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Бъдещият шеф
на Пентагона
държи на
диалог с Русия

„Пфайзер”
е намалил
дозите на
ваксините за ЕС

Заради авария
новото метро
няма да работи
неясно докога
Стр. 8

Стр. 4

Стр. 7

ЛЕВИЯТ
ВЕСТНИК

Как БКП спаси
Пиринска
Македония
2021 ГОДИНА/30

21 ЯНУАРИ

НЯКОЛКО ÄÓÌÈ

Навални краят на една
претенция

Çàùî ñåãà

50 ст.

БРОЙ 14 (8609)

Евгени ГАВРИЛОВ

АКЦЕНТ

ЧЕТВЪРТЪК

Стр. 10

ГЕРБ подхвърлиха мерките на ЦИК
Комисията бе натоварена да гарантира живота и здравето
на избирателите и членовете на СИК и РИК. ЦИК иска указанията да са от здравния министър.
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Обезщетяват само 3600,
неприети в градини
Децата трябва да ходят на частна забавачка,
за да получат по 300 лева месечна финансова помощ

В

чера Той отново демонстрира едно свое качество - да се
обръща в мнението си като фурнаджийска лопата и по този начин да оцелява. Очаквано кабинетът прие доклада на енергийния министър, в който се предлага с доставеното за АЕЦ “Белене” оборудване да се гради
Седми блок на АЕЦ “Козлодуй”
(стр. 5). Той се размечта и за
Осми, но нейсе.
През есента на 2019 г. след
срещата си с Тръмп във Вашингтон, Борисов цитира тогавашния
американски президент, който
много харесал проекта за АЕЦ
“Белене”. Вчера обаче се смени
стопанинът на Белия дом и премиерът ни запя друга песен, защото много добре знае, че за да
се хареса там, трябва да се откаже от всичко руско. И го направи. С лека ръка прехвърли оборудването от Белене в Козлодуй
и така зачеркна 30-годишната
история на “гьола”, по неговите
думи. Въпреки че за “Белене”
тече процедура за избор на стратегически инвеститор, която
поне официално още никой не е
прекратил.
Иначе, крушката си има
опашка. Още през есента на миналата година от посолството на
САЩ у нас официално съобщиха, че посланик Херо Мустафа е
посетила АЕЦ “Козлодуй” и
обсъдила с ръководството на
централата “хибридно” решение
на проблема с платеното оборудване за АЕЦ “Белене”.

Заканата на държавата
най-накрая да компенсира
финансово семействата, чиито деца не са приети в детски
градини, се оказа поредното
неизпълнено обещание. Едва
3600 малчугани над 3 години

ще получат обезщетения до
300 лева на месец. Това е индикативната бройка, записана
във финансовия отчет към постановление на МС за правилата, по които ще се изплащат
помощите. Само в София не-

достигът на места е 10 000,
като половината от тях са за
деца, имащи право на помощ.
Хлапетата трябва да отговарят на 6 критерия, като
например да не са приети в
детско заведение по настоящ

адрес и общината да не е предложила равностойно място в
района. Освен това те трябва
да са записани в частна детска градина, училище или кооператив.
Стр. 4
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EUR:
1.95583

GBR:
2.20841

USD:
1.61625

CHF:
1.81465
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Държавният глава Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова проведоха среща с журналистката
Копринка Червенкова и писателя Анжел Вагенщайн. 32 години след срещата на български интелектуалци с френския
президент нФрансоа Митеран през 1989 година в София те разговаряха за промяната, надеждите и реалността

Стр. 3

2

ЧЕТВЪРТЪК
21 ЯНУАРИ

БЪЛГАРИЯ

2021

Над 6 млн. лева е платила касата за тестове
От април до декември 2020 г.
НЗОК е платила 6,7 млн. лв. за
извършване на PCR тестове на здравноосигурени. Това стана ясно от думите на зам.-министъра на здравеопазването Жени Начева по време на изслушването на НЗОК във Временната
комисия за разходите за КОВИД-19.
За същия период здравноосигурител-

ните плащания от касата са над 2,27
млрд. лв., поясни управителят на
НЗОК проф. д-р Петко Салчев. Той се
закани, че от следващия месец касата
ще изисква освен договорите, които
болниците сключват с нея, да представят и индивидуалните противоепидемични планове. “Сега, ако намалим леглата за КОВИД-19, не се знае дали

при някоя друга инфекция няма да се
наложи да разкриваме легла за нещо
друго”, коментира проф. Салчев.
От Велико Търново здравният министър Костадин Ангелов също обяви,
че част от леглата в ковидoтделенията в
болниците в страната се закриват, защото на места използваемостта е доста
ниска. Министърът уточни, че заетост-

та е около 40%, като става въпрос за
пациентите, които не са в реанимация.
Той увери, че при нужда всички лечебни
заведения са заявили готовност отново
да разкрият леглата за болни от коронавирус до 48 часа. След решението на
медицинския щаб при областния управител на Пловдив Дани Каназирева, например, леглата от 1056 стават 687.

ГЕРБ натовариха ЦИК и със
здравните мерки за изборите
Карантинираните заради КОВИД-19 ще гласуват в мобилни урни, реши правната комисия
Юлия КУЛИНСКА

Управляващите вмениха
нови задължения на ЦИК и я
натовариха да взема решения за
здравните мерки по време на
парламентарните избори. Това
реши правната комисия, одобрявайки на първо четене поправки в Закона за извънредното
положение. Журналистите в НС
бяха изненадани от промяната
на времето за провеждането на
заседанието, което беше насрочено за 14,30 часа, но започна в
11,40 ч. По тези начин управляващите попречиха на хората,
които искаха да присъстват на
дискусията.
Съгласно промените, внесени от ГЕРБ и ОП и подкрепени
от ДПС и “Воля”, ЦИК трябва
да приеме правила за организацията и реда на изборите, с които да се гарантират животът и
здравето на избирателите, членовете на избирателните комисии и другите участници в изборния процес, в срок не покъсно от 50 дни преди изборния
ден. Те трябва да бъдат изработени след консултации между
ЦИК, здравния министър, националните оперативен и ваксинационен щабове. Мнозинството
вече натовари комисията с решаването на всички проблеми
около машинното гласуване, което предизвика оставката на
Стефка Стоева като председа-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Крум Зарков опита да убеди мнозинството, че властта
прехвърля твърде голяма отговорност на ЦИК
тел. С промените гласоподавателите, поставени под карантина или в изолация, ще гласуват с
подвижни кутии или в СИК, но
ЦИК ще реши кое е по-удачно.
Комисията ще трябва да осигури и средствата за защита на
членовете на секциите.

Докато в правната комисия
течаха дебатите, пристигна становище на ЦИК, в което се настоява управляващите да прецизират проекта си. Комисията е
категорична, че отговорен за
провеждането на безопасни избори е здравният министър и

той трябва да даде указания, с
които тя ще се съобрази.
Задължение на МС е да обезпечи предпазните средства за членовете на комисиите, категорични са от ЦИК. Това обаче не
повлия на мнозинството.
Предложенията предизвика-

ха възмущението на депутатите
от БСП. Според Крум Зарков
законопроектът, който е неясен,
неточен и вреден, трябва да бъде
оттеглен и преработен, тъй като
издава бруталната некомпетентност на управляващите. “Натоварвате ЦИК с несвойствени
правомощия. Тя не е здравен и
медицински орган и не притежава експертиза, за да изготви
правилата, за които я задължавате. Здравните органи имат
консулативен глас, но ЦИК ще
носи отговорност. Провеждането на законосъобразни избори е
задължение и отговорност на
изпълнителната власт”, припомни Филип Попов. “Изпълнителната власт е встрани от изборния процес, тя чака вятъра на
общественото мнение. Не решавате нищо и не носите отговорност. Резултатите ги виждаме
всички, включително платената
най-висока цена България да е
на най-високи места по
смъртност”, обърна се към мнозинството Явор Божанков.
Промените в Закона за извънредното положение ще бъдат
дискутирани утре в пленарната
зала. Филип Попов съобщи за
ДУМА, че във вторник на заседание на парламентарната група е взето решение днес БСП да
внесе промени в Изборния кодекс. Те включват изчистване на
избирателните списъци чрез
активна регистрация и осигуряването на видеонаблюдение при
отчитане на резултатите от вота.

Четири родопски села ще
Над 300 училища удължават първия срок
протестират заради разбит път
Над 300 училища ще удължат първия уче- те му диалогът бил много тежък - здравните
Жителите на четири родопски села се канят да протестират пред
Областното пътно управление в Пловдив с настояване за основен
ремонт на пътя от разклона за Бойково до Ситово и Лилково. Ако
ремонтът не се случи, на 27 февруари живеещи в Ситово, Лилково,
Брезовица и Плочник ще блокират Околовръстното шосе на Пловдив
при кръстовището на Коматево и Първенец. При липса на отговор
от институциите протестът ще се пренесе в столицата, заявяват от
сдруженията “Заедно за Лилково” и “За Ситово”. Двете неправителствени организации са изпратили отворено писмо до премиера Бойко
Борисов, строителния министър Петя Аврамова и до медиите. Родопчани канят Борисов да види на място разбития пътен участък.
Пътят Бойково-Ситово-Лилково е част от републиканската пътна
мрежа, но около 10 км от него са черен път, без асфалт, а заради
последните дъждове част от участъка пропаднала. По пътя все още
се минава с високопроходими автомобили, но са се образували
коловози, започнал е да се руши и мостът на разклона за Лилково.
Няма мантинели, растителността обхванала повече от половината
пътно платно. Проблемите са от близо 20 години, но досега са
правени само козметични ремонти.

бен срок заради дистанционното обучение,
съобщи в парламента министърът на образованието Красимир Вълчев. Това щяло да стане основно в училища с ромски деца.
Все още няма яснота за връщането в клас
на големите ученици. Решението вероятно ще
бъде взето в началото на другата седмица и
първо ще засегне учениците от 7, 8 и 12 клас.
Предвижда се ротацията с другите ученици
да е на 2 седмици, по-рано идеята бе за ротация на 3 седмици. Според министъра поголям период ще забави връщането на другите класове, а по-малък ще създаде проблеми
с адаптацията.
По последни данни 23% от учителите и
28% от университетските преподаватели са изразили желание да им бъде поставена ваксина.
Очаква се днес да бъде решено как ще отворят ресторантите, анонсира главният държавен
здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. По думи-

власти предлагат един вариант, а ресторантьорите искат друг. Кунчев отбеляза, че някои заведения са затворени от 9-10 месеца, други - вече
четвърти и това има тежки социални последици
за семейства, в които двамата са ангажирани в
този сектор. Ще направим възможния компромис, каза той. Обсъжда се при отварянето на
търговските обекти да се ограничат помещенията със социален елемент - детски кътове и др.,
в които се събират множество хора, а за ресторантите да има вечерен час до 22,30 ч.
“Много е вероятно, ако се отворят ресторантите, кривата на заболяване отново да се
вдигне”, предупреди директорът на Националния център по паразитни и заразни болести
проф. Тодор Кантарджиев. Според него мерките трябва да се разхлабват постепенно, като
най-важните стратегически направления трябва да се пазят - образование, здравеопазване,
работеща икономика.
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Ïðåäè 2-3 äíè Ñëàâè îò
äðóãèÿ áðÿã ñ ïèñìî äî ÏÃ
è äî ÷ëåíîâåòå íà Ïðàâíà
êîìèñèÿ å ïîèñêàë îò
íàñ äà âíåñåì çàêîíîâè
ïðîìåíè çà ïîâå÷å
ïðîçðà÷íîñò â èçáîðèòå.
Êîãàòî èíäèêèðàìå
âúçìîæíîñò äà
ðàçãîâàðÿìå ñåðèîçíî
ïî òåçè âúïðîñè,
ñòîè ñè íà äðóãèÿ áðÿã,
êúë÷è ñå è íè ñå ïëåçè
Кристиан Вигенин за
дуализма на Слави Трифонов

За пореден път БСП настоя
прокуратурата да се заеме със
сделката, при която държавната Българска банка за развитие
(ББР) купи акции за 140 млн.
лв. в частната Първа инвести-

та ще се самосезира по законността на сделката.
Комисията бе създадена,
след като през юни м.г. ББР закупи от капитала на частната
банка 28 265 500 новоемити-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Георги Свиленски се възмути, че в доклада на комисията
не са констатирани никакви нарушения за съмнителната сделка

Мнозинството замаза скандала
със сделката за акциите на ПИБ
Кабинетът подари 50 милиона на приятели, крайно време е
да се затвори багажникът на джипката, заяви проф. Румен Гечев
Юлия КУЛИНСКА

ционна банка (ПИБ). Искането
бе отправено от Георги Свиленски и проф. Румен Гечев по
време на изслушването на доклада на временната комисия за
изясняване на обстоятелствата
и ефектите от банковата операция. Настояването на социалистите бе отхвърлено, а становището на мнозинството получи подкрепата на 102 депутати,
против бяха 59, един се
въздържа. От БСП обаче изразиха надежда, че прокуратура-

рани акции на цена 5,60 лв.
Това предизвика скандал във
финансовите среди, тъй като
чрез сделката държавният трезор придоби 18,3% от капитала
на частния. Според доклада на
временната парламентарна комисия въпросната операция е
“стратегическа инвестиция,
свързана с разширяване на потенциала на ББР”, а не спекулативна транзакция в търсене
на финансов ефект.
Изводите от доклада предизвикаха възмущението на социалистите. “Цената на една
акция на фондовата борса е
1,80 лв., а от април 2020 г.,

когато е одобрен проспектът
на ПИБ, цената е паднала над
40%. Правителството подари
50 млн. на свои приятели крайно време е да се затвори
багажникът на джипката и да
спре изтичането на парите на
народа”, призова проф. Румен
Гечев. Той обяви, че решението на МС за сделката е взето
за по-малко от 3 минути без
никаква дискусия и въпроси.
Гечев цитира премиера Бойко
Борисов, който заявил, че милионите ще бъдат изкупени от
ПИБ на цени с лихви и ББР и
държавата няма да загубят
нищо. Най-същественото несъ-

гласие на икономиста е, че
цената, по която държавната
банка е придобила акциите на
частната, е пазарна. Гечев е
категоричен, че закупените
акции на ПИБ от ББР и държавата като неин принципал са
обречени на загуба от въпросната сделка и Борисов е заблудил обществеността с изказването си, че при договора трябва да се заложи връщането на
дадените пари с лихвите и за
обратното им изкупуване.
Прави впечатление равнодушието на управляващите за казуса с ПИБ, възмути се Иван
Иванов от БСП. Той попита

защо са изхарчени тези пари
именно в тази банка. Няма лошо
да се помага на банката, но това
нещо трябва да става по прозрачен начин, коментира той.
Това е стратегическа инвестиция и резултатът от нея е
влизането на България в механизма ERM2, обяви гербаджийката Евгения Ангелова, председател на комисията. Солена
цена плаща българският данъкоплатец за влизането в чакалнята на еврозоната, контрира
Христо Проданов. Той призова да се разследва излъгал ли е
премиерът българските граждани или някой е излъгал него.

