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Берлин
застана срещу
Европарламента
за „Северен поток 2”

Бойка Асиова:
Сърцето гладува
по майката Родина

Соня Йончева и
Пласидо Доминго
с концерт пред
„Св. Александър Невски”
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Какво
(не) знаем
за ваксините
за КОВИД
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Брекзит
и България

Стр. 13

БСП иска активна регистрация за вота
Социалистите искат и видеозаснемане на броенето на бюлетини и изготвянето на протоколи. Кадрите да са доказателство при оспорване на резултата в съда, предлагат те.
Стр. 3

Стр. 12

Предлагат още 3 месеца
извънредна обстановка

Аида ПАНИКЯН

Властта се отказа да разхлабва мерките,
ресторантьори готвят гражданско неподчинение

П

Пред здравната комисия
на парламента министър Костадин Ангелов обяви, че ще
предложи на правителството
удължаване на извънредната
обстановка с 3 месеца след
31 януари. Причината е
настъпването на новия вари-

онякога разумът и парите не
вървят заедно. Поне властта у
нас в последната половин година показа, че парите и интересите са по-важни от здравето и
живота на хората. Затова и изненадата от решението да се
отложи разхлабването на мерките бе голяма. Все пак - покротко с радостта. Не се знае
дали един подранил протест
няма да обърне нещата. Остава
надеждата, че след грозните уроци на КОВИД-19 от ноември и
декември, властта би трябвало
да е по-внимателна. Но кой
знае...
Залогът е голям, предизборен. А грешните стъпки ще се
помнят дълго и глобите за тях
няма да са 300 или 3000 лева.
И все пак - остават въпроси,
чиито отговори не може още
дълго да се проточват. Ще се
справи ли властта с новата коронавирусна вълна или пак болници и медици ще бъдат хвърлени на лъва в устата?
Мисли ли се за нещо повече
от неразхлабване на мерките?
Ще останат ли здрави хората по
избирателните комисии?
Само със самохвалството за
ниската безработица ли ще се
управлява пазарът на труда?
А как ще бъде ограничена
омразата и ненавистта на антиваксърите?
Днес разумът надделя над
парите. Но докога?
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ант на КОВИД-19. По-бързото му разпространение и посилната заразност станаха
причина властта да се откаже
от разхлабването на мерките, което Бойко Борисов обещаваше.
С неохота премиерът

обяви, че ресторанти и молове остават затворени, а
евентуална промяна ще има
след края на месеца. Собственици на заведения и ресторанти се заканиха да организират национален протест
в София на 27 януари. Те

заплашиха самоволно да отворят обектите си от 1 февруари. Ще ни застрелят ли,
какво могат да ни направят,
надъхваше ги Ричард Алибегов от бранша.
Стр. 2
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Денят на родилната помощ бе отбелязан в цялата страна. В столичния “Майчин дом”
почетоха Бабинден по стар стил с традиционното измиване на ръцете, а в много
населени места бяха орисани и първите бебета, проплакали тази година
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Отложиха
разхлабването
на мерките
Ресторантьорите готвят протест на 27 януари
Въпреки направените заявки за разхлабване на противоепидемичните мерки, Бойко
Борисов се отметна и с видимо неудоволствие отложи отварянето на бизнеси. Можем
да направим единствено компромис с образованието, заяви
премиерът, като отново прекъсна пресконференцията на
здравните власти и взе думата
на председателя на ваксинационния щаб проф. Красимир
Гигов. Макар да се съобрази с
медиците, Борисов даде да се
разбере, че решението не е взето лесно. Той се оплака, че от
8 до 10 часа сутринта е имало
“диалог под формата на спор”
в кабинета му с икономическия и образователния министри, вицепремиерите Томислав
Дончев и Мариана Николова и
двата щаба.
Председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов продължи
да се заканва, че на 1 февруари
може да има протестно отваряне на ресторантите при спазване на противоепидемичните
мерки. След като стана ясно, че
заведенията няма да заработят,
от асоциацията обявиха национален протест на 27 януари под
мотото “Марш към свободата”.

На брифинга обаче Борисов
обяви, че от 30 хил. собственици на заведения само 6500 са
подали заявления за помощи от
държавата заради коронакризата. Защо - оставям на вас да
прецените, отсече Борисов, но
по-късно намекна, че очевидно
големият проблем е препитанието на хората, работещи в сивата икономика. Той продължи
да се хвали, че в България са
наложени много меки противоепидемични мерки без вечерен
час и други ограничения, и пресметна, че евентуалното удължаване на мерките след 31
януари ще утежни бюджета с
около 100 млн. лв. - “пари, които се дават за неработещ бизнес”, и няма да има увеличение на БВП.
Очакваното разхлабване на
мерките с отваряне на заведения и магазини в моловете се
отлага засега и ново решение
може да се очаква след 31 януари. От 4 февруари евентуално
учениците от 5 до 12 клас ще
се върнат на училище.
Премиерът се разгневи и от
въпросите дали ще бъде глобен,
защото не спазва дистанция.
Той се оплака, че вече два пъти
е глобяван, навсякъде бил с
маска, но, ако така се кара,

“трябвало да се глоби и половината държава за какво ли не”.
Продължава тенденцията
броят на излекуваните от КОВИД-19 да е значително по-голям от заразените, обяви министърът на здравеопазването
Костадин Ангелов. Тревожните данни за Европа обаче са
причината властите да настояват за оставането на мерките,
стана ясно от думите на главния здравен държавен инспектор доц. Ангел Кунчев. Според
експертите новият вариант на
коронавируса вече е у нас. Той
е от 10 до 100 пъти по-заразен
от класическия, при който у нас
сега 10 души заразяват 5-6. При
новата разновидност 10 болни
заразяват 27 души, каза Кунчев. Началникът на Националния оперативен щаб проф. Венцислав Мутафчийски пресметна, че ако британският вариант
започне да преобладава у нас,
заболеваемостта и смъртността биха били 7 пъти по-високи
заради изчерпване на болничните ресурси.
14-дневната заболеваемост
у нас е 125,17 на 100 хил. души,
а смъртността на 1 млн. население е 115. По този показател
България от девето място в
Европа отива на единадесето.

Пловдивският барелеф на Димитър Благоев,
основател на социалистическата партия в България,
осъмна поруган. “За пореден път някой реши да
воюва с мъртвите, които от вечността гледат
критично на настоящия исторически момент.
Без значение дали е обикновена вандалщина или
позорен акт на политическо противопоставяне,
постъпката е варварска. Разрушаването,
демонтирането и оскверняването на паметници
е индикатор за пороците в едно общество. Гаврата
с исторически и политически артефакти е симптом
на обществена криза, криза на ценности, мислене
и поведение”, гласи позицията на БСП в Пловдив

БСП поиска спешно изслушване за аварията в метрото
Общински съветници от БСП в София поискаха спешно изслушване на
ръководството на общинското дружество “Метрополитен” във връзка с
аварията по трасето на третия метродиаметър от вторник вечерта.
Заявката е направена от членовете
на комисията по транспорт на СОС
Калоян Паргов, Альоша Даков и Ми-

хаил Ставрев от БСП, заедно с двама
техни колеги от групата на “Демократична България”. Според Правилника за работа на СОС, петимата
общински съветници, които са повече
от 1/3 от състава на 13-членната комисия, имат право да поискат извънредно заседание. Целта е да получат
подробна информация за ситуацията

ВСС обяви разследващия
Гешев за “самоцелна фигура”
С мнозинство от 19
гласа “за” и нито един
“против” членовете на
пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) приеха
отрицателно становище
до Народното събрание
по законопроекта на управляващите за създаване на специална нова фигура на прокурор, който
да разследва главния
прокурор. Против идеята на ГЕРБ вече се обявиха БСП, редица неправителствени организации
и юристи, въпреки това
текстът мина на първо
четене в парламента.
Становището се от-

нася за първия вариант
на проекта, от който
ГЕРБ вече се отметнаха
и редактираха основно
преди предстоящото
второ четене. Правната
комисия към съвета не
е обсъждала новия вариант.
Цветинка Пашкунова
припомни, че разследващите главния прокурор
трябва да се ползват от
институционална, йерархична и лична независимост от него. Предложението на ГЕРБ обаче не
дава отговори за неговия
статут, не е уредено
правното положение,

както и с какво ще бъде
ангажиран при липса на
данни за извършени
престъпления от главния
прокурор. Не става ясно
как ще изпълнява функциите - сам или в екип,
ще има ли самостоятелен
ресурс, посочи тя.
Според пленума на
ВСС “фигурата на разследващ главния прокурор се явява самоцелна”,
само за да се отговори
на обществените очаквания, но не е съобразена с
препоръките на ЕК и на
Венецианската комисия”.
Предложенията противоречат и на решението на

и причините, предизвикали деформацията на релсовия път в участъка
между станциите “Театрална” и “Хаджи Димитър”, само 5 месеца след пускането в експлоатация на третия лъч
на метрото.
Аврията в третия лъч на метрото
не е класическа като пропадане на
релси, ще изследваме и качеството на
Конституционния съд,
според което подобни
изменения не са необходими, тъй като всеки прокурор може да разследва
главния.
“Това е поредният експеримент, който се прави със съдебната власт и
зад който не стои никаква юридическа логика, а
по-скоро политическа”,
коментира Гешев и се
съгласи с мнението на
пленума на ВСС, но не
гласува.
Като възможен вариант за независимо разследване на главния прокурор комисията по
правни въпроси към ВСС
предлага “ад хок” прокурор или списък с такива,
както и възможност за
инстанционен контрол
над актовете.

бетона, все още има повече въпроси,
отколкото отговори, коментира председателят на транспортната комисия
Карлос Контрера. Той уточни, че при
отчетеното от датчиците отклонение
влаковете са спрели веднага. Ще се
направят експертизи дали няма проблеми и по други участъци от третата
линия.

Вълна от отпадъци и пред
екоминистерството
Вълна от отпадъци се “изля” и пред сградата на
екоминистерството. Инсталация от 2000 пластмасови бутилки бе подредена като част от акция на
“Грийнпис” и “За Земята”. Конкретният повод за
инициативата бе появилото се сметище по река
Искър през миналата седмица, както и системното
замърсяване на останалите реки и Черно море.
Екоактивистите поискаха среща с министъра на
околната среда и водите, за да станат част от работния процес по транспониране на директивата
за ограничаване щетите от еднократните пластмасови изделия.
Затова те предлагат въвеждане на “депозитна
система за пластмасовите бутилки”. Те са на мнение, че чрез нея рециклирането на пластмасовите
изделия ще бъде гарантирано.
Областният управител на София област Илиан
Тодоров съобщи, че плаващото сметище край ВЕЦ
“Своге” вече е намаляло наполовина, а до края на
седмицата може би ще бъде почистено изцяло.
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Бойко Борисов
продължава да си крие
главата в пясъка

БСП внесе в Народното
събрание законопроект за промени в Изборния кодекс за изчистване на избирателните
списъци чрез активна регистрация и за видеонаблюдение. Социалистите предлагат актуализация на гласоподавателите чрез
създаване на публичен регистър, който ще включва ЕГН,
постоянен и настоящ адрес.
ЦИК ще има достъп до данните
в регистъра на населението,
като се изчистят и т.н. “мъртви
души”. Централната комисия
трябва да провери актуализираните списъци не по-късно от
42 дни до датата на вота.
От левицата настояват във
всяка СИК да се осигурява онлайн излъчване чрез камери на

ните от тях да се сравняват с
тези, подадени в ЦИК, не покъсно от 27 дни от датата на
вота, а резултатите от засичането да бъдат записани в протокол, информацията от който
да се съхранява 6 месеца. Председателят на БСП Корнелия
Нинова обяви, че очаква законопроектът да бъде обсъден в
парламента идната седмица.
Социалистите не са се отказали от идеята за гласуване по
пощата, но според тях то ще е
възможно едва след въвеждането на активна регистрация.
Ръководството на БСП проведе първата си среща с 12
извънпарламентарни партии и
неправителствени организации, които ще обединят усили-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

БСП започна консултациите си по осигуряване
на честни и прозрачни парламентарни избори

БСП иска активна
регистрация в Изборния кодекс
Социалистите предлагат видеа от броенето на бюлетините
да са доказателства в съда при оспорване на резултатите
преброяването на гласовете.
Видеонаблюдението би трябвало да е включено от обявяването на края на изборния ден до
броенето на гласовете и съставянето и подписването на протоколите от СИК, за да могат
записите да бъдат използвани
като доказателства в съда при
оспорване на резултатите. Дан-

ята си за честен вот. Сред тях
са Велизар Енчев от “Българската пролет”, Георги Христов
от движение “Днес”, Симеон
Славчев от партия МИР, Александър Паунов от КПБ, Владимир Симеонов от партия
“Свобода”, Катя Колева от
ИСИ, Валентина Николова от
Съюза на пенсионерите и др.

Искаме да гарантираме сигурност и спокойствие на вота
и да дадем гаранции, че гласът
на хората ще бъде отчетен за
когото е подаден, заяви Нинова в началото на разговорите.
Тя припомни, че БСП има
структури в цялата страна, а
като парламентарна формация
има членове в СИК. “Предла-

гаме този организационен и
човешки потенциал да бъде
обединен с извънпарламентарните партии за участие на
застъпници, наблюдатели, за
обмен на информация и за
паралелно преброяване. Дори
и с различни програми, и идеологически да сме различни,
може да ни обедини надпар-

тийната ценност - честност на
изборите”, обясни Нинова.
Досега заявка за участие в срещите са потвърдили 20
извънпарламентарни и 10
граждански сдружения. В тези
консултации не става въпрос
нито за предизборни, нито за
следизборни коалиции, уточни Нинова.

