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Доц. Бони Петрунова:
Изложбата
в НИМ показва
находките от 2020 г.

Борисов
се оправдава
за масовите ваксини
само от една фирма
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с Албания
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Вдигат се лихвите по кредитите
Лихвените проценти по новоотпуснатите кредити през 2021 г.
ще се повишат заради очаквания скок на необслужваните заеми в
банковите портфейли, прогнозира Българската народна банка.
Стр. 5
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Само 500 аптеки работят
с електронни рецепти

Аида ПАНИКЯН

„Информационно обслужване” твърди, че през
системата от декември са издадени 30 000 направления

Н

Въпреки уверенията на
здравните власти, че се
върви към дигитализация на
здравната система, едва 500
аптеки работят с електронни рецепти. Лекарите се
притеснявали да ги издават,

е, не отбелязваме 20 години електронно здравеопазване, а близо 20
години чакане да бъде изградена
система. Докато останалите европейци пребродиха света с една електронна карта, в която да поберат
здравното си досие от цял живот.
Почти две десетилетия минаха във
влагане на пари в една или друга
система, в съдебни дела кой колко
и от какво усвоил или как и колко
ощетил данъкоплатците, тествахме
пръстови отпечатъци, откривахме
колелото.
Дори забравихме, че електронното здравеопазване може да спаси
човешки живот в екстремна ситуация. Но днес се хвалим с е-сертификати за ваксинация срещу
КОВИД-19. Колко време ще важат, пред кого и за какво - не знаем,
но ги има! Похвалихме се.
Имаме си и е-рецепта, дето май
малцина са заинтересовани да я
въведат. Но не е направено кой знае
какво хората от труднодостъпните
райони да получат лекарствата си
през зимата.
За в бъдеще въпросите не намаляват. Ще може ли И.И. от село
А. или Б. във всеки един момент да
провери какво става в здравното
му досие? Да, но трябва да има еподпис. А такъв подпис имат 200
хиляди от 6,9-милионното население на страната. Ама пък и толкова да ни пази държавата данните,
след като хакерче ни ги разкри
през НАП...
Колко полезна ще е такава система на ползвателя?

EUR:
1.95583

GBR:
2.1951

USD:
1.61212

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
ПРОМЕНЛИВО

защото не всички аптеки ги
приемат.
До края на март всички
направления за преглед при
специалист или изследване
ще станат електронни, увери
здравният министър проф.

Костадин Ангелов.
В момента е-направления се издават само за изследване за КОВИД-19,
кръвна картина и за рентген на бял дроб. Ивайло
Димов от “Информационно

обслужване” заяви, че от
началото на декември са
издадени около 30 хиляди
е-направления и близо 1220
е-рецепти.
Стр. 4
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БСП създава обединение срещу ГЕРБ за честни избори, обяви Корнелия Нинова.
Утре и в петък предстоят срещи с партии и неправителствени организации в търсене
на обща позиция. Социалистите искат общи действия за покриване на всички секции
с членове, наблюдатели и застъпници, както и максимална прозрачност на вота
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Борисов се оправдава
за масовите ваксини
само от една фирма
Майката на евродепутатката от ГЕРБ Ева Майдел оглавява
представителството за България на доставчика на 4,5 млн. дози
В опит да се оправдае по
обвиненията, че властите са
концентрирали доставките и
рекламата на ваксините само
на една от фирмите доставчици, премиерът Бойко Борисов
хвърли вината на Брюксел.
От няколко дни срещу него
се сипят критики, че България е поръчала най-много
дози от ваксината на “Астра
Зенека”. Ръководител на фирмата за България е Зоя Паунова - майка на евродепутатката от ГЕРБ Ева ПауноваМайдел.
България ще получи 4,5
млн. дози от ваксината на
“Астра Зенека”. До края на
януари се очаква лекарството на фирмата да получи зе-

лена улица за употреба в ЕС.
За препарата адекватният
имунен отговор е по-нисък от
95% и някои страни се замислят да купуват ли тези ваксини, коментира преди дни по
БНТ проф. Тодор Кантарджиев, директор на Националния
център по заразни и паразитни болести.
Борисов се обяснява, че
сключените договори за доставката на ваксините били
между Европейската комисия
и производителите. “На всеки български гражданин ще
му бъде поставена тази ваксина, която той пожелае”,
обеща той.
Преди дни и здравният
министър Костадин Ангелов

обяви за спекулации твърденията, че България получава
най-много от въпросната ваксина. “Единственото политическо решение, което е взела
българската държава, е решението на Народното събрание, с което се упълномощава ЕК да договаря от името
на България количества и вид
ваксини”, каза Ангелов. В началото на декември по неясни причини в парламента бе
внесено за гласуване предложение за участието на България в споразуменията за покупка на ваксини срещу КОВИД-19. Тогава депутатът от
ДПС д-р Нигяр Джафер подчерта, че изпълнителната
власт има достатъчно право-

мощия да участва в споразумения и да взема решения.
Още тогава опозицията заподозря, че предложението е
внесено, за да се търси покъсно оправдание, че депутатите са одобрили стъпките на
правителството.
Бойко Борисов ананосира
и скорошно смекчаване на
рестрикциите. Според него
разхлабването на мерките за
фитнесите и спорта трябва да
се въвежда паралелно с
възстановяването на присъствените занимания в училищата. Възможно е от 4 февруари да бъде възстановено
присъственото обучение на
ученици от 5 до 12 клас. Премиерът загатна и за възмож-

ността ресторантите да работят с капацитет от 50% до
22,30 ч. “Не на последно място трябва да се помисли и
магазините в моловете да могат да работят при ясно определен компромисен начин,
но без местата, на които се
събират много хора вътре
около заведенията за хранене
и без детските кътове”, вметна Борисов.
Окончателното решение за
отпускането на противоепидемичните мерки ще стане
ясно в четвъртък. При нов
ръст на заболеваемостта и
сериозен натиск върху лечебните заведения ограниченията ще бъдат преосмислени и
отново затегнати.

ГЕРБ променя закон, за да запази
морските сараи на Доган
Депутати от ГЕРБ са
внесли законови промени,
за да се запази лятната
резиденция на почетния
председател на ДПС Ахмед Доган на плажа в
“Росенец”. Те са в Закона
за рибарството и аквакултурите и на практика засягат само преходните и
заключителни разпоредби. С тях обаче се пренаписва Законът за морските пространства, вътрешни водни пътища и пристанищата. Така излиза,
че строеж или части от
строежи, които са сгради
за сезонно ползване и
граничат с рибарски или

специализирани пристанища, не подлежат на
премахване и са допустими. Постройките все пак
трябва да изпълняват няколко условия, като например да са в територии
с одобрен Общ устройствен план, да съответстват
на “общата структура и
преобладаващия режим
на територията” и да не
са опасни и негодни за
ползване. Освен това в
промените се посочва, че
производства, започнали
преди влизането в сила на
закона, се прекратяват.
Към законопроекта няма
мотиви.

Запознати заподозряха, че имението на Доган
лесно може да се възползва от поправката, подобна опасност има и за други “сезонни” обекти край
морето. ДУМА припомня, че двуетажната къща
до пясъка бе обявена вече
за незаконна и има заповед за премахването й от
община Бургас още през
миналия август. До разрушаването й не се стигна след решение на
Върховния административен съд. Следваща
стъпка за запазването й е
именно подготвяната законова промяна.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Започна премахването на незаконни гаражи
в столичния кв. “Красна Поляна”

Община сама ще си чисти
сметището в Струма
Струма се оказа поредната река, затлачена от боклуци след проливните
дъждове, а с почистването й се ангажира вчера община Невестино. Сметището
се е образувало в района на моста при
село Четирци. Миналата седмица той бе
разрушен от придошлата река и затова
сега мястото е задръстено от смет. Тя
ще бъде разчистена веднага, след като
нивото на реката спадне, за да може да
влезе техниката, заяви главният еколог
на Невестино Василена Таскова. Въпреки това тя уточни, че боклукът от найлонови торбички, пластмасови бутилки,
чаши, дънери и клони идва от различни
места и не е натрупан само в общината.
ДУМА припомня, че продължава

разчистването и на огромното сметище
край ВЕЦ “Своге” в река Искър. Властта обещава то да изчезне до края на
седмицата.
Финансова подкрепа след наводненията ще получат общините Гоце Делчев, Костинброд, Лъки и Столична, реши
Министерският съвет. За тях са предвидени 3,7 млн. лева. Най-много пари отиват за Костинброд, а най-малко за Лъки.
С парите София ще чисти коритото на
река Искър от язовир “Панчарево” до
корекцията при летище “София”. С малко над половин милион лева Гоце Делчев ще изгради подпорна стена за укрепване на десния бряг на река Туфча и
улица в село Брезница.

Ботевградско село плаши с бойкот
на вота заради често спиране на тока
Жителите на ботевградското село Новачене заплашиха с бойкот
парламентарните избори
заради чести спирания
на тока, стана ясно от
телевизионен репортаж.
От началото на годината авариите в населеното място вече са стотици, а държавата и ЧЕЗ
нехаят. Вчера недоволните хора излязоха на
протест. Те готвят под-

писка до електроразпределителното дружество
и до енергийния министър Теменужка Петкова. Местните записват
кога и за колко време е
спирал токът, за да не
бъдат обвинени в лъжа.
В събота селото е останало без ток за три часа.
Заради авариите в местния шивашки цех имат
голям брой бракувани
артикули. Кметът на

Новачене Катя Петрова
обясни, че дежурните
телефони на ЧЕЗ постоянно са заети. По свои
канали тя разбрала, че се
отстранява поредна авария по далекопровод.
Заради честите аварии и спирането на тока
жителите на село Радотина пък заплашват, че
няма да платят януарските сметки за потребление на електроенергия.
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Социологът Кольо Колев

Каним партии и неправителствени организации, които искат смяна
на модела на управление, да обединим усилията си за честен вот и паралелно преброяване на гласовете.
Това обяви председателят на БСП
Корнелия Нинова след заседание на
ИБ на партията. Утре социалистите
ще се срещнат с 10 формации, а в
петък с още толкова за приемането
на обща позиция.
БСП предлага съвместни действия
за покриване на всички секции с членове, наблюдатели и застъпници и за
максимална прозрачност на вота.
“Нека да обединим усилията си за
паралелно преброяване, което ние
като партия ще направим. Ако всеки
поотделно заявява такива желания, би
било по-трудно”, подчерта Нинова.
Тя съобщи, че Изпълнителното бюро
е решило да покани Мая Манолова и

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

БСП създава обединение
срещу ГЕРБ за честен вот
Промяната на тези избори е възможна, но трябва
да бъде гарантирана, заяви Корнелия Нинова
Слави Трифонов на срещите за честен вот. Нинова уточни, че срещите
ще бъдат на неутрална територия
извън “Позитано” 20.
Председателят на БСП представи
декларация за свободни и честни избори, около която левицата ще търси
обединение. В годините многократно сме ставали свидетели на подмяна
на вота на българите, платен и корпоративен вот, подправяне на протоколи, натиск и всяване на страх от
страна на ГЕРБ върху избирателите,
гласи документът. В него се призо-

вава за осигуряване и гарантиране
възможността на всеки българин да
сигнализира за нередности и нарушения на изборното законодателство
или за оказване на натиск върху свободната воля на гражданите. Нашата
мисия е да съблюдаваме спазването
на правилата по време на предизборната кампания и провеждането на
изборния процес в съответствие със
закона и да обменяме информация,
получена от нашите представители,
застъпници и наблюдателите на неправителствените организации, пише

в декларацията. Нека да изградим
тясна форма на сътрудничество в
процеса на паралелното преброяване на резултатите от изборите, призовават от БСП.
Късно снощи ПГ “БСП за България” обсъди и предложенията на левицата за промени в Изборния кодекс. ГЕРБ и ОП вече внесоха в парламента своите идеи за изменения,
повечето от които обаче са през Закона за извънредното положение.
ГЕРБ се концентрираха върху гласуването на хората под карантина и

Стратегическият съвет към президента
иска промяна на управленския модел
Обществото се нуждае от промяна на управленския модел и оздравяване на отношенията между гражданите и държавата. Това е основният извод от продължилото няколко месеца обществено
обсъждане на проекта за
Национален стратегически документ на България,
представен на три етапа
от Стратегическия съвет
към президента. Документът е озаглавен “За отговорно управление с участие на гражданите”.
В проекта се посочва,
че заложените от правителството цели за 2030 г.
изглеждат привлекателни,
но са със заложени нереалистични индикатори за
напредък и няма как да

бъдат изпълнени.
“Политическото и властово статукво, т.е. наложеният и упорито защитаван неприемлив начин на
управление на държавата
се превръща в препятствие
за дългосрочното развитие
на страната. Реализацията
на националната държавническа стратегия предполага осигуряване на предварителна предпоставка дълбоко реформиране на
държавата, най-вече на модела, по който се получава
и упражнява властта”, подчертава Стратегическият
съвет. Той настоява за гаранции, че всеки, който е
получил власт от гражданите, ще я упражнява по
задължителни стандарти,
ще се отчита и ще носи

реална отговорност.
В документа се отчита, че възможностите за
упражняване на пряка демокрация са сведени до
минимум поради изкуствени нормативни ограничения. “Незабавно трябва
да се отговори на очакванията на българското общество за осигуряване на
честни и свободни избори
и ефективен следизборен
контрол. Органите, които
трябва да следят за недопускане и отстраняване на
нарушенията на изборните права на гражданите, да
бъдат заставени да прилагат единен стандарт и да
прекратят прикриването
на такива нарушения.
Същото важи за масираната партийно-политичес-

ка употреба на администрацията за изборни цели”,
смята Съветът.
За да се преодолеят
негативните процеси в
страната, са откроени няколко цели: овладяване на
демографската криза; подобряване на качеството
на националния човешки
потенциал чрез повишаване на образоваността, квалификацията и мотивацията за трудова реализация;
устойчиво интелигентно
икономическо развитие,
основано на наука и иновации и на качествено подобрена среда за бизнес и
предприемачество, но
подчинено на ценностния
приоритет на човешкото
развитие и на съвременни
екологични стандарти.