Парламентът прие без дебати Закон за мерките срещу пране на пари
Народното събрание прие без дебати на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на
пари. Предложението на МС получи
одобрението на 93 депутати, против
бяха 9, а 42 се въздържаха. От него
отпaдaт редица cyбeкти, които имаха
зaдължeния да извъpшвaт кoмплeксни
пpoвepки нa клиeнтитe, да cъбиpaт и
paзкpивaт инфopмaция зa cъмнитeлни
cдeлки и oпepaции и зaдължитeлнo да

инфopмиpaт финaнcoвoтo paзyзнaвaнe
към ДAHC. Презастрахователите,
съсловните организации, спортните
клубове (без футболните) вече не са
част от закона за прането на пари,
както и търговците на едро. Проектът
на кабинета е минал през две комисии
- вътрешната и за контрол на службите, получил е “да” от ДАНС и от
ГДБОП, но бе критикуван от
КПКОНПИ, припомня “Де факто”.

С промените се забранява разкриване или поддържане на анонимни
банкови сейфове или трезори на фиктивно име. Разпоредбите на закона
се отнасят и за лица, които съхраняват, търгуват или действат като посредници в покупко-продажбата с
произведения на изкуството, когато
стойността на сделката възлиза или
надвишава 10 000 евро или тяхната
равностойност в друга валута. Про-

мените обхващат и хора, които предоставят услуги за обмяна на виртуални валути и признати валути без
златно покритие, доставчиците на
портфейли, които предлагат попечителски услуги.
Регламентира се създаването на
списък с длъжностите, заемани от видни политически личности, който дирекция “Финансово разузнаване” на
ДАНС предоставя на ЕК.

ГЕРБ пренаписаха идеите си за главния прокурор
ГЕРБ тотално промениха
концепцията си и нанесоха ключови промени по Наказателнопроцесуалния кодекс и Закона
за съдебната власт, които засягат разследващия главния прокурор. Поправките бяха внесени от Красимир Ципов, Анна
Александрова, Александър Иванов, Десислава Костадинова и
Мария Илиева.
Управляващите се отказват
от първоначалния си план кан-

дидати за разследващ прокурор
да номинират само шестимата
членове на Прокурорската колегия на ВСС. Сега това право
получават и поне шестима членове на Висшия съдебен съвет.
Разследвания ще има не само за
главния обвинител, но и за заместниците му. Всеки прокурор
ще може да издига самостоятелно кандидатурата си и по този
начин и членове на Съдийската
колегия ще могат да правят

предложения. ГЕРБ предлагат
ВСС да избира разследващия
прокурор с поне 15 гласа от
общо 25 членове на съвета, де
факто искат и четирима съдии
да се включат, тъй като прокурорите в съвета са 11. Ако никой не успее да събере необходимите 15 гласа, ще следва балотаж между двамата кандидати
с най-много гласове.
Управляващите намаляват
плановете си за 7-годишен ман-

дат на разследващия прокурор
на 5 години.
С изменения в Закона за
съдебната власт депутатите искат след края на мандата му разследващият главния прокурор да
се “назначава на заеманата преди избора длъжност, на равна
по степен длъжност или на
длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора
в органите на съдебната власт”.
Това щяло да гарантира незави-

симостта му.
Този път ГЕРБ предвиждат
съдебен контрол върху работата на разследващия прокурор и
по-конкретно на отказите за
образуване на досъдебно производство. В нов чл. 213а в НПК
се предвижда такова постановление на прокурора по разследването срещу главния прокурор
да подлежи на обжалване пред
Специализирания наказателен
съд в 7-дневен срок.
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Авария затвори част от
новото метро за неясен срок
Релсовият път се надигнал заради пороите
и Перловската река, смятат от Столичната община
Шест месеца след откриването на
новия метродиаметър в София част от
него бе затворена за неопределен срок
заради авария. Подробностите за инцидента, конкретните причини и има ли
сериозни рискове за съоръжението не са
ясни ден и половина по-късно.
Участъкът между станциите “Театрална” и “Хаджи Димитър” бе затворен
във вторник привечер с официалното
обяснение от Столичната община за “технически причини”, а хората се извозваха
с автобуси. По-късно бе оповестено, че
проблемът е в релсовия път. Една от
версиите бе, че 30-метров участък се е
“надигнал”. Тогава шефът на “Метрополитен” Стоян Братоев успокои, че ремонтът ще отнеме само една седмица.
Вчера обаче той промени мнението си,
което било дадено на “прима виста”, като
не постави конкретни срокове за ремонта. “Ще стане ясно кога ще отворим отново, когато експертите отворят и видим
каква е причината за аварията. Трудно е
да се каже на този етап. Станцията няма
да работи толкова време, колкото е необходимо”, коментира Братоев. Той
потвърди за надигане на релсовия път в
район на въздуховземане, който е на
около 200 м от станцията. По норматив
отклонението може да бъде максимум 5
мм, а се оказало, че е повече.
Шефът на метрополитена допусна, че
проблемът може да е възникнал от обилните валежи през миналата седмица, което да е довело до допълнително напояване на почвата. В близост до участъка
се намира коритото на Перловската река,
което още по време на строителството е

СНИМКА БГНЕС

Метрото остава затворено за неопределен период
създавало проблеми. Според изпълнителя на проекта “Трейс груп” реката преминава над трасето на тунела и причината за повредата на релсовия път все още
се изяснява от инженери на място.
Ремонтът ще започне с демонтиране
на релсите и траверсите. След това предстои да се премахне бетонът под релсовия път, почистване и обследване от експерти и възстановяване на участъка.
Работата ще е за сметка на изпълнителя,
тъй като обектът е в гаранция. За него
фирмата получи 75 млн. лева.
Третият лъч на метрото остава в

ОБЯВА
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¡ÂÎÓ‚Ó‰ÒÍË Ô˙Úì π62 ¿.

ì—Œ‘»…— ¿ ¬Œƒ¿î ¬–≈Ã≈ÕÕŒ
Ÿ≈ œ–≈ ⁄—Õ≈ ¬ŒƒŒ—Õ¿¡ƒﬂ¬¿Õ≈“Œ
¬ Õﬂ Œ» ◊¿—“» Õ¿ —“ŒÀ»÷¿“¿
Õ‡ 21 ˇÌÛ‡Ë 2021 „. (˜ÂÚ‚˙Ú˙Í) ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò ÂÏÓÌÚ Ì‡ ÛÎË˜ÂÌ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ Ì‡
·ÛÎ. ì√ÂÌ. ÃËı‡ËÎ ƒ. —ÍÓ·ÂÎÂ‚î, ÷ÂÌÚ˙,
ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ
09:00 ‰Ó 21:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡:
·ÛÎ. ìœÂÌ˜Ó —Î‡‚ÂÈÍÓ‚î, ·ÛÎ. ì¬ËÚÓ¯‡î,
·ÛÎ. ìœ‡ÚË‡ı ≈‚ÚËÏËÈî, ·ÛÎ. ì’ËÒÚÓ
¡ÓÚÂ‚î, ·ÛÎ. ìÃ‡ÍÂ‰ÓÌËˇî.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ. ìÿ‡Ì‰Ó œÂÚ¸ÓÙËî, ˙„˙Î‡ Ò ÛÎ. ì ÌˇÁ ¡ÓËÒ Iî.
Õ‡ 21 ˇÌÛ‡Ë 2021 „. (˜ÂÚ‚˙Ú˙Í) ‚˙‚
‚˙ÁÍ‡ Ò ÔÂÒ‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÎË˜ÂÌ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ ‚˙‚ ‚.Á. ¡ÂÎÓ‚Ó‰ÒÍË Ô˙Ú ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ 09:30 ‰Ó 19:30
˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î,
ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡: ÛÎ. ì¡ÂÎÓ‚Ó‰ÒÍË Ô˙Úî
π62 Ë π62 ¿ (ÍÓÏÔÎÂÍÒ ìÃ‡„ÌÓÎËˇî).
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-

Õ‡ 21 ˇÌÛ‡Ë 2021 „. (˜ÂÚ‚˙Ú˙Í)
‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò˙Ò ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌË ‡·ÓÚË ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡ ÁÓÌ‡ ì’Î‡‰ËÎÌËÍ‡î
ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ
10:00 ‰Ó 19:00 ˜‡Ò‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡
ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡ ÛÎ. ì—ÚÂÙ‡Ì À. ÓÒÚÓ‚î.
œË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡‰ 12 ˜‡Ò‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î ˘Â ÓÒË„ÛË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰ÓÌÓÒÍ‡ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÛÎ.
ì—ÚÂÙ‡Ì À. ÓÒÚÓ‚î π16.
–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‚‡!
ŒÚ‰ÂÎ ÓÏÛÌËÍ‡ˆËË
Ì‡ ì—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡î

движение от станция “Театрална” до
“Красно село”. За останалия участък
са осигурени автобуси.
ДУМА припомня, че проблемът с
новия метродиаметър се появява само 10
дни след друг гаф - при първия по-сери-

озен дъжд пропадна тротоарът при Медицинска академия, ремонтиран заради
новата метростанция там. По-рано пък
протече станцията в “Хаджи Димитър”.
Коментар на стр. 9

Едва 3600 неприети в забавачка
деца ще получат финансова помощ
Едва 3600 деца, които
не са приети в детска градина, ще получат финансова компенсация от
държавата. Това става
ясно от проекта на наредба за условията и реда за
изплащане на средствата
от държавния бюджет.
Оказва се, че това е очакваната бройка на малчугани, които отговарят на
всичките шест критерии
за помощ в новия документ. Родителите трябва
да подават заявления за
компенсацията, която е
пряко свързана с отглеждането и обучението на
децата, всяка година до 15

октомври. Максимално
те ще бъдат обезщетени
със сума не по-голяма от
средната месечна издръжка на дете в предучилищното образование,
която е около 300 лв. За
мярката ще са необходими около 10 млн. лв. за
2021 г.
Право на компенсация ще имат деца, които
ходят в частно заведение
или пък родителите им са
сключили договори за отглеждане и обучение с физически лица и лица, регистрирани като търговци, или с юридически
лица с нестопанска цел.

Освен това детето трябва
да е кандидатствало за
прием в детско заведение
по настоящ адрес и да не
е прието, а в същото време общината да не e предложила равностойно място в района. Друго правило е родителите да не
получават подпомагане от
държавния бюджет или
по оперативни програми
за същите дейности на
друго основание.
Компенсациите за неприетите деца са в сила от
1 януари 2021 г. Първите
суми обаче вероятно ще
бъдат платени в средата на
годината.

Нова престижна международна
оценка за БАН
Българската академия на науките е на
първо място в България сред научните
организации за 2020 г., според представено класиране на платформа за оценка
на научните изследвания SCImago (SIR),
съобщиха от академията. Класацията
обхваща 7024 академични и изследователски институции, оценени чрез тяхната видимост в мрежата по три набора от
индикатори, базирани на резултатите от
научните изследвания, иновациите и социалното въздействие. В последните две
години в подреждането са включени и
седем института на БАН, като за последната година са използвани резултатите
от петгодишния период 2014-2018 г.

Три от институтите на БАН заемат
много добро място в класацията - Институт по органична химия с Център
по фитохимия (трето място), Институт за ядрени изследвания и ядрена
енергетика (пето място) и Институт
по електроника “Акад. Емил Джаков”
(шесто място).
Проф. Евдокия Пашева, доктор на
биологическите науки, и чл.-кор. Стефан
Хаджитодоров, доктор на техническите
науки, бяха избрани от Общото събрание завчера за зам.-председатели на БАН
в новия екип на председателя акад. Юлиан Ревалски. За главен научен секретар е
избрана проф. Нели Косева, химик.

www.duma.bg
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Борисов премести
АЕЦ „Белене” в Козлодуй
Премиерът се размечта за осми блок в Първа атомна
Премиерът Бойко Борисов
се размечта за строителството не само на седми, но и на
осми енергоблок в атомната
електроцентрала “Козлодуй”.
“Мисля, че след седми ще отидем и на Осми реактор”, е
заявил министър-председателят на вчерашното правителствено заседание, одобрило
доклад на министъра на енергетиката Теменужка Петкова
за предприетите действия и за
възможностите за изграждане
на нова ядрена мощност на
площадка в АЕЦ “Козлодуй”.
Два месеца преди изборите
кабинетът “Борисов 3” даде
зелена светлина за изграждане
на 7 блок в АЕЦ “Козлодуй”
с оборудването, предназначено за замразения строеж на
АЕЦ “Белене”, но остава и
възможността за инсталиране
на малки модулни реактори на
същото място. Няма разчети
колко ще струва проектът за
новия блок в “Козлодуй”,
нито какъв ще е пазарният му
модел.
Обтекаемото решение
идва близо пет години, след
като България бе осъдена
през юни 2016 г. да плати на
руската компания “Росатом”
1,2 млрд. лв. за произведеното оборудване за АЕЦ “Белене”. То се оказа ненужно, тъй

Милиардите, вложени досега в площадката на АЕЦ
“Белене”, могат да бъдат безвъзвратно загубени
като през 2012 г. първото
правителство на Бойко Борисов прекрати проекта. Още
тогава редица енергийни експерти предлагаха, след като
оборудването така или иначе
е платено и пристигнало в
България, да се използва за
нова мощност в Козлодуй.
През изтеклите години обаче
тази възможност никога не е
била сериозно проучена, за да
стане факт броени седмици

преди края на третия кабинет
“Борисов” и месец, след като
САЩ предложиха хибридно
решение на проблема с платеното оборудване за АЕЦ
“Белене” и инсталирането му
в “Козлодуй”. Сега министър
Петкова трябва да организира изготвянето на модел за
финансово структуриране на
проекта за изграждане на
нова ядрена мощност и на
анализ на приложимата наци-

онална, европейска и международна правна рамка. Също
така Петкова ще разреши да
продължат действията по
проучване на възможностите
за изграждане на нова ядрена
мощност чрез използване на
нови технологии за малки
модулни реактори. Не е ясно
и каква ще е цената на потенциалния нов проект за 7 блок
с беленското оборудване, как
държавата ще осигури финансирането над вече дадените
1,2 млрд. лв., каква би била
цената на електроенергията
му и как ще се предотврати
кръстосаното субсидиране
на този проект от страна на
АЕЦ “Козлодуй”, ако нейното дъщерно дружество “Нови
проектни мощности” строи
бъдещия реактор.
В края на октомври между
САЩ и България бе подписан
меморандум за разбирателство в областта на ядрената
енергия за граждански цели.
Преди това в средата на октомври правителството даде
мандат на Българския енергиен холдинг (БЕХ) да започне
проучване на възможностите
за изграждане на нова мощност на АЕЦ “Козлодуй” с
американско оборудване.
Отказ от започналата през
миналата година процедура

за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ “Белене” засега не е обявен официално.
Този месец според очакванията на Петкова трябваше да
бъдат възобновени процедурите по избора, спрени с
обяснението, че пандемията
на коронавируса пречи. Вчерашното правителствено решение обаче означава прекратяване на практика на обявената процедура за избор на
стратегически инвеститор за
довършване на ядрения строеж край Белене. Конкурсът
бе във фазата на подаване на
обвързващи оферти от кандидатите да получат дял в бъдеща проектна компания за
строежа на АЕЦ “Белене” и
да осигурят финансиране за
довършването му. Основни
кандидати бяха руската “Росатом”, Китайската държавна
ядрена корпорация и Корейската хидро и атомна корпорация. “Росатом” сглоби алианс за участие в процедурата
с американската “Дженерал
електрик” и френската “Фраматом”. След обявената подкрепа от САЩ за прехвърляне на оборудването за АЕЦ
“Белене” за нов блок край
Козлодуй руснаците обявиха
готовност и за разширяване
на консорциума.