Спорят дали информацията на БТА да е безплатна
Двамата кандидати за
генерален директор на
БТА представиха пред
депутатите в парламентарна комисия по култура и медии своите концепции за развитието на
агенцията. Кирил Вълчев
е номинация на ГЕРБ, а
Ивайло Данаилов - на
БСП. И двамата са бивши кадри на БТА, но
имат различно виждане за
достъпността до информацията на агенцията.
Данаилов изтъкна, че
БТА трябва да вдигне

имиджа си и да се върне
там, където е била преди
много години. Според
него в агенцията трябва
да се провежда обучение
за журналисти, защото
когато се обучават млади хора, има възвръщаемост. Данаилов е против
идеята информацията на
БТА да бъде безплатна,
точно обратната позиция обаче защитава Кирил Вълчев. Кандидатът
на управляващите иска
информацията на агенцията да бъде със свобо-

ден достъп. Той се мотивира, че БНТ и БНР
са безплатни за гражданите, докато четенето на
БТА е платено. “Как ще
произвеждате продукт и
ще го раздавате безплатно за медии, чужбина?
Кой ще плати за това? В
XXI век не си представям как това би било работещо. Не чух къде е
реформата, липсва фокус”, коментира по време на дискусията депутатката от ДПС Велислава Кръстева.

Новините ще са без жестов превод
Отпадна изискването централните
новинарски емисии по телевизиите да
осигуряват жестов превод. Това решиха депутатите с приемането на второ
четене на Закона за българския жестов език.
Документът беше приет за 50 минути без никакви дебати пред очите на
присъстващите в парламента около 20
човека със слухови проблеми. В закона
е записано, че в детските градини и училищата ще се създадат условия за изучаване и използване на българския жестов език, като от 15 септември 2026 г.
ще се въведе специален предмет за глухите и сляпо-глухите деца. В университетите ще има възможност за придоби-

ване на квалификация за учител по
жестов език. Законът предвижда още за
глухите и сляпо-глухи хора да се осигурява безвъзмездна преводаческа услуга с лимит до 120 часа годишно.
От БСП изказаха съжаление, че законът се приема в края на мандата на
парламента, а не в началото му. “Изненадани сме от тази еуфория. Можеше
да имаме тези законодателни мерки
поне 3 г. по-рано. В началото на този
мандат имахме готовност да приемем
закона, но не получихме подкрепа от
управляващите. Съжалявам, че трябваше да чакате толкова време”, обърна се
Весела Лечева към присъстващите хора
с нарушен слух.

Гражданите трябва
да получат информацията, за която са платили

чрез бюджета, изтъкна
Вълчев. Все пак той смело обеща да не превръ-

ща агенцията в правителствена информационна служба.

На 20.01.2021 г. ни напусна

арх. МИТЬО ВИДЕЛОВ
Митьо Петров Виделов е роден
на 16 ноември 1944 г. в София. Женен, има един син. Завършил е гимназия в Ихтиман и специалност
„Архитектура” в Университета за
архитектура, строителство и геодезия през 1968 г.
Специализирал е във Висшето
национално училище по изящни изкуства в Париж през 1968 г. и 1993
г. и в Мец, Франция, през 1993 г.
Проектант и ръководител на дирекция „Генплан” – София (1969 –
1985 г.). Завеждащ отдел „Строителство и архитектура” в Градския
комитет на Българската комунистическа партия – София. Член на
Съюза на архитектите в България.
Кмет на Трети районен съвет –
София (1985 г.). Главен архитект на
София (1986 – 1991 г.). Заместник
генерален директор на Националния
център по териториално развитие и
жилищна политика (1993 – 1995 г.).
Заместник-министър на териториалното развитие и строителството.
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Прекратиха сделките
за студен резерв
Фонд ще покрива лихвите по кредити за енергийна ефективност
С промени в Закона за енергетиката парламентът окончателно прекрати възможността за сделки за студения резерв. Скандалите около студения резерв избухнаха миналото
лято. Тогава се разбра, че ТЕЦ “Варна”, собственост на Ахмед Доган,
получава милиони от държавата без
търг или конкурс, само за да
поддържа готовност за производството на ток в кризисна ситуация.
Вместо студения резерв се въвеждат услуги, предоставяни от Електроенергийния системен оператор,
сред които и т.нар. топъл резерв. На
свободния пазар на ток излизат и
всички зелени централи с мощност
над 500 киловата до 1 мегават, решиха депутатите.
Промяната ще засегне около 136
производителя с обща инсталирана
електрическа мощност 93,522 мегавата. Друга промяна отменя задъл-

СНИМКА БГНЕС

Валентин Николов

Национален регистър
ще следи запорите на коли
Министерството на
правосъдието предлага
изграждането на електронна информационна
система “Национален
регистър на запорите” в
България. Чрез нея информацията за движимите вещи с регистрационен режим, върху които
са наложени запори по
изпълнителните дела, ще
бъде централизирана в

единна база данни. Системата ще е достъпна за
правоимащите органи и
лица на територията на
страната и извън нея, информира правителственият пресцентър. В момента в българското законодателство съществува нормативна празнота
по
отношение
на
възможността за информиране на заинтересова-
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ните страни преди извършване на покупкопродажба на движими
вещи (пътно-транспортни средства, селскостопанска техника, пътностроителна техника и
др.) относно наложени
запори върху тях.
Предвидено е Националният регистър на запорите и системата за
електронен публичен
търг да функционират
на основата на обща информационна система.
Този подход ще позволи
да има общ единен стандарт при изграждането
на двете функционалности и автоматизирано
движение на данни от
регистъра на запорите
на движими вещи към
модула за продажбите и
обратно, пише в предложението на правосъдното министерство.

жението на зелените мощности, които влизат в експлоатация от тази
година, да внасят във Фонда за сигурност на електроенергийната система 5% от оборота. Това се прави
с цел да се насърчат инвестициите в
зелени мощности.
С промените в закона се дава право на Фонд “Сигурност на електроенергийната система” да поеме лихвите по заеми за енергийна ефективност. Така фондът разширява своя
обхват на финансиране.
Средствата ще могат да бъдат
ползвани от всички граждани, стига
да отгoварят на условията, които
предстои да бъдат одобрени от Министерския съвет, обясни председателят на енергийната комисия Валентин Николов.
Със законови промени се задължават електроразпределителните дружества да изписват във фактурите, които изпращат на своите клиенти, и товаровия профил, който те ще получат.
Това означава, че всеки потребител
на електрическа енергия в България,
след като вече има изградена пратформа в КЕВР, ще може да си избере поинформирано и по-лесно доставчник
на електрическа енергия.
По време на разглеждането на законопроекта Рамадан Аталай от ДПС
оттегли повечето си предложения,
който бяха отхвърлени и от енергийната комисия, сред които и предложението НЕК вече да не изпълнява
ролята на обществен доставчик.

КЕВР потвърди прогнозата
за по-скъп газ от февруари
Повишение на цената на газа от
около 7,5% от 1 февруари очаква Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). На 11 декември от обществения доставчик “Булгаргаз” внесоха в регулатора заявление, според което от 1 февруари цената на суровината трябва да бъде 28,92 лева за мегаватчас. В момента цената на синьото гориво е 26,93 лева за мегаватчас.
От работната група на КЕВР
потвърждават основанията, посочени
от “Булгаргаз”, за повишаване на цената на природния газ.
С подписване на анекс по договора
за доставка на природен газ между
“Булгаргаз” и “Газпром Експорт” през
март 2020 г. всеки месец енергийният
регулатор утвърждава цената на обществената услуга на газовата компания. Преди това промяната беше на
всяко тримесечие. От 1 януари 2021 г.
в цената се калкулират и количествата
по договора с Азербайджан. На този
етап обаче суровината от Каспийско
море се оскъпява заради забавянето на
изграждането на IGB. На 27 януари
КЕВР ще проведе открито заседание,

на което ще бъде обсъдено заявлението на “Булгаргаз”. Държавният доставчик очаква тенденцията към поскъпване на суровината да продължи и през
следващите месеци. Само за първите
10 дни на 2021 г. природният газ е
поскъпнал с 16 на сто на европейските пазари, посочиха от компанията.

Авиоотряд 28 ще прибира такси
от правителствения ВИП
Предприятието, обслужващо
полетите на властта и известно като
Авиоотряд 28, ще смени името си и
ще получи задачата да менажира
ВИП “А” терминала на летище София, наричан “правителствения
ВИП”. То ще може да събира такси
за обслужването на важните пасажери. Това предвиждат промени в
Закона за гражданското въздухоплаване, които вече се обсъждат в Народното събрание.
В проекта има и други новости
- ще има специална уредба за безпилотните летателни апарати - различните видове дронове, а малките авиопортове, които имат статут “ле-

тищна площадка” (какъвто е случаят
в Балчик например), ще могат да
обслужват международни чартъри.
След премането на законовите
поправки Авиоотряд 28 ще се нарича ДАО - Държавен авиационен
оператор. Една от причините за
преименуването е, че му се вменяват нови функции - ексллоатацията на ВИП терминала, а другата е,
че сегашната “фирма” с числото
28 била архаизъм от времето на
социализма. “Авиоотряд 28” е
създаден през 1972 г. - 28 години
след смяната на властта на 9 септември 1944 г.
В момента правителственият

ВИП се управлява от държавното
предприятие “Летище София”. То
обаче всеки момент ще премине в
режим на концесия, а ВИП терминалът не влиза в обхвата на договора с бъдещия стопанин на летището
- международния консорциум
“СофКънект”.
Занапред авиоотрядът не само
ще вози ВИП пътници, но и ще
поеме наземното им обслужване.
За посрещането и изпращането на
важните пътници Държавният
авиационен оператор ще събира
такси. Освен това се предвижда
работата на ВИП “А” Терминал
да се увеличи.

www.duma.bg
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Унгария регистрира
ваксината „Спутник V”

СНИМКА БГНЕС

В първите си минути в Овалния кабинет президентът Джозеф Байдън
подписа редица укази, които наблюдателите окачествиха като антитръмповски

Руският фонд за преки
инвестиции, който държи
правата на руската ваксина срещу коронавирус
“Спутник V”, потвърди
регистрацията й от Националния институт за фармакология и хранене на
Унгария, съобщи ТАСС.
“По този начин Унгария
стана първата държава от
ЕС, която официално разреши използването на ваксината на своята територия”, се казва в съобщение от руския държавен
фонд. Ваксината е регистрирана за спешна употреба В Унгария.
Междувременно
здравните власти в Испания съобщиха за рекордно увеличение на новозаразените през последните 24 часа с 41 576

Байдън върна САЩ в
Парижкия екодоговор
Руският посланик не вижда положителни сигнали
за нова глава в двустранните отношения
В първия ден от мандата си на президент Джоузеф Байдън подписа указите за връщането на САЩ в Парижкото
споразумение за климата и в Световната здравна организация (СЗО), съобщи
говорителката на Белия дом Джен Псаки. Байдън подписа още 13 указа:
въвеждане на 100-дневен режим за носене на маски, включително в държавните институции; удължаване на мораториума върху изселването на граждани, оказали се без средства в резултат
на КОВИД-кризата; удължаване на за-

мразяването на плащания по образователни заеми; премахване на извънредното положение на границата между
САЩ и Мексико и отмяна на финансирането за изграждането на ограда на
границата; прекратяване на строителството на тръбопровод по границата с
Канада; премахване на забраната за
влизане в САЩ на граждани на някои
мюсюлмански страни; укрепване на
програмата за закрила на децата на
мигранти и други укази.
Байдън планира редица енергични

действия в първите си дни, съобщи Си
Ен Ен. Той ще задейства програма за
ваксинирането на 100 млн. американци
през първите му 100 дни на поста, ще
учреди длъжността координатор по
политиката срещу КОВИД-19, който
ще се отчита директно на президента,
ще изисква от компетентните институции да гарантират расова справедливост, както и да се предотврати дискриминацията на работното място, ще изисква назначените от изпълнителната
власт да подпишат етична декларация,

ЦИК на Косово
Берлин против
Европейския парламент вади осъдени от
предизборните листи
за „Северен поток 2”
Европейският парламент настоява за
разширяване на санкциите срещу Русия заради ареста на опозиционера Алексей Навални, призовавайки в
тях да бъде включено
и довършването на газопровода “Северен
поток 2”. Предложението е подкрепено от
фракциите на консерваторите, социалдемократите, либералите и
зелените. Освен спиране на строителството
на тръбопровода, евродепутатите предлагат налагането на
санкции срещу физически и юридически
лица, които имат отношение към решението

за задържането на Навални.
В същото време
Германия съобщи, че
не е променила позицията си за довършването на проекта след
потвърждаването на
новите американски
санкции, съобщава
ТАСС. “Приемаме за
сведение последните
събития. Нашата принципна позиция по екстериториалните санкции не се е променила. Остава същата и
позицията
ни
по
завършването на “Северен поток 2” - това
е търговски проект”,
заяви говорителката на
външното министерство Мартина Фиц.

Лидерът на най-голямата косовска партия
Движение “Самоопределение” и бивш премиер
на Косово Албин Курти и още 46 кандидати от
листите на различни партии няма да могат да
участват на предстоящите на 14 февруари предсрочни парламентарни избори заради осъдителни присъди по наказателни дела от последните
три години. Това съобщи ЦИК в Прищина. Курти беше признат за виновен за пускане на сълзотворен газ в заседателната зала на парламента
през 2015 г.
Конституционният съд на Косово постанови,
че трябва да се проведат предсрочни избори,
тъй като излъчването от парламента на настоящото правителство е резултат от невалиден вот
на депутата Етем Арифи. Той не е имал право да
бъде депутат, тъй като е бил осъден за измама
на 15 г. затвор. Въпреки окончателната присъда, Арифи се е заклел и е гласувал за кабинета
на премиера Авдула Хоти.
Конституционният реши, че лица, осъдени за
наказателни обвинения с окончателно решение
на съда през последните 3 г., нямат право да
участват в изборите или да са депутати.