няма нито дума за видеонаблюдението в СИК, за което настояваха партиите по време на консултациите с
президента.
В тв интервю вицепремиерът Томислав Дончев коментира, че видеонаблюдението не може да бъде осъществено на живо в 12 хил. секции.
Той отново заяви, че нямало проблем
да се снима в секциите. Пускането
на гласуването в СИК онлайн и заснемането на броенето на бюлетините е невъзможно без изрична промяна в законодателството, опонира
проф. Пламен Киров, бивш конституционен съдия и преподавател по
конституционно право.
Коментар на стр. 8

И Димитър Димитров
ще е говорител на ЦИК
Политологът и изборен експерт Димитър Димитров ще е вторият говорител на Централната избирателна комисия. Той заема мястото на Александър
Андреев, който бе избран за председател на ЦИК.
Освен Димитров, функцията изпълнява и Таня Цанева. Димитров е член на сегашния състав на ЦИК
от 2019 г., когато бе номиниран от Асоциацията на
политолозите у нас.
На 28 февруари частични местни избори ще има
в 12 населени места. Освен това в Обзор и съседните села Баня, Приселци, Раковсково, Емона, Козница и Паницово ще има местен референдум дали да
се отделят от община Несебър, реши ЦИК. На заседанието на комисията стана ясно, че искането за
местен референдум е отхвърлено от Общинския
съвет в Несебър, но е насрочено от областния управител на Бургас.
Представители на ЦИК се срещнаха вчера със
“Сиела Норма” за уточняване на детайли по предстоящото сключване на договора за доставка на 9600
машини за гласуване. Техниката трябва да бъде осигурена за парламентарния вот на 4 април, когато в
секциите с над 300 избиратели ще може да се гласува както с хартиена бюлетина, така и с машина.
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Само 500 аптеки работят
с електронни рецепти
„Информационно обслужване” твърди, че през системата
от декември са издадени 30 000 направления
Само 500 аптеки в страната работят с електронни
рецепти. Не всички софтуерни фирми са готови, въпреки
че още на 18 декември бе дадено началото на системата,
обясни председателят на
Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов. Според него лекарите се
притесняват да издават е-рецепти, защото не всички аптеки ги приемат. Той обаче
смята, че в началото на февруари ще се включат повече
аптеки и броят на електронните рецепти ще нарасне.
До края на март всички
направления за преглед при
специалист или изследване ще
станат електронни, обеща министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов
при представянето на сертификата за ваксинация срещу
КОВИД-19 и функционалността на електронното
здравно досие. В момента енаправления се издават само
за изследване за КОВИД-19,
за кръвна картина и за рентген на бял дроб. По думите
на Ивайло Димов от “Инфор-

мационно обслужване” от началото на декември досега са
издадени около 30 хил. е-направления и близо 1220 е-рецепти.
На сайта www.his.bg всеки може да провери здравното си досие, но само ако има
квалифициран електронен
подпис. Смята се, че около
200 хил. души имат е-подпис,
който се издава от 5 фирми.
Поддръжката му е платена.
Според Ангелов обаче входът
с електронен подпис е найсигурната защита от изтичане
на данни на пациента. Дигитализацията на здравната система е приоритет, увери той.
ДУМА припомня, че и
сега на електронната страница на НЗОК всеки с ПИК от
НАП може да провери какви
прегледи са му правени, какви направления са издавани и
др. Зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева
обаче обясни, че това досие
отразява минал период от
време и “дава обща снимка на
дейностите,
които
са
извършвани по Здравна каса”.
Оттук насетне всичко, което

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Електронен сертификат, част от здравното досие, ще имат всички,
на които са поставени двете дози от ваксината срещу КОВИД-19
се върши на пациента, ще се
отразява в реално време в
досието му, увери тя. Пациентското досие е третият еле-

СТО ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
И 27 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА
НА

О. З. ГЕНЕРАЛ

ИВАН ВРАЧЕВ
1921 г. – 1994 г.
Роден в Копривщица, отрано се сблъсква
с неволи и трудности.
Заминава за гр. Етрополе да учи
занаят и там се включва
в политическите движения.
Активен участник в съпротивителното
движение. През 1943 г. става партизанин
в новообразувания отряд „Георги Бенковски“.
От 1944 г. е командир на партизанската бригада.
След 9 септември 1944 г. заминава на фронта като командир
на 1-ва гвардейска рота на 27-и Чепински полк.
24 години е в редовете на Българската народна армия. Изминава дълъг
път - от командир на полкове, командир на дивизии, командващ 2-ра
армия, командващ 3-та армия до началник на Генералния щаб на БНА,
а от 1962 г. до 1968 г. - първи заместник-министър на народната отбрана.
24 години е стопански деятел в областта на туризма (зам.-председател
и председател на Комитета по туризъм) и автомобилизма (председател
на Съюза на българските автомобилисти).
Избиран е за кандидат-член и член на ЦК на БКП.
Народен представител е в няколко Народни събрания.
За един достойно изживян живот, отдаден на добруването
на хората и Родината,
ЗАБРАВА НЯМА!
От семейството

мент от електронното здравеопазване.
Всеки, на когото са поставени двете дози ваксина про-

тив коронавируса, вече има
достъп до електронен сертификат. Той е част от здравното досие.

Уволнените пак
са повече от наетите
През втората седмица на годината 7600 са
новорегистрираните в
бюрата по труда, сочат
данните на НСИ. Те са
двойно по-малко от
предходната седмица,
когато бяха 15 731.
Въпреки това наетите
през седмицата на работа са 3685 - само с 339
повече от предходната.
Така само за две седмици без препитание са ос-

танали 23 331 души, а
на работа са постъпили
над три пъти по-малко
хора.
Преди дни властта се
похвали, че декември е
приключил с най-ниската безработица (6,7%) от
края на извънредното
положение на 13 май
2020 г. Все пак данните
на Агенцията по заетостта сочат, че в края
на декември регистрира-

ните безработни в бюрата по труда са 220
292, което е с 1452
души повече от ноември,
а в сравнение с декември 2019 г. увеличението е с 25 577 души. През
декември намерилите
трудов ангажимент безработни са били 12 253,
което е ръст с 8,2% в
сравнение със същия
месец на предходната
година, обобщиха от АЗ.

До 2500 лева получават
училищните директори
Най-ниската заплата на директор
на училище става 1535 лева. Най-високи са възнагражденията на директорите на учебни заведения с над
1400 ученици, в тях възнагражденията са от 2420 до 2505 лева. Правилата за определяне на заплатите в системата на образованието са заложени в заповед на министъра на образованието от 15 януари. Според документа за степента “доктор” например директорите ще получават още
по 130 лева, а за “доктор на науките” - по 160 лева.

Допълнителни средства са предвидени и при организиране на
държавни зрелостни изпити, национални външни оценявания, занимания
по интереси за ученици.
Освен за директорите на училища, минимумът от 1535 лева трудово
възнаграждение се отнася за директорите на институции като центрове
за специална образователна подкрепа, за подкрепа на личностното развитие, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование и други.

www.duma.bg
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БНБ очаква
по-високи лихви
по кредитите
Причината - ръст на необслужваните заеми
Лихвените проценти
по новоотпуснатите кредити през 2021 г. ще се повишат заради очаквания скок
на необслужваните заеми
в банковите портфейли.
Това прогнозира Българската народна банка (БНБ)
в последния си тримесечен
доклад, като се базира на
предстоящото изтичане на
мярката за отсрочване на
плащанията по банковите
заеми. Освен ръст на лихвите, централната банка
очаква да бъдат затегнати
условията за отпускане
на кредити.
В резултат на по-строгите изисквания, увеличе-

ния разход за заемите и
изтичането на частния мораториум БНБ очаква през
2021 г. забавяне на кредитния растеж. С постепенното възстановяване на частното потребление и инвестициите банката очаква
темпът на нарастване на
кредитите за фирми и домакинства да се ускори
отново през 2022 г.
Тенденцията бизнесът
и гражданите да трупат
депозити в банките като
предпазна мярка на фона
на несигурността, която
пандемията създаде, се
очаква да се задържи и
през 2021 г. В случай на

Централната банка влоши
прогнозата си за БВП
БНБ влоши перспективата си за
състоянието на българската икономика през 2021 г. на фона на затегнатите
ограничителни мерки както в страната, така и в основните й търговски
партньори. Банката вече очаква растеж от 3,7% тази година, докато в
септемврийската си прогноза икономистите бяха посочили 4%.
В същото време БНБ повишава
очакванията си за икономиката на
страната през изминалата година, като
прогнозира спад от 4,4% вместо 5,5%.
Спадът се дължи най-вече на намале-

ния обем на износа и на свитите инвестиции в страната. Банката очаква
сривът в експорта да струва на икономиката 2,7%, а този на инвестициите - 1,5%.
БНБ очаква слабо възстановяване
на заетостта през 2021 г и прогнозира,
че тя ще продължи да нараства с ниски
темпове, но без да достига нивото от
2019 г. Заради ръст в цените на петрола банката прогнозира ускоряване на
инфлацията в края на 2021 г. до около
2% и последващо забавяне до 0,9% в
края на 2022 г.

Властта ще решава за 7 блок
с оборудването за АЕЦ „Белене”
Правителството ще
разгледа днес доклад с
предложение част от
оборудването за АЕЦ
“Белене” да се използва
за изграждането на 7
блок на АЕЦ “Козлодуй”. Ако документът
бъде одобрен, каквито са
знаците от премиера
Бойко Борисов, това ще
означава зелена светлина за варианта, подкрепян от САЩ.
“Ще чакам доклад от
министъра на енергетиката в рамките на заседанието на правителството”, каза Борисов по
време на среща с шефа
на ядрената централа
Наско Михов. Тя се е
състояла в рамките на
официалната онлайн церемония по приемането

на България в Агенцията за ядрена енергия на
Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие. Страната
стана член на 1 януари
2021 г.
От правителството
посочват, че според експертните доклади икономически, екологично и
технически е възможно
оборудването, предвидено за спрения проект за
АЕЦ “Белене”, да се използва за нова мощност
на площадката на работещата атомна централа.
За реализацията на проекта за нова площадка на
АЕЦ “Козлодуй” са привлечени и международни
експерти, допълват от
Министерския съвет.
Михов е посочил, че

на 7 декември 2020 г. е
започнала работата по
проучване на възможностите за изграждане
на нова ядрена мощност
на площадка 2 на АЕЦ
“Козлодуй”, която през
февруари 2020 г. полу-

КЕВР разреши на
„Еврохолд” да купи
„ЧЕЗ Разпределение”
чи решение за оценка за
въздействието върху
околната среда на проекта. В него влиза като
вариант и използването
на произведеното вече
оборудване за АЕЦ
“Белене”.

Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР) даде разрешение на ЧЕЗ-Прага да продаде
притежаваните от него 67% от акциите от капитала
на “ЧЕЗ Разпределение България” на дружеството
от групата “Еврохолд България” “Ийстърн Юропиън Електрик Къмпъни”, съобщиха от енергийния
регулатор.
Законът задължава регулатора да одобрява или
не сделки, които засягат сигурността на доставките
и които са свързани с националната сигурност.
Комисията се произнася след влизането в сила на
всички други необходими разрешения и одобрения,
свързани със сделките.
Комисията се е произнесла въз основа на постъпили становища от Министерството на вътрешните
работи, Държавната агенция “Разузнаване”, Държавната агенция за национална сигурност, Министерството на енергетиката и Комисията по финансов надзор. Решението подлежи на обжалване пред Софийския административен съд в 14-дневен срок. От КЕВР
уточниха, че се произнасят не за всички дружества на
ЧЕЗ в България, а за това, за което е внесено искане,
а именно “ЧЕЗ Разпределение България”.

„Газпром”:„Северен поток” 2
може да бъде спрян

Стоките с две цени
година преди еврото

“Газпром” предупреди, че проектът
“Северен поток” 2 може да бъде отложен или спрян поради възможни затруднения, съобщават световните агенции, позовавайки се на проспекта за пласиране
на еврооблигации. Енергийната компания посочи политически натиск сред
подобни трудности. ТАСС съобщи с
позоваване на проспекта, че “Газпром”
възнамерява да завърши строителството
на газопровода “веднага, щом стане разумно възможно”.
“При изпълнението на нашите големи международни проекти като газопровода “Северен поток” 2 сме се сблъсквали и може да продължим да се сблъскваме с рискове, свързани с промяна в поли-

България трябва да
изпълни всички задължения, които е поела, за да се случат
всички планирани неща
и да приемем еврото
през 2024 г. Това заяви
пред Нова телевизия
бившият зам.-министър
на финансите и бивш
подуправител на БНБ
Любомир Дацов.
Той обясни, че в началото на преходния
период на всички места ще има две цени - в
евро и лева. Тогава

тическата ситуация в различни региони,
свързани с такива проекти. При изключителни обстоятелства, включително поради политически натиск, такива промени могат да доведат до спиране или прекратяване на проекта”, се казва в изявление на “Газпром”. След като европейски
кораби отказаха да участват в проекта
под заплахата от американски санкции,
два руски тръбопроводи “Академик Черски” и “Фортуна” бяха изпратени да
завършат изграждането на “Северен поток” 2. И двата кораба получиха разрешителни за работа. Следващата работа
трябваше да започне на 15 януари 2021
г., но операторът на “Северен поток” 2
отложи изграждането на тръбата.

