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Редуват учениците в клас
Децата от VII, VIII и ХII клас вероятно ще учат три седмици
присъствено и три - дистанционно. Готвят наредба за по-ранно
пенсиониране на учителите.
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Арестите на Гешев
от 9 юли са незаконни
Д

Съдът определи като произвол
задържането на Пламен Бобоков

раги сънародници, дали разбрахте на 4 април какви избори
предстоят в милата ни родина?
Парламентарни? Така е. Но по
всичко личи, че властта не мисли
за тях като за такива. Вотът на 4
април е генерална репетиция. За
президентската надпревара.
Ако изборите на 4 април са
парламентарни, логично е да очакваме политическите сили да представят платформи и програми, да
споделят политики и решения.
ГЕРБ нямат подобни намерения.
Ще ни засипят с клишета, гарантирани и гарнирани с лъжи, познати от години.
Кампанията отдавна започна.
ГЕРБ, партньори и ортаци имат
една цел: бой по президента Румен Радев. Забележете - по президента! Не по опоненти на партийно ниво, а по президента.
Организираха цирк за датата
на вота. Която и да беше посочил
президентът - щеше да е същото.
Нормална партия, която ще участва в редовни избори, дата за
които определя по Конституция
президентът, не носи вода от девет кладенеца за деня, в който ще
се гласува. Всеки ден е празник ако не за едни, то за други. Важно
е не на коя дата, а как и за какво
да се гласува. Властта не желае
това да се коментира. Тя не иска,
независимо от епидемията и натрупаните негативи, свързани с
прозрачността на изборния процес, да направи предстоящия вот
по-честен.

Показните арести от 9
юли, с които се хвалеше главният прокурор Иван Гешев,
един по един падат в съда.
Две от трите полицейски
задържания - на президентския съветник Илия Милушев
и на бизнесмена Пламен Бо-

боков, вече са обявени за незаконни. “Де факто” твърди,
че това важи и за ареста на
съветника на държавния глава Пламен Узунов.
Задържането на Милушев бе обявено за незаконно
през ноември, а в началото

на януари Софийският районен съд се е произнесъл за
Бобоков. Съдия Яна Димитрова се позовава на решение
на ЕСПЧ, според което когато “липсва конкретна фактическа обосновка на необходимостта от задържането,

задържането се явява несъвместимо с принципа за защита
на лицата от произвол”. Съдът
не смята, че приложената мярка съответства на подозренията спрямо Бобоков.
Стр. 2
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Въпреки забавянето на ваксините срещу КОВИД-19 и тромавите процедури на ЕС за одобряване
на още фирми, властите у нас твърдят, че имало дози за 9 милиона български граждани
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Учителите вече могат
да се пенсионират по-рано
Учениците от 7, 8 и 12 кл. вероятно първи ще се върнат в клас за три седмици
Учителите и директорите на образователни институции вече могат
да се пенсионират по-рано. Това те
ще могат да направят единствено по
собствено желание и до 3 години порано от възрастта за трета категория труд.
По инициатива на Синдикат “Образование” към КТ “Подрепа” социалният министър Деница Сачева е
внесла проект за промяна в Кодекса
на труда, който е свързан с прекратяването на трудово правоотношение на
педагогическите специалисти.
В своя позиция от синдиката припомнят, че досега, ако учителите

ползваха ранното пенсиониране дори
и за месец, бяха лишавани от добавката от Учителския пенсионен фонд пожизнено. Тя е около 100 лева. Според
синдикалистите това е несправедливо
към учителите, защото възможността
за ранно пенсиониране е придружена
от рестрикция с отнемане на добавка
и обричане на учителската професия
на ниска пенсия.
От “Подкрепа” отново засягат темата за претоварването на педагогическите специалисти и припомнят
свои проучвания по време на дистанционното обучение, че натоварването на учители и директори се е пови-

шило с между 15 и 20 на сто. Като
един от проблемите се изтъква бумащината. Затова синдикатът е внесъл
предложение към МОН за облекчаване натоварването на учителите над 50
години с един час седмично. Друга
анкета пък показала, че 98% искат
учителската професия да бъде прекатегоризирана към втора категория
труд (още на стр.11).
Освен масово тестване на учителите от синдиката искат да се направят изследвания и за антитела.
На поредна среща вчера между
здравния министър Костадин Ангелов и образователния Красимир

Вълчев отново бе обсъден въпросът
за връщането на големите ученици в
училище. Окончателно решение ще се
вземе обаче едва другата седмица.
Засега разговорите са за връщане
първо на учениците от 7, 8 и 12 класове. След това ще се мине на вариант за редуване на класовете - вероятно три седмици ще учат присъствено и три седмици - дистанционно.
На срещата са обсъдени и варианти за имунизиране на желаещите учители. Това можело да става в лекарските кабинети в училищата от мобилни екипи или в районните здравни
инспекции.

Имало достатъчно ваксини, твърди властта

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Вече се поставят и вторите ваксини на първите, които се имунизираха срещу КОВИД-19

Задържането на Пламен
Бобоков е било незаконно
Задържането на бизнесменa Пламен
Бобоков е извършено незаконно, без
причина и по този начин е нарушена
Европейската конвеция за правата на
човека. Това е записано в решение на
Софийския районен съд, с което се отменя арестът, извършен миналото лято.
На 9 юли специализирани и военни прокурори, полицаи и служители на Бюрото за защита към Иван Гешев нахлуха
показно в президентството. Акцията бе
съпроводена с арестите на президентския съветник Илия Милушев и секретаря на държавния глава Пламен Узунов,
както и на Пламен Бобоков. Полицейската заповед за ареста на Милушев бе
обявена за незаконна от съда още през
ноември, “Де факто” твърди, че същото
важи и за задържането на Узунов.
Съдия Яна Димитрова от СРС, която отменя ареста на Бобоков, се по-

зовава на решение на ЕСПЧ, според
“което липсата на конкретна фактическа обосновка на необходимостта от
задържането, задържането се явява
несъвместимо с принципа за защита
на лицата от произвол”. “Задържането
съставлява ограничаване на правото на
свобода и съгласно Конвенцията за
защита на правата на човека и основните свободи по изключение е приложимо с цел да осигури явяването на
лицето пред предвидената в закона институция при обосновано подозрение
за извършване на престъпление или когато обосновано е призната необходимостта да се предотврати извършване
на престъпление или укриване след
извършване на престъпление. В конкретния случай приложената мярка не
се оправдава от никоя от тези цели”,
пише в съдебното решение.

Ваксини има за 9 млн.
български граждани, заяви министърът на здравеопазването
проф. Костадин Ангелов. Началникът на Оперативния щаб
проф. Венцислав Мутафчийски
обясни, че квотата на България е 1,55% и “на всеки 200
ваксини, получени в ЕС, ние
ще получим 3”. Има предложение към ваксинационните центрове в големите болници да
има мобилни екипи, а самите
центрове да работят на две
смени поне до 22 ч., когато
започне масовата имунизация.
С около седмица ще се забавят очакваните дози от ваксината на “Пфайзер” и “БиоНТех”, обясни главният
здравен държавен инспектор
доц. Ангел Кунчев след получаването на поредната пратка от 18 720 дози, което е
наполовина на предварително обявения график. По думите му през пролетта може
да започне ваксинирането на
всички желаещи. Доц. Кунчев

обяви, че в някои области,
приключили с първата фаза,
още тази седмица може да
започне втората в някои от
домовете за възрастни хора,
както и в първите училища.
За София това се очаква да
стане до 10 дни.
Кунчев заяви, че малко над
2000 души, които работят в
СИК, могат да попаднат приоритетно в групите за имунизация. По думите му основното е дезинфекция, носене на
лични предпазни средства и
спазване на дистанция. Решението за изискванията обаче ще
е на ЦИК. “Процесът на комуникация не е по-рисков от
посещение в един търговски
център. Гласуването отнема не
повече от 10-15 минути. За
предизборната кампания ще
важат правилата от заповедта
на министъра на здравеопазването и като ограничение за
събиране на хора, и като отстояние, и като носене на
предпазни средства”, каза той.

Трудовите злополуки
намаляват, но
загиналите - не
Аида ПАНИКЯН

С 422 по-малко са
трудовите злополуки
през 2020 г. в сравнение
с предходната година регистрирани са 2309,
сочат данните на НОИ.
От тях 408 са станали на
път за или от работното
място. Най-много са регистрираните трудови
злополуки в сухопътния
транспорт - 187, там има
и най-много смъртни
случаи - 11. Следват зло-

полуките сред работещите в търговията на дребно (без търговията с автомобили и мотоциклети) - 167, които са с 9
повече от предходната
година. Инцидентите в
държавното управление
са 158, а в хуманното
здравеопазване - 106.
Въпреки че като цяло
регистрираните трудови
злополуки намаляват най-вероятно заради затварянето на редица
дейности поради противоепидемичните мерки,
смъртните случаи не са

намалели и за втора година остават 89, като 70
от тях са станали на
работно място.
За трудова злополука
не се зачитат инциденти
на работното място, ако
те са станали с работник,
който е страдал от епилепсия, хронична исхемична болест на сърцето
(всички клинични форми,
включително миокарден
инфаркт), захарен диабет, атеросклероза, високо кръвно налягане, душевни болести и мозъчен
инсулт.
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Бойко Борисов в паралелна реалност

Няколко дни след като властите смело твърдяха, че положението със свлачищата и наводненията в страната е преодоляно, Бойко Борисов “внезапно” обяви, че “има проблеми на много места”. “Министър
Христо Терзийски събира
Щаба за бедствия и аварии, защото има проблеми на много
места - Петърч, Костинброд,
Гоце Делчев, деретата по Брезница, Дъбница и на други места, за да може да се вземе решение и да се отпуснат средства
за възстановяване на участъците”, анонсира той срещата за
вчерашния следобед. Премиерът обаче продължава да отказва да приеме, че некачествени ремонти са отговорни за
пропадналите пътища и активи-

скални маси в момента се отнемат, за да се разширяват
пътищата. 53 млн. лв. дава
държавата за това. Парите са
по сметките, започва се фрезоване, разширяване и да се
правят канавките”, сети се той
със закъснение.
С включване в социалните
мрежи от Лъки Борисов разпореди да започне търсенето на
специалисти. По пътя за Рилския манастир има 80-90% наклон и могат да работят само
алпинисти, продължи той с оправданията. “Правим училища
и блокове, даваме милиони за
пътища. Пътят за Кръстова вода
е на привършване. За Родопите
се влагат много пари и мисля,
че хората го виждат. Обходите
на Пловдив и Асеновград също

“Въоръжените сили на България са със занижени способности, със значителен
некомплект от личен състав, системно недофинансиране, остаряло въоръжение
и техника, занижени критерии в подготовката, лоши условия на труд и ниска
мотивация на личния състав. Те не са в състояние да изпълняват в пълен обем
конституционните си задължения за гарантиране териториалната цялост,
независимостта и суверенитета на страната”, констатира Съветът
по отбрана към НС на БСП, оглавяван от Атанас Зафиров

Борисов обвини скалите
за „многото проблеми”
Пътища с голям наклон и природата се оказаха отговорни за
пропадналите участъци и активираните „ремонтирани” свлачища
раните уж укрепени свлачища.
“Природата ни е много красива, но скалите са ни много
лоши. При тези температури,
водата, която е замръзнала в
скалите, води до това да започнат да падат. Виждате какви

се правят”, опита се да замаже
той положението с поредните
обещания за милиони, хвърлени в ремонтни дейности.
Ден след като президентът
Румен Радев задочно смъмри
властта за безразборното хар-

чене без видими резултати, Борисов продължи да го атакува.
“Много бих искал, когато следващия път президентът се изказва, да каже кои пари да
спрем. Той казва, че се харчат
много пари. Да каже: Борисов,

Ясни са още трима областни
председатели на БСП
Александър Манолов
беше преизбран за втори
мандат като председател
на БСП в София област.
При онлайн гласуване
той получи подкрепата на
58 от 62 членове на Областния съвет на партията. Манолов е бивш председател на общинската
структура в Своге и настоящ общински съветник
в града. “Огромната подкрепа, която получих, ме
задължава и се надявам,
че ще оправдая очаквани-

ята ви. Моята максима
винаги е била, че председателят е пръв сред равни. Винаги съм бил отборен играч и изцяло ще
разчитам на всички вас за
бъдещи съвместни успехи”, заяви след избора си
Манолов.
Д-р Светослав Стефанов пък оглави областната структура на БСП в
Търговище. Той е начело
на общинската организация в града и е общински
съветник. Стефанов е об-

щопрактикуващ лекар и
председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в област
Търговище. При тайния
вот той бе предпочетен от
делегатите пред общинската съветничка и юрист
Десислава Петрова.
Стилиян Стойчев оглави областния съвет на
БСП в Силистра. Той е
зам.-председател на ИБ на
общинския съвет на партията и съветник от групата на социалистите.

Правят референдум за
застрояването в столичен район
Доклад с искане за иницииране на
местен референдум за жителите на кварталите “Изток”, “Изгрев” и “Дианабад”
внесе в Столичния общински съвет кметът на район “Изгрев” д-р Делян Георгиев. То ще включва два въпроса, на които
ще се отговаря по отделно. С първия жителите на района ще бъдат питани дали
да се спре застрояването на зелените площи като паркове, градини, улично озеленяване и на терените между сградите при
комплексно застрояване за срок от 10
години. Вторият въпрос е свързан с

въвеждането на зона за платено паркиране. “Проучихме досегашния положителен и негативен опит за провеждане на
допитвания със сходен предмет и съдебната практика, отнасяща се до ограничаване на правото на собственост”, заяви
кметът. Той предлага референдумът да
стане в един ден с редовните парламентарни избори - на 4 април. Д-р Георгиев
очаква общинските съветници да одобрят доклада и смята, че противното би
било проява на недиалогичност и тесногръдие.