Цената на газа у нас била 15-20%
по-ниска от европейските борси

Сколасаха да търсят строител
за газовата връзка със Сърбия

“Цената на природния газ у нас е по-ниска с
15-20% от тази на европейските борси. В тези
условия - на значителен
ръст на цените на европейските газови пазари,
по-ниската цена от “Булгаргаз” е пряка подкрепа
за битовия потребител, за
конкурентоспособността
на българската индустрия”. Това заяви пред БНР
изпълнителният директор
на “Булгаргаз” Николай
Павлов. По думите му поевтиният газ от Азербайджан е един от факторите
за туширане на поскъпването на синьото гориво в
чужбина. “Ниската цена
идва от доставките от
Азербайджан, които са
факт от 31 декември 2020
г., както и от новия ценови механизъм по договора с “Газпром”. Това спомага “Булгаргаз” да продава на по-ниски цени в
сравнение с тези на европейските газови пазари”,
каза Павлов и припомни,
че договорът с Азербайджан е за 25 г. по 1 милиард кубични метра на го-

Близо 10 г., след като първото правителство на Бойко Борисов подписа
меморандум за изграждане на газовата
връзка със Сърбия с тогавашния премиер Ивица Дачич и обеща най-късно
след година (2013 г.) да е направена
първата копка, вчера стана ясно, че
България тепърва започва да търси
строител за интерконектора. “Тази седмица стартирахме обществена поръчка
за доставка на оборудване и изграждане на интерконектора БългарияСърбия. На територията на България е
62 км. Стойността за тази обществена
поръчка е около 144 млн. лв.”, заяви
изпълнителният директор на “Булгартрансгаз” Владимир Малинов на правителственото заседание.
Проверка показва, че обществената
поръчка все още не е качена на сайта
на Агенцията за обществени поръчки и
няма подробности по нея, но се очаква
да се публикува в следващите дни.
Обявяването на търга за строителството е важна стъпка към началото на
реализацията на проекта, който се бави
почти цяло десетилетие. “Докато другите още говорят, ние вече строим и
изграждаме”, коментира Бойко Борисов енергийните проекти.
Преди ден сръбският министър на
енергетиката Зорана Михайлович заяви,
че до началото на 2023 г. Сърбия ще
бъде свързана с газов интерконектор с
България и вече е обявен търг за надзо-

дина.
Липсващата българогръцка газова връзка, изграждана вече години наред, по която трябваше
договорените количества
газ от Азербайджан да
влизат у нас, породи множество въпроси и спекулации. “Единствената такава възможност за приемане на тези количества
беше през газопреносната мрежа на гръцкия оператор”, обясни Павлов.
През точката, която се използва, руският газ през
българската територия
влиза в Гърция.
“На Кулата-Сидирокастро потокът на природен газ може да тече двупосочно: както в посока
Гърция, така и в посока
България”, обясни Павлов. “Когато заявките за
доставка в посока Гърция
са например 100 единици, а в обратна посока са
20 единици, то тогава физическият поток е в посока Гърция. В България
остават 20 единици от
тези 100, а физически в
Гърция влизат 80 едини-

Николай Павлов
ци газ”, разясни той.
“Булгаргаз” е договорил с доставчика от Азербайджан временно газът
да бъде получаван на
гръцка територия, като
срокът за временния маршрут на доставка е от 31
декември 2020 г. до 30
септември на настоящата.
“За този период “Булгаргаз” ще получи газ в обем
приблизителен на 225 милиона кубични метра,
като само за първото
тримесечие по-голямата
част от тези количества
ще бъдат доставени на
българския пазар”, увери
Павлов.

рен орган, а следващата седмица се
очаква търг за строител на газовата
връзка Ниш-Цариброд (Димитровград),
така че до 2-3 месеца ще бъде избран
изпълнител, а до лятото ще започнат
строителните работи. Сръбската част
на интерконектора от Ниш до Цариброд е дълга 108 км и ще струва 85,5
млн. евро.
През
лятото
на
2020
г.
“Бyлгapтpaнcгaз” oбяви пъpвитe двe
oбщecтвeни пopъчки, cвъpзaни c
peaлизaциятa нa мeждycиcтeмнaтa гaзoвa
вpъзкa Бългapия-Cъpбия. Пъpвaтa е зa
изpaбoтвaнe нa тexничecки пpoeкт зa
интepкoнeктopa нa бългapcкa тepитopия
нa cтoйнocт 540 xил. лв. бeз ДДC. C
втopaтa пopъчкa “Бyлгapтpaнcгaз”
зaпoчвa дa тъpcи кoнcyлтaнт пo пpoeктa,
кoйтo щe тpябвa дa yпpaжнявa и
cтpoитeлeн нaдзop. Пpoгнoзнaтa
cтoйнocт нa тaзи пpoцeдypa e 320 xил.
лв. бeз ДДC.
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Над 30% срив в
чуждите инвестиции
Чуждестранните компании продават бизнеса си
на наши фирми и изтеглят капиталите си от България
Преките чужди инвестиции
в страната от януари до ноември 2020 г. са в размер на 843,9
млн. евро (1,4% от БВП), като
намаляват с 381,1 млн. евро
(31,1%) спрямо същия период
на предходната година, обявиха от БНБ. Само през ноември
чуждите вложения възлизат на
122 млн. евро при 103,7 млн.
евро година по-рано.
Привлеченият дялови капитал (вноски на чуждестранни
компании в капитала на

български дружества, както и
плащания по сделки с недвижими имоти в страната) за периода от януари до ноември е
отрицателен и възлиза на минус 1 млрд. евро. Това означава, че чуждестранни компании
продават бизнеса си на български фирми и изтеглят капитали. Привлеченият дялов капитал е по-малък с 574,7 млн.
евро спрямо същия период на
предходната година, когато
също е отрицателен и възлиза

на минус 433,6 млн. евро.
Нетните инвестиции на
чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти са отрицателни в размер на минус
0,2 млн. евро при положителни нетни вложения в размер
на 4,9 млн. евро година порано. Това означава, че продажбите на имоти от чужденци от януари до ноември 2020
г. са повече от покупките.
Реинвестираната печалба
от чужди инвеститори в

Изплащането на грантовете от
НАП започва следващата седмица

Европейската комисия даде одобрението си за изплащане на компенсациите на затворения заради втория
локдаун бизнес в България. Това съобщиха първо от Националната агенция
за приходите, обяснявайки, че писмото от ЕК е дошло късно във вторник.
След това и ЕК потвърди това с официално съобщение.
Крайният срок за кандидатстване
изтече вчера в 16,30 ч. Ден по-рано към 19 януари, малко над 6000 търговци са поискали подкрепа чрез оборотен капитал в платформата за кандидатстване на приходната агенция.
Общият размер на поисканата подкрепа е 89 млн. лв. Бюджетът на цялата
програма обаче е почти двоен - 156
млн. лв., което означава, че по-голямата част от бизнеса предпочита да не се
възползва и от тази мярка или не отговаря на изискванията.
Изплащането на сумите ще започне през идната седмица, от приходната агенция очакват да платят по
сметките на дружествата над 30 млн.
лв. до 28 януари.

Досега автоматизирана софтуерна
проверка са преминали над 80% от
проектните предложения, предварително одобрение за финансова помощ
са получили над 3200 фирми за над 36
млн. лв. За останалите, подали заявление за финансова подкрепа, вече се
извършват допълнителни проверки.
Сред кандидатите има и такива, които
не отговарят на изискванията, като
най-честите нарушения са деклариране на оборот за период от 2 месеца,
който е по-голям от посочения, в справките декларации по ЗДДС, както и искане за финансиране на обекти и дружества, които не са пряко засегнати
от заповедите на здравния министър.
Мярката за компенсиране на принудително затворения заради ограниченията бизнес позволява той да получи за периода на затварянето си 20
или 10% от оборота си за съответния
период през 2019 и 2020 г. Средствата по мярката са от европейски програми, но за да бъдат изплатени побързо, правителството поиска подкрепа от приходната агенция.

български дружества за първите 11 месеца на миналата година е 543,8 млн. евро при
731,2 млн. евро за същия период на предходната година.
Промяната в нетните
задължения между българските
дружества с чуждестранно участие и техните компании майки
зад граница е положителна и
възлиза на 1,308 млрд. евро при
927,4 млн. евро за периода януари-ноември 2019 г.
Най-големите нетни преки

чужди инвестиции в страната за
периода януари-ноември 2020 г.
са от Нидерландия - 491,9 млн.
евро, Австрия - 229,5 млн. евро
и Германия - 141,1 млн. евро.
Нетните преки инвестиции
на български компании в чужбина за същия период са 100,7
млн. евро при 415,1 млн. евро
година по-рано. Само през ноември инвестициите в чужбина
са 1,6 млн. евро при 64,3 млн.
евро за същия месец на предходната година.

Бизнесът се страхува от КОВИД-19,
спиране на работа и нови регулации
Българският бизнес продължава да
се страхува от пандемията и през 2021
г. Това става ясно от роучване на “Алианц” за глобалните рискове. Анкетата
показва, че КОВИД-19 е притеснение
за 57% от респондентите, след което е
опасността от прекъсване на бизнес
дейността - 35%. На трето място са
рисковете, свързани със законови и регулаторни промени - 31 на сто. Това
включва търговските войни, митническите тарифи, икономическите санкции,
протекционизма, “Брекзит” и дезинтеграцията в еврозоната. На четвърто място българският бизнес подрежда киберриска - киберпрестъпленията и
прекъсването на ИТ системите.

В глобален мащаб картината е малко
по-различна, въпреки че отново най-голям риск носи пандемията. Страховете отразяват потенциални сценарии за прекъсване на дейност и загуби, пред които са
изправени компаниите след пандемията.
Прекъсването на бизнес дейността - с
41%, и избухването на пандемия - с 40%,
са основните бизнес рискове за тази година заедно с киберрисковете - 40%.
Годишното проучване на глобалните бизнес рискове, направено от “Алианц”, включва мненията на 2769 експерти от 92 държави и територии, включително изпълнителни директори, мениджъри на риска, брокери и застрахователни експерти.

В края на март м.г. заради пандемията 12% от бизнеса
бяха преустановили работа, 19% от служителите не работеха,
а 18% бяха в неплатен отпуск заради ограниченията

Туристическият бранш иска приоритетно ваксиниране
Необходимо е служителите
в сектор “Туризъм” да бъдат
включени приоритетно във ваксинационния план преди началото на летния туристически
сезон. Това се казва в официално писмо на Националния борд
по туризъм до министъра на
здравеопазването, министъра на

туризма и председателя на Националния ваксинационен щаб.
“Считаме за особено важно това предложение да бъде
реализирано с оглед осигуряване, от една страна, на безопасност и сигурност на служителите в сектора, които поради характера на своята дей-

ност контактуват с множество
хора и са пряко изложени на
риск от заразяване с КОВИД19, а от друга - подобно решение ще създаде сериозно конкурентно предимство за България в международната ни комуникация като безопасна и
сигурна дестинация”, пишат от

Националния борд по туризъм.
Според приетия от правителството ваксинационен план получаването на дозите срещу
КОВИД-19 се осъществява в
пет фази. Първи са лекарите и
медицинският персонал, следват
учителите, служителите във
фермите за норки и социалният

персонал. След това в трета и
четвърта фаза попадат служителите на основни дейности за обществения живот, като например тези във ВиК сектора. В последната, пета фаза, от плана
попадат всички, които са под
риск заради начина и условията,
при които живеят.
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Русия внесе документи
за регистриране
на „Спутник V” в ЕС
Руският суверенен фонд е
внесъл документи за регистриране
на ваксината в ЕС, очаква се те
да бъдат прегледани през февруари. Ваксината вече е одобрена в
Аржентина, Беларус, Сърбия и
други държави. Екипи от Русия и
Европейската агенция по лекарствата са провели научен преглед на
ваксината във вторник.

Правителството
на Конте оцеля
след вот на доверие

СНИМКА БГНЕС

Медици обсъждат текущите въпроси в интензивното отделение на болницата “Мигел Сервет”
в Сарагоса. Испания регистрира черен рекорд на седмична заразяемост от коронавируса - 233 523 случая.
На 19 януари са били регистрирани 34 292 новозаразени и 404 смъртни случая, чийто брой достигна 54 173

„Пфайзер” е намалил
ваксините за Европа
Германия обещава имунизация за всеки до края на лятото
Одобрението, дадено от Европейската агенция по лекарствата (EMA),
за извличане на шест вместо пет дози
ваксина “Пфайзер” от един флакон не
доведе до ускоряване на ваксинацията, а до законова обосновка за намаляване на доставките на ваксини, пише
белгийският вестник “Льо Соар”.
“Пфайзер” е намалил доставките си
въз основа на факта, че вече могат да
се получат шест (вместо пет) дози ваксина от всеки флакон.
Договорите, сключени от Еврокомисията от името на ЕС, предвиждат доставката на 600 млн. дози ваксина, но не
уточняват броя на доставените флакони. Така одобрението на ЕМА от 8 януари за извличане на шест дози от всеки
флакон даде на “Пфайзер” правно основание да намали броя на опаковките с

15%. Изданието подчертава, че това е
второто намаляване на доставките за 10
дни, след като на 10 януари компанията
се позова на затруднения в производството заради големите поръчки.
Вестник “Льо Соар” добавя, че непристигналите ваксини са довели до
прекъсване на ваксинацията в болниците
на холандскоезичната провинция Фландрия, като в момента се имунизират само
обитателите на старческите домове. Ваксинацията в Брюксел продължава, но
според представител на регионалното
правителство не е известно докога, защото трябва да се осигури резерв за хората,
които вече са получили първата доза и
очакват втората.
Белгийското правителство купи специални спринцовки, с които да може да
се извличат по шест дози от флакон с по-

ЕС настоява за по-бързо
приемане на РС Македония
Посланиците на страните
членки на ЕС в РС Македония
са проявили особен интерес
какво прави Скопие за решаване на откритите въпроси с
България, съобщи в. “Слободен печат”. Те са се срещнали
с премиера Зоран Заев и по
време на разговорите е било
изразено общото мнение, че
процесът трябва да продължи
възможно по-бързо и да
завърши със старт на преговори на страната с ЕС. Заев е
посочил, че за страната му е
важно да продължи диалога с
България в духа на взаимно
уважение и чрез реализация-

та на Договора за приятелство и по-интензивно сътрудничество в различни сектори. “В
същото време оставаме твърдо решени по определени
въпроси, които са нашите червени линии, като македонската идентичност и македонския
език. Не водим преговори за
тях”, посочил Заев. “Единодушната подкрепа на посланиците от ЕС за ясната перспектива на Северна Македония като член на ЕС е найсилната мотивация за нашите
реформи да донесем европейските ценности у дома”, посочил още Заев.

