалистите в САЩ
е с оглед на събития след около четири
години. Т.е. да бъде попречено на Доналд
Тръмп, като се опира на 75-те милиона
избиратели, гласували директно в избирателните секции за него (а не чрез подлежащи на манипулиране способи, като
“гласуване по пощата”), отново да се кандидатира за президент. Пелоси се оказа
далновидна - вицепрезидентът Пенс отказа да съдейства 25-ата поправка, като я
нарече политически машинации. Ето защо
се подготвя и светкавично гласуване на
19 януари на импийчмънт, т.е. на отстраняване на Тръмп от президентския пост
посредством друга процедура. Обвинението е отново същото:

дентът систематично е бил силно пиян.
Другият пример е казусът “Удроу
Уилсън” - стопанин два мандата на
Овалния кабинет от 1913 до 1921 г.
Като автор на идеята за учредяване на
Обществото на народите, по време на
пропагандното си турне в полза на
международната организация Уилсън
получава инфаркт, последван от нов.
Озовава се на границата със смъртта
и никога после напълно не се възстановява по време на своите последни
18 месеца като президент. Вдовец от
1914 г., през 1915 г. той сключва брак
с вдовицата Едит Галт, която ръководи президентската администрация по
време на неговото боледуване, въпреки че не притежава никакъв опит в
държавното управление. Но и в двата
случая просто не е съществувало правно основание за отстраняването на действащия президент от поста му.
Понастоящем ситуацията е различна,
след като от 1967 г. 25-ото изменение на
Конституцията е в сила. Но до голяма
степен това е валидно единствено на
теория, понеже процедурата до
завършващия финал е твърде сложна.
След като евентуално вицепрези-

ставителите своето писмено заявление
относно факта, че тази негова неспособност да изпълнява президентските си
задължения повече не съществува, той
възобновява своите длъжностни пълномощия и задължения, ако вицепрезидентът и мнозинството министри (или
друг орган, определен от Конгреса със
закон) не представят в продължение на
четири дни своето писмено заявление,
че президентът не е в състояние да
изпълнява своите длъжностни пълномощия и задължения. В този случай Конгресът решава дадения въпрос, като се
събира в срок от 48 часа, ако няма сесия. Ако Конгресът в течение на 21
дена след получаване на последното
писмено заявление или, ако няма негова сесия - в течение на 21 дена след
деня, когато е било обявено свикването
на Конгреса, установи посредством
гласовете на две трети от членовете на
двете палати, че президентът не е в
състояние да изпълнява своите пълномощия и задължения, вицепрезидентът
продължава да ги осъществява в качеството си на изпълняващ поста президент. В противен случай президентът
възобновява осъществяването на своите

Този конституционно установен процес реализира правото на Камарата на
представителите в Конгреса на САЩ да
обвини държавен служител (президент,
вицепрезидент, съдия) в извършване на
престъпление или наказуема простъпка.
Първият етап на импийчмънта представлява гласуване от конгресмените по отделните точки на обвинението, като, за
да бъде одобрено то от Камарата на представителите, е необходимо мнозинство
от две трети от нейните 435 члена. После, ако поне по една от точките на обвинението е налице необходимият кворум, Сенатът разглежда случая и накрая
гласува дали да одобри импийчмънта.
Но както при евентуалното прилагане на 25-ата поправка на Конституцията, така и след варианта за импийчмънт,
се очаква в Конгреса да бъде прокарано
много важно решение. Във федералния
законодателен орган Демократическата
партия вече не само доминира в Камарата на представителите, но притежава
и гласувателно мнозинство и в Сената,
където местата са разпределени 50:50
между републиканци и демократи. Но
според Конституцията на САЩ, в този
случай при гласуване решаващ е гласът
на председателстващия Сената, който
пост принадлежи на вицепрезидента.
След 20 януари това ще бъде Камала
Харис, която е от Демократическата
партия. По този начин крайното съотношение при първоначално разпределение при гласуване 50:50 между сенаторите винаги би било в полза на демократите, като се прибави и гласа на председателстващия на Сената.
Именно това последващо решение,
след отстраняването на Доналд Тръмп
от президентския пост, часове преди изтичане на мандата му, е целта на “дълбоката държава” на неоглобалистите в
САЩ. И тя е да бъде забранено настоящият президент да заема публична
длъжност. По този начин да бъде сложена непреодолима бариера по пътя му за
стопанин на Овалния кабинет в Белия
дом от 20 януари 2025 г.
Правилно! - потриват доволно ръце
босовете на “дълбоката държава”. Нали
именно Доналд Тръмп в своята реч пред
Генералната асамблея на ООН се обяви
против глобализма, за патриотизъм.
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„Концерти за бебоци”
става на 7 години