спри 15% увеличението на полицаите, увеличението на учителите, спри парите за кметовете. Да каже кои пари да спрем
- за хората на първа линия, за
мерките 60/40, 80/20? Да спрем
АМ “Хемус”, защото не е важ-

но за Варна и Търново, да спрем
Монтана-Враца-Видин, да
спрем АМ “Европа”, Да каже:
“Спрете незабавно АМ “Струма”. Харчели се пари. Изброих
сигурно 5 млрд. лв.”, гневен бе
премиерът.

СТОЯН СТОЯНОВ
(БАЙ СТОЯН)
на 100 години!
Роден на 19 януари 1921 г.
в с. Калотенци, Пернишка област
Бай Стоян е един от доайените на БСП.
От малък е закърмен с родолюбивия
дух на родния си край. Израства като революционер от най-ранна младежка
възраст, политзатворник със смъртна и доживотна присъда, участник във Втората
световна война. Завършил Висшата партийна школа и Тимирязевската академия в
Москва.
Изявен младежки и партиен деец, Стоян Стоянов е бил секретар на ЦК на демократическата младеж, първи секретар на
ОК на БКП в Радомир, Видин и Пловдив,
завеждащ Организационния отдел на ЦК
на БКП, член на ЦК на БКП, а по-късно
зам.-председател на Комитета за държавен и народен контрол, народен
представител.
С богатия си съдържателен живот като известен и харизматичен младежки, партиен и държавен ръководител и общественик, с огромния си организационен опит и талант, с безспорната си отдаденост на социалистическия
идеал и кауза на БСП в продължение на повече от 80 години, Стоян Стоянов
заслужи признанието и уважението на много хора от няколко поколения.
На нашия обичан и уважаван юбиляр и на неговото семейство пожелаваме крепко здраве и щастливо дълголетие!
Честит 100-годишен юбилей, скъпи бай Стояне!
НС на БСП
Български антифашистки съюз
Съюз на ветераните от войните
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Ресторантьори плашат
с протестно отваряне
Здравният министър охлади надеждите им за по-ранно отпадане на ограниченията
Представители на ресторантьорския бизнес предупредиха
властите, че е възможно да се
стигне до масово протестно
отваряне на заведенията по
примера на Италия, защото
търпението им се е изчерпало.
Това стана ясно от думите на
председателя на Сдружението
на заведенията в България Емил
Коларов пред БНТ. Напрежението между бранша и властта
се повиши този уикенд, когато
бяха глобени стотици празнуващи и персонал в заведения в
Пловдив и София, където бяха
организирали частни партита
въпреки заповедта на министъра на здравеопазването. Междувременно се появиха и кадри
в социалните мрежи от масово
отваряне на заведения в Италия в знак на протест и въпреки продължаващата забрана.
“Ние станахме изкупителна
жертва на пандемията. Всички
сектори работят с изключение

на моловете, ресторантите, фитнесите и нощните заведения”,
изтъкна Коларов. Той обвини
властта, че до тях не е достигнала обещаната им помощ. “Бяха
обещани помощи. Търпението
на някои колеги се изчерпа. За
съжаление, вече 3 месеца от
второто затваряне на нощните
заведения и 2 месеца от затварянето на дневните заведения
нямаме абсолютно нищо”, коментира Коларов. Той уточни,
че персоналът на заведенията
миналата седмица е получил по
24 лв. за ноември, а декемврийските пари все още не са стигнали. Няма никакво развитие по
обещаните компенсации за процент оборот, за фирмите.
Държавата ясно да каже
кога и при какви условия ще се
отворят отново забранените
бизнеси и при каква заболеваемост ще отпаднат част от мерките. За това настояват от
Българската хотелиерска и ре-

СНИМКА ЕМИЛЯ КОСТАДИНОВА

сторантьорска асоциация. От
организацията за пореден път
призовават за конкретен план,
който липсва. Властта върши
нещата на парче, често без всякаква логика, подчертаха от
организацията.

В отговор здравният министър Костадин Ангелов обяви вчера, че натискът на хотелиерите и ресторантьорите
няма да го накара да смекчи
ограниченията, и даде да се
разбере, че до края на януари

Само 5 язовира са ремонтирани с 500-те млн. лв.
От лятото на 2018 г.,
когато държавата след
поредните наводнения
отпусна 500 млн. лв. за
ремонт на язовирите,
досега напълно завършени са пет съоръжения. След като БСП
за пореден път се
усъмни в корупция, министърът на икономиката Лъчезар Борисов
призна в парламента, че

ОБЯВА

напълно завършени са
ремонтите на 5 язовира.
За други 30 дейностите
са приключили, но документацията все още не е
предадена. 6844 са всичките язовири в България,
от тях за ремонт от правителството са определени 416. Част са управлявани от НЕК, “Напоителни системи” и т.н.,
други са концесионира-

ни, за трети било установено, че са в добро
състояние. Така в отговорностите на Държавната консолидационна компания, към която бяха
прехвърлени 500-те милиона, попаднали 305
язовира. Досега на фирмата “Монтажи” били
възложени 208 съоръжения за проектиране, обследване, ремонт и т.н.

—˙Ó·˘ÂÌËÂ ‰Ó ÏÂ‰ËËÚÂ
18 ˇÌÛ‡Ë 2021 „.

ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ‚ÂÏÂÌÌÓ ˘Â ÔÂÍ˙ÒÌÂ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ
‚ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ê.Í. ì—ÚÛ‰ÂÌÚÒÍË „‡‰î Ë Ò. ÀÓÍÓÒÍÓ
Õ‡ 19 ˇÌÛ‡Ë 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ) ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ ÒÔË‡ÚÂÎÂÌ Í‡Ì Ì‡ ÛÎ. ì‘‡ÌÒÓ‡
ÃËÚÂ‡Ìî, Ê.Í. ì—ÚÛ‰ÂÌÚÒÍË „‡‰î ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 10:30 ‰Ó 22:30 ˜‡Ò‡
Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ ÏÂÊ‰Û: ÛÎ. ì¿Ú‡Ì‡Ò Ã‡Ì˜Â‚î, ÛÎ. ìœÓÙ.
ËËÎ œÓÔÓ‚î, ÛÎ. ì¿Í‡‰. ¡ÓËÒ —ÚÂÙ‡ÌÓ‚î, ÛÎ. ì‘‡ÌÒÓ‡ ÃËÚÂ‡Ìî Ë ÛÎ. ì…ÓÁÂÙ ¬‡Î‰ı‡‰î,
ÛÎ. ì21-‚Ë ‚ÂÍî, ÛÎ. ì¿Í‡‰. œÂÚÍÓ —Ú‡ÈÌÓ‚î Ë ÛÎ. ìœÓÙ. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ‘ÓÎî.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â
ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. ì‘‡ÌÒÓ‡ ÃËÚÂ‡Ìî Ì‡ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ
Ò ÛÎ. ìœÓÙ. ËËÎ œÓÔÓ‚î.
Õ‡ 19 ˇÌÛ‡Ë 2021 „. (‚ÚÓÌËÍ) ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò˙Ò ÒÚËÚÂÎÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌË ‡·ÓÚË Ì‡ ÛÎ. ì√ÂÓ„Ë
œ‡ÎÂ‚î, Ò. ÀÓÍÓÒÍÓ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:00 ‰Ó 17:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ
Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡: ÛÎ. ì»ÎËˇ Ã‡ÌÓ‚î, ÛÎ. ì’ËÒÚÓ ¬ËÚÍÓ‚î, ÛÎ. ì—Î‡‚Â
“Û˜Ó‚î, ÛÎ. ì¡Î‡„ÓÈ √Â‰ËÌî, ÛÎ. ì≈‚ÎÓ„Ë “Ó‰ÓÓ‚î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â
ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. ì’ËÒÚÓ ¬ËÚÍÓ‚î Ì‡ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ
Ò ÛÎ. ì—Î‡‚Â “Û˜Ó‚î.
–ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË ˘Â ÓÒË„ÛˇÚ ÔÓ-‰Ó·Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡ Í‡ÚÓ
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡Ú ÁÓÌËÚÂ Ì‡ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ·˙‰Â˘Ë Ì‡Û¯ÂÌËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ.
«‡ÒÂ„Ì‡ÚËÚÂ ÓÚ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ “ÂÎÂÙÓÌÌËˇ
ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ 0800 121 21 ËÎË ‰‡ ÒÎÂ‰ˇÚ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË
ÚÂÍÛ˘Ë ÚÂÂÌÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ˜ÂÁ ¬ËÚÛ‡ÎÌËˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ
- http://www.sofiyskavoda.bg/water_stops.aspx.
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ¿ƒ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÒÂ ËÁ‚ËÌˇ‚‡ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË Á‡ ÔË˜ËÌÂÌËÚÂ ‚ÂÏÂÌÌË
ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡!
»ÌÚÂÌÂÚ Ò‡ÈÚ˙Ú Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ (www.sofiyskavoda.bg) ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ‰‡ ÒÂ
‡·ÓÌË‡Ú Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡ Á‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ. Õ‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡ ÒË ÔÓ˘‡ ÚÂ ÏÓ„‡Ú
ÎË˜ÌÓ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ ÒÔË‡ÌËˇ. ƒÛ„ Ì‡˜ËÌ Â ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ
·ÂÁÔÎ‡ÚÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡ Á‡ ËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡ÌÂ ˜ÂÁ —Ã—.
ŒÚ‰ÂÎ ÓÏÛÌËÍ‡ˆËË Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î

Одобрените проекти
били 159 за 386,7 млн.
лв., открити са 101
строителни площадки на
стойност 243 млн. лв.
Борисов каза още, че общините бавят прехвърлянето на собствеността и така целият процес
около ремонтите се
протака. За някои от
старите язовири липсвали книжа.

ще се обсъждат следващите
стъпки, след което ще се вземе
решение. По-рано социалният
министър Деница Сачева заяви
пред Нова телевизия, че се обмисля заведенията да останат
затворени до средата на февруари. Тя и министърът на туризма Марияна Николова обявиха, че е възможно постепенно
отваряне. Сред условията, при
които това може да се случи, е
ресторантите да работят на
50% от капацитета си и да се
спазва дистанция от 1,5 метра.
Друго предложение е ресторантите да работят с предварителна резервация, но не всички
заведения имат такава възможност. Ще останат всички изисквания за разстояние между масите и пълна дезинфекция. Това
обаче може да стане, само ако
ситуацията с коронавируса го
позволява. Според Сачева преразглеждането на мерките може
да става на всеки две седмици.

Инфлацията през 2020 г.
е 1,7 на сто
Средногодишната инфлация за периода януаридекември 2020 г. е нараснала с 1,7% спрямо периода
януари-декември 2019 г. През декември 2020 г. месечната инфлация в България се повишава с 0,5%,
докато годишната инфлация се забавя до едва 0,1%,
показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Индексът на потребителските цени
се повишава с 0,5% спрямо ноември, когато нарасна
с 0,1 на сто. Това увеличение на месечната инфлация е в резултат на скок на цените за развлечения и
култура и нарастване на транспортните цени при
слабо намаление на цените на хранителни продукти
и спад на тези за облекло и обувки.

ДИМИТЪР ЗОРОВ:

Главоломно ще се свие
производството на мляко
След няколко месеца главоломно
ще се свие производството на мляко,
прогнозира пред “Дарик” председателят на Националния съюз на говедовъдите в България Димитър Зоров, който е и млекопрерабтвател. По думите
му годината е била изключително тежка за сектора, изхарчени са повече
средства за запазване на здравето на
работниците, а в същото време цените
на суровините за изхранване на животните са скочили с 30%. Това води
до големи загуби, заяви Зоров.
“Секторът е в тежко състояние.
Информацията от предприятията е, че
голяма част от тях са пълни с продукция, но не могат да спрат да преработват и да оставят млеката по фермите,
защото те са изключително нетрайна
суровина. Ако това стане, тези ферми
ще фалират. Предприятията се надяват
нещо да се промени в покупателната
способност. Виждаме, че България се
залива от млечни продукти от ЕС.
Салдото на сектора е отрицателно.

Ние консумираме повече продукти
внос, отколкото изнасяме навън”, коментира той.
Зоров съобщи, че от май насам
производството спада с по 3000 тона
месечно, а най-ниските стойности са
отчетени през ноември 2020 г. “Около
650 хил. тона годишно е родното производство на мляко, като статистиката
сочи, че в България се консумира над
милион тона. Останалите са внос”,
поясни той.
Зоров прогнозира, че след няколко
месеца се очаква главоломно да се свие
производството на мляко. Той попита
как ще се гарантира продоволствената
сигурност в млечния сектор у нас. По
думите му благодарение на средните и
големите ферми, които са около 400,
не е спаднало още повече производството на мляко. “Те имат огромна кредитна задлъжнялост, не могат да отстъпят назад, защото ще фалират. Във
всички други ферми се наблюдават
спадове от по 25-30%”, каза той.

www.duma.bg
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Какво ни чака?
Мая ЙОВАНОВСКА

Коронавирусът нанесе
много щети. Най-тежките
се измерват в човешки
животи. Държавите постоянно затягат или отпускат
правилата. И въпреки че
почти всички страни прилагат мерки за подкрепа на
най-засегнатите, резултатите са различни. Те са
според възможностите на
отделните правителства,
но зависят и от това доколко далновидни и бързи
са решенията.
От месеци се говори

за ваксинационни паспорти, чрез които хората да
удостоверяват дали са се
ваксинирали срещу коронавируса. Темата бе повдигната от най-засегнатите бизнеси, като авиопревозвачите например.
Идеята набира скорост и
на ниво Европейски съюз
и е възможно скоро само
ваксинираните да пътуват
свободно. Тази тема ще
бъде обсъждана идната
седмица от лидерите, стана ясно от думите на
председателя на Европейския съвет Шарл Мишел.
За “сертификат, че сте
били ваксинирани”, говори и председателят на ЕК
Урсула фон дер Лайен.
Въпросите обаче са много. Най-важните са това
поредното разделение в
ЕС ли е и не се ли нарушава така правото на свободно придвижване на европейските граждани? От
друга страна, ваксинира-

ните със сигурност биха
искали да получат удостоверение. Ами преболедувалите?
Важно е да сме наясно откога може да се
въведе изискване за ваксинационен паспорт.
Няма защо да се лъжем неяснотите около ефекта
от ваксините са много.
Най-малко за срока, в
който човек е защитен
след ваксинация. Не е
малък делът (не само у
нас) на хората, които гледат скептично на ваксините по различни причини. От друга страна, едва
ли компанииите производителки могат да осигурят бързо необходимото
количество ваксини за
достигане в кратки срокове на пределния процент ваксинирани, което
рязко би спряло разпространението на вируса.
Експерти говорят, че
такъв дял би могъл да се

достигне към 2024 г.
Това означава продължаване на ограничителните
мерки. И нови затворени
бизнеси, и нови безработни, и нови бедни.
У нас, понеже сме
преди избори, властта,
която едва успя да намали натиска към болниците, се опитва да внушава,
че проблемът е едва ли не
решен. Но това не е така.
Самият здравен министър
Костадин Ангелов миналата седмица посъветва
хората да не се подвеждат от предизборно говорене и веднага влезе в
ролята на пропагандатор
на КОВИД-успехите на
ГЕРБ.
Неяснотите около
мерките на властта и организацията на ваксинацията, за която няма дори
адекватна разяснителна
кампания, са много и
всички със страх се питаме какво ли ни чака.