голяма прецизност, за да ускори ваксинацията в страната.
Междувременно германската канцлерка Ангела Меркел обеща до края на лятото ваксините срещу КОВИД-19 да са
достъпни за всички желаещи, а не само за
приоритетните групи. “Това, разбира се,
зависи от наличността на ваксини, но ще
направим всичко възможно”, каза тя след
среща с лидерите на провинциите. В Германия 1,2 млн. души са получили първа
доза. В страната се регистрират 10-30
хиляди нови случая на коронавирусна инфекция и по 1000 починали дневно.
Броят на жертвите в САЩ надхвърли
400 000. Хоспитализираните са 120 000.
10,5 млн. американци вече са получили
ваксина. Джо Байдън обеща 100 млн.
дози да бъдат поставени през първите
му 100 дни като президент.

Италианският Сенат (горната
камара на парламента) гласува вот
на доверие на правителството, оглавявано от Джузепе Конте, след
като този вот бе одобрен в понеделник и в долната камара. До него
се стигна, след като малката
коалиционна партия “Жива Италия” на бившия лявоцентристки
премиер Матео Ренци отзова министрите си заради несъгласие с
политиката на икономическо
възстановяване от пандемията

Макрон няма да се
извинява на Алжир
Френският президент Еманюел
Макрон изключи поднасяне на официално извинение за зверствата по
време на колониализма в Алжир
или за войната през 1964-1962 г,
сложила край на колониализма в
Алжир, обявиха от Елисейския
дворец. Съобщението бе направено
дни преди публикуването на голям
доклад за колониалното минало на
Франция и как тя се справя с него.
“Няма да има разкаяние или извинение” за окупацията на Алжир,
вместо това френският лидер ще
вземе участие в “символични актове” за насърчаване на помирение.
Макрон стана първият френски
президент, признал престъпленията на Франция в Алжир.

Кораб с мигранти
потъна край Либия
Най-малко 43 мигранти от Западна Африка загинаха при първото
голямо корабокрушение край либийското крайбрежие тази година,
съобщиха от ООН. Спасени са 10
души. Корабът с бежанци е тръгнала от град Завия, но се е преобърнал
в морето, след като двигателят
спрял да работи заради лошите
метеорологични условия.

Белград: Харадинай
е вожд на наркокартел
“Гражданите на Косово не
заслужават презрение, но военният престъпник и вожд на
наркокател Рамуш Харадинай
заслужава презрение и наказание”. Това заяви сръбският
вътрешен министър Александър Вулин, коментирайки
словесната престрелка от последните дни между бившия
косовски премиер и сръбския
президент Александър Вучич,
пише “Новости”. Харадинай
заплаши, че ще бъде създадена “Велика Албания”, ако
Белград не признае Косово.
Вучич отвърна, че изявлението на Харадинай представля-

ва заплаха за сигурността в
Западните Балкани.
“Със своите глупости и
заплахи Харадинай е по-опасен за шиптърите, чиито глави би хвърлил и похарчил, за
да се опита да се спаси от съд
и наказание. Вучич води политика на мир, но сред
шиптърските политици няма
събеседници за такава политика”, заяви Вулин. По думите му “по-опасни от Харадинай са онези, които мълчат за
престъпленията му, и онези,
които позволяват на наркокартели от Косово да тровят
децата на европейците”.

СНИМКА БГНЕС

По традиция 68-годишният
Владимир Путин се потопи
в ледена вода с температура
минус 20 градуса по повод
православния празник Богоявление.
Всяка година на 19 януари десетки
хиляди православни отбелязват
този християнски празник,
потапяйки се в езера или реки
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Бъдещият шеф на Пентагона
държи на диалог с Русия
Но кандидат дипломатът №1 се представи като по-голям
„ястреб” при представянето си в Сената
Пенсионираният генерал
Лойд Остин възнамерява в
качеството му на военен министър да “остави вратата
отворена” за по-тясно сътрудничество с Русия в области от
взаимен интерес. Това заяви
Остин в писмени отговори,
предоставени в комисията по
въоръжените сили на Сената
в рамките на обсъждането на
кандидатурата му за министър
на отбраната. “Ако бъда одобрен, ще търся начини за предотвратяване на опасна ескалация на напрежението, ще
стоя твърдо в защита на нашите интереси и ценности и
ще оставя вратата отворена за
по-голямо сътрудничество с
Руската федерация в области
от взаимен интерес”. Сред
такива области за потенциално сътрудничество Остин открои контрола върху оръжията, борбата с тероризма, пре-

дотвратяването на разпространението на оръжия за масово унищожение и разрешаването на военни конфликти на
места, където руските и американските войски действат в
непосредствена близост една
до друга.
Той все пак подчерта, че
основната задача на САЩ “е
да възпира Русия да действа
срещу жизненоважни американски интереси, включително
защита на нашите съюзници
от военна агресия”. Въпреки
това той е убеден, че в интерес на САЩ Е продължаването на договора намаляване и
ограничаване на стратегическите нападателни оръжия
СТАРТ (известен неофициално като СТАРТ-3). “Русия вероятно ще остане реална заплаха за години напред,
възползвайки се от откритостта на САЩ и забивайки кли-

нове между САЩ и техните
партньори”, убеден е чернокожият генерал.
Пак в Сената, но в комисията по външната политика бе
изслушан кандидат за държавен
секретар
Антъни
Блинкън, който също застъпи
тема за Русия. Той заяви, че
администрацията на Джоузеф
Байдън възнамерява да
продължи договора СТАРТ.
По думите му Джозеф Байдън
ще направи всичко възможно
да спре строителството на
газопровода “Северен поток
2” и възнамерява да се опита
да убеди партньорите в ЕС в
това. “Решен съм да направя
всичко възможно, за да предотвратя завършването (на
този проект)”, каза Блинкън.
По думите му администрацията на Байдън възнамерява да
обмисли възможността за затягане на едностранните санк-

ции срещу Русия чрез приетите вече серия от механизми.
Блинкън смята, че САЩ трябва да държат вратите на
НАТО отворени за страни
като Грузия. “Ако държава
като Грузия е способна да
изпълни изискванията за членство и ако може да допринесе
за нашата колективна сигурност, тогава да, вратата на
трябва да бъде отворена”, каза
той. Според него новата американска
администрация
възприема действията и политиката на Русия като предизвикателство и възнамеряват да
обърнат значително внимание
на този въпрос.
“Путин беше, е и ще остане привърженик на развитието на руско-американските
отношения, тъй като без нормални отношения между двете сили не може да се говори
за стабилен свят”, подчерта

вече в сряда пред журналисти
говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.” За съжаление,
това отношение на Путин не
намери отклик отвъд океана
през последните много години”, заяви Песков. Той припомни, че Русия също се обяви за продължаване на
СТАРТ”.
Остин и Блинкън бяха изслушани ден преди встъпването в длъжност на Байдън в
сряда. Самата церемония ще
се проведе след редакционното приключване на брой.
В същото време Джозеф
Байдън се спря на транссексуалната служителка Рейчъл
Ливайн за свой помощникминистър по здравеопазването. Педиатърката Ливайн ще
стане първият открито транссексуален федерален служител, одобрен от Сената на
САЩ.

ЕС предлага на САЩ
нови отношения
Разногласията между ЕС и САЩ няма да
изчезнат с идването на Джо Байдън, но има
шанс за изграждане на нови отношения.
Това заяви председателят на Европейския
съвет Шарл Мишел пред Европарламента.
“В първия ден от неговия мандат отправям
тържествено предложение към новия президент: нека изградим нов основополагащ
пакт за по-силна Европа, за по-силна Америка и за по-добър свят”, заяви Мишел.
Според Мишел от двете страни на Атлантика трябва да работят заедно и за засилване на многостранното сътрудничество, справянето с КОВИД-19, борбата с
изменението на климата, икономическото
възстановяване и обединяване на усилията
за сигурност и мир.
Лидерката на Еврокомисията Урсула
фон дер Лайен изрази надежда, че “след
четири дълги години Европа ще има отново
приятел в Белия дом”. Първият дипломат на
ЕС Жозеп Борел коментира, че дори само
връщането на САЩ в ядрената сделка с
Иран и в Парижкото споразумение за климата ще направи света по-добър и сигурен.

СНИМКА БГНЕС

Хондураски мигранти са пристигнали на границата между Мексико и Гватемала с надеждата
да влязат в Мексико и оттам да продължат към САЩ. Те са успели да избегнат операцията
на гватемалските власти, които спряха керван от 7000 хондураски мигранти. Президентът
на САЩ Джоузеф Байдън обеща да прекрати антимигрантската политика на Тръмп и да позволи
на 11 млн. нелегално живеещи в САЩ да получат американско гражданство в рамките на 8 години.

Заподозрени в терористична
дейност са убити в Чечня

Китай нарече „клоун”
топдипломата Майк Помпео

Шестима души от
въоръжен отряд на заподозрения в организиране
на атентата на московското летище “Домодедово”
Аслан Бутюкаев са били
убити при спецоперация
в Чечения. “Гангстерският ъндърграунд в Чечня е
ликвидиран”, съобщи
президентът Рамзан Кадиров, цитиран от ТАСС.
Аслан Бютукаев и

Държавният секретар на САЩ
Майк Помпео беше наречен “клоун”
от официален представител на
външното министерство на Китай заради позицията му за отношението на
Пекин към уйгурите, живеещи в страната, съобщава РИА “Новости”. Помпео заяви, че според САЩ китайските
власти извършват геноцид към малцинството на уйгурите, и ги обвини в
извършването на престъпления срещу
човечеството. Китайският представител окачестви тези думи като “пълна

Доку Умаров поеха отговорност за терористичната атака на летище “Домодедово” през 2011 г.,
при която бяха убити 37
души.
Унищожените терористи, ликвидирани по
време на спецоперация,
са били във федералния
списък за издирване.
Кадиров уточни, че
операцията е била плани-

рана отдавна и сам е участвал в разработването й.
“Изпълнихме задачата, поставена от върховния главнокомандващ, за
възстановяване на реда и
премахване на терористите в Чеченската република”, каза Кадиров и добави, че е получил поздравления от руския президент Владимир Путин за
операцията.

глупост”. Вестник “Ню Йорк Таймс”
смята, че обидата може да доведе до
разширяване на санкциите срещу Пекин при новата администрация на Джо
Байдън.
САЩ заплашват Китай със санкции
заради потискането и нарушаването на
човешките права на различни мюсюлмански групи, включително на уйгурите, и твърдят, че отбранителният
проект за Хонконг има за цел да премахне неговата автономия. Китайските власти отхвърлят всички критики.
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПРЕГРЪДКАТА. В
този ден по света се
прегръщат дори и непознатите. В прегръдката
не се влага интимен подтекст, а се следва поверието, че когато хората
се прегръщат приятелски, те обменят душевната си топлина.
1879 - УМИРА ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ, РЕВОЛЮЦИОНЕР, ПИСАТЕЛ, ПУБЛИЦИСТ (Р. 1834
Г.). Един от основателите на
Българския революционен централен комитет в Букурещ. Заедно с
Христо Ботев редактира в. “Независимост”, по-късно издава сп.
“Знание”. Автор на “Българи от
старо време”, “Неда”, “Маминото детенце” и др.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

От стр. 1
В “Козлодуй” Херо
Мустафа е предложила
оборудването да се използва за превръщане на
работещата ядрена централа в “енергиен
център за бъдещите поколения”. Според САЩ
“успешният хибриден
проект в “Козлодуй” би
гарантирал голям обем
от безопасна, надеждна,
безвъглеродна енергия за
българските граждани”.
Ако този цитат се преведе от дипломатически
на нормален език, трябва да разбираме, че новият по-голям брат ще се
бори докрай, за да провали АЕЦ “Белене”. И
явно е на път да спечели
в борбата.
Иначе, възможността

оборудването, доставено
за “Белене”, да се инсталира като нов блок в
АЕЦ “Козлодуй”, неведнъж е коментирана
през годините, в които
проектът за втора атомна централа у нас бе
замразен. По последна
информация предложението сега е доставеното и консервирано руско оборудване на площадката на “Белене”,
което е за изграждането
на първи контур на единия от реакторите и
съоръжения и за двата
блока, да се използва в
комбинация с нова турбина от американската
“Дженерал Електрик” за
изграждането на Седми
блок в АЕЦ “Козлодуй”.
Доминиращо е експертното мнение обаче,

че монтирането на оборудването от “Белене”
на площадка в АЕЦ
“Козлодуй” не е възможно, защото то е изработено за друга лицензирана площадка и не може с
лека ръка да бъде местено. Тъкмо се бе
размърдал проектът за
АЕЦ “Белене”, и у нас
през есента скоростно
долетя американският
помощник държавен секретар по енергийните
въпроси
Франсис
Фанън. В София той
разкритикува правителството за продължаващата енергийна зависимост от Русия и остарелите технологии за “Белене”, препоръчвайки на
властите да се фокусират върху първата ядрена централа. Тогава пре-

миерът отново заговори
за Седми блок на АЕЦ
“Козлодуй”, подчертавайки, че ще се прилага
нова, американска технология.
Друга способност,
която има Борисов, е да
отвлича общественото
внимание в желаната от
него посока. Затова извади темата за АЕЦ
“Козлодуй” от ръкава
точно в този момент,
когато у нас има далеч
по-актуални проблеми задаващият се нов пик на
заразата с мутиращия
вирус, скандалите около
ваксинирането, организирането на изборите.
Само от два стола в
ядрената енергетика да
не седнем на земята, което май става все по-вероятно.