НАКРАТКО

Историческият музей
в Кюстендил показва
етнографска изложба

Софийската опера ще отбележи и 13 години от началото на
детската образователна програма „Отиваме на опера и балет”
СНИМКА РИМ-КЮСТЕНДИЛ

ма, която приобщава най-малките към голямото музикално
изкуство. Тя започва с операта “Вълшебната флейта” от
Моцарт, специално адаптирана за деца. За тази програма
акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера,
изтъква: “Това е мисията ни упорито, целенасочено и последователно да създаваме нашите зрители, които ще
пълнят залите утре, вдругиден, след време.”
Представленията, които се
изпълняват пред деца, имат
позитивно въздействие върху
тях. Музиката и сюжетът в
оперите като цяло ги насърчаСофийската опера за
първи път отвори врати за
бременните и майките на новородените деца на 18 януари преди седем години. “Концерти за бебоци” от инициативата на акад. Пламен Карталов са от най-любимите в
програмата на Операта и
придобиха широка популярност сред обществеността.
На тях родителите имат
възможност да направят
може би първия истински
музикален подарък на децата
си. В много специална и
уютна обстановка те общуват със своето бебе на поразличен език - този на прекрасната класическа музика.
Във връзка с годишнината на “Концерти за бебоци”
първият ни оперен театър
ще представи още два
допълнителни спектакъла:
на 17 и на 24 януари от
11 ч. на малката сцена.
В Софийската опера на
6 февруари 2008 г. започна
Детската образователна програма “Отиваме на опера и

та, които отрано започват да
посещават представления, получават допълнително възпитание - на любов към света на
музиката. И точно това е причината някои малчугани да
бъдат много по-възпитани, поспокойни, по-коректни, когато общуват с околните, и повнимателни от другите.
Онлайн игра, която достигна до 10 400 души, организира Софийската опера
съвместно с издателство
“Просвета” в периода 14-20
декември 2020 г. Децата участваха в томболата, която
излъчи петима победители Катерина Казашка, Кирил

СНИМКИ СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ

балет”. Следващия месец там
ще бъде отбелязан още един
специален празник - 13 години от образователната програ-

ват да мислят креативно, да
бъдат по-добри, да преодоляват проблемите, които стоят
пред тях. Доказано е, че деца-

Бургаската галерия „Неси” започна
годината с изложба на Живко Иванов

Атанасов, Донка Чолакова,
Никол Паунова, Татяна Делева, съобщават от националния
културен институт.

Известният художник Живко Иванов
зарадва ценителите на изобразителното
изкуство със своята традиционна изложба в началото на годината в галерия
“Неси” с най-новите си творби.
Роден в Бургас на 2 септември
1953 г., Живко Иванов завършва Художествената гимназия в София
(1972), а през 1979 г. - ВИИИ “Николай Павлович”. Стилът му се определя
от изкуствоведите като лиричен експресионизъм, а самият той го нарича
“ЖивКопис”.
Автор е на над 60 самостоятелни
изложби, сред които и експозиции в
Белгия, Великобритания, Германия,
Ирландия, Нидерландия, Словения,
Сърбия, Чечения. През 2009 г. Иванов
получава отличието “Художник на годината” на Община Бургас. През юли
2020 г. е удостоен с наградата на Община Бургас на името на известния
бургаски художник Ненко Токмакчиев за картината “Спомен за Н. Т.”. Два
месеца по-късно печели и голямата
награда на Община Бургас за живопис
на Биеналето за съвременно изобразително изкуство “Приятели на морето”
за картината “В края на сезона”.

Съвместната етнографска изложба на музеите в Брезник, Перник, Кюстендил, Банско и Гоце Делчев - “Багри от долините на Струма
и Места”, е подредена в зала “Стримон” в Регионалния исторически
музей в Кюстендил, съобщи БТА.
Експозицията представя традиционни облекла, тъкани и накити от
Югозападна България. Повече от
500 експоната показват многообразието, естетиката, практичността и умелото съчетаване на форми
и цветове, вплетени в орнаментика,
комбинации и декорации.