Прегряване
Ева КОСТОВА

Учителите вече могат
да се пенсионират порано, без за това да ги
задължават техните директори. Промяната стана възможна по инициа-

тива на синдикат “Образование” на КТ “Подкрепа”. Конкретен проблем,
разрешен конкретно заради прегряването на учителите в класните стаи и
пред компютрите. Пример за това как синдикат
си върши работата - след
анализи, собствено проучване и без оглед на това
какво мислят управляващите. За жалост, напоследък поотвикнахме от
такова поведение на
профсъюзите, които понякога дори се спяваха с
управляващите в ущърб
на работещите.
За този случай на-

пълно заслужено може да
се предложи позабравеният от други времена пионерски девиз: правете като
тях! Значи можело да има
и добри синдикати!
Рядко си даваме сметка за тихата работа на
синдикалистите, но когато има видим резултат,
хората са удовлетворени
и не пишат в мрежата
“нямаме синдикати”. Резултат, на който разчитат
хиляди работяги в тая
държава, където доходите са на светлинни години от европейските, работните места сe топят
като пролетен сняг, а но-

вите все едно ги няма или
са като за двойкаджии,
които няма кой да изучи
на занаят. За тези “подробности” често не си
дават сметка ръководствата и на нашите големи
синдикати, и на международните организации в
сферата на труда. Да, те
може и трябва да мислят
за времето на роботите,
но не трябва да възприемат днешните работници
като роботи. И да демонстрират понякога нечовешко бездушие, съчетано с поклон пред силните. Някой трябва да ги
спасява от прегряване.

Не им пука!
От стр. 1
Тотална манипулация и пълна лъжа е
твърдението, че не можело да се правят промени в изборното законодателство. Така казала Венецианската комисия. Не могат да се правят сериозни промени
непосредствено преди
вота, свързани с избирателната система например, или такива, които
биха затруднили избирателния процес. Това не
се отнася за промени,
които биха улеснили и
направили по-прозрачен
вота. Такива предложения имаше по време на
срещите с президента.
ГЕРБ останаха глухи. И

се заинатиха, че изборите ще се организират
така, както те искат.
За да покажат ината и
юридическата си некомпетентност, внесоха в
Народното събрание поправки. Не в Изборния
кодекс, защото развяват
мантрата, че там промени не можело да има, а в...
Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с решение на
Народното събрание от
13 март 2020 г. До кога?
До 13 април миналата
година. Сега да сме в
извънредно положение?
Юридически грамотните
ще зададат и други въпроси. Правното им невежество мина всякакви гра-

ници, след като с внесения законопроект ГЕРБ
възлагат на ЦИК правомощия да “приема правила за организацията и
реда на изборите”. Това
не го ли прави парламентът? И не е ли предмет на Изборния кодекс?
Само питаме. Съмненията не спират дотук.
ГЕРБ твърдят, че видеонаблюдението при
броенето на бюлетините
нарушавало тайната на
вота и прекрачвало норми в Закона за защита на
личните данни и пр.
Дрън, дрън! Гласуването
и броенето на бюлетини
са отделни процеси, драги ми смехурковци. Никой не иска да снимате
как гласуваме. Искаме да

гледаме как броите гласовете ни. Дали сте наясно, че това са отделни и
различни във времето
процеси?
Затова дълбоко се
съмняваме, че на 4 април
тази власт иска и може
да проведе честни и демократични парламентарни избори. Нищо, че
се кълне в това всеки ден.
Всеки час тя прави обратното с една цел - да
страхува, да манипулира
и да менажира изборния
процес на 4 април така,
че да постигне жадувания
тотален контрол наесен.
Не им пука за честни и
прозрачни избори, за
парламентаризъм, за демократични и правови
основи на държавата!
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1736 - РАЖДА СЕ ДЖЕЙМС УАТ, БРИТАНСКИ
ИНЖЕНЕР (УМИРА 1819 Г.). Няма
специално образование, но изобретенията му са двигател на индустриалната революция. На негово
име е наречена единицата за мощност. Усъвършенства конструираните преди него парни двигатели с
въвеждането на отделен от работния цилиндър кондензатор. Създател на универсална парна машина, патентована през 1784 г.
1839 - РАЖДА СЕ ПОЛ СEЗАН, ФРЕНСКИ
ХУДОЖНИК (УМИРА 1906 Г.). Учи
право и въпреки протестите на
своя баща решава да се занимава с
изкуство. Създава собствена система за геометризация и деформация
на предметите, която след това
се използва в кубизма, фавизма и др.
модернистични течения в изобразителното изкуство.
1879 - РАЖДА СЕ СИМЕОН РАДЕВ, ПУБЛИЦИСТ, ДИПЛОМАТ И ИСТОРИОГРАФ (УМИРА
1967 Г.). Завършва право в Женева, участник в македонското
движение, в Балканската и в
Междусъюзническата война. Бил
е дипломат в Букурещ, Берн,
Хага, Цариград, Вашингтон, Лондон и Брюксел. Развива активна
публицистична дейност. Основната му творба е
документалната историческа хроника “Строителите на съвременна България”.
1920 - СЪЗДАДЕНА Е ШУМЕНСКАТА КОМУНА.
БКП (т.с.) печели общинските избори и създава комуна, която съществува две години - до януари 1922
г. Първоначално за кмет е избран
Стефан Янев, а от 29 септември
1920 г. - Крум Арнаудов. Сред постиженията на комуната са откриването на общински фурни, отпускането на допълнителни средства за подпомагане на малоимотни и безимотни, въвеждането
на данък върху едрите собственици, откриването
на общински магазин за евтини хранителни стоки,
назначаването на работнически лекар и др.
1938 - УМИРА БРАНИСЛАВ НУШИЧ,
СРЪБСКИ ПИСАТЕЛ И КОМЕДИОГРАФ (Р. 1864
Г.). Пише разкази и фейлетони, в
които разобличава войнолюбивите
интереси на сръбското правителство и изразява любов и симпатия
към българския народ. Автор на комедиите “Мистър Долар”, “Доктор”, “Покойник” и др., както и на
драмите “Бездна”, “Хаджи Лоя” и др. Най-известната му книга е “Автобиография”.
1955 - НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВЯВА ИГРАТА
“СКРАБЪЛ”. Играе се от 2 до 4
човека върху табло с размери обикновено 15 на 15 квадрата. Използват се плочки, върху всяка от които има написана буква от азбуката. Целта на играта е да се състави
дума от плочките, които държи всеки
играч, като в същото време думата се съчетае с
някоя или някои от думите от таблото.
1989 - ФРАНСОА МИТЕРАН СЪБИРА НА ЗАКУСКА В ПОСОЛСТВОТО НА ФРАНЦИЯ В СОФИЯ 12 БЪЛГАРСКИ ДИСИДЕНТИ. В срещата
участват Желю Желев,
Блага Димитрова, Анжел Вагенщайн, Радой
Ралин, Николай Василев,
Светлин Русев, Йордан
Радичков, Ивайло Петров, Стефан Продев, Копринка Червенкова, Алексей Шелудко, Барух Шамлиев. Пет години по-късно,
на 19 януари 1994 г., Митеран отново е в България и кани 12 интелектуалци на закуска. Този път
те са разделени.
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БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

Разиграва се нов епизод на
сблъсъка „народ срещу елит”
Свободата на словото и политическият плурализъм в Западния свят са подложени
на най-голямата атака след Втората световна война, казва анализаторът
Интервю на
Валентин ГЕОРГИЕВ

 Г-н Цеков, как ще коментирате случващото се
в САЩ и в американското
общество?
- В Америка се разиграва
нов епизод от фундаменталния идеологически сблъсък на
нашето съвремие: свобода
срещу глобализъм, народ срещу елит. Овехтелите партийни понятия за “ляво” и “дясно”, наследени от XIX в.,
днес, през XXI в., не са толкова актуални. Идеологическият разлом върви по оста
“за” или “против” изсмукването на суверенитет от националните държави към една
наднационална плутокрация,
излъчена и контролирана не
от гражданите и народите, а
от глобалния елит. “За” или
“против” джендър-идеологията. “За” или “против” новия
“опиум за народите” - т.нар.
зелен нов курс, чрез който
властта ще изсмуче трилиони
от хората и бизнеса.
На този фон победата
през 2016 г. и успешното управление на Доналд Тръмп
имат последици, които далеч
надхвърлят силната икономика, повишаването на доходите, рекордно ниската безработица преди коронакризата
сред всички слоеве или миролюбивата политика на международната арена. Големият
процес, който катализира Доналд Тръмп, е завръщането на
идеологията в политиката.
След края на Студената война двете американски партии
бяха превзети от симбиозата
между неоконсерватори и неолиберали. Затова и политиката им се различаваше само
в нюансите, като “Кока-кола”
и “Пепси”. Тръмп върна в
мейнстрийма крилото на традиционните консерватори и
маргинализира неоконсерваторите около Буш, Чейни,
Ромни и Маккейн.
Затова днес в Америка се
сблъскват две противоположни визии за света и за самата
Америка. Тръмп легитимира
мощна алтернатива на глобализма в световен мащаб. Вижте дори у нас - колко масова
и ентусиазирана е подкрепата
за Доналд Тръмп и неговата
доктрина сред хората, за разлика отпреди 4 години. В началото руски анализатори
тръгнаха да обясняват случващото се като сблъсък между финансовия и индустриалния капитал в Америка. Това
обяснение се просмука и в
родната аналитична мисъл. Но

то е опростенческо и фактически невярно. Достатъчно е
да се спомене, че едни от найголемите спонсори на кампаниите на Тръмп са сред мастодонтите на финансовия капитал, при това те не даряват
и на двете страни, а само на
Тръмп и републиканците по
идеологически причини.
Американското общество
се върна в своето естествено
състояние на противоборство между традиционните ценности и атеистичния прогресизъм, между идеята за свобода на личността и всемогъщата държава, между концепцията за многополюсен свят и
тази за тоталната американска
хегемония. Тръмп консолидира по незапомнен начин половин Америка, 75 милиона зад
своята политика. И след изборите повече от 90% от избирателите на Републиканската
партия го подкрепят и искат
партията да бъде по негов
образ и подобие. Слуховете
за политическата кончина на
Тръмп са силно преувеличени. През следващите години
нито един кандидат на републиканците няма да бъде избран и за селски кмет без подкрепата на Тръмп.
 А след изборите - реакцията на хората и историческия щурм на Капитолия, опитите да се заглуши
свободата на словото с
орязване достъпа на Тръмп
до социалните медии, поведението на медиите въобще, както и опитите за
неговия импийчмънт и заплахите да му бъде забранено по законов път участието в бъдещи избори?
- Изборите бяха нечестни.
В условията на гьобелсова
цензура срещу Тръмп и консервативната гледна точка. Но
и републиканците не си

свършиха работата на терен.
Дълбоката държава мобилизира всичките си ресурси, за да
подмени вота в ключовите
щати и в същото време да
блокира медийно и институционално възможността за
оспорване на резултатите.
Върховният съд абдикира,
като отказа да разгледа по
същество повече от 1400
страници доказателства - експертизи, записи, свидетелски
показания под клетва.
Ако бяха ги разгледали и
отхвърлили като неоснователни, щеше да е едно. Но те
просто отказаха да ги разгледат на формално основание.
Това генерира огромен гняв
сред тези 75 милиона, които
избраха Тръмп. Систематичното потискане на консервативното мнение и липсата на
легитимен институционален
отговор за съмненията за изборни измами радикализираха допълнително по-крайните привърженици на Тръмп и
така се стигна до щурма на
Капитолия. Аналогично на
радикализацията на крайнолевия екстремизъм на терористичните групировки “Антифа” и Black Lives Matter, които заляха страната с насилие и погроми заради систематичното потискане на расовите проблеми.
Нахлуването в Конгреса
се използва и като подпалването на Райхстага - претекст
за безогледна репресия и цензура от страна на новата власт
и стоящите зад нея корпоративна олигархия и медийни
глашатаи. Но това само консолидира подкрепата за
Тръмп и неговата политика,
което най-вероятно ще доведе
до връщане на контрола на републиканците върху поне едната от камарите на Конгреса
на междинните избори дого-