Не е само гаф
Деси ВЕЛЕВА

Този път гафът с метрото не е само гаф.
Дори не е само дежурният ремонт на ремонта. Случаят със спрения
и налагащ спешна аварийна работа участък
между две станции е
реален риск за живота
на много хора. Пропа-

дане, надигане, протичане и прочие нехарактерни за един тунел процеси са зловещ сигнал за
конкретна заплаха, който трябва да предизвика
адекватна ответна реакция. Само че у нас не
става точно така. Ден
след случката нещата са
толкова мъгляви, колкото и един час след нея.
Никой не знае какво
точно е станало и каква
е причината. Или просто някой успешно
скрива истината. А това
е ясен знак за мащабността и сериозността
на проблема.
И пак си идваме на
думата - възможно ли е
у нас да се направи качествено строителство

или реконструкция, които да не налагат скорошен ремонт? Или
това все още е само
блян? Можем ли да осигурим изпълнител, който да си свърши работата по всички правила,
или го избираме по други критерии с ясното
съзнание, че гаранцията за дейността му
трябва да е достатъчно
дълга. Защото се наслушахме на оправдания,
че грешката ще се оправя за сметка на
изпълнителя, а възложителят - в случая Столичната община, ще излезе душевно чист и
финансово стабилен от
ситуацията.
Тук не става дума и

само за пари. Говорим
за опасни тенденции,
подлагащи на риск хиляди пътници, които
всеки ден влизат под
земята с убеждението,
че им е гарантирана сигурността. Вместо това
те разбират, че защитата им е отнета от нечие
престъпно нехайство, а
спокойствието им - от
неконтролиран произвол.
Дали не е по-добре
общината да не бърза да
обявява нова поръчка за
разширение на метрото
и да се бие в гърдите
какъв мощен строител е,
а вместо това да започне да гарантира, че действащото метро ще работи безопасно?

1924 - УМИРА ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН,
РУСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕР И ПОЛИТИК (Р. 1870
Г.). Създател на Руската социалдемократическа партия, ръководител на Октомврийската революция от 1917 г., по време на която
се провъзгласява преминаването
на властта в ръцете на Съветите, създадено е работническо-селско правителство. Ленин разработва принципите на обединение на съветските
републики в единна многонационална държава на
основата на доброволността и равноправието Съюз на съветските социалистически републики,
който е създаден на 30 декември 1922 г.
1924 - РАЖДА СЕ КАТЯ ПОПОВА, ОПЕРНА
ПЕВИЦА (УМИРА 1966 Г.). Дебютира в Софийската опера на 3
ноември 1947 г. в ролята на Есмералда в операта “Продадена невеста” от Бедржих Сметана.
Изпълнява с успех централни партии в опери на Шарл Гуно, Джакомо Пучини, Жул Масне, Пьотър
Чайковски в оперни театри по
света. Загива при самолетна катастрофа на 24 ноември 1966 г. в Братислава,
Чехословакия, на самолет “Ил-18” на българската държавна авиокомпания ТАБСО, пътуващ по
линията София-Берлин.
1924 - РАЖДА СЕ БЕНИ ХИЛ, БРИТАНСКИ
АКТЬОР (УМИРА 1992 г.). Придобива известност с телевизионната поредица “Шоуто на
Бени Хил”. Частният му живот
е бил мистерия: имал е малко
приятели, но никога не е бил
самотен; не е бил женен, но е
предлагал брак на три жени; не е притежавал
собствена къща или кола, предпочитал е да живее
под наем. Шоуто му се е снимало в неговия собствен апартамент, където умира от бъбречна
недостатъчност.
1945 - ЗА ЕКЗАРХ НА БПЦ Е ИЗБРАН СТЕФАН
I (Р. 1878 Г. В С. ШИРОКА ЛЪКА, СМОЛЯНСКО).
Светското му име е Стоян Попгеоргиев Шоков. През 1922 г. е избран за софийски митрополит. На
този пост служи 26 години. Отявлен русофил и славянофил. През
1943 г. активно участва в движението за спасяване на българските евреи. Погребан е в Бачковския
манастир след смъртта му на 14 май 1957 г.
2004 - УМИРА ЙОРДАН РАДИЧКОВ, ПИСАТЕЛ (Р. 1929 Г.). Псевдонимът му
е Глигор Глигоров. Автор е на
пиесите “Нова библия”, “Суматоха”, “Лазарица”, “Опит за летене” и др., на сценарии за игрални
филми. Произведението му “Ние,
врабчетата” е детска класика. Белетристичните му творби са преведени на повече от 25 езика.
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От повечето писания и приказки по медиите остава впечатлението, че превзелите
властта комуняги през септември 1944 г. са
били самички в “злодеянията си”, че редом
с тях не са земеделци, радикали, звенари,
социалдемократи... И всички те с нищо
друго не са се занимавали, освен с екзекутиране и хвърляне в лагери на политическите им противници. Никой не споменава
дори, че на новата власт точно тогава хич
не й е било до тия “дреболии”, защото е
погълната от решаването на далеч посъдбовни за отечеството ни проблеми.
Подготви
Христо ГЕОРГИЕВ Един от тях е малко известният опит за
контрапреврат на 10 септември, дванадесетте жандармерийски дружини и ловните роти очакват паролата по радио София и вече са на път към
нея. Другият е съпротивата на места, която спихва чак на 19
септември, рискът от външна намеса с непредвидими последици е бил реален.
Мълчи се и за едно друго, наричат го “опустошително бедствие”, връхлетяло страната ни в първите няколко години след
9.09.1944 г. Суша! Страшна! Според специалисти унищожението на продукцията в селското стопанство през 1945 г. е
около 50%. Загиват и 2 милиона овце. Съветският съюз, който
в първите следвоенни години гладува, по молба на Георги
Димитров и с личното разпореждане на Сталин изпраща жито
и фураж на България, и то неведнъж.
Но всичко това са “бели кахъри” пред облаците, които се
носят откъм Югославия. Тито като победител във войната
иска немедлено да влезе във владение на Пиринска Македония и за тая цел бърза да създаде в нея свои структури на
всички нива. Военният сблъсък между България и Югославия
е бил на косъм, но след разговор на Димитров с маршал
Толбухин е предотвратен. ЦК на БКП търси ден и нощ решение как да предотврати гибелта на отечеството. И го намира.
Георги Димитров. Той се изправя с цялата си мощ и световен
авторитет срещу маршал Тито и десетки пъти занимава Молотов и Сталин с македонския въпрос и с лакомията на комшиите ни. Но и за това никой не обелва дума днес, напротив
- не секват хулите на днешните “смели” антикомунисти срещу
БКП и Димитров.

Из “Югославската комунистическа партия и македонския въпрос” 1919-1945", проф. Костадин Палешутски, Изд. на БКП, 1985 г.:
В първото десетдневие на
ноември 1944 г. от Горна Джумая Л. Арсов с безпокойство
съобщава на К. Мильовски в
София и на ЦК на МКП в Скопие, че в разговорите му с В.
Поптомов последният не приел
позициите на МКП за незабавно обединение на Македония...
По същото време в Горна
Джумая се провежда областна
партийна конференция... Поптомов казал, че за македонското население в Горноджумайска област въпросът за обединяване на
Македония не е актуален, българският народ също не е готов
за това. “Мнозина се питат - заявява В. Поптомов - защо да се
присъединява Горноджумайско
към Македония в Югославия и
защо не може обратно[то]?”
Защо на България не се връщат
Царибродско и Босилеградско, а
се иска Македония. Не бива да
се бърза и поради неизбистреността на международното положение. Още не се знае кое влияние в Югославия ще надделее,
няма ли да бъде английско. А в
България е затвърдено съветското влияние. При това положение
няма ли да бъде по-добре Горноджумайско да остане в България,
пък “даже и да кажем на македонците от Югославия да дойдат
в рамките на ОФ България”...
Из “БКП, Коминтернът и
македонският въпрос” (19171946), том втори, съставители
Цочо Билярски и Ива Бурилкова, изд. Главно управление на
архивите при МС, 1999 г.:
Информация за мнението на
Й. Б. Тито за присъединяване
на Македония към Югославия
13 април 1944 г.

(На първия лист на информацията има следната ръкописна резолюция на Г. Димитров:
“Т. Коларову (только лично)
15.4.44. Г. Д. - б. съст.)
Тито изрази мнение, че
“горе” съществува неправилна
гледна точка по македонския
въпрос. (Възванието на “Отечествения фронт” в България с
лозунга “Македония за македонците” и нейната пълна държавна автономност).
... Тито изложи следните съображения:
1) Присъединението на Македония към България без съдействието на Съветския съюз не
може да стане; само съдействието и помощта на Съветския
съюз могат да направят възможно обединението на Македония
и България;
2) Югославският народ би
посрещнал такова присъединение неприязнено. Той три години воюва за своето освобождение, загуби 1 милион души, а би
видял като финал на своята борба разкъсването на Югославия.
При това една нейна значителна
част, като Македония, би била
присъединена към тази държава
(България), която през всичките
три години воюва на страната на
фашистите против Югославия...
3) Тито задава въпроса: Кой
се явява опората на Съветския
съюз в Европа - България или
Югославия, и отговаря: Югославия. И не затова, че тя териториално или по население е поголяма от България, а затова, че
народите на Югославия повече
от три години се борят с окупаторите, понесоха големи жертви и завоюваха симпатиите на

БКП и Македония време е за истината
ЧАСТ ВТОРА
целия свят и Съветския съюз.
4) България може да стане
съветска по-рано от всички, но
даже и на този етап тя няма да
играе такава роля за Съветския
съюз, каквато може да изиграе
Югославия. Също така югославският народ има симпатии към
Съветския съюз повече от всички и ще бъде негов най-добър
съюзник. Югославия се явява
продължение на съветското влияние върху цяла Европа, но не
чрез съветската система, а чрез
демократическа.
5) Могат да съществуват два
фактора, които имат значение:
първия - да допуснем, че България ще стане по-силна и ще се
намира под влияние на Съветския съюз. Това е важно по
отношение на Дарданелите и
Турция. Втория - Югославия е
разположена по-близо до центъра на Европа и ако тя би имала
силен адриатически флот, морска база в Триест, то Съветският съюз ще има достъп до Средиземно море. Ако Югославия
бъде силен съюзник на Съветския съюз, то и България ще
стане съюзник.
6 ) На англичаните би било
изгодно, ако Македония бъде
предадена на България, тогава
Югославия ще попадне под тяхно влияние.
7) Нужна е силна югославска федерация, която би отворила врати за влизане в нея и на
българския народ...
ЦДА, ф. 147б, оп.3, а.е. 1472,
оригинал на руски език
Из радиограма от Трайчо
Костов до Георги Димитров...
[София], 21 октомври, 1944 г.
Бързо
В Петрички окръг македонците през главата на партията и
правителството създадоха нещо
от рода на държава в държавата.
Разпуснаха 39 полк, взеха неговото оръжие и артилерия, създават някакви македонски бригади
за изпращане в Беломорието и
Гръцка Македония, създават македонски комендантства. С една
дума, Петричко, със своята територия, само формално още не
е присъединено. Цялата македонска емиграция и населението в
Петричко бе трябвало да се подчиняват на указанията и да славят Тито. Всичко това се прави
без съгласуване с нашата партия
и в разрез с постигнатите споразумения с македонското ръководство. Тогава се разбрахме, че
въпросът за границите сега няма
да се повдига... Сега македонците искат да приложат към нас
политиката на свършените факти. Между другото, населението
в Петричкия край съвсем не е
подготвено за присъединяване
към Македония. Голяма част от
населението не само е против,
но и остро реагира на такова
присъединяване, ако то не е
свързано със сближаване между
България и Югославия. Моля те,
поискай от Тито незабавно да

поправи допуснатите грешки от нопис
Радиограма от Георги Димакедонските другари. Ние също
ще се опитаме да се договорим митров до Трайчо Костов...
[Москва], 27 октомври 1944
непосредствено с тях. Изпращането на вербувани в Българска г., 3 ч. 48 м.:
До Спиридонов. Изпратих
Македония македонски отряди
към Гръцка Македония и към следната телеграма на нашия
Солун в настоящия момент заст- югославски приятел (Тито - б.
съст.): “Настойчиво моля бъррашава сериозно България.
ЦДА, ф. 1б, а.е. 68, копие на зо да се разясни на македонските другари, че сега не трябруски език. Ръкопис
Из протокол №4 от засе- ва да се повдига въпросът за
присъединяването на Българдание на ЦК на БРП (к)
[София], 25 октомври 1944 г. ска Македония. ПрисъединяПрисъстват: Трайчо Костов, ването трябва да се осъщестГеорги Дамянов, Благой Иванов, Ф. Козовски, Вълко Червенков,
Т. Черноколев, Д. Ганев, Г. Чанков, Вл. Поптомов, Ц. Драгойчева,
Антон Югов, министрите М. Нейчев, д-р Р.
Ангелов, Йордан Катранджиев, Р. Дамянов.
... 4. Информация от
др. М. Ганев по македонския въпрос във
връзка с неправилната
резолюция, изработена Йосип Броз Тито
от др. Асен Чаракчиев
за областната партийна конфе- ви въз основа на предварителренция и неправилната линия на но споразумение между Югомакедонските представители тук. славия и България, когато
Присъединяването на Петричко бъдат определени новите грасе третирало като предстоящо в ници между тях. Днешната занай-близко бъдеще. Фактически дача е с общи усилия по-бързо
се е създало двувластие с тенден- да се разгроми общия враг.
ции за засилване. Обкомът не Всичко, което пречи на изпълзнае от кого да получи директи- нението на тази задача, би
ви - от нас или от Апостолски. следвало внимателно да се изНа присъединяването на Петрич- бягва. Между другото, макеко македонските представители донският щаб явно разглежда
гледат само като на вътрешен ма- Българска Македония вече
кедонски въпрос и искат само- като присъединена територия,
определението да стане в най- стараейки се да разпространи
скоро време, независимо от цялата си власт над нея, оргакакъвто и да е съюз с Югосла- низира своите комендантства,
вия: “макар с два дена, но при- завладява хора и въоръжение,
съединяването трябва да пред- разпорежда се самоволно и
шества разбирателството дори иска до постави под свое
между Югославия и Бълга- командване Горноджумайскария”. Говорят, че само благода- та организация. Въобще аз
рение на опортюнизма на българ- мисля, че е от общ интерес в
ската партия присъединението се Българска Македония да не се
забавяло. Към България, българ- предприема нищо без съответската партия и нейния ЦК имали но съгласуване с ЦК на БКП.
отношение пренебрежително: Бързо ми съобщете за взетите
ние сме победители, вие сте по- от вас мерки по този въпрос.”...
Дед
бедени и ще изпълнявате какЦДА, ф. 1б, а.е. 77, копие на
вото ние искаме...
Реши се: а) македонският руски език. Машинопис
Из реч на Владимир Поптопредставител трябва всичката си
дейност тук да съгласува с ЦК мов на публично македонско
на нашата партия; б) Горноджу- събрание:
Б. м., октомври 1944 г.
майския комитет ще изпълнява
... Вярно ли беше, че македонсамо нарежданията на ЦК на
нашата партия и никакви други ският народ е български? Аз бих
нареждания; ... г) образуваната казал: това е вярно, в много отмакедонска бригада да не хазяй- ношения е вярно. Македонският
ничи и да не се смята за втора народ е по език, и по племе мновласт в Македония; д) въпросът го близък до българския народ...
Из шифрограма на ЦК на
за присъединяването да не се
поставя като въпрос, подлежащ БРП до Георги Димитров...
София 5 ноември 1944 г.:
на практическо разрешение в
... От македонците получихнай-близко бъдеще. Присъединяването да се свързва с установя- ме телеграма, в която те настоването на тесен съюз между Бъл- яват за формиране на македонгария и Югославия; Да се инфо- ски военни части в българска
рмира др. Г. Димитров и поиска Македония, които засега ще влинеговото съдействие пред Тито. зат в състава на българската
Секретар: Тр. Костов, Д. армия и под българско командване...
Терпешев
ЦДА, ф. 1б, а.е. 4, машиНа стр. 11
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Ужасът няма край. Законодателната агония на
мнозинството в Народното събрание продължава.
В “12 без пет” обичайните “заподозрени” от ГЕРБ
внесоха нов законопроект
за “прокурора, който ще
разследва главния прокурор”. Шамаросаха ги от
Венецианската комисия,
те подлагат и другата буза.
Бързат и не крият истинската си цел: да приемат
онези закони, които ще
бетонират Модела.
Не съдебната система,
не безконтролността на
главния прокурор (сакън,
опазил Бог!), не критиките на Брюксел ги вълнуват. Друга е тяхната болка. Така да доизкусурят
Модела, че каквото и да се
случи, да са защитени,
покрити и опазени. Дори
от ортаците във властта.
Защото днес са едно цяло
и заедно поръчват музиката, но кой знае какво ще
стане утре, след изборите
или наесен.
Битката за Модела е
най-важната сега. Тя
върви явно и подмолно.
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Битка за Модела
Нещо става в задкулисието? Закъде бързат?
Ина МИХАЙЛОВА