постепенно овладяване на
пандемията БНБ прогнозира от втората половина
на 2021 г. до края на 2022
г. растежът на депозитите
слабо да се забави в резултат на предвижданото
постепенно възстановяване на икономическата активност, намаляване на несигурността и съответно
на спестяванията с предпазен мотив. Запазващият
се висок приток на депозити в банковата система
от своя страна ще допринесе за задържане на лихвените проценти по тях на
достигнатите исторически
ниски равнища.

хората ще могат да избират с коя валута да
плащат.
“Всички притеснения могат да бъдат лесно избегнати, ако година преди въвеждането
на еврото се направят
промени във валутния
закон, който да каже,
че ще може да се пазарува в лева и евро”, коментира Дацов.
Анализите ясно показват, че приемането
на еврото в България
ще представлява гла-

дък процес. Това заяви
управителят на Българската народна банка Димитър Радев по
време на годишния
форум на Euromoney за
Централна и Източна
Европа.
По думите на управителя на БНБ приемането на еврото ще ускори реалната конвергенция на българската
икономика и ще има
ключов принос за растежа и благосъстоянието в страната.
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Сградите - задължително
с технически паспорт
до края на 2022 г.
Не се предвижда ново удължаване на крайния срок за паспортизация
Крайният срок, в който сградите в страната трябва да имат
изготвени технически паспорти,
е декември 2022 г. Удължаване
на срока този път няма да има.
Това обяви пред БНР заместникминистърът на регионалното
развитие Валентин Йовев. Ако
след изтичането на крайния срок
дадена сграда няма изготвен
такъв паспорт, кметът на общината ще възложи изготвянето му,
а собствениците ще трябва да заплатят процедурата, разясни Йовев. По думите му това ще става
по два начина. Единият е за направения разход да се изготви
изпълнителен лист за събиране
на вземането, а другият е с доброволно споразумяване със собствениците на сградите.

Досега срокът бе удължаван
три пъти и то по искане на
кметове, защото много общини
не са направили паспорти на
публичните сгради. Голяма част
и от частните жилищни кооперации, строени преди 2005 г.,
също нямат паспорти. Първоначалният срок сградите да имат
паспорти бе 2012 г.
Техническият паспорт е абсолютно необходим за експлоатацията на всяка сграда, каза
зам.-министърът. Този документ
обобщава информацията за изграждането й, за въвеждането й
в експлоатация и за всички елементи от нейните технически
характеристики - елементи на
строежа, конструктивна устойчивост, пожарна безопасност и

други. Той се изготвя, за да се
установи устойчивостта на
сградите и съоръженията и безопасността на обитаване и
ползване на строежите, както и
съответствието на характеристиките им с изискванията на
действащите нормативни актове и необходимите мерки за тяхното подобряване.
Според законовите изисквания технически паспорт се съставя за новите строежи от 2007 г.,
както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на
съществуващ строеж. Все още
обаче е нисък процентът на
съставените технически паспорти на съществуващите жилищни
сгради, изградени преди 2007 г.

МРРБ ще съдейства за набавяне на информация за сградите
държавна собственост, а документацията за жилищните сгради трябва да бъде потърсена в
общините, където се съхранява,
обясни Йовев. По негавите думи
почти няма неизвестна собственост на сгради или на самосто-

ятелни обекти в тях, така че не
очаква да има затруднения в тази
посока. За всички въпроси и
уточнения по детайлите на процеса на паспортизация на сградите МРРБ планира да направи
разяснителна кампания.
Коментар на стр. 8

Само 45 фермери са поискали компенсация за щети от наводненията
Само 45 фермери са поискали обследване на наводнените си ниви, като голяма част от тях са от районите
на Благоевград, Бургас и Перник, съобщиха от МЗХГ.
Земеделците имат броени дни, за да поискат официално
обследване на пострадалите от наводнението преди сед-

мица обработваеми земи, припомнят от земеделското
министерство. Документи се подават до 10 дни след
настъпване на бедствието в общинските служби по земеделие. След това постоянно действащи комисии оглеждат
засегнатите площи и издават протоколи за размера на

щетите. На базата на тези протоколи земеделците ще
очакват обезщетение за загубите си. Работата на комисиите започва веднага след като метеорологичните условия
го позволят и водата от нивите се оттече. По регламент
компенсациите се изплащат през следващата година.

Ръст в производството на сирене с палмово масло
ì—Œ‘»…— ¿ ¬Œƒ¿î ¬–≈Ã≈ÕÕŒ Ÿ≈ œ–≈ ⁄—Õ≈
¬ŒƒŒ—Õ¿¡ƒﬂ¬¿Õ≈“Œ ¬ ◊¿—“» Œ“
Δ. . ì –¿—Õ¿ œŒÀﬂÕ¿ 3î » Δ. . ìÃÀ¿ƒŒ—“î 2
Õ‡ 20 ˇÌÛ‡Ë 2021 „. (Òˇ‰‡) ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ
Ì‡ ÛÎË˜ÂÌ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ Ì‡ ÛÎ. ìƒÓ·ÓÚË˜î, Ê.Í. ì ‡ÒÌ‡
ÔÓÎˇÌ‡î 3, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:30
‰Ó 21:30 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë
‚ ‡ÈÓÌ‡ ÏÂÊ‰Û: ·ÛÎ. ìÕËÍÓÎ‡ ÃÛ¯‡ÌÓ‚î, ÛÎ. ìƒÓ·ÓÚË˜î,
ÛÎ. ìÿÂÏÌËˆ‡î Ë Ú‡Ï‚‡ÈÌÓ ‰ÂÔÓ.
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. ìƒÓ·ÓÚË˜î, Ì‡
Í˙ÒÚÓ‚Ë˘ÂÚÓ Ò ÛÎ. ì ÓÎ˛ ‘Ë˜ÂÚÓî.
Õ‡ 20 ˇÌÛ‡Ë 2021 „. (Òˇ‰‡) ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡
ÒÔË‡ÚÂÎÂÌ Í‡Ì ‚ Ê.Í. ìÃÎ‡‰ÓÒÚî 2 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‡ Ì‡: ÛÎ. ìœÓÙ. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ “ÂÓ‰ÓÓ‚-¡‡Î‡Ìî, ÛÎ. ì¿Ì‰ÂÈ —‡ı‡Ó‚î, ·ÛÎ. ì¿Ì‰ÂÈ ÀˇÔ˜Â‚î, ÛÎ. ìœÓÙ. ƒ- ¬‡ÒËÎ «Î‡Ú‡ÒÍËî Ë ·Î.
242, ·Î. 244, ·Î. 245, ·Î. 245¿, ·Î. 246, ·Î. 247, ·Î.
288, ·Î. 289, ·Î. 290, ·Î. 292, ·Î. 293 Ë ·Î. 294.
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¿Ì‰ÂÈ —‡ı‡Ó‚î, Ì‡ ˙„˙Î‡ Ò ÛÎ. ì—‚. ËÔËˇÌî.
–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—.

Повече сирене с растителни
мазнини са произвели преработвателните предприятия през миналата година, показват данните на Министерството на земеделието. По
предварителни данни от януари до
ноември 2020 г. от мандрите са
излезли близо 12 800 тона сирене с
палмова мазнина, докато за същия
период на 2019 г. количествата са
били 10 981 тона. За цялата 2018 г.
пък в магазините са доставени 13
500 тона фалшиво сирене, показват
още данните на земеделското министерство. Най-много имитиращ
продукт е произведен през летните
месеци юли и август - по 1324 тона
и 1390 тона, а най-малко през януари 2020 г. - 911 тона.
Въпреки увеличеното производство на сирене с растителни
мазнини в повечето големи търгов-

ски вериги почти липсва предлагане на такива продукти. Според
експерти от млекопреработвателния бранш сирене от 6-7 лв. за кг
няма как да е направено само от
мляко. Последните данни на

Държавната комисия за стокови
борси и тържища показват, че сиренето с растителни мазнини се
продава по 3,37 лв. за килограм на
едро, докато истинският продукт
върви над 7 лв. по борсите.

България е втора в ЕС по срив
в продажбите на нови коли
България е втора сред
страните от ЕС по срив на
продажбите на нови леки
автомобили през 2020 г.,
като пазарът се е свил с
близо 37%, сочат данните
на Асоциацията на производителите на автомобили
в Европа. По-сериозно е
намаляло търсенето само
в Хърватия - с 42,8%. В

страната с малко над 4
млн. население обаче са
купени 36 005 нови автомобила, докато в 6,9 млн.
България (по данни от последното преброяване) те
са едва 22 368.
Като цяло за всички
страни от ЕС търсенето
на нови леки коли се е
свило с 23,7% до 9,94

милиона. За цялата година, причинила повсевместна икономическа криза
заради епидемията от коранавирус, само през септември са купени повече
автомобили, отколкото
през 2019 г. От големите
пазари най-сериозно се е
свило търсенето в най-засегнатите от КОВИД-19

страни - Испания (минус
32,3%) и Италия (минус
27,1%). Следват Германия
(минус 19,1%) въпреки
ръста от почти 10 на сто
през декември и Франция
(минус 11,8%). От всички
страни от ЕС най-слабо е
бил засегнат автомобилният пазар във Финландия
(минус 15,6%).
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Русия с първи
мрежоцентрични маневри
Русия е провела първи в историята на армията си мрежоцентрични
учения със самоходни артилерийски
установки “Мста” с апаратура за
управление на тактически части. Мрежоцентричните системи позволяват
коригиране на насочеността на оръжията в реално време, съобщават
от Западния военен окръг, под чието
ръководство са проведени ученията.

Арестуваха
жена, откраднала
компютъра на Пелоси

СНИМКИ БГНЕС

Италианският премиер Джузепе Конте влиза в Сената, горната камара на парламента,
която трябва да гласува вот на доверие на правителството му. Там кабинетът му
има крехко мнозинство. В понеделник Конте спечели вота в долната Камара на депутатите.
Гласуването бе предизвикано от малката партия “Жива Италия” на бившия премиер Матео Ренци,
която напусна управляващата коалиция поради разногласия по икономическо възстановяване на страната

ЕВРОПЕЙЦИТЕ УБЕДЕНИ:

Американските федерални власти арестуваха жена, чиито бивш
партньор съобщи, че тя е откраднала лаптоп от офиса на председателя на Камарата на представителите Нанси Пелоси по време на щурмуването на Капитолия на 6 януари.
Жената, идентифицирана като Райли Джун Уилямс, смятала да изпрати компютъра на свой приятел в
Русия, който да го предаде на разузнаването й, съобщил бившият приятел. Според лице от екипа на
Пелоси компютърът е използван
само за презентации.

Сняг в Сахара

Китай изпреварва
Съединените щати
Повечето граждани на ЕС държат на неутралност на
държавите им при конфликт на Вашингтон с Пекин или Москва
На фона на усещането на разрастващо се китайско превъзходство, 79% от
испанците, по 72% от португалците и
италианците и 63% от фанцузите смятат, че Китай ще изпревари Америка
като водеща световна сила до 10 г. Това
става ясно от проучване на Европейския съвет за външна политика, направено сред 15 000 граждани от 11 държави от ЕС в края на 2020 година. Всеки
трети изразява недоверие към САЩ след
управлението на Доналд Тръмп, като
скептицизмът е най-висок в Германия 53%. Само в Унгария и Полша повече
хора не са съгласни с това.
Най-малко половината участници
смятат, че правителството им трябва да
остане неутрално при конфликт между
САЩ и Китай, докато не повече от 40%
са на мнение, че Вашингтон трябва да

получи подкрепа срещу Русия. Гражданите в повечето държави считат, че сега
е по-важно да имаш по-добри отношения
с Германия, отколкото със САЩ.
Едва 10% от участниците в проучването виждат САЩ като надежден
партньор, който винаги ще защити Европа, докато най-малко 60% във всяка
страна от анкетата се съмняват, че
държавата им може да разчита на американска подкрепа при криза.
Освен това повечето европейци смятат, че ЕС работи по-добре от САЩ и
очакват, че Америка ще продължи да губи
влиянието си върху световните дела.
Докато над 60% от анкетираните смятат,
че САЩ са “разбити”, повечето оценяват
системите в ЕС и в собствените си държави по-положително. 51% са на мнение,
че новият американски президент Джо

Байдън няма да успее да спре упадъка на
страната, пише британският в. “Гардиън”.
“Европейците харесват Байдън, но те
не мислят, че Америка ще се върне като
световен лидер”, коментира директорът
на института Марк Леонард. “Когато
Джордж У. Буш бе президент, те бяха
разделени как Америка трябва да използва властта си. С влизането на Байдън в
Белия дом те са разделени дали Америка
изобщо има власт”, добави той.
Две трети от анкетираните смятат,
че Европа трябва да разчита на собствената си отбрана.
Между 38 и 48 на сто от респондентите в седем държави мислят, че
ЕС трябва да заема по-твърди позиции
на международната сцена, особено по
въпроси като търговията, данъците и
регулациите.

Редки превалявания на сняг са
регистрирани в Сахара и Близкия
Изток. Температурите в Саудитска
Арабия паднаха до минус 2 градуса, а
в някой части на пустинята там,
където не е валял сняг от 37 години,
натрупа 15 см бяла покривка. В Алжир
бяха отчетени минус 3 градуса, а
последен път там сняг е валял през
2018 г. Със снежна покривка са покрити и планинските райони в северната част на Мароко, както и в
Сахара, край туристическото село
Мерзуга до пясъчния масив Ерг Чеби.
Благодарение на снеговалежите зимните курорти Ифран и Азру отново
посрещат скиори.