дина. Що се отнася до опита
за импийчмънт - няма нито основания, нито процедурна
възможност, нито нужното
мнозинство от две трети в
Сената. Има партийна врява,
която се обслужва от треторазредни американски юристи, тиражиращи екзотични
тези. Тежката артилерия на
американския конституционализъм - професорите Алън
Дершовиц и Джонатан Търли,
вече се произнесоха. Евентуално гласуване в Сената по
повдигнатото обвинение от
долната камара след края на
мандата на Тръмп, ще бъде
грубо нарушение на конституцията. Следва да се знае
също, че забрана за участие в
избори и заемане на публичен
пост може да се приеме само
с отделно решение, и то след
успешно преминала през Сената процедура по импийчмънт. В случая това е
политически и конституционно невъзможно.
 Какво можем да очакваме от новата американска администрация като
отношение и поведение към
ЕС, в частност България, и
към Русия и Китай, които са
другите световни центрове
в геополитическата игра?
Да припомним, че Байдън отново връща на висок пост и
г-жа Нюланд, известна с
фразата си Fuck the EU.
- С Байдън се връща и старият външнополитически
екип от времето на Обама.
Ще чуем старата тяхна песен
на почти същия глас, но при
съществено променена геополитическа обстановка. Доктрината “Тръмп” циментира
многополюсния свят и мирния процес в Близкия Изток,
така че Байдън няма да успее
да върне часовника назад.
През следващите 4 години
обаче евроатлантическият
вектор отново ще бъде приоритет за Белия дом, за радост на неолибералната
върхушка в Брюксел. Ще има
ескалация на напрежението и
агресивната реторика към
Москва и стопляне на връзките с комунистически Китай и
ислямистки Иран.
 У нас също предстоят
избори, а недоверието към
тяхното организиране и
провеждане е изключително
голямо. Отсега дори се говори за опасност от фалшификации и кражба. Не се ли
превръщат те в някакво правило, което вещае подобни
ситуации и у нас, пък и на
други места, където с нечестни механизми се отнема
вотът на хората?
- Единственият начин за
намаляване до възможния ми-

нимум на изборните измами е
да се гласува с хартиени бюлетини и да се брои пред очите на всички тези представители, наблюдатели, застъпници, членове на секционни комисии. А не да се разчита на
един човек с флашка, който
поддържа машините. Няма
никаква гаранция, че дори без
връзка с интернет администраторът на съответната машина няма да манипулира софтуера. После иди доказвай, че
разпечатката била една, пък
машинно отчетените резултати - други. Неслучайно никъде по света с изключение на
САЩ не се използват масово
машини за гласуване.
Гласуването по пощата в
наши условия също е огромна авантюра. Ще отвори широко вратите за търговията с
гласове. Гласовете ще се купуват направо в дома на подкупния избирател. Ще си седнат спокойно, ще си попълнят
бюлетината, ще се разплатят,
търговецът ще вземе запечатания плик и ще го прати по
пощата. И всичко това - далеч
от очите на изборната администрация, медиите и органите на властта. Опасни са подобни авантюри. Партиите
трябва да пращат грамотни
хора в секционните комисии,
а застъпниците и наблюдателите да си вършат съвестно
работата. Това е надеждният
начин за осигуряване на честни избори.
 Да разширим темата
за подмяната на истината,
орязването на правата, свободите и все по-честото цитиране на Оруел с романа
му “1984” в контекста и на
пандемията с ограничителните мерки - какво се случва
с демокрацията, правовата
държава и накъде вървим?
- Свободата на словото и
политическият плурализъм в
Западния свят са подложени
на най-голямата атака след
Втората световна война. Пандемията е пореден претекст за
тази атака. Но това неминуемо ще доведе до нови алтернативи в медиите и социалните мрежи. Цензурата не е успявала и в аналоговите времена - имало е самиздат, позиви,
нелегални радиостанции. С
още по-голямо основание
няма да успее в дигиталната
епоха. Бруталната цензура
над Тръмп и привържениците
му отрезви мнозина и в средносрочен план в САЩ ще има
законодателни промени за защита на правото на изразяване. В Европа този процес започна. Неслучайно Европейската комисия реагира негативно на цензурата на Туитър
и Фейсбук срещу Тръмп.
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ЕС и Китай разчистват пътя
за инвестициите и пазарите
СНИМКА БГНЕС

Брюксел постига по-голяма автономия
в геополитиката, а Пекин договори
най-амбициозната сделка с трета страна
Изминалата година бе всичко останало, но не и статична. Ключова за динамиката на международните отношения се
оказа пандемията от КОВИД-19, която е
категорично доказателство за обвързаността между държавите и тяхната дълбока зависимост една от друга. Световната
икономика също бе и продължава да бъде
подложена на изпитание - редица страни
прогнозират рецесия и икономическото
съживяване е сред главните приоритети
на правителствата по света. Друг фактор,
белязал хода на 2020г., е драстична и
почти цялостна промяна на живота на
човечеството. Ограничителните мерки,
въведени от националните правителства,
изцяло преобразиха живота ни такъв,
какъвто го познаваме.
На фона на тази песимистична на
пръв поглед обстановка част от големите
играчи успяха да положат основите на
постепенното възстановяване и стабилизиране на икономиката и бизнеса.
Изглежда, че отново големият победител в икономическата надпревара е
Китай. Въпреки изпълнената с предизви-

Елиана ИВАНОВА

кателства година, забележителни са несломимостта на духа на китайския народ
и продължаващият подем на Китай като
глобална сила. Много аспекти във
вътрешната политика и в международната ангажираност на Поднебесната през
2020 г. могат да бъдат посочени и дискутирани, но фокусът ще бъде поставен
върху икономическите аспекти.
Последният успех на китайската
външна политика бе финализирането на

Китайският президент Си Цзинпин, председателят на Европейския
съвет Шарл Мишел, германската канцлерка Ангела Меркел, френският
президент Еманюел Макрон и лидерката на Еврокомисията Урсула фон
дер Лайен по време на видео-преговорите в края на 2020 година
безпрецедентната мащабна сделка в сферата на търговията и инвестициите с ЕС.
На 30 декември 2020 г., след 7-годишни
преговори и в условия на враждебност,
доминираща в американско-китайските
отношения, ЕС и Китай успяха да сключат принципна сделка за търговия и инвестиции. Всеобхватното споразумение
за инвестиции (Comprehensive Agreement
on Investments) е най-амбициозното споразумение, което Китай някога е сключвал с трета страна. Това споразумение
бе съгласувано между китайския президент Си Цзинпин и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер
Лайен, председателя на Европейския
съвет Шарл Мишел и германския канцлер Ангела Меркел от името на председателството на Съвета на ЕС, както и
френския президент Еманюел Макрон.
Финализирането на принципното споразумение се случи в края на германското
председателство на ЕС.
Преговорите по мащабното споразумение между ЕС и Китай започнаха през
2013 г., като целта на споразумението бе

да осигури на инвеститорите от двете
страни предсказуем и дългосрочен достъп
до пазарите на ЕС и Китай и също така да
защити самите инвеститори и техните
инвестиции. Въпреки, че в началото на
декември положенията, свързани с достъпа до пазара и устойчивото развитие, бяха
все още в процес на обсъждане, в крайна
сметка германското председателство успя
да завърши годината с огромен успех, извеждайки до край преговорния процес.
Освен това изгледа, че ЕС искаше да се
споразумее с Китай преди официалното
встъпване в длъжност на новоизбрания
президент на САЩ Джоузеф Байдън и
неговата администрация. Анализатори
сочат, че сред основните причини за стремежа към по-бързо финализиране на споразумението е желанието на ЕС и неговите лидери за повече автономия във вземането на политически решения спрямо
Китай, а към момента най-вероятно ще се
наблюдава приемственост на външната
политика на САЩ към Китай.
На стр.9
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ЛАВРОВ:

САЩ допускат ядрена война
Русия очаква промяна на стила в Белия дом, но не и
на същността на политиката към Москва
Отказът на САЩ да подпишат декларация за недопускането на ядрена война
и за понижаване на прага за използване
на ядрено оръжие говори много. Това
заяви руският външен министър Сергей
Лавров по време на годишната си пресконференция за резултатите от външната политика на Москва.
Според Лавров екипът на новоизбрания президент на САЩ Джо Байдън показва, че линията за доминиране на Вашингтон ще продължи.
“Видно е, че линията на доминиране
на американската държава и американския начин на живот върху други държави ще продължи. Сдържането на Китай и

на Русия безусловно ще е част от външнополитическия дневен ред. Те вече обмислят как да предотвратят сближаване между Русия и Китай, така че двете страни да
не се чувстват по-силни от самата Америка”, заяви първият руски дипломат.
Той посочи намаляването на въоръженията като една от областите, където очаква професионални отношения със САЩ.
Лавров допуска, че поведението на
новата американска администрация към
Русия ще е по-вежливо, но че същността
на политиката няма да се промени. “Където на американците им е изгодно или
разбират, че без нас или Китай няма да
успеят, те ще бъдат принудени да вървят

към някакви договорености”, каза той.
Назначаването в администрацията на
Байдън на хора, които вече са работили
с Москва, ще позволи на руската дипломация да пристъпи към работа, без да
изчаква те да навлязат в нея.
Русия очаква от Байдън предложения
по изтичащия на 5 февруари Договор за
мерките за по-нататъшно съкращаване и
ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия, заяви още Лавров.
Той отбеляза, че Москва е чула заявките на новата администрация да промени редица решения на президента Доналд Тръмп за излизането на САЩ от
различни международни организации

като ЮНЕСКО, Световната здравна организация, Съветът на ООН по правата
на човека: “Ще видим, не храним илюзии...Ние сме реалисти и имаме предложения по всички значими за човечеството въпроси”, каза руският външен министър.
Лавров коментира и ареста на Алексей Навални след връщането му в Русия.
Според него коментарите на западните
политици целят да отклонят вниманието
от кризите в собствените им страни.
Голяма пресконференция на Лавров
се провежда ежегодно през първите работни седмици на януари. За първи път
събитието се провежда в онлайн формат.

В Европа върви
масово ваксиниране
Русия пристъпи към
масово ваксиниране
срещу КОВИД-19 в понеделник. Гражданите
могат да избират между
ваксините “Спутник V”
и “Епивакорона”, съобщи ТАСС. Очаква се до
края на януари 2,1
млн.ваксини да бъдат на
разположение на желаещите. Властите разчитат
да достигнат колективен
имунитет чрез ваксинация до есента.
Масовата ваксинация започна и в Гърция.
Първи инжекция получи 100-годишен мъж на
остров Крит. До момента в страната са имунизирани 75 276 души.
Във Великобритания
след ваксинирането на

обитателите на старческите домове и над 80-годишните се пристъпи
към имунизацията на
хората над 70 г. Средно
по 140 души в минута
получават инжекция срещу КОВИД-19, съобщи
министърът за разпределението на ваксинит Надим Захави. 3,9 млн.
души са получили първа
доза, а 500 000 и втората. Отделно се засилиха
ограниченията за влизане в страната, това може
да става с негативен тест.
Заразените с коронавирус надминаха 95
млн.Най-много случаи
са регистрирани в САЩ
над 23,9 млн. Броят на
жертвите надхвърли 2
млн.

СНИМКА БГНЕС

Служители по чистотата в Монако вземат проба на водата от градската
канализацията за евентуално наличие на КОВИД-19. Това се прави всяка седмица,
а пробите се изпращат за анализ в специализирана лаборатория в Дания

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!
На 19 януари 2021 г.

СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ
навършва 100 години
Антифашист с доживотна
присъда, виден партиен и държавен деятел, заемал отговорни
постове, посветил живота си на
социалистическите идеали.
В деня на неговия юбилей ние
искрено му пожелаваме здраве и
дълголетие.
Благодарим ти, бай Стояне.
За нас ти си високо принципен
политически деятел, безупречен
като морал, емблематична личност на нашата социалистическа
партия.
От РС на БСП и 16 ОПО - район “Изгрев” - София

Тунис хвърля армията срещу
„революцията на гладните”
Властите в Тунис изпратиха армията да охранява държавните сгради в няколко провинции,
в които през уикенда
започнаха масови протести.
Безредиците пламнаха в няколко провинции,
след като бе въведен по-

лицейски час от 16 часа.
С всеки ден акциите на
неподчинение ставаха
все по-масови, а географията им бързо се разширяваше. Протестиращите издигат барикади,
горят автомобили, блокират пътищата и издигат
антиправителствени ло-

зунги. Има счупени витрини, подпалени автомобили и грабежи на
държавни учреждения.
Те определят действията
си като “революция на
гладните”. Арестувани са
242-ма души. В момента
войската поддържа реда
в 4 провинции.

Осъден е наследникът
на „Самсунг”
Наследникът и шеф на “Самсунг”
Ли Чже Йон бе осъден на 2,5 години
затвор за корупция, съобщиха агенциите. Той бе признат за виновен
заради корупция и злоупотреби,
свързани със скандал, който свали
президентката на Южна Корея Пак
Гън Хе. Съд в Сеул постанови, че Ли
активно е подкупвал и е поискал от
държавния глава да използва властта

си, за да наложи той контрол над конгломерата. Компанията многократно
е била замесена в престъпления. Ли
ръководи компанията няколко години, след като баща му се оттегли заради здравословни проблеми и почина през октомври. “СамсунГ” най-голямата компания в света за смартфони и чипове с памет, оборотът й е 1/
5 от БВП на Южна Корея.

ВТОРНИК
19 ЯНУАРИ

2021

9

ЕЗИКОВА ПОЛИТИКА

ЕС и Китай разчистват пътя
за инвестициите и пазарите
От стр. 7
Независимо от спекулациите, сделката поражда големи очаквания за международната бизнес общност. След като
споразумението бъде подписано и влезе в сила, очаква се то да замени съществуващите двустранни инвестиционни
договори между 27-те държави-членки
на ЕС и Китай, като значително ще
засили инвестиционните връзки между
ЕС и Китай. Китай е вторият по значение и важност търговски партньор на
ЕС след САЩ, а ЕС е най-големият
търговски партньор на Китай - с двустранна търговия на стойност около $650
милиарда през 2019 г. Колкото до размера на инвестициите, съотношението
е приблизително следното: преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от ЕС
към Китай достигат 140 млрд. евро, а
ПЧИ от Китай към ЕС възлизат на
около 120 млрд. евро. Съдбата на споразумението все още не е ясна - дали
ще остане само на принципна договореност или ще бъде реализирано на
практика. Но ако страните контрагенти приложат споразумението на практика, то ще бъде ключов инструмент за
увеличаване на инвестициите между
държавите от ЕС и Китай. Експерти
смятат, че и чуждестранните инвеститори, и местните компании ще се
възползват от иновациите и от предимствата, които сделката ще закрепи в
своите текстове. Към момента ЕС и
Китай работят за финализиране на текста на споразумението. Очаква се споразумението да бъде подписано и ратифицирано през 2022 г.