Сбогувахме се
с писателя
Христо Черняев
Вчера изпратихме в последния
му земен път писателя Христо
Черняев. Роден на
3.02.1930 г., той е
автор на повече
от 40 книги с
поезия, публицистика и есеистика. Стиховете му са
превеждани на различни езици, включени са в антологии и в учебни помагала, по тях са композирани песни.
Христо Черняев е високо оценяван
като лирик, есеист и преводач с благотворно влияние и подкрепа към помладите в литературата. Носител е
на орден “Св. св. Кирил и Методий”,
на Голямата литературна награда
“Варна” и на множество литературни отличия. Бил е секретар на
секция “Поети” в СБП, завеждащ
литературната редакция на БНР,
зав. отдел “Поезия” на в. “Пулс” и
на сп. “Пламък”. Почетен гра-жданин е на град Борово. Поклон пред
светлата му памет! Това се казва
в некролог от СБП.

Почина пианистът
и композитор
Явор Димитров
С много болка
съобщаваме, че внезапно ни напусна
Явор Димитров дългогодишен директор на Софийската филхармония. Музиката беше негова кауза и
СНИМКА
смисъл на живота
THEATRE.ART.BG
му. А Софийската
филхармония - голямата му любов.
Поклон пред паметта му! Почивай в
мир! Това пише в сайта на СФ. Явор
Димитров е роден на 4.12.1961 г.,
завършва НМА “Проф. П. Владигеров”
с пиано при проф. Б. Стършенов и проф.
А. Диков. Същевременно учи композиция
при проф. М. Пеков. Бил е преподавател в НМА, НБУ, ЮЗУ и НМУ
“Л. Пипков”; директор на Националния център за музика и танц при МК;
от септември 2019 г. е директор на
“Музикална къща БНР”.
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Сутринта на места в Източна България все още ще превалява
слаб сняг, но бързо ще спре и облачността ще се разкъса. Над
останалата част от страната ще бъде предимно слънчево.
Западният вятър ще отслабва, а до вечерта в отделни райони
и ще стихва. Максималните температури ще са между минус
1 и 4 градуса. През нощта срещу събота от запад отново ще
се заоблачава. Атмосферното налягане ще се покачи и ще е
малко по-високо от средното за месеца.

ХОРОСКОП

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
/8 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
14.45 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊÂÒÚÓ‚ÂÚÂ
16.45 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
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 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚
22.00 √Ó‰ÛÌÓ‚. œÓ‰˙ÎÊÂÌËÂÚÓ Ú‚ ÙËÎÏ /5 ÂÔËÁÓ‰/
(14)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 Jazz before Jazz - Ã‡ËÓ
—Ú‡Ì˜Â‚ Ë ÀËÓÌÂÎ Ã‡ÚÂÌ ‘ÂÒÚË‚‡Î ìœË‡ÌÓ
ÂÍÒÚ‡‚‡„‡Ìˆ‡ - 2016î
00.35 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.40 »Á‚˙Ì Ë„‡Ú‡ /Ô/
04.10 ÃÛÁËÍ‡, ÏÛÁËÍ‡ /Ô/
04.40 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚ ÙËÎÏ
/8 ÂÔËÁÓ‰/Ô/ (12)

06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî Ò ﬁÎËˇ ¿Î’‡ÍËÏ (Ô)
08.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î Ò
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡ (Ô)
09.00 ìÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Èî Ò
¬‡ÒËÎ ¬‡ÒËÎÂ‚ (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
12.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î Ò ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ —ËÏÓ‚ (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î Ò ‚Ó‰Â˘ ≈ÎÂÌ‡
œÂÌ˜ÛÍÓ‚‡
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ Ò˙Ò —ÚÓËÎ
–Ó¯ÍÂ‚
17.15 “¬ Ô‡Á‡
17.30 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇì
20.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î Ò
¬ÂÎËÁ‡ ≈Ì˜Â‚
21.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î Ò
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡ (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î Ò
‚Ó‰Â˘ ¬ÂÎËÁ‡ ≈Ì˜Â‚
(Ô)