Огнище на птичи
грип в Япония
Регистрираното през ноември
2020 г. огнище на птичи грип в
Япония достигна исторически рекорд, съобщиха властите. Засегнати са 36 птицеферми в 15 префектури. Унищожени са над 6 млн.
кокошки, за да се спре обхващането и на други обекти.

Харадинай иска референдум ЕК: 70% жители
за обединение с Албания
ваксинирани до лятото
Лидерът на партията
“Алианс за бъдещето на Косово” Рамуш Харадинай заложи в предизборната кампания на партията си референдум за обединяване на Косово с Албания, съобщи македонският в. “Слободен печат”. При представянето на
предизборната програма бившият премиер говори за нерешените въпроси, за които
той обвинява ЕС. Според
него, тези въпроси са Косово да не бъде признато от
всички страни в ЕС, да не
бъде допуснато в ООН или

НАТО, да остане без либерализация на визовия режим, да
няма армия и енергийна независимост. Харадинай смята, че Косово не може да чака,
докато другите “узреят” да
разрешат множеството открити въпроси или страната
му да остане в замразен конфликт. “Очаквайте да направим нещо. Нито приехме,
нито оставихме конфликта
замразен, нито сме съгласни,
че трябва да ни разделят, ние
ще отидем на референдум за
обединение с Албания. Запомнете това”, закани се той.

Еврокомисията (ЕК)
иска 70% от гражданите в
ЕС да се ваксинират до лятото. Целта беше предложена в навечерието на видеосрещата на върха на ЕС за
ваксинацията, насрочена за
четвъртък. Плановете са до
март да бъдат имунизирани
80% от над 80 годишните и
здравните
работници.
Агенция ДПА съобщава, че
Комисията е привърженик
на ваксинационните паспорти, с които да се следи
ефективността на ваксините и странични ефекти. Ев-

ропейските лидери ще
обсъдят дали ваксинирането ще дава привилегии като
достъп до ресторанти и
пътувания.
Броят на новозаразени
с КОВИД-19 в Турция е намалял с 60%, съобщава в.
“Тюркие”. Имунизирани
вече са над 830 000 медици. Сърбия обяви, че започва масова ваксинация, след
като в събота получи 1 млн.
дози от китайската ваксина
на “Синофарм”. Белград
очаква доставки и от “Спутник V” и “Пфайзер”.

Тунизийски жандармеристи
се опитват да разпръснат
демонстранти в столицата. Общо
632 души бяха арестувани в Тунис
в хода на тридневните протести,
окачествени като “революция на
гладните”. Населението изнемогва
от високите цени, безработицата,
нефункциониращи държавни органи
и обществени услуги. Сблъсъци има
не само в крайбрежните градове,
но и във вътрешността на
страната. На места силите
на реда са атакувани с камъни,
10 жандармеристи са ранени
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1600 - СВЕТАТА ИНКВИЗИЦИЯ ОБЯВЯВА
ДЖОРДАНО БРУНО ЗА ЕРЕТИК.
Италианският философ, астроном и математик първи отстоява идеята за безкрайността на
вселената. Неговите космологични теории надминават хелиоцентричната система на Николай
Коперник и определят Слънцето
като една от многото свободно движещи се
други звезди. За твърденията си Бруно е изгорен
на клада.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Важно е!
Юлия КУЛИНСКА

Важно е изборите да
са честни. Важно е да се
отчете волята на всеки
от нас. Важно е всички
заедно да дадем шанс за
ново начало. Защото
това ще е истинският
рестарт за съдбите ни.
Ако не се състои истинският протестен вот напролет, бъдещето ни ще
изглежда още по-лъжов-

но и трагично.
Още с обявяването на
датата на изборите ГЕРБ
нададоха вой, който не
спира и до днес. И доказаха за пореден път, че
старата максима “От
шубето по-голям страх
няма” е вярна. Властта
изпитва неописуем ужас
от това, че може да загуби. И все по-нервно подскача дори само при намека за промени в изборното законодателство,
които ще доведат до честен вот.
Докараха вода от девет дерета да доказват
колко опасно било машинното гласуване за
здравето на хората, защото щяло да ги зарази с
коварния вирус. Как уж
можело да се снима с
телефон в секциите, ама

видеонаблюдение не
може да има. Че не можело да се променя Изборният кодекс няколко
месеца преди избори, а
всъщност удобно забравят, че самите те правиха това в продължение
на години. Не можело да
се гласува по пощата,
защото нямало време
това да се регламентира
със закон.
Къде спахте досега,
господа управляващи!
Упорито
отказвате
въвеждането на активна
регистрация и изчистването на избирателните
списъци. ГЕРБ ги е шубе,
че машините отчитат
точно резултатите от
гласуването. Няма подправени
протоколи,
няма “мъртви души”,
няма променени, скрити

или унищожени бюлетини, няма фалшифициране на вота.
Мнозинството е на
път да забърка поредната юридическа каша в
Изборния кодекс чрез
подготвените промени в
Закона за мерките за
извънредното положение. Затова призивите на
левицата за мощен отпор
на поредните фалшификации и измамите, които
подготвят ГЕРБ, е навременен и необходим.
Само всички заедно можем да преборим октопода, който вече 11 години изсмуква ресурсите на страната ни, пълни
джобовете на приближените си ласкатели, а
българите стават все победни и отчаяни.
Важно е!

в какво състояние е
сградата, отговаря ли на
всички норми и изисквания за експлоатация и
какво е необходимо за
нейното саниране. Вероятно този документ е
необходим, а обръгналият на всякакви социално-битови безумия
българин ще издържи и
него. Проблемът е, че
издаването на технически паспорт на сградите ще бъде повод за поредното дране. Той ще
струва до 500 лв. за всеки апартамент в жилищните сгради. А да беше
само той! Не минава и
година, в която да не
сменяме я водомери, я
топломери. А това е
свързано с немалко раз-

ходи за домакинствата.
Според редица изчисления данъчната тежест
за българина е 550-600
лв. на месец. Съществува
обаче едно понятие - вторично данъчно облагане,
което също е като
бездънна яма. Парите за
технически паспорти, за
водомери и топломери са
именно такива. Плащаш
и си траеш. Такива са и
всички такси, лицензи,
патенти. И като теглиш
чертата, след като си
обиколил всички каси на
монополистите за битови услуги, на държавната и общинската администрация, усещаш че си
олекнал двойно. Иначе се
хвалим, че сме държавата с най-ниските данъци.

Пак дране
Евгени ГАВРИЛОВ

Декември 2022 година е поредният краен
срок, до който сградите
в страната трябва да
имат изготвени технически паспорти. Удължаване на срока този път
няма да има. Поне така
твърдят от регионалното
министерство. До момен-

та той три пъти бе
удължаван, и то по искане на кметове, защото
редица общини не са направили паспорти на
публичните сгради. Повечето и от частните
жилищни кооперации,
строени преди 2005 г.,
също нямат паспорти.
Първоначалният срок
сградите да имат тапия
бе далечната 2012 г.
Типично за България
законовите изисквания
за техническо досие на
блокове, кооперации,
административни здания
и офис сгради вече години се пренебрегват. А
паспортизацията е важна - особено за по-старото строителство, защото трябва да покаже

1902 - РАЖДА СЕ НАЗЪМ ХИКМЕТ, ТУРСКИ
ПОЕТ (УМИРА 1963 Г.). Писател,
сценарист, драматург и обществен деятел. Основоположник на
турската революционна поезия,
лауреат на Международната награда на мира (1950 г.). Наричан е
“комунист романтик” или “романтичния революционер”. Често
е арестуван заради политическите си убеждения и прекарва голяма част от живота си в затвора или в изгнание.
Поезията му е преведена на над 50 езика.
1912 - НАД САНКТ ПЕТЕРБУРГ ПОЛИТА
ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ДВУПЛОЩЕН САМОЛЕТ. “Княз Борис Търновски” е конструиран от
свищовлията Сотир Черкезов (1882-1962). Първият български авиатор
завършва с отличие Всерусийския императорски аероклуб. С подкрепата на сънародници от Болград разработва свой
модел самолет. Издига се с него на 300 м и каца
успешно - само 8 години след полета на създадения от братя Райт “Флайър”.
1920 - РАЖДА СЕ ФЕДЕРИКО ФЕЛИНИ, ИТАЛИАНСКИ РЕЖИСЬОР (УМИРА 1993 Г.). Представител на неореализма в
италианското кино. Започва
кариерата си като асистент
на друг голям режисьор - Роберто Роселини. Едни от найдобрите му филми са “Осем и
половина”, “Сладък живот”,
“Амаркорд” и др. Няколко месеца преди смъртта
си получава “Оскар” за цялостно творчество.
1946 - ОСНОВАНО Е ЦРУ НА САЩ (CIA). Създадено е като организация за
сдържане на комунизма. Въпреки острата опозиция на
Държавния департамент, ФБР
и Пентагона, службата е на директно подчинение на президента. Занимава се с операции под
прикритие, добиване и обработка на разузнавателна информация за чужди правителства, организации, фирми и граждани.
1983 - УМИРА ГАРИНЧА, БРАЗИЛСКИ ФУТБОЛИСТ (Р. 1933 Г.). Мануел
Франсишку душ Сантуш е смятан за един от най-великите играчи в историята на футбола,
независимо че левият му крак е с
6 см по-къс от десния. Прякорът
му на португалски означава
птичка. Умира като забравен и
беден герой.
1984 - УМИРА ДЖОНИ ВАЙСМЮЛЕР, АМЕРИКАНСКИ ПЛУВЕЦ (Р. 1904 Г.).
Първият човек в историята на плуването, преплувал 100 м под 1 минута. Печели пет златни олимпийски медала (от летните игри през
1924 и 1928 г.) и един бронзов във
водната топка. Подобрява общо 67
световни рекорда. След като приключва състезателната си дейност, става актьор, като играе
ролята на Тарзан в 12 различни филма. Неговият
характерен вик се използва и до днес.
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НИМ открива
годишната си
изложба
Учените представят находки от
теренните проучвания през 2020 г.
Велиана ХРИСТОВА

Националният исторически музей открива временна
изложба, която винаги се приема с интерес - представени
са резултатите и находките
от археологическия сезон
2020. Оказва се, че въпреки
пандемията и ограниченията
през миналата година, археолозите на НИМ са имали теренни експедиции на 22 обекта. Те показват пред публика
резултатите от проучванията
си днес от 11 ч. в залата на
третия етаж с експозицията
“Древни находки. Нови открития. Археологически сезон 2020”.
За пръв път е започнало
проучването на нов обект укреплението “Св. Архангел”
над с. Дъбница, в западните

Родопи. Ще се учуди ли у нас
някой, че намесата на археолозите е била предизвикана от
многобройните иманярски набези на това място, обитавано
от близо 6000 години - от ранната каменно-медна епоха до
късното Средновековие. Вандалите са успели да унищожат
структури от различни епохи,
но обектът е изключително
интересен от гледна точка на
историята, намира се близо до
античния град Никополис ад
Нестум при с. Гърмен, основан по римско време в началото на II в.
Поредните изключителни
находки от археологическия
резерват “Калиакра” представя директорът на НИМ доц.
Бони Петрунова, която от
години ръководи проучванията там. Средновековният некропол във Вътрешния град
отново поднесе важна информация за средновековната
българска столица Калиакра.
Тук в предишни години бяха
открити нефритена плочка за
колан от времето на китайската династия Юан, съкровище от монети и накити,
укрити в глинено гърне, богати гробове от XIV век с
великолепни дарове, сред които златен пръстен от изве-

Археологическият резерват “Калиакра”

стния “Калоянов тип”, принадлежащ на Георги - наследник на Палеолозите, Господин на Калиакра и вероятно
родственик на Балик и Добротица. През 2020 г. сред
новооткритите гробове тук
има истинска сензация - гроб
на 13-14-годишно момиче,
погребано със златотъкана
лента на челото, фина мрежа
за коса от копринени и злат-

ДОЦ. БОНИ ПЕТРУНОВА, ДИРЕКТОР НА НИМ:

Находките разказват история
 Доц. Петрунова, как се отразиха пандемията и въведените ограничения върху археологията през
2020 г.?
- Както върху всички дейности в
държавата. Дори имаше идеи да се
обяви нулева година за редовните археологически разкопки, но това не се
прие. Подготвиха се заповеди за правила и ограничения по време на изкопните работи, както от директора
на Националния археологически институт с музей при БАН, така и от
НИМ, които бяха съобразени със
съответните заповеди от Министерството на здравеопазването. Колегите археолози се справиха много добре в тази сложна обстановка и това
се доказва, както от факта, че нямаше
нарушения на карантината, така и от
много добрите резултати, независимо от пандемията.
 Настоящата изложба е и своеобразен отчет за свършеното
през годината. Удовлетворени ли
сте от отминалия сезон?
- Да, за трета поредна година чрез
изложбата “Древни находки. Нови открития” Националният исторически
музей прави годишен отчет пред ши-

роката публика за свършената работа
в областта на издирването, спасяването и експонирането на археологическото културно наследство. Този формат се прие много добре за резултатите от археологическите проучвания
през 2018 и 2019 г. Доволна съм, че

Възстановка на
погребаната невеста
ни нишки и дрехи от скъпи
платове. Това е рядко срещан
погребален обред, при който
сгодената девойка е починала
преди бракосъчетанието и е
погребана като булка. Посетителите ще имат възможност
да видят възстановка на ритуалното погребение.