Ключови положения
на договора
До момента съществуващите двустранни споразумения между странитечленки на ЕС и Китай обхващат само
инвестициите. С Всеобхватното споразумение ще се гарантира и достъп до
самия пазар. Според изявление на пресцентъра на Еврокомисията Китай се
ангажира с по-голямо ниво на пазарен
достъп за инвеститорите от ЕС, както и
да осигури справедливо отношение към
европейските компании, за да се гарантира по-добра и по-справедлива конкуренция на тези компании в Китай, включително по отношение на държавните
предприятия, прозрачността на субсидиите и правилата срещу принудителния трансфер на технологии. За първи
път Китай се съгласи и с амбициозни
клаузи, засягащи устойчивото развитие,
включително поемайки ангажименти за
принудителен труд и ратифициране на
основните конвенции на Международната организация на труда (МОТ). В
изявлението се казва още, че Китай е
поел значителни ангажименти по отношение на производството, който е и найважният сектор за инвестиции от ЕС в
Китай. Това включва производство на
електрически автомобили, химикали, телекомуникационно оборудване и медицинско оборудване и други. Китай също
така поема ангажименти за инвестиции
от ЕС в различни сектори на услугите
като “облачни”, финансови, екологични,
частно здравеопазване, международен
морски и въздушен транспорт. Според
ЕК споразумението ще помогне за изравняване на условията за инвеститорите от ЕС, като установи много ясни
правила за китайските държавни предприятия, прозрачност на субсидиите и
забрана на принудителен трансфер на

СНИМКА БГНЕС

Китайки пазаруват в столичен супермаркет. БВП на страната е нараснал с 6,5% през четвъртото тримесечие
на 2020 г. на фона на подобряващата се епидемиологична ситуация, гласят официалните данни. В същото
време ръстът на БВП за цялата 2020 година спря на рекордно ниската отметка от 2,3 на сто, който обаче
е последица от коронавирусната пандемия, ударила силно страната през първата половина на миналата година
технологии и други изкривяващи практики. Договореността включва също
препратки към екологичните и трудовите стандарти, както и към прилагането
на Парижкото споразумение за изменението на климата.
Класическата политика на ЕС в определяне отношенията с международните партньори се уповава на традиционните европейски принципи и ценности. Ето защо споразумение без гарантирането на спазването на тези ценности не би могло да бъде сключено, а
незачитането на тези ценности би могло да се окаже препъни камък в бъдещите бизнес отношения между ЕС и
Китай. По-конкретно става въпрос за
трудовото право и принудителния труд.
Както стана ясно, Китай се е ангажирал да работи по ратификацията на
основните конвенции, които утвърждават международните стандарти на труда, както и се стремят да гарантират
достоен труд за всички.

Позицията на САЩ
Вашингтон очаквано не погледна с
добро око на новата инвестиционна
сделка, тъй като нейното финализиране
и реализиране би довело до съществени промени. Опасенията на Вашингтон
са, че Пекин разширява своето влияние
сред европейските партньори, а това
би довело до нов вид конкуриране на
икономическата арена. Освен това е
възможно споразумението и развитието на отношенията ЕС-Китай да разклатят в определена степен отношенията ЕС-САЩ. При всички положения,
готовността за бързо приключване на
сделката от страна на ЕС и на Китай
при една временно отслабена Америка,

е ясен сигнал, че споразумението е с
важен стратегически характер и за двете страни. Стъпването на Китай на
европейска почва може да се разглежда
и като един вид своеобразен реванш
срещу САЩ, които пък се опитват да
задържат своето влияние в азиатския
регион и да пречат на амбициите на
Китай в него. В своя защита европейските лидери изтъкват сключеното
“Икономическо и търговско споразумение между Съединените Американски Щати и Народна Република Китай:
първа фаза”, влязло в сила 14 февруари
2020 г. To изисква структурни реформи и други промени в китайския икономически и търговски режим в областта
на интелектуалната собственост, трансфера на технологии, селското стопанство, финансовите услуги и обменната
валута. Според споразумението Китай
се ангажира да направи значителни
допълнителни покупки на американски
стоки и услуги през следващите години. Но според статистиките до момента търговското споразумение, определено от Доналд Тръмп като изключително печелившо за САЩ, не дава прогнозираните резултати и печалби. Във
връзка с това споразумение сега ЕС не
изпитва угризения, че не се е допитал
до американските партньори, така както Вашингтон сам защитава своите икономически интереси и не се допитва до
своите европартньори преди да сключи
изгодна за страната сделка.

Успехите на Поднебесната
Както вече споменахме, изминалата
година несъмнено може да бъде определена като изключително успешна за
Китай не само в икономически, но като

цяло във външнополитически план. Напомням, че само месец и половина порано, на 15 ноември бе подписано Регионалното всеобхватно икономическо
споразумение (РВИС) между 10-те
страни от АСЕАН и Китай, Япония,
Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия. РВИС е безпрецедентно регионално споразумение за търговия, което
включва разнообразна комбинация от
развити, развиващи се и слабо развити
икономики в региона. То ще обхване
пазар от 2,2 млрд. души или почти 30%
от световното население с общ БВП от
$26,2 трилиона или около 30% от световния БВП и представлява близо 28%
от световната търговия. Непосредствено след него Китай договаря и Всеобхватното споразумение за инвестиции
с партньорите от ЕС. Тези мащабни
икономически споразумения са свидетелство за увеличаващото се значение
на Китай като надежден и търсен международен партньор. Китайската икономика единствена отбеляза ръст през
изминалата година. Трудностите при
сключването на тези споразумения донякъде бяха белязани и от факта, че
Китай все още възприема себе си като
развиваща се страна, въпреки че е втора икономическа сила в света. В свое
интервю пред в. “Глобал Таймс” китайският външен министър Ван И подчертава, че Китай няма намерение да се
състезава за хегемония и да се намесва
във вътрешните работи на други страни, нито да изнася своята система на
управление, да не говорим за надпревара за сфери на влияние. Китайската дипломация следва стратегия, от която печелят всички, което е напълно демонстрирано от 40-годишната история на развитие на реформи и отваряне на Китай.
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Магистрала до Русия може
да помири Ереван и Баку
Полза от нея ще имат Иран и Турция, пред които ще се отворят нови пазари
Наскоро в Москва се
проведоха преговори
между руския лидер Владимир Путин, арменския
премиер Никол Пашинян
и президентът на Азербайджан Илхам Алиев.
Страните не успяха да се
споразумеят за окончателния статут на Карабах.
Независимостта на самопровъзгласилата се република вече не се обсъжда,
но Армения иска тази
земя да има статут на “автономия” в Азербайджан.
Баку обаче, след като спечели втората карабахска
война и завладя част от
Нагорно-Карабахската
република (НКР), не е готов да даде автономия.
С голяма степен на
вероятност този въпрос
няма да бъде разрешен
при последващи преговори. Впрочем, въпросът за
статута на Карабах може
да почака. Има други
въпроси, които не могат
чакат. Например, Илхам
Алиев да върне арменските военнопленници. Никол Пашинян не успя да
убеди Илхам Алиев да
върне тези хора.

Транспортът като
шанс за регулиране
на карабахския
проблем
Всъщност единствената точка, по която бе
постигнат поне известен
напредък, бе въпросът за

Геворг Мирзаян*

деблокирането на транспортните връзки. Страните се договориха да създадат тристранна група на
ниво вицепремиери, която трябва да проведе
първата си среща до 30
януари и в “зависимост
от резултатите от нея да
бъдат определени основните насоки за работа”.
Да, става дума преди
всичко за транспортен
коридор, който ще
свързва основната част от
азербайджанската територия с анклава Нахичеван, разположен на територията на същинската
Армения. Условията за
създаването на този коридор все още не са
обсъждани: например кой
ще притежава земята, по
която ще мине този път
(както шосеен, така и железопътен). И това поражда огромен брой слухове
сред арменското населе-

24 ОПО НА БСП РАЙОН ОБОРИЩЕ,
СОФИЯ

На 19.1.2021 г.

БОРЯНА ЦВЕТАНОВА
ТОРНЬОВА
навършва 50 години
пълноценен живот
Ние, другарите й от район Оборище,
й пожелаваме крепко здраве, добро
настроение, достатъчно късмет
и много успехи в начинанията.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
От социалистите от 24 ОПО в Оборище!

СНИМКА БГНЕС

Руските миротворци охраняват път в Калбажарския район, който мина под
контрола на Азербайджан съгласно тристранното примирие между Москва-Баку-Ереван.
В момента се възлагат надежди на транспортните коридори да разчистят
и политическите пътища за трайно разрешаване на карабахския проблем
ние. Хората, недоволни
от предаването на Карабах, смятат, че Пашинян
е готов да прехвърли на
Алиев част от територията и на самата Армения.
Освен това обаче комисията ще се занимава и
с прокарването на железопътна връзка (не транспортен коридор, а железопътна връзка) между
Армения и Русия през
територията на Азербайджан. Всъщност за Ереван това е основният положителен резултат от
преговорите в Москва. И
това е онази добра новина, която за Никол Пашинян бе е жизненоважно да
донесе от руската столица (на фона на масови
протести в Армения). Затова сега премиерът на
Армения активно я популяризира. “Изпълнението
на споразуменията може
да промени икономическия облик на нашия регион. И икономическите нововъведения могат да доведат до нови гаранции за
сигурност”, уверява той.
И на пръв поглед Пашинян е напълно прав.
Железопътната линия е
един от най-евтините начини за доставка на стоки, а Армения няма железопътна връзка с Русия, която е нейният
най-важен търговскоикономически партньор
и външен пазар. Плано-

вете за изграждане на железопътна линия през
Грузия не могат да бъдат
реализирани, защото
Москва и Тбилиси изобщо не мога да се договорят за статута на абхазкия участък от пътя.
Една транспортна
връзка през Азербайджан ще даде сериозен
тласък за развитието на
арменската икономика,
което от своя страна ще
увеличи възможностите й
в областта на сигурността. Връзката е от полза и
за Русия, защото ако тя
бъде свързана с транспортния коридор, който
ще върви от Нахичеван
до Баку, ще се окаже, че
Русия ще получи директен достъп до Турция.
Тук обаче има две
“но”-та , с които ще трябва да се залови новата
тристранна група. Първо,
кой и с чии пари ще изгради този път (значителна част от платното по
маршрута е или демонтирана, или е в лошо състояние). Второ, как Азербайджан ще гарантира
неговата неприкосновеност, ще поеме ли
задължението да не го
блокира?

Възелът
от интереси
Да, президентът Илхам Алиев уверява, че
пътят е от полза не

само за Армения и Русия. “Това е онази сфера, която може да даде
голяма динамика на развитието на региона,
както и да укрепи сигурността. Защото откриването на транспортните комуникации
отговаря на интересите
на народите на Азербайджан, Армения, Русия и нашите съседи.
Сигурен съм, че съседните държави също ще
участват активно в
създаването на транспортни коридори и
създаването на обширна мрежа от транспортни артерии в нашия регион”, обясни азербайджанският президент.
Под “съседи” той подразбирате най-вече
Иран и Турция. Две
страни, които не влизат
в тристранната група,
но имат голям интерес
към резултатите от нейната работа.
Така Техеран, който
бе изключително загрижен от резултата от
втората война в Карабах, ще получи допълнителни възможности в
рамките на транспортния коридор Север-Юг.
Анкара пък, която е недоволна, че остана
извън преговорния формат за Карабах, ще получи достъп до руския

пазар, както и до железопътна линия до Каспийския басейн.
Но интересите, било
собствените, било на
съседите, често отстъпват място на политическата целесъобразност.
Ето защо всички въпроси на арменско-азербайджанското взаимодействие трябва да бъдат ясно
разработени в прословутата съвместна тристранна група.
Това е необходимо
не само на републиките, но и за Русия. Разрешавайки конфликта за
Нагорни Карабах, Москва е заинтересована
външните играчи да нямат възможност да разпалят въглените, останали от него: нито
САЩ, нито Европа,
нито дори Турция.
Това означава, че на
Владимир Путин, Илхам Алиев и Никол
Пашинян (или неговият наследник, ако Пашинян не запази поста
си) ще са им необходими още срещи.
*Със съкращения,
авторът е политолог и
доцент от Финансовия
университет към правителството на Русия,
приоритети са му Кавказ, Близкия изток, Източна Азия, САЩ
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Истерията на един
антикомунист
Четете, г-н Коритаров, преди да говорите глупости!
Вече две свои телевизионни предавания посвещава пишман антикомунистът Георги Коритаров на ДУМА и
на публикация на Христо Георгиев в
рубриката “Черно на бяло” - “БКП и
Македония - време е за истината”
(4.01.2021). Той омесва наистина в един
тюрлюгювеч извадени от контекста
цитати и инсинуативни интерпретации,
за да внуши точно обратното на това,
което е написано и което показват документите. А то е, че не БКП и не
Георги Димитров са виновни за решенията на Коминтерна от 1933 г. по
повод на Македония, както тръбят десни агитатори и в последните седмици.
Димитров по това време е още в затвора “Моабит”, а дейците на БКП бойкотират вземането на решението на Коминтерна, написано от един невежа по
македонския въпрос поляк. Разбира се,
Коритаров дори не гъква за написаното. Затова пък фактът, че БКП през
април 1941 г. подкрепя правителството
за завръщането на Македония в България, е използван от човека, наричащ
себе си журналист, за да лансира истерично тезата, че БКП била фашистка и