06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: –ÂÒÍ˛
¡ÓÚÒî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.250
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.44
15.00 œÂÏËÂ‡: ì»ÒÚËÌÒÍ‡
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.16
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.13
ÂÔ.7
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.5
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.10
21.00 œÂÏËÂ‡: ì¬Î‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.10
22.30 œÂÏËÂ‡: ìƒÓ·ËˇÚ ‰ÓÍÚÓî - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.10
23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
00.00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.8
ÂÔ.8
01.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î,
Ò.14 ÂÔ.52
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.00 ì¡‡ÒÚËÓÌË Ì‡ ‚Î‡ÒÚÚ‡î /
Ô./ - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ,
˜‡ÒÚ II
04.50 ì«‡‚ËÌ‡„Ëî - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.115

ОВЕН

ВЕЗНИ

През този ден ще си
намерите брат по разум. Ще срещнете някого, който мисли също
като вас.

Не давайте на любимия
човек повод за ревност.
Денят е взривоопасен,
бъдете внимателни с
него.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Денят ще се подрежда
доста хармонично. Ще
получавате добри резултати срещу малко усилия.

Постарайте се да избегнете импулсивното
поведение. Възможно е
да се появят конфликти.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Гъвкавият подход ще ви
помогне по-добре да
преодолеете създала се
неблагоприятна ситуация.

Внимавайте за грешки
с документи, за да избегнете сериозен гаф в
п р о ф е с и о н а л н и т е си
дела.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË

Ако вашият любим не
ви разбира достатъчно,
отложете по-важните
разговори - и утре е
ден.

Може да се раздавате
прекалено много, но
нека да е за приятели.
Намерете златната
среда.

17.40 ì◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌî

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Пословична е абсолютната ви увереност във
вашата
непогрешимост. Възможно е да
сгрешите.

Възможно е да се окажете много неудовлетворени. Моментът е
подходящ за финансови
действия.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Лесно и бързо се справяте със задачите. Както винаги, дарявате
хората с добро настроение.

Ако сте решили да очаровате някого, действайте бързо. Не позволявайте да ви развалят деня.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

08.00 ÕÓ‚ËÌË
08.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó
ÛÚÓî
09.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
10.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
11.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
11.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
14.00 ÕÓ‚ËÌË
14.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî
15.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî

18.45 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î
20.00 ì¬ÂÏÂî
20.30 ÕÓ‚Ó„Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ÌÓ˘
Ì‡ œ˙‚Ë Í‡Ì‡Î
00.15 ì“‡ÍÒËÒÚÍ‡. ÕÓ‚‡ „Ó‰ËÌ‡ ÔÓ √ËÌÛË˜î ÙËÎÏ
02.05 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî
03.30 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî
04.15 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî

15

ПЕТЪК
15 ЯНУАРИ

2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Лошият сън е честа причина за преяждане, затлъстяване
и дори значително увеличава риска от сърдечни болести.
Повечето представители на силния пол дишат с корема си,
а жените се научават да използват за целта гърдите си.

Песен по истински
случай стана хит
Мила Роберт провокира публиката с най-новия си сингъл „Боклук”
Песен, създадена по истински случай, се превърна в тотален хит. Музикалната продукция за пореден път е на
Явор Карагитлиев, а текстът
е дело на самата Мила Роберт.
Парчето е започнато в Скопие през 2018-а и завършено
в София миналата година. Разказва за сладките смешки и
нощните въртележки. Това е и
първата композиция от дебютния албум “Еготрип”, който
излезе през декември.
Видеото към “Боклук” е
заснето на трета буна във
Варна, режисьор отново е
Жоро Пеев, а оператор - Иван
Христов. Преди време Мила
Роберт пуска стори в инстаграм, че ще снима клип, и, който иска, да дойде. В посочения ден на мястото се появяват много млади хора, които
нямат търпение да се включат
в снимачния процес. “Исках-

Мила Роберт и един от най-близките и приятели Явор Карагитлиев, работят по песните в жегата и в
края на деня влизат в надуваем басейн да гледат залеза
ме просто да си комуникират
един с друг и да им е приятно.
Мисля, че така и стана. Надявам се да е добър спомен за
тях, за мен със сигурност е”,

разкри младата певица. И
допълни: “Във видеото се опитахме да покажем друга част
от песента, да изопачим непристойното женско поведе-

ние.”
“Целият проект няма много общо със случващото се в
момента. Затова решихме да
го пуснем на първи януари по
обяд, когато хората ще бъдат
с махмурлук и поне малко от
малко ще могат да се припознаят. С тези атмосферни летни кадри пък искахме да напомним, че има море и лято и
всичко ще е наред”, уточни
Мила Роберт.
Албумът й “Еготрип” е писан в последните две години,
но най-динамичният работен
процес над него е бил миналото лято на село. Тавата се
състои от 13 песни, като всяка
от тях разкрива някои аспекти
от живота на Мила. А и не
само - този албум се опитва да
капсулира времето, в което
живеем сега, търсенията на
един човек и вечната нужда от
любов и щастлив край.