ГЕРБ за трети път редактират концепцията си кой
да има правомощия да
разследва главния прокурор. Първият проект бе
на Данаил Кирилов - той
катастрофира, бе изоставен, а самият Кирилов вече
е... никой. Вторият проект
бе на ГЕРБ и “Обединени
патриоти”. Приет бе скорострелно и също така

От стр. 10
Настояват за правото македонците от българска Македония да формират във всички села
и градове свои националноосвободителни комитети и областен националноосвободителен
комитет в Горна Джумая, който
ще ги ръководи. Следват и други искания в тоя дух.
ЦК на БРП (к)
ЦДА, ф. 1б, оп., Копие на
руски език, Машинопис
Радиограма от Георги Димитров до Трайчо Костов
Москва, 6 ноември 1944 г.,
05 ч. 15 м.
До Спиридонов. Отговор от
югославския приятел още не е
получен. Действайте в духа на
моята телеграма. До решаването на бъдещите граници на Македония трябва да бъде запазен
държавния суверенитет на
България и комитетите на ОФ...
Разяснете това добре и на нашите македонци...
Дед.
ЦДА, ф. 1б, оп. 7, Копие на
руски език, Машинопис
Из шифрограма от ЦК на
БРП (к) до Г. Димитров
София 15 ноември 1944 г.
... Освобождаването на Югославия скоро ще бъде завършено
и българските войски ще се оттеглят. Някои югославяни открито заплашват: “Лесно влязохте,
ще видим как ще си отидете.”
Не е изключено някои горещи глави да се опитат да обезоръжат войската, а може би и
насилствено да окупират Петричкия край. Сред югославските
другари се намират любители на
свършените факти. Необходимо
е своевременно да се вземат
мерки за избягване на такива
гибелни увлечения. Потребна е
по-активна намеса от страна на
съветското командване.
ЦК на БРП (к)
ЦПА, колекция чужди микрофилми, м.ф. 431, к. 23, фотокопие, превод от руски език
Из шифрограма от Георги
Димитров до Трайчо Костов

скорострелно порязан от
Европа. Третият вариант
залага съществени промени спрямо предходния,
акламиран и одобрен на
първо четене. А уж авторите са едни и същи...
Какво налага такова
бързане с толкова важен
въпрос? Без обществено
обсъждане и въпреки отрицателните становища
на експертите. Какво става в задкулисието? Факт
е, че главният прокурор
Иван Гешев преди, но
особено след встъпването си в длъжност, се позиционира като... политически играч. ГЕРБ да не
искат вече друг главен
прокурор? Или търсят
начин да държат изкъсо
наложения им?
Години наред тази
власт не си мърдаше

Москва, 17 ноември, 1944 г.
Оня ден говорих по телефона с Толбухин по повод македонските работи и взаимоотношенията между югославските и
българските войски. Обеща да
вземе всички необходими мерки
от страна на съветското командване. Увери, че няма да бъдат
допуснати никакви стълкновения
и взаимоотношенията ще бъдат
уредени бързо. Не би било лошо
незабавно да му се съобщят всички най-важни факти, за които е
нужна неговата намеса.
Д[имитров]
ЦПА, колекция чужди микрофилми, м.ф. 434, к.32, превод
от руски език
Радиограма от Трайчо Костов до Георги Димитров
[София], 17 ноември 1944 г.
Маршалът ме повика по македонския въпрос. Ще предприемат необходимите мерки. Ще се
договорим и с Тито. Изтеглянето на българските войски от
Македония ще бъде под наблюдението на контролната комисия.
Спи[ри]дов
ЦДА, ф.16 б, оп. 7, а.е. 121
Шифрограма от Трайчо
Костов до Георги Димитров...
София, 23 ноември 1944 г.
По македонския въпрос поддържаме непосредствена връзка
с маршала. (Тито - б. съст.) Надяваме се с негова помощ да изгладим всички недоразумения с македонците. Последното е, че те
слагат ръка на 430 милиона от
Българската народна банка в
Скопие в пари, марки, бандероли и други ценни книжа. Това за
малко щеше да доведе до сблъсък,
тъй като Велчев искаше да върне
един български полк с артилерия...
Спиридонов
ЦПА, колекция чужди микрофилми, м.ф. 431, к. 30. Превод от руски език
Бележки на Георги Димитров за водените преговори между югославската и българската
делегации
Москва, 21 декември 1944 31 януари 1945 г.
... 10 януари 1945 г. Сталин
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пръста, за да изпълни препоръки и решения по европейски съдебни дела, а
сега се разбърза. Защо?
Отговорът е в Модела.
Той е застрашен и се клати. Трябва да бъде укре-

пен. Основата на този
Модел е в третия елемент
- прокуратурата. Заложените в нея парадигми не
бива да се разрушават,
защото това означава да
рухне системата им.

Георги Димитров и Трайчо Костов, 1948 г.
се обади: “Вчера приех югославската делегация. Югославяните
ми съобщиха, че предложили на
българите България да влезе в
Югославия на онези права, както сърбите и хърватите. Но
българите не се съгласили с това
и настоявали за създаване от
Югославия и България на равноправна българо-югославска държава. Аз казах, че българите
са прави, а югославяните не са
прави. Би следвало от Югосл[авия] и Бълга[рия] да се създаде
двуединна държава на равноправни начала, нещо като бившата
Австро-Унгария. Иначе влизането на България и Югославия ще
означава поглъщане на България...
Югославяните искат да вземат гръц[ка] Македония. Искат
също Албания и даже части от
Унгария и Австрия. Това е неразумно. Не ми харесва тяхното поведение”...
Шифрограма на английското Министерство по външните работи
Лондон 27 декември 1944 г.
... 4. “По отношение на Македония правителството на Негово величество се подготвя да
настоява за създаването на македонска държава като федерална единица в бъдещата федеративна Югославия. То обаче
трябва упорито да настоява тази
държава (или югославското федеративно правителство, което
говори от нейно име) да не анексира, нито да претендира за каквито и да било територии, кои-

то принадлежат на България или
на Гърция въз основа на [аргумента], че тези територии са
“Македония”.
P.R.O.F.O. 371/43649, фотокопие, превод от английски език
Из писмо от Трайчо Костов до Георги Димитров
София, 30 март 1945 г.
...Смятам в недалечно бъдеще
да заминем аз и Вълко в Белград,
за да поговорим “по душам” с
Тито и Югославските другари...
А може би в лицето на нашата
партия виждат “съперник”, що се
касае до ръководната роля на
Балканите...
Те все още смятат, че сближаването с България е някакво
особено благоволение и снизхождение към нас, което ние
всички трябва да чувстваме едва
ли не като обида... Те изпускат
в своите разсъждения мъничкия
факт, че ако ние сме победена
страна, затова пък сме страна
съседна с СССР и ако ние имаме нужда от Югославия, за да
излезем по-лесно от това положение на победени, Югославия
има не по-малко нужда от нас,
защото връзките й със СССР
минават през нас...
Трайчо
ЦДА, ф. 146 б, оп. 4, а.е. 177
Из писмо от Георги Димитров до Й. В. Сталин
Москва, 7 април 1945 г.
Много моля по време на пребиваването на Тито в Москва да
разгледате и въпроса за взаимоотношенията между България и

Обгрижвайки същия
този Модел, ГЕРБ тихомълком пробутва още
една законодателна промяна чрез... Закона за рибарството и аквакултурите.
Всъщност пренаписват
Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата. За да узаконят лятната
резиденция на почетния
председател на ДПС Ахмед Доган на плажа “Росенец”, откъдето тръгнаха
протестите. И после нека
разправят, че ГЕРБ и ДПС
не били заедно, че не били
ортаци, че не другарували
подмолно. Вече го правят
и явно, без капка свян.
Моделът го изисква.
Ужасът без край е за
нас. А не е ли по-добре да
им организираме ужасен
край само след два месеца?

Югославия. [В екземпляра, получен от Сталин има добавено в
скоби от Г. Димитров: (“ако това
е възможно, и с мое участие” - б.
съст.)] В частност би трябвало
да се намери подходяща форма
за осъществяване на проектираното политическо съглашение
между двете страни до завършване на войната, тъй като след това
трудностите ще бъдат вероятно
повече.
Трябва да се отбележи, че у
редица югославски другари има
нездрави настроения, известно
“главозамайване от успехите” и
неправилно, високомерно отношение към България и даже към
Бълг[арската] компартия.
Считам вашата помощ и
въздействие много желателни.
Публ. в Г. Димитров, Дневник..., с. 474
Из “Македония. Мястото й
в политиката на балканските
сили”, проф. Елизабет Баркър,
Кралски институт по международни работи, Лондон & Ню
Йорк, първо изд. 1950 г., личен
архив на Христо Георгиев
... Отечественият фронт и
БКП очевидно са сериозно обезпокоени. Те не са готови да се
откажат от Пиринска Македония, нещо което би било сериозен удар по техния престиж в
България... Положението временно е стабилизирано чрез труден компромис между югославската и българската комунистически партии. Много вероятно и
двете страни да не са възнамерявали да запазят това положение.
Във всеки случай БКП прави
твърде малко, за да изпълни своите обещания. Пиринска Македония не получава административна автономия, а до края на
1947 г. няма и знак за някаква
културна автономия. В началото
на октомври 1944 г. първата
областна конференция на БКП
се провежда в Горна Джумая,
главния град на Пиринска Македония, според югославски източници нито едно от обещанията
на ЦК не е споменато по време
на конференцията.
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Помните ли Семибанкирщината?
А, какво било това? Беше.
Падението на Русия след разпадането на СССР. То имаше
конкретни имена. Всъщност
девет, а не седем фамилии на
банкери, бизнесмени. Новобогаташи, които си деляха и усвояваха останките от загиналата
империя. Истински олигарси хора, които имаха реалната
политическа власт, посредством икономическите си доминиращи позиции. Властта преговаряше с тях. Те бяха властта. Те имаха много повече основания да скандират “Мы
здесь власть” (“Ние сме властта тук”), отколкото днешните
протестиращи юноши в Русия.
Някои сега искат да забравят, че Семибанкирщината, по
аналогия със Семибоярщината,
другото дъно в руската история
от XVII век, я е имало. Но я
имаше и тя не си отиде сама.
Беше низвергната. Хората дори
не помнят имената им, освен на
Борис Березовски - обесил се
на копринено шалче в Англия,
след като писмено поиска прошка за бедите, които е причинил
на Русия. Този човек дълго време бе величан като “злия гений”
на западното виждане за това
какво е руска опозиция.

Помните
ли Ходорковски?
През 2005 г. главният редактор на в. “Завтра”, православният комунист-патриот,
писателят Александър Проханов посети в следствения ареста бившия вече олигарх Михаил Ходорковски, осъден за финансови престъпления, и взе от
него “съдбоносно” интервю.
После той самия даде интервюта, в които разказваше за образа на Богородица в небето над
затвора - груба алюзия със
Сина Божий. Проханов обяви
още, че Ходорковски е направил “ляв завой” в затвора и това
е само “една от първите извивки на спиралата на духовното
възраждане”. Това предполагало съюз с него “в рамките на
национално-освободителната
борба на всички обществени
слоеве”. А пред ошашавените
журналисти от “Комсомолска
правда” Проханов обяви, че
Ходорковски наистина се е готвел да продаде нефтения гигант
“Юкос” на американците, но в
замяна щял да получи Аляска с
нефтените й залежи.
Сега Ходорковски е в доброволно изгнание, след като бе
помилван през 2013 г. от президента Владимир Путин. Проханов пък изглежда вече не смята,
че срещу Путин трябва да се
води “национално-освободителна борба”. Напротив. По повод
присъединяването на Крим писателят обяви пред Изборския
клуб, че Путин “върши голямо
метаисторическо дело... Той
съединява времената”.

СНИМКА БГНЕС

Алексей Навални не изглежда изобщо доволен,
че се прибира у дома от Германия

2021
Русия в този период. Смяната
на властта в Русия за американците е средство за подчиняването на тази страна, а не
за демократизирането й.
Протестното движение от
2011-2013 г. в Русия, когато
стана ясно, че Кремъл няма намерение да променя досегашния
си политически курс, беше времето, когато националистът и
ксенофоб Навални (това са неговите възгледи и те са документирани) се опияняваше от
факта, че води хилядни тълпи
към Кремъл с крясъци: “Что вы
встали как бараны е..аный в
рот”. Смисълът е брутален и
преводът е ненужен, но фразата
е показателна за този човек.

Краят на една
претенция
Персонажи като Навални са по-скоро чисто
медийни продукти без реална тежест в обществото
Георги ГЕОРГИЕВ

казваха толкова епични глупости, че е дори срамно да се четат
със задна дата.

Помните ли Навални?