национал-социалистическа партия. Тя
подкрепяла и депортацията на евреите
от Македония! По-голям абсурд за партията, дала хиляди жертви в борбата с
фашизма, не може да се измисли.
О, свещена простота, рекъл Джор-

дано Бруно, когато една бабичка добавила съчки в кладата му. О, свещена
простота, ще повторим ние по повод
на манипулациите, леещи се от екрана.
Да, през април 1941 г. целият български народ ликува от навлизането на
българските войски в Македония и от
присъединяването й към България, поправило несправедливостта на Ньойския договор, откъснал жива плът от
страната ни. За там заминават десетки
наши творци, Дора Габе и Елисавета
Багряна пишат възторжени стихове. Да,
БКП още от времето на Димитър Благоев се бори срещу откъсването на Македония и ратува за връщането й към
България. Да, през април 1941 г. БКП
е с Филов и с целия български народ.
Два месеца и половина след април 1941
г. БКП обявява курс на въоръжено
въстание срещу правителството в
България, но в Македония се въздържа
от партизански чети, защото по това
време Тито вече ламти да отнеме тази
територия за Югославия. По това време БКП води люта борба да присъедини комунистическата партия на Македония към БКП и да я отнеме от Юго-

славската компартия, привличайки Сталин срещу Тито за тази кауза. Аргументът е, че населението там е българско. Методи Шаторов води истински
битки за това. Обещаваме да публикуваме скоро кой е той.
А евреите, г-н Коритаров, са депортирани от Македония две години
по-късно - през март 1943 г. И пак
БКП е единствената партия, заклеймила тогава този позорен акт.
Само че трябва да четеш, преди да
приказваш, ако си истински журналист.
Има стотици документи по тези въпроси. Но тези хора не четат, те клеймят
“комунизма” по всеки повод, ставайки
дори смешни с невежеството си. А огромната заслуга на Христо Георгиев и
неговата рубрика “Черно на бяло” една от най-четените в ДУМА, е, че
наистина с къртовски труд издирва не
друго, а документи, показващи безспорно исторически истини. Много от
тези документи се публикуват за
първи път или са забравени, някои са
непознати дори за историците. Признат от всички факт.
Но понеже неграмотните трябва
да бъдат ограмотявани, съобщаваме
на Коритаров и сие, че в “Черно на
бяло” специално за Македония и много сложните казуси по македонския
въпрос в различните години сме публикували досега 32 страници. Четете,
господа антикомунисти, може да
навъртите още спекулации.
А иначе, благодарим за рекламата,
която Коритаров направи на ДУМА.
Вместо да извади очи, изписа вежди.
Хората не са глупаци.
ДУМА

За справедливо пенсиониране на учителите
Д-р Юлиян ПЕТРОВ,
председател на СО “Подкрепа”

Учителите вече могат да се
пенсионират по-рано, без за
това да ги задължават техните
директори.
По инициатива на синдикат
“Образование” министър Деница Сачева внесе проект за промяна в КТ на чл. 328, т. 10, касаещ прекратяване на трудово
правоотношение на педагогическите специалисти при условията на чл. 69в от КСО, като
промяната стана факт след обнародване в “Държавен вестник”, бр. 107 от 18.12.2020 г.
Според новия текст учители и директори на образователни институции могат единствено по собствено желание да се
пенсионират до 3 години порано от възрастта за трета категория труд.
Това беше важно, защото
досега, ако учителите ползваха
ранното пенсиониране дори и
за месец, бяха лишавани от добавката от Учителския пенсионен фонд пожизнено. Тази добавка е около 100 лева и учителите със своите вноски формират този професионален пенсионен фонд. Това е несправедливо към учителите, защото

възможността за ранно пенсиониране е придружена от рестрикция с отнемане на добавка
и обричане на учителската професия на ниска пенсия.
Разбира се, тази тегоба към
учителите продължава и сега,
затова от 2 години синдикат
“Образование” предлага учители и директори, които ползват
ранно пенсиониране, да получават поне половината от добавката от Учителския пенсионен фонд. Безкрайно символична е националната политика за
превенция на учителя от прегаряне, а традиционните за ЕС
компенсаторни механизми са в
предзародишно развитие.
Ранното пенсиониране с
до три години е само един от
тях, като можем да добавим
традиционната за много европейски образователни системи година без работа с ученици, за възстановяване, релакс
и квалификация, след изработени 4 до 7 години в образователната система.
Превенцията на претоварването на педагогическите
специалисти е важен инструмент и масово в световен мащаб учителите се облекчават
от натоварване след определена възраст.
По проучвания на синдикат
“Образование”, по време на
дистанционното обучение, което продължава почти година,
натоварването на учители и директори се е повишило с между
15 и 20%, което неминуемо е
довело и до по-интензивно прегаряне на професията педагогически специалист. В ЕС текат изследователски процеси в

тази посока, които ще завършат
с препоръки към държавите за
съхраняване на професията.
В България, във всички проучвания, безмерната бумащина
си остава проблем номер едно
за претоварването на учителя и
основен аргумент за отлив от
учителската професия.
Синдикат “Образование”,
заедно с останалите социални
партньори, упорито се бори за
облекчаване на административната натовареност.
Синдикатът внесе предложение към МОН за облекчаване натоварването на учителите
над 50 години с един час седмично. Това би било правилно
политическо решение за съхра-

няване на учителите до високата им отредена възраст за пенсиониране.
Национална анкета на синдикат “Образование” към КТ
“Подкрепа” показа недвусмислени резултати, като 98% от
анкетираните демонстрираха
съгласие учителската професия
да бъде прекатегоризирана към
втора категория труд.
По повод на пандемичната
ситуация и нейното влияние в
образователните институции,
синдикатът смята, че решението да се включат непедагозите
в списъците за ваксиниране и
удължаването на срока за записване е правилно.
Преди месеци синдикат

“Образование” предложи учителите да могат да се тестват
масово и безплатно за КОВИД19. Това се случи много спорадично, което беше неизпълнено
обещание към учителите.
Синдикатът предлага сега за
сметка на МЗ да се направят
масови тестове за антитела на
всички учители и директори,
разбира се, на доброволен
принцип. Това ще определи
броя на преболедувалите, ще
намали нуждата от своевремeнна ваксинация на учителите с антитела.
Но най-важното - ще направи работата на хиляди учители
и директори по-спокойна и уверена.
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Лия Петрова
представя Бетовен
Талантливата цигуларка ще бъде солистка на Софийската
филхармония под диригентството на маестро Георги Димитров
Блестящата цигуларка Лия Петрова
гостува на Софийската филхармония на
21 януари. Под диригентството на маестро Георги Димитров тя ще представи
Концерт за цигулка от Лудвиг ван Бетовен. Неговата Осма симфония ще звучи
във втората част на вечерта.
Бетовен създава Концерта за цигулка
в ре мажор през 1806 г. за директора на
Виенския театър Франц Клемент - известен по онова време цигулар и композитор. Това е единственият концерт за
цигулка на немския гений, достигнал до
нас. Специалисти и публика го наричат
връх в цигулковото творчество на композитора. Днес той е в репертоара на
всички големи световни цигулари.
Във втората част на вечерта ще звучи
Осмата симфония на Бетовен. В нея той
се обръща към миналото, като преплита
типичните черти на класицизма, интерпретирани чрез нови техники. Композиторът, сякаш, поглеждайки назад към изминатия път, се смее на илюзиите си.
И до днес тя е сред най-красивите образци на класическата музика.
Едва осемгодишна, Лия Петрова
получава Моцартовия медал и званието “Най-млад артист на ЮНЕСКО”.
През 2001-ва е приета във Висшето
училище за музика и театър в Рощок
при проф. Петру Мунтяну, а от
2010-а учи при Огюстен Дюме в
Брюксел. По-късно продължава в музикалната академия “Ханс Айслер” в
Берлин при Антие Вайтхаас.
Носителка е на награди от международните конкурси “Тибор Варга” (Сион),
“Луис Шпор” (Ваймар), Германския национален музикален конкурс и др. Избрана е за “Млад музикант на годината
2007” на програмата “Алегро виваче” на
БНР. През 2016 г. печели първа награда
на Международния конкурс за цигулари
“Карл Нилсен” в Одензе, Дания. Лия е
била солистка на филхармониите на
Брюксел, Люксембург, Осака и Монте
Карло, Камерния оркестър на Лозана и
Националния оркестър на Монпелие.
Като камерен музикант свири с изявени
изпълнители като Готие Капюсон, Юджа
Уанг, Катя Буниатишвили, Гари Хофман,

СНИМКИ СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ

Лия Петрова

Маестро Георги Димитров

Джан Ванг, Луи Лорти и др. Сред ярките
й изяви е участието й в проекта “Марта
Аргерич и приятели” в Атина и Франция
през 2016 г., където свири заедно с Марта Аргерич, Рено Капюсон, Юрий Башмет и Миша Майски. Първият й самостоятелен компактдиск за “Орхид класикс” с
филхармоничния оркестър на Одензе
включва концертите за цигулка и оркестър от Карл Нилсен и първия концерт
на Сергей Прокофиев.
Георги Димитров е сред най-уважаваните български диригенти. Ученик на известния цигулков педагог
Розенберг, той завършва Българската
държавна консерватория със специалности оркестрово дирижиране - при
проф. Влади Симеонов, и цигулка - при
проф. Михаил Балкански. Специализира при Евгений Мравински и Арвид
Янсонс в Санкт Петербург.
От 1972 г. Георги Димитров е диригент на Пловдивската филхармония, а от
1981-ва - главен диригент и директор на

Русенската опера, както и диригент в
Софийската опера. В периода 19901995 г. ръководи Симфоничния оркестър
на Сан Марино. Награден е с най-високото отличие на Републиката - Кавалер
на ордена “Санта Агата”. От сезон 1995/
1996 е музикален директор и главен диригент на Пловдивската филхармония.
Като ръководител на Оперно-филхармонично дружество - Пловдив, реализира
множество проекти, турнета в страната
и чужбина на състава, както и участие в
откриването на Европейския месец на
културата - Пловдив (1999). Дирижирал
е всички български оркестри и е канен
като гост-диригент в Русия, Румъния,
Унгария, Германия, Италия, Полша, Чехия, Куба, Мексико, Испания, Швейцария и др. Внушителният му репертоар
включва симфонични произведения, оперни заглавия, кантатно-ораториални творби. Редовно провежда майсторски класове по дирижиране и журира в международни конкурси за диригенти.

Петима художници са номинирани за наградата
„Владимир Димитров - Майстора”

СНИМКА ВИЛИАНА СЕМЕРДЖИЕВА

Петима художници са нoминирани за Националната
награда за живопис на името на Владимир Димитров Майстора, връчвана ежегодно от Съюза на българските
художници и община Кюстендил, казва пред БНР директорът на Градската художествена галерия, скулпторът
Валентин Господинов. Това са Гeopги Лeчeв, Димитъp
Чoлaкoв, Йopдaн Kиcьoв, Pyмeн Гaшapoв и Pyмeн Жeкoв.
Лaypeaтът щe бъдe oбявeн нa тpaдициoннaтa цepeмoния,
кoятo ce провежда нa 1 фeвpyapи, poждeния дeн нa Bлaдимиp Димитpoв - Maйcтopa, във фоайето на гaлepиятa в
Kюcтeндил, където са експонирани едни от най-известните
негови платна. Тази година се навършват 139 години от
рождението на именития художник.
Haгpaдaтa за живопис “Майстора” cъщecтвyвa oт 1973 г.,
тя ce пpиcъждa вcякa гoдинa нa eдин бългapcки xyдoжник зa
изключитeлни пocтижeния в изoбpaзитeлнoтo изкycтвo. От
1990 г. за известно време не беше връчвана, а през 2012 г.
бeше възстановена oт общинa Kюcтeндил, Mиниcтepcтвoтo
нa кyлтypaтa и Cъюзa нa бългapcкитe xyдoжници.
Hocитeлят й пoлyчaвa cтaтyeткa, изpaбoтeнa oт
cкyлптоpa Kиpил Maтeeв, 5000 лeвa oт oбщинa Kюcтeндил
и 2000 лeвa oт Mиниcтepcтвoтo нa кyлтypaтa.

НАКРАТКО

Започнаха снимките
на „Нашата чужда война”
Трима от преподавателите във
филмовия факултет на НАТФИЗ
обединиха усилията си в работа по
“Нашата чужда
война”. Сценаристи на документалния филм за съдбата на първия
български военен
контингент
в
СНИМКА НАТФИЗ
Ирак са проф. Марин Дамянов и Наделина Анева,
режисьор е Росен Елезов, оператор
е проф. Теодор Янев, а продуцент
е доц. Георги Николов. Снимките
на филма започнаха преди дни, а
премиерата е планирана в рамките на следващата година. “Преди
15 години изпратихме рейнджъри мъже и жени, християни, но и
мюсюлмани - в Ирак. След Атентата, убил петима, българите
продължават мисията. Месец и
половина момчетата водят улични боеве в Кербала с многоброен
противник. В наши дни бившите
рейнджъри се питат: “За какво се
бихме?!” Политици дават своя отговор: “За да стане България достоен член на НАТО.”

„Пиано на луната”
играят в „Ателие 313”
Театър “Ателие 313” представя на 21 януари от
20 ч. “Пиано на
луната” по мотиви от Валери Петров (салонът е в
София, кв. “Красна поляна”, ул. “В.
Д. Стоянов”, до
бл. 7). Сценарий и
режисура - Петър
СНИМКА
Пашов, сценогра“АТЕЛИЕ 313”
фия - Димитър
Димитров, участват Даниел Кукушев, Даниел Добрев, Елин Стоянова, Павел Громков, Йордан Тинков,
Венцеслав Димитров. “Върнах се.
Но тук вече няма нищо. Бурята е
измела последните остатъци от
онзи живот. Дълго се лутам с усещането, че битката е загубена,
докато най-накрая се озовавам пред
театъра. А той си стои. Същестува театърът. И, паралелно, всичко
останало. Разбивам вратата и нахлувам. Чак по-късно осъзнавам, че
не мога да намеря изхода.”