- ‡Í‚Ó ˘Â ÒÚ‡ÌÂ, ‡ÍÓ ÒÂ Í˙ÒÚÓÒ‡ ·ÎÓÌ‰ËÌÍ‡ Ë Á‡ÂÍ?
- ƒÂÏÓ„‡ÙÒÍË ‚ÁË‚!...
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¿“¿Õ¿— ‘”–Õ¿ƒΔ»≈¬,
‚ËˆÂÔÂÁË‰ÂÌÚ Ì‡ ¡‘—
‚ ÓÒÚ‡‚Í‡
¬≈Õ÷»—À¿¬ ¿–¿ƒΔŒ¬,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ÓÏËÒËˇÚ‡
Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ ÎË˜ÌËÚÂ ‰‡ÌÌË
¬»“ Œ ¡ŒﬂÕŒ¬, ÂÊËÒ¸Ó,
ıÛ‰ÓÊÌËÍ, ‡ÌËÏ‡ÚÓ
ƒ¿Õ»≈À ¡Œ–»Ã»–Œ¬,
·Ë‚¯ ÙÛÚ·ÓÎÂÌ Ì‡ˆËÓÌ‡Î
Ã¿–“»Õ œ≈“–Œ¬,
·Ë‚¯ ÙÛÚ·ÓÎÂÌ Ì‡ˆËÓÌ‡Î
–Œ—»÷¿ ¿Õ√≈ÀŒ¬¿, ÔÓÂÚÂÒ‡
“¿“ﬂÕ¿ œ≈“ Œ¬¿, Ô˙‚‡Ú‡
·˙Î„‡ÒÍ‡ ÌÂÁˇ˘‡ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÚÂÎÍ‡ ÔÓ Ï‡‡ÚÓÌÒÍÓ ·ˇ„‡ÌÂ

Топлата вода
допринася за
отслабването
Всяка диета за отслабване
става по-ефективна с приема на
много топла вода, разкри Зухра
Павлова, кандидат на медицинските науки, ендокринолог в
клиниката на Московския
държавен университет. Експертката разкри просто правило за
бързо сваляне на излишното
тегло. Лекарката предложи да се
използва така наречената формула за поддържане на калории.
За да направите това, теглото ви трябва да се умножи по
коефициента на активност, кой-

Пак променят датата на „Смъртта може да почака”

Даниъл Крейг за последен път ще е Агент 007

Премиерата
на
25-ия филм за Джеймс
Бонд “Смъртта може
да почака”, предвидена за 2 април, може за
пореден път да бъде
отложена, този път за
ноември, пише “Дейли експрес”. По данни на изданието рекламните партньори на
продукцията вече са
били предупредени,
че има вероятност да
се промени денят на

премиерата на лентата. Но засега няма
официално насрочена
дата.
Първоначално поредният епизод от
Бонд сагата трябваше
да излезе на екран
миналата есен. Продукцията на заснетия
през 2020 г. филм
“Смъртта може да почака” се оказа 250
пъти по-скъпа, в сравнение с първата кино-

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

«‡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

творба за Агент 007 “Доктор Но” от 1962
година.
Режисьор на найновата лента е Кари
Фукунага, а ролята на
Бонд отново бе поверена на Даниъл Крейг.
Филмът ще бъде последен с участието на
този актьор, който
вече пет пъти се
превъплъти в образа
на шпионина на Нейно Величество.