археолозите на НИМ не се уплашиха,
проявиха изключителен професионализъм и като резултат обогатиха фондовете на НИМ и българската наука с
нови данни и артефакти.
Както знаете, в специално хранилище на музея се съхраняват предметите, иззети от прокуратурата от
така наречената “колекция Божков”.
Неизбежно се налага сравнението,
че колкото и красиви да са някои от
тях, те са лишени от разказа, който
осигурява научното дирене. В този
смисъл, артефактите в новата изложба на НИМ разказват история и имат
изключително висока не само материална и художествена, но и историческа и научна стойност.
Изключително съм горда с двата
нови обекта, на които работиха изследователи от НИМ, а именно: Крепостта “Дрюз”, до античния град Никополис ад Нестум, в който се откриват материали от V в. пр.Хр. до XIII
век. Началото на разкопките се наложи поради тежка иманярска намеса, с
което буквално спасихме този великолепен обект. Другата нова дестинация е Манастирът “Св. Йоан Предтеча” на полуострова Св. Яни в гр.
Ахтопол - паметник също със сложна
съдба, чието проучване стана възможно благодарение на МК, което предостави полуострова за управление на
Националния исторически музей.
Значимостта на археологическите експедиции, които се провеждат
от НИМ, се потвърждава и от широ-

Акцент в тазгодишната изложба са амфоровидни съдове
- погребални урни, в които са
били полагани кремираните
костни останки на починали,
открити в некропол от късната бронзова епоха, до видинското с. Балей. Некрополът е
на селище от втората половина на II хилядолетие пр.Хр.,
обитавано в продължение на
400 години. Посетителите ще
могат да видят движими културни ценности от почти
всички археологически и исторически периоди по нашите
земи от праисторията до
късното Средновековие.
Географският обхват на
изследванията се простира от
Дунавската равнина до Родопите през Черноморското
крайбрежие, включително Витоша, Плана планина и Тракийската низина. Проучените
обекти са селищни и надгробни могили, антични и средновековни крепости, столици и
селища. Проучванията са с
финансовата подкрепа на
НИМ, Министерството на
културата, местните общини и
частни спомоществователи.
Гл. ас. Петранка Неделчева е куратор на изложбата, която ще продължи до
април 2021 г.

кото участие на изтъкнати специалисти от други институции. Ще спомена проф. Хитко Вачев, проф. Константин Дочев, доц. Кръстина Панайотова, доц. Константин Константинов, д-р Милен Николов и много
други, на които благодаря.
 Разкажете за това ритуално
погребение на невеста, което открихте при Калиакра. Има ли прецедент в проучванията в България и
можем ли да го наречем уникално?
- Този ритуал е описан в етнографската литература. Става въпрос за начина, по който се погребва сгодена,
но неомъжена девойка през средновековието, или както го наричат в публикациите “Погребение - Сватба”.
Това е тъжно и в същото време романтично събитие, изпълнено с много
семантика и желание на живите роднини да подчертаят статута на рано
починалата годеница. Разбира се, засега това е една хипотеза, по-важно е,
че младото момиче от Калиакра е
погребано със златни накити и облекло, подходящо най-малко за знатна
болярка. Останките от тъканите, открити в гроба, се изследват от д-р Иван
Чокоев, който е уникален специалист
и неведнъж успява да подпомогне реконструкцията на това, което времето
е унищожило. Друг интересен факт е,
че гробът на младата годеница е
съвсем близо до този, който открихме
на Калиакра през 2019 г., със златен
пръстен - печат, на който има надпис:
“Георги - управител на Калиакра”.
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2021-ва - година
на втория шанс?
БСП трябва отново да се докаже като партия, способна не само да получи повече
гласове на предстоящите избори, но и да осигури нова перспектива за България!
Георги ПИРИНСКИ, главен
редактор на сп. “Ново време”

Тази година предстои да отбележим тридесетата годишнина от приемането на Конституцията на България на 12 юли
1991 г. Този основополагащ акт
предлагаше исторически шанс
българското общество да сложи
край на десетилетия братоубийствено противопоставяне и разделение. Не стана. Шансът бе
пропилян и поради отказа на
СДС от национално съгласие,
както и поради това, че БСП не
отстоя докрай точното спазване
на Конституцията. През изминалите 30 години изживяхме
всички провали и разочарования
от тази неспособност на обществото да надмогне омразата и
гонитбата за реванш в името на
съгласието и солидарността.
Сега въпросът е дали сме
помъдрели като общество и дали
2021-ва ще стане година на втори шанс за скъсване с противопоставянето? През последните
тридесет години попаднахме в
един омагьосан кръг на седемгодишни цикли на повтарящи се
кризи: през 1990/91-ва, през
1996/97-а и през 2012/13-а година. Ще бъде ли настоящата
година начало на нов седемгодишен период, който да завърши
с нова дълбока криза? Или на-

против - ще стане годината на
успешен втори шанс за съграждане на работеща държава със
сплотено общество?
Подобна надежда граничи с
абсурд. Как в година на парламентарни и на президентски
избори с остри сблъсъци да се
надяваме на съгласие и съпричастност? Но именно сега партиите и коалициите трябва да
предложат платформи, които да
са подчинени на една обща рамка - Конституцията! Не като
опит за “рестарт” на статуквото, а като основа за състезание
на градивни алтернативи.
Протестът, избухнал през
2020 година, бе изява на болезненото осъзнаване, че “повече
така не може”! Протестът поиска “Оставка (оставки)” и “Нова
конституция”! Премиерът Борисов направи опит да обезсмисли протеста, като за целта на 13
август м.г. направи обръщение
“към всички български граждани”. В него той “съобщи своите
решения”(?!), а именно: “... не
само да се рестартира демокрацията ни, но и това да се случи
в режим на максимално политическо представителство”. За целта да се избере ново Велико
събрание, което да приеме нова
конституция, с която броят на
народните представители да се
намали от 240 на 120, а във Великото Народно събрание - от
400 на 280, което е пряко отрицание на “максималното политическо представителство”.
Както се видя, това мъртвородено начинание за подобен
“рестарт на демокрацията” накара протестиращите незабавно да свалят искането за нова
конституция. Самото начинание впоследствие претърпя
пълна катастрофа в парламента и в обществото.

Отговорността пред БСП
днес е да подеме каузата за втори шанс за нов обществен договор за осъществяване на проекта за демократична, правова и
социална държава, заложен в
Конституцията. За целта партията трябва да отговори на три
изисквания.
Първо - да представи предизборна платформа, която, освен че отхвърля “модела ГЕРБ”,
предлага най-неотложните мерки за превръщането на Народното събрание от гумен печат
за лобистко законодателство в
гарант за основните конституционни права на гражданите.
Освен това платформата да
съдържа и необходимите решения за реално неутрализиране
на “паралелната държава”.
Второ - да предложи социалисти или симпатизанти за кандидати за народни представители със свой авторитет в обществото и в управлението на страната, които да се посветят на
борбата за изпълнение и развитие на Конституцията.

Трето - БСП да се открои
като носител на качествено различно развитие на България и
на всеки неин гражданин в сравнение с живота днес. 50-ият
конгрес на БСП взе решение за
нова програмна дискусия на
тема “Социализъм ХХI век”.
Такава дискусия е необходима
днес, а не някъде в бъдеще, като
процес на избистряне на облика
на БСП като съвременна социалистическа партия.
В тази връзка неотдавна списание “Ново време” предложи
за дискусия десет възлови въпроса, свеждащи се до следното:
- валиден ли е и днес марксисткият мироглед за света;
- какви са новите реалности
на съвременния свят;
- какво представлява днес
капитализмът;
- какви са днес разбиранията
що е социализъм;
- какъв е обществено-икономическият живот у нас днес;
- какъв “рестарт” е осъществим и необходим;
- какво представлява демо-

Ще има ли София планетариум?
До месеци в столицата ще се появи модерно и компактно
съоръжение, БАН също планира инсталация в бъдещ парк
Деси ВЕЛЕВА

Стара мечта на български учени е
на път да се превърне в реалност.
Вероятно до месеци в София ще се
появи планетариум. По непонятни
причини именно София е единствената европейска столица, която не притежава подобно съоръжение. Това е
на път да се промени, благодарение
на ентусиасти, започнали инициативата си преди повече от десет години. Изцяло българският проект е
плод на усилията на екип, воден от
докторанта от Физическия факултет
на СУ “Св. Климент Охридски” Недислав Веселинов. Астрофизикът и
колегите му от Експерименталното

“Андромеда”
конструкторско бюро “Фотоника” от
няколко месеца работят по инсталацията. А резултатът от дейността им
не се дължи на държавата, а на неправителствена организация.
Проектът “Андромеда” е победител в програмата “Предприемачи в на-

уката”, финансирана от фондация “Карол Знание”, а впоследствие и от няколко компании. Помощ оказва и катедра “Радиофизика и електроника” към
Физическия факултет на СУ. Тъй като
парите не са много - първоначално те
са едва 15 000 лева, бъдещият планетариум няма да е голям. “Андромеда”
ще представлява купол с диаметър 5
метра, а под него прожектираните изображения ще могат да се наблюдават
от 15 души едновременно. Проектът е
подобрен със съвременни технологии
и не без помощта на спонсори - една
от големите авиокомпании предоставя
цех и оборудване и крайният бюджет
се увеличава четири пъти.
Въпреки че пандемията забави малко осъществяването му, скоро малки и
големи ще могат да се потопят трииз-

кратичният социализъм;
- каква е ролята на “външния
фактор”;
- какъв е 130-годишният път
на българския социализъм;
- какви са възможностите за
широко ляво движение днес?
На 3 април 1990 г. партията
възприе новото си наименование Българска социалистическа
партия като израз на преобразуването си в партия на демократичния социализъм. Ден покъсно, на 4 април, излезе брой
първи на вестник “Дума”. След
два месеца, през юни, БСП спечели изборите за 7-ото ВНС и
година по-късно осигури приемането на демократичната
Конституция на страната.
Днес времето повелява
БСП да съумее наново да се
докаже като успешен носител
на социалистическата идея в
новите реалности на ХХI-ото
столетие; като партия, способна не само да получи повече
гласове на предстоящите избори, но и да осигури нова перспектива за България!

мерно в тайнствения свят на Космоса.
Те ще могат да участват в астрономически кръжоци, а за някои ще се предоставя и професионална подготовка.
Положителната страна на компактното съоръжение е, че вече има интерес и от други градове. Готовата матрица на първото съоръжение ще може
лесно да се използва при изграждането на модерни планетариуми и на други места в страната.
Появата на първия планетариум в
столицата дава тласък и за други инициативи. Само преди месец стана
ясно, че БАН също предлага да се
направи планетариум на неин терен.
Идеята е той да е разположен в новия
парк “Кукуряк” в кв. “Овча купел”.
Председателят на БАН акад. Юлиан
Ревалски обясни, че там има изоставени съоръжения на неизползван научно-технически изследователски
център на академията. Тя обаче не
може да осигури финансирането и
затова ще търси възможност за съвместна реализация със Столичната община. Докато такова се намери, деца,
млади и стари ще разчитат на забавление и нови знания в “Андромеда”.
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развитите региони...”
Във въпросния национален
план са маркирани общо четири приоритетни целеви групи,
без да се вниква в същността
на проблемите, свързани с
всяка от тях. На първо място
са лицата, освободени вследствие на епидемичната ситуация от икономически дейности, прекратени за определен
период през 2020 г. или ограничени поради извънредното
положение и извънредната
епидемична обстановка; както
и с нетърсена на пазара на
труда професионална квалификация. Във втора група са
отделени така наречените неравнопоставени групи на пазара на труда: безработни
младежи до 29 г.; младежи,
които нито се обучават, нито
работят; продължително безработни лица; безработни без

2020 година завърши с
най-ниската безработица след
края на извънредното положение, похвалиха се преди
дни от Агенцията по заетостта. В края на декември регистрираните безработни в
бюрата по труда, според данните на агенцията, са 220 292,
което е с 1452 души повече
от ноември. На годишна база
увеличението е с 25 577
души. Това означава, че според административната статистика безработицата през декември е 6,7 на сто или 0,8
процентни пункта повече в
сравнение с декември 2019 г.