Деси Добрева и нейната
племенница в „Смяна
на местата” по БНТ 2

СНИМКА БНТ 2

Зрителите ще се срещнат на
20 януари от 21.30 ч. в студиото
на “Смяна на местата” по БНТ 2
с певицата Деси Добрева и нейната племенница Вероника. Водещата Даниела Серданова ще разговаря с гостите си за таланта, музиката и за цената, която плаща
всеки успял изпълнител. А харизматичната певица ще разкрие какво
е да бъде пример за племенницата
и многобройните си фенове.
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Във всяка галактика от Вселената има
между 100 милиарда и 1 трилион звезди.

ΔÂÌ‡ Ì‡ÏÂËÎ‡ ÒÍËÚË Ô‡Ë Ë
ÔÓÔËÚ‡Î‡ Ò˙ÔÛ„‡ ÒË:
- ŒÚÍ˙‰Â ËÏ‡¯ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó?!
- —˙·Ë‡ı „Ë Á‡ ÔÓ‰‡˙Í. Õ‡ÎË
ÒÍÓÓ ËÏ‡¯ ÓÊ‰ÂÌ ‰ÂÌ.
- ¿ı‡, ‡ Á‡˘Ó Ò‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ Ï‡ÎÍÓ?!

Най-тежкото куче е английският мастиф
Зорба, който закова кантара на 155,6 кг.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Смесването на бирата
с алкохол е най-опасно
Злоупотребата с определени комбинации се наказва с тежки последици
Токсиколози изброиха най-рисковите
комбинации на алкохол и твърдят, че смесването на бирата с други напитки е найопасно.
Според експерти пивото и виното са
“индивидуалисти”, които не търпят конкуренти в тялото. При смесването им са вероятни два резултата. Ако имате слаб стомах,
може да започнете да повръщате още в таксито, с което сте си тръгнали от партито.
При здравите и младите индивиди всички
последствия ще ги връхлетят на сутринта и,
повярвайте, според лекарите изобщо няма
да им харесат. Смята се, че комбинирането
на много вино с бира осигурява класически
махмурлук, който ще ви накара да пожелаете да сте умрели предната вечер.
Текила е напитка, която за злоупотреба
винаги и безмилостно наказва с тежки последици. Цял комплекс от алдехиди (формалдехид, ацеталдехид, диацетил, фурфурол,
5-метилфурфурол) влизат в състава на тази
напитка. Така че и без никакви излишни

Зелен цвят на лицето и адско
главоболие са най-честите последици
от прекаляването с алкохола
добавки практически ви е гарантирана мрачна сутрин след забавната вечер. Съдържащият се в бирата въглероден диоксид засилва абсорбцията на примесите, съдържащи
се в текилата. Резултат: адска болка в главата, комбинирана със страхотен дискомфорт
в черния дроб, които продължават поне до

обяд на следващия ден.
Както казват в някои части на Северното полукълбо: водката без бира са си пари
на вятъра. А тази комбинация наистина е
“страховита”: чистият алкохол във водката, поддържан от бирения въглероден диоксид, незабавно ще се абсорбира в кръвта
ви и неусетно за отрицателно време ще се
озовете сладко заспали с лице в салатата.
Ако се стремите към бързо и тежко опиянение и не мислите какво ще става утре това определено е вашият коктейл, твърдят
експерти.
Сладките “дамски” питиета са известни
като цяло със способността да ви докарат
страхотен махмурлук, предвид големия
брой изкуствени оцветители и ароматизатори. А напитките на основата на анасон
се отличават с високо алкохолно съдържание. Комбинацията ви гарантира зелен тен
на лицето, адско главоболие и масивна дехидратация, като всичко това ще ви връхлети с рекордна скорост и доста внезапно.

Изкачиха небостъргач
с инвалидна количка

Гривна разкрива дали
хората са щастливи

Лай Чъ Уай стана първият
параплегик, който изкачи на
инвалидна количка фасадата на
небостъргач с височина 250
метра, като се набираше на
спуснато от върха въже, предаде “Ройтерс”. Начинанието му
отне 10 часа и с него мъжът
събра дарения в размер на над
670 хиляди долара за хора с наранявания на гръбначния стълб.
37-годишният катерач, който
пострада преди десетилетие след
инцидент, не можа да се изкачи
до върха на 300-метровия небостъргач “Нина Тауър” на полуостров Каулун. “Беше доста
страшничко. Като катериш скала, можеш да се закрепиш за издатините и дупките, но тук имаше само стена от стъкло. Разчитах само на въжето, за което бях
провесен!”, сподели Лай Чъ Уай.
Преди нещастния случай,
който го сполетя през 2011 г.,
Лай е бил обявяван четири пъти
за шампион на Азия по планин-

Специална гривна може да
разкрие дали хората са щастливи. Технологията, наречена
Moodbeam, се свързва с приложение за мобилен телефон и уеб
интерфейс. Идеята е всички,
които я носят, да натиснат
жълтия бутон, ако се чувстват
щастливи, и синия, когато са
тъжни.
Приспособлението е насочено към компании, които желаят
да наблюдават състоянието на
персонала, работещ от вкъщи.
Целта е служителите да бъдат
насърчавани да носят гривната
(те могат и да откажат, разбира
се) и да натискат съответния
бутон, както сметнат за добре
през цялата работна седмица.
След това мениджърите разглеждат онлайн таблото за управление, за да видят как се чувстват и справят работниците.
Тъй като босовете вече не могат да проверяват физически
екипа си, Moodbeam се надява

ско катерене и бе класиран осми
в световната ранг листа. След
като долната част на тялото му
се парализира, смелчагата
продължи с катеренето, като
окачваше инвалидната си количка на система за повдигане.
Преди пет години Лай покори
по този начин 495-метровата
планина Лайън рок, една от забележителностите на Хонконг.
Със своите смели начинания
Лай Чъ Уай загърбва мисълта,
че е човек с увреждания. И доказва, че може да мечтае и да
постига целите си.

да попълни разликата.
Смята се, че депресията и
тревожността са стрували на
глобалната икономика 1 трилион долара на година при загуба
на производителност преди
пандемията, твърдят от Световната здравна организация. А
психичното здраве на работното място отдавна е проблем.
Въпреки това, блокирането заради коронавируса и работата
в дома изглежда са влошили
проблема.
Миналата година британската благотворителна организация
за психично здраве Mind заяви:
60% от възрастните смятат, че
психичното им здраве се е влошило по време на първото блокиране. А проучване на софтуерната компания за човешки ресурси Employment Hero сочи,
че една четвърт от хората, заети в малки и средни фирми, са
искали повече психологическа
подкрепа.

¿À≈ —¿Õƒ⁄– ¿À≈ —¿Õƒ–Œ¬–»¬»ﬂ, ·Ë‚¯
ÙÛÚ·ÓÎÂÌ Ì‡ˆËÓÌ‡Î
ƒ-– ¡ŒΔ»ƒ¿– Õ¿Õ≈¬, ·Ë‚¯
ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ
¡ŒﬂÕ ƒ¿— ¿ÀŒ¬,
ÂÊËÒ¸Ó, ÓÔÂ‡ÚÓ
ƒ»Ã»“⁄– Œ¬¿◊≈¬-‘⁄Õ »,
ÏÛÁËÍ‡ÌÚ, ·ËÁÌÂÒÏÂÌ
ƒŒ–Œ“≈ﬂ ƒŒ–Œ“≈≈¬¿,
ÓÔÂÌ‡ ÔÂ‚Ëˆ‡
»À»ﬂÕ¿ ÷¿ÕŒ¬¿, ·Ë‚¯
ÒÎÛÊÂ·ÂÌ ‚ËˆÂÔÂÏËÂ
…Œ–ƒ¿Õ ¿ ¡À¿√Œ≈¬¿,
ÎÂ„ÂÌ‰‡Ì‡ ÎÂÍÓ‡ÚÎÂÚÍ‡
»ÌÊ. —“ŒﬂÕ ¡–¿“Œ≈¬,
ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ‰ËÂÍÚÓ
Ì‡ ìÃÂÚÓÔÓÎËÚÂÌî ≈¿ƒ

Лъжците
имитират
жестовете
Изследователи от Нидерландия установиха, че един от найдобрите начини за откриване на
измамник е да видиш дали имитира твоите жестове, съобщи
“Дейли мейл”. Експерти от Университета в Ротердам са използвали технология за улавяне на
действието, за да наблюдават
доброволци, които казвали истини или все по-големи лъжи.

Измамата може да
се проследи и когато
се лъже партньор
Първият експеримент проследил автоматично невербалната координация - езика на тялото и движенията. При втория
участниците получавали инструкции, които влияели на вниманието им. Резултатите от двата експеримента показват, че невербалната координация между
интервюиращ и интервюиран имитирането на езика на тялото,
се увеличава с трудността на
лъжата. Това не се влияе нито от
мнителността на интервюиращия, нито от вниманието на доброволеца към комуникацията.
“Резултатите показват, че
хората разчитат на автоматизирани процеси като имитация,
когато са под когнитивно натоварване”, пишат авторите на
проучването в сп. Royal Society
Open Science.

Птицечовката е най-странното същество на Земята

Животното е класифицирано като
защитен вид, а Международният
съюз за опазване на природата
го смята за почти застрашен

Международен екип от изследователи разкри, че птицечовката е най-странният бозайник на Земята. След картографиране на генома на животното, екипът
установява, че това същество носи не
само гени на бозайници, но също на птици и влечуги.
Изследователи от университета в Копенхаген установиха, че този бобоподобен бозайник от Австралия има цял

списък с причудливи характеристики.
Птицечовката снася яйца, вместо да ражда живи бебета. Въпреки че е с плавници
и е отличен плувец, тя има козина, която
свети на UV светлина. Съществото може
да кърми. Притежава изключително отровни шипове по краката си. И е сред
малкото бозайници, които нямат зъби,
но са с 10 полови хромозоми в гените си,
докато други представители на вида, като

хората например, имат само две.
Проучването установи, че птицечовката принадлежи към древна група монотреми. Тези животни са съществували милиони години преди съвременните видове бозайници да се появят на Земята. За
разлика от много видове, които губят
някои свои праисторически гени, това
същество все още носи много от същите
характеристики на своите предци.
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В сутрешните часове на отделни места в котловините и
низините видимостта ще е намалена. Облачността ще е разкъсана, предимно средна и висока, на места - намаляваща до
слънчево време. Ще духа слаб, в Дунавската равнина до умерен
вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е студено, с минимални температури от минус 12 до минус 7 градуса, максималните през деня ще са между 0 и 5 градуса, по-ниски ще останат в североизточните райони. Атмосферното налягане е повисоко от средното за месеца и ще остане без промяна.

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
/10 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 Ã‡ÎÍÓÚÓ ËÁ‚˙ÌÁÂÏÌÓ
‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /◊ÂıËˇ,
2015„./
15.15 Ã˙Ì ”‡ 13-ÒÂËÂÌ ‡ÌËÏ.
ÙËÎÏ /1 ÂÔËÁÓ‰/
15.30 ÃËÎË ¡‡ÚÂ!...œËÒÏ‡ Ì‡
Â‰ËÌ ‰‡ÍÂÎ 5-ÒÂËÂÌ
‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ, 2000„./
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 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 –ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ Ò ƒÓ·ËÌ‡
◊Â¯ÏÂ‰ÊËÂ‚‡
22.00 √Ó‰ÛÌÓ‚. œÓ‰˙ÎÊÂÌËÂÚÓ Ú‚ ÙËÎÏ /7 ÂÔËÁÓ‰/
(14)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ÃÓˇÚ ÔÎÂÈÎËÒÚ /Ô/
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.55 ƒÓÏ˙Ú Ì‡ ‚ˇ‡Ú‡ ¬ÒˇÍÓ
˜Ó‚Â¯ÍÓ Ò˙ˆÂ Â ‰ÓÏ
Ì‡ ‚ˇ‡Ú‡ /Ô/
04.25 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚ ÙËÎÏ
/10 ÂÔËÁÓ‰/Ô/ (12)

07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî Ò ﬁÎËˇ ¿Î’‡ÍËÏ (Ô)
08.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î Ò
»‚‡Ì √‡ÌËÚÒÍË (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 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î Ò
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡ (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 ì¿ÌÚË‰ÓÚî Ò ﬁÎËˇ ¿Î’‡ÍËÏ
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 ‰ÂÌˇî
20.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î Ò ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ —ËÏÓ‚
21.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î Ò
¬ÂÎËÁ‡ ≈Ì˜Â‚ (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î Ò ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ —ËÏÓ‚ (Ô)
00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.20 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
02.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î Ò
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡ (Ô)
03.20 ìÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡Èî Ò
¬‡ÒËÎ ¬‡ÒËÎÂ‚ (Ô)
04.50 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î Ò
»‚‡Ì √‡ÌËÚÒÍË (Ô)
05.50 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î Ò
¬ÂÎËÁ‡ ≈Ì˜Â‚ (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ

06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: –ÂÒÍ˛
¡ÓÚÒî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.1
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 ìÕ‡‚ÒˇÍ˙‰Â ÚËî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.2
15.00 œÂÏËÂ‡: ì»ÒÚËÌÒÍ‡
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.18
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÀÂÍ‡ ‚
ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.13 ÂÔ.9
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.7
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.12
21.00 œÂÏËÂ‡: ì¬Î‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.12
22.30 œÂÏËÂ‡: ìƒÓ·ËˇÚ
‰ÓÍÚÓî - ÒÂË‡Î, Ò.3
ÂÔ.12
23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
00.00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.8
ÂÔ.10 (ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ)
01.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.54
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.50 ì«‡‚ËÌ‡„Ëî - ÒÂË‡Î, Ò.2
ÂÔ.117

05.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
08.00 ÕÓ‚ËÌË
08.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
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
17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË
17.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
18.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
20.00 ì¬ÂÏÂî

ОВЕН

ВЕЗНИ

Ще насърчите приятел
в намеренията му да
постигне по-добри резултати. Балансирайте.