потвърдени случая. Епидемията вилнее и във Великобритания, където
1820 души са починали за
денонощие. Новите случаи са близо 40 000.
Германия обмисля затваряне на границите си,
ако съседните държави не
успеят бързо да ограничат разпространението на
коронавируса, предупреди г-жа Хелге Браун, началник на канцеларията
на германския канцлер
Ангела Меркел. Нарастването на случаите води
до доминация на мутациите, след което инфекцията не може да бъде контролирана. Германия регистрира над 20 300 нови
инфекции. Потвърдените
случаи в света вече са
96,8 млн.

която им забранява да действат в техен
личен интерес и изисква от тях да защитават независимостта на Министерството на правосъдието.
Москва се надява, че с Джо Байдън
ще започне нова глава в развитието на
двустранните отношения, заяви руският посланик в САЩ Анатолий Антонов
след церемонията в сряда по встъпването в длъжност на Байдън. “Бих искал
да вярвам, че днес започва нова глава в
развитието на САЩ и, разбира се, че
започва нова глава в развитието на
руско-американските отношения. Многократно сме говорили за това”, изтъкна
Антонов, цитиран от ТАСС. Той обаче
добави: “Вчера прекарахме целия ден
пред телевизорите, слушахме номинираните и кандидатите... Не мога да кажа,
че намерихме много положителни неща
в изказванията на кандидати за високи
постове в администрацията на САЩ”.
Канадският премиер Джъстин Трюдо пък заяви, че е разочарован от указа на Байдън, с който той отмени строителството на тръбопровода “Кейстоун XL” по границата между двете
държави.

ВЪЗПОМИНАНИЕ
на 22 януари 2021 г. се навършват
7 години
от смъртта на
нашия любим съпруг, баща и дядо

Стойко
Пенев
Енев
1927 г. – 2014 г.

Живеем с мъката и обичта към теб…
Дълбок поклон !
Почивай в мир !
Oт oпечаленото семейство

ДАТАТА
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ОБЩЕСТВО
КАРИКАТУРА НА ДЕНЯ
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1729 - РАЖДА СЕ ГОТХОЛД ЕФРАИМ ЛЕСИНГ, НЕМСКИ ПИСАТЕЛ И ДРАМАТУРГ
(УМИРА 1781 Г.). Създава първата социална драма и първата
национална комедия в Германия.
Най-значимото му произведение
е трагедията “Емилия Галоти”.
Във философския си етюд
“Възпитание на човешкия род”
блестящо защитава вярата си в
свободното човечество.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

В кой век сте?
Велиана ХРИСТОВА

Вандали пак заляха с
червена боя паметник този път барелефа на
Димитър Благоев в Пловдив. Дали е от политическа ненавист към всичко
социалистическо, дали е
просто хулиганство в
слободията на общественото поведение у нас,
няма значение. Не е

първият, не е и последният случай. Колко пъти
и в София, и в страната
бяха мацани с боя паметници, никой не понесе отговорност. Няма и да понесе. Нито някой ще
търси извършителите,
нито ще ги накаже. Виж,
ако бяха намазали паметника на Рейгън в столицата, общината и органите щяха да се раздвижат.
Просто днес у нас е лесно, позволено и насърчавано да се хулят и сквернят светини на лявото.
Тоя манталитет с години
се насажда от властта в
едно болно общество,
лишено от всякакви ценности - тя оневинява
убийци “жертви на комунизма”, тя им прави монументи и ходи да им се

кланя, тя спира всячески
поставянето на паметник
дори на децата, избити
по фашистко време. Политика на завърналия се
у нас фашизъм.
А би било лесно да
хванеш варварите - поруганият барелеф е на
централно място в Пловдив, срещу университет.
Лесно би било, ако обаче живеехме в Англия,
където налагат със закон
10 години затвор за оскверняване на паметници.
Тук това няма как да се
случи. Затова хората
сами въстават срещу
тези, които им натрапват варварската си политика.
Сещате ли се например за младия Митко
Митков от Лом, който

издирва и възстановява
със собствени сили и
средства паметници,
потънали в разруха и
забрава? И цялата му
група във фейсбук, която му помага! Читави
хора и сега ще почистят
следите от мърсуването,
едва ли общината ще им
помогне.
В кой век живеят новите вандали и техните
покровители - в XIX при
поробителя на българщината или в ХХ при фашистите? Все едно - цивилизованият начин на живот очевидно им е чужд.
Затова ни трябват цивилизовани политици. Преди натрупването на ментално увреденото количество да смени качеството на обществото ни.

Сит на гладен...
Мая ЙОВАНОВСКА

Събрали се на сгляда
столичната
кметица
Йорданка Фандъкова и
Кирил Домусчиев в качеството му на шеф на
КРИБ (гравитираща около властта организация
или обратното), за да
обсъдели бюджета на
София. На топло, с
лъскавите си костюми,

поизчеткали се едни други, благодарили си взаимно. Поговорили си
също за мерките за чист
въздух. И от КРИБ
предложили санкции за
тези, които се отопляват
с твърдо гориво.
София е един от градовете с най-мръсен
въздух в света и това
замърсяване трови жителите му. Но пък България е и държавата с найбедните хора в ЕС. Които покрай КОВИД-кризата обедняха още повече. Да не забравяме, че у
нас е най-голямо неравенството между бедни
и богати. Близо 40 на сто
от населението е в риск
от бедност и социално
изключване. От години
държим “първенство” по

най-висок дял на хората,
които поради бедност не
могат да се отопляват
през зимата. Между 30
и 40 на сто от българите
стоят на студено. Така
че и двата проблема
трябва да се турят на
кантара, а не да се гледа
единствено през очите
на баровците.
Чистият въздух е
много важен, но двата
проблема имат пресечна
точка. Колко още могат
да издържат бедните на
постоянния натиск от
нови регулации, глоби и
увеличаване на данъци,
като например този за
най-старите автомобили, каквито са принудени да карат бедните у
нас? Това са двата найголеми източника на

замърсяването в София.
И двата пряко произтичат от липсата на достатъчно средства, от
бедността на българина.
А защо Домусчиев не
попита Фандъкова какво
става с подмяната на
старите печки на домакинствата? Щото резултатите от шумната кампания са слабички! Чиновническо безсилие или
нещо друго стои зад
това, а?
Очевидно у нас
продължаваме да не се
слушаме и да не се разбираме. Но казано е - сит
на гладен не вярва. А
защо ние да им вярваме?! Ако власт и работодатели не се осъзнаят,
може скоро без хора да
остане тая държава!

1788 - РАЖДА СЕ ДЖОРДЖ БАЙРОН, БРИТАНСКИ ПОЕТ (УМИРА 1824 Г.). По-известен е
като Лорд Байрон. Водещо
перо на английския романтизъм. Най-прочутите му поеми са “Странстванията на
Чайлд Харолд” и “Дон Жуан”.
Умира от треска, подготвяйки нападение срещу османската крепост Лепанто по време на Гръцката война за независимост. Почитан от гърците като национален герой.
1849 - РАЖДА СЕ АУГУСТ СТРИНДБЕРГ,
ШВЕДСКИ ПИСАТЕЛ И ДРАМАТУРГ (УМИРА
1912 Г.). Автор е на романите
“Червената
стая”,
“Синът на слугинята”, “Изповедта на един луд”, “На
рифа”, “Ад” - автобиографична книга, “Сам” и др. Автор е
на пиесите “Майстор Улоф”,
“Щастливецът Пер”, “Бащата”, “Госпожица Юлия”, “Игра на сънища”,
“Пътят за Дамаск” (трилогия), “Соната на
признаците” и др.
1878 - В СВИЩОВ, ТЪРНОВО И ГАБРОВО СА
ОТКРИТИ ПЪРВИТЕ БЪЛГАРСКИ ПОЩЕНСКИ
СТАНЦИИ. Година по-късно
руските чиновници предават на българското управление 39 пощенски и 26 телеграфни станции, 1630 км
телеграфни стълбови линии
с 2582 км проводници и 64 телеграфни апарата.
1904 - РАЖДА СЕ АРКАДИЙ ГАЙДАР, РУСКИ
ПИСАТЕЛ (УМИРА 1941 Г.). Популярен с книгите си за деца, някои
от които многократно преиздавани у нас. Сред най-известните
му творби са “Р.В.С.”, “Съдбата
на барабанчика”, “Чук и Гек”, “Тимур и неговата команда” и др.
1920 - В СОФИЯ Е УЧРЕДЕН РУСКО-БЪЛГАРСКИ КУЛТУРНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОМИТЕТ. Събитието става в залите на Руската легация (на
снимката), а председател
на комитета е архимандрит Стефан (сетнешен екзарх). По-късно прераства в
Обединен комитет за подпомагане на руските
бежанци, в който асоциирани членове са Славянското дружество и БЧК. Повечето руски свещеници са настанени да служат в столични енории, други са устроени на църковно-административна работа, а преподавателите богослови
са назначени в Богословския факултет на СУ.
1984 - ФИРМАТА “ЕПЪЛ” ПРЕДСТАВЯ
ПЪРВИЯ СИ КОМПЮТЪР “МАКИНТОШ”.
Кръстен е на любимия сорт
ябълки на един от създателите му Джеф Раскин. Сред иновациите на “Макинтош” са
мишката, с която се движи
курсорът на екрана, иконите
за отваряне на различните
функции, първият графичен интерфейс за потребители, спестяващ писането
на дълги поредици цифри и букви, с което информатиката стана достъпна за неспециалисти.
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СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ
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БОЙКА АСИОВА е инженерхимик по образование, но
с душата си намира професионално осъществяване
в журналистката, писането
на литературни текстове
и сценарии. Известна е на
читателите като самобитна и пламенна авторка.
Книгите й (15) съдържат
проза, публицистика, есета.
Най-известните са
“Сребърна пара”, “Време
назаем”, “Приписки”, “Запеските. Дух и материя”
(Национален приз за запазване на народното творчество), “Мир вам, сто врабчета”, “Мъжко можене”,
“Лудовица”, “Рецепта за
камбана” (Годишна награда
на СБП за есеистика),
“Яловата вдовица” (Национална награда за белетристика “Николай Хайтов”,
преведена на немски и
турски език), “Да убиеш
Сталин. Спомен за Костадин Лагадинов”, “Вълчицата
излиза привечер”. Документално-публицистичните й
филми (БНТ) са над 20,
посветени на националноосвободителните борби на
македонските българи. Като
журналист Бойка работи
във вестниците “Пиринско
дело”, “Работническо дело”,
ДУМА и “Земя”.

БОЙКА АСИОВА:

Няма къде да се скрием от истината, убедена е
известната журналистка и писателка

Интервю на
Петра ТАШЕВА

 Поздравления за “Роден на
Великден”! Най-новата ти книга
се чете на един дъх! Защо е посветена на баща ти?
- Дължа му го. Имаше вкус към
историята. Дълбоко патриархален.
Учител по математика в гимназията. Запомнен от учениците му.
Абсолютен авторитет като баща,
съпруг, син, брат. Думата му на две
не ставаше. Беше нашият “гугъл”.
Дълги години кмет. През неговите
мандати Разлог претърпя силно икономическо развитие и той наистина
беше щастлив. Не познавам нещо
по-неразделимо от родителите ми.
 Това е книга за благотворителността, за професионалното
осъществяване или за онова, което все ни тегли към родното място?
- За всичкото това. И още за
много неща. За осъзнаването като
личност, на принадлежност към род
и майката Родина, по които гладува
сърцето.
 Защо толкова малко известни са Джеймс Баучер и Пиърс
О‘Махони, като имат големи заслуги към България? Къщата на сиропиталището на О‘Махони е
била на мястото на днешния хотел “Родина” на Руски паметник
в София, а там няма даже и една
паметна плоча за това!
- Не, те не са подминати в историята. Въпросът е, че днешното
време може да прескочи не само
личности, а и знакови събития, и за
следващите поколения те да бъдат
неизвестни. Да си останат само
чуждоземни имена на улици и площади. Невижданият технически прогрес може колкото да донесе, многократно повече да отнесе. Не всичко е обратимо и възстановимо.
Няма къде да се скрием от истината, че семейството е в криза, училището е в криза, държавата е в криза.
Че паметта е застрашена. Заплахата за нея върви през личната към
националната.
На стр. 8
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Сърцето
гладува...
От стр. 7
Прочее, по мое предложение общинският съвет в родния ми Разлог реши да кръсти
нова улица на Пиърс О‘Махони. И аз съм благодарна, че
общинарите уважиха идеята
ми. От 30 деца в сиропиталище “Свети Патрикий” в София
девет са от Разлога - шест от
Бачево, по едно от Баня, от
Обидим и от Белица. И тази
улица минава точно край
Махонската къща. Така се казва - по името на собственика,