Правителството
не спира да се хвали
с мярката 60 на 40, благодарение на която били запазени
близо 300 000 работни места

Растат опашките пред бюрата по труда

Безработица по стар сценарий
В разгара на пандемията с поредния Национален план за действие по заетостта се
заделят едва 10 милиона лева повече за мерки на пазара на труда, отколкото през 2020 г.
от май до декември.
И Агенцията по заетостта,
и социалното министерство
неизменно продължават да
следват тактиката, която
възприеха още в първите дни
на удара на пандемията върху
пазара на труда - омаловажават равнището на безработица и се опитват всячески да го
представят като “нормално” и
максимално ниско. Както социалният министър Деница
Сачева коментира още в началото на кризата - да, безработицата расте, но това не било
повод за кой знае какви тревоги, тъй като, видите ли,
същевременно имало свободни работни места например в
логистиката, складовете, в доставките на стоки и услуги...
Опитите да се омаловажава темата с безработните е на
принципа “няма човек - няма
проблем”, но истината е, че
проблемите тепърва предстоят. И никакви статистически
стъкмистики няма да могат да
замажат положението. С интерес ще очакваме данните на
агенцията за безработицата
през януари, когато в административната статистика ще се
отразят съкращенията в края
на миналата година и по-специално между Коледа и Нова
година. И също така, когато
стане ясна пълната картина за
проваления зимен туристически сезон. Откъм хотелиерството и ресторантьорството
вече се чуват гласове за

фалирали една трета
от обектите
А каква е съдбата на хората, които са си вадили хляба в
тях? Тепърва ще разберем.
Едва ли е случайност фактът,
че новорегистрираните в бюрата по труда рязко се увеличават, точно когато бъде даден старт на някоя от мерките
на кабинета - така беше при
60 на 40, така стана и в края
на миналата година със “Запази ме”. Защото хората предпочитат сигурността на обезщетението за безработица в
очакване на по-добри време-

Ева КОСТОВА

2020-а. Предвидени са средства за обучение по ключови
компетентности на 1200 заети
лица в средни, малки и микро
предприятия. Маркирано е, че
мерки ще се финансират и със
средства от Европейските
структурни и инвестиционни
фондове.
Всичко това, меко казано,

звучи нелепо

на, вместо благоволението на
правителството, което получават, след като работодателите
са прекарани и през иглени
уши в кандидатстването.
2021-ва ще бъде изключително трудна, и то на фона на
очакване на някакво икономическо възстановяване, при
напълно невъзможни епидемиологични прогнози и реални
възможности за всякакви изненади - и здравни, и икономически, и социални. В тези
условия правителството подготви поредния Национален
план за действие по заетостта, в който за така наречените
активни мерки на пазара на
труда са заделени 83 милиона
лева - едва с 10 милиона повече в сравнение с миналата
година. Увеличението се
дължи най-вече на административното вдигане на минималната работна заплата от
610 на 650 лева, което води
до корекция на възнагражденията за наемането и обучението на безработните и на
другите групи на пазара на
труда - наставници, медиатори, психолози, младежи по
“Старт на кариерата” и т.н.
Тези 83 милиона лева са за
осигуряване на заетост със
средства от държавния бюджет на 14 495 безработни и
за обучение на 11 599 безработни. Планираният брой на
субсидираните работни места
ще се увеличи с 12,2% (с 1577
работни места повече в сравнение с 2020 г.), а планираният брой на лицата, включени в
обучение, ще се запази приблизително на нивото от

като се има предвид, че 15 000
се регистрират в бюрата по
труда само за седмица... На
практика от февруари м.г. насам новорегистрираните в
бюрата по труда достигнаха
400 000 души и това повтаря
добре познатия сценарий със
загубата на също точно толкова работни места в кризата
от 2009 г. И до ден днешен
тези работни места така и не
бяха възстановени.
При липса на рязко влошаване на стопанската конюнктура от социалното министерство очакват през 2021 г. коефициент на заетост 74 процента на групата 20-64 години, както и 65 на сто в групата на по-възрастните от 55 до
64 години. В същото време
кой знае защо във въпросния
план се прави прогноза за 5,2
процента коефициент на безработица за 2021 г. по наблюдението на работната сила от
НСИ - сигурно защото данните на Агенцията по заетостта
са по-високи и нелицеприятни в изборна година.
Що се отнася до заложе-

ните цели, повече светлина
върху тях хвърлят данните
на Евростат, според които
през 2019 г. равнището на
заетост в ЕС-27 (при лицата
на възраст между 20 и 64
години) достига най-високата си стойност от 2005 г.
насам - 73,1%, а за България
е дори 75 процента. Но,
разбира се, по стар български обичай защо пък нашата
страна да не си заложи цели,
които да я направят

по-голям католик
от папата
Нищо, че на практика показателят намалява според
заложеното, и то доста сериозно.
Целият национален план е
издържан в бодряшки дух,
пълен с празни лозунги от
рода на: “Запазване и възстановяване на заетостта приоритетно на качествени работни
места в реалната икономика
чрез осигуряване на търсената работна сила според потребностите на работодателите и поемане на част от разходите за персонал. Подобряване на бизнес средата и запазване на заетостта в икономиката, в т.ч. промишленост и
околна среда; енергетика; селско стопанство; строителство;
транспорт; туризъм; информационни и комуникационни
технологии; здравеопазване;
търговия в т.ч. подкрепа на
заетостта в малките и средните предприятия и в по-слабо

квалификация от области с
равнище на безработица над
средното за страната; безработни с недостиг на ключови
компетентности и/или с ниско общо образование (включително от ромски произход);
безработни над 50-годишна
възраст без квалификация и с
ниско общо образование; в
предпенсионна възраст; с

нетърсена от
работодателите
квалификация
безработни лица с трайни увреждания. Трета група оформят неактивни лица, желаещи
да работят, в т.ч. обезкуражени хора: от области с равнище на безработица над средното за страната; без квалификация и с ниско общо образование; с период на неактивност повече от две години. И
последната, четвърта група, са
заети лица в риск от съкращения поради ограничена икономическа активност в условията на пандемия, за които е
подадено в Агенцията по заетостта уведомление за масови съкращения; при преустановяване дейността на предприятията вследствие на противоепидемични мерки.
Всяка от тези групи предполага детайлен анализ и
съответни адекватни мерки,
каквито във въпросния план
липсват. Проблемът се изчерпва с беглото му маркиране в документа.
В други документи, също
подписани от социалния министър Деница Сачева, се подчертава, че според есенната
прогноза на Министерството
на финансите очакваният спад
на БВП за цялата 2020 г. е
оценен на 3%. Предвижда се
броят на заетите лица да намалее с 2,6% през 2020 г., а
равнището на безработица да
достигне до 5,6%, или нарастване с 1,4 процентни пункта
спрямо 2019 г. Данните на
националната статистика ще
излязат най-рано през март...
А дотогава отново ще имаме
преброяване на дивите зайци.
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Свикнали сме да смятаме, че крупните икономики оказват мащабно влияние върху политическото и социалното развитие на другите страни. Кризите, които стават периодично в тях,
въздействат на световната икономика,
а по веригата - и на регионалните и
националните икономики, на политическите системи в държавите, зависими от тези въздействия. При това обаче често се пропуска, че отделни политически събития, например избори,
могат да провокират сериозни кризи в
другите страни. Особено ако става
дума за държави, които влияят на фундаменталните световни процеси.
В този контекст от особен интерес са
последните избори за президент на САЩ.
И не става дума за това, че едва ли не
най-скандалната за цялата история президентска кампания потвърди, че проблемите в изборната система на САЩ носят
системен характер. Това е ясно за всички
и така. Но изборите в тази страна, особено когато властта преминава от една
политическа сила към друга, могат да станат двигател на много съществени промени в световното икономическо развитие, да окажат сериозно влияние върху
съществуващите институции на международното право и върху глобалната система за сигурност.
Мнозина от висшите американски
ръководители неведнъж, включително и
на мен лично, са казвали: “Да, нашата
система не е идеална, но ние сме свикнали с нея, на нас така ни е удобно”. Но
проблемът е в това, че на целия свят му
става “неудобно” да работи с такава
страна, тъй като САЩ стават непредсказуем партньор. И към тази именно
непредсказуемост съвсем не са безразлични другите държави, регионалните и
военно-политическите обединения.
В много световни столици си задават въпроса за приемствеността в

Америка след изборите
За вътрешната и външната нестабилност на САЩ
Дмитрий МЕДВЕДЕВ*

(ДРСМД), Договора за мерките за понататъшно съкращаване и ограничаване на стратегическите нападателни
оръжия (ДСНВ-3), Договора за открито небе (ДОН). А също в различните
интеграционни алианси, климатичните

призова всички държави да преустроят
данъчната стратегия - намалявайте
данъците върху доходите, вдигайте тези
за въглеродното замърсяване. Всички
тези фактори имат глобално значение.
И позицията на САЩ, по-точно техните премятания, могат очевидно да създадат нови глобални дисбаланси.
Построяването на отношенията с
техните съюзници, на първо място в
НАТО, е още един базов момент, който влияе пряко върху траекторията на
международното развитие. Администрацията на Байдън, която се състои
обилно от ключови фигури от администрацията на Обама, вече увери европейските й партньори, че ще възстанови пълноценното сътрудничество в
рамките на Североатлантическия алианс. Очаква се САЩ да се откажат от

международния курс
на толкова важен играч
като САЩ. Резултатът от изборите
през 2016 г. разклати вековната традиция за приемственост между администрациите, особено по въпросите на
външната политика. И този път от резултатите в изборите зависи позицията
на САЩ по редица ключови въпроси.
Да вземем например такъв важен
проблем като борбата с коронавируса. Противоположните възгледи на
кандидатите през 2020 г. за опасността на КОВИД-19 доведе до това, че
една от основните краткосрочни последици от изборите ще стане разширяването на обхвата и твърдостта на
въвежданите в САЩ мерки заради пандемията. От това зависят не само животът и здравето на американците, но
и благополучието на гражданите в
съседните държави, а също в страните-съюзнички. Трагикомична стана
дори поляризацията на ниво граждани,
когато според наличието или отсъствието на маска може с голяма доза увереност да се каже за коя партия е гласувал конкретният избирател.
Поддръжката за международните
организации, като СЗО, СТО и други,
се превърна в разменна монета при резултатите от изборите. В продължение
на десетилетия САЩ увеличаваха своето влияние в тях. И доскоро отношението към тях не зависеше от конкретната администрация в Белия дом. Сегашните избори очевидно ще доведат
до възстановяване на пълното членство
на САЩ и до развиване на сътрудничеството в рамките на международни организации като СЗО и СТО.
Още по-важно е участието на САЩ в

международните договорености
за въоръженията
като Договора за ликвидиране на ракетите със среден и по-малък обсег
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договорености и в много други. Както
и в случая с международните организации, САЩ се опитват - до определена степен - да възстановят своя имидж
на надежден стратегически партньор.
Твърде оптимистично звучат предизборните обещания за продължаване на
Договора по СНВ-3 с Русия, който
Байдън нарече “котва на стратегическата стабилност между Съединените
щати и Русия”. Избраният президент е
привърженик на съкращаването на
въоръженията, той участваше в разработването на Договора за ликвидиране на ракетите със среден и по-малък
обсег още от времето на СССР. Една
от темите в предизборната кампания
беше недопустимостта на излизането
на САЩ от Договора за открито небе,
от Световната здравна организация и
от Парижкото споразумение за климата - процеси, които в последните години бяха занемарени.
Впрочем, оттеглянето на подписа на
САЩ и очакваното ново присъединяване към Парижкото споразумение е
един от най-явните и пресни примери
за политическо премятане в позициите.
Сега стават тектонични промени в самата основа на икономическата дейност. Формира се нов икономически
ред. Глобалните инвеститори преразглеждат своите стратегии. Международните организации формират нови стандарти за отчитане, които очевидно ще
се прилагат в глобален мащаб. Съвсем
наскоро генералният секретар на ООН

* Авторът е зам.-председател на
Съвета за сигурност на Русия,
президент на Русия (2008-2012)

претенциите си за относително непропорционално малкия принос на европейците във финансирането на НАТО
и за диспропорциите във военния бюджет, за които многократно заявяваха
от администрацията на Тръмп. Времето ще покаже в каква степен ще бъде
възвърнато доверието на европейските съюзници на САЩ. Но е очевидно,
че пируетите във външната политика
на САЩ в течение на относително
късо време няма да минат безследно.
Кандидатите успяха да заемат изцяло
противоположни позиции дори по въпроса за взаимодействието с Китай. Въпреки че и двамата споделят позицията, че
КНР е главният конкурент на Америка.
В рамките на предизборната кампания
риториката на Байдън по отношение на
Китай бе значително по-миролюбива в
сравнение с обещанията и действията на
Тръмп. При конюнктурна необходимост
обаче и в новите условия може да се
запазят въведените от администрацията
на Тръмп търговски ограничения.
С къде по-голяма вероятност може
да се прогнозира последователното
провеждане от страна на САЩ на

антируската позиция
В последните години траекторията
на отношенията между Москва и Вашингтон уверено върви надолу, който и
да се намира начело на Белия дом. Наистина, с президентстването на Тръмп
бяха свързани определени надежди за
промяна на негативната динамика. Да,
през 2016 г. изглеждаше, че отношенията между двете страни по-лоши, отколкото при Обама, не може да бъдат. Следващите години обаче разсеяха тази илюзия. Администрацията на Тръмп засил-

ваше планомерно системното противостояние на Вашингтон и Москва,
продължаваше да провежда политика на
санкциите по отношение на нашата
страна, включително искайки да я изтласкат от енергийните пазари, свеждаше
до минимум нашето дипломатическо взаимодействие. И това - на фона на постоянното говорене на Тръмп за желанието
му “да се разбере с Русия”. Впрочем,
неговите думи нямаха особено значение,
тъй като в Конгреса и демократите, и
републиканците поддържаха многобройните ограничителни мерки.
Байдън засега изобщо не е казал
нищо позитивно по адрес на Русия.
Напротив, неговата риторика винаги е
била откровено недружеска, рязка, дори
агресивна. Той нееднократно е заявявал:
“Най-голямата заплаха за Америка от
гледна точка на подкопаването на нашата сигурност и съюзи - това е Русия”.
Тук ни да извадиш, ни да добавиш нещо.
При това в екипа на демократа влязоха
политици, които се придържат към сходни възгледи и никак не са заинтересовани от подобряването на отношенията
между Москва и Вашингтон.
Докато Русия е готова да работи с
всеки президент на САЩ, готова е за
възстановяване на сътрудничеството в
най-различни области. Едва ли обаче
може да се очакват насрещни стъпки
от новата американска администрация.
По всичко се вижда, че в близките
години нашите отношения ще останат
крайно хладни. И сега ние не чакаме
нищо, освен продължаване на твърдата антируска политика. Но е възможно Байдън да се върне към това, което
все още оставаше в съвместния ни
дневен ред, например към въпросите
за контрола над въоръженията.
Изброих само някои направления,
които очевидно ще бъдат в зоната на
особено внимание. Главното е непредсказуемостта на по-нататъшните действия на САЩ на международната арена, някаква токсичност на тази страна
дори за съюзниците и партньорите следствие от онези сериозни социални
сътресения, през които преминава американското общество. И последните
избори станаха не политическа конкуренция на идеи, с която САЩ винаги
толкова са се гордеели, а на две кампании на ненавистта.
Ние не искаме проблеми със САЩ.
При това - по практически причини:
такива проблеми създават общи вълни
на нестабилност, които връхлитат и
нас. Проблемите на САЩ може да
бъдат решени само от самите американци. И при добро управление на своята страна. Един от бащите-основатели
на САЩ Томас Джеферсън справедливо отбелязва, че “цялото изкуство на
управлението се състои в изкуството
да бъдеш честен”. Всички избори са
важна проверка за такава честност.
Разбира се, само самите американци
могат да решат нужно ли им е да оставят настрана своя национален егоизъм
и да започнат реформа на електоралната си система, а заедно с нея - и реформа на политическия живот. Засега реално движение към това няма. Няма
дори намеци за желание нещо да променят. А световната общност при това
и сега вече плаща твърде висока цена за
нежеланието на САЩ да се променят.
ТАСС
Със съкращения
Превод Велиана ХРИСТОВА
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Теодора Стефанова
празнува двоен юбилей