Увеличиха се
осиновяванията
на животни

»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‚‡

‘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
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то е 28 при неактивен начин на
живот, 31 - при средна активност (10 хил. стъпки дневно и 3
тренировки седмично) или 33 ако човек отделя за упражнения
пет или повече дни на седмица.
“За да започнете да отслабвате, трябва да извадите от получената цифра 10-15% . Това е
200-300 ккал, приблизително
една кифла със стафиди, ако все
още помните какво е”, обясни
Павлова. Полученото число е
броят на килокалории, които можете да си позволите на ден.
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Осиновяванията на домашни любимци се увеличиха с 15 на сто на
фона на пандемията, през която хората се опитват да се справят с изолацията. Повече от 63 милиона домакинства
имат кучета, а в близо 43 милиона отглеждат котки, сочат данни от национално проучване в САЩ през 2019 г. на Американската асоциация на производители на продукти за домашни любимци. От “Зоетис”
- най-голямата компания в света за здраве
на животните, отчитат и ръст от 70% в
приходите от електронна търговия на
фона на ветеринарните консултации.

Георги
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Волейболистите дадоха
само гейм на Австрия
Волейболистите от националния отбор на България
стартираха отлично европейската квалификация в Хадера,
Израел. Състезателите на
Силвано Пранди се наложиха
над Австрия с 3:1 гейма
(25:21, 20:25, 25:19, 25:22) в
първия си мач от група В,
изигран в зала “Енербокс”.
“Лъвовете” показаха, че
вървят уверено към спечелването на турнира, след като
в първия ден Австрия срази

домакините с 3:0 гейма (25,
23, 20) само за 80 минути.
Снощи нашите играха с тима
на Израел, който ще срещнат
и в неделя, а в събота ще излязат отново срещу Австрия.
Нашите стартираха с Цветан Соколов, Георги Сеганов,
Тодор Скримов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Николай Къртев и либеро Владислав Иванов, а в игра влязоха още Димитър Димитров,
Аспарух Аспарухов и Сте-
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фан Чавдаров.
Най-резултатен бе Цветан
Соколов със 17 т. (2 блока),

15 добави Алекс Грозданов (2
аса, 2 блока), а с 12 завърши
Тодор Скримов (4 аса). За

Ясен Петров поема
националите
Костадин Гергинов е новият шеф на съдиите
Марин МИЛАШКИ

Ясен Петров е новият селекционер
на националния отбор на България по
футбол, реши Изпълкомът на БФС на
първото си заседание за 2021 г.,
продължило над 3 часа. Договорът на
“пловдивския Джанини” е до края на квалификациите за Мондиала в Катар 2022.
Той ще води националите в тежката
група с Италия, Швейцария, Северна

Ирландия и Литва. Нашите започват в
края на март с две домакинства срещу
“кръстоносците” и “адзурите”.
Вицепрезидентът Емил Костадинов
е издигнал кандидатурата на Петров.
За поста са били обсъждани още Георги Донков и Георги Дерменджиев.
Спряганият за фаворит Александър
Димитров остава да води младежите.
Ясен Петров е роден на 23 юни
1968 г. в Пловдив. Бил е футболист на
Ботев Пд, Левски, Славия, Локо Сф и
на отбори в Кипър, Китай и Германия.

Оставиха
проектоолимпийка без
пари за подготовка
Най-голямата надежда на България за олимпийски
медал в кану-каяка Станилия Стаменова остана без
пари за подготовка. Бившата лекоатлетка е световна
шампионка на 200 м едноместно кану от Милано 2015
и трикратна европейска златна медалистка. В момента
тя е без финансиране от държавата и с лични средства
подсигурява тренировките и възстановяването си. През
ноември нейният клуб СККК Тракия Пловдив, за който през 2020 г. Станилия спечели седем медала на
републиканското първенство, прекратява договора й
и до днес тя тренира без заплата, осигуровки и трудов
стаж “за славата на България”, както казва самата тя.
“Не разбирам с какво заслужих подобно отношение.
Това е финансиране, което печелят най-добрите атлети
от държавата в олимпийските спортове. След карантината ми бе отказано финансиране на лагер в Пловдив с
треньора, който федерацията бе подписала. През август
изтече срокът на подписания договор с министерството
и той не бе анексиран до декември, както се е случило
с останалите атлети на предолимпийска подготовка.
През ноември бях повикана от ръководството на
клуба, който ми прекрати трудовия договор. От тогава
тренирам без заплата, осигуровки и трудов стаж за
славата на България, като влагам изключителни усилия,
за да намеря място, средства за подготовка и възстановяване. Това се случва в година, в която би трябвало
всичко да ми е подсигурено от държавата. А след като
на 13 януари подадох молба за картотекиране в друг
клуб, който ми предлага заплата и условия за подготовка, ключът на хангара, в който си държа лодките в
СККК Тракия Пловдив, беше сменен. Сега нямам достъп
и до оборудването си”, написа Стаменова.