Корица на най-новата книга
на писателката
едно от тия деца. Много от тях
са взели фамилното име на
Татко Махони, така са го наричали, а помежду си са се
обръщали с “побащиме”. В нея
преди години “разположих”
Враница, от “Яловата вдовица”. В нея героинята ми “кани”
своя побащим Филип, главния
герой от “Роден на Великден”.
 Отново вадиш от
бездънния си чувал истории,
разкази, песни и митове от
родния ти Разлог, но този
път панорамата на действието е доста широка - от
началото на ИлинденскоПреображенското въстание
до 70-80-те години на миналия век.
- За Илинденско-Преображенското въстание има много
силна памет в родния ми край
- документална, песенна, фотографска, предметна, писана
и разказана, нарисувана... Не
само в местните музеи, а и в
семейните архиви. Надгробия
със запазени имена, пищов и
кама, изчукани върху мрамо-

ра. Мой връстник Жоро се
гордееше с пушката на дядо
си Георги Кондев. Твърдеше,
че е първата, купена с парите
от откупа за американската
мисионерка - известна в историята Афера “Мис Стоун”.
Описвам я в романа си. Трагиката на Илинденското въстание, величаво по дух и светъл
по идеал събитие, е населила
платната на едни от най-големите ни живописци. Картините на Калина Тасева - “Жените на Илинден”, “Мъжете на
Илинден”, “Царот на Пири-

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

Бойка Асиова раздава автографи на (по)читателите си

“

Êîëêîòî ïèñàíå, ñòî
ïúòè ïîâå÷å ÷åòåíå

Бащата на авторката
Петър Йорданов Бонков
на” - Яне Сандански. На Лиляна Русева - също. Удивително въздействащи.
В Разлог се помни: когато
дошла скръбната новина от
Америка, че се е споминал
Владимир Каназирев, три дни
камбаните на голямата черква
“Свето Благовещение” са биели на умряло. Той е бил
ръководител на въстаническия
щаб. В тяхната къща Гоце
Делчев събира неколцина смели мъже и създават комитет
на ВМРО.
От Атанас Попадиин учител, общественик, краевед,
съм чула, че, когато вестта за
гибелта на Гоце се разнесла
по Македония, момите са забрадили черни кърпи. Тогава
съм била далеч още от днешните ми занимания, но това
ми е запаметено в сърцето.
Разбира се, че го има в романа ми.
 Този път ни водиш по
света - в Африка, в Кения.
Как написа толкова подробно и достоверно тези стра-

ници? Ходила ли си по тези
места?
- Ами, същото като за
Илинденското въстание.
Дъщеря ми казва: “Гоце да не
ти е бил гадже?” “Трай, да не
чуе баща ти!” - турям пръст
на уста.
Да, в Африка съм била, и
на повечето от местата, в които моят главен герой е бил също. Е, не съм виждала в двора на племенния вожд леопард
като домашен любимец. Но
пък “изминах заедно” с
Пиърс О`Махони и неговия
водач и мой земляк Тодор
Пандур пътя от Рилския манастир до Разложкото поднебие.
Колкото писане, сто пъти
повече четене. Четене, дирене, разпитване, сънуване, ровене... Па вземе, та дойде въображението.
 “Тугината /чужбината/ пуста да остане!” - от
тази народна песен се е родила клетвата “Тугината да
ти биде мила!”, тоест да

приемеш чужбината за родина, защото там си добре.
Тази клетва застига твоя
герой Филип, Джеймс Баучер,
но и много наши деца и внуци. Защо си загубихме чедата и някои от тях вече никога няма да се върнат?
- Да, “Тугината да ти биде
мила” е тежка клетва. Ще рече,
да се отродиш, да обикнеш
чужбината и да забравиш
родината.
Емиграцията - ето това е
истинско насилие. Независимо
какви са причините - политически или икономически, потушени въстания или липса на
препитание. Няма значение
дали ще успееш и забогатееш
отвъд Атлантика или през девет планини, та в десета, носталгията един ден те спохожда. Майчиният език това е личната идентичност. Както
първият белег за нация е
езикът.
 Много е навременна
книгата ти. Защо днес отново България и Северна Македония не се разбират?
- Това е изключително сложен, тежък, жесток възел. Като
да завържеш мокро въже, пък
иди сетне го развързвай. Причините се знаят. Престъпно недалновидни са авторите.
 Не знаят ли днешните
управници, че отечеството
ни някога е било общо? Че някога хората там са казвали:
“Майка България”, “Стара
България”, “Горна България”?
- Днешните управници
нищо не знаят. Исторически
неграмотни, политически
объркани, управленски несъстоятелни. Играят си с огъня.
Но... избрани. И тук вече не
великите сили са виновни. Те
са продукт роден, наш, че и
дълго дундуркан, докато стана
нетърпим.
 Езикът на всичките ти
творби е меден! Сладки местни думи, гальовни, изразителни, когато разказваш за

“

бита на земляците ти, за
столиците пред портите, за
песните в кръчмите, за човеци-легенди! Как ги запази
тези думи-бисери?
- Ами, “родена съм на Великден”. Да, защото съм расла
сред хора, които имат респект
към думата. Смислена, красива, умна, значеща. Известна
истина е, че местните говори
са изворче свежо за книжовния език. Класиците ни показват ценността на това наследство още от читанката.
 С майсторство на сценаристка рисуваш картините от всекидневието, от живота на хората в родния ти
край. Помниш ли ги още от
детството си или си ги слушала от бабите?
- Всяка дума в романа си,
всяка история мога да я защитя. Помня, знам ги хората. От
раждането ми до сега. Те оплодиха моето въображение и
ми отгледаха вкус към езика.
Че се и обърквам - кое съм
чула и кое съм измислила.
 Днес осиротяха ли децата без бабите си? А и на
бабите скутите са празни далече са им внучетата. Кой
колко изгуби от тази глобализация?
- Все още не можем да оценим каква беда е, че децата на
нашите емигранти изтървават
майчиния си език. Да, това
предполага големи, неистови
усилия на родителите да ги
учат. Но си струва. Тъжна
гледка са дошли си от далечна
чужбина, пораснали вече деца
и не могат да си говорят с баба
и дядо. И не само.
 Пишеш, че някога Уилям Гладстон - големият защитник на България, попитал дали имаме “цялостни
хора” за управлението на
новата ни държава. Имаме
ли днес ние такива хора?
Защо този въпрос пак стои
на дневен ред?
- Убедена съм, че има. Все
още има. Не може да няма.
Най-тежката поразия, която
днешните ни управници нанесоха, е да ги имат за незаменими, хората да се страхуват,
че след тях, видите ли, щели да
дойдат по-лоши. А то, накъде
вече по-лоши?!

Ðàñëà ñúì ñðåä õîðà, êîèòî
èìàò ðåñïåêò êúì äóìàòà
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Много се писа за ваксините срещу КОВИД-19 - доста
преди да дойдат на бял свят.
Заради различните спекулации
между истината, полуистината и неистината, въздържахме
се да пишем за тях. Всяко лекарство или ваксина преследват преди всичко две цели - да
са безвредни и да са ефикасни.
Засега в ЕС се ползват две
ваксини - едната е Comirnaty
на фирмите “Пфайзер” и “БиоНТех”, а втората е COVID19 Vaccine Moderna на “Модерна”. При кратката характеристика и на двете ще видим обърнат надолу черен
триъгълник. В този символ
няма нищо зловещо. Той
съществува от 7-8 години и се
използва във всички държави
членки на ЕС за означаване на
лекарства, които са обект на
допълнително наблюдение.
Такива може да са биологични продукти (например ваксина или лекарства, получени от
плазма) или лекарства, получили разрешение за употреба
под условие (т.е. фирмите,
които ги предлагат на пазара,
трябва да предоставят допълнителни данни за тях), или са
разрешени за употреба при
извънредни обстоятелства,
както стана с ваксините срещу КОВИД-19. Европейската
агенция по лекарствата (ЕМА)
поддържа регистър на такива
лекарства и те се наблюдават
много стриктно. Често това са
иновативни медикаменти, които са от огромно значение за
болните. Такива например са
биологичните препарати за
лечение на ревматични заболявания и др. Едно лекарство
може да бъде включено в
списъка, когато е разрешено
за употреба за пръв път или
по всяко друго време от жизнения му цикъл. То остава под
допълнително наблюдение 5
години или докато Комитетът
за оценка на риска при проследяване на лекарствената
безопасност към ЕМА реши
да го изключи от списъка.
Разрешените в момента за
употреба в ЕС две ваксини
стават причина имунната система (естествените защитни
сили на организма) да произвежда антитела и кръвни клетки срещу вируса SARS-Cov2, като така се осигурява защита срещу заболяване от
КОВИД-19.
Друго голямо притеснение
на хората са страничните действия на ваксините. Те като
всеки лекарствен препарат
може да предизвикат

нежелани реакции
при някои. В началото на януари началникът на Клиниката
по клинична алергология на
УМБАЛ “Александровска”
доц. Мария Стаевска обясни,
че ваксината, която в онзи
момент
се
прилагаше
(Comirnaty), няма противопоказания за пациентите с астма, със сенна хрема, с хранителна алергия, с медикаментозна алергия. Като изключе-
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КОВИД-19 - какво знаем
за ваксините досега?
А след имунизацията накъде?
ние тя посочи само хората,
които са имали алергичен шок
от различни ваксини.
Като всички ваксини, и
тези срещу КОВИД-19 не
трябва да се правят, ако в
момента човек страда от остра инфекция и има висока температура.
Ето какви нежелани реакции може да предизвика
Comirnaty, според проучванията. Много често (повече от 1
на 10 души) може да се появи
болка и оток на мястото на
инжектиране; умора; главоболие; болка в мускулите; болка
в ставите; втрисане и/или повишена температура.
Честите нежелани реакции
може да засегнат до 1 на 10
души и това са зачервяване на
мястото на инжектиране; гадене.
Нечестите може да се проявят при по-малко от 1 на 100
души - уголемени лимфни
възли, неразположение, болки
в крайниците, безсъние,
сърбеж на мястото на инжектиране.
В категорията редки нежелани реакции (до 1 на 1000
души) е регистрирано временно едностранно увисване на
лицето.
И накрая е категорията на
реакциите с неизвестна честота (от наличните данни не
може да бъде направена оценка) и това е тежка алергична
реакция.
За да бъде завършен ваксинационният курс, 21 дни след
първата инжекция трябва да
бъде поставена и втората.
Ваксината се прилага на хора
на и над 16 г.

Внимание, ако имате
инжектирани
козметични филъри
Другата ваксина, която започна да се прилага у нас, е
COVID-19 Vaccine Moderna.
Тя е за хора на и над 18 г. В
клиничното проучване участвали 30 351 души от 18 до 95
г. И при тази ваксина трябва
да бъдат поставени 2 дози, но
втората се инжектира 28 дни
след първата. Нежелани реакции, които може да засегнат
повече от 1 на 10 души, са
подуване в областта на подмишницата, главоболие, гадене/повръщане, мускулна болка, болки в ставите и скованост, болка или подуване на
мястото на инжектиране, усещане за силна умора, втрисане, повишена температура.
Чести реакции обикновено
може да засегнат до 1 на 10
души и те са обрив, зачервя-

СНИМКИ PEXELS

Правилно носене на шлем и маска
ване или уртикария на мястото на инжектиране.
Нечестите може да засегнат до 1 на 100 души и
това е сърбеж на мястото
на инжектиране. Редки са
тези, които може да се
случат при по-малко от 1
на 1000 души - временно
увисване на едната страна на лицето (парализа на
Бел). При тази ваксина
трябва да са особено внимателни хората, които са
си правили козметични
инжекции в лицето. При
тях може да се появи подуване на лицето, става
ясно от кратката характеристика на продукта,
публикувана на електронната
страница на МЗ. Сред много
редките, които може да засегнат до 1 на 10 000 души, са
тежки алергични реакции (анафилаксия) и свръхчувствителност.
Както при всички лекарства, така и при ваксиниране,
необходимо е да съобщите на
лекаря си за нежеланите реакции. Освен това на електронната страница на Изпълнителната агенция по лекарствата
има формуляр за съобщаване
на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица.
Но може и да опишете наблюдаваната реакция в писмо в
свободен текст и да изпратите на ИАЛ на адрес: София
1303, ул. “Дамян Груев”, 8.
От проучване, публикувано в The New England Journal
of Medicine през декември,
става ясно, че защитата на
ваксината на “Пфайзер” и
“БиоНТех” започва 12 дни
след първия прием и достига
52% ефективност няколко седмици по-късно. Седмица след
втората ваксинация вече степента на ефективност достига
95%. В заявлението си за раз-

решение “Модерна” съобщава за степен на защита от 51%
две седмици след първата имунизация и 94% две седмици
след втората доза.
Както Европа, така и Америка побързаха да дадат зелена улица на двете РНК-ови ваксини, за да може по-малко хора
да се разболяват и по-бързо да
се придобие колективен имунитет срещу КОВИД-19. Навярно затова и въпросите сред
обществото са много и различни. Напоследък хората питат:
“Мога ли да разпространявам
вируса на други хора, дори ако
съм напълно ваксиниран?” Засега сякаш отговорите от FDA
и американските центрове за
контрол и превенция на заболяванията по-скоро са: “Ваксините предпазват вас - ваксинираното лице, от тежко заболяване от КОВИД-19.” Очевидно е необходимо време медицинската наука да даде отговор на подобни въпроси. Затова препоръката е

да се носи маска и след
имунизацията
И нещо много важно. Не
се подвеждайте по реклами-

—˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ ‚ ì«‰‡‚Âî ‰‡‚‡ Ó·˘‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ë ·ÓÎÂÒÚÌËÚÂ Ò˙ÒÚÓˇÌËˇ Ì‡ ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ ÌÂÏÂ‰ËˆËÌÒÍË ÂÁËÍ.
“ˇ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ Á‡ÏÂÌË ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËˇÚ‡ Ò ÎÂÍ‡ Á‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰Ë‡„ÌÓÁ‡ Ë Á‡ ÎÂ˜ÂÌËÂ. ≈ÍËÔ˙Ú Ì‡ ‚ÂÒÚÌËÍ‡ ÌÂ ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡
Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰Ë‡„ÌÓÁ‡ Ë Ò‡ÏÓÎÂ˜ÂÌËÂ, ÓÒÌÓ‚‡ÌË Ì‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËËÚÂ.