родице, Путин изгони”. Практиката обаче показа, че, както и
в случая с Ходорковски, Божията майка не ги послуша. Пуситата влязоха в затвора за хулиганство и излязоха след година.
Къде са те сега? Обикалят
някъде наоколо, вършат пак
същите провокации, но вече не
им обръщат толкова внимание.
Употребиха ги и приключиха с
тях. А иначе - то не бяха статии, то не бяха репортажи, то
не беше чудо. Определяха ги
като мислители, философи,
творци. Изписаха се и се изпри-

Има си хас, ще кажете, та
той всеки ден влиза в домовете
ни през екраните. Е, скоро
няма да го помните. Неизбежно е, просто времето му на
уличен трибун изтече преди
години, а сега се доиграва партията по слизането му от сцената, което по законите на
жанра трябва да е ефектно.
Политическата звезда на
Алексей Навални, подобно на
тази на “Пуси Риот”, светеше
най-силно през 2012-а - годината, в която Владимир Путин
се кандидатира за трети първи
мандат. И много хора в страната и извън се разделиха с
илюзиите, че той ще скъса с
вековната руска автократична
традиция. Разбира се, администрацията на Барак Обама се
ръководеше от съвсем други
подбуди, когато реши да подкрепи протестното движение в

От 2012-2013 г. датират и
сегашните проблеми на Навални. Той се сдоби с две условни
присъди - по делата “Кироволес” и “Ив Роше”. И двата пъти
е осъждан за финансови мошеничества. Системните нарушения на условната присъда по
едно от тези дела сега го заплашват с реален срок от 3,6
години зад решетките. Освен
това го разследват и по ново
дело за мошеничество - за нецелево използване на даренията,
които получава, за да продължи
с режимоборството.
Кой е Навални? Едната гледна точка е, че това е звездата на
руската опозиция, символ,
бъдещ лидер на страната, невинно преследван от властта по
политически причини. Втората
гледна точка е, че става дума за
човек беден, без официални доходи, осъждан за мошеничество, с неработеща съпруга, чиято
дъщеря учи в Станфорд, САЩ.
Навални често е наричан
критик на Кремъл. Какво значи
критик на Кремъл? Критици на

Помните ли
„Пуси Риот”?
Сещате ли как се казваха
Пуси 1, Пуси 2 и Пуси 3? Имената им са Надежда, Мария и
Екатерина. Те, подобно на Ходорковски, също имат своя звезден миг. И тях ги величаеха по
света като “звезди” на руската
опозиция през 2012 г., когато
подобно на Проханов експлоатираха образа на Богородица в
борбата с Путин и дори пееха в
храма пошла песничка: “Бого-

СНИМКА КИРА ЯРМИШ/”ТУИТЪР”

Малко повече от стотина души дойдоха пред полицията в Химки, за да искат
освобождаването на Навални. За 23 януари е насрочен протестен митинг в Москва

Кремъл дал Бог. Едни критици
например смятат, че през 2014
т. Путин е действал прекалено
предпазливо и вместо сега границите на “народните републики” да минават по Днепър, минават в покрайнините на Донецк. Те май са повече от
привържениците на Навални.
“Към нас лети президент”,
написа известният либерал Леонид Гозман, когато самолетът на
авиокомпания “Победа” отлетя
с Навални от Берлин към Москва. “Президентът” обаче от няколко седмици отказва да обясни наличието на литий в кръвта
му. Опозиционерът не казва откъде се е взел той в медицинските му изследвания, публикувани
в списание “Ланцет” преди Коледа. Критиците му твърдят, че
той взема препарати, които го
държат във възбудено състояние, но които, комбинирани с
алкохол, могат да доведат до
тежки състояния, подобни или
същите като онова, от което го
спасиха лекарите в Омск и което после бе обявено от Бундесвера за отравяне с “Новичок”.
Още по-неприятни са намеците
за това, че литият се е съдържал
в препарати за лечение на психични заболявания като биполярно разстройство. Интересно
е, че през декември 2017 г. в
предаване на опозиционния канал “Дожд” бизнесменът Евгений Чичваркин определя предизборната програма на Навални
като писана от две различни
личности. Литият ли е причината германците да натирят найизвестния си пациент?
Какво е Навални? Според
друг известен либерал (Константин Боровой): “Най-обидното е,
че уж умни хора наричат един
банален шарлатанин и провокатор месия. Може би са достойни за такъв.” Жестока оценка.
Известният публицист
Максим Соколов написа в РИА
“Новости”: “Основното е, че
той е анти-Путин и това е достатъчно, за да бъде обявен за
титан на мисълта, баща на руската демокрация и даже за
цар-батюшка.”
Навални не е Ленин или
Хомейни. Това се видя на летището, посрещачите му бяха пряко сили 200-300 души. На следващия ден, пред полицейското
управление в Химки, където
гледаха мярката му за неотклонение, се събраха 165 човека.
Фантазиите за тълпите, които ще
отнесат кумира си директно в
Кремъл, се оказаха доста развинтени. Претенцията за значимост се оказа толкова пресилена, че чак отива към подигравка.
Ако е имало проект “Навални”,
независимо дали на чужди спецслужби или на някоя от прословутите кремълски кули, то той
се “сдуха” пред очите ни. Никой от известните опозиционери не дойде да го подкрепи на
място. Стана като в оная знаменита реплика на Ленин: “С цялата си душа съм с вас, на каторга в Сибир, а с тялото си, за
съжаление, съм тук, в Цюрих.”
Значимостта на изброените
по-горе персонажи се оказа силно преувеличена. Тя е повече в
телевизора и социалните мрежи,
в медиите, отколкото в реалното политическо пространство,
сред реалните избиратели. Това
са медийни продукти, а не еманация на народните въжделения.
Впрочем, те презират същия
този народ. И той им отговаря
по същия начин.
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„Петя на моята Петя”
и „Уроци по немски”
са в конкурса на СФФ
Дебютните филми, тръгнали от „София мийтингс”,
ще се срещнат за първи път с българската публика
“Петя на моята Петя”
носи заглавието на разказа
на превърналата се в легенда поетеса Петя Дубарова.
Режисьор е Александър Косев, сценаристки са Нели
Димитрова и Валентина
Ангелова. Подходът в създаването на филма е да свърже
бъдещето с миналото. Историята е изградена върху
връзките и паралелите между две тийнейджърки от различно време: Петя Дубарова и Петя Монова. Едната е
дръзка и модерна, а другата
- както е представена във
филма, мъдра и митична,
научи ДУМА от Светлана
Дамянова от “Арт фест”.
Филмът има субсидия от
НФЦ на нискобюджетна
сесия и е подкрепен от община Бургас. Заснет е за
по-малко от месец, изцяло
в Бургас, продукция е на
“БЪФ пикчърс”, копродуцент е “Консепт студио”.
Оператор на филма е Иван
Вацов, продуцент е Николай Урумов, а копродуцент
- Кръстьо Ламбев. Ролите
са поверени на Алиса Атанасова, Александра Костова, Алена Вергова, Юлиян
Вергов, Ясен Атанасов,
Албена Павлова, Васил Банов. Много от актьорите,
които участват, са родени
и свързани с Бургас, включват се и близо 500 жители
на града като статисти.
Пълнометражният дебют
на Павел Веснаков “Уроци

СНИМКИ “АРТ ФЕСТ”

“Уроци по немски” - реж. Павел Веснаков

“Петя на моята Петя” реж. Александър Косев
по немски” ще се появи за
първи път пред българските
зрители в конкурсната про-

грама на 25-ия СФФ. Филмът
получи международно признание в края на 2020 г. - све-

товната му премиера беше
на кинофестивала в Кайро,
където изпълнителят на главната роля Юлиан Вергов
беше удостоен с наградата
за най-добър актьор.
“Уроци по немски” е
създаден в копродукция с
Германия (Moviemento и
Heimathafen Film & Media)
и разказва за два дни от
живота на мъж на средна
възраст, загубил своята
идентичност и решил да емигрира от България. Никола
се опитва отчаяно да възстанови отношенията си с всички свои любими хора само
ден преди да отпътува. Освен Юлиан Вергов, във филма участват Васил Банов,
Елена Телбис, Стефка Янорова, Герасим ГеоргиевГеро, Меглена Караламбова,
Иван Налбантов.

НАКРАТКО

Как да обясним на децата
всичко за вирусите

Богуш
Янишевски
Запознайте се с вируса Петър.
Той си мечтае да пробие в човешкия организъм, защото хората
живеят дълго, обичат да прекарват времето си в големи компании, а отгоре на всичко пътуват
по целия свят. И успява чрез мутация! Учените не знаят как точно
е стигнал до нас, но предполагат,
че първото заразяване е станало
на пазар в китайския град Ухан.
Какво се случва след това - всички
знаем, четем и понякога, за съжаление, изпитваме на собствен гръб.
Но как да обясним на най-малките
около нас? Как да отговорим на
многобройните им въпроси? Предложението на издателство “Ракета” е книгата “Вирусът и други
мънички организми”. Чрез нея децата ще открият много ценна, но
и достъпно представена информация за вирусите, за това защо те
толкова искат да проникнат в
телата ни, за естествената защита, която имаме, и много други
важни и актуални за всекидневието ни теми. Текстът на известния полски автор на научнопопулярни книги Богуш Янишевски е
илюстриран със забавните илюстрации на Макс Скорвидер. Преводът е на Милена Милева.

Концертът на Ал Бано
и Ромина Пауър се
отлага за 15 ноември

Зимно време в галерия „Париж”

Росен Кръстев

Иван Нинов, Литография

Столичната галерия “Париж” подреди традиционната си зимна експозиция “Wintertime”, която може да се
разгледа до края на март, научи
ДУМА от Надя и Борис Павлови.
Участват постоянните автори на
галерията, които са представители на
следните стилове: реализъм и сюрреализъм - Мария и Валери Върбанови, Марина Богданова, Росен
Кръстев, Искрен Семков, Станислав
Вардев, Даниела Зекина и дебютиращият млад художник Божидар Динков; наивизъм - Росен Рашев-Рошпака, Димитър Вецин, Анета Яламова,
Петър Димов, Владимир Шунев и
чуждестранните автори на галерията
Гуидо Ведовато (Италия) и Ролана
(Литва), тук можем да причислим и
библейската живопис на Юлия Станкова, която представя нови три произведения върху дърво; графика, керамика, абстракция - литографии и
дигитална графика от Иван Нинов и
Петър Бояджиев, абстрактна живопис от Деля Чаушева, Петко Анто-

нов и Руслан Котев, керамични
скулптури от Изабел Немечек.
“Winter time 2021” в галерия
“Париж” има за цел както да съпостави произведенията на художниците от сходни стилови направления, така и да намери допирни точки между напълно противоположните - наивизъм и реализъм, наивизъм и абстракция, сюрреализъм и
абстракция и т.н.
Посетителите вероятно ще усетят
една специфична нишка между произведенията, която ги обединява и
създава усещането за хармония. С
най-прости думи - това е топлината
и искреността в изкуството, която
художниците на галерията носят и
препредават на зрителите със своите
произведения. Надяваме се точно
тази топлина на изкуството да ни
сгрява през зимните месеци, казват
Надя и Борис Павлови.
Цялата експозиция е достъпна и
виртуално в сайта на галерията
www.gallery-paris.com.

Поради продължаващата усложнена световна обстановка и
невъзможността за провеждане на
масови събития, мениджмънтът на
Ал Бано и Ромина Пауър отлага
европейското турне на артистите,
включително и концертa в България. Събитието у нас е насрочено
за 15 ноември, мястото е непроменено - зала 1 на НДК. Всички купени
билети ще важат без презаверка и
за новата дата. За нея се продават
билети в мрежата на Ивентим и
Тикетпортал, както и онлайн на
www.eventim.bg и www.ticketportal.bg.
Всеки, който е възпрепятстван да
посети събитието на 15 ноември,
ще има възможност да върне своя
билет преди провеждането на
концерта, а периодът за това
предстои да бъде обявен, в зависимост от епидемиологичната обстановка.
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Почти над цялата страна ще има разкъсана
средна и висока облачност. В Източна България
ще духа до умерен югозападен вятър.
Дневните температури още ще се повишат
и максималните ще бъдат между 6 и 11 градуса.
Атмосферното налягане малко ще се понижи,
но ще остане по-високо от средното за януари.

ХОРОСКОП

05.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ/Ô/
05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡
’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚
ÙËÎÏ /12, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ
ÂÔËÁÓ‰/ (12)
14.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.00 ƒ‡‚‡È, ƒ‡‡Ì, ‰‡‚‡È!
‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ, 2015„./
15.15 Ã˙Ì ”‡ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ
ÙËÎÏ /3 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 /Ô/
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œËÚ‡È ¡Õ“
22.00 √Ó‰ÛÌÓ‚. œÓ‰˙ÎÊÂÌËÂÚÓ Ú‚ ÙËÎÏ /9, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/ (14)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ≈ÏËÎ ƒËÏËÚÓ‚ ÏÛÁ.
ÙËÎÏ-ÔÓÚÂÚ /1 ˜‡ÒÚ/
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.55 “ÛËÁ˙Ï.·„ /Ô/
04.25 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚
ÙËÎÏ /12, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ
ÂÔËÁÓ‰/Ô/ (12)

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

05.40 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.6
06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: –ÂÒÍ˛
¡ÓÚÒî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.3
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.4
15.00 œÂÏËÂ‡: ì»ÒÚËÌÒÍ‡
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.20
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.13
ÂÔ.11
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.9
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.14
21.00 œÂÏËÂ‡: ì¬Î‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.14
22.30 œÂÏËÂ‡: ìƒÓ·ËˇÚ ‰ÓÍÚÓî - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.14
23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
00.00 ì«‡ÔËÒ˙Úî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.2
01.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î,
Ò.14 ÂÔ.56
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.119

05.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
08.00 ÕÓ‚ËÌË

ОВЕН

ВЕЗНИ

В добро настроение сте и
ще зарадвате близките си.
Времето с тях ви е изключително скъпо.

Очакват ви финансови
придобивки от пряката ви
заетост. Безработните да
потърсят възможности.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Близостта на хората,
които обичате, се отразява добре на мислите и
настроението ви.

Съзнателно ще се абстрахирате от всичко, което
пречи на активността ви.
Бъдете упорити.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Създайте си по-спокойна
обстановка, в която да
помислите. След това
взимайте решения.

Недоразумения на работното място ще ви поставят в неизгодна позиция.
Внимавайте.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Позитивната нагласа,
която имате към работата и личните ви дела, е
стимул да ги свършите.

Интимната ви връзка невинаги носи желаните
емоции. Положете повече
усилия на духовно ниво.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Професионални ангажименти, спортни занимания
или желани развлечения са
част от деня ви.

Като носители на новото, прогресивното и полезното, ще се радвате на
уважение от всички.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Ще ви занимават нерешени въпроси от бита или в
професионалната сфера.
Не се дразнете.

Не веднага, но с упорство
и вяра, ще успеете в това,
което искате. Нищо не е
загубено, нали?

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

08.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
10.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
11.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
11.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
14.00 ÕÓ‚ËÌË
14.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî
15.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË
17.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
18.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
20.00 ì¬ÂÏÂî
20.30 ìÀ‡ÌˆÂÚî - ÒÂË‡Î
21.30 ì√ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡î
22.30 ¬Î‡‰ËÏË œÓÁÌÂ Ë
»‚‡Ì ”„‡ÌÚ ‚ ÔÓÂÍÚ‡
ìﬂÔÓÌËˇ.