НАКРАТКО

Илия Луков пусна видео
на „Иво Болярина”

Балет „Арабеск” ще отбележи събитието
с тържествен спектакъл, посветен на своята прима
Балет “Арабеск” ще отбележи на 21 януари на сцената
на Музикалния театър двойния юбилей на своята прима
Теодора Стефанова - 50 години и 30 от тях отдадени на
танца, научи ДУМА от Мая
Михайлова. Поздравът на
трупата ще бъде с фрагменти
от спектакъла “Viva la
classica” - “Лебедово езеро”
на хореографката Анна Донева, музика Чайковски, и със
специално създадения за нея
спектакъл “Дон Кихот” от хореографката Боряна Сечанова, по музика на Рихард Щраус, който Теодора ще изтанцува с любимия партньор и
солист Асен Наков и с Филип
Миланов. Във втората част на
вечерта към празника ще се
присъединят с изпълнения артистите от Музикалния театър

с фрагмент от мюзикъла “Чикаго”, премиер-солистите на
Софийската опера и балет Никола Хаджитанев и Марта
Петкова и на Старозагорската опера - Анелия Димитрова
и Паскуале Казели. Водеща на
вечерта ще бъде актрисата Василена Винченцо.
С изключителните си постижения в областта на балетното изкуство през тези тридесет години Теодора Стефанова става емблема на балет
“Арабеск”. Нейният талант и
уникалност я превръщат в
лице на съвременния танц в
България.
Теодора Стефанова завършва НУТИ през 1989 г.
От 1990 г. работи в Балет
“Арабеск”, чиято прима е от
1993 г. до днес. Работила е с
най-изявените български хо-

СНИМКИ БАЛЕТ “АРАБЕСК”

“Герман”

“Дон Кихот”

реографи, както и с голям брой
чуждестранни. Гастролирала е
в Австрия, Германия, Белгия,
Италия, Франция, Корея,
Гърция, Испания, САЩ, Югославия, Румъния и др. Тя е един
от създателите на “Амарант
данс студио” (1993). Носителка е на “Кристална лира”
(1998). През 1999 г. получава
наградата “Най-добър танцов
артист” в конкурса “В памет
на Маргарита Арнаудова”.
През 2011 г. е удостоена със
“Сребърен ритон” от Министерството на културата, а
през 2020 г. - с грамота и почетен знак “Златен век” - звезда, на МК за принос към развитието и популяризирането
на българската култура.
През годините на творческата си кариера Теодора
Стефанова изиграва над 200

роли в спектакли на “Арабеск”, “Амарант данс студио”, в театрални проекти,
телевизионни филми и продукции. Тя притежава сертификат от ЮНЕСКО като
репетитор на млади таланти. Това е и новото й амплоа - да организира майсторски класове за танцьори, в които им помагат да
шлифоват и усъвършенстват представянето на вече
създадена хореография за
конкурси. Златните медали,
които възпитаниците й печелят, отново са доказателство за нейния талант и професионализъм. Оценка за
цялостното й творчество са
поканите и участието й като
жури в многобройни балетни конкурси в България и
по света.

Ирен Кривошиева влиза в ролята
на лекарка в сериала „Белези”
Снимките на най-новия сериал на
БиТиВи “Белези” продължават вече трети месец. Участие в него ще вземат едни
от най-популярните театрални и кинозвезди, които ще разкажат за зрителите
истории за изгаряща любов, заплетени
семейни отношения и дълбоко пазени
тайни. Част от уникалния каст в семейната драма е и актрисата Ирен Кривошиева. Част от екипа, реализиращ продукцията, вече е и носителят на престижни
награди за своята работа - режисьорът
Виктор Чучков-син, научи ДУМА от
Галина Джорева, пиар мениджър, bTV
Media Group.
Ирен Кривошиева влиза в ролята на
Мария, доктор по професия, живяла много години в Америка. Според актрисата
много черти от характера на образа й

съвпадат и с нейния личен. “Сякаш ролята е писана за мен. Мария има син лекар
по професия, както е и в моя живот. Тя
се връща от Америка и се установява
тук, грижи се за своя син така, както аз
го правя за моя собствен.” С усмивка
Ирен споделя, че би се радвала образът
на Мария да бъде така разгърнат, че да
може всеки ден да е на снимачната площадка. “Изпитах страхотно вълнение в
първия ми снимачен ден, все пак не съм
снимала близо 10 години. Впечатлена съм
от високото ниво на професионализъм
на екипа, от отношението към нас, актьорите, и от начина, по който се работи
с нас. Темпото е много бързо, но винаги
и на първо място се обръща особено внимание върху поведението и характера на
образите”, споделя Ирен Кривошиева.

По повод Йордановден по стар
стил - 19 януари, Илия Луков пусна
нов видеоклип - “Иво Болярина”. В
навечерието на Освобождението
песента е много популярна и се е
пеела навсякъде, където живеят
българи. Тя очертава и съхранява
границите на България преди и след
падането й под турско робство,
разказва певецът. Преди края на
Руско-турската война Екзарх Йосиф дава текста на песента на
граф Игнатиев. Ето как съхранената памет на нашите предци спомага за определяне на границите на
свободна България в подписания на
3 март 1878 г. (19 февруари по стар
стил) Санстефански мирен договор,
казва Илия Луков, който е и автор
на музиката. Текстът е народен,
аранжиментът е на Иван Йосифов;
гайда Петър Костадинов, китара
Вели Чаушев, саксофон Иван Станишев. В клипа участват танцьори
от ансанбъл “Шарена гайда”. Оператор и монтаж - Иван Ташев,
дрон - Николай Полименов.

Албански роман, спечелил
Наградата за литература
на ЕС, излиза у нас

Албанският роман, спечелил Наградата за литература на Европейския съюз - “Епосът на утринните
звезди” от Руди Еребара, излезе на
български в издание на “Изида” и
превод на Екатерина Търпоманова.
Това е роман за неморалността на
диктатурите и диктаторите, за
човешката слабохарактерност и
дребнавост, за склонността към
оскотяване и ожесточаване срещу
ближния - и всичко това на фона
на една абсурдна действителност,
в която няма и не би могъл да се
намери смисъл, в която никой не е
герой. След като завършва Академията за изящни изкуства в Тирана, Руди Еребара (1971) започва да
се изявява като политически журналист в национални вестници.
През 2016 г. издава “Епосът на
утринните звезди”.

Конкурс за детски рисунки
на кукерска тематика

СНИМКА ЛИЛИЯ ЙОТОВА

Читалище “Съгласие-1862” в
Ямбол обяви конкурс за детски
рисунки под наслов “Моята Кукерландия - нарисувай ми кукер”, съобщи БТА. Проявата е част от
Международния маскараден фестивал “Кукерландия”, който всяка година организират общините
Ямбол и Тунджа. Участниците ще
са разделени в две възрастови
групи - от I до IV клас и от V до
VIII клас. Допуска се използването
на всички рисувателни техники
върху картон. Резултатите ще
станат известни на 12 март.
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Почти в цялата страна ще преобладава слънчево време с
временни увеличения на облачността в източните райони.
Ще духа до умерен западен, в Източна България - югозападен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са предимно между 4 и 9 градуса. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо
от средното за месеца.

ХОРОСКОП

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚ ÙËÎÏ
/11 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 «‡Ú‚ÓË ÚÂÎÂÙÓÌ‡! ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /’˙‚‡ÚËˇ,
2015„./
15.15 Ã˙Ì ”‡ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ
ÙËÎÏ /2 ÂÔËÁÓ‰/
15.30 ÃËÎË ¡‡ÚÂ!...œËÒÏ‡ Ì‡
Â‰ËÌ ‰‡ÍÂÎ ‰ÂÚÒÍË Ú‚
ÙËÎÏ
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
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 ¡ËÁÌÂÒ.¡√
21.30 ¬ Í‡‰˙ “˙ÏÔ ÒÂ˘Û
¡‡È‰˙Ì - ·ËÚÍ‡ Á‡ ‰Û¯‡Ú‡ Ì‡ ¿ÏÂËÍ‡
22.00 √Ó‰ÛÌÓ‚. œÓ‰˙ÎÊÂÌËÂÚÓ Ú‚ ÙËÎÏ /8 ÂÔËÁÓ‰/
(14)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 —˙·ÓÚ‡ ‚Â˜Â Ò ¡Õ“ /Ô/
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.55 ¡‡Á‰Ë /Ô/
04.25 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚ ÙËÎÏ
/11 ÂÔËÁÓ‰/Ô/ (12)

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

06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: –ÂÒÍ˛
¡ÓÚÒî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.2
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.3
15.00 œÂÏËÂ‡: ì»ÒÚËÌÒÍ‡
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.19
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÀÂÍ‡ ‚
ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.13 ÂÔ.10
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.8
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.13
21.00 œÂÏËÂ‡: ì¬Î‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.13
22.30 œÂÏËÂ‡: ìƒÓ·ËˇÚ
‰ÓÍÚÓî - ÒÂË‡Î, Ò.3
ÂÔ.13
23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
00.00 ì«‡ÔËÒ˙Úî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.1
01.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.55
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.118

ОВЕН

ВЕЗНИ

Ентусиазирано ще се
посветите на новите си
начинания и ще стигнете до много добри резултати.

Издигането ви в йерархията е факт, с който
мнозина ще се съобразяват. Затова бъдете
гъвкави.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Захванете се с по-малко задачи. Нямате полза от разпиляване, което ще хаби силите ви.

Вземайте решения, но
не разчитайте само на
своето мнение, потърсете и по-опитни от
вас.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

11.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

11.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

Не трябва да показвате умора и раздразнение пред колегите,
бъдете вежливи и готови за помощ.

Независимият ви дух
ще свърши своето, а
добра новина ще ви
мотивира да станете
по-активни.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Радостни вълнения ще
ви разтоварят от грижи. Интересно запознанство ще ви донесе
предимства.

Тонизиращи процедури
ще ви накарат да се
почувствате по-добре.
Страдате за чужди
неволи.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Ще изживеете пълноценно деня си, занимавайки се с приятни
неща. Повече от добри
попадения.

Помагайте, но не изпадайте в крайности.
Среща с приятел ще ви
разтовари и зареди с
оптимизъм.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Търсейки добър начин за
подобряване организацията на работа, ще
вземате бързо делови
решения.

Не отстъпвайте пред
нищо. Отсейте нещата,
които са най-близки до
вас, и се отдайте на
тях.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

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

14.00 ÕÓ‚ËÌË
14.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î
15.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË
17.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
18.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
20.00 ì¬ÂÏÂî
20.30 ìÀ‡ÌˆÂÚî - ÒÂË‡Î
21.30 œÂÏËÂ‡ Ì‡ ÒÂÁÓÌ‡.
ìƒÓÍ-ÚÓÍî
22.30 ¬Î‡‰ËÏË œÓÁÌÂ Ë »‚‡Ì
”„‡ÌÚ ‚ ÔÓÂÍÚ‡ ìﬂÔÓÌËˇ. Œ·‡ÚÌ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡
Ì‡ ÍËÏÓÌÓÚÓî
23.25 ìŒÙÓÛ‰ ‚ÓËÌËî
00.25 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
02.45 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
04.00 ÕÓ‚ËÌË
04.05 ìÀ‡ÌˆÂÚî - ÒÂË‡Î
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2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

При потъването на „Титаник” сред оцелелите
са 3 кучета - нюфаундленд, пекинез и померан.

Õ‡ Ò‚ÂÚÓÙ‡‡ ‚˙Á‡ÒÚÌ‡ ‰‡Ï‡
ÏÓÎË ÏÎ‡‰ÂÊ ‰‡ ˇ ÔÂ‚Â‰Â.
- —ÎÂ‰ Ï‡ÎÍÓ, ·‡·˜Â, ÒÂ„‡ Â ˜Â‚ÂÌÓ.
- ¿Ï‡ ˜Â ÒË ÒÚ‡ıÎË‚Âˆ, Ì‡ ÁÂÎÂÌÓ
Ë Ò‡Ï‡ ÏÓ„‡ ‰‡ ÏËÌ‡...