Носител на Купата на България (през
1992 г. с Левски и през 1995 г. с Локо
Сф). Има три мача в националния отбор. Като треньор е водил Локо Сф,
Ботев Пд, Локо Пд, Черно море, Левски, Нафтекс и тимове от Китай.
Изпълкомът смени и шефа на Съдийската комисия. На мястото на Костадин Стоичков вече е Костадин Гергинов, който от пролетта на 2020 г. бе
мениджър към Съдийската комисия.
Гергинов е бивш международен
съдия в периода 1992-1999 г. През 2002
г. е секретар, а в периода 2008-2009 г.
е зам.-председател на комисията. От
2010-а е в листата на съдийските наблюдатели към УЕФА.
Няма да има извънреден конгрес на
БФС, след като следващият редовен форум е насрочен по устав за януари 2022 г.

Бразилски финал
за Копа Либертадорес

Играчите на Сантос са изградили пирамида
след победата над Бока Хуниорс с 3:0
Два бразилски отбора се класираха за финала на Копа Либертадорес за 2020 г. Най-престижният клубен трофей в
Южна Америка ще бъде оспорен от Палмейрас и Сантос,
които отстраниха съответно аржентинските грандове Ривър
Плейт и Бока Хуниорс. Големият мач е на 30 януари на митичния стадион “Маракана” в Рио
де Жанейро.
Палмейрас загуби с 0:2 от
Ривър Плейт в драматичен реванш в Сао Паолу след голове на
Роберт Рохас (29), който бе изгонен след втори жълт картон в

73-ата мин., и на Рафаел Боре
(44). След няколко намеси на
ВАР в ущърб на гостите и с
човек повече Палмейрас достигна финала с общ резултат 3:2,
след като бе спечелил гостуването с 3:0.
В другия реванш Сантос
съкруши с 3:0 гостуващия Бока
Хуниорс с голове на Диего
Питука (16), Джеферсон Сотелдо (49) и Лукас Брага (51). Франк
Фабра от гостите получи червен
картон, след като умишлено
стъпка фаулиран от него съперников играч. Първият мач в Буенос Айрес бе завършил 0:0.

съперника Никлас Кронталер
бе над всички с 20 т. (2 аса, 1
блок).

ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО РИНГ
22.00 Монпелие - Монако
ПО МАКС СПОРТ 3
21.45 Лацио - Рома
ПО РИНГ
21.20 Унион - Байер Л
УТРЕ
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
17.00 Лийдс - Брайтън
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
14.30 Уулвърхемптън Уест Бромич
17.00 Уест Хем - Бърнли
19.30 Фулъм - Челси
22.00 Лестър - Саутхемптън
ПО НОВА СПОРТ
14.30 Мидълзбро - Бирмингам
17.00 Уотфорд - Хъдърсфилд
21.45 Барнзли - Суонзи
ПО РИНГ
13.00 Алмерия - Алавес
22.00 Анже - ПСЖ
ПО МАКС СПОРТ 3
19.00 Торино - Специя
21.45 Сампдория - Удинезе
ПО БНТ 3
ВОЛЕЙБОЛ
20.55 България - Австрия
ПО ЕВРОСПОРТ 2
СКИ
11.50 и 15.00 СК
в Марибор (жени)
13.00 СК във Венген (мъже)
В НЕДЕЛЯ
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
14.00 ЦСКА - Алания
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
16.00 Шефилд Юн - Тотнъм
18.30 Ливърпул - Ман Юнайтед
21.15 Ман Сити Кристъл Палас
ПО БТВ ЕКШЪН
СУПЕРКУПА НА ИСПАНИЯ,
ФИНАЛ
22.00 Барселона Реал М/Атлетик Б
ПО РИНГ
22.00 Лион - Мец
ПО МАКС СПОРТ 3
21.45 Интер - Ювентус
ПО ЕВРОСПОРТ 2
16.20 Байерн М - Фрайбург
ПО БНТ 3
ВОЛЕЙБОЛ
19.55 Израел - България
ПО ЕВРОСПОРТ 2
СКИ
10.05 и 13.05 СК
в Марибор (жени)
11.10 и 14.15 СК
във Венген (мъже)
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