Ще намерите решение
на финансов въпрос или
друг, създаващ ви доста напрежение напоследък.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Започнатите нови начинания ще ви носят
настроение. Ще се съобразявате с нечии интереси.

Бързо и лесно ще вземате професионални решения и ще ги следвате. Внимавайте с колеги.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Гаранция за доброто
протичане на планирано
мероприятие
е
включването на повече
специалисти.

Всички срещи, свързани
с бизнеса и постигане
на договорености, могат да бъдат резултатни.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

С ярката си позиция и
отношение към дискутиран въпрос ще привлечете
одобрение.
Очаква ви успех.

Грижите за здравето
не са загуба на време, а
нещо полезно, което
друг не може да направи.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Със силни аргументи ще
убеждавате партньорите си в правотата
на внесените от вас
предложения.

Постигнатите споразумения на работното
място и в отношенията с партньора ще ви
усмихнат.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Стремете се към решаване на важните проблеми своевременно и не
задълбочавайте противоречията.

Овладейте страстите
и желанията си, защото неведоми сили ще
засилят влечението ви
към бунт.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

20.30 ìÀ‡ÌˆÂÚî - ÒÂË‡Î
22.30 ¬Î‡‰ËÏË œÓÁÌÂ Ë »‚‡Ì
”„‡ÌÚ ‚ ÔÓÂÍÚ‡ ìﬂÔÓÌËˇ. Œ·‡ÚÌ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡
Ì‡ ÍËÏÓÌÓÚÓî
23.25 √‡ËÍ —ÛÍ‡˜Ó‚. ŒÌÓ‚‡,
ÍÓÂÚÓ Â ‚ ÏÂÌ
01.25 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î
02.05 Ã˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓ
04.00 ÕÓ‚ËÌË
04.05 ìÀ‡ÌˆÂÚî - ÒÂË‡Î
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Волейболистите
с 4 от 4 в Израел
Бъдете горди с нас, обяви капитанът
Цветан Соколов в обръщение към феновете
България направи “чиста
победа” в европейските квалификации по волейбол в Израел. Нашите спечелиха и четирите си мача и убедително се класираха за Евроволей 2021, който ще се проведе в Чехия, Полша, Финландия и Естония от 15 август до 30 септември.
Осигурили си предсрочно
виза за шампионата, “лъвовете” играха за честта и не дадоха шанс на домакините. Те
ги надиграха категорично с
3:0 гейма (25:20, 25:21,
25:23). Дори промените в
състава, направени от селекционера Силвано Пранди, не
дадоха шанс на съперниците.
Българите започнаха в
състав: Владимир Станков,
Цветан Соколов, Тодор Скримов, Аспарух Аспарухов,
Алекс Грозданов, Илия Петков, либеро Петър Каракашев, а в течение на мача влязоха още Стефан Чавдаров и
17-годишният Александър
Николов. Синът на бившия
капитан на отбора Владо Николов отбеляза 3 т.
Най-резултатен и този път
за нашите бе Цветан Соколов
с 16 т. (1 ас), 12 т. добави
Аспарух Аспарухов, а с 10
завърши Алекс Грозданов (2
аса, 1 блок). За Израел Тамир
Ершко бе над всички с 14 т. (1
ас, 1 блок). 37-годишният ле-

СНИМКА БГНЕС

Играчите на Атлетик Билбао
спечелиха за трети път
Суперкупата на Испания след
победа с 3:2 над Барселона в
продълженията на финала в Севиля

Меси с първи
червен картон
за Барса
в мач №753

СНИМКА CEV.EU

Волейболистите на България се снимат щастливи,
след като завършиха без загуба квалификациите за Евро 2021
гендарен играч Александър
Шафранович изигра последния си мач за Израел и отбеляза 2 т. в първите 2 гейма.
“Много се надявам да сме
зарадвали всички български
фенове с класирането ни на
Европейското първенство и

най-вече с играта, която показахме на квалификацията в
Израел. Искам да ви пожелая
да сте здрави, защото сме в
такива времена, които са доста тежки и с малко радости в
живота. Надявам се да сме ви
зарадвали и да сме допринес-

ли да бъдете щастливи, защото ние сме щастливи, че се
класирахме за финалите. Ще
продължаваме да работим в
същия дух, за да можете да
бъдете горди с нас”, обяви
капитанът Цветан Соколов в
обръщение към феновете.

Фурнаджиев иска промени в устава на БФС
Вицепрезидентът в оставка Атанас
Фурнаджиев поиска промени в устава
на БФС. Той смята, че само професионалните клубове трябва да избират
президент. Според сегашния правилник всички клубове имат равно право
на глас и според бизнесмена те не
могат да влияят на избора.

“Трябва да се промени уставът на
БФС, за да има възможност да се проведе дигитален конгрес. Единствената
държава в Европа сме, при която всички членове на съюза избират президент. В повечето държави той се избира само от професионалните клубове.
Смятам, че трябва да се промени ус-

тавът и да се избират ръководните органи само от професионалните клубове. Друг е въпросът дали членовете
биха гласували подобно решение. Близо 650 са клубовете, които имат право
да гласуват. Няма как да бъде контролирано при 650 клуба, имащи право да
гласуват”, каза Фурнаджиев пред бТВ.

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

»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
·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂÌË ‰Ó
3 ÏÂÒÂˆ‡ ıÓÌÓ‡Ë ÌÂ ÒÂ ËÁÔÎ‡˘‡Ú.
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

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

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

Лионел Меси получи първия си
червен картон като играч на Барселона в мач №753 за каталунците. Това
стана при загубата от Атлетик Билбао
с 2:3 във финала за Суперкупата на
Испания. Шесткратният носител на
“Златната топка” бе изгонен в 120-ата
минута, когато нервите му не издържаха и заби юмрук в лицето на противников играч, пращайки го на земята.
Това е трети червен картон за Меси, а
другите два са с националния отбор
на Аржентина, за който е вкарал 71
гола в 142 мача. Меси, който има 648
гола за каталунците, е заплашен от наказание за 4 мача.
На Олимпийския стадион в Севиля Атлетик спечели за трети път в
историята си Суперкупата на Испания. Антоан Гризман (40) откри за
Барса, но Оскар де Маркос (42)
набързо изравни. Отново французинът изведе “блаугранас” напред в
77-ата мин., а Асиер Виялибре (90) с
гол в последната минута вкара мача
в продължения. В тях Иняки Уилямс
(94) донесе успеха на баските. Те
забиха звучен шамар и на Реал М в
полуфинала с 2:1.
IN MEMORIAM

Почина Хайк Вахрам
След кратко
боледуване на 81
години ни напусна
един от най-големите представители на българската спортна
журналистика Хайк Вахрам! Забележителната
му кариера преминава през вестниците “Народен
спорт”, “Футбол”, “Отечествен
фронт”, “Континент”, “7 дни спорт”
и “Стандарт”.
Бате Хайко, както всички го наричаха, беше специалист по коментирането на куп спортове, но сърцето му
принадлежеше на ските и футболния
Левски. Дългогодишен организатор на
ски състезанията за Купата на в.
“Отечествен фронт”, а после и на в.
“Континент” в Боровец.
Ще го запомним най-вече като фин
и етичен човек, винаги готов да подаде
ръка на младите колеги.
Поклон пред паметта му!
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Цветана
Пиронкова
(№136 в света) е дала два отрицателни теста за КОВИД19 и вече проведе първа тренировка на кортовете в
Мелбърн. “За щастие, в нашия самолет не е имало
пътници, които да са дали
положителен тест за коронавирус. За това, макар и с ден
закъснение, проведох първа
тренировка”, заяви пред
dsport 33-годишната пловдивчанка. Последните часове
се появиха информации, че
водещата ни ракета е била в
самолет от Дубай за
Мелбърн, на който е имало
заразен с КОВИД-19 и ще
трябва да бъде в пълна изолация 14 дни. Българката

да им осигурят максимално
много удобства, но за момента не се очертава здравните
власти да им позволят да излязат от стаите си по-рано”,
допълни Пиронкова. Тя ще
участва в подгряващия турнир от категория WTA 500 в
Мелбърн в седмицата преди
“Аустрелиън оупън”, който
започва на 8 февруари. Пиронкова се класира за първия
за сезона турнир от Големия
шлем след 3 победи в квалификациите в Дубай.
От мерките пострада треньорът на Григор Димитров
Данте Ботини, който вече е
под карантина. Аржентинецът е бил в самолет от Лос
Анджелис с пътници с поло-

СНИМКА БГНЕС

Служители с маски и костюми дезинфекцират хотел в Мелбърн, където са
карантинирани бъдещи участници в Откритото първенство на Австралия

71 са под карантина в Мелбърн
Цвети Пиронкова вече тренира, тенисисти се бунтуват заради строгите мерки
обаче имаше късмет.
“Мерките се спазват изключително стриктно и безкомпромисно. Има и състезатели в много по-сложна ситуация - с пълна забрана за
излизане от стаите въпреки
отрицателните си тестове.
Организаторите се опитват

жителни ПСР тестове.
Заради строгите мерки редица играчи се разбунтуваха. Досега 71 тенисисти са
поставени под стриктна карантина. Всички останали
също ще седят по стаите, но
им е разрешено да тренират
по 5 часа на ден единствено

на тренировъчните кортове.
Световният №1 при мъжете Новак Джокович написа
писмо в подкрепа на карантинираните. Сърбинът пожела осигуряване на всичко необходимо за тренировка в
хотелските стаи и настаняване в частни къщи, които да

разполагат с тенис корт.
Джокович е пожелал да бъдат
правени всеки ден тестове на
изолираните и при отрицателни резултати да бъде намален срокът на изолацията
от 14 на 10 дни. Това бе
отказано от организаторите.
“Всички бяха инструкти-

Андреев скочи със 120 места в ранглистата
Адриан Андреев отбеляза невероятен прогрес в световната тенис ранглиста, като се изкачи със 120 места.
19-годишният софиянец събра 84 точки и прогресира до рекордната за
него 444-а позиция. Обещаващият
талант вече е трета ракета на България, като изпревари Александър Ла-

заров, който регресира с 3 места до
№547 с 58 т.
Андреев скочи с толкова позиции
заради невероятното представяне на
АТП 250 турнира в Анталия. Там той
участва с “уайлд кард” за квалификациите, където записа три победи.
Впоследствие прескочи и първия кръг

Пета победа
на Аоияма в Токио
Даниел Иванов-Аоияма постигна пета победа на Новогодишния турнир по сумо в Токио и вече е с актив, след
като претърпя и четири загуби. В деветия ден на надпреварата за Купата на Императора българинът с фронтална
атака “ошитаоши” събори на дохиото японския “маегашира-16” Акисеяма и постигна втори успех в две борби с
този съперник, който в турнира е с актив 6-3. Днес Иванов
ще се бори с друг японец - “маегашира-17” Соданоуми,
който е по-лек с 50 кг. Двамата имат по шест победи в
схватките помежду им.

на основната схема, преди да бъде
спрян от бъдещия шампион Алекс де
Минор (Авл, №23). Следващата седмица Андреев ще прогресира с още
27 места, след като в неделя триумфира на ITF турнира в Анталия, откъдето заслужи още 10 т.
Прогрес отбеляза и втората ни ра-

Боруков избра Либерец
пред Левски
Нападателят Преслав
Боруков е пристигнал в Чехия, за да премине медицински прегледи и да подпише
с местния Слован Либерец,
съобщи БЛИЦ.
Младият футболист игра
за последно в Етър, където
се представи на много добро ниво през есента и отбеляза 6 гола в 14 мача. 20годишният Боруков е юноша на Левски и се очакваше

да подсили родния си клуб,
но в крайна сметка е предпочел Слован Либерец, който заема шесто място във
временното класиране в
чешката Лига 1.
Всичко между двата клуба е договорено. Играчът
почти е уточнил и личните си
условия, остават някои детайли. Ако медицинските прегледи са сполучливи, Боруков ще
подпише с чешкия отбор.

„Сините” фенове пак
събират пари
Феновете на Левски продължават да се борят за спасението на любимия си клуб. След като “сините” обявиха,
че пускат виртуални билети за контролите в Хърватия,
запалянковците демонстрираха сериозна активност. Преди първата контрола срещу словенския Домжале, която е
утре от 16.00 часа в Умаг, привържениците на Левски
вече са закупили близо 600 билета, всеки на цена от 10 лв.
Ръководството на българския гранд обяви, че закупуването на “пропуск” е морална и финансова подкрепа за тима.

рани относно мерките, които ще бъдат взети преди турнира. Знаеха какви са условията и въпреки това решиха
да дойдат. Тук никой не получава специално отношение”, обяви премиерът на
щата Виктория Даниел Андрюс.

кета Димитър Кузманов, който скочи
с 21 позиции до №277 със 196 т. Подобно на Андреев Мико достигна до
втория кръг на АТП турнира в Анталия.
Водещата ни ракета Григор Димитров остава 19-и с 2260 т., защото
сезонът за него все още не е започнал.
Първата ни ракета ще се включи в
подгряващия турнир “Мелбърн 2” от
1 февруари.

ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
20.00 Дарби Каунти - Борнемут
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
20.00 Уест Хем - Уест Бромич
22.15 Лестър - Челси
ПО МАКС СПОРТ 3
20.00 Валядолид - Елче
ПО МАКС СПОРТ 4
20.00 Кадис - Леванте
22.30 Алавес - Севиля
ПО ЕВРОСПОРТ 2
19.20 Борусия М - Вердер
21.30 Байер Л - Борусия Д
ПО НОВА СПОРТ
ХОКЕЙ НА ЛЕД
18.30 ЦСКА М - Спартак
ПО МАКС СПОРТ 1
БАСКЕТБОЛ
19.30 Монако - Уникаха
21.45 Виртус Болоня Партизан
ПО МАКС СПОРТ 2
21.45 АСВЕЛ - Олимпиакос
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