те. Дори онези, в които дами
само с шлем в магазин свободно разговарят с продавача на по-малко от 50 см, който също е само с шлем. Шлемовете сами по себе си не
предпазват от заразяване!
Особено онези симпатични и
елегантни за уста, защото те
са проектирани и предназначени (години преди появата
на КОВИД-19) за работещите в хранително-вкусовата
промишленост, но със сигурност не пазят от вируси:
нито грипни, нито морбилни, още по-малко - коронавируси. Но може във висока
степен да сте спокойни за
себе си, ако носите чиста и
плътно прилепнала по
лицето маска плюс
шлем. Не се безпокойте
- ще ви чуват, когато говорите.
Мнозина още питат:
“След като съм ваксиниран, мога ли да сваля
маската си в помещение
с много хора, ако всички
останали също са ваксинирани?” Американски
експерти припомнят, че
все пак ваксините не гарантират 100% предпазване от заразата, и препоръчват да се носят маски на места, където има
струпване на хора. Прогнозата им за “новото
нормално”, независимо
дали това е по-късно през
2021 г. или дори 2022 г., е
“евентуално облекчаване на
противоепидемичните мерки,
с периодично подновяване,
когато вирусът пламва в общността”. Е, честно казано,
така е по-сигурно за здравето
ни. Още повече, че SARSCov-2 започва тепърва да
показва своето лицемерие и
подмолност с нови “варианти”. С 50 до 70% по-заразен
е т.нар. британски вариант,
който очевидно е по-нагъл и
не се повлиява дори от сегашните мерки, както преди
дни каза епидемиологът
Петър Марков. Прогнозите
са, че той от доста време вече
е и в България. Според Марков, за да спрем разпространението му, ще са необходими с 50 до 70% по-строги
мерки! Така че, очевидно, ваксините ще вървят заедно с
маските. И да не забравим
притесненията на началника
на Оперативния щаб проф.
Венцислав Мутафчийски, за
които очевидно властта се
прави на глуха, че всяка пета
проба е съмнителна за новия
вариант на вируса.

Страница на Аида ПАНИКЯН

10

ПЕТЪК
22 ЯНУАРИ

ГРАФОЛОГИЯ

2021

Писмо ви пиша... по
неволя*
Красивият почерк
се превръща
в голяма рядкост
сред по-младите
поколения
Нарастващата популярност на
компютрите, смартфоните и други
високотехнологични джаджи постепенно лишава хората от възможността да изразят мислите си, като
ги напишат с химикалка върху лист
хартия, на страница от тефтер или
тетрадка. Мнозина от нас получават всеки ден десетки послания на
електронната поща. Но те са предимно служебни или са свързани със
спорадични ангажименти и интереси. Позабравени са популярните преди години картички със собственоръчно написани пожелания, изпращани за някой личен или международен празник.
Напоследък и децата пишат все порядко с химикалка, като предпочитат
дори есетата да нащракат на лаптопа.
Затова и красивият разбираем почерк
се превръща по-скоро в изключение,
твърдят експерти. И разкриват, че с
негова помощ може да се определи
полът на автора му. На дамите са присъщи по-закръглени букви и по-меки
връзки между тях, докато мъжете обикновено несъзнателно залагат на остри
линии, макар че някои елементи са характерни и за жените, и за господата.
Според многобройни изследвания
благодарение на почерка може да се
установят над 500 черти на характера доста повече, отколкото вероятно ни се
иска. Навремето на графологията се е
обръщало специално внимание във важни сфери на живота, като например при
кандидатстване за работа. Специално
обучени експерти анализирали големината на буквите, формата им, отстъпа
между думите и т.н. - всичко онова, което
правим, без да се замисляме.

Значението на размера
Смята се, че ако човек има дребен
почерк, той е притеснителен, затворен,
но в същото време е много внимателен
и усърден.
Средната големина на ръкописните букви разкрива уравновесена лич-

Без саморъчен подпис договорът
е недействителен
* Началото на посланието на Татяна Ларина до Евгений Онегин от
прочутия роман в стихове на А.С.
Пушкин

Краснописът изисква търпение
ност, с лек характер, добра комуникативност и бързо приспособяване към
всякаква обстановка.
Едри думи редят общителни, праволинейни хора, които обичат да са в
центъра на вниманието. Също така те
без усилие успяват да запазят самообладание дори в много напрегнати ситуации.

Първи стъпки в писането
начава, че авторът им цени свободата
си и не обича да е припрян.
Малкият интервал разкрива, че човекът не обича самотата и понякога,
дори съвсем неволно, може да се
държи като досаден натрапник.

Тайната на разстоянието

Посоката на наклона

Когато между думите, написани на
ръка, има голяма дистанция, това оз-

Експертите са на мнение, че когато
почеркът е накривен надясно, това е

знак за отвореност към нови впечатления и готовност да се натрупа допълнителен опит.
Ако буквите са почти перпендикулярни на реда - стоят изправени и подредени като войници, това сочи, че
стопанинът им е логичен и практичен,
винаги залага на разума, а не на емоциите.
Сочещите наляво думи принадлежат на човек, който обича да се държи
настрана и да работи незабелязано. Но
когато става дума за десничар,
всъщност наклонът в противоположна
на писането посока е символ на бунтарския дух.

Формата на буквите
Когато всичко в думата е свързано
по всички правила на правописа, преподаван още в първи клас, това означава, че хората с такъв почерк следват
желязната логика в живота. Но
всъщност до всяко решение стигат с
огромна предпазливост, премисляйки
възможните плюсове и минуси.
Острите букви разкриват, че човекът е умен, любознателен, обаче
често е погълнат от себе си и дори
агресивен.
Закръгленият почерк е присъщ найвече на творческите личности.
Помощта на родителите е незаменима

Отпечатък на характера
Специалисти умеят да разгадават психофизичното състояние само
по почерка, както и да определят дали човекът е писал в неудобна
поза или е бил под влиянието на алкохола.
Съществуват определени методики, с помощта на които може да
се установи възрастта на автора на дадените редове, а също и
някои негови характерни особености. Например, по почерка си
личи, че индивидът има проблеми със зрението, като най-често
става дума за далекогледство. Експерти разкриват, че при такива
хора са налице индивидуални особености на ръкописа. Ако се
сравнят текстове, създадени в различни периоди от живота,
става ясно дали човекът е бил засегнат от определени заболявания,
като инсулт или инфаркт, които нарушават двигателните навици
и променят почерка.
За да се разбере на кого принадлежи даденият подпис, не е достатъчно да се сравнят само два документа. Необходими са поне
няколко и е за предпочитане да са от различни периоди, защото
начинът на писане се пременя през целия живот. Но все пак се
запазват определени особености като например някои главни или
малки букви или съединителните връзки помежду им.
Любопитен факт е, че почерците на няколко души наистина може
много да си приличат, но все пак няма абсолютно еднакви. Дори
близнаците, които имат идентични гласове или външен вид, пишат
по съвсем различен начин. Както отпечатъци на пръстите им са
изключително близки, но не са едни и същи, така и графичните
знаци, възпроизвеждани на ръка от родените в един ден братя и
сестри, притежават определени особености.

Силата на натиска
Колкото тя е по-голяма, толкова човекът има по-изразено чувство за дълг,
отговорен е и хората го смятат за мно-

Клавиатурата все повече
застрашава умението
да пишем красиво
го сериозен. От друга страна, често
това е показател за изблик на емоционална реакция на получена критика.
Лекото докосване на листа с химикалката е показател на недостатък на
жизнената енергия. В същото време
индивидите, които пишат по този начин, са емпатични и винаги съчувстват
на другите.
Помнете - вашият почерк е уникален и неволно може да разкрие онова,
което за другите обикновено остава в
тайна. Имайте предвид обаче, че всеки
може да се научи да пише красиво, но
по-важното е делата ни да не са грозни.
Страницата подготви
Альона НЕЙКОВА
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Сметищата на националния
манталитет
„Късото мислене” на обществения нихилизъм
е опасно и зловредно за самите нас
Юри МИХАЛКОВ

Тонове отпадъци в река
Искър се струпаха пред ВЕЦ-а
край Своге. В бунището плават
и битови вещи, но преобладава
пластмасата - бутилки, бидони,
торбички. Според някои данни
размерът му е 10-12 декара.
Излиза, че не просто сме
изхвърляли десетки хиляди единици пластмаса в реката, а и
толкова пъти сме давали воля на
примитивизма и невежеството
си. Превърнали сме една река в
боклуджийски контейнер.
Плaвaщo cмeтищe ce e oбрaзувaлo в р. Cтрумa, крaй кюcтeндилcкoтo ceлo Нeвecтинo. Там
има мост, но той се използва не

за преминаване, а като бунище.
Твърди се, че боклуците доплавали дотам от Перник и Земен.
Двата случая напомнят за
трагедията от 19 юни 2014 г.
във варненския квартал “Аспарухово”. Тогава загинаха 13
души, включително три деца. На
първо четене причината бе наводнение от дъждове. Но между
редовете се вижда, че трагедията е била насочвана и от човешкото мислене (частично това бе
установено и от направената
проверка). Драмата се разиграла в създадено от природата
дере, което се използвало за
оттичане на вода при дъждове.
Но в годините на свободата и
демокрацията дерето се превърнало в нов квартал с незаконно
строителство на къщи по няколко ката, а също и в сметище, но
не на бутилки, а на отпадъчен
строителен материал и захвърлена покъщнина. Така дерето, в което се пръкнала улица, при това
с високи огради, се стеснило, а
когато на 19 юни се понесла
двуметрова вълна, се оказало, че
то не само е тясно, но и “запушено”, и на стихията не й оста-

Трагедията в “Аспарухово”
ва друго, освен да отнесе човешки животи и къщи.
Политиците ни са боклук,
смята масовото съзнание. Ама
бутилките в Искъра или при
Струма не са хвърляни от политици (без да съм техен адвокат).
Нито те са вдигали къщи по
дерето. Или са изхвърляли в
него непотребни тухли, керемиди, печки и дивани. Това сме го
правили ние, средностатистическите българи. Затова бунищата
по Искър и Струма не са ли сметища на националния ни манталитет? Запушеното от нарушения и боклуци дере не е ли
тромбът на егоизма и обществения нихилизъм?
Мнозина примирено ще
потърсят утеха в обяснението,
че нямало какво да се направи,
защото такава ни е кръвната
група: личната изгода или удобство пред обществения интерес.
Само че тази кръвна група е
носител и на “късо мислене”,
поради което става зловредна и
опасна за самите нас. Ето,

За какво мечтахме, а какво ни сполетя
Стефан ЗДРАВКОВ, председател на
фондация “Искър”, в. “Сирак”, Мездра

През февруари 2020 г.
изпратих на кмета Йорданка Фандъкова покана да свикаме екоконференция, защото и сега смятам, че екологичните проблеми по
Искърското поречие трябва
да бъдат решавани съвместно от всички общини и гражданите на този регион. Надявам се поне сега да получа някакъв отговор! А понеже вече има поговорка, че
“в България без Бойко нищо
не става”, се надявам той да
намине и към ВЕЦ-Своге, та
да го попитам - вместо тези
800 курса на товарни камиони с изгребаните от Искъра боклуци да се карат в
Костинброд, няма ли друго
решение? Както се вижда,
повечето са пластмасови бутилки. От години у нас се
провежда благотворителна
кампания “Капачки за кувьози”. Пращах питания до
организаторите - добре,
нека децата да събират само
капачките, но какво става с
бутилките от пластмаса? И
сега всички видяха отговора
- в Искъра са! Не е ли подобре край Своге или Мездра да се направи, ако не
цяло предприятие, поне цех
за преработка на пластмаси? ВЕЦ-Своге и в бъдеще
ще бъде преграда тези бу-

тилки да не стигат до Дунава и от там - до Черно море!
Скъпи кметове, еколози
и граждани от Искърския
край, към вас се обръща ако
не първият, то поне един от
главните виновници за началното изграждане на каскада ВЕЦ “Среден Искър”.
От 1992 г. с трийсетина
приятели в моя гараж в
Мездра си дадохме дума да
работим така, щото водите
на р. Искър да станат отново чисти, както в детството
ни! През 1992 г. правихме
конкурси “Мис Искър” по
цялото поречие от Самоков
до Червен бряг, гребни регати с лодки по Искър и
Дунав. Край с. Реселец,
Червен бряг, бе проведена
“Екотопия 92” с участието
на 2 хиляди еколози от Европа и любители на нудизма. На 2 август 1993 г. в
Мездра организирахме
първия весел екопразник

“Бира за смет” и тогава с
едно дарение на президента
Желю Желев възобнових
издаването на в. “Сирак”,
който тази година става столетник! През 1995 г. проведохме Първата национална
извънстолична конференция
на неправителствените екологични организации.
С тези спомени преди
година тръгнах с колата по
поречието с намерение да
стигна до заличеното от картата с. Караш да предам няколко книги на майката на
новия екоминистър Емил
Димитров, както и покана
след 25 години отново да направим екоконференция! Не
стана. Та сега, когато Своге
и р. Искър се прочуха с
“плаващия боклучарник”
край ВЕЦ, отново пращам
покана да направим такава
екоконференция, да поканим нашия земляк - министър Емил Димитров, да
обсъдим възможностите на
т.нар. зелена политика или
сделка на ЕС и особено на
“разделното” събиране на
битовите отпадъци.