Œ·‡ÚÌ‡Ú‡

ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÍËÏÓÌÓÚÓî
23.25 ìÕÂËÁ‚ÂÒÚÌ‡Ú‡ ¿ÌÚ‡ÍÚË‰‡. œÂ‰Ë ÏËÎËÓÌ
„Ó‰ËÌËî
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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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Немски мастиф Гибсън е най-високото куче с ръст 107 см.
На покрива на сградата, в която живеете, има прахови
частици, дошли от космоса. Наричат ги микрометеорити,
а размерът им варира от 50 микрона до 2 милиметра.

Сладоледът и бонбоните
развалят настроението
Необходими са само 16 минути след хапването на дадена храна,
за да окаже тя осезаем ефект върху организма
Сред хранителните продукти, които развалят настроението, са сладоледът, бонбоните, поничките, алкохолът,
газираните и енергийните напитки, бургерите, пицата,
тортите, белият хляб, чипсът
и млечният шоколад. Данните
са от проучване, направено
във Великобритания сред
2000 души, цитирано от
“Дейли стар”. Изследването
разкрива също, че кафето,
черният шоколад и дребните
безкостилкови плодове, гроздето, йогуртът, яйцата, сьомгата, портокалите, ябълките,
пъпешите, мангото, гъбите,
авокадото, зелените листни
зеленчуци и зеленият чай са
сред храните, които правят
хората щастливи.

Резултатите от проучването показват, че са необходими само 16 минути след хапването на даден продукт, за да
окаже той осезаем ефект
върху настроението.
“Не е изненадващо, че храни с високо съдържание на
сол и мазнини, като бургери,
пица и чипс, са на челните
места в списъка с продукти,
способни да допринесат хората да се почувстват зле. За
сметка на това, свежи плодове или ядки ни карат да се
чувстваме добре, след като ги
похапнем. Вярваме в силата
на природата и във въздействието на природосъобразното
хранене върху живота ни.
Хранейки се по-естествено,
зареждаме не само телата си,

Над 30% от хората
разчитат на различни
продукти, за да се
почувстват по-добре

но и нашите умове и души”,
сподели Хейли Мъргет, бранд
мениджър в компания Kallo,
по чиято поръчка е направено
допитването.
Близо половината от участниците в него признават, че
има храни, които ги карат да
се чувстват добре, докато ги
хапват, но скоро след това
настроението им спада. Една
трета от анкетираните споделят, че разчитат на различни
продукти, за да се почувстват
по-добре.
Хората консумират дадени
храни и едва след това осъзнават, че им въздействат неблагоприятно около десет пъти
месечно или над два пъти седмично, показва още проучването.

- »Á‚ËÌÂÚÂ, ÚÂÁË Ï‡‡ÚÓÌÍË ‰Ë¯‡˘Ë ÎË Ò‡?
- ƒ‡. ƒÓË ËÏ‡Ú ÓÔˆËˇ - Í‡¯ÎˇÚ,
ÍÓ„‡ÚÓ ˜Ó‡ÔËÚÂ Ò‡ Á‡ ÒÏˇÌ‡!
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

œÓÙ. √≈Œ–√» Œ—“Œ¬,
ÍÓÏÔÓÁËÚÓ, ÔÂ‰‡„Ó„,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡
≈ÀΔ¿Õ¿ œŒœŒ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
√≈Œ–√» √≈Œ–√»≈¬
(ΔŒ–Œ œ≈Õ“¿√–¿Ã¿),
ÏÓ‰ÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌÂ
¿Ã≈À»ﬂ “ŒƒŒ–Œ¬¿,
‰Ê‡Á Ë ÔÓÔ ÔÂ‚Ëˆ‡
’–»—“»Õ¿ ’–»—“Œ¬¿,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÚÛ‰‡
Ë ÒÓˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÓÎËÚËÍ‡

Щастието
все пак може
да се купи
Американски експерти доказаха, че чувството за благополучие се увеличава с нарастване на доходите, независимо
колко богат е човек. Тоест,
щастието все пак може да се
купи, пише “Дейли мейл”.
Специалисти от университета на Пенсилвания са анализирали 1 725 994 отговора за благополучието, дадени от 33 391
пълнолетни в САЩ. Резултатите показват, че щастието им
нараства с увеличаването на
доходите в домакинството.
Според предишни изследва-

Стресът намалява имунитета
Стресът може да засегне всички аспекти на живота ни, включително нашите емоции, способности за мислене и поведение,
физическото ни здраве, и да понижи значително имунната ни система. Също така причинява производството на високи нива на
кортизол - хормона на стреса, който, ако
се произвежда непрекъснато, дава начало
на възпалителни процеси в тялото.
Стресът влияе различно на хората, в
зависимост от предразположението на всеки човек към заболявания на конкретни
органи или системи. При стрес някои се
оплакват от главоболие, други имат обриви и т.н.
Експерти съветват: ако сте стресирани,
първо трябва да установите каква точно е
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

причината: дали това се дължи на работата
ви, на някакъв личен проблем или на прекомерното количество ангажименти.
Стресът потиска образуването на белите кръвни клетки, които помагат за борбата с инфекциите. По този начин отслабват
съпротивителните ни сили. Затова хората,
страдащи от хроничен стрес, са по-податливи на вирусни заболявания като грип и
обикновена настинка, както и на други инфекции.
Високите нива на стрес водят и до депресия, а това претоварва имунната система. Хроничният стрес може да допринесе
за дългосрочни рискове за сърцето и кръвоносните съдове - хипертония, инфаркт или
инсулт.

‘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

ния това е вярно само до определено покачване на доходите,
което е 75 000 щатски долара
годишно. Новите резултати разкриват, че такава граница няма.
По-високите доходи дават на
хората по-голямо чувство за
контрол над живота им. Възможно е това да ги прави по-щастливи.

Сладкото помага
за бързото заспиване

»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‚‡

Годишни доходи от 60 000
до 75 000 долара са
идеални за емоционалното
благополучие

¿‰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¿

Съществува много лесен начин за бързото заспиване - изяжте нещо сладко преди лягане, това заяви доц. Михаил Полуектов от катедрата по психични болести
и неврохирургия в Сеченския университет. “Консумацията на храна с висок гликемичен индекс, съдържаща множество
лесно усвоявани въглехидрати, четири
часа преди лягане, помага да заспите побързо, отколкото хранене, което не
съдържа усвоявани въглехидрати”, обясни специалистът. В същото време лекарят подчерта, че консумацията на сладка
храна непосредствено преди лягане няма
подобен ефект. Освен това честата консумация на продукти с високо съдържание на “бързи” въглехидрати може да
навреди на здравето, предупреди експертът, цитиран от РИА “Новости”.

Георги
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Гълъбинов пак вкарва,
не го зачитат
Андрей Гълъбинов отново
започна да вкарва в Италия.
Българинът блесна с гол и асистенция за драматичния успех
на Специя над гранда Рома с
4:2 след продължения. Победата им осигури 1/4-финал за
Купата на Италия срещу носителя на трофея Наполи. Нападателят се завърна сред титулярите за първи път от октомври, когато получи тежка травма в мача с Милан. Той остана
на терена на “Олимпико” до
68-ата мин. и бе в основата на
успеха. Това бе гол №4 за сезона за Гълъбинов.
Специя се наложи над име-

нития съперник след 2:2 в редовното време и попадение във
всяко от продълженията. В началото на първото продължение “вълците” получиха за 2
мин. два червени картона.
Синът на волейболната ни легенда Асен Гълъбинов откри
от дузпа в 6-ата мин., а след
още 14 асистира на Рикардо
Сапонара. “Вълците”, които
подцениха съперника и бяха с
голяма част от резервите,
стигнаха до продълженията
след голове на Лоренцо Пелегрини (30) и Хенрик Мхитарян (73). Реферът изгони заради картони Джанлука Ман-

СНИМКА БГНЕС

Aндрей Гълъбинов (вдясно) получава поздравления от съотборника си
Алесандро Дейола за гола от дузпа при победата на Специя над Рома в Рим
сини и вратаря Пау Лопес, а
впоследствие Специя вкара
още два гола чрез юношата на
Рома Даниеле Верде (107) и
Сапонара (118).

Рома обаче ще бъде наказан
със служебна загуба заради гаф
на треньора Пауло Фонсека.
Португалецът извърши 6 смени при разрешени 5 в осмина-

финала за Купата на Италия.
Така резултатът ще е 3:0 служебно. Голът и асистенцията на
Гълъбинов няма да му бъдат
зачетени.

Митко Илиев е №1 и за 2020 г.
40-годишният Мартин Камбуров е най-добрият нападател в efbet Лига
Димитър Илиев заслужи наградата
за Футболист №1 на България и за
2020 г. Капитанът на Локо Пд грабна
отличието за втора поредна година. В
юбилейната 60-а анкета нападателят
събра 158 т., като изпревари защитника на ЦСКА-Сф Валентин Антов с 32
т. Трети остана бранителят на Лудогорец Антон Недялков със 72 т. Миналата година Илиев спечели Купата и
Суперкупата на България, а в Лига Европа Локо Пд измъчи доста английския
гранд Тотнъм във II кръг на квалификациите.
След тройката останаха неостаряващият Мартин Камбуров (63 т.) и
единственият българин, играещ в едно
от топпървенствата на Европа - Андрей Гълъбинов (39). Топ 10 допълниха
капитанът на ЦСКА-Сф и националния тим Петър Занев (15), Божидар
Краев (14), който единствен порита в
групите на Шампионската лига, Кристиян Малинов (12), Георги Костади-

Футболист №1 на 2020 г.
Димитър Илиев (вляво) позира
със съотборника си Мартин Луков,
избран за Вратар №1
нов и Доминик Янков (10) и Георги
Йомов (8).
При треньорите с огромна предни-

Зингаревич влезе в Ботев Пд
Антон Зингаревич
влезе в Съвета на директорите на Ботев Пд.
Това стана на Общо
събрание на клуба.
Остават само малки
стъпки, преди бъдещият собственик да поеме
контрола над “канарите”. В съвета влиза още
неговият представител
за България Алек-

сандър Ослан. Другите
трима членове са Слави Микински, Илиян
Филипов и Георги Христосков.
Председателят на
сдружение “ПФК Ботев” Радослав Кошински обясни, че първата
стъпка по прехвърлянето на акциите на клуба на Зингаревич е на-

правена. По думите му
остава представителите
на руския бизнесмен да
предоставят договора
за прехвърляне.
Зингаревич вече назначи за треньор на
отбора Азрудин Валентич. Босненецът прави
и селекцията, като в
момента опитва да вземе още двама шведи.

на спечели наставникът на Арда Николай Киров. Белия събра 153 т., като
изпревари Стамен Белчев (86), който
вкара ЦСКА-Сф в групите на Лига
Европа, но бе уволнен, и наставникът
на Черно море Илиан Илиев (85).
Капитанът на Ботев Пд Тодор Неделев грабна наградата за най-красив
гол с огромна преднина при вота на
феновете. В момента той се възстановява от операция на коляното, заради
която ще пропусне пролетния дял на
шампионата.
ЦСКА-Сф очаквано обра най-много индивидуални призове. Антов е найдобър защитник, а Тиаго Родригес - найдобър халф в първенството. Само 3
гласа не стигнаха на Али Соу при нападателите в спора с Мартин Камбуров, но пък гамбиецът стана чужденец
№1. Мартин Луков е №1 при вратарите, като стражът на Локо Пд спечели с
над 40 гласа пред Густаво Бусато от
ЦСКА-Сф.

Ганаец на проби
в ЦСКА-Сф
Нов футболист започна тренировки с ЦСКА
на базата им в Панчарево, съобщи БЛИЦ.
Става въпрос за ганаец, който ще изкара пробен период в тима на Бруно Акрапович. Африканецът е офанзивен халф и ще остане на тестове при “червените” минимум десет дни.
Очаква се той да вземе участие в приятелския
мач срещу втородивизионния Струмска слава
в понеделник. Името на ганаеца се пази в тайна, преди да му бъде предложен договор.

Доминик Янков е най-прогресиращ
млад играч, като офанзивният футболист на Лудогорец изпревари слависта
Филип Кръстев. Евдокия Попадинова
вече колекционира наградите при жените, след като за трети пореден път бе
избрана за №1.
Семейството на Нако Велянов заслужи приза “Лъвско сърце-Трифон
Иванов”. Наградата се връчва
посмъртно на шофьора на автобуса на
Беласица, който след инфаркт в сетния
си миг спаси отбора от Петрич от огромна трагедия. След победен мач в Панагюрище по пътя към дома той получава масивен инфаркт на магистрала
“Тракия”, но с последни сили прави маневра, благодарение на която автобусът
не се обръща, а Нако Велянов отлита
от този свят като спасител и герой.
РЕЗУЛТАТИ

КОНТРОЛИ
Левски - Домжале (Слвн) 1:2 1:0
М. Петков (23) 1:1 Подлогар (76) 1:2
Доброволич (79); Септември Симитли
- Химки (Рус) 1:1 0:1 Могилевец (23-д)
1:1 (84-д); Берое - Етър 0:1 Ангелов
(48); Хебър - Марица 3:0 1:0 Чаворски
(26) 2:0 Дишков (42) 3:0 Петков (55);
Ботев Вр - Добруджа 3:1 0:1 Цачев (9)
1:1 Генов (20) 2:1 Маринов (48) 3:1
Ивайлов (90+2); Беласица - Спортист
Своге 1:2; Ботев Пд - Гигант Съединение 7:0. Снощи: Лудогорец - Бачка
Топола (Сърб).
ГЛЕДАЙТЕ

Краси Дунев: Да има пари и за младите спортисти
Финансовата наредба за девойки и
младежи трябва да претърпи промяна,
заяви президентът на Българската федерация по спортна гимнастика Красимир
Дунев. “Хората, които правят наредбите в ММС, трябва да помислят за младежите и девойките в наредбата за финансово подпомагане. Конкуренцията при
тях не е по-малка от тази при мъжете и

жените. Това е един от начините състезателите да бъдат възнаградени, но и да
бъдат запазени за спорта. Всичко опира
до средства. Бюджетът ни е същият като
миналата година. Надявам се да имаме
някакви успехи на Европейското, дай
Боже и на Олимпиадата от Дейвид
Хъдълстоун, да вземем и втора квота, за
да искаме финансови средства. Вече по-

лучихме договорите на клубовете – парите са двойни, което е наистина много
добре и похвално. Това ще помогне на
всички спортове, защото има клубове,
които изнемогват. Парите са двойни за
клубовете, но на всички федерации бюджетът е един и същ“, коментира Дунев,
олимпийски вицешампион на висилка от
Аталанта 1996.

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
22.00 Ливърпул - Бърнли
ПО РИНГ
20.00 Ибиса - Атлетик Б
ПО БТВ ЕКШЪН
22.00 Корнеля - Барселона
ПО МАКС СПОРТ 4
20.00 Валенсия - Осасуна
22.30 Ейбар - Атлетико М
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