Според някои данни годишно се продават около
25 милиона копия от Библията - само в САЩ.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

≈¬√≈Õ» ƒ»Ã»“–Œ¬
(Ã¿≈—“–Œ“Œ),
ÏÛÁËÍ‡ÌÚ, ÔÓ‰ÛˆÂÌÚ
«ƒ–¿¬ Œ Δ≈Àﬂ« Œ¬,
ÔÂ‚Âˆ ÓÚ ‰ÛÂÚ ì–ËÚÓÌî
…Œ–ƒ¿Õ ¿–¿ƒΔŒ¬,
ÓÍ ÔÂ‚Âˆ, ÍÓÏÔÓÁËÚÓ
Ã»’¿À»— √¿–”ƒ»—, ıÛ‰ÓÊÌËÍ
œ≈“ﬂ œ≈Õƒ¿–≈¬¿,
·Ë‚¯‡ ÎÂÍÓ‡ÚÎÂÚÍ‡
œÓÙ. œÀ¿Ã≈Õ œ¿Õ¿…Œ“Œ¬,
˛ËÒÚ, ·Ë‚¯ ‚ËˆÂÔÂÏËÂ
Ë ‰ÂÔÛÚ‡Ú

Виктория Георгиева
получи три награди
Онлайн концертът на българката бе гледан
на живо от зрители в над 30 държави
Виктория Георгиева
бе удостоена с три награди за поредицата й от
онлайн изяви. Българката спечели отличието в
категория “Най-добър
домашен концерт” в
седмите годишни отличия Vision Music
Awards на най-големия
международен сайт за
“Евровизия”. Потребителите на популярния
портал Wiwibloggs отредиха на нашата
изпълнителка първото
място с около 10% от
всички получени гласове тази година. Виктория беше отличена в
още две категории “Най-добър интериорен
дизайн” и “Най-добър

стил по време на карантината”.
Българската представителка на “Евровизия”
през 2020 и 2021 година
изнесе своя първи онлайн концерт от дома си
в София на 28 март.
Така Виктория се
превърна в първия артист от отмененото издание на конкурса, който зарадва публиката с
подобно събитие. По
време на проявата
изпълнителката изпя за
първи път на живо Tears
Getting Sober - песента,
с която трябваше да
представи страната ни
на миналогодишното издание на “Евровизия”.
Освен българската пе-

сен за музикалната надпревара, изпя и кавъри
на едни от най-големите хитове на Дуа Липа,
Хари Стайлс и Люис
Капалди.
Концертът бе гледан
на живо от зрители в
над 30 държави, като
най-голяма част от тях
бяха от Испания, Великобритания, Германия и
Холандия. Интимната и
задушевна обстановка,
подборът на песни и невероятният глас на Виктория впечатлиха международните фенове на
конкурса и й донесоха
заслужени награди.
Годината започна
изключително силно за
Виктория. На 1 януари

Медитацията
удължава
живота

Годината започна много силно за певицата
бе обявено, че хитът й
Tears Getting Sober попадна в топ 30 на класацията за най-любими
песни на феновете на
“Евровизия” за всички
времена. Българската
композиция, която трябваше да представи страната ни на отменения

конкурс през 2020 година в Ротердам, се класира на 26-о място.
“Евровизия 2021”
ще се проведе в Ротердам на 18, 20 и 22 май.
Зрителите в България
ще имат възможност да
гледат шоуто пряко по
БНТ1 от 22 ч.

Всекидневната медитация е
способна да увеличи продължителността на живота, съобщи “Експрес”, като се позова
на проучване на американски
експерти. Изследването е обхванало 202 доброволци на
възраст от 66 до 81 години.
Половината от тях били инструктирани да седят в удобна
поза всеки ден и да се концентрират върху мислите и дишането си за 15-20 минути. След
три месеца участниците, които медитирали, съобщили за

Експерти сравниха умствените способности на кучета и котки
Любителите на кучета и
котки отдавна спорят кой от
домашните им питомци е поумен, а отговор на този
въпрос дават експерти от Канада, Германия, Швейцария,
Русия, цитирани от “Росийская газета”. Специалистите
са установили, че кучетата
имат повече неврони в мозъка, отколкото котките, което
прави четириногите другари
на човека по-добри в решаването на сложни задачи.
Плътността на невроните
на един квадратен милиметър

Домашните любимци
са сред големите
слабости на хората
мозъчна кора обаче е по-висока при писаните. Изследваният показател, който се е оказал

по-важен от големината на
мозъка, е краткосрочната памет - при котките тя е три пъти
по-силна от кучешката.
Специалистите обясняват,
че писаните са способни да
запомнят всякакъв род последователности и по-добре и поточно да анализират ситуацията.
Швейцарски учени от университета на Лозана също
смятат, че котките са по-умни
от кучетата. И открояват отличната им способност да се
приспособяват.

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

“Котките са по-хитри от
кучетата, което ги прави потрудни за обучение. Кучето е
социално животно, докато
котката е самотен хищник,
индивидуалист, не се нуждае
от ничие одобрение. Именно
това ги прави по-неподатливи
на дресировка и комуникация.
Това е основната причина,
поради която се смята, че котките не са особено умни. Истината обаче е, че те просто
не желаят да се подчиняват на
никого”, обясни руската зоопсихоложка Татяна Голнева.

Откриха неизвестна
досега хищна гъба

»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

значително намаляване на
средното кръвно налягане. Не
е наблюдаван подобен ефект
при другата група.
В допълнение е установено, че има много по-малка вероятност медитиращите да
умрат от сърдечно-съдови заболявания по време на периода на изследване, отколкото
останалите участници.

¿‰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¿

Експерти от музея в Куинсланд откриха в Големия австралийски залив неизвестна досега на науката хищна гъба.
Новият организъм обитава мястото на
дълбочина над 3 километра под повърхността. Гъбите са многоклетъчни
животни, които се хранят посредством
филтриране на морската вода. Но хищните видове са се приспособили към лов
на други подводни обитатели, например
малки ракообразни. Откритието е уникално с това, че е направено на място,
планирано за дълбоководен добив на
нефт. Тези първи по рода си хищни гъби
във водите на Южна Австралия увеличават общия брой на подобни видове в
страната на 25. И показват, че много от
дълбоките океани на Земята предстои
тепърва сериозно да се проучват.
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Станилия
се връща
във водата
СНИМКИ БГНЕС

Кануистката ще гони квота
за Олимпиадата в Токио
Марин МИЛАШКИ

Станилия Стаменова клекна на федерацията по канукаяк и се връща във водата.
31-годишната софиянка ще
гони квота за Олимпиадата в
Токио. Тя ще приеме условията на централата, която й
спря парите, защото най-добрата ни кануистка няма треньор, с когото да бъде подписан договорът.
“Мястото ми е във водата,

Кануистката Станилия Стаменова показва спечелените медали за клуба
си Тракия Пловдив, който я уволни заради искането й да смени треньора

не искам да водя борби”, обяви на пресконференция световната и европейска шампионка на 200 м едномествно
кану. “Проблемът е във финансовите условия, които федерацията ми предлага. Единственото, което желая, е да
имам необходимите условия,
за да продължа с тренировъчния процес. Надявам се,
че в края на май, ще мога да
зарадвам всички с една квота.
На селекцията за национален
отбор дадох лични постижения на 1000 и 2000 м при

ря на килограмите ми и е с
ниски бордове, каквито използват моите конкурентки.
Сега съм в лодка, модел от
2009 г. На предолимпийската
седмица в Токио пробвах
такъв модел, който е много
устойчив. Такава лодка съществува в клуб Тракия, те казаха, че ще ми я предоставят да
я пробвам. В деня, който си
подадох молба да сменя клуба, хангарът бе заключен.
Предстоят срещи с министерството на спорта, надявам
се на помощ от тяхна страна

Боруков отказа на чехи

ЦСКА и Лудогорец
наддават за колумбиец
ЦСКА и Лудогорец са в
сериозна надпревара за подписа на нападателя Матео Касиера от Беленензеш, информира “Sicnoticias”. Колумбийският нападател до дни ще напусне португалския си клуб,
който ще го продаде за 300
хиляди евро. Той е представляван от мениджърската агенция “ProEleven” и от агента
Карлос Гонсалвес, който е представил на шефовете на Беленензеш три оферти от 300 000 евро
за 23-годишния нападател.
Лудогорец, ЦСКА и Гурник
Забже участват в надпреварата
за подписа на Касиера. Договорът му с Беленензеш е до лятото на 2022 г. И трите клуба
са предложили контракти за три
години и половина, но от Лудогорец са обещали най-голямата
заплата на нападателя, преминал
през школата на Аякс. Очаква

положение, че не съм тренирала - това означава, че мога
да се развивам. Дори и да ме
уволнят, ще продължа да го
правя. Аз съм с Ева Пашева,
лицензиран треньор, който е
специалист по кану-каяк. Желанието ми е да работя с нея
в следващите месеци.
Федерацията предлага едни
700 лв. без осигуровки и трудов стаж. Опитвала съм се да
водя многократен диалог с
тях. Обявих им, че от следващия сезон желая да ми бъде
закупена лодка, която отгова-

Пропадна трансферът на Преслав Боруков в Чехия. Нападателят на Етър имаше оферта от шестия в
местното първенство и участник в групите на Лига
Европа Слован Либерец, но я е отхвърлил, съобщава
Sportal.bg.
От Слован са предложили изгодна във финансово
отношение оферта, която младият таран приел. Той
дори е преминал задължителните медицински прегледи и двете страни са били близо до подписване.
Проблемът дошъл в последния момент от настояването на чешкия клуб да включи в договора откупна
клауза на стойност няколко милиона евро, което не
е устройвало Боруков.
Не е сигурно дали юношата на Левски ще доиграе
сезона в Етър. Интерес към него не липсва както от
България, така и от чужбина. “Виолетовите” не могат
да го спрат, защото клаузата за освобождаването му
възлиза едва на 60 000 евро.
Футболистът отказа да премине в ЦСКА 1948.
Той беше сред най-силно изявилите се играчи в еfbet
Лига през есента. 20-годишният нападател се присъедини към “болярите” от Шефилд Уензди и веднага се
превърна в основна фигура, като вкара 6 гола в 14
мача - повече от половината попадения на Етър.
Наставникът Александър Томаш се надява да разчита
на него в битката за оставане в елита.

Лишиха Минск от домакинството
на световното по хокей на лед
Столицата на Беларус
Минск загуби домакинството на световното първенство по хокей на лед тази година. Шампионатът на планетата трябваше да се проведе между 21 май и 6 юни
в Минск и латвийската столица Рига.
“Съветът на IIHF реши да
отнеме домакинството на

РЕЗУЛТАТИ

КОНТРОЛИ

се футболистът да уреди трансфера си до края на седмицата.
През 2018 г. от Беленензеш
ЦСКА привлече бразилеца Мауридес, когото после продаде в
Китай. Сега португалският клуб
възнамерява да си го върне с
парите от продажбата на колумбиеца.
Кариерата на Касиера започва в Депортиво Кали, за който
има 43 мача и 12 гола през сезон 2015/16. След това преминава във втория отбор на Аякс,
за който в периода 2016-2018
има 46 мача и 29 гола. От 2016
до 2019 г. колумбийският нападател е част от първия отбор на
Аякс, за който изиграва 21 мача
и вкарва 3 гола. В този период
той е преотстъпван на два пъти
в Грьонинген през 2018 (10
мача и 1 гол) и в Расинг Клуб де
Авеянеда. От 2019 г. е в Беленензеш.

световното първенство през
2021 г. от Минск заради
неяснота около безопасността и сигурността. Тепърва
ще претегляме възможните
дестинации за финалите”,
обявиха официално от Международната федерация по
хокей на лед (IIHF).
През последните месеци
имаше призиви за отнемане
на домакинството на беларуската столица, а причи-

този конфликт да бъде потушен и спокойно да продължим
работата си. Ако не бях оптимист, няма да съм тук и да
продължавам да се боря. Защо
трябва да се боря с хора, които трябва да помагат? Конкурентките ми имат огромен
екип, тренират през зимните
месеци в Маями, Португалия,
Анталия. Последната световна шампионка е в Хавай в
момента - с тези хора трябва
да се конкурирам. Наистина
не е много професионално”,
завърши Стаменова.

ната бе отношението на
преизбрания президент
Александър Лукашенко към
опозицията в страната и
нейните протести. Преди
дни големите спонсори
“Нивеа” и “Шкода” заплашиха да оттеглят партньорството си за първи път от
над десетилетие насам, ако
шампионатът остане в
Минск.
Международната хокей-

на федерация предстои да
преразгледа статута на Рига
като съдомакин и ще се обмисли вариант за преместването на световното
първенство в друга държава, която да може да осигури безопасно провеждане
на шампионата при спазване на всички противоепидемични мерки. Като фаворити се спрягат Дания и
Словакия.

Пирин Бл - Марек 5:1 1:0 Гощелиани (4) 1:1 Любомиров (10) 2:1 Митов
(30) 3:1 Дюлгеров (69) 4:1 Йорданов
(71) 5:1 Николов (88); Локо Пд Атлетик Куклен 2:0 1:0 Карагарен
(26) 2:0 Ал. Иванов (81).

Играчите на Бока Хуниорс
спечелиха първата Купа “Диего
Марадона” след победа с дузпи над
Бансфийлд с 5:4 (1:1 в редовното
време) на “Стадиона на двестагодишнината” в Сан Хуан

ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
17.00 Лудогорец - Бачка
22.15 Ман Сити - Астън Вила
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
20.00 Лийдс - Саутхемптън
22.15 Фулъм - Ман Юнайтед
ПО НОВА СПОРТ
20.00 Норич - Бристъл
ПО РИНГ
20.00 Кордоба - Реал Сосиедад
22.00 Марсилия - Ланс
ПО БТВ ЕКШЪН
22.00 Алкояно - Реал М
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