“тромбът” отнесе 13 човешки
живота. За отстраняването на
плаващото бунище по Искъра
ще плащаме от джоба си, а и то
резили държавата ни пред света, след като бе показано по
чужди медии.
Голяма част 30-годишния период след 10 ноември мина под
недъга на “късото мислене”.
Нима в началото не се юрнахме
да си получим земята в реални
граници и в името на тази уж
изгода изхвърлихме на бунището работещо земеделие и благоустроени села? И не стигнахме
ли до реална разруха: пустеещи
земи, обезлюдени села, аграрни
латифундисти. Не се ли дрогирахме от идеята за приватизация, за да си открием фирмичка,
магазинче, ресторантче, цехче и
да престанем да работим за
държавата? Пазарната стихия
обаче сложи катинара на много
от тях, а междувременно ние
изхвърлихме на боклука социалната държава и сега се ровим
в търсене на някакви нейни ос-

татъци, за да попритъпим беднотията. Захвърлихме и голяма
част от някогашното здравеопазване, въпреки че са ни съветвали от Запада да не го пипаме,
а накрая какво получихме? На
едно от първите места сме по
смъртност в ЕС и милиони от
нас нямат достъп до лечение поради безпаричие, заради липса на болници или лекари. Пратихме на боклука реда и контрола на някогашната държава,
а сега постоянно се оплакваме,
че това, в което живеем, не може
да бъде държава. Ръкопляскахме на дошлата свобода, на
изхвърлените закони, задължения и ограничения, но получихме свободата на грабежа, всепозволеността, беззаконието и
демагогията. Собственото ни
“късо мислене” не ни ли запрати на сметището? И това едва
ли е много по-различно от горчивата констатация на редица
леви философи у нас, че Българи е изпаднала в периферията
на неоглобализма.

НА 24 ЯНУАРИ
СЕ НАВЪРШВАТ
100 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ПИСАТЕЛЯ
КОМУНИСТ
ДОБРИ ЖОТЕВ

ДВАМАТА ЛУДИ
Добри ЖОТЕВ

Сред двора на старата лудница
се срещнаха двамата луди.
Разчорлен и бледичък, Първият
се вгледа тревожно във Втория
и с пръст на устата попита:
“Човече, да имаш надежди?”
Тогаз понаведе се Вторият,
направи фуния с ръце,
потърси ухото на Първия,
натъпка гърди с атмосфера
и викна като гръмовержец:
“О, имам ги, колкото искаш!”
Но Първият хвана ръката му,
приклещи я в своята
и страшно тревожно зашепна:
“Не бива!
Събраха се много!
На стария гръб на планетата

тежат планини от надежди!
Тя вече съвсем изнемогва!
Ако натоварим земята
със още едничка надежда,
не ще издържи!
Тъй, тъй, ще изплесне завчас
от своята орбита!
А после иди я спасявай,
отиде ли в тъмната бездна!
за бога, не бива!
Земята е в смъртна опасност!”
Огледа се сепнато Вторият:
“Така е!
По-скоро да кажем на хората!
Аз тръгвам наляво!
Ти бягай надясно!”
И в двете съдбовни посоки
се втурнаха двамата луди.
Простете, нормални приятели!
Това не очаквах от себе си,
но както ги гледах и аз,
се втурнах във трета посока.
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B oпит дa зaпълни незаетите paбoтни мecтa в ceлcкoтo
cтoпaнcтвo, cлeд Бpeкзит
пpaвитeлcтвoтo нa Beликoбpитaния щe yвeличи бpoя нa
издaвaнитe визи дo 30 000 зa
ceзoннитe
paбoтници
в
ceктopa. Cпopeд ycлoвията,
посочени на oфициaлния
пopтaл
нa
бpитaнcкoтo
пpaвитeлcтвo, издaвaнeтo нa
нeoбxoдимитe дoкyмeнти ще
стpyвa 244 пayндa, кoeтo пpaви
пoвeчe oт 536 лeвa. Taкaвa e
цeнaтa за шестмесечна трудова виза за paбoтници oт
Бългapия, Pyмъния, Естония,
Литва и Словения. Оказва се,
че за много други европейци
таксите ще са по-ниски, тъй
като за тях ще има 55 паунда
отстъпка. В това число са и
Северна Македония, и Турция.
Оcвeн на виcoкaтa цeнa зa
визитe, paбoтницитe oт по-бедни държави като България и
Румъния ще се натъкнат и на
още пречки след Брекзит. Кандидатстващите за сезонна заетост ще трябва да доказват,
че paзпoлaгaт c дocтaтъчнo
cpeдcтвa, зa дa мoгaт дa ce
издъpжaт caми нa Ocтpoвa,
което означава минимум 1270
бpитaнcки лиpи. B дoпълнeниe
щe тpябвa дa бъдaт peгиcтpиpaни във визoв цeнтъp,
къдeтo ce взeмaт пpъcтoви
oтпeчaтъци и ce пpaвят cнимкитe зa визaтa, което предполага допълнителни транспортни разходи.

Брекзитизиране
Българите вече трябва да плащат
над 500 лева за трудова виза на Острова
Евгени ГАВРИЛОВ

Възможност
Така, след като през миналата година бизнесът и икономиката у нас бяха коронизирани, тази година явно идва времето и за тяхното брекзитизиране. Горният пример е само
елемент от този процес. Великобритания и България се намират на двата географски края
на ЕС, заради което интензивността на икономическите
връзки между тях не е на толкова високо равнище, както е
при редица други страни членки на съюза. Затова излизането на страната от ЕС няма да
нанесе сериозен удар по
българския износ, прогнозират
от Българската стопанска камара. Постигнатата в последния момент “добра сделка”
между Брюксел и Лондон ще
даде възможност на българските фирми да продължат да изнасят за Обединеното кралство, но въвеждането на новите
експортни процедури ще доведе до известно оскъпяване
на процеса, твърдят от БСК.
Според нейна прогноза търговията със суровини като мед,
горива, слънчоглед, обзавеждане, облекла и пластмаса не
би трябвало да се промени
изобщо. Що се отнася до електрониката, електротехниката
и машините, вероятно ще се
наложи издаване на нови сертификати за съответствие, тъй
като трябва да бъде доказано,
че над 45% от съдържанието
на компонентите са от Европейския съюз, а не от трети
страни, като в противен случай ще бъдат налагани мита.
Износът на фармацевтични
продукти също няма да бъде
облаган с мита, но българските фирми, ориентирани към
износ в този сектор, трябва да
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преминат през нова процедура по регистрация.
Специфична ниша е износът на храни и напитки за
зареждане на българските магазини в Обединеното кралство. Той варира между 40 и 70
милиона евро годишно. Характерното за този бизнес е, че
разнообразието от стоки е голямо, а партидите са малки.
Макар да не се налагат мита,
очакванията са, че вносът им
към Острова ще се оскъпи значително, тъй като всяка партида ще изисква отделен санитарен или фитосанитарен сертификат съгласно изискванията
на Великобритания.

Храните
Българските храни и напитки във Великобритания ще
поскъпнат заради изискването
на сертификати. Изключение
е Северна Ирландия, където
ще могат да се доставят стоки, съответстващи на изискванията на ЕС. Етикетирането
на стоките трябва да съответства на изискванията на Обединеното кралство. Конкурентно предимство обаче ще
имат български стоки като
електроника, електротехника,
машинни, автомобилни части
и акумулатори. Причината е,
че те се водят като стоки и
материали с произход от ЕС,
вложени в британско производство, и ще бъдат смятани

за британски при износа им
към ЕС и обратно. Добра
възможност се открива пред
българските транспортни
фирми, тъй като се ограничават каботажните права на британските превозвачи в ЕС.
След излизането на Великобритания от ЕС тя може да се
окаже добра възможност за
българските превозвачи, защото там няма да важи пакетът
“Макрон”. За сметка на това е
ограничаването на каботажните права. Става въпрос за услуги, предоставяни от чуждестранни превозвачи, които след
извършен международен курс
се намират в дадена страна и,
вместо да се връщат празни,
извършват допълнителен превоз в страната, преди да достигнат границата. Това е добра възможност за българските
транспортни фирми да заемат
тази пазарна ниша.
Стокообменът
между
България и Великобритания
не е голям. Търговското ни
салдо е положително. България е изнесла стоки за около
700 милиона евро през 2019
г., което е около 2,5% от целия износ. В същото време е
внесла продукти за около 460
милиона евро, което е 1,2 на
сто от вноса у нас. Според
консултантската компания
“Кофас”, въпреки “добрата
сделка” между Обединеното
кралство и ЕС, съществуват
множество рискове за бизнеса. На първо място е безмитната и безквотна търговия.
Тя ще засяга само стоки, изработени от местно производство (британско или от
ЕС). Експертите на “Кофас”
прогнозират, че веригите за
доставки на селскостопански
и хранителни стоки ще бъдат
нарушени поради наличие на
гранични проверки и съответно забавяне на доставките.
Това може да бъде сериозно
предизвикателство особено

за нетрайните хранителни
продукти.
От сключването на сделката насам обществеността е залята от информация за договорености, процедури и общи
положения. Все пак,

какво засяга
най-много
българските икономически
оператори.
- Липса на тарифни и квотни ограничения;
- Правилата за начисляване
на ДДС са както при търговия
с трети страни;
- Променят се правилата за
произход на стоките. Стоки и
материали с произход от ЕС,
вложени в британско производство, ще бъдат считани за
британски при износа им към
ЕС и обратно. Обединеното
кралство не успя да договори
ресурси с произход от страни
като Китай, Турция и Япония
да бъдат третирани равнопос-

тавено с тези от ЕС. Обединеното кралство постигна шестгодишен гратисен период за
нулеви мита за електромобили, след който ще се изисква
въвеждане на 10% мито, ако
съдържанието на компоненти
от трети страни надхвърля
55%. ЕК разработи инструмент за самооценка на произхода на стоките ROSA, който
е препоръчително да се ползва
в началния период след влизане на споразумението в сила;
- Постигнато е споразумение и за разрешаването на
бъдещи спорове, свързани с
търговските правила и стандарти. За целта е съгласувана процедура за третиране на такива
случаи, като се очаква и създаването на двустранна управляваща комисия;
- Постигнато е споразумение за прилагането на минимални екологични, социални и
трудови стандарти, което не
предвижда автоматичното налагане на тарифни санкции в
случай на неспазването им;
- Продължава се валидността на съществуващите
договорености по отношение
на транспорта. Ограничават
се каботажните права на британските превозвачи, което
може да се окаже добра
възможност за българските
транспортни фирми да заемат
тази пазарна ниша;
- Услугите не са включени
в обхвата на споразумението.
Британската икономика е силно зависима от услугите, тъй
като 80% от БВП на страната
се генерират от този сектор.
Обединеното кралство стана
първата държава в света, чийто износ на услуги надхвърли
този на стоки;
- След 1 януари 2021 г.
регистрирането на фирми и
откриването на банкови сметки във Великобритания за
българските предприемачи
значително се усложнява;
- Великобритания запазва
участието си в програмите на
ЕС “Хоризонт” и “Коперник”,
както и членството си в “Евроатом”. Значителна загуба за
българското образование е
оттеглянето на Лондон от програмата “Еразмус”, с изключение на университетите в Северна Ирландия.

Шофьорите на тирове ще трябва да представят
редица нови документи при пристигане и напускане
на Великобритания, което ще забави преминаването
им през граничен контрол.
Българските граждани ще могат да внасят във
Великобретания стоки за 390 паунда. Всичко над
тази сума се обмитява.
Какво и колко може да се внася:
- 42 литра бира;
- 18 литра вино;
- 4 литра алкохол с градус над 22%;
- 9 литра подсилени вина с над 22% алкохол;
- 200 цигари;
- 100 пурети;
- 50 пури;
- 250 грама тютюн;
- 200 пълнителя за електронни цигари.
Всяка от категориите може да се комбинира с
друга, но при наполовина от разрешеното количество. На децата под 17 години не се полагат
никакви цигари и алкохол и квотата не може да се
отстъпва на друг човек.

ПЕТЪК
22 ЯНУАРИ

Соня Йончева и
Пласидо Доминго
ще пеят в София
Галаконцертът е на 31 август пред
катедралния храм „Свети Александър Невски”
Световноизвестната
оперна прима Соня Йончева ще излезе на сцена пред
катедралния храм “Свети
Александър Невски” заедно
с краля на операта Пласидо
Доминго на 31 август в
20 ч. Те ще изнесат галаконцерт с популярни арии от
прочути опери, подбрани
специално за българската
публика, под съпровода на
Софийската филхармония с
диригент Найден Тодоров,
научи ДУМА от Елица Пенова, пиар координатор на
събитието. Компанията
“SY11 Events” е организатор на галата, партньори са
Столичната община и Министерството на културата.
“За мен като българка е
особена чест да пея пред
един от символите на нашата столица - катедралата
“Свети Александър Невски”. Вълнението да направя това именно с Пласидо е
изключително и му благодаря за приетата покана”, за-
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СНИМКА “SY11 EVENTS”

Соня Йончева и Пласидо Доминго в “Луиза
Милер” от Джузепе Верди, постановка
на Метрополитън опера, Ню Йорк
яви прочутото сопрано при
обявяването на новината.
Пласидо Доминго вчера
отпразнува своя 80-годишен
юбилей. Медиите по света
отбелязват заслугите му към

оперното изкуство и проследяват неговата богата и
продължителна кариера. “Не
мога да повярвам на това,
което ми се случи. Не съм и
мечтал толкова години да

имам възможността да споделям с публиката любовта
към оперното изкуство, към
музиката. Оценявам щедростта на съдбата и съм благодарен за подкрепата на публиката, признанието, което получавам от нея, от моите колеги. В живота си съм имал и
щастливи, и трудни моменти,
но винаги публиката ми е
давала сили да продължа. Да
се чувствам необходим!”,
споделя Доминго. Той е радостен, че ще се върне отново в България, няколко години след концерта му в зала
“Арена Армеец”, когато
вдигна на крака публиката,
изпълнявайки на български
“Моя страна, моя България”
на Емил Димитров.
“Във времената, в които
живеем, бих искала този
концерт да донесе вдъхновение на моите сънародници и да даде нов импулс в
българския културен живот.
Бях много щастлива, когато
през миналата година пях в
Античния театър в моя роден Пловдив. Била съм на
различни сцени, пред различна публика, но усещането да си у дома е несравнимо!”, сподели Йончева. За
нея Пласидо Доминго казва: “Тя е певица със собствен път и кариерата й не
прилича на ничия друга.
Соня Йончева притежава
нещо повече от красив глас
- тя е смела в своите житейски и творчески избори!”
Билетите са на цени от
50 до 250 лева, ограничен
брой ВИП билети по 300 лв.
включват специален подарък
за меломаните. Всички билети от днес са в мрежата на
касите на Изипей или онлайн
на www.epaygo.bg.

„БГ киномаратон по БНТ 2”
продължава на 23 и 24 януари

1

глийския съсед” са с начален час
18.55 ч. В събота от 20 ч. ще се разходим от едно село до Бъкингамския
дворец с филма на Рангел Вълчанов
“Лачените обувка на незнайния воин”.
След това ще се пренесем в суровата
действителност на “Козият рог”, а от
23 ч. ще споделим тайната на истинското приятелство с героите на “Вчера”.
Неделният ден ще завърши с кражбата на няколко праскови и едно сърце

3

2

СНИМКИ БНТ

1 “Крадецът на праскови”
деца на море”. Следват невероятните
приключения на Чоко и жабока Боко, а
от 10.40 ч. “Госпожа Динозавър” ще ни
отведе до място, където животни, птици и хора летят заедно. В неделя от
10.30 ч. ще видим патилата на малкия
Митко-Миташки от “Куче в чекмедже”.
Любимите комедии ще ни заредят с
усмивки и добро настроение в събота с
новината за малка рибка, която ще се
превърне в истински “Кит” в 12.30 ч. А

2 “Топло”
рев”. В неделя от 16 ч. ще придружим
един мъж на пътешествие в миналото
във филма с Апостол Карамитев “Бялата стая”, а от 17.20 ч. ще станем
свидетели на опасния поход и несъстоялата се среща на баща и дъщеря в
“Под едно небе”.
Какъв е краят на историята на един
англичанин в България, който заживя
в собствена къща на село, ще разберем
в събота и неделя. Двете серии на “Ан-

„Червената шапчица”
играят в Софийската
опера в събота

СНИМКА СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ

Любимото представление на
децата по приказката на Шарл
Перо “Червената шапчица” ще се
играе на 23 януари от 11 ч. на
голямата сцена на Софийската
опера и балет. Музиката на спектакъла е от Александър Владигеров. В образа на Кучето е потърсено равновесие между лошото и
доброто. Лисицата, превъплътена
като “Горската мис”, символизира
красотата. Зайчето напомня бързината и жизнеността на спортиста. Всяко дърво от декора е своеобразна обител - Лисицата си има
“Моден салон”, Вълкът предпочита
да се отбива в “Горската кръчма”,
Ловецът често минава към “Горската болница”, Звънчето обитава
“Горската библиотека”. Къщичката на бабата в гората е мястото
на страховитата среща между
Червената шапчица и Вълка. Участват Елена Стоянова, Анна Вутова-Стойчева, Силвана Пръвчева,
Рада Тотева, Александър Георгиев,
Иванка Нинова, Цветан Цветков,
Георги Джанов. Диригент е Жорж
Димитров, текст на песните - Иван
Свежин Теофилов, сценичен вариант и режисура - Юлия Кръстева,
художничка - Павлина Коцева.

Валери Димчев и гости
от Банско в „Иде
нашенската музика”

студените зимни дни може да споделим
по съседски с героите на “Топло” от
13.50 ч. В неделя нова порция смях
носят недоразуменията във “Вилна зона”
от 12.30 ч., неразбирателствата в брака
с “Разводи, разводи” от 13.45 ч. и трагичните инциденти, съпровождащи кастинга за филм в “Ерудитъ” от 15 ч.
Златните рози на българското кино
в събота от 15.20 ч. ще ни поднесат
първа и втора част на “Иван Конда-

Българската национална телевизия
за втори пореден уикенд е подготвила
програма с любими на поколения и
превърнали се в емблематични български филми - на 23 и 24 януари по
БНТ 2, научи ДУМА от Мила Христова. Маратонът започва с любими
детски филми. В събота от 9.10 ч. ще
станем свидетели какво огромно количество снимки може да се направи с
аналогов фотоапарат във филма “С

НАКРАТКО

3 “Куче в чекмедже”
с героите на Невена Коканова и Раде
Маркович в “Крадецът на праскови”
от 20 ч. Темата за трудната любов на
двама влюбени и препятствията, които
трябва да преодолеят, ще продължи с
участието на Иван Иванов и Янина
Кашева във “Всичко е любов”. А финалната лента на киномаратона може
да пресечем в 23 ч. с усмивка и добро
настроение от великолепната игра на
Тодор Колев в “Опасен чар”.

СНИМКА БНТ

Виртуозният изпълнител на
тамбура и композитор Валери Димчев ще гостува във фолклорното
предаване “Иде нашенската музика” на 23 януари от 13 ч. по
БНТ 1. Той ще дойде в студиото
заедно със своите ученици Стоян
Чалгънов, Минчо Минчев и Димитър
Касапинов. Водещите Даниел Спасов и Милен Иванов ще срещнат
зрителите с мъжката вокална група “Банскалии” и с танцовия състав
при НЧ “Никола Вапцаров-1894” от
Банско. “Иде нашенската музика”
предлага пъстрота и динамика и
така показва богатството и разнообразието на българския фолклор с най-добрите ни изпълнители и чрез
мелодична и приятна музика. Всяка
седмица в него гостуват хора, обединени от своите фолклорни пристрастия, за да отговарят на различни музикални предпочитания. Музиканти и меломани водят разговора в различни посоки, говорят си за
музиката, която обичат и която
звучи в момента, провокират интересни теми, карат гостите да импровизират на живо.
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Облачността ще е разкъсана, над Западна и Централна България - предимно значителна. Ще духа слаб, в източната половина от страната умерен вятър от юг-югозапад. Затоплянето
ще продължи и минималните ще са предимно между минус 2 и
3 градуса; дневните в повечето райони ще са около и над 10
градуса, на места ще достигат 15 градуса. Атмосферното
налягане е по-високо от средното, но се понижава.

ХОРОСКОП

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ 13ÒÂËÂÌ Ú‚ ÙËÎÏ / ‡Ì‡‰‡, 2010„./, 2 ÒÂÁÓÌ, 1
ÂÔ., ‚ ÓÎËÚÂ: ¿Î‡Ì ’ÓÛÍÓ, ÿÓÌ Ã‡Í„ËÌÎË,
ÀËÌ‰‡ ¡ÓÈ‰, –ÂÈ˜˙Î
”ËÎÒ˙Ì Ë ‰. (12)
14.45 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊÂÒÚÓ‚ÂÚÂ
16.45 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚
22.00 ÕÓ˘ÌËˇÚ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ 8ÒÂËÂÌ Ú‚ ÙËÎÏ /¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ, 2015„./, 1
ÂÔ. ÂÊËÒ¸Ó —ÛÁ‡Ì ¡Ë˙,
‚ ÓÎËÚÂ: “ÓÏ ’Ë‰˙ÎÒÚ˙Ì,
’˛ ÀÓË, ŒÎË‚Ëˇ ÓÛÎÏ‡Ì, “ÓÏ ’ÓÎ‡Ì‰˙, ≈ÎËÁ‡·ÂÚ ƒÂ·ËÍË Ë ‰. (14)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ≈ÏËÎ ƒËÏËÚÓ‚ ÏÛÁËÍ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ-ÔÓÚÂÚ /2
˜‡ÒÚ/
00.35 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.55 »Á‚˙Ì Ë„‡Ú‡ /Ô/
04.25 «‡ÍÓÌ˙Ú Ì‡ ƒÓÈÎ Ú‚ ÙËÎÏ
/2 ÒÂÁÓÌ, 1 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
(12)

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

06.00 ì“‡ÌÒÙÓÏ˙Ò: –ÂÒÍ˛
¡ÓÚÒî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ, ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.4
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.5
15.00 œÂÏËÂ‡: ì»ÒÚËÌÒÍ‡
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.21
16.00 œÂÏËÂ‡: ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.13
ÂÔ.12
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.10
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ì¡ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ
„‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.15
21.00 œÂÏËÂ‡: ì¬Î‡‰î - ÒÂË‡Î, ÂÔ.15
22.30 œÂÏËÂ‡: ìƒÓ·ËˇÚ ‰ÓÍÚÓî - ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.15
23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
00.00 ì«‡ÔËÒ˙Úî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.3
01.00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î,
Ò.14 ÂÔ.57
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.120

08.00 ÕÓ‚ËÌË
08.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó
ÛÚÓî
09.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
10.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
11.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
11.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

ОВЕН

ВЕЗНИ

Ще разберете, че решаването на проблеми по
мирен път е по-лесно.
Изхвърлете отмъщението.

Денят не е удачен за
хазартни игри или за
финансови начинания.
Отложете големи покупки.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Скромен подарък ще ви
позволи да подобрите
отношенията си в семейството. Не бъдете
критични.

Ако ви се прииска да
правите нещо, свързано
с изкуство, наистина
опитайте. Ще ви върви
много добре.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Ще намерите общ език
с ваш колега, с когото
общуването е било
трудно. Ще решите спорове.

Фактът, че се чувствате доста добре, няма да
означава да вършите
неща, които не би
трябвало.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Няма да ви се налага
да полагате усилия за
нови запознанства. От
вас ще струят флуиди.

Преди да предприемете
каквото и да било срещу някого, се замислете как вие бихте постъпили.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Ще срещнете стар познайник, с когото сте
имали романтични отношения. Не си правете
илюзии.

Бъдете по-скромни, не
бъдете високомерни, не
манипулирайте и не
използвайте хората
около вас.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Доброто ви настроение
ще помогне за затопляне на отношенията с
половинката. Все пак
внимавайте.

Ще бъдете изправени
пред труден избор в
любовта. Не си правете сметки без кръчмаря.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

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◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌî
18.45 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î
20.00 ì¬ÂÏÂî
20.30 ì ‡Ò‡‚Ëˆ‡ ‚˙‚ ‚Ëı˙‡î. ‘ËÎÏ
22.15 ì30 ÒÂ˘Ëî. ‘ËÎÏ
23.50 ì ˙ÒÚÓ‚Ë˘Âî ‘ËÎÏ
01.40 ìŒÒÓ·ÂÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇ Ë·ÓÎÓ‚î
‘ËÎÏ
03.15 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
04.05 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Първият годежен пръстен е открит в Древен Египет,
по него има много детайли, правещи връзка с Луната
и Слънцето, а формата му на окръжност всъщност е
смислова препратка към идеята за безкрайността,
популярна по онова време в доста страни по света.

¡˛ÌÂÚÍ‡ Í‡Á‚‡ Ì‡ ·ÎÓÌ‰ËÌÍ‡:
- «Ì‡Â¯ ÎË, ˜Â ·ÂÌÁËÌ˙Ú ÓÚÌÓ‚Ó
ÔÓÒÍ˙ÔÌ‡?
- «‡ ÏÂÌ ÌÂ Â ÔÓ·ÎÂÏ, ‡Á ÒË Á‡ÂÊ‰‡Ï ‚ÒÂÍË Ô˙Ú Á‡ 20 ÎÂ‚‡...
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¡»ÀﬂÕ¿ œ≈“–»Õ— ¿, ‡ÍÚËÒ‡
¡Œ√ƒ¿Õ Õ» ŒÀŒ¬,
Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍË
¯‡ÏÔËÓÌ ÔÓ ÏÓÚÓˆËÍÎÂÚËÁ˙Ï
œÓÙ. ƒ»Ã»“⁄– √–≈ Œ¬,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙
Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ Ë ı‡ÌËÚÂ
ƒ–¿√ŒÃ»– ƒ–¿√¿ÕŒ¬,
Ú‚ ‚Ó‰Â˘
≈À≈Õ¿ œ¿Õ¿…Œ“Œ¬¿,
ÂÊËÒ¸Ó Ë ÔÂ‰‡„Ó„
œÀ¿Ã≈Õ ¡ŒÕ◊≈¬, ÔÓÒÎ‡ÌËÍ
Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ ¡˛ÍÒÂÎ
—“≈‘¿Õ ƒ≈ÕŒÀﬁ¡Œ¬, ‡ÍÚ¸Ó
“≈ŒƒŒ– ◊≈–≈ÿ≈¬,
ÒÔÓÚÂÌ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ

Показват човека
като интериор
Самостоятелна изложба на младата габровска художничка
Невена Екимова предлага онлайн разходки сред експонатите

“Три пъти вътрешности” е втората
самостоятелна експозиция на авторката

Визуално-тактилна разходка из човека
като интериор предлага изложбата на младата габровска художничка Невена Екимова. Експозицията със заглавие “Три пъти
вътрешности” ще се открие днес, 22 януари,
от 18 ч., в “Дом на хумора и сатирата”. За
всички, които няма да присъстват, авторката ще направи два тура, излъчвани на живо
във фейсбук страницата на музея: от 17,30
разходката ще се проведе на български, а от
17,45 - на английски език.
Трите инсталации, условно разделящи
пространството, отговарят на ключови
вътрешни състояния - страст, рутина, самота. Те, макар и банално общочовешки, имат
силата да разклатят основите на душата и да
преструктурират същността ни.
Интериорът “Тя обича сбогуванията” е
сцена на свръхестествено събитие, чието
случване руши установени модели и предизвиква форми на живот. Посветен е на състоянието на върхово удоволствие и болка,
причинено от сблъсъка с друго тяло. Нещо
е безвъзвратно загубено, а нещо несъществуващо тепърва се заражда.
“Дървена сватба” представя живота на
младо семейство като фрагментиран доку-

ментален разказ, ползващ за основа интериора на тесния им панелен апартамент. Повтарящото се всекидневие, балансът на силите и безброй малки и големи грижи изплуват върху твърди и меки повърхности.
“Кулоар/архив” е тъмен коридор, разделящ двете дневни инсталации. Въвежда посетителя в тишината на самия себе си.
Насърчава взирането навътре и запълването на празното, било то с въпроси или с
отговори.
Невена Екимова (родена през 1984 г.) е
от Габрово, дете на математици, на прехода
и на първата рейв вълна в България. Изучава езици и изкуство в Швеция, Норвегия и
Исландия. През 2019 г. е номинирана за
наградите за съвременно изкуство БАЗА и
МОСТ. Миналата година участва в изложбите “Всичко (ни) е наред”, финансирана от
Българския фонд за жените, и “Къде е скулптурата?” в галерия “Кредо Бонум”.
Невена живее в родния си град, където
заедно с “Дом на хумора и сатирата” създава зрелищни интерактивни инсталации, последната от които е новата Огледална зала.
Изкуството според Невена е опит да целунеш несъзнаваното.

Обясниха фразата „Ще ви се обадим”
след кандидатстване за работа
Руски работодатели
обясниха значението на
фразата “Ще ви се обадим” след интервю с кандидати за дадено място.
Резултатите от проучването на службата за
търсене на работа
Superjob са съобщени от
ТАСС.
Само 23 на сто от

шефовете използват тази
фраза като отказ за свободно място, в сравнение
с 31% преди осем години. 63 на сто от компаниите заявяват, че наистина ще се обадят след
интервюто.
В същото време жените по-често от мъжете
възприемат тази фраза

като отказ. Сред дамите
това са 67%, малко пониски са показателите
при господата - 64 на сто.
По-често кандидатите,
претендиращи за заплата
до 30 хиляди рубли (340
евро), не вярват в обещанието за обратно обаждане. Това е 68% от общия брой анкетирани.

Проучването е проведено от 11 до 20 януари
във всички региони на
Русия. Неговите участници са хиляда мениджъри
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по човешки ресурси и
представители на съответните служби, както и
1,6 хиляди души на
възраст над 18 години.
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Ексклузивно разследване на
Discovery Channel проследява
причините за смъртта на един
от най-впечатляващите играчи в
света в документалния филм
“Какво погуби Марадона?”.
Гений, легенда и зависимости. Живот на върхове и спадове.
Десетилетия наред наркотиците му помагат да играе, но съсипват живота му извън терена.
Диего Марадона се издига от
обикновено момче на улицата
до футболен Бог, но не успява
да доживее старините си, умирайки едва на 60 години. Като
причина за смъртта е посочена
сърдечна недостатъчност, но
дали това е така? На 24 януари
(неделя) от 23 ч. Discovery
Channel ще излъчи документален филм, предлагайки на зрителите разкази от първо лице от
близки до футболната легенда.
Повторения на “Какво погуби Марадона?” ще се излъчат на
25 януари (понеделник) и 28
януари (четвъртък) от 0 ч., както
и на 30 януари (събота) от 1 ч.

Кънки с перка
вдигат 40 км/ч
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Филм разкрива
какво погуби
Диего Марадона

¿‰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¿

Канадският изобретател Брайдън
Гибсън монтира на раница на гърба си
дървена перка, с която разви 40 километра в час с кънки на лед върху замръзналата река Отава, пише “Дейли мейл”.
Пропелерът се задвижва от малко
моторче от косачка. За да се подава газ
към него, се използва ръкохватка и жило
от спирачка за велосипед. Бензиновото
двигателче се изключва с бутон.
Когато е необходимо да се задейства
перката, втори човек трябва да я завърти
на гърба на 24-годишния Брайдън
Гибсън. Това връщало изобретението
към романтиката на първите самолети
отпреди век. Гибсън има няколко изобретения и е конструирал свой домашен
ховъркрафт. Новата разработка на канадеца тежи 7 кг.

РЕЗУЛТАТИ

Георги

16

КОНТРОЛИ
Славия - Криля Советов (Рус) 1:6
0:1 Зинковски (25) 0:2 Арни (28) 0:3
Сергеев (32) 1:3 Кирилов (45) 1:4
Сергеев (51) 1:5 Полуяхтов (55) 1:6
Голенков (63); Монтана - Стал (Пол)
1:1 0:1 Мак (10-д) 1:1 Урбанчик (50авт); Лудогорец - Бачка Топола
(Сър) 2:1 2:0 Текпетей (7 и 36) 2:1
Станоев (37); Струмска слава - Лудогорец 2 1:2; снощи: ЦСКА 1948 Стал 2 (Пол)

ПЕТЪК
22 ЯНУАРИ

Роналдо вече е голмайстор
№1 в историята
Кристиано Роналдо вече е
едноличен голмайстор №1 в
историята на футбола. Той
отбеляза гол при победата на
Ювентус над Наполи с 2:0 в
мача за Суперкупата на Италия, игран в Реджо Емилия.
След нулево първо полувреме Роналдо (64) откри, вкарвайки 760-и гол в професионалния футбол. Според официалната статистика по този
начин той изпревари чеха
Йозеф Бицан, който има 759
попадения в официални мачове в периода между 1931 и
1955 г.
Неаполитанци опитаха да
се върнат в срещата, но не

успяха. Най-добрия им шанс
профука Лоренцо Инсиние
(80), който не уцели вратата
от дузпа. В добавеното време
Алваро Мората вкара за 2:0 и
наставникът на Юве Андреа
Пирло спечели първия си трофей начело на “бианконерите”.
“Много съм щастлив от
четвъртия си трофей в Италия.
Завърнахме се! Това е Ювентус, който обичаме, това е
отборът, в който вярваме, и
това е духът, който ще ни изведе до победите, които искаме. Браво, момчета”, написа
Роналдо в Туитър. Голмайсторът получи и приз за найдобър играч в мача.

ГЛЕДАЙТЕ

СНИМКА БГНЕС

Кристиано Роналдо със Суперкупата на Италия

Руснаци се подиграха
със Славия
„Белите” паднаха с 1:6 от Криля Советов

Исландецът Арни Вилхялмсон вкарва с глава
във вратата на Светослав Вуцов
Криля Советов тотално се подигра
със Славия. Вторият във второто ниво
на руския футбол разби “белите” с
гръмкото 6:1 в контрола в Алания.
Това бе първа проверка за най-стария
столичен клуб, а демотивиращият резултат можеше да бъде още по-голям.
Славистите получиха три експресни

гола между 25-ата и 32-ата минута
чрез Антон Зинковски (25), Арни Вилхямсон (28) и Иван Сергеев (32). В
последната минута на първата част
Радослав Кирилов намали, но попадението му се оказа почетно.
На почивката Александър Тарханов смени вратаря Светослав Вуцов с

Георги Петков, както и всички полеви
играчи. Това обаче нямаше особен
ефект и не доведе до съществена промяна на терена. Руският треньор пусна в игра и дошлите на проби негови
сънародници Никита Колдунов и Динмухамад Кашкен, които ще останат до
края на лагера. Ветеранът Петков
също получи три бързи гола в рамките
на 18 минути след подновяването на
играта. Първият дойде от дузпа,
изпълнена в стил “Йохан Кройф”. Зинковски се засили за изпълнение, но
само чукна топката, а Сергеев (51)
нахлу от втора позиция и я прати в
мрежата. После целта намериха още
Владимир Полуяхтов (55) и Егор Голенков (63). Руснаците не се задоволиха с преднината и продължиха да атакуват до последно, но не успяха да
отбележат още голове. За тях това бе
последната им контрола в Турция.
“Резултатът има значение. Допускаме много леки голове. Имаше и положителни неща, особено първото
полувреме. Имаше добри флангови
атаки, но доста бавно боравехме с
топката и затова не ни се получиха
нещата. За едно полувреме не искаме
да коментираме новите попълнения.
Работим по селекцията, очакваме нови
футболисти. Търсим основно играчи
за центъра”, разкри помощник-треньорът на Славия Мартин Кушев, играл дълги години в Русия.

Черно море привлече
испански халф

Марица Пд с рекордни
сто поредни победи

Черно море официално представи първото си зимно
попълнение - испанецът Пабло Алварес Гарсия. Той пристигна на “Тича” в началото на зимната подготовка, изкара
пробен период в тима на Илиан Илиев и подписа договор с
“моряците”.
Пабло Алварес е роден на 23 април 1997 г. в Овиедо.
Основната му позиция на терена е централен полузащитник.
Висок е 185 см. Преминава през школите на Спортинг Хихон,
Рода, Виляреал и Депортиво Алавес. През 2018 г. става част
от “Б” отбора на Алавес. В началото на 2019 г. е преотстъпен в Сан Игнасио, състезаващ се в Терсера дивисион, където записва 18 мача и 6 гола. През лятото на 2019 г. се
завръща в дубъла на Алавес, за който през сезон 2019/20
има 21 мача и 1 гол. От лятото на 2020 г. е свободен агент.

Марица постави изключителен рекорд в женското
ни волейболно първенство.
Пловдивчанки записаха
стотна поредна победа,
след като се наложиха като
гости над Казанлък Волей с
3:1 гейма (8, 10, -21, 18) в
мач от VI кръг. Серията на
шампионките стартира на
14 ноември 2015 г., а с оглед нивото на съперничките им у нас едва ли ще бъде
прекъсната скоро. Мачът в

зала “Багира” продължи 93
мин., в които маричанки за
сефте загубиха гейм този
сезон. Двубоя пропусна капитанката Петя Баракова,
която е болна. В групата бе
завърналата се наскоро
Силвана Чаушева, но не
игра.
Марица събра 9 т. след 3
победи от 3 мача и се изкачи
до третото място. Казанлък
е лидер с 14 т., но с 3 мача
повече от маричанки.

ФУТБОЛ
ПО РИНГ
22.00 ПСЖ - Монпелие
ПО МАКС СПОРТ 3
21.45 Беневенто - Торино
ПО МАКС СПОРТ 4
22.00 Леванте - Валядолид
ПО ЕВРОСПОРТ 2
21.20 Борусия М - Борусия Д
ПО ДИЕМА СПОРТ
ВОЛЕЙБОЛ
18.30 Левски - Монтана
ПО ЕВРОСПОРТ 1
СКИ
12.20 СК Кицбюел (мъже)
БИАТЛОН
14.00 СК в Антхолц
УТРЕ
ПО ДИЕМА СПОРТ
16.00 Лудогорец - Шахтьор Д
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
14.00 Саутхемптън - Арсенал
19.30 Челтнъм - Ман Сити
22.00 Астън Вила - Нюкасъл
ПО РИНГ
22.00 Монако - Марсилия
ПО МАКС СПОРТ 1
19.00 Удинезе - Интер
ПО МАКС СПОРТ 2
21.45 Фиорентина - Кротоне
ПО МАКС СПОРТ 3
16.00 Рома - Специя
19.00 Милан - Аталанта
КОПА СУДАМЕРИКАНА, ФИНАЛ
22:00 Ланус - Дефенса
и Хустисия
ПО МАКС СПОРТ 4
19.30 Реал - Бетис
22.00 Алавес - Реал М
ПО ЕВРОСПОРТ 2
16.20 Майнц - РБ Лайпциг
19.20 Херта - Вердер
ПО МАКС СПОРТ 2
БАСКЕТБОЛ
19.00 Рилски спортист - Балкан
ПО ЕВРОСПОРТ 1
СКИ
10.50 СК в Кран Монтана (жени)
12.30 СК в Кицбюел (мъже)
БИАТЛОН
14.00 СК в Антхолц
В НЕДЕЛЯ
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
14.00 Челси - Лутън
16.30 Брентфорд - Лестър
19.00 Ман Юнайтед - Ливърпул
ПО НОВА СПОРТ
17.00 Мидълзбро - Блекбърн
ПО РИНГ
14.00 Бордо - Анже
18.00 Рен - Лил
22.00 Сент Етиен - Лион
ПО МАКС СПОРТ 2
16.00 Дженоа - Каляри
ПО МАКС СПОРТ 3
13.30 Ювентус - Болоня
16.00 Верона - Наполи
ПО МАКС СПОРТ 4
15.00 Осасуна - Гранада
17.15 Елче - Барселона
19.30 Селта - Ейбар
22.00 Атлетико М - Валенсия
ПО ЕВРОСПОРТ 2
16.20 Шалке - Байерн
18.50 Хофенхайм - Кьолн
ПО ЕВРОСПОРТ 1
СКИ
11.20 и 14.00 СК
в Кицбюел (мъже)
12.30 СК в Кран Монтана (жени)
БИАТЛОН
15.30 СК в Антхолц
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